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1. Kons ir pazīstams padomju sociologs, filozofi-

jas zinātņu doktors, Ļeņingradas universitātes pro-

fesors, daudzu grāmatu un rakstu autors. Šajā darbā

viņš sīki analizē personības jēdzienu, aplūko galve-

nos atsevišķa cilvēka personības veidošanās posmus,

apskata atsvešināšanās problēmu v. c. Grāmatas

pamatā ir plašs faktu materiāls, un tā domāta sa-

biedrisko zinātņu pasniedzējiem, propagandistiem un

visiem, kas interesējas par filozofiju un socioloģiju.
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PRIEKŠVĀRDS

Personības problēma tagad atrodas padomju sabiedrisko

zinātņu uzmanības centrā. Taču, lai gan pētījumu ir daudz,

vēl ir daudz ari neatrisinātu jautājumu. Dažus no tiem

gribu izvirzīt šai grāmatā.
Nosaukums «Personības socioloģija» var likties preten-

ciozs, tāpēc, ka pašreiz socioloģija ir modes lieta. Lai izvai-

rītos no pārpratumiem, pateikšu tūlīt, ka runa nav par jau-
nas disciplīnas izveidošanu un vēl jo mazāk par tās

nostādīšanu pretī vispārīgajai socioloģijai (tāpat kā ne-

viens sajūtu psiholoģiju nenostāda pretī vispārīgajai psi-

holoģijai vai cieto ķermeņu fiziku — vispārīgajai fizikai).

Personības problēma ir kompleksa problēma, ko pētī gan

filozofi, gan sociologi, gan psihologi, gan pedagogi. Sai

grāmatā es cenšos dažos aspektos apgaismot personības
stāvokli sabiedrībā no marksistiskās socioloģijas viedokļa.
Te man gribētos, pirmkārt, precizēt to jēdzienu sistēmu,

ar kuru palīdzību zinātne apraksta personības izturēšanos

un tās mijiedarbību ar citiem cilvēkiem un sabiedrību kā

vienotu veselumu; otrkārt, parādīt, ka personība ir ne tikai

sabiedrisko attiecību produkts, bet to subjekts

(no tā izriet interese par personības iekšējo pasauli, tās

Es); treškārt, noskaidrot vairākus neizstrādātus vai strīdī-

gus personības socioloģijas teorijas jautājumus (personī-
bas un tās pašapziņas veidošanās stadijas un mehānismus

ontoģenēzē*, darba sabiedriskās dalīšanas ietekmi uz per-

* Ontoģenēze — Individuālā attīstība atšķirībā no filoģenēzes,

kas apzīmē organismu vēsturisko attīstību, ģints attīstību.



sonību, atsvešināšanās problēmu un jautājumu par per-

sonības vispusīgu attīstību komunismā).
Tā kā daudzi jautājumi ir sarežģīti un strīdīgi, autors

nav pūlējies visu materiālu iekļaut stingrā shēmā, bet ir

gribējis dot lasītājam vielu patstāvīgai domāšanai.

Visā grāmatā esmu centies apgaismot galvenokārt (un
reizēm vienīgi tikai) vismazāk izstrādātos, diskutējamos

jautājumus, atstājot sānis to, kas neizraisa šaubas vai par

ko es nevaru pateikt nekā jauna. Tādēļ grāmatā ir zināma

disproporcija. Tā, piemēram, otrā nodaļa, kas pamatota

galvenokārt uz dažāda vecuma psiholoģijas datiem, veltīta

pirmām kārtām jauniešiem, bet bērna personības veidoša-

nās faktori apgaismoti summāri: bērna psiholoģija pa-

domju literatūrā izpētīta daudz pilnīgāk un augstākā teo-

rētiskā līmenī nekā jaunieša psiholoģija; turklāt autors šai

nozarē nav speciālists. Tādas disproporcijas, acīm redzot,

nav novēršamas.

Izsaku dziļu pateicību B. Ananjevam, A. Bodaļevam,
V. Jadovam, J. Samarinam un J. Zamoškinam, kuri izla-

sījuši grāmatas manuskriptu (pilnīgi vai daļēji) un kuru

kritiskās piezīmes palīdzējušas to uzlabot.

Sevišķu pateicību izsaku Ļeņingradas universitātes fizi-

kas fakultātes studentiem un citiem, kuri klausījās fakulta-

tīvo speckursu «Personības socioloģija», ko es lasīju
1964. gadā. Viņu lielā uzmanība, dedzīgā interese un dau-

dzie jautājumi bija galvenais stimuls, kas mani pamudi-

nāja uzrakstīt šo grāmatu.
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I nodaļa

PERSONĪBA UN SABIEDRĪBA

1. PERSONĪBAS JĒDZIENS

Izvirzījuši jautājumu, kas ir cilvēks, mēs

gribam vaicāt: par ko cilvēks var kļūt, tas ir,

vai cilvēks var kļūt par sava likteņa noteicēju,
vai viņš var «taisīt» pats sevi, veidot savu

paša dzīvi?

A nto n i o Gra m š i

Runājot par personību, visbiežāk ar to mēdz

saprast vienkārši atsevišķu konkrētu cilvēku. Bet

bez personības jēdziena mūsu rīcībā ir vēl citi

radniecīgi jēdzieni: cilvēks, indivīds, individua-

litāte. Ikdienas valodā šos jēdzienus bieži lieto

vienādā nozīmē, taču zinātnē tie apzīmē dažādas

lietas.

Ar vārdu «indivīds» apzīmē cilvēku vienkārši

kā kaut kāda veseluma (bioloģiskas ģints vai

sociālas grupas) atsevišķu pārstāvi; reālās dzī-

ves un attiecīgā konkrētā cilvēka darbības spe-
cifiskās īpatnības šā jēdziena saturā neietilpst.
Turpretī daudznozīmīgais termins «individuali-

tāte», kuru sīkāk analizēsim vēlāk, apzīmē to

īpašo, specifisko, kas konkrēto cilvēku atšķir no

visiem citiem, ietverot kā dabiskās, tā sociālās,
kā ķermeniskās (somatiskās), tā psihiskās, kā

mantotās, tā iegūtās, ontoģenēzes procesā izvei-

dojušās īpašības. Arī personības jēdziens ir

daudznozīmīgs. No vienas puses, tas apzīmē kon-

krētu indivīdu (personu) kā darbības subjektu
viņa individuālo īpašību (atsevišķais) un sociālo
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lomu (vispārīgais) vienotībā. No otras puses, ar

personību saprot indivīda sociālo īpašību, viņa

integrēto to sociāli nozīmīgo iezīmju kopumu,
kuras izveidojušās, attiecīgajai personai atrodo-

ties tiešā un netiešā mijiedarbībā ar citiem cil-

vēkiem, un kuras savukārt padara viņu par
darba, izziņas un sakaru subjektu. Sis otrais as-

pekts ir no socioloģijas viedokļa svarīgākais, jo
socioloģiju interesē nevis atsevišķais cilvēks

pats par sevi, bet cilvēks kā noteiktas sabiedrī-

bas, šķiras, sociālas grupas loceklis, kurā iemie-

sotas dažas sociāli tipiskas iezīmes.

Personības kā sociālas parādības izpratnei

plašu pamatojumu devis jau Markss, norādī-

dams, ka ««īpašas personības» būtību veido nevis

viņas bārda, nevis viņas asinis, nevis viņas ab-

straktā fiziskā daba, bet viņas sociālā kvalitāte» 1.
Uz šo izpratni pamatojas gandrīz visi padomju
psiholoģiskās skolas darbi, sākot ar L. Vigotska
un V. Behtereva darbiem. «Kā tieši personībai
raksturīgās īpašības no visām daudzveidīgajām
cilvēka īpašībām parasti tiek izdalītas tās, kuras

nosaka cilvēka sabiedriski nozīmīgo izturēšanos

vai darbību,» rakstīja S. Rubinšteins. «Tāpēc
starp tām galveno vietu ieņem cilvēka izvirzīto

uzdevumu un motīvu sistēma, viņa rakstura īpa-
šības, kas nosaka cilvēka rīcību (tas ir, tās viņa
darbības, kuras realizē vai izteic cilvēka attiecī-

bas pret citiem cilvēkiem), un cilvēka spējas, tas

ir, īpašības, kuras viņu pielāgo sabiedriski derī-

gas darbības formām, kādas vēsturiski izveido-

jušas.»2

Pēc L. Vigotska un viņa piekritēju mācības,
intrapsiholoģiskie procesi, t. i., cilvēka psihes
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iekšējie procesi, veidojas, pamatojoties uz in-

terpsiholoģiskiem, t. i., starp personībām no-

tiekošiem sociāliem procesiem. Cilvēka psihes
attīstības galvenais mehānisms ir vēsturiski

izveidojušos sociālo darbības veidu un formu

apgūšana. Šīs apgūtās darbības formas, zīmju
sistēmas v. tml. tālāk pārveidojas personības
iekšējos procesos. Tādējādi izrādās, ka «ārējais»
(attiecībā pret konkrēto indivīdu) un tā «iek-

šējā» daba ir saistīti kā ģenētiski, tā arī funkcio-
nāli.

Ne socioloģija, ne psiholoģija, ne citas zināt-

nes, kurām ir darīšana ar personības problēmu,
nevar saprātīgi pētīt savu materiālu, ja nav

skaidras filozofiskas nostādnes jautājumā par

personības un sabiedrības savstarpējo attiecību.

Šās problēmas marksistiskā risinājuma pamatā
ir pazīstamā Marksa tēze, ka «cilvēka būtība nav

atsevišķam indivīdam iekšēji piemītošs abstrakts.

Savā īstenībā tā ir sabiedrisko attiecību ko-

pums.»
3 Šī tēze skaidri orientē uz to, ka perso-

nību vajag aplūkot nevis kā izolētu monādi, bet

kā sabiedrisku būtni. Taču Markss šeit acīm

redzami domā nevis atsevišķu personību, bet cil-

vēku kā. sugas jēdzienu. Cilvēks kā suga tiešām

sakrīt ar sabiedrisko attiecību kopumu, ar sabied-

rību. Sabiedrības vēsture nav nekas cits kā cil-

vēku vēsture jeb, kas ir tas pats, sabiedriskā cil-

vēka vēsture. Bet vai to var attiecināt uz

atsevišķu empīrisku indivīdu? «Cilvēka būtība»

un «konkrētā personība» nav viens un tas pats.
Vai es varu, negrēkojot pret patiesību, nosaukt

sevi par visu sabiedrisko attiecību kopumu, ja
manas (un arī jūsu un jebkura konkrēta indi-
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vīda) darbības sfēra neapšaubāmi ietver tikai

niecīgu šo attiecību daļu?
Sabiedrība un personība nav identiskas, vēl

vairāk, ikdienas praksē tās parādās kā pretstati.
Sabiedrība tiek uztverta kā manas darbības ro-

beža, ietvars, bet personiskais — kā tas, kas pie-
der tikai man un atšķir mani no citiem. Arī pro-

cess, kurā indivīds piedalās sociālajā pieredzē,
parādās kā divpusīgs process: «Vai nu cilvēks

apgūst gatavu, jau iepriekš dotu sabiedriskās

apziņas standartu («apmācība»), vai arī vienas

vai otras cilvēka idejas kļūst par kopīgu īpa-
šumu, t. i., savā ziņā par sabiedrisku standartu

(«jaunrade»). Vai nu tā vai citādi, šai pieredzē
indivīda apziņa stāv pretī sabiedriskajai apziņai
kā kaut kam ārējam.» 4

No tā rodas tradicionālā atomiskā koncepcija,
pēc kuras sabiedrība nav nekas vairāk kā indi-

vīdu kopums vai viņu darbības ārējā vide. Kad
izradās, ka šī koncepcija nav apmierinoša, tās

vietā stājas cita, kurā sabiedriskie institūti, attie-

cības un normas tiek uzlūkoti par patstāvīgiem,
bet indivīds šķiet esam to darbības objekts.

Personību pētī dažādas zinātnes, bet no dažā-

aspektiem. Vispirms jānorobežo intraindi-

viduālā un mterindividuālā pieeja. Tās bieži tiek
nostādītas viena otrai pretī, bet faktiski tās abas
ir nepieciešamas, jo atbild uz dažādiem jautāju-
miem. Raugoties no intraindividuālās pieejas
viedokļa, uzmanības centrā atrodas indivīds un

tā īpatnības. No šā viedokļa, lai izprastu tādu pa-
rādību ka draudzība, vispirms jāizpētī subjekta
personiskās īpašības, kuras ietekmē viņa spēju
draudzēties, —viņa iecietība, jūtīgums pret cita



11

pārdzīvojumiem, uzbudināmība v. tml.; jo vairāk

viņa īpašības tuvojas zināmam ideālam mode-

lim, jo lielāka ir varbūtība, ka attiecīgajam sub-

jektam būs draugi. No interindividuālās pieejas
pozīcijām pētī nevis cilvēka potenciālo draudzē-

šanās spēju, bet draudzību kā attiecību — divu

draugu savienojamību, kā tie reaģē viens uz otru

noteiktās situācijās v. tml. Citiem vārdiem sa-

kot, pirmajā gadījumā tiek pētītas personības
iezīmes, nostādnes, īpatnības, otrajā — mijiedar-
bības procesa likumsakarības. Abas pieejas anti-

cipē viena otru: personības iezīmes ietekmē indi-

vīdu mijiedarbību un savukārt šai procesā pašas
veidojas un mainās. Taču atkarībā no pētījuma
mērķiem dominē viena vai otra pieeja. Visumā

var teikt, ka psiholoģija un psihiatrija biežāk

lieto intraindividuālo pieeju, bet sociālā psiholo-
ģija un socioloģija — interindividuālo.

Viena un tā pati parādība tiek dažādi skaid-

rota individuāli psiholoģiskajā un socioloģiskajā
plāksnē. Tā, piemēram, to, ka Ivans Ivanovs ne-

satiek ar savu sievasmāti, var izskaidrot ar viņu
raksturu nesaderību, dažādo audzināšanu utt.

Bet to pašu var izskaidrot arī ar vispārīgajām
īpatnībām, kādas raksturīgas mūsdienu nukleā-

rajai ģimenei (t. i., ģimenei, kas sastāv no vīra,
sievas un viņu pēcnācējiem), kura tiecas kļūt
autonoma no vecākiem, ar sievasmātes negatīvo
stereotipu*, kas iesakņojies sabiedrības psiholo-
ģijā, v. tml. Sie divi izskaidrojuma līmeņi acīm

* Stereotips — standartizēts, vienkāršots kādas parādī-
bas tēls, kas pastāv sabiedrības apziņā un ko indivīds ap-
gūst gatavā veidā. Tā ir shēma, kas ne tikai fiksē kādas pa-
rādības iezīmes, bet arī satur to emocionālo vērtējumu.



12

redzami nesakrīt, taču nav pretrunā viens ar

otru. Kuru izskaidrojumu lietot, tas atkarīgs no

pētījuma mērķiem. Ja jūs gribat Ivanu Ivanovu

samierināt ar viņa sievasmāti, tad derīgāks ir

individuāli psiholoģiskais izskaidrojums. Bet, ja
šī situācija jūs interesē kā atsevišķs gadījums,
lai izprastu ģimenes attīstības perspektīvas, pie-
ņemsim, jaunu dzīvojamo namu projektēšanai,
tad vienīgais pareizais būs socioloģiskais iz-

skaidrojums.
Lai sniegtu personības socioloģisko teoriju,

vispirms aplūkosim, kādi līdzekļi ļauj zinātniski

aprakstīt personības darbību un viņas vietu sa-

biedrisko attiecību sistēmā, kuras mēs pagaidām
pieņemsim par kaut ko dotu, statisku; šā no-

dalījuma pamatjēdziens būs sociālās lomas jē-
dziens. Pēc tam aplūkosim, kādu jēgu personības
attiecību un sociālo lomu sistēma iegūst viņas
pašapziņā (Es problēma). Un, beidzot, šās noda-

ļas ceturtajā paragrāfā pāriesim no strukturālās

analīzes uz dinamisko un noskaidrosim personī-
bas aktīvo radošo lomu (personība kā subjekts).

2. PERSONĪBA UN SOCIĀLĀS LOMAS

Kā var izzināt sevi pašu? Tikai ar darbību

un nekad ne ar vērošanu. Mēģini izpildīt savu

pienākumu, un tu uzzināsi, kas tevi ir.

Bet kas ir tavs pienākums? Dienas prasība.

Gēte

Kad mēs mēģinām definēt kādas indivīda

īpašības vai īpatnības, mēs tūlīt atklājam, ka tās

veidojas un izpaužas tikai viņa mijiedarbībā ar

citiem cilvēkiem.
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lebilstot pret XIX gadsimtā izplatītajiem mē-

ģinājumiem personību aplūkot kā izolētu un sevī

noslēgtu monādi, Markss uzsvēra, ka «indi-

vīdi ... rada cits citu kā fiziski, tā arī garīgi», ka

«indivīda attīstību nosaka visu citu indivīdu at-

tīstība, ar kuriem viņš uztur tiešu vai netiešu

satiksmi». 5

No personības uz sabiedrību

Jau vārda «personība» etimoloģija rāda, ka

tam ir jēga tikai noteiktu sabiedrisku attiecību

kontekstā. Sākotnēji ar latīņu vārdu «persona»

apzīmēja masku, ko aktieris uzlika grieķu teātrī,

bet vēlāk — pašu aktieri un viņa lomu. Romieši

šo vārdu lietoja tikai līdz ar norādījumu uz no-

teiktu sociālu funkciju, lomu — tēva, ķeizara,
apsūdzētāja persona v. tml. Platons runā par
«dzīves traģēdiju un komēdiju», kurā cilvēki

spēlē likteņa vai dievu piešķirtās lomas.6 Pasau-

les literatūrā viens no visizplatītākajiem tēliem

ir cilvēks kā aktieris, kas spēlē viņam dotās lo-

mas un maina šīs lomas atkarībā no vecuma un

sociālā stāvokļa. Atcerēsimies kaut vai Šekspīru:

Ir milzu teātris šī pasaule,
Un visi ļaudis tanī aktieri.

• Tie uznāk, parādās un atkal iet,
Dažs vienā lugā daudzas lomas tēlo.

Viņš pirmā ainā vēl ir sīciņš bērns,
Kas aukles rokās brēc bez kādas jēgas;
Tad — puika raudulīgs, ar somu plecos
Uz skolu rāpjas gauss kā gliemezis;
Tad — iemīlējies jauneklis, kas dveš

Kā krāsns par savas mīļās uzacīm;
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Tam seko karavīrs, kā leopards
Ar bārdu apaudzis, pilns lamu vārdiem,
Par godu trīc un dreb, uz strīdiem nadzīgs,
Pēc tukšā slavas ziepju burbuļa
Vai lielgabala rīklē gatavs līst.

Aiz viņa cienīgs soļo tiesnesis,
Kas gaiļus kastrētus ik dienasrij
Un raugās stingri, bārdu apcērp labi;
No viņa jādzird dzīves gudrības
Un patiesības visiem zināmas.

Bet sestā ainā jāspēlē diemžēl

Sauss izģindenis, kaulu kambaris,
Vēl uzglabātas trešās ainas bikses,
Bet kalsnām kājām tās pārlieku platas,
Un vīra balss nu bērna diskantā

Kā nepareiza svilpe spalgi spiedz,
Pats beigu skats, kas noslēdz dīvaino

Un brīnum raibo dzīves izrādi,
Ir otrā bērnība — bez atmiņas,
Bez acīm un bez zobiem, pat bez jēgas.7*

Ne ikdienas valodā, ne zinātnisko jēdzienu
sistēmā mēs nevaram indivīda izturēšanos un

attiecības ar citiem cilvēkiem un sabiedriskajiem
institūtiem aprakstīt citādi kā vien viņa izpil-
dāmo sociālo lomu terminos. Pieņemsim, ka gri-
bam raksturot Ivana Ivanova personību. Kā mēs

to darīsim? Vispirms minēsim viņa daudzveidī-

gās lomas, funkcijas (vīrietis vidējos gados, sko-

lotājs, komunists, precējies, divu bērnu tēvs,
mākslinieciskās pašdarbības dalībnieks utt.). Šis

raksturojums, protams, neizteic visu Ivanova

individualitāti, katra no minētajām lomām pie-
mīt ne tikai viņam vien, bet arī daudziem citiem

cilvēkiem. Taču arī bez tā nevar iztikt. Pat rak-

* Atdzejojis Valdis Grēviņš.



15

sturojot Ivanova individuālās īpašības (vai viņš
ir labsirdīgs vai nikns, atsaucīgs vai cietsirdīgs,

spējīgs vai nespējīgs), mēs taču gribot negribot
ar to domājam, ka šīs īpašības izpaužas viņa
sociālajās lomās. Spējīgs skolotājs var būt

pavisam nespējīgs rakstnieks vai alpīnists. Rak-

sturs, ko vīrietim atzīst par maigu, var likties

drīzāk skarbs, ja runa ir par sievieti. Vienu un

to pašu īpašību piecpadsmit gadu vecam zēnam

uztver kā jauku naivitāti, bet trīsdesmit gadu
vecam vīrietim — kā muļķību.

Sociālās lomas jēdzienu plaši lieto mūsdienu

Rietumu socioloģijā un sociālajā psiholoģijā. 8

Taču to saprot dažādi. Bihevioristiskā koncep-
cija, kur uzmanības centrā ir tieši novērojamā
cilvēku izturēšanās (behavior — izturēšanās),

pētījuma priekšmetu ierobežo ar indivīdu tiešo

mijiedarbību: viena indivīda darbība ir stimuls,
kas izraisa otra indivīda atbildes reakciju. Tāda

koncepcija tikai ārēji ļauj aprakstīt mijiedarbī-
bas procesu, tā neatsedz ne personības iekšējo
struktūru (dažādi cilvēki dažādi reaģē uz vie-

niem un tiem pašiem stimuliem), ne sabiedrisko
attiecību struktūru (cilvēki darbojas zināmu

sabiedrisku institūtu ietvaros, viņu izturēšanās

ir atkarīga no viņu sabiedriskā stāvokļa). Autori,
kurus šī shēma neapmierina (it īpaši sociologi
T. Parsonss un E. Šilzs), to papildina ar norādī-

jumu, ka, no vienas puses, personībai ir savas

pašas iekšējā struktūra (idejas, vēlēšanās, no-

stādnes), kas to disponē uz vienām un nevis ot-

rām lomām; no otras puses, «lomas prasības»
nav nejaušs, situācijas izraisīts faktors, bet

pašas izriet no sociālās sistēmas prasībām. Kā
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raksta T. Parsonss, neviena liela mēroga sociāla

sistēma (sabiedrība) nav nekas monolīts, bet ir

sarežģīta savstarpēji atkarīgu un cieši savijušos

apakšsistēmu tīkls. Viens un tas pats indivīds

vienlaikus piedalās daudzās sistēmās, un tam ir

daudz dažādu lomu; loma tiek definēta kā «struk-

turāli organizēta, t. i., normatīvi regulējama per-

sonas piedalīšanās konkrētā sociālās mijiedarbī-
bas procesā ar noteiktiem konkrētiem lomas part-
neriem»9

. Tik vispārīgā formā izteiktais apgalvo-
jums neizraisa iebildumus. Bet tūlīt izvirzās jau-

tājums: vai šīs dažādās apakšsistēmas un ar tām

saistītās lomas no sociālā viedokļa ir vienvērtī-

gas? Parsonss neparāda starpību starp objektī-
vajiem procesiem, kuros indivīda piedalīšanās
nav atkarīga no viņa gribas, un subjektīvajiem.
Vēl vairāk, pēc Parsonsa uzskatiem, pati sociālā

sistēma veidojas no lomām vai lomu prasībām,
kam pāri paceļas kolektīvi, normas un vērtības. 10

Personības aprakstīšana tās sociālo lomu ter-

minos liekas vienkārša un dabiska. Taču jebkura
sociāla loma prasa noteiktu sociālu stāvokli, po-

zīciju, ko indivīds ieņem sabiedrisko attiecību

sistēmā. Un tam savukārt ir jābūt zināmās attie-

cībās ar sabiedrību kā noteiktu veselumu. Tā,

piemēram, skolotāja stāvoklis un loma prasa, lai

pastāvētu noteikta darba sabiedriskās dalīšanas

sistēma. Tēva un mātes loma atkarīga no ģime-
nes struktūras un funkcijām, ko savukārt nosaka

vispārīgāki sociālie procesi. Pat aiz indivīda

dabiskajiem raksturojumiem (dzimums, vecums,
etniskā piederība) galu galā slēpjas sociālas īpa-
šības.

«Sievietes lomu», ko parasti uztver kā biolo-
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vietes sabiedriskais stāvoklis — viņas verdzinā-

šanas vai, otrādi, emancipācijas pakāpe, tradi-

cionālie nodarbošanās veidi v. tml. Raksturoju-
mam pēc vecuma ir nozīme tikai sakarā ar attie-

cīgajā sabiedrībā pastāvošajām vecuma grupu

savstarpējām attiecībām, kas savukārt atkarīgas
no vesela vēsturisko apstākļu kompleksa. Lomas,

kuras, kā liekas pirmajā acu uzmetienā, nosaka

piederība pie vienas vai otras etniskas grupas,
faktiski nosaka pastāvošā dažādo etnisko grupu

savstarpējo attiecību sistēma (būt nēģerim Ame-

rikas Savienotajās Valstīs un Kubā — tās ir pil-
nīgi dažādas lietas).

Tātad, lai saprastu konkrēto personību, nepie-
tiek, ja apraksta tās tiešās attiecības ar citiem

cilvēkiem. Jāsāk nevis ar indivīdu un tā tiešo

mijiedarbību ar citiem, bet gan ar sabiedrību kā

vienu veselumu, kaut arī tas liekas abstraktāk.

No sabiedrības uz personību

Kas ir cilvēku sabiedrība? Pirmajā acu uzme-

tienā liekas, ka sabiedrība ir vienkārši indivīdu

kopums. Kā rakstīja Markss, cilvēki paši ir gan
savas pasaulvēsturiskās drāmas aktieri, gan
autori. Taču indivīdu sastāvs mainās, bet noteik-

tas sociālās mijiedarbības formas, sabiedriskās

attiecības paliek. No tā izriet tēze, ka sabiedrība

sastāv nevis no indivīdiem, bet no šo indivīdu

savstarpējo attiecību kopuma.
Sī definīcija ir krietni dziļāka par pirmo, tā

fiksē sociālās struktūras stabilitāti un noteiktību

172—l. Kons
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un parāda, ka šī struktūra nav atkarīga no atse-

višķu indivīdu gribas un vēlēšanās. Taču arī šī

definīcija ir nepilnīga, jo tā nenorāda uz attiecī-

gās struktūras izcelšanos; to var izskaidrot tādā

garā, ka sabiedriskās attiecības nav atkarīgas ne

tikai no konkrētajiem vēsturiski noteiktajiem
indivīdiem, bet arī no cilvēku darbības vispār.
Nekas nav Marksa domai tālāks.

Vēstures materiālistiskās izpratnes izejas
punkts ir nevis atsevišķi indivīdi (tie nepastāv
ārpus sabiedrības) vai bezpersoniskas sabiedris-

kās attiecības (tās ir attiecības starp indivī-

diem), bet gan prakse kā cilvēku kopīgā darbība.

Cilvēku sabiedrība ir visu cilvēku kopīgās dar-

bības vēsturiski izveidojušos formu kopums. 11

Atšķirībā no bioloģiskajām sistēmām, kuras

saglabā savu struktūru galvenokārt tādējādi, ka

nodod no paaudzes uz paaudzi noteiktas iedzim-

tas pazīmes, sociālā informācija, kas kodēta vai-

rākās zīmju sistēmās (kultūra, ideoloģija), tiek

nodota tālāk specifisku sabiedrības institūtu dar-

bības rezultātā. Sabiedrības struktūras pamatā ir

pašas sabiedriskās darbības struktūra. Jo šī dar-

bība bagātāka, jo diferencētāka ir sabiedrisko

attiecību, institūtu un grupu sistēma. Tā, piemē-
ram, sākotnējā vienotā darbības procesa sadalī-

šana materiālajā un garīgajā ražošanā radīja
materiālās un ideoloģiskās attiecības un sabied-

risko institūtu atbilstošu specializāciju. Sabied-

riskās ražošanas procesa sarežģīšanās rezultātā
radās šķiras un sociālo grupu tālākā diferencēša-

nās. Pārvaldīšanas specifisko funkciju nošķirša-
nās radīja politiku kā īpašu sabiedrības dzīves

sfēru un valsti kā īpašu sabiedrības institūtu.
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Nevis atsevišķs indivīds, nevis katra paaudze
kā tāda rada šo sarežģīto attiecību sistēmu, bet

gan to atrod kā kaut ko gatavu, jau dotu. Sabied-

riskās darbības sadalījums vēsturiski pastāvēja

pirms konkrētās attiecību, institūtu, sociālo

grupu utt. sistēmas rašanās. Taču ikdienas dzīvē

un indivīda apziņā šī atkarība apgriežas otrādi:

viņa dzīvības procesu norises veidu un formu no-

saka pastāvošā sabiedrisko attiecību sistēma.

Personības vitālās funkcijas un tātad arī struk-

tūra atvasināma no sabiedrisko attiecību struk-

tūras.

Sabiedrība kā noteikta sociālās realitātes sis-

tēma pastāv divās formās — objektīvajā (sabied-
riskā esamība) un subjektīvajā (sabiedriskā

apziņa), kuras viena ar otru cieši saistītas un

dotas indivīdam kā kaut kas no viņa neatka-

rīgs.
Ražošanas speķu attīstības līmenis nosaka

ražošanas attiecību raksturu un formu. Sīs attie-

cības ietver konkrētas darba sabiedriskās dalī-

šanas formas un noteic sabiedrības šķirisko
struktūru. Šķiru attiecības savdabīgi tiek uztver-

tas to konkrēto sociālo grupu (profesionālo, sa-

dzīves, ģimenes v. tml.) sistēmā, kuras veido

indivīda specifisko tiešo apkārtni.
Ne velti Markss uzsvēra, ka ražošanas attiecī-

bām, kurās cilvēki piedalās «nevis kā indivīdi,
bet gan kā šķiras locekļi» 12

,
ir obligāts, bezper-

sonisks raksturs pretēji attiecībām, kuras dibi-

nātas uz indivīdu personiskajām īpašībām. «Tās

nav viena indivīda attiecības pret otru indivīdu,
bet strādnieka attiecības pret kapitālistu, fermera

pret zemes īpašnieku utt. Iznīciniet šīs sabied-
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riskās attiecības, un jūs iznīcināsiet visu sa-

biedrību.» 13

Kapitālista un strādnieka, pircēja un pārde-
vēja savstarpējās attiecības nosaka nevis viņu

personiskās simpātijas vai antipātijas (viņi var

viens otru pat nesatikt), bet viņu sociālais stā-

voklis. Politiskā ekonomija, socioloģija un citas

sabiedriskās zinātnes, kas pētī sabiedrisko attie-

cību sistēmu, vispār abstrahējas no cilvēku indi-

viduālajām īpatnībām, un cilvēki tajās nereti

parādās tikai kā šķiru interešu paudēji. Markss

uzsvēra, ka «tas nav jāsaprot tā, ka, piemēram,

rantjē, kapitālists utt. vairs nebūtu personas, bet

tādā nozīmē, ka viņu personību nosaka pilnīgi
konkrētas šķiru attiecības un minētā atšķirība
izpaužas tikai viņu pretstatā citai šķirai un paši
viņi to saskata tikai tad, kad viņi bankrotē» 14.

Citiem vārdiem sakot, indivīda kā personības
īpašības neizsmeļ viņa šķiriskā piederība, bet

viņa šķiriskā piederība ir šo īpašību būtiskā

determinante. Mēs pilnīgi varam iedomāties

lādzīgu, labsirdīgu kapitālistu, kas pret «sa-

viem» strādniekiem izturas sirsnīgi. Sīka uzņē-
muma mērogā starp uzņēmēju un strādniekiem

var būt pat labas personiskās attiecības. Bet šīs

personiskās attiecības nenosaka galveno. Vajag
tikai pasliktināties ekonomiskajai konjunktūrai,
kad mūsu «labais» kapitālists būs spiests, vai

viņš grib vai ne, samazināt saviem strādniekiem

darba algu vai daļu no tiem atlaist, jo citādi

viņam draud izputēšana. Lai arī kādas ilūzijas
lolotu viena vai otra puse, viņu attiecības ir atka-

rības un ekspluatācijas attiecības. Tieši tāpēc
socioloģijai ir tiesības abstrahēties no personu
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individuālajām īpatnībām un uzlūkot viņas vien-

kārši kā sociālus tipus.
Sabiedrība determinē indivīdu ne tikai ar

viņam doto sociālo stāvokli. Šī determinācija
notiek ari pa citu līniju.

Tāpat kā no paaudzes uz paaudzi tiek nodoti

darba rīki un materiālās vērtības, tiek nodota arī

cilvēces uzkrātā pieredze un zināšanas, kas fik-

sētas noteiktās nozīmju sistēmās. Kādas lietas

nozīme ir tas, kas šī lieta ir sabiedriskajā praksē,
kādas cilvēka vajadzības tā apmierina. To vis-

pirms fiksē vārds. Apgūdams runāšanu, indivīds

reizē ar to apgūst valodā vispārināto cilvēka

pieredzi. Viņš neizdomā, ko nozīmē «ābols», «trij-
stūris», «māja», bet apgūst jau gatavu, vēstu-

riski izveidojušos nozīmju sistēmu. Protams, šīs

nozīmes kaut kā individualizējas, iegūst speci-
fisku personisku jēgu, kas atkarīga no sub-

jekta personiskās pieredzes, viņa vecuma, dzi-

muma un sociālā stāvokļa. Vārdam «māja»
visparastākajā nozīmē ir dažāda personiskā jēga

celtniekam, tūristam, kas apskata pilsētu, un

cilvēkam, kurš uzņemts dzīvokļu rindā. «Dievs»

nenozīmē vienu un to pašu ne tikai ticīgajam un

neticīgajam, bet arī dažādu reliģiju pārstāvjiem.
Jēdzieniem «miers», «brīvība», «vienlīdzība»,

«demokrātija» ir dažāda nozīme komunistiskās

un buržuāziskās ideoloģijas sistēmā. Bet šīs

nozīmes un simboli nav vienkārši formas, kādās

indivīds izteic savu pasaules uztveri. Tās veido

viņa uztveri, izraisa viņā attiecīgas jūtas un

nostādnes. Konkrētajam indivīdam nozīmju un

ideoloģisko simbolu variācijas ir variācijas vis-

pārīgākas ideoloģiskās sistēmas ietvaros, un ar
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šo sistēmu tās — apzināti vai neapzināti — atro-

das korelācijā.
Sociaiizācijas process, t. i., process, kurā indi-

vīds apgūst sociālo pieredzi un kura gaitā vei-

dojas konkrētā personība, nav reducējams uz

indivīdu tiešu mijiedarbību. Lai no sabiedrības

raksturojuma pārietu uz personības raksturo-

jumu, vajadzīgi vairāki posmi un vesela jēdzienu
sistēma.

Sabiedrība kā sarežģīta sistēma diferencējas
vairākās atkarīgās apakšsistēmās un atsevišķās
struktūrās (sabiedriskās darbības sfēras, šķiras
un sociālās grupas, sabiedriskie institūti utt.).
Tas konkretizējas daudzās savstarpēji saistītās

sociālās pozīcijās. 15

Indivīda sociālais stāvoklis (pozīcija) ir viņa
vieta noteiktā konkrētā sociālā struktūrā. Sabied-

risko attiecību sarežģītības dēļ katrs indivīds

ieņem daudzas pozīcijas (skolotājs — tā ir pro-
fesionāla pozīcija, tēvs — ģimenes pozīcija, par-

tijas grupas organizators — sabiedriski politiska
pozīcija), kuras ir atšķirīgas pēc savas nozīmes,

noteiktā stāvokļa un citām pazīmēm.
Persona, kas ieņem noteiktu stāvokli, izpilda

noteiktu sociālu lomu. Ar lomu te jāsaprot fun-

kcija, normatīvi par pareizu atzīts izturēšanās

veids, ko gaida no katra, kurš ieņem attiecīgo

pozīciju. Tā, piemēram, no skolotāja gaida no-

teiktu profesionālu darbību, ar kuru asociējas arī

dažas personiskas īpašības (teiksim, prasme

pazīt cilvēkus). Tēvi mēdz būt dažādi, bet tēva

loma vienmēr paredz piedalīšanos bērnu audzi-

nāšanā un atbilstošu atbildības pakāpi utt. Šīs

sagaidāmās īpašības, kas nosaka sociālās lomas
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vispārīgās kontūras, nav atkarīgas no konkrētā

indivīda apziņas un izturēšanās; tās tiek viņam
dotas kā kaut kas ārējs, vairāk vai mazāk obli-

gāts; to subjekts ir nevis indivīds, bet sabiedrība

vai kāda konkrēta sociāla grupa. Tieši tas, cik

lielā mērā kādas personas izturēšanās atbilst

gaidītajam, ir kritērijs, pēc kura vērtēt, kā viņa

pilda savu sociālo lomu.

Sociālās lomas, sevišķi tad, ja tās aplūko
katru atsevišķi, attiecībā uz konkrēto personību
var likties kaut kas ārējs. Mūsu Ivanovs nemitē-

jas būt viņš pats, ja viņš kaut kādu iemeslu dēļ
atstāj ģimeni un vairs nepiedalās māksliniecis-

kajā pašdarbībā. Pati katram no mums piemī-
tošo sociālo lomu daudzējādība padara mūs vai-

rāk vai mazāk autonomus attiecībā pret katru

no šīm lomām atsevišķi; tālāk šo jautājumu

aplūkosim sīkāk. Taču, kā rāda speciālie pētī-

jumi, vienas vai otras sociālās lomas pildīšana,
it sevišķi, ja tas notiek ilgstoši un pati loma ir

indivīdam būtiska, manāmi ietekmē viņa perso-

niskās īpašības (viņa vērtējošās orientācijas,
viņa darbības motīvus, viņa attieksmi pret citiem

cilvēkiem).
Atcerieties Bernarda Šova «Pigmalionu». Kā

mainās visa ielas puķu pārdevējas Elīzas Dulit-

las izturēšanās, kad viņa apguvusi tikai citādu

runas veidu un manieres (sākumā tikai uz

laiku!). Reizē ar lomas ārējām iezīmēm meitene

apgūst arī dažus jaunās pašapziņas elementus,
kas atgriešanos agrākajā dzīvē tai padara ne-

iespējamu bez dziļas psiholoģiskas traumas.

Vēl pamācošāki ir dati par cilvēka profesionā-
lās lomas ietekmi uz cilvēka personiskajām
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īpašībām. Dažu profesiju pārstāvjus viegli var

pazīt, pat ja nezina viņu nodarbošanos, — pēc
izturēšanās manieres un domāšanas veida. To

apliecina arī speciāli pētījumi. Tā, piemēram,
daudziem skolotājiem skolā izstrādātā didak-

tiskā, pamācošā maniere nereti izpaužas arī per-

sonisko attiecību sfērā. Paradums vienkāršot

sarežģītas lietas, lai tās padarītu bērniem sapro-

tamas, — ja ar to necīnās, zināmā mērā rada

neelastīgu taisnvirziena domāšanu. Savaldība,
ko izraisa nepieciešamība «turēt rokās» klasi,

izpaužas arī ārpus skolas. 16 Kā rāda A. Bodaļeva
dati, dažādu profesiju cilvēkiem ir tendence da-

žādi uztvert otra cilvēka izskatu. 17 Amerikāņu
sociologi, pētīdami valsts ierēdņu psiholoģiskās
īpatnības, nākuši pie secinājuma, ka administra-

tīvās darbības bezpersoniskais raksturs, stingrā
bieži vien gluži formālo noteikumu un rīkojumu
ievērošana padara cilvēka emocionālo dzīvi na-

badzīgu, veicina formālu un sausu izturēšanos

arī personiskajās attiecībās, kam nav nekā

kopīga ar darbu.18 Personības vērtējošās orientā-

cijas atkarība no viņas sociālās lomas ir ekspe-
rimentāli pierādīta. 19

Taču pati par sevi sociālā loma vēl nenoteic

personas izturēšanos. Lai tas notiktu, šai lomai

jābūt apgūtai, internalizētai. īnternalizēta loma

ir tad, kad indivīds iekšēji noteic savu sociālo

stāvokli, tā ir viņa attieksme pret šo stāvokli un

no tā izrietošajiem pienākumiem. Tēva pienā-
kumi vispār nav atkarīgi no Ivana Ivanova īpat-
nībām, bet tos noteic mūsdienu ģimenes struk-
tūra un tās funkcijas padomju sabiedrības sis-

tēmā. Taču, kā šo lomu saprot Ivans Ivanovs,
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kādu nozīmi viņš tai piešķir, kādu vietu tā

ieņem viņa dzīvē, kā tā saskaņojas ar citām viņa

sociālajām lomām, tā ir visai individuāla lieta,
kas atkarīga no viņa biogrāfijas īpatnībām.
Dažādi cilvēki vienu un to pašu sociālo lomu

uztver, pārdzīvo, novērtē un realizē dažādi. Te

kā personības individuāli psiholoģiskās
īpatnības (temperaments, raksturs, tieksmes),
tā arī viņas apgūtās ££>ciālās nostādnes, vērtējo-
šās orientācijas v. tml.

Tātad sociālās lomas jēdziens ir centrālais, ja

apraksta un analizē indivīdu tiešo mijiedarbību.
Bet tas prasa papildinājumu no divām pusēm.

Pirmkārt, personības izturēšanos viņas lomā

(t. i., viņas darbošanos kā skolotājam, tēvam vai

partijas grupas organizatoram) var saprast tikai

vispārīgākas sociālās sistēmas ietvaros, no kuras

atvasinātas atsevišķās sociālās struktūras un ar

kuru tās atrodas korelācijā. Otrkārt, interindi-

viduālā lomas analīze jāpapildina ar intraindivi-

duālo pieeju, kas Jauj no struktūras, kāda ir

attiecīgā indivīda attiecībām ar citiem, pāriet uz

viņa iekšējo psiholoģisko struktūru, kuras viens

elements ir internalizētā loma. Ir daudz dažādu

pieeju šai problēmai. Kā pareizi atzīmējis
V. Jadovs, no sociologa viedokļa šai plāksnē
vissvarīgākā «pārejas» kategorija ir intereses

kategorija.
Interese ir, no vienas puses, sociāli ekono-

miska, no otras puses, individuāli psiholoģiska
parādība. No sociologa viedokļa interese ir so-

ciāls «stāvoklis, kas reflektējas apziņā, un reizē

ar to apziņa, kas pāriet darbībā ... Intereses ob-

jektīvais moments ir subjekta stāvoklis, subjek-
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tīvais moments — ideālie stimulējošie spēki: vē-

lēšanās, tieksmes, darbības motīvi. Šo motīvu

priekšmeti un objekti ir intereses saturs, tie at-

spoguļojas subjekta apziņā atbilstoši viņa stā-

voklim, bet stāvoklis izpaužas interešu saturā.

Tātad interese ir subjekta iekšējās būtības iz-

pausmes (atklāšanās) un objektīvās pasaules,
cilvēces kultūras materiālo un garīgo vērtību ko-

puma atspoguļojuma vienība šā subjekta ap-

ziņā.» 20 Interese, ko noteic personas sociālais

stāvoklis, viņas piederība pie šķiras, pie grupas,

izpaužas noteiktā motīvu, nostādņu un orientā-

ciju sistēmā.

Motīvs apzīmē cilvēka subjektīvo attieksmi

pret savu rīcību, apzināti izvirzītu mērķi, kas

virza un izskaidro izturēšanos. Pētījot, piemē-

ram, strādnieka darba motīvus, sociologi cen-

šas noskaidrot, kas tieši mudina viņu strādāt,
kas nosaka viņa apzināto attieksmi pret darbu.

Motīvi ir atkarīgi tiklab no indivīda īpatnībām,
kā arī no konkrētās situācijas un var būt pretru-

nīgi un nekonsekventi. Daudz dziļāka ir no-

stādne, kas noteic grupas vai indivīda attieksmi

pret kādu objektu, kā arī pašu tā uztveres veidu.

Nostādne ir gatavība uz noteiktu aktivitāti, kura

spēj apmierināt kādu vajadzību. Nostādnei ir

galvenā ietekme uz indivīda attieksmi pret vi-

siem ar to saistītajiem objektiem. Nostādnes

teoriju, izmantojot plašu eksperimentu mate-

riālu, izstrādājis padomju psihologs D. Uznadze.

Nostādne ir ne tikai stabilāka par motīvu, bet

arī daudz sarežģītāka: tā ietver gan domas, gan

jūtas, gan darMbas stimulu. Turklāt pats sub-

jekts parasti neapzinās, ka viņam ir kāda no-
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stādne. Beidzot, orientācija ir vesela nostādņu
sistēma; šo nostādņu gaismā indivīds (grupa)
uztver situāciju un izvēlas attiecīgo darbības

veidu. Orientācijas, kas vērstas uz kādām sociā-

lām vērtībām, sauc par vērtējošām orientācijām.

Kā personība uztver un novērtē savas sociā-

lās lomas, to lielā mērā noteic viņai tipiskā vēr-

tējošo orientāciju sistēma. Līdzīgi lomas struk-

tūrai tās ir reizē sociālas un individuālas. Tās ir

sociālas tāpēc, ka tās noteic personas stāvoklis,
kā arī sabiedriskās audzināšanas un propagan-

das sistēma v. tml. Attiecīgajā sabiedrībā perso-

nībai piemītošo tipisko vērtējošo orientāciju ko-

pumu sauc par sociālo raksturu. Tai pašā laikā

tās ir individuālas, jo tajās akumulējas attiecī-

gās personas neatkārtojamā dzīves pieredze, vi-

ņas interešu un vajadzību savdabīgums.
Socioloģiskā analīze, par sākuma punktu ņe-

mot sabiedrību kā sistēmu, ar sociālo funkciju
un lomu diferenciāciju noved pie cilvēka kā so-

ciāla tipa. Taču konkrēta personība nav tikai

sociāls tips. Sociālo lomu integrācija personībā
ir neatkārtojami individuāla un atkarīga no ve-

sela īpašu apstākļu kompleksa.

Individualitātes problēma

Individualitāte kā katra atsevišķa cilvēka

vienreizīgums vispirms ir bioloģisks fakts. Bio-

logi uzskata, ka cilvēka genu iespējamo kombi-

nāciju un to iespējamo mutāciju skaits ir gan-
drīz vai lielāks nekā atomu skaits Visumā. Katrs
cilvēka organisms ir vienīgā sava veida geno-

tipa (organisma ģenētiskās konstitūcijas)
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nesējs, un šis genotips nosaka attiecīgo fenotipu

(pazīmes ārējo izpaudumu).

Sevišķi svarīgas ir cilvēka nervu sistēmas tipu

atšķirības. Jau senajos laikos izveidojās priekš-
stati par četriem galvenajiem temperamen-

tiem, kas raksturo cilvēka izturēšanos: holēris-

kais, sangviniskais, flegmātiskais un melanho-

liskais. K. Jungs ieviesa cilvēku iedalījumu divos

tipos: introvertīvais (uz iekšieni vērstais, kam

raksturīga noslēgtība, kontemplācija utt.) un

ekstravertīvais (uz ārieni vērstais, kam rakstu-

rīgs sabiedriskums, kas pakļauts ārējām ietek-

mēmutt.).
I. Pavlovs ierosināja jaunu klasifikāciju, kas

pamatota nevis uz izturēšanās ārējām pazīmēm,
bet uz atšķirībām nervu sistēmas tipā, veidā,
kā savienotas divu galveno nervu procesu — kai-

rinājuma un kavēšanas pamatīpašības; šie pro-

cesi var būt atšķirīgi 1) spēka — vājuma,

2) līdzsvarotības — nelīdzsvarotības un 3) kus-

tīguma — inertuma pakāpes ziņā.
Attīstot šīs idejas, B. Teplovs ieteic šādu

nervu sistēmas īpašību struktūru: 1) spēks (iz-

turīgums), 2) dinamiskums (nervu procesa
inerces vieglums), 3) kustīgums (kairinātāju
zīmju pārveidošanas ātrums), 4) labilitāte

(nervu procesa rašanās un izbeigšanās ātrums).
Savukārt katra no šīm īpašībām var būt dažāda

attiecībā pret kairināšanas procesu un pret ka-

vēšanas procesu. Tai pašā laikā B. Teplovs pa-
matoti iebilst pret to, ka vienus nervu sistēmas

tipus uzskatītu par «labiem», bet citus par «slik-

tiem». «Vāju nervu sistēmu, t. i., nervu sistēmu,

kas nav izturīga, bet ir ļoti jutīga, nedrīkst visos
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gadījumos uzskatīt par «sliktāku» nekā stipra
nervu sistēma, kas ir izturīga, bet maz jutīga.
Vieniem darbības veidiem piemērotāka ir viena,
citiem — otra.» 21

Beidzamajos gados iegūti vairāki dati, kas

liecina par dažu būtisku psiholoģisku raksturo-

jumu iedzimto, ģenētisko raksturu. Tā, piemē-
ram, identiski vienolas dvīņi, kas attīstījušies no

vienas un tās pašas olšūnas, uzrāda daudz vai-

rāk līdzības garīgo spēju, ekstravertivitātes un

neirotisma pakāpē nekā tā saucamie divolu

dvīņi, turklāt neatkarīgi no tā, vai viņi audzi-

nāti kopā vai atsevišķi.22

Cilvēka individualitātes ģenētisko faktoru no-

skaidrošanai ir liela zinātniska nozīme. Taču, lai

ari cik liela būtu iedzimtības nozīme, to nevajag
absolutizēt. Pirmkārt, šo ietekmi visbiežāk pa-

starpina citi — sociālpsiholoģiski faktori. Skais-

tas meitenes pašapziņa un izturēšanās lielāko

tiesu atšķiras no neglītas meitenes pašapziņas
un izturēšanās. Taču galvenais te, protams, nav

deguna vai acu forma pati par sevi, bet gan tas,
ka skaistums ir sociāla vērtība, un, piederēdams
bez kādiem paša nopelniem, tas kļūst par būtisku

psihosociālu faktoru.

Otrkārt, un tas ir sevišķi svarīgi, dabisko fak-

toru ietekmi var vairāk vai mazāk neitralizēt au-

dzināšanas un sociālās iedarbības sistēma.

Otrs faktors, kas noteic cilvēku kā personību
daudzveidību, ir individuālās dzīves pieredzes
savdabīgums. Atšķirībā no aktiera, kas brīvi var

mainīt lomas un maskas, apzinādamies savu ne-

sakrišanu ar tām, personība apgūst, internalizē

savas lomas, integrē tās par zināmu specifisku,
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autonomu sistēmu. Te izšķiroša nozīme ircil-

vēka agrākajai dzīves pieredzei, viņa audzināša-

nas īpatnībām, viņa nostādnēm utt. Kā mēs uz-

tveram notikumus, tas ir atkarīgs no mūsu agrā-

kajiem pārdzīvojumiem un pieredzes. Kļuvis
par tēvu, cilvēks neviļus saskaņo savu jauno
lomu ne tikai ar to, ko no viņa «vispār» gaida
sabiedrība (jo vairāk tāpēc, ka visbiežāk tas

nav nekas sevišķi noteikts), bet arī ar to, kāds

ir bijis viņa paša tēvs vai viņa tuvāko biedru

tēvi. Profesionālo lomu izpratne un izpilde ļoti
lielā mērā ir atkarīga no darba nostādnēm, kā-

das personībai izveidojušās agrāk, un no citām

psiholoģiskajām īpašībām. Nevienā savas dzīves

brīdī, sākot jau ar tās pirmajiem mēnešiem, in-

divīds nav pilnīgi amorfa masa, kas gatava
pieņemt jebkuru no ārpuses «uzliktu» formu. Cil-

vēks ir ārkārtīgi plastisks, bet viņa individuali-

tāte dialektiski atceltā veidā ietver visus viņa

iepriekšējās attīstības posmus ar visiem to līklo-

čiem un pretrunām.

lepriekš redzējām, ka zināmas sociālās lomas

ietekmē indivīda personiskās īpašības. Bet no-

tiek arī pretējais process: cilvēka individuālās

īpatnības būtiski ietekmē viņa sociālo lomu iz-

vēli un to realizāciju.
Amerikāņu sociologs M. Rozenbergs 23

ar an-

ketas palīdzību trīs lielās studentu grupās (2758,
1571 un 4585 cilvēki) izdarījis aptauju par to,
kādu viņi iedomājas ideālu darbu. Pēc viņu psi-
holoģiskās orientācijas rakstura, kas noskaid-

rojās aptaujas gaitā, Rozenbergs viņus iedalīja
3 tipos: 1) «pakļāvīgie» — tie, kuri visvairāk

norūpējušies par to, kā pret viņiem izturas ap-
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kārtējie cilvēki, un kuri labāk dod rīkojumus
paši, taču arī neiebilst pret pakļaušanos citiem

un visumā pozitīvi novērtē cilvēka dabu; 2) «ag-

resīvie» — tie, kuri norūpējušies galvenokārt
par panākumu gūšanu (panākumi viņiem ir sva-

rīgāki nekā neatkarība un apkārtējo cilvēku mī-

lestība), kuriem patīk komandēt un kuri

domā — «ja tu pats par sevi negādāsi, cilvēki

tevi piekrāps», un 3) «atsvešinātie» — tie, kuri

par visu augstāk vērtē neatkarību (vairāk nekā

panākumus un citu cilvēku simpātijas), kuriem

nepatīk izpildīt citu rīkojumus un kuri labāk grib
paši pieņemt vajadzīgos lēmumus. Definējot
ideāla darba pazīmes, «pakļāvīgais» tips pir-
majā vietā izvirza «iespēju būt derīgam citiem»

un «iespēju strādāt ar cilvēkiem», «agresīvais»
tips — iespēju nopelnīt daudz naudas un iegūt
sociālo prestižu, «atsvešinātais» grib būt «brīvs

no uzraudzības», strādāt radošu un oriģinālu
darbu. Atbilstoši šīm savām īpašībām studenti

izvēlas profesijas, kuras, kā viņiem šķiet, vis-

vairāk atbilst viņu ideālam. Tā, piemēram, «pa-

kļāvīgie» izvēlas galvenokārt tādas profesijas
kā sabiedriska darbība, mācīšana, darbs ar kad-

riem; «agresīvie» dod priekšroku tirdzniecībai,
biznesam, reklāmai, jurisprudencei; «atsveši-
nātie» vairāk sliecas uz mākslu, arhitektūru, da-
bas zinātnēm.

Protams, Rozenberga tipoloģija, it sevišķi at-

tiecība uz personības orientācijām, ir visai no-

sacīta un var tikt kritizēta. Tomēr viņa pētījums
pārliecinoši pierāda, ka profesionālo lomu iz-

vēli tādā mērā, kādā tā vispār ir atkarīga no in-
divīda (un šis mērs ir ierobežots — amerikāņu
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bezdarbnieki neizvēlas profesiju, bet ķeras pie

jebkura darba, kas pagadās), noteic viņa vērtē-

jošās orientācijas, kuras savukārt ir saistītas ar

viņa individuāli psiholoģiskajām īpatnībām. Tā-

pēc, kad noteiktas profesijas cilvēkiem vēroja-
mas kopīgas psiholoģiskas iezīmes, vienmēr

rodas jautājums: vai šo specifiku nosaka profe-
sijas ietekme, vai, otrādi, cilvēki, kuriem piemīt
zināmas iezīmes, izvēlas atbilstošu profesiju, kas

šīs iezīmes padziļina un nostiprina?
Tātad individualitāte, pirmkārt, ir organisma

bioloģiskā savdabīguma sekas, otrkārt, kon-

krētā indivīda specifisko attīstības īpatnību se-

kas. Ir vēl arī trešais moments, kas sevišķi
svarīgs no socioloģiskā viedokļa: pats sabied-

risko attiecību pretrunīgums nosaka zināmu per-
sonības autonomiju attiecībā pret katru viņas
sociālo lomu. Lai arī cik vispārīgas, bezpersonis-
kas būtu lomas, atsevišķi ņemtas, to struktūra, to

integrācija atsevišķā indivīda personībā vienmēr

ir unikāla, specifiska tikai viņam. Katrs indi-

vīds vienlaikus pieder pie daudzām dažādām

grupām un kolektīviem (ražošanas, sabiedriski

politiskiem, kultūras, sadzīves utt.). Bet personī-
bai tie nav vienādi nozīmīgi. Grupu, ar kuru

indivīds jūtas saistīts visciešāk un kurā viņš
smeļas savas izturēšanās normas, vērtības un

nostādnes, socioloģijā sauc par referento grupu

(no latīņu «refero» — saskaņoju). Personībai

parasti ir nevis viena, bet vairākas referentās

grupas, no kurām katra tai ir etalons kādā no-

teiktā ziņā. Tā var būt gan grupa, kurā cilvēks

patiešām ietilpst, gan grupa, pie kuras indivīds
tieši nepieder, bet kura viņam ir paraugs. Tā,
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piemēram, pusaudzis, kas cenšas iekļūt pieau-
gušo sabiedrībā, kaut arī viņš tajā nav uzņemts,
savā rīcībā un vērtējumos bieži balstās uz normu

sistēmu, kura pieņemta nevis viņa vienaudžu

vidē, bet noteiktā pieaugušo kompānijā. Mietpil-
sonis, kas tiecas iekļūt «augstākajā sabiedrībā»,
verdziski atdarina tās paražas un tikumus. Re-

ferentā grupa var būt pat iedomāta; piemēram,
zēns pūlas izturēties atbilstoši Dimā musketieru

vai citu literāru varoņu kodeksam. Tā kā šo

grupu un lomu ir daudz, personības identifikā-

cija ar katru atsevišķo lomu ir nepilnīga, daļēja.
Lai arī cik svarīga Ivanovam ir viņa skolotāja
profesija, tā neizsmeļ ne viņa sabiedriskās attie-

cības, ne viņa personības saturu. Tai pašā laikā

atsevišķās lomas nav nejaušs konglomerāts, bet

zināma organiska vienība. Vienas no tām ir gal-
venās, integrējošās, citas — sekundāras, mazāk

būtiskas. Tas saistīts ar personībā dominējošām
vērtējošām orientācijām.

Ļeņingradas sociologi A. Zdravomislovs un

V. Jadovs, pētījot jauno strādnieku attieksmi

pret darbu, atklājuši vairākus dominējošās
orientācijas tipus: orientāciju 1) uz ģimeni,
2) uz izglītību, 3) uz sabiedrisko darbu, 4) uz

darbu ražošanā, 5) uz izpeļņu. Daļa aptaujāto
(970 cilvēku, 36% visu aptaujāto) nekādu sta-

bilu orientāciju neuzrādīja. 24

Protams, valdošā orientācija nav vienīgā un

visu aptverošā. Tā, piemēram, no 1100cilvēkiem,
kas orientējās vispirms uz ģimeni, 15% orientē-

jās reizē ar to uz izglītību, 14% — uz sabied-

risko darbu, 11 % —uz darbu ražošanā un

10% — uz izpeļņu. No 627 cilvēkiem, kas orien-
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tējās galvenokārt uz izglītību, 23% vienlaikus

orientējās uz ģimeni, 20% — uz sabiedrisko

darbu, 15% — uz darbu ražošanā, 5% — uz iz-

peļņu. Tomēr galvenā orientācija ir savā ziņā
personības kodols un organizē pārējās orientāci-

jas un sociālās lomas.

Personības vērtējošo orientāciju un viņas so-

ciālo lomu sistēma nav sabiedrības apziņā pa-

stāvošo vērtību un lomu hierarhijas mehāniska

kopija. Dažādu lomu īpatsvars ir dažādiem cil-

vēkiem dažādās situācijās dažāds. Tā, piemēram,
no dekanāta un sabiedrisko organizāciju vie-

dokļa studenta sekmes mācībās ir daudz svarī-

gākas nekā viņa personiskā pievilcība un ģitā-
rista talants. Bet no citas referentās grupas —

viņa draugu un draudzeņu viedokļa tas nepavi-
sam nav neapstrīdami, un dažās situācijās viņš
var pirmās ziedot otro dēļ. Lai saprastu cilvēka

izturēšanos, nepietiek ar viņa lomu ārējās, ob-

jektīvās sistēmas zināšanu. Jāsaprot arī to

iekšējā struktūra, to jēga un īpatsvars viņa paša
acīs, jānoskaidro viņa personības psiholoģiskā
dominante.

Sociālo lomu nevajag fetišizēt, lomas noteikto

izturēšanos galīgi norobežojot no indivīda spon-

tānās dzīvības procesu norises. I. Gofmans pa-
reizi norāda, ka socioloģiskajā literatūrā ir

tendence indivīda izturēšanos iedalīt divās da-

ļās: vienu — formālo, sastingušo, nedzīvo — pie-
dēvē «obligātajai» sociālo lomu pasaulei, otra

ietver «personiskās» lietas un attiecības, to, kas

indivīds «patiešām» ir «pats par sevi», kā per-
sonība. Personas sociālās izturēšanās, viņas
darbības un noteiktās lomas konkrētā analīze
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(no šā viedokļa Gofmans speciāli pētījis ķirurga
izturēšanos) rāda, ka te vienmēr ir ne tikai in-

dividuālās variācijas, bet arī zināms sociāli

tipisks «lomas atstatums». Tā, piemēram, ja
vadošs darbinieks tur darbā uz galda zem stikla

savu bērnu fotogrāfiju (diezgan izplatīts gadī-
jums), tas pauž ne tikai viņa nevēlēšanos krasi

norobežot savu dienesta dzīvi un personisko
dzīvi, bet arī netieši liek apmeklētājam noprast,
ka kabineta saimnieks arī savā dienesta loma

netiecas uz formālismu, ka viņš ir gatavs uz

«cilvēcisku» kontaktu, v. tml., t. i., tas ir zināma

pārvaldīšanas stila simbols (cita lieta, cik šis

simbols ir nopietns). Ķirurgam prasme sasprin-
dzinātā operācijas brīdī pajokot ir daļa no pro-
fesionālā ekipējuma, kas palīdz uzlabot perso-
nāla noskaņojumu; arī šeit izpaužas nevis vien-

kārši personiskās īpašības, bet zināms lomas

noteiktās izturēšanās stils. Bieži šis «atstatums

no lomas» tiek speciāli uzsvērts, un jēga tam

var būt dažāda. Vienā gadījumā tas pauž indi-

vīda atsvešināšanos no lomas, vēlēšanos uz-

svērt savu neatkarību no tās. Un, otrādi, citā ga-

dījumā tieši cieša identifikācija ar lomu ļauj in-

divīdam brīvi variēt savu izturēšanos, ko nespēj
iesācējs, kurš stingri turas noteiktajos ietvaros.

Galvenais te nav ne tikai lomu daudzējādība
pati par sevi, bet ari tas, ka lomu attiecības

bieži ietver arī sarežģītus konfliktus. Lomu kon-

flikts ir situācija, kurā personai, kas ieņem no-

teiktu stāvokli, izvirza ar šo stāvokli nesavie-

nojamas prasības26. Tas var būt konflikts starp

lomām, kad indivīdam reizē ir tādas lomas, kas

tam izvirza nesavienojamas vai grūti savienoja-
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mas prasības. Tā, piemēram, klases audzinātāja
loma prasa, lai Ivans Ivanovs vairāk laika pa-

vadītu kopā ar skolēniem, bet vīra un tēva loma

prasa, lai viņš vairāk uzmanības pievērstu savai

ģimenei. Sādi konflikti dzīvē sastopami bieži.

Reizēm tie ir visai asi.

Mūsdienu etnogrāfijā pastāv speciāls jēdziens
«margināls (no vārda «robeža») cilvēks», ar ko

apzīmē cilvēku, kurš atrodas uz divu dažādu kul-

tūru robežas un nav pārliecināts, kura no tām

viņam svarīgāka. Tādi, piemēram, ir cilvēki, kas

cēlušies no jauktām laulībām starp dažādu nā-

ciju pārstāvjiem, vai arī apspiesto minoritāšu

pārstāvji, kuri ieguvuši eiropisku izglītību un

kuriem tāpēc ir divējāda piederība — pēc izcelša-

nās un pēc audzināšanas. Nāciju savstarpējām
attiecībām attīstoties labvēlīgi, marginālie cil-

vēki ir it kā tilts starp dažāda rakstura etniskām

grupām un to kultūrām. Bet, ja rodas konflikti,

viņu stāvoklis ir grūts: divējādā piederība
izraisa iekšēju sasprindzinātību, un ir jāizvēlas
starp pretrunīgām simpātijām, lomu izvirzītajām

prasībām un vērtībām. Šī stāvokļa divējādība,
identifikācijas nestabilitāte izpaužas arī citās

personības iezīmēs, nereti novedot viņu pie nei-

rozes.

Bez pretrunām starp lomām pastāv arī lomu

iekšējie konflikti, kurus nosaka tas apstāklis, ka

dažādi cilvēki un dažādas sociālās grupas
dažādi un bieži vien pretēji saprot pienākumus,
kas saistīti ar vienu un to pašu lomu. Jebkurš

sociāls stāvoklis (piemēram, skolotājs) ir vesela

sabiedrisko attiecību sfēra («skolotājs — sko-

lēni», «skolotājs — citi skolotāji», «skolo-
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tājs — skolas administrācija», «skolotājs —

vecāki», «skolotājs — komjaunatnes organi-

zācija» utt.), un šo attiecību dalībnieki dažādi

traktē vienu un to pašu lomu. Tas, ko gaida
skolēni, var, pieņemsim, nesakrist ar to, ko gaida

pedagogu padome. Tēva lomu ģimenē vieni iedo-

mājas vispirms kā disciplinējošu spēku, kā bargu

augstāko autoritāti, un cilvēku, kas šīs prasības
neattaisno, apsūdz liberālismā. Turpretī citi

domā, ka tēvam nav jābūt bargam, bet jābūt gud-
ram savu bērnu vecākajam biedram, audzinātā-

jam, un nosoda tos, kuri aizraujas ar autoritā-

riem pasākumiem. Savu lomu rakstura noteik-

šanā, tāpat kā to izvēlē, indivīdam ir pietiekami
plaša autonomija. Tā kā sabiedrības dotais

lomas nosacītās izturēšanās definējums ir pret-

runīgs, ar lomu saistītās gaidas nenoteiktas, kā

arī nenoteiktas ir. sankcijas un konflikti starp
dažādām lomām, tad ir ne tikai iespējama, bet

arī nenovēršama patstāvīga izvēle, par kuras

sekām cilvēks var būt un arī ir morāliski atbil-

dīgs. Tas sakāms par visām sociālajām lomām

un visām dzīves situācijām.
Personas sociālais stāvoklis, viņas šķiriskā,

kārtas un nacionālā piederība nav atkarīga
no viņas gribas, to nenosaka viņas brīvā izvēle.

Bet viņas konkrētā loma vienmēr ir atka-

rīga no tā, kā viņa pati uztver un novērtē savu

stāvokli un kādus secinājumus no tā izdara. Kā
lieliski teicis V. L Ļeņins 27

, vergs, kas savu ver-

dzību neapzinās un veģetē bezierunu paklausībā,
ir vienkārši vergs. Vergs, kas apzinās savu ver-

dzību un ar to samierinās, jūsmo par savu dzīvi

un savu labo kungu, ir dienderis, roklaiža. Bet
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vergs, kas savu stāvokli apzinās un saceļas pret
to, ir revolucionārs.

Protams, no tā, ka vergs apzinās savu ver-

dzību un atsakās ar to samierināties, važas neiz-

gaist. Tās kļūst pat vēl smagākas, vēl neiztura-

mākas. Apzināties sava stāvokļa nepieņemamību,

necienīgumu, kad praktiski nav iespējams to gro-

zīt, — tā ir vislielākā traģēdija tiklab personis-

kajā, kā arī sabiedriskajā plāksnē. Bet šī traģis-
kā pasaules uztvere ir nobriedušu pretrunu sim-

ptoms un ķīla turpmākai cīņai par atbrīvošanos.

Rezumēsim. Personības jēdziens apzīmē indi-

vīdu kā sabiedrības locekli, vispārina viņā inte-

grētās sociāli svarīgās iezīmes. Šīs iezīmes izvei-

dojas un izpaužas tikai konkrētā sociālās

mijiedarbības procesā, tāpēc personības aprak-
stīšanā galvenais jēdziens ir sociālās lomas

jēdziens. Šās mijiedarbības intraindividuālais

rezultāts un komponents secīgu un līdzās pastā-
vošu sociālu lomu sērijā ir to motīvu, nostādņu
un orientāciju sistēma, kas veido personības
iekšējās struktūras pamatu. Lomas un arī mo-

tīvi, nostādnes un orientācijas ir pēc savas dabas

sociālas un pauž sabiedrības organisma prasības.
Šai ziņā personības struktūra ir atvasināta no

sociālās struktūras. Taču reizē ar to personība
ir neatkārtojama individuāla totalitāte. Orga-
nisma bioloģisko īpatnību un individuālās bio-

grāfijas specifisko iezīmju savienojums un, bei-

dzot, lomas struktūras pretrunīgums padara
katru cilvēku kā personību unikālu. Šo personī-
bas unikālumu un viengabalainību, ja to aplūko
no personības subjektīvās, iekšējās puses, atspo-
guļo Es jēdziens.
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3. ES UN PAŠAPZIŅA

Nes sevi slēptu pasauli ikviens,
Un mirklis labākais ir tanī viens,

Un stunda briesmīgākā pasaulē šai tumst,
Bet neuzminams tas viss paliks mums.

Ja cilvēks mirst — ar viņu līdzi prieks
Un arī viņa pirmais baltais sniegs,
Un pirmais skūpsts, un pirmais kaujas rīts —

To visu cilvēks aizejot ņem līdz.*

Jevgeņijs Jevtušenko

Cilvēka Es mīkla

«Cilvēks ir individualitāte, tāpēc ka viņam ir

īpašas, atsevišķas, neatkārtojamas īpašības; cil-

vēks ir personība, tāpēc ka viņš apzināti noteic

savu attieksmi pret apkārtni. Cilvēks ir perso-

nība, ciktāl viņam ir sava seja ... Subjekts vārda

specifiskā nozīmē (kā «es») ir apzinātas, «patva-
ļīgas» darbības subjekts. Viņa kodols ir apzināti
nodomi — apzinātas darbības motīvi,» 28 rakstīja
S. Rubinšteins.

Cilvēks ne tikai darbojas noteiktu mērķu
vārdā, bet ari. apzinās sevi kā darbojošos indi-

vīdu, atdala sevi kā tādu no savas darbības pro-
duktiem un paša darbības procesa. Šī īpašība ir

ārkārtīgi svarīga. Engelss rakstīja, ka cilvēku

sabiedrības vēsture atšķiras no dabas vēstures

«tikai kā pašapzinošos organismu attīstības

process»
29. Turpmākajās nodaļās, izmantojot

faktu materiālu, sīki aplūkosim, kā veidojas
pašapziņa atsevišķa indivīda attīstības procesā

* Atdzejojis J. Peters.
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(ontoģenēze) un cilvēku sabiedrības vēsturiskās

attīstības procesā (filoģenēze). Bet tagad pamē-

ģināsim noskaidrot, ko vispār saprot ar cilvēka

Es, pašapziņu v. tml.

Šis jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts. Vispirms
ar vārdu Es (vācu un angļu valodā lieto vēl spe-

cifisku terminu Selbst, Self — «pats») apzīmē
divas dažādas, kaut arī savā starpā saistītas

parādības: 1) Es kā subjekts, kā darītājs, kā pro-
cess un 2) Es kā pašizziņas objekts. Pirmajā no-

zīmē Es ir subjekta tieši pārdzīvojamo psihisko
procesu dinamiskā viengabalainība neatkarīgi no

to apzināšanās pakāpes. Otrajā nozīmē Es ir

indivīds, kādu viņš sevi redz, kāds viņš zināms

sev pašam, kādu viņš sevi priekšstata. Pilnīgi
skaidrs, ka šīs nozīmes nesakrīt.

Mēs apzināmies tikai samērā nelielu mūsu psi-
hisko procesu un mūsu izturēšanās daļu. Bieži

vien svarīga rīcība notiek impulsīvi vai automā-

tiski, mēs neapzināmies tās motīvus, tāpēc tādus

procesus un darbību sauc par neapzinātiem. Tie-

šie pārdzīvojumi vienmēr ir bagātāki, nekā cil-

vēks apzinās, un pārdzīvojumi un to apzināšanās
nevar sakrist. Kad es mēģinu novērot savu pār-

dzīvojumu, tas zaudē savu tiešumu. Ja es sāku

domāt: «Kā mani sajūsmina mūzika!» — tad mū-

zikas uztveres process tiek pārtraukts un es vairs

nejūsmoju par mūziku, bet par savu mūzikas

uztveres spēju. Es kā pašnovērojuma objekts
zināmā mērā vairs nav darbības subjekts, jo
mana uzmanība no tās darbības satura, kura

vienmēr ir aktīva mijiedarbība ar ārpasauli,
novirzās uz maniem iekšējiem pārdzīvojumiem,
kas ir šo procesu izraisīti vai ar tiem saistīti.
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Tāda periodiska novirzīšanās ir pilnīgi nepie-
ciešama, lai izstrādātu apzinātu darbības orien-

tāciju, bet cilvēks, kuru pārmērīgi nodarbina

viņa iekšējie pārdzīvojumi, kuram viņa paša Es

kļuvis par vienīgo un galveno objektu, praktiski
nav spējīgs darboties, viņš zaudē kontaktu ar

ārējo pasauli; dažos gadījumos tas ir psihiskas
saslimšanas simptoms.

Tātad Es kā pārdzīvojumu subjekta un Es kā

pašapziņas objekta jēdzieni pēc apjoma nesakrīt,

pirmais no tiem ir krietni plašāks. Tie nesakrīt

pilnīgi arī pēc satura. Indivīds sevi redz un

priekšstata dažādos aspektos dažādi atkarībā no

dominējošās lomas un situācijas rakstura. Viņa
lomu pretrunīgums viņa pašapziņā pārvēršas
par Es daudzējādību, un šos dažādos Es viņa
paša morālā apziņa novērtē dažādi. Jo pretru-
nīgāks ir personības stāvoklis, jo sarežģītāka ir

viņas pašapziņa, viņas priekšstati par pašas Es.

Nāk prātā Andreja Vozņesenska humoristiskais

dzejolis:
Esmu ģimene es

manī kā spektrā sadzīvo septiņi «es»

neciešami kā septiņi zvēri silā

bet pats zilākais

svilpodams stabuli cilā!

Un pavasarī
sapnī redz skats

ka šajā barā

esmu jau astotais pats.*

Personības struktūra pēc Freida

Šī problēma ir sarežģīta, un tapec dažādi psi-

holoģijas virzieni un dažādas socioloģijas skolas

* Atdzejojis J. Sirmbārdis.
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dažādi attēlo personības struktūru un personī-
bas un Es savstarpējo attiecību. Tā, piemēram,

pēc Z. Freida teorijas, personības struktūrai ir

trīs daļas: Tas (Id), Es (Ego) un Super-Es
(Super-Ego). Lai gan tās atrodas ciešā mijiedar-
bībā, katrai no tām ir savas specifiskas funkci-

jas. Tas (Id) ir pēc dabas bioloģisku neapzinātu
iracionālu psihisku reakciju un impulsu rezer-

vuārs; Tas ir vienīgais psihiskās enerģijas avots

un balstās tikai uz baudas principa. Bet neap-

domāta tieksme pēc baudas, neņemot vērā reā-

los apstākļus, cilvēku novestu pie bojā ejas. Tāpēc

ontoģenēzes procesā cilvēkam parādās Es kā

apzināts elements, kas darbojas, pamatojoties uz

realitātes principa, un pilda starpnieka funkcijas
starp Tas iracionālajiem centieniem, fizikālās

pasaules nepieciešamību un sabiedrības prasī-
bām. Beidzot, Super-Es rodas uz Es pamata un

iemieso indivīda internalizētos «vecāku tēlus»,
morālos aizliegumus un normas, kas iedvestas

bērnībā; tā ir, tā sakot, morālā cenzūra, kas kļu-
vusi par personības neatņemamu iekšēju ele-

mentu.

Freids salīdzināja Es un Tas attiecības ar

attiecībām starp jātnieku un zirgu: jātniekam
zirgs jāapvalda un jāvirza, citādi viņš v*ar iet

bojā, bet viņš virzās uz priekšu, tikai pateicoties
zirga enerģijai. Es stāvoklis ir pat sarežģītāks
nekā jātnieka stāvoklis. Pirmkārt, vajadzīgs, lai

Es ņemtu vērā ārējās pasaules prasības un nosa-

cījumus (realitātes princips). Otrkārt, Es izjūt
pastāvīgu spiedienu, ko izdara Tas, kurš vien-

mēr ir spēcīgāks par Es; konflikts starp ārējās
pasaules prasībām un Tas prasībām izraisa Es



43

iekšēju satraukumu, nemieru. Treškārt, Es izjūt

spiedienu no Super-Es, no morālas apziņas,

sirdsapziņas; Super-Es prasību neievērošana

izraisa cilvēkā vainas sajūtu. Pēc Freida do-

mām, šis konflikts ir neatrisināms un tieši tajā

slēpjas tiklab visu personības, kā arī sabiedrī-

bas psiholoģisko problēmu atslēga.
Mūsu uzdevums nav sīki analizēt Freida kon-

cepciju. Patlaban mūs interesē tikai viņa priekš-
stats par personības struktūru. Kā no teiktā

redzams, Freida Es ir tikai apzināts, precīzāk,
sevi apzinošs Es, turpretī Es kā darītāja galveno
saturu pauž jēdziens Tas, un, tā kā Tas ir neap-

zināts, izrādās, ka iracionāla ir arī cilvēka dar-

bības lielākā daļa. Tāds viedoklis izraisa iebildu-

mus.

Protams, nevar būt ne runas par to, ka neap-

zinātajam vispār nebūtu nekādas lomas cilvēka

psihē un rīcībā. Bet vai tas ir īpašs psihes ele-

ments, kāda patstāvīga būtība? Vai arī neapzi-
nāti pārdzīvojumi ir vienkārši tādi pārdzīvojumi,
kurus cilvēks neapzinās un kuru motīvi viņam
nav zināmi? Jebkuras jūtas, jebkura dziņa,
nostādne var būt gan apzināta, gan neapzināta.
Tā, piemēram, pirmā mīlestība sākumā parādās
kā neapzināta dziņa: jaunais cilvēks mīl, bet pats
vēl to neapzinās, viņa jūtas ir neapzinātas. Vai

arī cits piemērs. Es kādu cilvēku ienīstu, tāpēc
ka apskaužu viņu; ja es šo naidu apzinos, bet

neapzinos tā pamatā esošo skaudību, tad var

sacīt, ka mans naids ir apzināts, bet skaudība

neapzināta.

Neapzinātais ir principiāli nelikvidējams tādā

nozīmē, ka cilvēka reālo pārdzīvojumu saturs
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vienmēr pārsniedz šo pārdzīvojumu apzināšanās

iespējamību, mēs vienmēr pārdzīvojam vairāk

nekā apzināmies; tas arī ir pamatā Es kā darbī-

bas subjekta un Es kā pašapziņas objekta noro-

bežojumam. Tai pašā laikā jebkuru konkrētu ne-

apzinātu procesu principā var apzināties, ja vien

to var izteikt attiecīgā nozīmju sistēmā.

Freids kā ārsts, kā psihiatrs uztvēra šo pret-
runu un lika to savas terapeita prakses pamatā.
Psihoanalīzes pamatprincips ir šāds: «Kur ir

bijis Tas, tur vajag būt arī Es.» Tas ir, vajag
palīdzēt cilvēkam apzināties pārdzīvojumus, kas

viņu satrauc, un tad viņš varēs pielāgoties sa-

viem dzīves apstākļiem un savai psihiskajai
organizācijai. Tāda neirožu psihoterapija patie-
šām daudzos gadījumos dod pozitīvus rezultā-

tus: personības pašizziņas padziļināšanās at-

vieglo tās pielāgošanos dzīves apstākļiem.
So psihoanalīzes aspektu atzina arī I. Pavlovs,

kurš visumā pret Freidu izturējās krasi nolie-

dzoši.30

Pareizs bija ari cits Freida novērojums, proti,
ka personībai apzināties pašai savus pārdzīvo-
jumus bieži traucē stingra morālā cenzūra: in-

stinktīvās dziņas, kuru realizēšana nav savieno-

jama ar sabiedrības un morāles prasībām, ko

iemieso Super-Es, tiek no apziņas izstumtas. Vis-

biežāk tas izpaužas dzimumattiecību sfērā, ko

Freids pētīja speciāli; bet to rāda ari citi piemēri.
Ņemsim kaut vai to pašu skaudības gadījumu.
Kāpēc skauģis parasti neapzinās sava naida pa-
tiesos cēloņus? Tāpēc, ka viņš kopš bērnības iera-

dis, ka skaudība ir necienīgas, zemiskas jūtas.
Atzīties sev šādās jūtās nozīmē stipri samazināt
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savu pašcieņu. Daudz vieglāk ir savu ienaidu

izskaidrot ar sāncenša īstajiem un iedomātajiem
trūkumiem. Tādējādi daudzu mūsu jūtu un pār-

dzīvojumu neapzināšanās izskaidrojama nevis

vienkārši ar to, ka visu uzreiz apzināties nevar,

bet arī ar to, ka dažus pārdzīvojumus nav iespē-

jams apzināties bez nopietna iekšēja konflikta,
aiz kura galu galā slēpjas sociāls konflikts.

(Mūsu piemērā šis konflikts ir tāds, ka skaudība

tiek morāli nosodīta un tai pašā laikā perso-

niskie panākumi ir viens no cilvēka sabiedriskā

nozīmīguma rādītājiem. Kāds šim konfliktam

sakars ar gadu tūkstošiem ilgo privātīpašuma
un cilvēku savstarpējās konkurences kundzību,
to skaidrot laikam gan būtu lieki.)

Tādējādi Freids uztaustīja svarīgu pretrunu,
bet tūlīt to absolutizēja un pašu neapzinātā
jēdzienu mistificēja. Tas (Id) viņam šķiet mū-

žīgu, pēc savas dabas ārpus vēstures esošu psi-
hisku impulsu sakopojums. Sākumā kā visaptve-
roša instinktīva dziņa Freidam figurēja libido

(dzimumdziņa); vēlāk, pamatojoties uz pirmā
pasaules kara pieredzi, parādījās divi galvenie
instinkti: Eross, dzīvības instinkts, un Tanatoss,
nāves instinkts. Taču jau tuvākie Freida līdz-

strādnieki, it sevišķi tā saucamie neofreidisti

(X- Horni, E. Fromms, H. Sallivens v. c.) bija
spiesti atteikties tiklab no Freida panseksuā-
lisma (t. i., visa izskaidrošanas ar dzimumin-

stinktu), kā arī no mūžīgo, nemainīgo impulsu
idejas vispār.

Taču kļūda sakņojas vēl dziļāk. Kā pareizi
norada F. Basins, «viena no vislielākajām frei-

disma kļūdām bija tā, ka rupji tika vienkāršotas
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mainīgās dažāda tipa attiecības, kas pastāv
starp neapzināto augstāko nervu darbību un

apziņas darbību. Šo attiecību grūti iedomājamo

sarežģītību Freids un viņa piekritēji reducēja uz

vienu vienīgu dinamisku tendenci, uz funkcio-

nālo antagonismu starp apzināto un neapzināto,
kurš atspoguļojas mācībā par izstumšanu, šai

psihoanalītiskās teorijas stūrakmenī visos tās

attīstības posmos, un mācībā par simboliku kā

šā antagonisma pārvarēšanas līdzekli.» 31 Neap-
zinātā problēmu Freids reducē uz neapmierinā-
tas afektīvas dziņas problēmu, kas viņam šķita
visas psihiskās dzīves kodols. Freidismam «ne-

apzināts» ir tas, kas pēc sava satura nav apziņai
pieņemams. Tomēr, kā rāda D. Uznadzes un viņa
skolas pētījumi, neapzinātās nostādnes (neapzi-
nātais) nepavisam ne vienmēr ir pretrunā ar

apziņu. To mijiedarbība var norisināties «gan
pēc funkcionālā antagonisma, savstarpējas kavē-
šanas tipa, gan pēc sinerģijas tipa. Šīs pēdējās
mijiedarbības dominē parastajos apstākļos un

veicina visdažādāko izturēšanās formu adekvātu

organizāciju. Tam pretēji antagonistiskās mij-
iedarbības nosaka augstākās nervu darbības

apzināto un neapzināto procesu saskanīgās koor-

dinācijas sabrukumu un visskaidrāk parādās
klīniskās patoloģijas apstākļos (īpašos apstāk-
ļos — afektīvā sasprindzinājumā, nogurumā,
pastāvot traucējošai iedarbībai, «stresa» (sa-
springtības) stāvoklī v. tml. — arī normas robe-

žās).»32 Tieši šīs īpašās un skaidri patoloģiskās
parādības Freids vēroja savā klīniskajā praksē.
Taču, lai gan patoloģijas pētīšana būtiski no-

skaidro normu, tās sajaukt, acīm redzot, nevajag.
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To neņēma vērā Freids un viņa piekritēji, ku-

riem neirotiķa pārdzīvojumi un konflikti kļuva

par normālas cilvēka psihes modeli.

Personības struktūrā Freids ietver pec saviem

avotiem un satura sociālo Super-Es. Bet neap-

zinātais Tas viņam šķiet pilnīgi asociāls. Pēc

Freida uzskatiem, primārie impulsi, kurus kon-

centrē Tas, ir nemainīgi: mainās tikai arējā pa-

saule un sociālās prasības, ko iemieso Super-Es.

Tāpēc sabiedrības ietekme uz personību praktiski
reducējas uz personības iedzimto impulsu un

dziņu lielāku vai mazāku apspiešanu. Bet, ja

neapzinātais nav izolēts cilvēka psihes pielie-
kamais, tad jebkuru psihisku procesu un pārdzī-

vojumu apzināšanās nenovēršami ir ar vēstu-

risku raksturu un atkarīga ne tikai no indivīda

īpatnībām, bet arī no sociālo apstākļu kopuma.
Individuālā apziņa nav nekas hermētisks, sevī

noslēgts. Nepieciešamo zīmju, nozīmju un sim-

bolu sistēmu tā aizgūst no sabiedriskās apziņas.
Bet sabiedriskā apziņa, t. i., tas, kā cilvēki apzi-
nās savas sabiedriskās attiecības, nekad pilnībā
neaptver sabiedrisko esamību, kuras aptuvens
atspoguļojums tā ir. Katrā konkrētā sabiedrībā

pastāvošā jēdzienu, nozīmju un simbolu sistēma

ir orientēta uz sabiedrības praktiskajām vajadzī-
bām, tā veicina vienu pārdzīvojumu lielāku apzi-
nāšanos nekā citu. Jau katras valodas vārdu

sastāvs un gramatiskā uzbūve izteic attiecīgās
sabiedrības specifisko orientāciju. Ja pirmatnē-

jas cilts valodā nebija sugas jēdziena «cilvēks»,
bet augstākais vispārinājums bija attiecīgās cilts

nosaukums, tad indivīds varēja apzināties savu

piederību tikai pie šās cilts, bet nekādi ne arī pie
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cilvēces. Valodā bija fiksēta grupas nostādne —

naidīgums pret jebkuru svešinieku, un tikai

sabiedrisko apstākļu maiņa varēja mainīt šo

nostādni. Pirms tas tika apzināts, attiecīgie pār-

dzīvojumi varēja būt tikai neapzināti.
Kas ir «normāls» un kas «apkaunojošs», tas

atkarīgs no sabiedrībā pieņemtajām normām,

kuras savukārt noteic vesels sociālo apstākļu

komplekss. Klīnicists Freids pilnīgi pareizi kon-

statēja, ka daudzas viņa izpētītās neirozes saistī-

tas ar pacienta apziņā pastāvošo iekšējo kon-

fliktu starp viņa seksuālajām tieksmēm un viņa
morālajiem priekšstatiem. Bet sociologs Freids

nepamatoti attiecināja vienā noteiktā sabiedrībā

un turklāt vienā iedzīvotāju daļā vērojamās iezī-

mes uz visu cilvēces pagātni un nākotni. Taču

kā seksuālās izturēšanās formas, tā arī dzimumu

morāle dažādām tautām ir dažāda atkarībā no

viņu dzīves apstākļiem, ģimenes formas, reliģi-
jas utt. Dažādas morāles sistēmas rada arī

dažādas psiholoģijas problēmas un dažāda tipa
neirozes. Katrai sabiedrībai ir savs tipisks sociā-

lais raksturs, attiecīgajai sabiedrības sistēmai

visvairāk atbilstošais personības tips, un tikai

atbilstoši tam var saprast neskaitāmās indivi-

duāli psiholoģiskās variācijas.

Atspoguļotā Es teorija

Freida teorija vienpusīgi fiksē uzmanību uz

personības iekšējo dinamismu, absolutizējot
pretrunas starp apzināto Es un personību kā

neapzinātajā Tas iemiesoto psihisko procesu
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viengabalainību, turpretī amerikāņu psihologs
V. Džēmss uzsver indivīdu mijiedarbības izšķi-
rošo nozīmi. Džēmss definē Es jeb «empīrisko

Ego» kā «tā, ko cilvēks var saukt par savu, vis-

pārīgo rezultātu». «Empīrisko Es» Džēmss sa-

dala trīs sastāvelementos: 1) materiālais Es

ietver mūsu ķermeni un īpašumu; 2) sociālais

Es «ir tas, par ko attiecīgo cilvēku atzīst apkār-

tējie»; turklāt katram cilvēkam ir tik daudz

dažādu «sociālo Es», «cik pastāv atsevišķu
grupu vai pulciņu, kuru domas viņam ir svarī-

gas»; 3) garīgai* F<? apzīmp psihisko spēju un

tieksmju kopumu. Uz šo elementu pamata veido-

jas cilvēka emocionālā dzīve, viņa jūtas pret sevi

(pašsajūta) un viņa rīcība, kas vērsta uz paš-

apliecinājumu un pašsaglabāšanos.
Džēmsa «sociālā Es» jēdziena izpratne tālāk

attīstīta amerikāņu sociālpsiholoģiskās skolas

darbos. Tā, piemēram, pēc Č. Kuli 34 domām, per-

sonība ir summētas cilvēka psihiskās reakcijas uz

apkārtējo cilvēku uzskatiem par viņu. Ideju, kāda

cilvēkam ir pašam par sevi, pēc Kuli uzskatiem,
veido trīs komponenti: 1) priekšstats par to, kāds

es liekos citai personai; 2) priekšstats par vērtē-

jumu, kādu cits dod šim manam tēlam; 3) sav-

dabīga Es sajūta, kaut kas līdzīgs lepnumam
vai pazemojumam. «Atspoguļotā Es» teoriju

attīstījis un sistematizējis pazīstamais ameri-

kāņu psihologs Dž. Mīds35
.

Pēc Mīda uzskatiem,
indivīda pašapziņa nav nekas cits kā rezul-

tāts sociālai mijiedarbībai, kuras gaitā indivīds

pieradinās raudzīties uz sevi kā uz objektu. Te

izšķiroša nozīme ir nevis atsevišķu cilvēku do-

mām, bet «vispārinātajam citam», organizētas
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asociācijas vai sociālas grupas kolektīvajai
nostādnei. Tā, piemēram, to, ka es sevi apzinos
kā futbolistu, noteic apstāklis, kā mani uzņem

visa komanda vai, precīzāk, kā es iedomājos šo

kolektīva uztveri.

«Atspoguļotā Es» teorija ir cieši saistīta ar

mums jau zināmo lomu teoriju un pareizi uzsver

dažas būtiskas socializācijas un individuālās

pašapziņas veidošanās procesa iezīmes. Ne tikai

indivīda sociālās lomas, bet arī viņa visintīmākie

priekšstati par sevi pašu veidojas vienīgi tikai

mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem un šās mijiedar-
bības ietekmē. Markss šo apstākli atzīmēja jau

sen pirms Kuli. «Dažā ziņā,» rakstīja Markss

«Kapitālā», «cilvēks atgādina preci. Tā kā viņš
piedzimst bez spoguļa rokās un arī ne kā Fihtes

filozofs: «Es esmu es,» — tad cilvēks sākumā

skatās kā spogulī tikai citā cilvēkā. Tikai iztu-

roties pret cilvēku Paulu kā pret sev līdzīgu, cil-

vēks Pēteris sāk izturēties pret sevi pašu kā cil-

vēku.»36 Bet Markss, kā jau redzējām, šo procesu

nereducē uz vairāk vai mazāk nejaušu «interin-

dividuālu mijiedarbību», viņš to aplūko noteiktas

sociālās sistēmas kontekstā, kur šī sistēma noteic

sociālo lomu diferenciāciju un viņu mijiedarbī-
bas raksturu. Turklāt personības veidošanās pro-

cesā ietverta ne tikai domu apmaiņa, bet ari —

un tas ir sevišķi svarīgi — darbības apmaiņa.
Izrādās, ka «vispārinātais cits», kura uzskatus

indivīds internalizē un apgūst, pārvērzdams tos

par savu pašapziņu, ir organizēta sociāla sis-

tēma, turpretī individuālās pašapziņas pretrunas
atspoguļo nevis nejaušu uzskatu, bet pašu
sabiedrisko attiecību pretrunīgumu. Beidzot, uz
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Mīda teoriju attiecas iepriekš izteiktās piezīmes,

ka nav pareizi socializācijas procesu reducēt uz

indivīdu tiešo mijiedarbību un pārāk zemu novēr-

tēt sabiedrisko apstākļu un kultūras plašāko

kompleksu.

Pašapziņa kā nostādne

Ja pašapziņu saprot kā savas paša personības
iezīmju vienkāršu aprakstīšanu, tad jāatzīst, ka

tai nav nekādas noteiktas struktūras. Indivīds

konstatē, ka viņam ir tādas pašas iezīmes kā

citiem, un to uzskaitījums ir ļoti liels. Taču Es

jēdzienā izteiktās pašapziņas būtība izpaužas
nevis atsevišķu īpašību uzskaitījumā, bet gan

sevis kā viengabalaina veseluma izpratnē, savas

paša identitātes noteikšanā. Pašapziņa (Es
tēls) nav atsevišķu raksturojumu summa, bet

viengabalains tēls, vienota — kaut arī ne bez

iekšējām pretrunām — nostādne attiecībā uz sevi

pašu. Kā jebkura nostādne tā ietver sevī izziņas
elementu, jēdzienisko elementu (priekšstatu par

savām īpašībām un būtību), emocionāli afektīvo

elementu (patmīlību un tamlīdzīgas jūtas) un

vērtējošo un gribas elementu (noteikts pašnovēr-

tējums un attiecīga nostāja pret savu paša per-

sonību). Pats par sevi saprotams, ka tāds noro-

bežojums iespējams tikai abstrakcijā un arī tad

visai nosacīti. Pašapziņa vispirms ir sevis kā

stabilas vairāk vai mazāk noteiktas vienības

apzināšanās — tādas vienības, kura saglabājas
neatkarīgi no situācijas mainīšanās (savas iden-

titātes apzināšanās). Tas savukārt prasa to
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nostādņu un vērtējošo orientāciju faktisku vie-

nību, pēctecību un secību, kuras tiek apzinātas
kā personiskas intereses un tieksmes; to kopums
veido zināmu, kaut arī visai izplūdušu pasaules
uzskatu, kura gaismā tiek aplūkots paša Es

un apkārtējā pasaule. Beidzot, nepieciešams
Es elements ir noteikts pašnovērtējums un paš-
cieņa.

Savas paša identitātes apzināšanās, protams,
prasa un ietver priekšstatu par indivīda fiziolo-

ģisko un psihisko procesu vienību. Tālāk, aplūko-
jot bērna personības veidošanās procesu, pie šā

jautājuma vēl atgriezīsimies. Taču izšķiroša
nozīme te ir sociālajam momentam, Es rakstu-

rojumam, kas veidojas sociālajā mijiedarbībā ar

citiem cilvēkiem. Personība uztver sevi kā

objektu noteiktā simbolu sistēmā, kas ietver sevī

ne tikai tiešos sakarus, bet arī pagātnes un

nākotnes elementus. Cilvēks, kurš galīgi aizmir-

sis savu pagātni (tā saucamā amnēzija, viena

no psihiskām slimībām), kļūst nevarīgs uņ

nepilnvērtīgs kā personība, pat ja viņš pilnīgi
saglabājis valodu un visas savas profesionālās
zināšanas. Starp citu, personības stabilitāti neiz-

smeļ tās tiešā individuālā pieredze; tā, piemē-
ram, cilvēks, kas apzinās savu kontinuitāti ar

senčiem, senčus apvainojošas piezīmes uztver kā

personisku apvainojumu. Savas identitātes apzi-
nāšanās cilvēkam nav vienkārši sevis zināšana,

bet dinamiska nostādne, noteikta attieksme pret
sevi.

Te sevišķi svarīga ir identifikācija ar vienu vai

otru sociālu (vecuma, dzimuma, etnisku, ekono-

misku, profesionālu utt.) grupu. Lai saprastu
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personības pašapziņu, ir visai svarīgi, tieši

kādas lomas un grupas cilvēks nosauc, sevi rak-

sturojot. Tā, piemēram, 288 amerikāņu studentu

grupai tika uzdots uzrakstīt 20 atbildes uz jau-

tājumu: «Kas es esmu?» Atbildes tika iedalītas

divās kategorijās: 1) tādās, kas noteic indivīda

piederību pie kādas grupas (piemēram, meitene,

students, vīrs, meita v. tml.) un 2) vērtējošās
(piemēram, laimīgs, garlaicīgs, spējīgs utt.).
Noskaidrojās, ka tad, kad atbilžu daudzums ir

ierobežots, cilvēki tiecas sākumā sevi aprakstīt
kā zināmu grupu locekļus un tikai pēc tam vērtē-

jošos terminos.37 Tas apstiprina iepriekš izteikto

domu, ka mūsu lietoto morāli psiholoģisko rak-

sturojumu objekts ir nevis cilvēks vispār, bet

personība noteiktā sociālā lomā. Tiesa, šos datus

var interpretēt arī citādi. Pats jautājuma for-

mulējums «Kas es esmu?» orientē uz lietvārdu

lietošanu atbildē. Ja jautājums būtu «Kāds es

esmu?», tad droši vien ar īpašības vārdiem

izteikto vērtējošo raksturojumu būtu vairāk. To-

mēr skaidri redzams, ka personības pašapziņa
vispirms atspoguļo noteiktu internalizētu lomu

sistēmu, ārpus kuras cilvēkam grūti sevi iedomā-

ties.

Savas personības tēlam, kas izveidojies perso-
nības pašas apziņā, raksturīga liela stabilitāte.

Psiholoģiskie pētījumi rāda, ka tāda informācija
par sevi, kura ir pretrunā ar personībai izveido-

jušos Es tēlu, tiek apgūta daudz sliktāk nekā

informācija, kas pastiprina šo tēlu, vai reizēm

pat nemaz netiek uztverta. To ilustrē šāds ekspe-
riments.38 30 studentiem vajadzēja sevi aprak-
stīt, izmantojot 100 viņiem labi zināmu īpašības
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vārdu sarakstu. Katrs no viņiem novērtēja katru

īpašības vārdu pēc skalas no 1 («visvairāk man

līdzīgs») līdz 6 («vismazāk man līdzīgs»). Pēc

tam pēc tās pašas skalas katru studentu novēr-

tēja divi viņa biedri. Piecas dienas vēlāk katram

iedeva lapu, kurā it kā bija rezumēts novērtē-

jums, ko viņam devuši citi. Patiesībā vērtējumi
bija viltoti. Katrs dabūja lapu, kurā bija 50 īpa-
šības vārdu — vērtējumu, kas neatšķīrās no sub-

jekta pašnovērtējuma, 25, kas atšķīrās par vienu

punktu, un 25, kas atšķīrās par diviem punktiem.
Tā, piemēram, subjekts novērtēja īpašības vārdu

«mierīgs» ar ciparu 6 («vismazāk man līdzīgs»);
tagad šī viņa īpašība tika novērtēta ar ciparu 5

(atšķirība par vienu punktu) vai 4 (atšķirība par
diviem punktiem). Pēc divām dienām viņiem

vajadzēja pateikt, kā viņi iegaumējuši rezumējo-
šos vērtējumus. Izrādījās, ka atcerēšanās precizi-
tāte būtiski samazinājās līdz ar to, kā pieauga
starpība starp pašnovērtējumu un kombinēto

vērtējumu, t. i., cilvēki labāk bija iegaumējuši
tos savu īpašību novērtējumus, kuri sakrita ar

viņu pašnovērtējumu.
Ar ko izskaidrojams tāds rezultāts? Daļēji lai-

kam ar to, ka pazīstamāks rezultāts, uz ko cil-

vēks ir sagatavots, vieglāk tiek uztverts un

iegaumēts. Daļēji izpaužas arī Freida atklāto

t. s. «aizsargmehānismu» iedarbība.

Kas ir «aizsargmehānismi»? Kā jau teikts, pēc
Freida domām, cilvēka psihē pastāvīgi notiek

konflikts starp apzināto un neapzināto. Lai

izvairītos no sasprindzinājuma, kas ar to sais-

tīts, cilvēka psihe izstrādājusi vairākus aizsarg-
mehānismus, kuri pilnīgi neapzināti apspiež un
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izstumj no apziņas to informāciju, kas ir pret-

runā ar morālā «cenzora» prasībām.
Par izstumšanu sauc sasprindzinājumu un

satraukumu izraisītāja impulsa nomākšanu,

izslēgšanu no apziņas. Izstumšana jāatšķir no

kādas apzinātas vēlēšanās apspiešanas (es

gribu smēķēt, apzinos šo vēlēšanos, bet tīši to

apspiežu). Izstumšana ir saistīta ar neapzinā-
tiem impulsiem. Tā, piemēram, cilvēkam vajag
pieņemt kādu grūtu, mokošu lēmumu. Tas viņā
izraisa satraukumu un nemieru. Tad pēkšņi viņš
to visu «aizmirst». Gluži tāpat viņš var aizmirst

kādu savu neglītu rīcību, kas satrauc viņa

apziņu, vai arī grūti izpildāmu solījumu v. tml.

Turklāt tā nav liekulība. Cilvēks «godīgi» aiz-

mirst, neredz, nezina. Nevēlamā informācija
gluži vienkārši ir izstumta no viņa apziņas. Var-

būt viņu kaut kas satrauc, bet viņš nezina — kas.

Pretējas reakcijas izveidošanās ir apziņai ne-

pieņemamas tendences mainīšanās uz pretēju.
Tā, piemēram, pusaudža neapzinātās simpātijas

pret meiteni bieži izpaužas kā agresīva vajāšana,
raustīšana aiz bizēm v. tml. Šā mehānisma ārējā

pazīme ir jūtu vai izturēšanās pārmērīga uzsvēr-

tība (cilvēks «pārāk stipri protestē»).

Projekcija ir neapzināts mēģinājums atbrīvo-

ties no uzmācīgas tendences, piedēvējot to citai

personai. Tā, piemēram, vienai otrai vecmeitai

ar viņas nomāktajām, taču nepavisam ne iznīci-

nātajām seksuālajām tieksmēm liekas, ka visi

apkārtējie par seksu vien domā un izturas amo-

rāli. Projekcijas mehānisms daļēji izskaidro svē-

tulību (svētulis uz citiem projicē savas paša tiek-

smes, kas ir pretrunā ar viņa morālo apziņu).
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Šis pats mehānisms darbojas arī nacionālo un

rasu aizspriedumu sfērā: ienīstai etniskai grupai
tiek piedēvētas savas paša neapzinātās negatī-
vās īpašības; tādējādi šīs tieksmes gūst kaut

kādu izeju un morālā pašapziņa paliek neskarta.

Salīdziniet amerikāņu rasistu standartās apsū-
dzības pret nēģeriem par «baltās sievietes izva-

rošanu» un linčošanas gadījumu lielāko tiesu

sadistisko raksturu. 39

Specifiska projekcijas forma ir impulsa vai

jūtu neapzināta pārorientēšana no viena objekta
uz otru, vieglāk pieejamu. Tā, piemēram, ja cil-

vēks darbā piedzīvojis nepatikšanas, viņš savas

dusmas izgāž uz sievu un bērniem. Šo mehā-

nismu labi ilustrē kāds H. Bidstrupa zīmējums:
priekšnieks izsaka rājienu ierēdnim; tas, neuz-

drošinādamies priekšniecībai iebilst, savu nik-

numu izgāž, strostēdams padoto; tas savukārt

iecērt pliķi izsūtāmajam zēnam; zēns iesper

šunelim; kad boss iznāk no kantora, saniknotais

suns viņam ieķeras stilbos. Arī sabiedrības

apziņā bieži tiek izmantoti grēkāži.

Racionalizācija ir pašapmānīšanās, neapzi-
nāts mēģinājums dot racionālu pamatojumu
absurdam impulsam vai idejai. Cilvēkam rakstu-

rīga savas izturēšanās racionāla izskaidrošana

pat tad, ja izturēšanās ir iracionāla. Tā, piemē-
ram, cilvēkam, pirms izbeidz viņa hipnotisko stā-

vokli, iedveš, ka viņam jāpaņem un jāatver lie-

tussargs. Kad viņam jautā, kāpēc viņš to dara,

viņš atbild: «Tāpēc, ka līst,» — lai gan patiesībā
lietus nav. Citādi viņam pašam sava izturēšanās

nav saprotama. Racionalizācija bieži sastopama
ikdienas dzīvē. Tā, piemēram, cilvēks, kas rīko-
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jies neprincipiāli, nav aizstāvējis nepamatoti
apsūdzētu biedru, lai gan ļoti labi zinājis, ka tas

nav vainīgs, glābj savu pašcieņu, atsaukdamies

uz savu «nepietiekamo informētību», «vispārīgo
viedokli» un pat uz «lietas interesēm», kuru

labad vajadzējis dot stingru mācību (vienalga,
kuram cilvēkam). Cilvēki, kuriem ir aizsprie-
dumi pret kādu tautību, savu naidīgumu «pa-

mato» ar atsaukšanos uz šās tautības pārstāvju
negatīvajām īpašībām, kaut gan visās tautās ir

dažādi cilvēki, un tikai pēc savas dabas iracio-

nāli aizspriedumi mudina fiksēt uzmanību uz

vienām īpašībām un neievērot citas.

Sublimācija ir sociāli nepieņemama impulsa

pārvēršana sociāli pieņemamā, enerģijas pār-
adresēšana no viena kanāla uz citu.

Freida mācība par aizsargmehānismiem sais-

tīta ar viņa teoriju par neapzināto; par šās teori-

jas trūkumiem jau bija runa. Taču šo mācību var

aplūkot ari ārpus tās vispārējās motivācijas teo-

rijas. Izstumšanas, projekcijas, racionalizācijas
un citu aizsargmehānismu objekti var būt ne

tikai psihobioloģiski impulsi, tādi kā dzimum-

instinkts, bet jebkuras sociālas vai ar kultūru

saistītas tieksmes un iezīmes, kas ir pretrunā
ar personības pašapziņu un tāpēc neatrod apmie-
rinošu simbolizāciju. Aizsargmehānismu uzde-

vums ir uzturēt zināmu individuālās pašapzi-
ņas viengabalainību, stabilitāti, identitāti

apstākļos, kad dažādu nostādņu konflikts to ap-
draud. Ka tas patiesi ir svarīgi, to apliecina
psihiatrija: saskaldīta pašapziņa, nestabili paš-
novērtējumā gadījumi, kad cilvēkam nav konsek-

ventas idejas par sevi pašu, — tie ir daudzu
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psihisko slimību un nervu slimību tipiskie simp-
tomi.

Freida mācību par aizsargmehānismiem pie-
ņem, kā jau teikts, arī daudzi psihologi, kas

visumā noliedz psihoanalīzi. Bet mūs interesē-

jošo individuālās pašapziņas stabilitātes faktu

var izskaidrot arī citādi, no citām teorētiskām

pozīcijām. Tā, piemēram, pēc amerikāņu sociāl-

psihologu P. Sekorda un K. Bakmana mācības40
,

pašapziņas (Es tēla) stabilitāte prasa, lai būtu

saskaņoti trīs komponenti: 1) zināms Es aspekts,
2) tas, kā subjekts šai aspektā interpretē savu

izturēšanos, un 3) viņa priekšstats par to, kā

cita persona izturas pret viņu un uztver viņu šai

aspektā. Citiem vārdiem sakot, 2. un 3. vajag
saskanēt ar 1., ar Es tēlu. Lai šo saskaņotību
pastiprinātu, indivīds izmanto vairākus mehā-

nismus. 1) Sociālā apkārtne ietverta personības
pašapziņā tikai tik daudz un tādā veidā, kā to

uztver subjekts. Ja citu prasības nesaskan ar

personības pašapziņu vai pašnovērtējumu, per-
sonība tās bieži sagroza. Daudzi pētījumi rāda,
ka indivīda priekšstats par sevi pašu un par to,

kā, pēc viņa domām, citi viņu priekšstata, saskan

vairāk, nekā saskan patiesībā viņa pašnovērtē-

jums un apkārtējo dotais novērtējums. 2) Indi-

vīds labāk grib satikties ar tiem cilvēkiem, kuru

attieksme pret viņu ir vistuvākā viņa pašapzi-
ņai. Tā, piemēram, ja viņš uzskata par ļoti nozī-

mīgu savu intelektu, viņš bieži satiekas ar tiem,
kuri viņā šo īpašību atzīst vai dod viņam iespēju
to izpaust. Draugu izvēlē mēs sevišķi cienījam
to, ka viņi mūs saprot; faktiski tas nozīmē, ka

draugs mūs uztver maksimāli tuvu mūsu pašuz-
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tverei. 3) Indivīda dotais citu cilvēku novērtē-

jums bieži atkarīgs no tā, kā tie novērtē viņa
izturēšanos. 4) Arī savas paša īpašības tiek vēr-

tētas selektīvi, atkarībā no tā, cik tās ir svarīgas

pašapziņas vispārīgajai saskaņotībai. 5) Tīši vai

netīši indivīds var izturēties tā, lai apkārtējos
izraisītu atsauksmi, kas atbilst viņa pašapziņai.
To panāk ar paškontroli v. tml.

Pašapziņa ir vērsta uz savu paša Es, un tai

pašā laikā tā ir organiski saistīta ar citām perso-
nības vērtējošajām orientācijām. Mūsu apziņā

pastāvošais Es tēls nav viennozīmīgs. Jau

Džēmss norobežoja «empīrisko Es», to, kādu

subjekts priekšstata savu šāsdienas realitāti, un

«ideālo Es» — kādu viņš gribētu sevi redzēt vai

kādam viņam būtu jābūt viņa apgūto ideālu, mo-

rāles normu v. tml. gaismā (atcerēsimies Freida

Super-Es). Bet šis «ideālā Es» jēdziens ir visai

izplūdis. Viena lieta ir morālā jābūtība, cita —

egoistiska tieksme. Viena lieta ir abstrakta vēlē-

šanās būt reizē lielam zinātniekam, ģeniālam
māksliniekam un vispusīgi attīstītam sportistam,
cita lieta — mērķtiecīga pašrealizācija noteiktā

virzienā: par ko es gribu kļūt, un kā dēļ esmu

gatavs uz jebkādiem pūliņiem un upuriem. Tas

viss ierosina sīkāk tipizēt tēlus, kādi ir indivīdam

par sevi pašu
4l: īstais Es (kāds es sev liekos īste-

nībā attiecīgajā momentā); dinamiskais Es (per-
sonības tips, par kādu kļūt ir mans mērķis); fan-

tastiskais Es (kāds es gribētu būt, ja viss būtu

iespējams); ideālais Es (personības tips, kādam,
es jūtu, man jābūt, pamatojoties uz apgūtajām
morāles normām un paraugiem); nākamais vai

iespējamais Es (personas tips, par kādu, man
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šķiet, es varu kļūt; tas nav obligāti pozitīvs
tēls — cilvēks var ideālā tiekties būt varonis un

reizē just, ka pārvēršas par mietpilsoni); ideali-

zētais Es (kādu man patīkami redzēt sevi; šis

tēls var ietvert gan īstā Es, gan ideālā Es, gan

nākamā Es komponentus); beidzot, vesela rinda

«iztēloto Es» — tēlu un masku, kādās indivīds

parādās, lai aiz tām noslēptu kādas sava reālā

Es negatīvas, slimīgas vai vienkārši intīmas iezī-

mes un vājības.
Visi šie tēli daudziem pavedieniem saistīti ar

cilvēka sociālo pieredzi un viņa reālo mijiedar-
bību ar citiem cilvēkiem. Tā, piemēram, «ideālais

Es» atkarīgs no normām un paraugiem, kas cil-

vēkam iedvesti bērnībā: no sabiedrības, ģimenes
vai kādas citas sociālas grupas viedokļa vēla-

mais kļūst par vēlamu no indivīda morālās apzi-

ņas viedokļa, un indivīds vairs nevar iedomāties

savu izturēšanos citādu; katra novirzīšanās no

parauga izraisa viņā sirdsapziņas mokas un

zemāku pašnovērtējumu. Dinamisko Es nosaka

personas sociālais stāvoklis: cilvēks sev izvirza

mērķi atbilstoši objektīvajiem apstākļiem, novēr-

tēdams iespējamo panākumu pakāpi, un viņa
pašnovērtējums parasti ņem šīs iespējas vērā.

«Iztēlotās» maskas parasti simulē īpašības,
kuras asociējas ar konkrētās lomas izpildīšanu
un kuru attiecīgajam indivīdam pēc viņa paša
domām nav.

Pašnovērtējums un pašcieņa

Es tēlus, kuri piemīt mūsu pašapziņai, grūti
izpētīt ar objektīviem paņēmieniem, un arī pats
indivīds tos parasti apzinās ne gluži skaidri. No
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visiem pašapziņas elementiem visnoteiktākais ir

pašnovērtējums. Protams, arī pašnovērtējums ir

diezgan sarežģīta parādība, kas ietver veselu

rindu komponentu (savu spēju, sociālā stāvokļa,

panākumu, morālā tēla, pievilcības novērtējumu
v. tml.). Katram no šiem komponentiem ir savi

specifiski izmērīšanas paņēmieni, un tie ir atka-

rīgi no daudziem konkrētiem apstākļiem, it īpaši
no sociālās lomas rakstura (cilvēks ar vidējām
matemātiskām spējām var tās sekmīgi izmantot

socioloģijā, un tas viņam nodrošinās augstu paš-
novērtējumu; tās pašas spējas talantīgu mate-

mātiķu vidū izskatīsies nenozīmīgas, un perso-

nībai radīsies savas neapdāvinātības un profe-
sionālās nepilnvērtības sajūta). Tāpēc mēs sevi

(tāpat kā citus) novērtējam lielāko tiesu nevis

visumā, bet caur noteiktām izpausmēm un īpašī-
bām. Tāpēc rodas nenovēršamas pretrunas un

nesaskaņas pašnovērtējumos.
Lai pētītu personības priekšstatus par sevi

pašu, psihologi plaši lieto šādu metodiku. Pētī-

jamajam dod kartītes, uz kurām iespiesti sprie-
dumi; viņam tās jāsašķiro vairākās grupās, no

tādām, kuras visprecīzāk apraksta subjekta tēlu

un pārdzīvojumus, līdz tādām, kuras viņam vis-

mazāk raksturīgas. Visiem eksperimenta dalīb-

niekiem katrā grupā jāsaņem vienāds kartīšu

skaits. Tas dod iespēju eksperimenta rezultātus

statistiski vispārināt. Tāds pašraksturojums,
kurā izmantots noteikts daudzums standartizētu

iezīmju, var attiekties ne tikai uz to, kādu cil-
vēks redz sevi šodien, bet arī uz to, kāds viņš
gribētu būt, vai kāds viņš bijis 15 gadu vecumā,
vai par kādu viņu uzskata māte utt. Tās pašas
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kartītes var izmantot, lai subjektu raksturotu citi

eksperimenta dalībnieki. Tas dod plašas iespējas
dažādiem salīdzinājumiem.

Pašapziņas daudzslāņainība un ar to saistītais

personības pašnovērtējuma neviennozīmīgums
atspoguļo, no vienas puses, cilvēka attīstības

nevienmērīgumu un, no otras puses, lomas nosa-

cītās struktūras sašķeltību un pretrunīgumu. Kā

ilgstoša sociāla izolācija rada aplamu, sagrozītu

pašapziņu (jo cilvēkam nav ar ko savus domu

tēlus salīdzināt un pārbaudīt), tā arī no pretru-
nīgajām lomas prasībām izrietošais konflikts

traucē personību uztvert sevi kā veselumu, un

atsevišķu īpašību un lomu vērtējumi neveido vis-

pārinātu tēlu. Taču, kā jau teikts, dažādas lomas

un īpašības personībai nepavisam nav vienādi

vērtīgas. Cilvēks var augsti vērtēt vienas lomas

un īpašības un būt stipri vienaldzīgs pret citām.

Es vienība tieši tā arī izpaužas, ka pastāv apzi-
nāta lomas un vērtības dominante, kas apvieno
ap sevi personības pārējās lomas un vērtības.

Jo noteiktāka ir šī dominante, jo personība vien-

gabalaināka. Šo dominanti var noskaidrot, ob-

jektīvos novērojumus (kāds darbības veids attie-

cīgajam cilvēkam visvairāk tipisks) savienojot
ar speciāliem psiholoģiskiem pētījumiem, kas

ļauj izveidot personisko vērtību savdabīgu hier-

arhiju.. Tā, piemēram, cilvēks sevi var uzskatīt

par estētiski neattīstītu, bet šī rpašība var neie-

tekmēt viņa pašcieņu, jo viņš tai nepiešķir lielu

nozīmi. Vai arī cilvēks sevi uzskata par talantīgu
fiziķi, bet viņa pašcieņa tomēr ir ārkārtīgi nie-

cīga, balstās nevis uz profesionālām, bet mo-

rālām īpašībām.
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Pašnovērtējums rāda, kā indivīds novērtē sevi

attiecībā uz kādu specifisku vērtību («ļoti
skaists», «skaists», «neglīts»); turpretī pašcieņa

pauž vispārinātu pašnovērtējumu, pakāpi, kādā

viņš pats sevi kā veselumu «pieņem» vai «ne-

pieņem». Atsevišķos pašnovērtējumos katrs indi-

vīds sevi redz vienā ziņā augstāk, citā — zemāk

par citiem. Pašcieņa ir zināms šo pretrunīgo
pašnovērtējumu rezumējums. Kā norāda Rozen-

bergs, liela pašcieņa nenozīmē, ka personība
stāda sevi augstāk par visiem pārējiem, neredz

savus trūkumus un uzskata sevi par pilnības
kalngalu; bet tas nozīmē, ka cilvēks sevi ciena,
neuzskata sevi par sliktāku vai zemāku nekā citi

un pozitīvi izturas pret sevi kā personību. Tur-

pretī zema pašcieņa saistīta ar neapmierinātību,
nicināšanu un necieņu pret sevi, ar savas perso-
nības negatīvu vērtējumu. Pašcieņa ir ārkārtīgi
svarīga personības īpašība, kas daudzējādā ziņā
noteic tās likteni.

No kā atkarīga pašcieņas pakāpe? Jau

V. Džēmss42 ieteica vienkāršu formulu:

_, .
.

Panākumi
Pašcieņa ■=

~—;
-

Pretenzijas

Sī formula labi izteic jautājuma individuāli

psiholoģisko pusi. Jo lielākas pretenzijas, jo lie-

lākiem jābūt sasniegumiem, lai cilvēks justos
apmierināts. Ģēnija pastāvīgā neapmierinātība,
kas tik neapstrīdami fiksēta mākslas un zinātnes

vēsturē, rodas tieši tāpēc, ka grandiozas un di-

ženas ir ieceres, salīdzinājumā ar kurām pat vis-

lielākie sasniegumi šķiet niecīgi un neapmieri-
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noši. Bet radošajai neapmierinātībai ar sevi un

savu darbu nav nekā kopēja ar neirotiķa zemo

pašcieņu. Pati aktīvo pretenziju (nevis neirotiķa
fantastiskā Esi) grandiozitāte jau prasa dziļu
iekšēju pārliecinātību par savām iespējām un

ticību sev, kas spēj stāties pretī gan ilgstošām
neveiksmēm, gan atzinības trūkumam.

Taču pašcieņu noteic ne tikai pretenziju un

panākumu samērs. Tāpat kā atsevišķie pašno-
vērtējumi, pašcieņa daudzējādā ziņā atspoguļo
tiešās attiecības ar citiem cilvēkiem un viņu uz-

skatus. Cilvēks sevi-" vērtē saskaņā ar kritēri-

jiem, kas pieņemti viņa sabiedrībā, un saskaņā

ar to, kā viņu vērtē apkārtējie cilvēki. Šo slē-

dzienu apstiprina ne tikai ikdienas pieredze, bet

arī speciāli pētījumi, kas konstatējuši sakaru,
no vienas puses, starp indivīda priekšstatiem
par sevi un, no otras puses, starp novērtējumu,
kādu viņam dod citi grupas locekļi un kādi ir

viņa paša priekšstati par šo grupas novērtē-

jumu.
Var atsaukties uz šādu eksperimentu. 43 Deviņu

nelielu ražošanas grupu (katrā 5—7 cilvēki) lo-

cekļiem uzdeva izpildīt šādu anketu:

«A. Novērtējiet savas grupas cilvēkus pēc šā-

dām pazīmēm: kurš ir vislabākais vadītājs?
Kurš vislabāk spēj vadīt cilvēkus un rīkoties jau-
nās situācijās? Katrā ziņā novērtējiet sevi un

rakstiet arī savu vārdu. Pirmajam jūsu nosauk-

tajam cilvēkam jābūt ar visaugstākajām organi-
zatora īpašībām, otram — nākamajam pēc viņa

un tā tālāk, līdz jūs būsiet minējis visus savas

grupas locekļus, nevienu neizlaižot.

B. Kā jūs domājat, kādā vietā šai skalā jūs
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liks jūsu kolēģu lielākā daļa? Atbildiet, pasvītro-
jot attiecīgo numuru.»

Otrs jautājums bija šāds: «Kurš ir vislabākais

darbinieks? Ar ko vislabāk strādāt kopā?»
Pamatojoties uz šiem datiem, tika iegūti trīs

rādītāji: 1) pašnovērtējums (PN);2) objektīvais
grupas novērtējums (OGN), kas iegūts, vispāri-
not novērtējumus, kādus indivīdam devuši viņa
darba biedri; 3) paredzamais grupas novērtē-

jums (PGN), kura pamatā ir cilvēka atbilde uz

katra jautājuma B punktu. Tika izvirzītas divas

hipotēzes: 1) cilvēkiem ar augstu pašnovērtē-
jumu šajā punktā būs augstāks objektīvais gru-

pas novērtējums (OGN) un augstāks paredza-
mais grupas novērtējums nekā cilvēkiem ar

zemu pašnovērtējumu, turklāt cilvēki ar aug-

stāku PGN saņems augstāku objektīvo grupas

novērtējumu (OGN) nekā cilvēki ar zemu PGN;

2) personas pašnovērtējumam ir tendence atbilst

PGN un OGN, t. i., ja cilvēks sevi novērtē ar

augstāko atzīmi, viņš gaida, ka arī grupa viņu

tāpat novērtēs, un viņam patiešām jāsaņem at-

bilstošs OGN.

Pirmās hipotēzes pirmā daļa viegli apstiprinā-

jās, t. i., cilvēki ar augstu pašnovērtējumu sa-

ņēma arī augstāku vidējo grupas novērtējumu
nekā cilvēki ar zemu pašnovērtējumu. Apstipri-
nājās ari sakarība starp PGN un OGN. Taču tas

vien vēl neko neliecina par attiecīgās korelācijas
cēloņiem. Lai šo jautājumu precizētu, pārbaudot
otro hipotēzi, netika iegūti tik noteikti dati. Izrā-

dījās, ka pašnovērtējuma un paredzamā grupas

novērtējuma sakritība ir stipri liela (84, 80 un

92,9% attiecīgi personām ar augstu, vidēju un
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zemu pašnovērtējumu); tas pierāda, ka perso-

nības pašnovērtējums patiešām saistīts ar to, kā,

pēc viņas domām, viņu novērtē apkārtējie. Bet

objektīvais grupas novērtējums būtiski atšķīrās

no šiem paredzējumiem. Tā, piemēram, pēc «va-

dības» skalas zemu grupas novērtējumu saņēma

100% cilvēku ar zemu pašnovērtējumu, bet no

personām ar augstu PN augstu OGN saņēma ti-

kai 40%, un no personām ar vidēju PN tikai 26%

saņēma vidēju OGN. Analoģiski rezultāti tika

iegūti arī darba īpašību skalā, kur vairāk nekā

puse personu ar augstu pašnovērtējumu saņēma
zemu grupas novērtējumu.

Ar ko izskaidrojama šāda nesakrišana? Uz ko

pamatojas personības augstais pašnovērtējums,
kas tik'ļoti atšķiras no grupas uzskatiem? Pirm-

kārt, subjekta pašnovērtējums ne jau obligāti

pamatojas uz attiecīgās darba grupas vērtību

sistēmu, tas var izrietēt no citām lomām, kuras

saistītas ar piederību pie citas referentās gru-

pas. Papildu pētījumi rāda, ka personām, kuru

pašnovērtējums nesaskan ar objektīvo grupas

novērtējumu, patiešām ir daudz referento grupu

(piemēram, gados vecāks cilvēks savu profesio-
nālo pašnovērtējumu pamato ne tikai uz attie-

cīgo darbu, bet ari uz agrāko pieredzi, turpretī
tas nav iespējams iesācējam; priekšnieks savas

organizatora spējas novērtē ne tikai pēc pa-

kļauto reakcijas, bet ari pēc savas priekšniecības
izturēšanās utt.). Otrkārt (šo aspektu ameri-

kāņu pētnieki neņem vērā), daudz kas atkarīgs

no kolektīva iekšējām savstarpējām attiecībām.

Kolektīvs nav vienkārši indivīdu kopums, bet

noteikta savstarpējo attiecību sistēma, kas
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ietekmē arī visus pašnovērtējuma veidus. Šādos

gadījumos padomju sociologi neierobežojas ar

individuālā pašnovērtējuma un kolektīva dotā

indivīda novērtējuma salīdzināšanu, bet ņem

vērā arī tādu svarīgu momentu kā indivīda do-

mas par visu kolektīvu kopumā, jo šo domu pa-

matā ir vispārīgāka sociālo un personisko vēr-

tību sistēma. 44

Tādējādi tiklab cilvēka pašnovērtējums, kā ari

viņa pašcieņa pamatojas ne tikai uz viņa perso-

niskajiem sasniegumiem, bet ir atkarīga ari no

citu cilvēku attieksmes pret viņu. Savukārt cil-

vēka subjektīvā iekšējā pasaule ārkārtīgi stipri
ietekmē visu viņa izturēšanos.

Pat tas, kā viens cilvēks uztver otra cilvēka

izskatu (vai kā viņš uztver sava paša portretu),
ir atkarīgs no viņa nostājas (lielāko tiesu neap-

zinātas) pret šo otru un sevi pašu. Tā, piemē-

ram, K. Gotšalta psiholoģiskajos eksperimen-
tos 45 to dalībniekiem parādīja speciāli izgatavo-
tas fotogrāfijas, kur nofotografēto cilvēku silueti

bija sagrozīti — mazliet paplašināti vai sašau-

rināti. Te noskaidrojās, ka, lai gan pieauguša-
jiem eksperimenta dalībniekiem, raugoties uz

sevi spogulī, bija iespējams viņu pašu fotouzņē-
mumu sērijā izraudzīties fotogrāfiju bez kāda

sagrozījuma, viņi tomēr, meklēdami visvairāk

«līdzīgo fotogrāfiju», izrādīja stabilu tendenci

izvēlēties paplašinātu vai sašaurinātu attēlu. Pēc

Gotšalta domām, šai izvēlē parādās noteikts

personības pašnovērtējums. Pēc tam šādus eks-

perimentus izdarīja skolā ar pusaudžiem. Izrā-

dījās, ka skolēna stāvoklis klasē ietekmē gan

viņa paša, gan arī klases biedru fotogrāfiju
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uztveri. Ja atzīts klases biedra pārākums, tad iz-

paužas tendence, meklējot viņa «precīzo» foto-

grāfiju, izraudzīties «plato fotouzņēmumu», bet,

ja nostāja pret biedru ir nievājoša, — tad «šauro

foto». Tālākajā eksperimentā 10 un 16 gadu ve-

ciem zēniem un meitenēm vajadzēja atrast ne

tikai savas pašu, bet arī savu vecāku, skolotāju,
neitrālu pieaugušo un vienaudžu «vislīdzīgākās»
fotogrāfijas. Noskaidrojās, ka 10 gadu vecie

bērni savus attēlus apskatīja «naivi» un izrau-

dzījās fotouzņēmumus bez sagrozījumiem. To-

ties mātes un tēva fotogrāfijas parasti tika

izraudzītas «paplašinātajā» variantā, bet foto-

grāfijas bez sagrozījumiem lielāko tiesu tika uz-

svērti noraidītas. Citādi veica šo pašu uzdevumu

sešpadsmitgadīgie. 80% gadījumos mātes vai

tēva attēlu viņi izraudzījās nesagrozīto, toties

paši savus attēlus, it īpaši zēni, neatlaidīgi izvē-

lējās «platākos». Tā cilvēka attiecību un pašap-
ziņas mainīšanās, viņam pašam nemanot,
ietekmē cita cilvēka un sevis paša uztveršanu.

Par to joti interesantus datus sniedz Ļeņingra-
das psihologs A. Bodajevs savā grāmatā «Kā
cilvēks uztver cilvēku».

Visai pārliecinoši ir M. Rozenberga 46 dati par
cilvēka pašcieņas pakāpes ietekmi uz viņa per-
sonību un izturēšanos. Pazemināta pašcieņa pa-
dara cilvēka pašapziņu slimīgu un nestabilu. Ro-

zenberga pētītajiem cilvēkiem ar zemu pašcieņu
raksturīgi, ka viņiem ir nestabili tēli un uzskati

par savu paša Es. Starp studentiem, kam augsta

pašcieņa, cilvēku, kuriem ir ļoti stabils savas

personības tēls, bija 3,5 reizes vairāk nekā starp
studentiem ar zemu pašcieņu; starp šiem pēdē-
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jiem ļoti nestabils tēls izplatīts četrreiz vairāk

nekā starp pirmajiem.
Cilvēkiem ar pazeminātu pašcieņu ir biežāk

tendence noslēgties no apkārtējiem, rādot tiem

«neīstu seju» («iztēlojamais Es»). Tas tiek da-

rīts, lai slēptu savas vājības. Bet nepieciešamība
tēlot lomu pastiprina iekšējo sasprindzinātību,
nemaz jau nerunājot par pastāvīgajām bailēm,
kaut tikai nekas netiktu izdarīts nepareizi, kaut

tikai «neizkristu no lomas».

Cilvēki ar zemu pašcieņu ir sevišķi viegli
ievainojami un jūtīgi pret visu, kas kaut kā skar

viņu pašnovērtējumu. Viņi daudz stiprāk reaģē
uz kritiku, smiekliem, nopēlumu. Viņus vairāk

satrauc citu cilvēku sliktās domas par viņiem.

Viņi daudz dziļāk reaģē, ja viņiem darbā kaut

kas nepadodas vai ja viņi sevī atklāj kādu trū-

kumu. Rezultātā viņiem ir tieksme uz psihisku
izolāciju, uz bēgšanu no īstenības sapņu pa-

saulē, turklāt viņi savu vientulību slimīgi pār-
dzīvo. Jo zemāks cilvēka pašcieņas līmenis, jo
lielāka iespējamība, ka viņš cieš no vientulības.

Tikai 35% cilvēku ar viszemāko pašcieņu teica,
ka neesot vientuļi, turpretī no cilvēkiem ar vis-

augstāko pašcieņas līmeni — 86%.
Tas viss veicina slimīgu neirotisku simptomu

attīstību.

Pazemināts pašnovērtējums un ierobežoti per-
soniskie kontakti pazemina personības sociālo

aktivitāti. Cilvēki ar zemu pašcieņu daudz ma-

zāk darbojas dažādos klubos un citās brīvprātī-
gās organizācijās, viņi retāk ieņem ievēlētus

amatus, mazāk interesējas par sabiedriskām lie-

tām, ari par politiku, un pat interesēdamies
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retāk piedalās publiskos mītiņos, diskusijās
v. tml., jo baidās, ka viņus nesapratīs, ka viņi ne-

varēs izteikt savu domu utt. Izvēloties profesiju,
viņi izvairās no specialitātēm, kuras ietver sa-

censības momentu. Pat izvirzījuši sev noteiktu

mērķi, viņi ne sevišķi cer uz panākumiem, do-

mādami, ka viņiem trūkst tam nepieciešamo
dotību.

Tas viss rāda, cik svarīgs faktors personības
dzīvē ir pašcieņa. Protams, Rozenberga minētās

korelācijas rāda tikai savstarpējo atkarību, nevis

cēloņsakarību. Pašcieņu var iedomāties nevis kā

pastāvīgu, bet kā mainīgu lielumu, kas atkarīgs
no citiem faktoriem. Pašnovērtējuma «patie-
sumu» var noteikt, tikai to salīdzinot ar cilvēka

darbību, bet pati šī darbība prasa noteiktus mo-

tīvus un nostādnes, kuros ietilpst arī pašnovēr-
tējums.

Es — tas ir personības visdziļākais, smalkā-

kais un grūtākais mērījums. Sociālajām lomām,

vērtībām, nostādnēm — tam visam ir vispārīgs

raksturs, to indivīdam dod sabiedrība, un viena

persona nodod to otrai. Personības iekšējā pa-

saule, viņas Es pieder tikai viņai vienai, Es ro-

das, attīstās un iet bojā kopā ar indivīdu. Cilvēks

sevi objektivizē savos darbos, savas darbības re-

zultātos. Un tomēr tas nav viss . . .

Jā, paliek grāmata un paliek tilts

Un mašīna, un otas triepiens silts;

Jā, daudz kas paliek veidots, radīts, krāts,
Bet aiziet, kaut kas aiziet tik un tā!

Šai nežēlīgā spēlē sen tāds likums ir,
Ka pasaules un nevis cilvēks mirst...
Tā aiziet ļaudis ... Neatsaukt vairs tos.
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Kas viņu pasaules vairs atjaunos?
Un katru reiz līdz kliedzienam man sāp
Šī mēmā neatgriešanās .. .*

/. Jevtušenko

Kad personības problēmu uztver caur subjek-
tīvā Es prizmu, pieeja tai ar lomu teorijas ter-

miniem šķiet gandrīz vai svētuma zaimošana.

Un tomēr šī pieeja ir pamatota. Pašapziņa taču

ir tikai indivīda darbības apzināšanās (daļēja,
nepilnīga), un šī darbība visur un vienmēr ir

viņa mijiedarbība ar citiem cilvēkiem. Šī mijie-

darbība, šī darbība nebūtu iespējama, ja tā ne-

būtu organizēta noteiktās strukturālās formās.

Sociālā loma nav nekas cits kā abstrakcija no

tās sabiedriskās darbības struktūras, kuras da-

lībnieks ir attiecīgais indivīds. Šī darbība var

būt viņam tik dabiska un organiska, ka viņš to

neuztver kā lomu, bet pārdzīvo kā sava paša Es

neatņemamu, imanentu raksturojumu. Bet viņš
to var uztvert ari kā kaut ko ārēju, savai indi-

vidualitātei svešu.

Starpība starp Es un ne-Es pastāv visur, kur

ir individuāla pašapziņa. Cilvēks nevar sevi iz-

teikt citādi kā aj «priekšmetiskošanu»; viņš sevi

izzina tikai ar savas darbības rezultātiem, bet

viņa darbība ir kopīga ar citiem cilvēkiem. Paš-

apziņa, kas nav pamatota uz reālo darbību un

izslēdz to kā «ārēju», nenovēršami nonāk strup-
ceļā, kļūst par «tukšu» jēdzienu. No tā izriet ve-

cais princips — vērtēt cilvēkus pēc viņu rīcības,

«pēc darbiem jūs viņus iepazīsiet». Bet indivī-

* Atdzejojis J. Peters.
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dam nekad neizdodas «priekšmetiskot», objekti-
vizēt visus savus centienus. Cilvēka darbības

ideālais moments (mērķi, centieni, nodomi) tikai

daļēji realizējas tās rezultātos. Cilvēkā vienmēr

ir kaut kas nepabeigts, neizteikts, neizpaudies
tieši tāpēc, ka viņš nav pasīva lieta, bet darī-

tājs, radītājs, pašrealizācija.
Tāpēc Es un ne-£s kā personības potenciālo

iespēju un objektīvās īstenības korelācija ir no-

sacīta un vēsturiska.

Aiz personas individuāli psiholoģiskajām īpat-
nībām slēpjas sociālas problēmas (piemēram,
personības audzināšanā dominējušo vērtējošo
orientāciju un personības reālās lomas struktū-

ras sakrišana vai nesakrišana). Socioloģiska
analīze viegli parāda sakaru starp personības
pašcieņas pakāpi un viņas sociālo statusu vai

attiecīgās profesijas sabiedrisko prestižu. Perso-

nības viengabalainums, kas intrapsiholoģiskā
līmenī parādās kā lomas struktūras un pašap-

ziņas vienība, sociālajā plāksnē, izrādās, ir atva-

sināts no sociālā veseluma harmonijas vai dis-

harmonijas pakāpes, no tā, cik saskaņoti savā

starpā ir dažādi sabiedriskie socializācijas me-

hānismi, kultūras un ideoloģiskās vērtības. No

tā arī rodas sociāli tipiskās neirozes, kuras rak-

sturīgas dažādām sociālām grupām un ar kuru

pētīšanu nodarbojas sociālā psihiatrija. Kon-

flikts starp personības sociālo lomu un viņas Es

ir simptoms, kas liecina, ka indivīda dzīvības

funkciju viena daļa atšķirta no to kopuma. Jo

plašākā sfērā personība atsvešināta no savas

darbības, jo grūtāk tai ir iezīmēt sava paša Es

kontūras, jo Es pazūd vairāk vai mazāk nejau-
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šos ārējos raksturojumos. Bet šis stāvoklis pats
ir sekas, ko rada noteikti sociālie apstākļi, par
kuriem būs runa tālāk.

4. PERSONĪBA KA SABIEDRISKO ATTIECĪBU

PRODUKTS UN SUBJEKTS

Viduvējs cilvēks vienmēr pielāgojas valdo-

šajiem uzskatiem un valdošajai modei, viņš
uzskata lietu pašreizējo stāvokli par vienīgo
iespējamo un pret visu izturas pasīvi. Viņam
neienāk prātā, ka visu — no mēbeļu formām
līdz vissmalkākajai hipotēzei — izlemj diženā

cilvēces padome, kuras loceklis viņš ir...
Turpretī liels ģēnijs vienmēr jautā: bet varbūt
tas nav pareizi? ...

K. G. Lihtenbergs

Jebkurā aspektā — kā organismu, kā psihisko
procesu viengabalainu kopumu un kā sabiedrī-

bas locekli — indivīdu determinē noteikti objek-
tīvi, no viņa gribas neatkarīgi apstākļi. Zinot

cilvēka nervu sistēmas tipu, var paredzēt viņa

psihisko reakciju iespējamo raksturu. Zinot per-

sonības vērtējošās orientācijas, var paredzēt vi-

ņas iespējamo izturēšanos vienā vai otrā situā-

cijā. Zinot personas sociālo stāvokli, var paredzēt
viņas tipiskās vērtējošās orientācijas. Tas viss ir

ļoti būtiski. Bet — un tas īpaši jāuzsver — visi

šie iespējamie paredzējumi ir statistiska rak-

stura, tie attiecas uz vidēja indivīda psihi un iz-

turēšanos — tāda indivīda, kuram ir attiecīgais
nervu sistēmas tips vai attiecīgā pašapziņa,
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vai attiecīgais sociālais stāvoklis. Bet no

tiem nav iespējams secināt konkrētas personī-
bas konkrētās īpatnības un rīcību. Jo visas šīs

likumsakarības (genotips — fenotips; biogrā-

fija — individualitāte; sociālā sistēma — kon-

krētā sociālā loma) atrodas dažādās plāksnēs
un to krustošanās attiecīgajā indivīdā ir ne-

jauša katrai no tām atsevišķi. Konkrēto, savda-

bīgo, unikālo rezultātu, kas rodas, tieši tām krus-

tojoties, nav iespējams iepriekš paredzēt. Nervu

tipa vājums pats par sevi nenosaka neirozi —

tas atkarīgs no audzināšanas rakstura un sa-

biedriskajām attiecībām. Viena un tā pati dzīves

pieredze dod dažādus rezultātus savienojumā ar

dažādām psihofizioloģiskām īpatnībām un so-

ciālajiem apstākļiem. Sociālo lomu objektīvā
sistēma nenoteic to specifisko integrāciju perso-

nībā.

Šis neizsmeļamais variāciju daudzums, cil-

vēku individualitāšu nereducējamība un daudz-

veidība veido nepieciešamos nosacījumus perso-
nības brīvībai, dod tai iespēju apzināti, mērķtie-
cīgi ietekmēt notikumu gaitu. Nepieciešamos,
taču nepietiekamus. Personības brīvība nav redu-

cējama uz to, ka ikviens cilvēks, vai viņš to grib
vai ne, ir neatkārtojami savdabīgs. Runa ir par
kaut ko daudz svarīgāku: vai personība, būdama

sabiedrisko attiecību produkts, var tai pašā laikā

brīvi, t. i., apzināti izvēlēties savu dzīves ceļu?
Cik lielā mērā ir pamats runāt par personības
pašrealizāciju, par personību kā radošu prin-

cipu, kā sabiedrisko attiecību subjektu? Ja tas

tā ir, tad no kā atkarīga šās brīvības pakāpe?
Personības brīvības lozunga konkrētais saturs
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ir vēsturiski mainīgs. Bet brīvībai vienmēr ir di-

vas dimensijas. Negatīvā dimensija — «brīvība

no» — fiksē, no kādiem ierobežojumiem, grūtī-

bām, vajāšanām indivīds ir brīvs vai alkst atbrī-

voties. Pozitīvā dimensija — «brīvība kam» —

rāda, kur tieši, kādās sfērās, kādā virzienā var

izvērsties viņa darbība. Pirmā norāda, pret ko

cīnīties, otrā — kā labā. Viena nav iespējama
bez otras. Taču to apzināšanās var arī nebūt

vienlaicīga. Kad pastāvošie sociālie apstākļi
vairs neatbilst nobriedušajām sabiedriskās attīs-

tības vajadzībām, tie vispirms tiek uztverti no

negatīvās puses, pārdzīvoti kā nebrīvība, necil-

vēcīgums utt., un tikai pamazām no neapzinātās

neapmierinātības ar īstenību izaug konkrēts cī-

ņas mērķis. Tā zinātniskais sociālisms savā

laikā nomainīja utopisko sociālismu. Cik lielā

mērā apzināti ir cīņas mērķi, cik lielā mērā

iegūta brīvība no ilūzijām — tas ir viens no sva-

rīgākajiem tiklab sociālas kustības, kā arī atse-

višķas personības brieduma rādītājiem.
Buržuāziskie autori, spriedelēdami par perso-

nības brīvību, bieži ar to saprot indivīda brīvību

no sabiedrības, absolūtu, ne ar ko neierobežotu

individuālu patvaļu. Ja jautājuma nostādne

tāda, personības brīvība principiāli nav iespē-
jama neatkarīgi ne no kādiem konkrētiem sociā-

liem apstākļiem. Cilvēks ir sabiedriska būtne,

viņš nevar pastāvēt ārpus sabiedrības un neat-

karīgi no tās. Kā rakstīja V. I. Ļeņins, nav iespē-
jams dzīvot sabiedrībā un būt brīvam no

sabiedrības. Pirmkārt, sociālie apstākļi veido per-
sonību un tās pašapziņu (socializācijas process).
Otrkārt, jebkurai sabiedrībai ir kaut kādas sociā-
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lās kontroles formas, sabiedriskā disciplīna, kas

regulē jau izveidojušos individuālo iezīmju iz-

paušanos, vienas stimulējot un citas bloķējot sa-

biedriskās mērķtiecības interesēs (antagonis-
tiskā sabiedrībā — galvenokārt valdošās šķiras
interesēs). Turklāt šī kontrole nav reducējama
uz «ārējo» normu un aizliegumu sistēmu: sociā-

lās normas un vajadzība saskaņot savu rīcību

ar citiem tik stingri iesakņojas paša indivīda

psihē, ka viņš pat neapzinās savas rīcības sa-

biedrisko dabu un savu atkarību no citiem cilvē-

kiem. To labi ilustrē konformisma sociāli psiho-
loģiskie pētījumi.

Konformisms un tā daba

Ar vārdu «konformisms» ikdienas valodā ap-

zīmē pielāgošanos. Precīzāk runājot, konfor-

misms ir atbilstība atzītam vai pieprasītam
standartam; konformistiska izturēšanās ir tad,

ja, indivīda un grupas uzskatiem nesaskanot, in-

divīds padodas, piekāpjas grupas spiediena re-

zultātā. Pretējs jēdziens ir cilvēka neatkarība,

patstāvība, kad viņš pats izveido noteiktus uz-

skatus un tos aizstāv citu priekšā.
Konformisms kā sociālpsiholoģiska parādība

jāatšķir no dažām citām, ārēji līdzīgām parādī-
bām.47 Tā, piemēram, sabiedrības ticējumu, vēr-

tējumu un paradumu vienveidību var izskaidrot

ar dažādiem cēloņiem un nepavisam ne obligāti
ar sociālu spiedienu. Gluži tāpat dažādu kon-

venciju pildīšana (piemēram, pieklājības notei-

kumu ievērošana) nepavisam neliecina par cil-
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vēka «pakļāvlgumu»; sabiedrības konvencijas ir

savdabīgs sociāls mehānisms, kas atvieglo cil-

vēku mijiedarbību, un to ievērošana neko nelie-

cina par cilvēka raksturu. Cilvēks var ģērbties

pēc modes (t. i., ievērot noteiktas konvencijas)

un būt pilnīgi neatkarīgs savos spriedumos un

rīcībā, un, otrādi, aiz izaicinošām manierēm ne-

reti slēpjas īstas iekšējas patstāvības trūkums.

Konformisma jēdziens attiecināms tikai uz zi-

nāmu paņēmienu, ar kādu atrisina konfliktu

starp indivīdu un grupu, un konformismu mērī

ar pakāpi, kādā indivīds pakļaujas grupas stan-

dartiem un prasībām. Sī pakļaušanās var būt

tikai ārēja: indivīds nemaina savus uzskatus,

bet savu nevienprātību neizsaka skaļi, izlikda-

mies, ka pieņem grupas nostāju (liekulība). Šai

gadījumā, tiklīdz spiediens izbeidzas un indivīds

atbrīvojas no attiecīgās grupas kontroles, viņš
atkal rīkojas saskaņā ar savu paša nostādni.

Daudz sarežģītāks un dziļāks ir «iekšējais» kon-

formisms, kad cilvēks grupas spiediena ietekmē

maina savus sākotnējos uzskatus un pieņem vai-

rākuma uzskatus, turklāt nevis tādēļ, ka viņu

pārliecinājuši argumenti (to vispār var nebūt),
bet vienkārši aiz bailēm nokļūt izolācijā.

Neatkarības, neatkarīga subjekta jēdzienam
nepieciešams vēl viens precizējums. Ne jau
katru, kurš vienā vai otrā gadījumā nepakļau-
jas grupas spiedienam, var saukt par neatka-

rīgu. Gan ikdienas dzīvē, gan psiholoģiskajos
eksperimentos mēs bieži sastopamies ar nega-

tīvisma parādību, t. i., ar noraidošu, naidīgu
reakciju pret noteiktas grupas izturēšanos vai

vērtībām. Tieksmi rīkoties un runāt «otrādi» var
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izskaidrot ar indivīda naidīgo izturēšanos pret
grupu un ar viņa vēlēšanos uzsvērt savu neat-

karību no tās. Visbiežāk aiz tā slēpjas fakts, ka

attiecīgajam indivīdam autoritatīvākā referentā

grupa ir kāda cita grupa ar citām normām un

vērtībām. Tā, piemēram, pazīstamais pusaudžu
negatīvisms pret vecākiem un vispār pieaugu-

šajiem, būdams viens no paņēmieniem savas

patstāvības apliecināšanai, bieži savienots ar vi-

sai stingru konformismu vienaudžu kolektīvā.

Lai kā arī tas būtu, zinot grupas vērtības, viegli
var paredzēt negatīvista izturēšanos (viņš ap-

galvos vai darīs pretējo), turpretī neatkarīga

subjekta uzskati no grupas pozīcijas vispār neiz-

riet un viņa lēmums ir autonoms.

Konformisma parādība kā tāda ir zināma jau
sen. Laikam gan neviens to nav aprakstījis
spilgtāk kā Andersens pasakā par kailo karali.

Problēmai, kā kolektīvs ietekmē personību, spe-
ciāli pievērsās V. Behterevs. 48 Ar 1950. gadu viņš
sāka sistemātiskus eksperimentālus pētījumus.
Amerikāņu psihologs S. Ašs izdarījis šādu eks-

perimentu.
49 7—9 studentu liela grupa saņēma

šādu instrukciju: «Jūsu priekšā ir divas baltas

lapas. Uz kreisās ir viena līnija, uz labās — trīs

dažāda garuma līnijas. Tām ir kārtas numurs 1,
2 un 3. Viena no šīm līnijām ir kreisās kontrol-

līnija. Jums jāpasaka, kura tā ir, nosaucot at-

tiecīgo numuru. Būs 12 tādu salīdzinājumu. At-

bildēs visi pēc kārtas, no labās uz kreiso pusi.
Jūsu atbildes reģistrēšu pēc speciālas formas.
Esiet pēc iespējas uzmanīgāki.» Līniju garuma

starpība bija tik liela, ka kontrolmēģinājumos,
kur eksperimenta dalībnieki atbildēja pa vie-
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nam, neviens nekļūdījās. Bet eksperimenta no-

slēpums bija tāds, ka visa grupa, izņemot vienu

cilvēku, pēc norunas ar eksperimentētāju vien-

prātīgi deva iepriekš saskaņotas nepareizas at-

bildes. Kā tad rīkosies pārbaudāmais «naivais

subjekts», kuram jāatbild pēdējam vai priekš-
pēdējam un uz kuru izdara spiedienu grupas ne-

pareizās, bet vienprātīgās domas? Vai viņš ticēs

savām acīm vai ari vairākuma domām? Runa

taču ir par vienkāršu telpisku uztveri, kur ne-

vienprātība ar grupu neskar nekādas sociālas

vai ideoloģiskas vērtības un ari pati grupa ir

mākslīgi izveidota.

Aša pirmajā eksperimentu sērijā 123 «naivie

subjekti» katrs izteica 12 spriedumus. No atbilžu

kopējā skaita 37% bija nepareizas, t. i., saska-

nēja ar vairākuma domām. Turklāt parādījās
stipras individuālas variācijas — no vienu indi-

vīdu pilnīgas neatkarības līdz citu pilnīgai pa-

kļautībai visos 12 testos.

Pēc katra eksperimenta Ašs pārbaudāmos in-

tervēja, noskaidrodams viņu reakciju uz noti-

kušo. Viņi visi teica, ka vairākuma domas vi-

ņiem bijušas ārkārtīgi svarīgas. Atklājuši, ka

viņu domas nesaskan ar pārējo domām, viņi ap-

šaubīja savu uztveri, nevis vairākuma uztveri.

Pat «neatkarīgie» subjekti, kas nepadevās spie-
dienam, atzina, ka jutušies ārkārtīgi nepatīkami.
Kā viens no viņiem teica, «tomēr man bija kaut
kādas slepenas bailes, ka neesmu kaut ko sapra-
tis un varu kļūdīties, — bailes atklāt savu ne-

pilnvērtīgumu. Daudz patīkamāk ir būt ar ci-

tiem vienis pratis.»
Aša eksperimentus, nedaudz mainot metodiku,
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atkārtojis Ļeņingradas Valsts universitātes filo-

zofijas fakultātes diplomands A. Sopikovs ar

vairākām bērnu un pusaudžu grupām (550 cil-

vēku) un guvis analoģiskus rezultātus. No-

skaidrojās ari, ka jaunākajās grupās konfor-

misms ir lielāks nekā vecākajās; tas pakāpeniski
samazinās līdz 15—16 gadu vecumam, un pēc
tam manāmas pārmaiņas vairs nav vērojamas.
Meitenēm konformisms caurmērā ir par 10% lie-

lāks nekā tā paša vecuma zēniem (7—18 gadi).
Konformistiskās reakcijas ir visai stabilas, no

tām nevar pēc vēlēšanās atbrīvoties: grupai sko-

lēnu, kas jau bija piedalījušies eksperimentā un

zināja tā būtību, piedāvāja «pārbaudīties» vēl-

reiz, taču arī šoreiz nepareizo atbilžu procents

palika iepriekšējais vai pat pieauga, jo pārbau-
dāmie pūlējās uzminēt, vai grupa saka pareizo
atbildi. Konformisms pieaug līdz ar izvirzītā uz-

devuma sarežģīšanu (tas ir dabiski, tāpēc ka —

jo sarežģītāks uzdevums, jo mazāka ir indivīda

pārliecība par sava sprieduma pareizību).
Ka grupas spiediens uz indivīdu ir ļoti efek-

tīvs, to apliecina arī daudzi eksperimenti, kas

izdarīti pēc citas — R. Kračfīlda ierosinātās

metodikas. 50 Cilvēkus, kas parādījuši visaug-
stāko konformisma pakāpi, pēc tam pārbaudīja
papildus, un viņi viegli izteica savu vienprātību
ar neapšaubāmi nepareiziem spriedumiem (pie-
mēram, tādiem, ka 60—70% ASV iedzīvotāju
esot par 65 gadiem vecāki, turklāt gandrīz visi —

sievietes, jo vīriešu mūža vidējais ilgums tikai

25 gadi), kas tiem tika paziņoti kā vienprātīgs
vairākuma uzskats. Tiesa, vajag tikai mainīt

eksperimenta nosacījumus, vajag tikai kaut
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vienam cilvēkam izteikt nepiekrišanu vairāku-

mam, kad visa aina mainās un cilvēku spēja iz-

veidot un aizstāvēt savus paša spriedumus pa-

lielinās.

Kā cilvēki izprot un pārdzīvo šo savas uztve-

res nesaskaņu ar vairākuma uzskatiem? Te ir

vairāki tipiski atrisinājumi.
1. Indivīds vaino sevi, savu nevienprātību ar

citiem izskaidrodams ar savu nekompetenci vai

citiem saviem trūkumiem («man ir slikta redze»,

«es nesapratu uzdevumu»). Šī reakcija tieši no-

ved pie konformisma. Lūk, kur izpaužas zemais

pašnovērtējums un neuzticēšanās sev pašam!
Taču to var izskaidrot arī citādi: konformisma

īstais cēlonis ir bailes no nevienprātības ar

grupu, bet tas, ko vēlāk izvirza kā motīvu, fak-

tiski ir rīcības novēlojusies «racionalizācija» (at-

cerieties, kas iepriekš teikts par «aizsargmehā-
nismiem») .

2. Indivīds vaino grupu, savu nevienprātību
ar grupu izskaidrodams tādējādi, ka citi «nav

sapratuši uzdevumu», ir «steigušies» utt. Tāds

konflikta atrisinājums, dabiski, palīdz pretoties

grupas spiedienam.

3. Indivīds cenšas nevienprātīgos uzskatus sa-

mierināt, atsaucoties uz objektīviem apstākļiem.
Piemēram: «Droši vien no dažādiem punktiem
objekts redzams dažādi, tāpēc es to redzu tā, bet

citi citādi.» Interesanti, ka, lai gan šāds izskaid-

rojums principā pieļauj vairāku pareizu atbilžu

iespējamību, tomēr daudzi atsakās no savām

pašu domām par labu vairākuma viedoklim.

4. Daži izskaidro uzskatu nesakrišanu ar
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individuālām atšķirībām, it sevišķi tad, ja
runa ir par jautājumiem, kas prasa personisku,

subjektīvu reakciju («ko lai dara, tāda ir dzīve,
cilvēki ir dažādi»).

5. Daži cilvēki cenšas vienkārši «nepamanīt»
uzskatu nesaskaņas faktu. Tā, piemēram, Krač-

fīlda eksperimentos, kur grupas uzskati tika iz-

teikti ar gaismas signāliem (iedegās dažādas

krāsas spuldzītes), daži pārbaudāmie aizsedza

acis, lai šos signālus neredzētu un tā saglabātu
savu spriedumu neatkarību, «izolēdamies» no

grupas. Turpretī citi pūlējās neskatīties uz tā-

feli un vēroja tikai signālus. Nejuzdamies spē-

jīgi atrisināt pretrunu, viņi pūlējās no tās at-

brīvoties, noliegt to kā faktu. Tā bieži gadās arī

ikdienas dzīvē; piemēram, cilvēks, kas dogma-
tiski apguvis kaut kādu vienu viedokli, nevēlas

iedziļināties pretējās puses argumentos, jo bai-

dās sapīties. Pats par sevi saprotams, ka tāds

domāšanas stils ir tieši pretējs zinātniskai pie-
ejai.

Kas nosaka konformisma pakāpi, un kāda ir

tā sociālā funkcija? Vispirms konformisma pa-

kāpe ir atkarīga no attiecīgās situācijas — kā

objektīvās, tā subjektīvās (t. i., subjekta pārdzī-

vojamās) rakstura. Cilvēki neieda'lās konformis-

tos un neatkarīgajos pēc dabas, un katra cilvēka

reakcija uz grupas spiedienu ir dažāda atkarībā

no konkrētajiem apstākļiem. Tā, piemēram, no-

zīme ir grupas sastāvam un struktūrai, grupas

autoritātei indivīda acīs un viņa paša stāvoklim

grupā, apspriežamo jautājumu nozīmīgumam,
ciktāl tie skar pārbaudāmā cilvēka tiešās intere-

ses un ciktāl viņš ir tiem sagatavots, svarīga ir
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arī savstarpējās attiecībās saistīto cilvēku auto-

ritatīvuma pakāpe utt. Kā norādījuši Aša ekspe-
rimentu kritiķi, šie eksperimenti, stingri ņemot,

pārbauda ne tik daudz grupas normu ietekmi uz

indivīda uzskatiem, cik viņa attieksmi pret
grupu kā informācijas avotu.51 Turklāt laborato-

rijas eksperimenti neatveido visu reālās sociālās

situācijas sarežģītību. Ir starpība starp nejaušu
grupu, kura izveidota eksperimentam un starp
kuras locekļiem nepastāv stabilas personiskas
un funkcionālas savstarpējas attiecības, un starp

organisku kolektīvu, kam ir sava struktūra

v. tml. Grupas spiediens jūtams jo stiprāk, jo

svarīgāka indivīdam ir piederība pie tās, jo

stingrāka ir grupas disciplīna un jo vairāk ne-

saskaņa skar grupas pamatvērtības. Viena lieta

ir nebūt vienis prātis ar nejauši satiktiem cilvē-

kiem, vērtējot dažādu līniju garumu, cita lieta

ir būt dažādos uzskatos ar darba biedriem prin-

cipiāla jautājuma risināšanā. Nevienprātība ar

autoritatīvu kolektīvu, ja piederība pie tā ir per-

sonības lomu struktūrai svarīga, nenovēršami

skar arī personības vērtējošās orientācijas un

pašcieņu. Cilvēks nevar katru brīdi pārbau-
dīt un apsvērt visus savus vārdus un žestus, ļoti
daudzas viņa domas un darbības ir automātis-

kas; darīdams to, kas viņa aprindās pie-
ņemts, viņš to uzskata kā pašu par sevi sa-

protamu. Bet kā rīkoties, ja pēkšņi rodas nesa-

skaņa?
Tad arī kļūst redzams, ka personība nav vien-

kārša atsevišķas sociālas lomas vai situācijas
funkcija un ka katrā mūsu rīcībā akumulēta visa

mūsu apzinātā un pat neapzinātā dzīves pie-
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redze. Cilvēks, kam ieaudzināta galvenokārt bez-

ierunu pakļaušanās disciplīnai, izrādīs mazāku

tieksmi uz neatkarību nekā tas, kuram kopš bēr-

nības ieaudzināta iniciatīva un patstāvība. Gan

disciplīna, gan patstāvība ir sociālas vērtības,

un to samērs sabiedrībā ir atkarīgs ne tik daudz

no indivīdu personiskajām īpašībām, cik no sa-

biedrisko attiecību tipa. Atsevišķi konformistis-

kas izturēšanās fakti, piekāpšanās grupas spie-
dienam laboratorijas vai reālos apstākļos vēl ne-

dod pamatu uzskatīt tieksmi uz konformismu par

indivīda personības iezīmi. Bez konkrēto situā-

ciju daudzveidības jāņem vērā ari personības
lomu struktūras sarežģītība. Cilvēks var uzrādīt

augstu konformisma pakāpi vienā lomā un pie-
tiekamu neatkarības pakāpi — citā. Tā, piemē-
ram, ierēdnis, kas audzināts jebkuru cirkulāru

formālas ievērošanas garā un licis šo principu
savas dienesta lomas izpratnes pamatā, neiedro-

šināsies iebilst pat pret nepārprotami aplamu rī-

kojumu, lai gan citā darbības sfērā (piemē-

ram, ģimenē) viņš var vadīties no citām no-

stādnēm.

Taču, ja tieksme uz konformismu parādās sta-

bili, turklāt nevis vienā, bet vairākās dažādās

lomās, to var aplūkot arī kā zināmu personības
iezīmi. Ar kādām citām iezīmēm šī tieksme sa-

vienota visbiežāk? Izmantojot speciālu tehniku,

noskaidrojis personas, kurām vislielākā tieksme

uz konformismu, Kračfīlds pēc tam (ar dažādu

testu palīdzību v. tml.) izpētīja citas tādiem cil-

vēkiem vistipiskākās iezīmes. Noskaidrojās se-

kojošais:
i. Izziņas funkciju sfērā konformisti uzrāda
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mazāk attīstītu intelektu nekā neatkarīgie; vi-

ņiem raksturīgs domāšanas procesu neelastī-

gums un ideju nabadzība.

2. Motivācijas un emocionālo funkciju sfērā

konformisti uzrāda vāju raksturu, mazu spēju
valdīt pār sevi sasprindzinātos apstākļos; viņiem

raksturīgs liels emociju nebrīvums, apspiesti im-

pulsi un nosliece uz nemieru.

3. Pašapziņas sfērā konformisti tiecas uz

spilgti izteiktu personiskās mazvērtības un ne-

veiksmes sajūtu. Viņiem trūkst ticības sev. Vi-

ņiem ir paviršāki un mazāk reālistiski priekš-
stati par sevi pašu nekā neatkarīgajiem.

4. Personu savstarpējo attiecību sfērā konfor-

mistiem tipiska paaugstināta raizēšanās par to,

ko par viņiem domā citi cilvēki. Viņu attiecībās

ar citiem cilvēkiem vērojama lielāka pasivitāte,

suģestējamība, atkarība no citiem. Tai pašā laikā

viņu attiecības ar citiem cilvēkiem raksturo ne-

uzticēšanās un piesardzība, bet spēja pareizi
spriest par citiem cilvēkiem ir lielāka nekā neat-

karīgajiem.
5. Konformista personiskās nostādnes un vēr-

tības raksturo lielāks ikdienišķums, tieksme uz

moralizēšanu, neiecietība pret visu, kas viņam

šķiet «novirze no normas».

Tādējādi augsta konformisma pakāpe, kā izrā-

dās, ir saistīta ar vispārīgu dogmatismu, autori-

tatīvumu un domāšanas stereotipiskumu.
Taču, uzsvērsim vēlreiz, ne domāšanas dog-

matisms, ne tieksme uz konformismu nav perso-
nības iedzimtās īpašības. Tās veidojas audzinā-

šanas un sociālās satiksmes gaitā. Bet vai kon-

formisms ir socializācijas obligātas sekas?
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Personība kā sabiedrisko attiecību subjekts

Sabiedrības «atomiskās» izpratnes ietvaros

personība un kolektīvs ir pretstati. Indivīda pie-
derība pie grupas, prasīdama zināmu grupas

normu apgūšanu un pakļaušanos grupas discip-
līnai, te tiek uztverta kā atteikšanās no savas

individualitātes. Individualitāte, brīvība savu-

kārt tiek uztvertas vispirms negatīvā plāksnē —

kā tiesība sacīt «nē», spēja pretoties grupas spie-
dienam utt. Bez šaubām, šis aspekts ir svarīgs,
un tieši to fiksē iepriekš izklāstītie eksperimenti.
Bet tā ir tikai lietas viena puse.

«Sabiedriskā darbība un sabiedriskā lietošana

pastāv ne tikai kā tieši kolektīva darbība un tieši

kolektīva lietošana,» 52 rakstīja Markss. No tā iz-

riet problēma par personības autonomiju kolek-

tīvā.

Individualitāte nav socializācijas priekšnosa-
cījums, bet tās rezultāts. Individualitāte rodas

tikai procesā, kurā indivīds nonāk saskarē ar ci-

tiem cilvēkiem, apgūstot noteiktu sociālo lomu

un kultūras vērtību sistēmu. Sās apgūšanas pro-

cesā pozitīva nozīme ir ari tādiem mehānismiem

kā vienkārša citu atdarināšana, pilnīga pakļau-
šanās vairākuma uzskatiem utt. Jebkuru visvien-

kāršāko darba iemaņu apgūšana parasti sākas

ar vienkāršu skolotāja atdarināšanu un viņa dar-

bības un norādījumu reproducēšanu. Tikai ap-

guvis attiecīgo operāciju, panācis tajā zināmu

automātismu, cilvēks gūst iespēju to pārveidot,
pilnveidot, t. i., rīkojas radoši. Tas pats notiek

arī izziņas sfērā: lai atklātu kaut ko jaunu,

iepriekš jāapgūst agrāk paveiktais. Izņēmums
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nav arī sabiedrisko attiecību sfēra — patstāvība,
iniciatīva veidojas tikai dzīvā satiksmē un sa-

biedrības dzīves normu apgūšanā.
Bet vai personība neapstāsies pirmajā stadijā,

apgūšanas un atdarināšanas stadijā? Ar ko iz-

skaidrojams, ka individuālā dzīve «mēdz būt vai

nu vairāk atsevišķa, vai arī vairāk vispārīga su-

gas dzīves izpausme»
53? Šo jautājumu var aplū-

kot divās plāksnēs — socioloģiskā un psiholo-
ģiskā.

Socioloģiski jautājums tiek reducēts uz sabied-

rības struktūru. Statiski aplūkots, tas parādās
kā kaut kas dots, kā ārēji ietvari, un cilvēkam

tiem jāpielāgojas. Tā šo jautājumu ari traktē

daudzi amerikāņu sociologi, pēc kuru mācības

socializācija ir process, kurā tiek ražots zināms

standarta indivīds ar gatavu motīvu, iemaņu un

lomu sistēmu, kas atbilst «sabiedrības vajadzī-
bām». Tāda priekšstata ietvaros indivīda jeb-
kura novēršanās no vidējā līmeņa izskaidrojama
ar viņa «nepietiekamo socializēšanos» un tiekša-

nās pēc standarta izskatās kā dabiska personī-
bas vajadzība.54

«Pakļaušanās institūtos iemiesotajām nor-

mām, protams, ir «normāla»,» raksta H. Džon-

sons. «Cilvēks, kas apguvis normas, jūt kaut ko

līdzīgu vajadzībai atbilst šīm normām. Viņu mo-

cīs sirdsapziņa, ja tā nebūs.» 55 Tiesa, atsevišķs
indivīds apzināti vai neapzināti pielāgojas pa-

stāvošajām sabiedriskajām attiecībām. Bet tiesa

ir arī kas cits: sabiedrisko institūtu, normu, vēr-

tību utt. evolūcija savukārt atspoguļo un nostip-
rina personībā notiekošās pārmaiņas. Neapmie-
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rinātība ar pastāvošajiem apstākļiem, protests
pret tiem ir tikpat «normāls» kā pielāgošanās.
Citādi nebūs saprotamas ne vien sociālās revolū-

cijas, bet arī vispār jebkādi jauninājumi. Cil-

vēka, viņa vajadzību un tieksmju tēls dažādās

sabiedrībās ir dažāds un atspoguļo ne tikai to,
ko prasa pastāvošā sociālā struktūra, bet arī tās

attīstības tendences, dinamiku. To skaidri pa-
rāda vēsturiskā un šķiriskā pieeja.

«Atšķirība starp indivīdu kā personu un ne-

jaušu indivīdu ir nevis jēdzienu atšķiršana, bet
vēsturisks fakts,» 56 uzsvēra Markss. Jo sarežģī-
tāka ir sabiedriskā darbība un daudzveidīgāki
tās aspekti un funkcijas, jo bagātāka ir atse-

višķas personības pasaule. Specializācija, kas

ļauj standartizēt vienkāršākās, zemākās funkci-

jas, paplašina izvēles iespējas augstākajos līme-

ņos. Jo primitīvāka sabiedrība un mazāk attīstīta

darba dalīšana tajā, — jo vienveidīgāki ir indi-

vīdi, no kuriem tā sastāv, jo tiem mazāk variāciju
iespēju un jo augstāks konformisma līmenis. Tas

tiek apstiprināts ne vien vēsturiski (tradīcijas
loma un cilvēku izturēšanās sīkumaina regla-
mentācija pirmatnējā sabiedrībā), bet to aplie-
cina arī eksperimentāli pētījumi mazās grupās,
rādīdami: jo noslēgtāka grupa, jo tātad nabadzī-

gāka tās locekļu lomu struktūra un jo lielāka

viņu izturēšanās vienveidība. Turpretī hierarhis-

kās sistēmas sagraušana, kas personību izved

ārpus atsevišķas grupas ietvariem un iesaista to

pastarpinātās attiecībās ar lielu skaitu indi-

vīdu, — padara tās individuālo pastāvēšanu
arvien vispārīgāku. Šās lomu struktūras sarežģī-
šanās subjektīvā puse ir personības pasaules uz-



89

skata horizontu un vērtējošo orientāciju paplaši-
nāšanās.

Šī savstarpējā sakarība starp cilvēka radošo

individualitāti un viņa sabiedrisko sakaru pla-
šumu redzama analīzes psiholoģiski pedagoģis-
kajā līmenī. Arī te personības «iekšējās» īpašī-
bas parādās kā rezultāts viņas praktiskajām
attiecībām ar citām personām. No tā izriet kolek-

tīva izšķirošā loma, ko uzsvēra A. Makarenko,

teikdams, ka «atsevišķas personības ietekme uz

atsevišķu personību ir šaurs un ierobežots fak-

tors», ka audzināšanas galvenajam objektam jā-
būt kolektīvam kā veselumam un ka «pati reā-

lākā forma darbam ar personību ir personības
noturēšana kolektīvā, tāda noturēšana, lai šī

personība uzskatītu, ka viņa atrodas kolektīvā

pēc pašas vēlēšanās, brīvprātīgi, un, otrkārt, lai

kolektīvs brīvprātīgi uzņemtu šo personību. Ko-

lektīvs ir personības audzinātājs .. .»
57

Taču ne katrs kolektīvs nodrošina radošas per-

sonības audzināšanu. Kolektīvs var būt arī cil-

vēku nivelēšanas līdzeklis, var atņemt cilvēkiem

individualitāti. Ne velti Makarenko uzsvēra pret-

statu, kāds ir starp disciplīnu, kura saistīta ar

cīņu, ar pārvarēšanu, ar kustību uz priekšu, —

un bremzēšanas disciplīnu, kas akcentē aizlie-

gumu sistēmu — nedari tā, nedari šitā! Bez aiz-

liegumiem kā tādiem neiztiek neviena sabied-

rība, neviens kolektīvs. Bet bremzēšanas discip-
līna neveicina aktīva, patstāvīga sabiedrības

locekļa audzināšanu. Vienos cilvēkos tā ieaudzina

padevību un konformismu, citos — totālu indi-

viduālistisku protestu ne tikai pret piespiedu
normu iracionalitāti, bet arī pret kolektīvismu
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kā tādu. Tikai indivīds, kurš brīvprātīgi pieder
pie kolektīva, attīsta tajā savas radošās poten-
ces. Un tikai kolektīvam, kas sastāv no brīviem

indivīdiem, ir radošs spēks, kas pārsniedz katra

tā locekļa iespējas atsevišķi.
Neviena atsevišķa grupa, neviens konkrēts ko-

lektīvs neizsmeļ visu sabiedrisko attiecību un

vērtību bagātību. Viens no svarīgākajiem jaun-
rades un pašrealizācijas priekšnoteikumiem ir

personības spēja iziet ārpus savas tiešās apkār-
tnes ietvariem. Spēja integrēt sevī sociāli nozī-

mīgu vērtību vislielāko daudzumu nosaka per-
sonības bagātības mēru un viņas radošās indivi-

dualitātes pakāpi.
Personības kā vēstures subjekta vērtība un

viengabalainība ir tieši atkarīga no viņas pasau-

les uzskata. Dzīve bieži nostāda cilvēkus cilvēka

necienīgos apstākļos, uzliek viņiem izkropļotas
maskas, kurās personība nepazīst savu domājošo
un jūtošo Es. Tādu situāciju filozofiski vispā-
rina Grehems Grīns savā romānā «Komedianti».

Viņa varoņi ir lādzīgi, jauki cilvēki, taču apkār-
tējā nežēlīgajā pasaulē tiem lemts spēlēt klauna

lomu. Viens no viņiem — Smits — cenšas pa-
saules nepilnību pārvarēt, sludinot veģetārismu.
Otrs — Džonss — sapņos redz sevi kā varoni,
bet faktiski viņam izdodas (un viņš pats to

zina) tikai citus smīdinoša klauna loma. Tre-

šais — Brauns — jaunībā jau zaudējis visam ti-

cību, un slimīga skepse iedragā visas viņa saites

ar dzīvi. Tikai viens cilvēks — doktors Mažio —

rīkojas kā īsts varonis, jo diktatora Divaljē necil-

vēcīgajā pasaulē tieši viņš iemieso cilvēciskuma

principu. Viņš kļūst par varoni tādēļ, ka nepie-
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ņem ne «uzdoto» lugu, kur iespējams būt vai nu

upurim, vai arī bendēm, ne malā stāvoša vēro-

tāja pozīciju. Viņš cīnās, un pats šās cīņas fakts

liek apšaubīt pārējo grāmatas varoņu bezcerīgo
«nolemtību bojā ejai». Jo pie faktoriem, kuri de-

terminē personības izturēšanos, pieder arī viņas

pasaules uzskats, kas vai nu attaisno pielāgoša-
nos, vai arī aicina uz cīņu pret to.

Jo nozīmīgāka ir personības dzīves perspek-
tīva un jo bagātāka viņas iekšējā pasaule un

kultūra, — jo mazāka ir viņas atkarība no tiešās

apkārtnes, jo lielāka viņas garīgā brīvība. Un jo

vajadzīgāka viņa ir citiem.

Atskats pagātnē, ko dod vēsture un kultūras

mantojums, ļauj cilvēkam plašāk, no lielākas

perspektīvas, pārredzēt sava gadsimta sociālās

vērtības un kultūras vērtības, atšķirt tajās li-

kumsakarīgo un stabilo no nejaušā, pārejošā,

provinciālā. Nākotnes perspektīva, ko dod aktīva

piedalīšanās sabiedrības progresīvo spēku cīņā,

ļauj pacelties pāri pār ikdienišķības līmeni, kurā

dižais reizēm nav atšķirams no niecīgā. Tādam

cilvēkam nav diendienā vajadzīga aizbildnība

un sīkumaina vadība. Mērķa skaidrība un stabi-

litāte viņam ļauj izturēt tādu spiedienu, kas nav

pa spēkam mietpilsonim. Juzdams savu radnie-

cību un kopību ar sava darba priekštečiem un

turpinātājiem, viņš vieglāk pārdzīvo fizisko vien-

tulību (revolucionāri, antifašistiskie cīnītāji pat
vieninieku kamerās juta savu saistību ar tautu,
un tas viņiem deva spēkus cīņā). Savu subjekti-
vitāti, sava pasaules skatījuma savdabīgumu
viņi uztver nevis kā lāstu, bet kā kaut ko gluži
dabisku.



Vēstures subjekts ir tas pats cilvēks, kas ir tās

produkts. Individualitātei, ja to saprot nevis

vienkārši kā atsevišķo sejas vaibstu kopumu, bet

kā integrējošu, radošu pamatu, kas ļauj nepielā-
goties apstākļiem, bet radīt kaut ko jaunu, nav

nekā kopēja ar ekscentrismu. Lielāka vai ma-

zāka individualitātes pakāpe atspoguļo perso-

nībā integrēto sociāli svarīgo iezīmju mērogu.
Kā rakstīja Markss, «ja cilvēks ir īpašs indivīds,
un tieši savas īpatnības dēļ viņš kļūst par indi-

vīdu un patiešām individuālu sabiedrisku būtni,
tad tādā pašā mērā viņš ir arī totalitāte, ideāla

totalitāte, domājošas un sajūtošas sabiedrības

sev-esamība, tāpat kā īstenībā viņš pastāv, no

vienas puses, kā sabiedriskās esamības vēro-

jums un tās reāla izmantošana un, no otras pu-

ses, kā cilvēka dzīves izpausmes totalitāte»58
.
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II nodaļa

KĀ CILVĒKS KĻŪST PAR PERSONĪBU?

1. SOCIALIZĀCIJAS ATTĪSTĪBAS STADIJAS

UN MEHĀNISMI

Mēs zinām: laiks ir stiepjams jēdziens,
Un viss ir atkarīgs no tā,
Cik saturs nozīmīgs, ko mēdzam

Mēs ielikt šajā jēdzienā*
S.Mar š ak s

Līdz šim mēs personības un sabiedrības sav-

starpējās attiecības problēmu aplūkojām pašā

vispārīgākajā teorētiskajā formā. Tagad jāiz-

pētī, kā konkrēti norisinās personības tapšanas
process.

Jaunpiedzimušajam vēl nav nekādas sociālas

pieredzes, viņš ir tikai cilvēka personības po-

tence. Kā tad notiek socializācijas process, t. i.,
kā indivīds apgūst noteiktu sociālo lomu un kul-

tūras sistēmu, kādas stadijas viņš iziet un kā-

diem sociāliem mehānismiem ir izšķirošā nozīme

katrā no šīm stadijām? Te mūsu galvenais infor-

mācijas avots būs vecumu psiholoģija, kas pētī
attīstības īpatnības dažāda vecuma stadijās un

likumsakarības, pēc kādām personība pāriet no

vienas stadijas otrā. Taču tiklab pašas šīs stadi-

jas, kā arī to savstarpējais samērs saistās ar vis-

plašāko sociālo parādību loku.

Mūsdienu psiholoģijas rīcībā esošie dati rāda,
no vienas puses, personības raksturīgo īpatnību
un iezīmju stabilitāti un kontinuitāti, bet, no ot-

ras puses, — to mainīšanos un attīstīšanos visās

vecuma stadijās un atkarībā no konkrētajiem ap-

* Atdzejojis J. Sirmbārdis.
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stākļiem. 1 Taču šo datu interpretācija ir ārkār-

tīgi apgrūtināta, jo bieži nav iespējams konsta-

tēt, ko šajā kontinuitātē un mainīgumā nosaka

indivīda psihofizioloģiskās īpatnības un kas ir

vides un audzināšanas ietekme. Tas attiecas ne

tikai uz bērniem, bet arī uz pieaugušajiem.

Vecums un sociālās lomas

Nav šaubu, piemēram, ka līdz ar gadiem cil-

vēks pārdzīvo neatgriezeniskas psihofizioloģiskās
pārmaiņas, kas izpaužas arī viņa personiskajās
īpašībās (piemēram, samazinoties nervu procesu

ātrumam, veca cilvēka domāšana kļūst mazāk

elastīga, traucē uztvert jauno un neapzināti to

pielāgo veciem standartiem v. tml.). Taču šis

process dažādiem cilvēkiem ne tikai ir ārkārtīgi
dažāds, bet arī ir atkarīgs no konkrēto apstākļu
summas. Pats par sevi cilvēka vecums vēl neno-

saka personības raksturīgās iezīmes. Svarīgi ir

ne tikai tas, ka cilvēkam ir 45 gadi, bet tas, ka

viņam ir 45 gadi un viņš ir vientuļš, vai arī ka

viņam ir 45 gadi un viņš ir precējies un viņam ir

mazi vai pieauguši bērni. Nav tik svarīgi tas,
ka cilvēkam ir 70 gadu, kā tas, ka viņam ir. 70

gadu un viņš ir pensionārs vai vēl strādā, vai

arī ka viņam ir 70 gadu un viņš ir precējies vai

vientuļš.2 Protams, varbūtība, ka cilvēks ir at-

raitnis, 70 gadu vecumā ir lielāka nekā 45 gadu
vecumā, tāpēc vecumam arī te ir loma. Taču

arī šis faktors ir relatīvs. Svarīgas ir ne tikai

īpašo apstākļu atšķirības, bet arī vispārīgie so-

ciālie faktori. Jēdziens «vecums» nav šķirams no
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tāda demogrāfiska rādītāja kā mūža vidējais

ilgums, kas dažādās sabiedrībās ir dažāds un da-

žāds ir arī vienas un tās pašas sabiedrības dažā-

dās šķirās. Sirmgalvja stāvoklis un pašapziņa ir

atkarīga no viņa sociālās lomas, materiālās no-

drošinātības, sabiedriskajām funkcijām utt. Tie

visi ir nevis individuāli psiholoģiski, bet sociāli

ekonomiski parametri.
Lai cik arī paradoksāli tas pirmajā brīdī lik-

tos, sociālie momenti ietverti jau pašā cilvēka

galveno mūža posmu:— bērnības, jaunības, brie-

duma, vecuma — definīcijā. Runājot par šīm pa-

rādībām, mēs visbiežāk operējam ar pierastajiem

absolūtā, hronoloģiskā vecuma jēdzieniem: no

dzimšanas līdz gadam ir agrā bērnība, no 2 līdz

12 gadiem — bērnība, no 12 līdz 15 gadiem —-

pusaudža vecums, no 15 gadiem — agrā jaunība
utt. Bet vajag tikai padomāt, uz ko balstās šis

iedalījums, un atklāsies tā nosacītība un pat
pretrunīgums. Aiz vienkāršiem absolūtā vecuma

apzīmējumiem slēpjas sarežģītas cilvēka biolo-

ģiskās, psiholoģiskās un sociālās attīstības sta-

dijas, turklāt šīs stadijas nepavisam ne vienmēr

un nepavisam ne pilnīgi sakrīt. Bioloģiskais ve-

cums fiksē noteiktas organisma attīstības stadi-

jas un tiek noteikts pēc atbilstošajām somatis-

kajām pazīmēm: piemēram, dzimumbriedums
uzskatāmi parādās līdz ar sekundārajām dzi-

mumpazīmēm utt. Psiholoģiskais vecums fiksē

indivīda psihiskās attīstības stadijas; mēs runā-

jam par bērna normālu, pāragru vai nepietie-
kamu attīstību atkarībā no tā, kā viņš apguvis
motoriskās iemaņas, runas, darba un citas tam-

līdzīgas iemaņas, kas attiecīgajam absolūtajam
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vecumam ir statistiski tipiskas. Lai gan fiziskās

un psihiskās attīstības procesi ir savā starpā
cieši saistīti, tie bieži nesakrīt (bērns fiziski at-

tīstīts, bet psihiski atpalicis, un otrādi). Bet ir

arī vēl trešais — sociālais mērījums, kas fiksē

to, kādu vietu attiecīgajā sabiedrībā ieņem kon-

krētā vecuma grupa un kad šai sabiedrībā iestā-

jas tā saucamais sociālais briedums, kas indivī-

dam ļauj pildīt «pieaugušo» lomas un uzņemties
no tām izrietošo atbildību.

Ikvienam vecumam ir savas īpatnības. Bet šīs

īpatnības var saprast tikai salīdzinājumā ar ci-

tiem vecumiem. Vienalga, vai mēs pāreju no vie-

nas vecuma grupas otrā aplūkosim kā vienmē-

rīgu pakāpenisku procesu vai arī kā lēcienu,
asu krīžu un pakāpenības pārtraukumu sē-

riju, tomēr katru vecumu var saprast tikai sa-

līdzinājumā ar citiem. No vienas puses, zēns ir

pieauguša vīrieša pirmtēls, no otras puses, lai

kļūtu pieaudzis, viņam jāapgūst jaunas izturēša-

nās normas, kas krasi atšķiras no tām, kuras

viņš ievērojis bērnībā, un ir pat pretrunā ar tām.

Taču kā viens, tā otrs saprotams tikai salīdzinā-

jumā. Katra vecuma īpatnības izpaužas tikai da-

žāda vecuma grupu savstarpējās attiecībās, tur-

klāt šo savstarpējo attiecību raksturs ir pilnīgi
atkarīgs no sociālajiem apstākļiem un pats
ietekmē daudzus sociālos procesus.

Visvieglāk to parādīt, ņemot par piemēru jau-
nību. Socioloģiski jaunību parasti nosaka kā pār-
ejas periodu no atkarīgās bērnības uz pieauguša
cilvēka patstāvīgo dzīvi.

Pirmatnējās sabiedrībās, kuru sociālā struk-

tūra samērā vienkārša, indivīds diezgan viegli
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apgūst pieaugušam cilvēkam nepieciešamās
iemaņas un sociālās lomas. Bez tam dzīves

īsums un lielā bērnu mirstība neļauj sabiedrībai

«sagatavošanas periodu» sevišķi ieildzināt, bērns

mācās ikdienas mijiedarbībā ar pieaugušajiem.

Kā liecina L. J. Šternbergs, «giļaku pusaudzis
10—12 gadu vecumā parasti jau ir accompli-
shed gentleman. Viņš ne tikai apguvis visu ik-

dienas darbu tehniku, viņš ir ne tikai veikls med-

nieks, zvejnieks, airētājs utt., bet arī fiziska

darba darītājs, tāds pats kā visi. Turklāt viņš
lielā mērā jau apguvis visu garīgo zināšanu

summu: no prakses viņš zina visas ģints para-

žas, zina savas cilts leģendas, pasakas un dzies-

mas un turklāt viņš pazīst cilvēkus, jo pastāvīgi
atrodas pieaugušo sabiedrībā: ceļojumos, medī-

bās, zvejā, svētkos utt. Tāpēc viņam ir pašcieņa,
solīda valoda un prasme izturēties sabiedrībā.»3

So pēc mūsu priekšstatiem agro izaugšanu un

pielāgošanos pieaugušo dzīvei pirmatnējās sa-

biedrībās konstatējuši arī daudzi citi pētnieki
un novērotāji.

Ceremonijas, kas pirmatnējo sabiedrību lielā-

kajā daļā fiksē dzimumbrieduma iestāšanās

faktu, vienlaikus simbolizē sociālā brieduma

iestāšanos, pusaudža «iesvētīšanu» pieaugušo
kārtā. Šī «iesvētīšana» ietver 1) rituālus, ar ku-

riem pusaudžus simboliski atbrīvo no jauniešu
īpatnībām un apveltī ar pieaugušo iezīmēm; bieži
šis rituāls, kam ir liela emocionāla nozīme, sa-

stāv no grūtiem pārbaudījumiem, kuri prasa fi-

zisku varonību, izturību (bez vaida jāizcieš ap-
griešana vai sarežģīta tetovēšana) un kurus

pavada jauna vārda došana, t. i., simboliska
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pārdzimšana; 2) pusaugu zēnu pilnīgu simbo-

lisku atšķiršanu no viņu bērnības pasaules, it

īpaši no mātes gādības un ietekmes; 3) vairāku

paaudžu tikšanās dramatizējumu, kas bieži iz-

paužas kā cīņa vai sacensība, kur uzsvērta da-

žāda vecuma grupu savstarpējā saistība un vien-

laikus atšķirība starp pusaudža un pieauguša
cilvēka dzīvi; 4) cilts tradīciju un attiecīgo iztu-

rēšanās noteikumu nodošanu tālāk tiklab ar spe-
ciālu apmācību, kā arī ar rituālu; reizē ar to

5) vājinās pieaugušo konkrētā kontrole pār va-

karējiem pusaudžiem, un tās vietā stājas paš-
kontrole un pieauguša cilvēka atbildība. 4

Šā «iniciācijas» rituāla pēdas saglabājušās
dažos reliģiskos rituālos (piemēram, iesvētī-

šanā) un tautas svētkos. Pilngadības svinīgai
fiksācijai kalpo arī dažas laicīgās ceremonijas
(piemēram, svinīga pases izsniegšana vai jauno
vēlētāju sapulce, viņiem pirmo reizi piedaloties
vēlēšanās). Taču visumā brieduma sasniegša-
nas robežas mūsdienu sabiedrībā ir izplūdušas,
nenoteiktas. Tas redzams pat no likumdošanas.

Pasi cilvēks saņem 16 gadu vecumā, vēlēšanu

tiesības iegūst 18 gadu vecumā, ari minimālais

laulību vecums KPFSR un vairākās citās re-

publikās noteikts 18 gadi. Vēl mazāk šīs robežas

noteiktas sabiedriskajā domā, kas bieži vien arī

divdesmit gadus vecu cilvēku neuzskata par pie-
augušu.

Lieta nemaz nav tāda, ka kāds nebūtu visu iz-

domājis līdz galam un ka vajadzētu izdot attie-

cīgu instrukciju. Jaunības tiesiskā un morālā ne-

noteiktība atspoguļo pārmaiņas reālajā stāvoklī

un vispirms — paša jaunības perioda pagarinā-
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šanos, no vienas puses, sakarā ar agrāku dzi-

mumnobriedumu, no otras puses, — ar vēlāku

sociālo nobriedumu.

Kā rāda statistiskie medicīnas pētījumi, lielā-

kajā daļā attīstīto zemju pusaudžu dzimumbrie-

dums tagad iestājas daudz agrāk nekā pagāju-

šajā gadsimtā, vidēji par 2—3 gadiem agrāk.
Norvēģijā, piemēram, meitenēm pirmās men-

struācijas 1850. gadā parasti bija 17 gadu ve-

cumā, bet tagad — 13,5 gadu vecumā.5 Saratovā

meiteņu dzimumbriedums 1959. gadā iestājās

par 0,5—1,5 gadu ātrāk nekā 1929. gadā (salī-

dzināmajos vecumos).6 Ļeņingradā dzimumbrie-

dums 1959. gadā salīdzinājumā ar 1927.—1930.

gadu bija paātrinājies par 1 gadu 3 mēnešiem

meitenēm un 1,5 gadiem zēniem.7 Turklāt pilsē-
tās dzimumbriedums iestājas agrāk nekā uz lau-

kiem. Dzimumbrieduma tempus ietekmē bērnu

fiziskās attīstības vispārējā paātrināšanās (ak-
celerācija). 1958. gadā Gorkijā 17 gadu veciem

jauniešiem auguma garums (165,88 cm) sasnie-

dza tādu līmeni, kāds 1934.—1935. gadā turpat
bija 22 gadus veciem jaunekļiem, bet svara un

krūšu apmēra ziņā 18—19 gadus veci jaunieši
sasniedza 20 gadus vecu jaunekļu rādītājus.8

Bez tam ietekme ir arī sociālpsiholoģiskiem fak-

toriem: pilsētas dzīves straujākais temps paāt-
rina nervu sistēmas un arī seksuālo reakciju at-

tīstību. Interesi par šiem jautājumiem stimulē

daiļliteratūra, māksla utt. Tai pašā laikā sociā-

lais briedums, personiskā patstāvība lielāko tiesu

iestājas vēlāk (vairāk laika vajadzīgs nepiecie-
šamās izglītības iegūšanai v. tml.).

Vecuma robežu nenoteiktība atspoguļojas arī
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valodā. Ir grūti nospraust precīzu robežu ne ti-

kai starp jaunekli un pieaugušo, bet arī starp
jaunekli un pusaudzi. Nereti par pusaudžiem
sauc jauniešus līdz 18 gadiem. Angļu valodā

vārds «adolescent» apzīmē reizē gan pusaudzi,
gan jaunieti. Jēdziens «teenager» aptver jau-
natni 13 līdz 19 gadu vecumā (šis vārds cēlies

no galotnes «padsmit» — teen, kas angļu valodā

raksturīga skaitļa vārdiem, sākot ar 13). Taču

starp 13 un 19 gadus vecajiem ir liela starpība,

tāpēc 17—18 gadu veciem jaunekļiem nepatīk,
ka viņus sauc par tīneidžeriem, tādējādi sajau-
cot tos ar pusaudžiem. Arī jaunatnes jēdziens
nav pilnīgi noteikts. Daži autori te ietver cilvē-

kus 14 līdz 25 gadu vecumā, citi — 17 līdz 25.

Paaudzes un vecuma grupas

Svarīgi ir ne tik daudz termini un jaunības
perioda pagarināšanās pati par sevi, cik to so-

ciālo lomu zināmā nenoteiktība, kuras rakstu-

rīgas jaunībai un kuras noteic nevis vecums kā

tāds, bet dažādu vecuma grupu samērs sabied-

rībā. Vecuma grupas jēdziens, kas apvieno vie-

nāda vecuma cilvēkus, nereti tiek identificēts ar

paaudzes jēdzienu. Taču šāds vārdu lietojums
nav precīzs. Paaudzes jēdzienam ir vairākas no-

zīmes. Pirmkārt, paaudze apzīmē laikabiedrus —

cilvēkus, kas dzimuši apmēram vienā laikā, un

šādā nozīmē mēs runājam par tēvu un vectēvu

paaudzēm utt. Otrkārt, antropologi un juristi par

paaudzi sauc pakāpi, kurā tā cēlusies no kopīga
priekšteča; piemēram, var teikt, ka mazdēlu no
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vectēva šķir divas paaudzes. Treškārt, vēstur-

nieki un sociologi ar šo terminu apzīmē laika

posmu no vecāku dzimšanas līdz viņu bērnu

dzimšanai, statistiski uzskatīdami to par vienlī-

dzīgu 30 gadiem resp. gadsimtā atzīdami trīs

paaudzes. Beidzot, ceturtkārt, paaudzes jēdzienu
lieto simboliskā nozīmē, uzsverot ne tik daudz

laikabiedru hronoloģisko kopību, cik viņu dzī-

ves pieredzes un pārdzīvojumu kopību. Šai sim-

boliskajai kopībai nav precīzu hronoloģisku ro-

bežu. Jo nozīmīgāks ir vēsturiskais notikums, —

jo ilgāka ir tā vēsturiskā iedarbība, jo plašāki tā

ietekmes hronoloģiskie ietvari. Oktobra revolū-

cijas paaudze ir ne tikai tie, kam 1917. gada ok-

tobrī bija 17—25 gadi (vecums, kad galīgi iz-

veidojas apzinīgā darbība), bet arī tie, kuriem

jau bija pāri par 40, bet kuru dzīve tad ieguva

jaunu virzienu, un tie, kuriem bija 10, bet kuru

veidošanās notika Oktobra ietekmē. Lielā Tēvi-

jas kara paaudze ir ne tikai desmitklasnieki, kas

tieši no izlaiduma vakara devās kaujā, bet visi

tie, kuri uz saviem pleciem iznesa kara grūtības,
kuriem karš bija izšķirošs, neaizmirstams pār-
dzīvojums. Šai nozīmē paaudze ir ne tik daudz

kvantitatīva, cik kvalitatīva noteiktība un da-

žādu paaudžu ilgums var būt dažāds. Tāpēc, kad

runājam par paaudžu savstarpējām attiecībām,
kontinuitāti vai konfliktu, vienmēr vajag preci-
zēt, par ko īsti ir runa. Paaudžu kontinuitāte re-

volucionāro tradīciju kontinuitātes nozīmē nepa-

visam neprasa, lai tēviem un bērniem būtu vie-

nāda estētiskā gaume un lai tie sekotu vienai

modei.

Paaudzes jēdzienam tā beidzamajā nozīmē ir
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galvenokārt dinamiska nokrāsa, tas akcentē pa-

radumu, tikumu, izturēšanās pārmaiņas. Tur-

pretī nozīmes ziņā tam tuvajam vecuma grupas

jēdzienam ir galvenokārt strukturāli funkcionāls

raksturs: tas fiksē cilvēku vecuma kopības vietu

un funkcijas vēsturiski dotajā sabiedrisko attie-

cību sistēmā.

Katrā sabiedrībā līdzās cilvēku iedalījumam
pēc ražošanas, mantas, dzimuma un citām pazī-
mēm cilvēki iedalās ari formālās vai neformālās

noteikta vecuma grupās. Šīs grupas var salīdzi-

nāt pēc trim galvenajiem rādītājiem: 1) kritērijs

piederībai pie vecuma grupas; 2) tās iekšējā
struktūra; 3) tās vieta sociālajā sistēmā. Katrs

no šiem rādītājiem savukārt iedalās vairākos ele-

mentos.

Pirmatnējā sabiedrībā, kur darba un sociālo

funkciju dalīšana vēl dibinās uz dabiski bioloģis-
kajām pazīmēm (darba dalīšana starp vīrieti un

sievieti, iedalījums pēc vecuma), vecuma grupu
sociālās robežas parasti ir precīzi noteiktas un

to savstarpējās attiecības uz visiem laikiem no-

saka tradīcija. Šīs sistēmas ir visai dažādas.9

Tā, piemēram, Nupes cilts sādžās Nigērijā pa-
stāv šāda vecuma grupu sistēma. Ir trīs vecuma

pakāpes: 1) jena dzakengizi, «bērnu sabiedrība»

(10 —15 gadu); jena gbarufuzi, «jaunu cilvēku

sabiedrība» (15—20 gadu); 3) jena nuzazi, «veco

sabiedrība» (20 —30 gadu, vairums jau precēju-
šies). Zēnus, kas jaunāki par 10 gadiem, sauc

vavagizi — mazuļi, un viņi var organizēt savas

pašu grupas, kuras tomēr netiek ņemtas no-

pietni un tiek uzlūkotas vienīgi par rotaļu gru-

pām, Vīrieši, kas «pārauguši» vecāko grupu, tās
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darbībā vairs nepiedalās, bet visu mūžu saglabā
solidaritātes jūtas pret vienaudžiem, palīdz viens

otram utt. Katrā vecuma grupā ir specifiska
rangu hierarhija, kurā katram vietu ierāda viņa
vienaudži atkarībā no panākumiem un populari-
tātes. Katrai grupai ir divi vadoņi: viens, tā sau-

camais jetsu — «karalis», pieder pie attiecīgās
vecuma grupas, kura viņu ievēlē; otrs, nda-

kotsu — «karaļa vectēvs», pieder pie nākamās

vecākās grupas, kurā viņam vajadzīgs augsts
rangs. Trešās — vecākās grupas ndakotsu ir vī-

rietis, kas vecuma grupās vairs neietilpst. Katrs
ndakotsu darbojas noteiktu laiku un pēc tam

ieceļ sev pēcteci no tās grupas, kuras līderis

viņš bijis. Līderi organizē visu vecuma grupas
darbību un uztur iekšējo disciplīnu. Vecāku

iejaukšanās vecuma grupu darbībā netiek pie-

ļauta. Pāreja no vienas grupas otrā ir kolektīva,
taču nav nekādas publiskas ceremonijas, kas šo

procedūru noformētu. Visumā secīgā piederība
pie dažādām vecuma grupām garantē, ka ikviens

kopienas loceklis apgūst tās sociālās normas un

hierarhiju, kas pastāv «pieaugušo» sabiedrībā.

Tā kā šo vecuma grupu savstarpējās attiecības

tiek reproducētas no paaudzes uz paaudzi un ir

tradīcijas sankcionētas, katrs «zina savu vietu»

un parasti nekādi konflikti nerodas.

Specifiska vecuma grupu organizācija pastā-
vēja arī antīkajā Grieķijā. Tā, piemēram, Spartā
vecuma grupas, kas aptvēra visus vīriešus no 6

līdz 30 gadiem, formāli organizēja valsts un

kontrolēja vecākie. No 6 līdz 18 gadiem šīs gru-

pas pildīja vispirms audzināšanas funkcijas, no

18 līdz 30 gadiem — militāras. Lielu daļu šā
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laika jaunie spartieši dzīvoja ārpus ģimenes spe-

ciālu audzinātāju uzraudzībā un vadībā. Pēc 30

gadu vecuma spartietis ieguva pilnīgas pilsoņa
tiesības un iespēju dzīvot mājās. 60 gadu ve-

cumā viņš kļuva par locekli vecākajā vecuma

grupā, no kuras ievēlēja gerusijas — senāta lo-

cekļus.
Citāda, ne tik stingra sistēma pastāvēja Atē-

nās. Vienīgā stingri noteiktā vecuma grupa —

efēbi — aptvēra jauniešus no 18 līdz 20 gadiem
un galvenokārt kalpoja viņu militārajai sagata-
vošanai. Bērniem 14 līdz 18 gadu vecumā skolas

bija organizētas dažādi, un valsts par tām maz

interesējās.

Republikāniskajā Romā galvenais bērnu au-

dzināšanas mehānisms, vismaz sabiedrības virs-

slāņiem, bija ģimene. Sākumā bērnu audzināja
māte, pēc tam tēvs, bieži vien ņemdams palīgā
speciālu audzinātāju — vergu. Vēlāk, kad pus-

audzis sāka piedalīties sabiedriskajā dzīvē, viņu

parasti vadīja ģimenes patrons vai personiskais
draugs. Arī romiešu iniciācijas ceremonija — vī-

rieša apģērba (toga virilis) pasniegšana — lielā

mērā bija ģimenes lieta. Tāda sistēma veicināja
individuālisma ieaudzināšanu un orientēja jauno
cilvēku vispirms uz viņa paša ģimeni.

Ģimene bija socializācijas pamatšūna arī vi-

duslaikos. Dažāda tipa skolas to tikai papildi-
nāja, bet neaizstāja. Specifiskām jauniešu gru-

pām tur nebija patstāvīgas lomas.

Taču stāvoklis jūtami mainījies jaunajos lai-

kos. 10 Socializācijas procesa sarežģīšanās (sa-
karā ar visas sabiedriskās dzīves sarežģīšanos)
padarījusi ģimenes ietvarus par šauriem. Darba
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sabiedriskās dalīšanas attīstība iesaista indivīdu

tiešās un netiešās attiecībās ar aizvien plašākām
cilvēku aprindām. Tas prasa ilgstošu speciālu

sagatavotību, kura neierobežojas ar ģimenes
ietvariem. Pirmajā vietā arvien vairāk izvirzās

skola un citas sabiedriskās iestādes. Jaunatnes

koncentrēšanās speciālās iestādēs jau pati par

sevi padara nenovēršamu specifisku jauniešu
grupu rašanos, kurām raksturīga sava grupas

pašapziņa. Kopīgos vecuma pārdzīvojumus, kas

saistīti, pieņemsim, ar dzimumbriedumu, tagad
papildina kopīgie sadzīves apstākļi un sociālais

stāvoklis (protams, tikai attiecīgās šķiras ietva-

ros) un pārvērš jauniešus par pašapzinātu
«mēs-grupu». Piederība pie šās grupas, kaut

arī nav formāla, kļūst par nepieciešamu posmu

pārejā no sākotnējās atkarīgās lomas ģimenes
kolektīvā uz pilntiesīgu piederību pie pieaugušo
sabiedrības. Jo ilgāks ir jaunības periods, jo
svarīgāka kļūst šo jaunatnes grupu sabiedriskā

loma un to ietekme izplatās uz visdažādākajām
jaunatnes dzīves sfērām (darbs, brīvais laiks,
sabiedriskā darbība, morālās nostādnes v. tml.).
Turklāt atšķirībā no pirmatnējās sabiedrības,
kur pastāv vecuma grupas dažādiem vecumiem,

tagad šo «privilēģiju» bauda tikai jaunatne. Un

sabiedrība šo autonomiju atzīst: runā par speci-
fiskām «jaunatnes problēmām», dibina speciā-
las jaunatnes organizācijas — gan politiskas,
gan kultūras un izglītības organizācijas, pētī
jaunatnes izturēšanās, domāšanas un sadzīves

īpatnības.
Sociologi ne bez pamata runā par īpašas «jau-

niešu apakškultūras» pastāvēšanu, ar to domā-
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dami specifisku dzīves stilu, estētisko gaumi, iz-

turēšanās veidu utt. Protams, šī «apakškultūra»,

tāpat kā visas sabiedrības kultūra kopumā, nav

nekas vienots, tā neatceļ šķiru atšķirības. Muļ-
ķīgi būtu apgalvot, ka vienāds dzīves_ veids ir

buržuāziskajai «zelta jaunatnei», kas ālējas aiz

garlaicības, un proletāriskajai jaunatnei, kura

spiesta diendienā cīnīties par dienišķo maizi.

«Vienota jaunatne» šķiru sabiedrībā nav nekas

vairāk kā propagandas mīts; puišu bariņš «uz

ielas stūra» kvalitatīvi atšķiras no privileģē-
tas universitātes vai koledžas studentu «brā-

lības».

Un tomēr katrā šķirā, katrā sociālā slānī jau-
natne veido specifisku, vairāk vai mazāk auto-

nomu grupu ar savu specifisku dzīves veidu un

vērtību sistēmu.

No tā rodas tēvu un bērnu problēma. Tās bū-

tība nepavisam nav tāda, ka starp tēviem un

bērniem pastāvētu nesamierināms ideoloģisks
konflikts, kā apgalvo daži buržuāziski «pa-

domju dzīves speciālisti». Ideoloģiskais kon-

flikts pēc pašas savas dabas nevar būt vecuma

konflikts. Šķiru sabiedrībā galvenie sabiedrības

spēki nošķiras nevis pēc vecuma, bet pēc šķiras
pazīmes. Katrā paaudzē bijuši gan savi revo-

lucionāri, gan savi reakcionāri. Viena jaunatnes

daļa turpina revolucionārās tradīcijas, otra —

reakcionārās, un kā vieniem, tā otriem ir savi

«garīgie tēvi» un idejas un paraugi tiek ņemti
no gados vecākajiem.

Tēvu un bērnu savstarpējo attiecību īstā pro-

blēma ir cita. Mūsdienu sabiedrībā — mēs te do-

mājam vispirms sociālismu — jaunatne ir daudz
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autonomāka attiecībā pret vecākajiem nekā jeb-
kad agrāk. Sabiedriskais stāvoklis un prestižs
vairs nav vecuma funkcija. Principā arī tagad
vairāk pieredzējušais vada mazāk pieredzējušo.
Taču tiesības vadīt noteic ne tikai un ne tik

daudz nodzīvotie gadi, cik izglītība, zināšanas,

spējas. Jauns inženieris darbā var būt sava paša
tēva un viņa vecuma cilvēku priekšnieks. Zinātnē

talantīgs skolēns bieži vien sasniegumos un līdz

ar to arī dienesta pakāpēs un sabiedriskajā pres-

tižā pārspēj savu skolotāju. Arī sadzīvē, ģimenes
attiecībās jaunatne iegūst arvien lielāku neat-

karību un brīvību no vecāku aizbildniecības. Pat

bērni, kuri materiālā ziņā ir pilnīgi atkarīgi no

vecākiem, kurus vecāki uztur, prasa cienīt savu

individualitāti. Mūsdienu pedagoģija māca ve-

cākus un vispār visus audzinātājus pat tad, ja
runa ir par maziem bērniem, nebalstīties vien-

kārši tikai uz savu autoritāti («es tā teicu, tātad

tam tā arī jābūt»), bet dot loģisku pamatojumu,
pierādīt savu lēmumu pareizību. Tas ir, vecāku

un bērnu attiecības kļuvušas līdztiesīgākas nekā

jebkad agrāk.
Tai pašā laikā sakarā ar sabiedrības attīstības

tempu paātrināšanos vecuma grupas sākušas
vairāk atšķirties cita no citas. Kad dzīves temps
ir lēns, starpība starp tēviem un bērniem ir maz

manāma, viņi dzīvo vienā un tai pašā sociālajā
un kultūras vidē. Mūsdienu sabiedrībā šī star-

pība ir ļoti liela. Gadu desmiti XX gadsimtā no-

zīmē vairāk nekā gadsimti mūsu ēras sākumā.

Mainās mākslinieciskā gaume, mode, paražas.
Ne mūsdienu jaunatnes apģērbs, ne dejas, ne

specifiskais žargons nelīdzinās tam, kāds bija
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pirms kara, nemaz jau nerunājot par 20. gadiem.
Šīs savā ziņā būtiskās atšķirības, kas izsaka zi-

nāmas sociālas pārmaiņas, nepavisam neatceļ
vairāku paaudžu kardinālo problēmu un tradī-

ciju kontinuitāti un kopīgumu. Taču pati šī kon-

tinuitāte realizējas tieši daudzveidībā un atšķi-
rībās. V. I. Ļeņins uzsvēra, ka jaunatne «nepie-
ciešamības dēļ spiesta tuvoties sociālismam ci-

tādi, ne pa to ceļu, ne tādā veidā, ne tādos ap-

stākļos kā viņas tēvi» 11. Revolucionāro tradīciju
nodošana tālāk prasa arī to tālāku radošu attīs-

tīšanu atbilstoši jaunajiem vēsturiskajiem ap-

stākļiem un uzdevumiem.

Katram vecumam ir savi aizspriedumi. Bēr-

niem vispār sava vecuma īpatnību dēļ ir tieksme

pārspīlēt savas pašu pieredzes oriģinalitāti (vi-

ņiem patiešām viss ir jauns, un viņiem liekas,,
ka neviens pirms viņiem nav mācējis ne tā mīlēt,
ne tā ciest, ne tā saprast dzeju).

Bet tēvi, atrazdamies savu jaunības dienu

gaumes un ieradumu varā, reizēm tiecas šos

ieradumus un gaumi absolutizēt, liedzot saviem

bērniem tās pašas patstāvīgās jaunrades tiesī-

bas, kuras viņi savā laikā prasīja no saviem ve-

cākiem. Tā rodas uzskatu dažādība, un «ideolo-

ģisku problēmu» rangā tiek pacelts jautājums
par bikšu platumu vai dejošanas manieri. Bet

cilvēki, kuri uzbrūk «izvirtušajam» tvistam, taču

savā laikā aizstāvēja fokstrotu un tango, ko viņu
vecāki, kuri bija audzināti dejot valsi, arī uzska-

tīja par dziļi netikumīgiem ...
Taču problēma i-r ne tikai tāda, ka tēvu un

bērnu attiecības kļuvušas līdztiesīgākas un viņu
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atšķirības manāmākas. Pati paaudžu koeksis-

tence kļūst arvien ilgāka. Kā zināms, mūža vi-

dējais ilgums mūsu zemē ir pagarinājies no 32

gadiem 1913. gadā līdz 70 gadiem mūsdienās.

Diezin vai vajag pierādīt šā procesa progresī-
vumu. Bet, kā ikviens sociāls process, tas izraisa

sabiedrībai arī dažus jautājumus. Pirmkārt, ne-

pieciešams pagarināt ne tikai cilvēka dzīvi, bet

arī viņa darba spējas. Otrkārt, nepieciešams har-

moniski savienot gados vecākos cilvēkus un jau-
natni.

Pazīstamais franču demogrāfs Alfrēds Sovī

min šādus datus.12 XVIII gs. beigās bērnu vidē-

jais vecums, mirstot vienam no vecākiem, bija
16 gadu un vidējais vecums, mirstot otram no

vecākiem, — 32 gadi, bet, mirstot tēvam, bērna

vidējais vecums bija 20 gadi. Tagad 20 gadu
vecam cilvēkam visbiežāk dzīvi ir abi vecāki un

bieži vien arī vecvecāki. Aiz viņa, tā sakot, stāv

divas paaudzes, kam ir izšķiroša loma sabiedrī-

bas dzīvē. Tas ir nopietns jautājums. Cilvēks ir

nobriedis tikai tad, kad viņš kļūst atbildīgs par
savu dzīvi. Bērnības mākslīga ieildzināšana

draud ar bīstamām sekām. Jauniem cilvēkiem,
kas nepiedalās nopietnā sabiedriskā darbībā, ne-

izveidojas pieaugušam cilvēkam raksturīgā at-

bildības sajūta. Viņu aktivitāte var ievirzīties an-

tisabiedriskā gultnē, izpauzdamās kā žūpošana,
huligānisms, visāda veida noziegumi. No otras

puses, pieradums pie pastāvīgas aizbildniecības

ieaudzina iekšēju vajadzību pēc tās, nedrošumu,

infantilitāti, nespēju pieņemt patstāvīgus lēmu-

mus. Abas šīs tendences vērojamas daļā mūs-

dienu jaunatnes.
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Kapitālisma apstākļos paaudžu konflikts pauž
citas, dziļākas sociālās pretrunas. Kad Rietumos

vecs strādnieks nevar atrast darbu, viņam var

likties, ka cēlonis tam ir pārāk daudzie jaunie un

spēcīgie ļaudis. Kad jauneklis neatrod pienācīgu
nodarbošanos (starp citu, bezdarbnieku pro-

cents jauniešu vidū parasti ir lielāks nekā starp

vecākajiem gadagājumiem), viņš var domāt, ka

nelaime ir tā, ka labākās vietas aizņēmuši
«veči». Bet patiesībā šī paaudžu konkurence ir

tikai kapitālisma likumu ārējais izpaudums, un

no šiem likumiem vienādi cieš kā jaunie, tā

vecie. Iznīciniet bezdarbu, un konkurence izzu-

dīs.

Protams, ražošanas rakstura un sabiedrisko

attiecību sistēmas pārmaiņas arī sociālisma

apstākļos ietekmē vecuma grupu savstarpējās

attiecības, noteicot sociālo lomu specifisko sada-

lījumu. Revolūcijas un pilsoņu kara gados Pa-

domju Savienībā 20 gadus veci cilvēki reizēm

komandēja divīzijas un vēlāk kļuva par industri-

jas komandieriem. Tas bija laiks, kad revolucio-

nāriem visvairāk bija vajadzīga drosme, ener-

ģija, rakstura viengabalainība, gatavība nest

upurus, t. i., īpašības, kas pilnīgi piemīt jaunat-
nei. Taču arī toreiz blakus jaunajiem komandie-

riem un komisāriem nereti stāvēja vairāk piere-
dzējuši militārie un tehniskie speciālisti. Taču,
lai kļūtu par speciālistu, vajadzīgas ne tikai spē-
jas, bet arī laiks.

Tagad saimniecības un visas zemes vadīšanas

uzdevumi kļuvuši ārkārtīgi sarežģīti. Tos iespē-

jams veikt, vienīgi balstoties uz zinātni, ar en-
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tuziasmu vien te nepietiek. No otras puses,

mums ir pietiekami sagatavoti un nobrieduši

kadri. Tāpēc dabiska ir vadošo darbinieku vidējā
vecuma palielināšanās lielākajā daļā saimniecis-

kās un politiskās darbības sfēru. Tagad grūti
iedomāties 20 gadus vecu ģenerāli vai galvenās
pārvaldes priekšnieku. Vai tas nozīmē, ka jau-
natne atstumta palīglomās? Nē, nenozīmē. Sa-

biedrības attīstības straujais temps rada arvien

jaunas darbības sfēras un darba nozares, kuras

pēc paša sava rakstura visvairāk piemērotas jau-
natnei. Jaunatnei ir galvenā loma visās jaun-
celtnēs, jaunu zemju apgūšanā v. tml. Jaunatne

ieņem vadošās vietas jaunākajās zinātnes un

tehnikas nozarēs, kas attīstās visātrāk (kā zi-

nāms, eksaktajās zinātnēs izcilus atklājumus pa-
rasti izdara pavisam jauni ļaudis — 25—30 gadu
vecumā). Patlaban puse PSRS zinātnisko darbi-

nieku nav vecāki par 30 gadiem. 13 Sociālistiskā

sabiedrība var sniegt jaunatnei pietiekami inte-

resantu un bagātīgu darbības sfēru. Jautājums
ir tikai par šās iespējamības pilnīgu realizē-

šanu.

Tātad, lai gan personības attīstības zināmās

vecuma stadijas ir universālas un pastāv katrā

sabiedrībā, to konkrētais saturs, kā arī paši so-

cializācijas mehānismi (ģimene, speciālie sa-

biedriskās audzināšanas institūti — mazbērnu

novietnes, bērnudārzi, skolas v. tml., formālās

un neformālās vecuma grupas un organizācijas)
ir vēsturiski, un to nozīme un īpatnējais svars

mainās atkarībā no sabiedrības sociālekonomis-

kās iekārtas.
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2. BĒRNA ES VEIDOŠANĀS

Kad aizvaino divus gadus veco Eļu, viņš
draudoši saka: — Tūlit iztaisīšu tumsu! — Un

aizver acis, būdams pārliecināts, ka visa pa-

saule iegrimusi tumsā.

K. Cukovskis

Cilvēka personības veidošanās procesu onto-

ģenēzē var aplūkot no diviem aspektiem: 1) kā

indivīdā esošo īpašību pakāpenisku pašatklāša-
nos, 2) kā ārējas iedarbības, virzītas un nevirzī-

tas audzināšanas rezultātu. Daudzi pedagoģiski
un psiholoģiski pētījumi pārliecinoši runā par
labu otrajam aspektam. Taču tajā slēpjas me-

hānicisma draudi — audzināšanas procesa sa-

prašana kā sociālās formas ārēja, mehāniska uz-

likšana indivīdam. Kā zīmīgi teicis G. Batiščevs,
«cilvēku nevar «iztaisīt», «darināt», «izveidot»

kā lietu vai produktu, kā pasīvu ārējās iedarbī-

bas rezultātu, — bet var nosacīt tikai viņa iekļau-
šanos darbībā, izraisīt viņa paša aktivitāti, un

tikai šās viņa paša — ar citiem cilvēkiem kopī-
gās — darbības mehānisms viņu izveidos par

to, par ko viņu padara šī (savā būtībā sabied-

riskā, kolektīvā) darbība (darbs utt.)»
14

.
Uz šo

ideju pamatojas padomju psihologu koncepcija
par bērna attīstību un audzināšanu, un tai pie-
krīt arī ievērojami ārzemju zinātnieki (2. Piažē,
A. Vallons).

Lai saprastu bērna personības veidošanos kā

viengabalainu procesu, sociālos apstākļus un in-

divīda darbību vajag sintezēt vienotā teorētiskā

sistēmā. Šās sistēmas galvenajiem elementiem

jābūt šādiem: 1) bērna darbības saturs, 2) viņa
satiksmes loks, kas izpaužas viņa sociālo lomu
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struktūrā, 3) viņa pašapziņas saturs un struk-

tūra. Visi šie trīs momenti atkarīgi no vesela

tiklab vispārīgu, kā arī specifisku sociālo ap-

stākļu kompleksa. Bet dažādu sociālās vides

elementu (sociālekonomisko apstākļu, apkārtējo
kultūras apstākļu, ģimenes, skolas, vienaudžu

grupas) nozīme socializācijas procesa dažāda-

jās stadijās ir dažāda. Bērna darbības sarežģī-
šanās un bagātināšanās nozīmē viņa satiksmes

loka paplašināšanos; sociālekonomiskie apstākļi
un kultūra, kas sākumā ietekmē tikai netieši,
caur bērna tuvāko apkārtni, tagad kļūst par

tieši ietekmējošiem faktoriem. Socializācijas me-

hānismu skaita palielināšanās rada personības
lomu struktūras komplicēšanos, un tas savukārt

fiksējas viņas pašapziņā un izpaužas vērtējošās

orientācijās. Joprojām būdams daudzveidīgu so-

ciālu iedarbību objekts, indivīds pamazām papla-
šina savas iespējas, kas viņam ir kā apzinīgas,
radošas darbības subjektam.

Diemžēl šā procesa vēsturi kopumā vēl nav uz-

rakstījuši ne psihologi, ne sociologi. Padomju
literatūrā sevišķi trūcīgi apgaismots problēmas

socioloģiskais aspekts: audzināšana kā mērķtie-

cīgs sociāls process. Ārzemju literatūra nevar šo

robu aizpildīt, jo, pirmkārt, tās ir par maz un,

otrkārt, sociālie apstākļi Padomju Savienībā un

kapitālistiskajās zemēs ir pilnīgi atšķirīgi. levē-

rojot šos apstākļus, kā arī to, ka šī tēma ir au-

tora galvenajām zinātniskajām interesēm tāla,

viņš jau iepriekš lūdz atvainot par šā grāmatas

nodalījuma fragmentārismu un nepilnīgumu.
Bērna socializācijas process sākas, burtiski,

jau ar pirmajām viņa dzīves minūtēm. Dzīves
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pirmajos mēnešos un gados bērns sevišķi inten-

sīvi apgūst apkārtējo pasauli, viņa psihe ir vis-

plastiskākā, tāpēc šo gadu zaudējums ir prak-
tiski neatsverams. To rāda piemērs ar bērniem,
kam nav bijis cilvēku sabiedrības un kas auguši
starp dzīvniekiem. Kiplinga Mauglijs galu galā

atgriezās pie cilvēkiem. Reālie tāda veida gadī-
jumi ir daudz traģiskāki. Ir zināms, piemēram,
divu indiešu meiteņu — Kamalas un Amalas lik-

tenis; misionārs viņas atrada vilku midzenī, kad

vienai no viņām bija astoņi gadi, otrai — pus-

otra gada. 1920. gadā, kad viņas atrada, fiziski

viņas izskatījās pēc cilvēcīgām būtnēm, bet

izturēšanās bija vilkiem tipiska. Amala drīz no-

mira, bet Kamala nodzīvoja līdz 1929. gadam.
Viņa iemācījās saprast vienkāršas komandas,

apguva vairāk nekā 30 vārdu un dažos gadīju-
mos mēģināja atdarināt citus, normālus bērnus.

Taču tā arī neizdevās panākt ne normālu psi-
hisku attīstību, ne apmierinošu pielāgošanos cil-

vēku dzīves apstākļiem.

Personības veidošanas ģimenē

Bērna socializācijas pirmšūniņa ir ģimene.
Jau mazbērna fiziskā kopšana (vai viņu cieši

satin, vai ēdina ļoti regulāri, vai arī, tiklīdz viņš
sāk brēkt, cik ilgi viņu baro ar krūti un kā no

tās atradina, kā pieradina regulēt savas fiziskās

funkcijas v. tml.) zināmā mērā ietekmē viņa

psihi. Grupa freidiski noskaņotu antropologu
bērna kopšanas specifiskajās metodēs pat sa-
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skata pamatu ne tikai viņa individuālā rakstura

izpratnei, bet arī visas attiecīgās sabiedrības un

kultūras izpratnei. Šie zinātnieki, kas radījuši
speciālu «kultūras un personības» pētījumu vir-

zienu, ko tagad sauc arī par psiholoģisko antro-

poloģiju, savākuši plašu salīdzināmo materiālu

par bērnu stāvokli un viņu kopšanas metodēm

dažādās sabiedrībās. Taču pierādīt savu pamat-
tēzi viņi, dabiski, nevar, un dažas viņu koncep-

cijas izskatās, burtiski, pēc parodijām (piemē-
ram, D. Gorera mēģinājums krievu nacionālā

rakstura īpatnības «izskaidrot» ar krievu ģime-
nēs izplatīto paradumu zīdaiņus cieši satīt). Šis

«autiņu determinisms» asi kritizēts, un tagad,
runājot par mazbērna socializācijas faktoriem,
uzmanību fiksē ne tik daudz uz bērna kopšanas
metodēm, cik uz vispārīgo emocionālo atmo-

sfēru, kādā viņš aug: kā pret bērnu izturas ve-

cāki, vai viņš jūt, ka viņu mīl, par viņu rūpējas,
vai arī, otrādi, jūtas pamests. 15 Vispārinot
daudzu speciālu pētījumu rezultātus, B. Berel-

sons un G. A. Šteiners l6 uzskata par konstatētu:

jo mazāk mīļuma, gādības un siltuma bērns sa-

ņem, — jo lēnāk viņš nobriest kā personība, jo
vairāk viņš sliecas uz pasivitāti un apātiju, jo
vairāk viņam izredžu izaugt ar vāju raksturu. Tā

kā vecāku, mīlestības izpaudumi bērnā izraisa

sava Es vērtības izjūtu, tādas gādības trūkums

pamazina bērna emocionālo pašnovērtējumu, un

tas izpaužas arī vēlākajos gados. Ja prasības,
kādas bērnam izvirza kopš agras bērnības, ir ne-

noteiktas vai pretrunīgas, tas bremzē viņa paš-
apziņas veidošanos, padara viņu vāju un nesta-

bilu. Pārāk skarbi, valdonīgi vecāki nomāc bērna
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iniciatīvu, un vēlāk tas negatīvi ietekmē viņa
attiecības ar vienaudžiem.

Bērna personības īpašību veidošanos ietekmē

ne tikai vecāku apzinātā audzinošā iedarbība,
bet arī ģimenes dzīves vispārējais tonuss. Ja ve-

cākus nodarbina plašas sabiedriskās intereses,

tas veicina redzes loka paplašināšanos arī bēr-

niem, kuri no dzirdētajām pieaugušo sarunām

nereti gūst vairāk nekā no speciālām pārrunām.
Un otrādi, ja tēvs uzskata par pieļaujamu at-

nest no rūpnīcas valsts mantu, arī bērni to sāk

uzskatīt par normālu un dabisku.

Grūti novērtēt par augstu nozīmi, kāda ir ģi-
menei kā sabiedrības pirmsūniņai un ļoti svarī-

gam bērna socializācijas faktoram. Dažu ār-

zemju sociologu runās par ģimenes «atmiršanu»

nav ņemti vprā trīs ļoti svarīgi apstākļi.
Pirmkārt, tikai tiešā vecāku mīlestība un gā-

dība var nodrešināt to emocionālo siltumu, kas

bērnam tā nepieciešams, it sevišķi pirmajos dzī-

vības gados.

Otrkārt, ģimene ir primārā grupa, kurā reali-

zējas ne tikai bērnu un vecāku, bet arī dažāda

vecuma bērnu savstarpējais intīmais kontakts.

Ģimenē bērni pakāpeniski iesaistās pieaugušo
cilvēku komplicētajā dzīvē. Tas ir ļoti svarīgi. Ir

dati, kas liecina, ka pat vislabāko pirmsskolas
bērnu namu audzēkņi dažos attīstības aspektos
atpaliek no tā paša vecuma bērniem, kuri auguši
ģimenē. Cēlonis vienkāršs: praktiski viņi ir izo-

lēti no pieaugušo vaļsirdīgajām sarunām, un tas

aizkavē viņu iepazīšanos ar dažām sociālās dzī-

ves pusēm (pieaugušo attiecības darbā, naudas

vērtība v. tml.). Ne jau velti sabiedriskās audzi-



117

nāšanas sistēmas attīstība (internātskolas
v. tml.) pie mums savienota ar mēģinājumiem
imitēt ģimenes dzīvi bērniem, kuriem nav ve-

cāku (adoptēšana, svētdienu pavadīšana biedra

ģimenē v. tml.).
Treškārt, vecāku jūtas un gādība par bērniem

ir dabiskas cilvēka jūtas, kas dara bagātāku
indivīdu kā personību. Kā bērnam vajadzīgs, lai

par viņu rūpētos, un tas dod viņam sajūtu, ka

pasaule ir droša un stingra, tā pieaugušam cil-

vēkam ir nepieciešams rūpēties par citiem, atbal-

stīt vājo, tādējādi izjūtot savu paša spēku un

nozīmīgumu. Vispilnīgāk tas izpaužas tieši

vecāku jūtās. Kā raksta amerikāņu sociologs
D. Bosards, «ģimenes attiecības ietver ne tikai

to, ko vecāki nodod saviem bērniem un bērni cits

citam, bet arī to, ko bērni nodod saviem vecā-

kiem. Šīs bērnu «veltes» ir šādas: 1) kļūst bagā-
tāki ģimenes iekšējie sakari; 2) paplašinās ģime-
nes interešu loks; 3) rodas emocionāls gandarī-
jums, kas ilgst visu mūžu; 4) kļūst iespējama
atgriešanās pie noietajiem dzīves posmiem;

5) rodas kontrole pār jaunas cilvēka personības
attīstību, 6) ir dziļāka dzīves un «dzīves īstās

jēgas» izpratne.» 17 Protams, šo jūtu un momentu

nozīme un samērs var mainīties, taču nav

pamata domāt, ka cilvēce no tiem vispār atteik-

sies.

Ģimenes «atmiršana» gan ir nepareiza ideja,
taču nekādi nedrīkst ignorēt ģimenē un ar

ģimeni notiekošās lielās sociālās pārmaiņas.
Mūsdienu ģimene ir ilgas vēsturiskas attīstības

produkts. Tās nebija pirmatnējā sabiedrībā, kur

bērnu socializācija notika tieši visas ģints kopie-
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nas mērogā. Pēc tam ilgu laiku ģimene bija gan-
drīz vai galvenā sabiedrības sociāli ekonomiskā

šūniņa, regulēdama ne tikai dzimumattiecības

un bērnu audzināšanu, bet pildīdama vēl dau-

dzas sociālas funkcijas. Ģimene bija primārā
ražošanas šūniņa (atcerēsimies zemnieku saim-

niecību); šo funkciju tā pamazām zaudēja.
Ģimene bija primārā mantas un patērēšanas
šūniņa; šo funkciju tā daļēji saglabā, bet sabied-

riskās apkalpošanas, ēdināšanas utt. sistēmas

attīstība to padara arvien mazāk svarīgu. Bei-

dzot, ģimene bija ne tikai svarīgākā, bet arī gan-
drīz vienīgā (izņemot baznīcu) bērnu audzināša-

nas šūniņa; šo funkciju tā saglabā, bet

sašaurināti. Jau vispārējās skolas izglītības raša-

nās bērnus zināmā mērā emancipē no ģimenes,
vājina ģimenes ietekmi. Jo agrāk sākas sabied-

riskā mācīšana un audzināšana, jo attiecīgi ma-

zāks kļūst ģimenes īpatsvars. lezīmes, kuras

veidojas kolektīvās satiksmes procesā un masu

komunikācijas līdzekļu (preses, radio, televīzi-

jas, kino utt.) ietekmē, savā kopumā gūst arvien

lielāku pārsvaru par vienai vai otrai ģimenei
raksturīgo īpašo apstākļu ietekmi. Šis process ir

likumsakarīgs un nenovēršams, vienalga, vai

mums tas patīk vai ne.

Beidzot, būtiskas pārmaiņas vērojamas arī

pašas ģimenes struktūrā. No «lielas ģimenes»,
kas ietver daudz radinieku, tā pārvēršas par nuk-

leāru ģimeni, kura sastāv tikai no vīra, sievas un

viņu pēcnācējiem. Pieaugušie bērni parasti grib
dzīvot atsevišķi no vecākiem, ja vien tas iespē-
jams (it sevišķi liela ietekme ir dzīvokļu apstāk-
ļiem un problēmai par bērna uzraudzību vecāku
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prombūtnes laikā). Mainās arī vīrieša un sievie-

tes lomas samērs ģimenē. Tradicionālā mono-

gāmā ģimene bāzējās uz vīrieša ekonomisko

un morālo kundzību; vīrietis bija ne tikai gād-
nieks un īpašnieks, bet arī galvenais disciplinē-
jošais faktors bērniem. Tagad stāvoklis mainī-

jies. Vispirms, aug strādājošo sieviešu procents.
1965. gadā sievietes bija 49% no strādnieku un

kalpotāju kopējā skaita Padomju Savienībā. 18

Tas maina arī ģimenes funkciju sadali. No vie-

nas puses, strādājoša māte veltī ģimenei mazāk

laika, bet, no otras puses, viņas prestižs ceļas.
Sieviete arvien biežāk kļūst par faktisko ģimenes
galvu. Tradicionālās «vīrišķīga» rakstura iezī-

mes daudzējādā ziņā saistītas ar zēna centieniem

atdarināt tēvu. Sievietes arvien lielākā ietekme

ģimenē plus sieviešu personāla dominēšana jeb-
kurā pedagoģiskajā darbā (1965. gadā sievietes

bija 71% visu izglītības darbinieku 19) rada reālu

perspektīvu «vīrišķīgā» rakstura pārmaiņai, tā

sakot, feminizācijai ar visām no tās izrietošajām
sekām. Par to raksta daži ārzemju psihologi.
Var tikai nožēlot, ka šī problēma, kā arī citi ar

dzimumu atšķirībām saistītie jautājumi nav

saistījuši padomju pedagoģijas uzmanību.

Ne tikai vecāki ietekmē bērna personības vei-

došanos. Kā ģimenē, tā arī ārpus tās (mazbērnu
novietnē, bērnudārzā v. tml.) bērns sastopas arī

ar citiem pieaugušajiem. Un, ja ir tiesa, ka cil-

vēka Es veidojas mijiedarbībā ar citiem cilvē-

kiem, tad ir loģiski pieņemt, ka šās mijiedarbības
paplašināšanās jau agrā bērnībā ietekmē perso-
nības īpašības. Psihologs T. Sarbins 20 lika 90

studentiem (30 vīriešiem, 60 sievietēm) sevi
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aprakstīt, no 200 raksturojošiem vārdiem izvēlo-

ties vispiemērotākos, kā arī sniegt par sevi dažas

ziņas, piemēram, cik cilvēku piedalījušies viņu
audzināšanā un rūpējušies par viņiem pirmajos

piecos dzīvības gados. Attiecībā uz «vecāku tēla»

skaitli pārbaudāmie sadalījās šādi: I—21 —2 vecāku

tēli bija 54 cilvēkiem (12 vīriešiem, 42 sievie-

tēm), 3 vai vairāk tēlu — 36 cilvēkiem (18 vīrie-

šiem, 18 sievietēm). Pašraksturojumu statistis-

kais vispārinājums rādīja, ka, lai gan cilvēki ar

trim un vairākiem «vecāku tēliem» pasvītro ne

vairāk īpašības vārdu kā citi, viņiem biežāk

atkārtojas vieni un tie paši īpašības vārdi, t. i.,

cilvēki, kuri bērnībā satikušies ar lielāku skaitu

autoritatīvu «citu», uzrāda lielāku līdzību priekš-
statos paši par sevi. Ir starpība arī pašnovērtē-

jumu kvalitātē. Pirmās grupas vīrieši un sievie-

tes (1 —2 vecāku tēli) biežāk sevi apraksta kā

gausus un nesabiedriskus, turpretī otrās grupas

locekļi uzskata sevi par sabiedriskiem, loģiskiem,
emocionāliem utt.

Sie secinājumi, protams, prasa tālāku pār-
baudi: grupa ir pārāk maza, un iegūtās korelā-

cijas var izskaidrot ar citiem, vērā neņemtiem
apstākļiem. Tomēr tie uzvedina uz domu, ka to

personu pašapziņa, kuru audzināšanā piedalī-
jies lielāks skaits pieaugušo, ir plašāka un

sabiedriskāka, kā arī viendabīgāka nekā to cil-

vēku pašapziņa, kuri bijuši kopā tikai ar vecā-

kiem. Ne mazāka loma ir arī vienaudžu kolek-

tīvam, kas palīdz bērnam izstrādāt nepiecieša-
mās paražas un izturēšanās iemaņas kolektīvā,

paškontroli, morālos vērtējumus utt.
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Bērna pašapziņa

Kā tad konkrēti norisinās personības kā izzi-

ņas, satiksmes un darba subjekta tapšana? Izšķi-
rošais šā procesa faktors ir arvien sarežģītākās
darbības formas un satiksme ar citiem cilvēkiem,

un šā procesa rezultāti fiksējas individuālās paš-
apziņas attīstības attiecīgajās stadijās. Tieši to

arī gribētos izsekot, pamatojoties uz izdarītajiem
psiholoģiskajiem pētījumiem.21

Bērna pašapziņu pētīt ir ārkārtīgi grūti, un

psihologi bieži vien nav vienis prātis vienu un

to pašu faktu interpretācijā. Vieni domā, ka bēr-

nam piemīt kāda pašapziņas forma jau kopš pir-

majiem dzīvības mēnešiem, ka jau sava attēla

pazīšanā (piemēram, skatoties spogulī) izpaužas
topošā pašapziņa un tās veidošanās pamatme-
hānisms ir patvaļīgu kustību attīstība, staigā-
šana un valodas apgūšana. Turpretī citi domā,
ka pašapziņas priekšnoteikums ir tikai vairāk vai

mazāk patstāvīga darbība, kādas nevar būt maz-

bērnam. Manuprāt, pareizākais ir B. Anaņjeva22

viedoklis; viņš bērna pašapziņas veidošanos

saista ar bērna priekšmetiskās darbības konkrē-

tajām formām, te ietverot arī viņa satiksmi ar

citiem cilvēkiem.

Pēc šā viedokļa mazbērnam vēl nav nekādas

pašapziņas, pat priekšstata par savu fizisko Es.

Patvaļīgās kustības, piemēram, rotaļāšanās ar

savām paša kājiņām, vēl neliecina, ka bērns tās

uzskata par savām. Zīdainis rotaļājas ar kāji-
ņām tāpat kā ar jebkuru ārēju priekšmetu. Tik-

līdz viņš sāk staigāt, tādējādi kājiņas pārvērz-
dams no rotaļu priekšmeta par darbības
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orgānu, viņš zaudē interesi par tām. Tieši pār-
dzīvodams savu darbību un tās orgānus, bērns

vēl neapzinās to atšķirību no pārējiem priekšme-
tiem. Pašapziņas veidošanās pirmā stadija ir

pāreja no nejaušas darbības uz priekšmetisku,
mērķtiecīgu rīcību. Tas notiek tikai ar pieaugušā
palīdzību, kurš ne tikai «piegādā» lietas bērna

rotaļām, bet .arī pieradina bērnu rotaļāties, vei-

dojot bērnā atbilstošu attieksmi pret attiecīga-
jiem priekšmetiem.

Nākamais posms ir sevis kā darītāja atšķir-
šana no savas darbības un paša darbības pro-

cesa. Sākumā bērns tieši reaģē uz katru ārēju

kairinājumu. Pamazām viņa reakcija kļūst ar-

vien vairāk selektīva, bērns sāk apzināties savas

vēlēšanās un izraudzīties specifiskus līdzekļus
to sasniegšanai (piemēram, raudāšana ir ne tikai

reakcija uz sāpēm, bet arī līdzeklis, kā māti pie-

spiest izpildīt viņa vēlēšanos). Bērna darbības

diferenciācija un daudzveidība ļauj viņam it kā

pacelties pāri pār katru no tām atsevišķi. To ļoti
labi parādījis jau I. Sečenovs:

«Bērns daudzas reizes saņem no sava ķer-
meņa pašsajūtu summu stāvēšanas, sēdēšanas,
skriešanas laikā utt. Šais summās līdzās vien-

dabīgiem locekļiem ir arī atšķirīgi, kas speciāli
raksturo stāvēšanu, iešanu u.t. jpr. Tā ka šie stā-

vokļi savā starpā ļoti savijas, pastāv ārkārtīgi
daudz nosacījumu to samērošanai apziņā. Tās

produkti izpaužas domās: «Petja sēž vai staigā.»
Ar to Petja apzīmē, protams, nevis pastāvīgo
locekļu abstrahēšanu no mainīgajiem locekļiem
pašsajūtu summā,... bet domai tomēr atbilst arī

jau bērnam skaidrā sava ķermeņa atšķiršana no
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savām darbībām. Pēc tam, bet varbūt arī vienlai-

kus, bērns sāk apziņā atdalīt no citām tās sajū-
tas, kuras veido darbības stimulu; bērns saka:

«Petja grib ēst, grib staigāt.» Pirmajās domās

izpaužas ķermeņa indiferentais stāvoklis kā vien-

gabalaina pašsajūta; te jau apzināta divu paš-
sajūtu atšķirtība... Tā kā šie stāvokļi var būt

sēžot, staigājot v. t. jpr., tad tie apziņā cits ar

citu jāsamēro. Rezultātā iznāk, ka Petja jūt te

ēšanas badu, te staigāšanas badu; te staigā, te

skrien: visos gadījumos Petja ir tas kopējais
avots, kurā rodas sajūtas un no kura nāk dar-

bība.»23 ■

Šī sevis atšķiršana no savas paša darbības

nostiprinās, bērnam apgūstot savu vārdu. Divus

gadus vecs bērns aktīvi apliecina savu patstā-
vību un autonomiju; tieši šai bērna attīstības

posmā rodas klasiskā formula — «Es pats», kā

arī tipiskais bērna negatīvisms. Bet bērna paš-
apziņa vēl ir visai primitīva un nestabila. Atda-

rinādams no pieaugušajiem dzirdēto, bērns bieži

vien runā par sevi dažādās personās: «Netrok-

šņo», «Petja sasitās», «Nē, es nesasitos». Tikai

ap trim gadiem vai vēlāk bērns apgūst vietniek-

vārdu «es» un sāk par sevi runāt pirmajā per-

sonā. Taču jaunāka vecuma pirmsskolnieks vēl

neprot savas paša īpašības atdalīt no priekšme-
tiskām un ārējām pazīmēm. Viņš vēl nenorobežo

«es» un «mans», un savu līdzību un atšķirību no

citiem bērniem viņš bieži noteic ar lietu, priekš-

metu, rotaļlietu esamību vai trūkumu («Bet
man ir tas!» — «Bet toties man ir šitais!»).

Nākamais pašapziņas veidošanās posms ir

pāreja no savas darbības apzināšanās uz savu
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personisko īpašību (un tātad potenciālo dar-

bību) apzināšanos. Tā priekšnoteikums ir — lai

bērna reālā mijiedarbība ar citiem cilvēkiem, tik-

lab pieaugušajiem, kā arī vienaudžiem, būtu kļu-
vusi jau daudz sarežģītāka. D. Mīds 24 šo procesu

iedala trīs galvenajās stadijās: 1. Vienkārša

atdarināšana, kad bērns imitē pieaugušo cilvēku

darbību, nesaprazdams tās jēgu (piemēram,
«lasa» avīzi). 2. Rotaļa, kuras gaitā bērns secīgi

uzņemas dažādas lomas (tēva, mātes, suņa,

ārsta v. tml.). Šī svešu lomu spēlēšana paplašina
bērna dzīves pieredzi, jo viņš rotaļas procesā it

kā nolūkojas uz sevi no malas, citu acīm. Bet arī

šīs bieži mainītās lomas nav integrētas noteiktā

sistēmā. Katrā konkrētā momentā bērns iedomā-

jas sevi par kādu citu, tāpēc viņa rīcība ārēji ir

nekonsekventa un to var saprast tikai tad, ja

zina, ko viņš attiecīgajā brīdī tēlo un kā viņš
nosaka šo lomu, un viņam nav stabilas identifi-

kācijas. Daudz tāda veida piemēru min K. Cu-

kovskis grāmatā «No diviem līdz pieciem». Zēns,
kurš rotaļā ir skursteņslauķis, iesaucas: «Neaiz-

tiec mani, mamm, tu nosmērēsies!»25 Bērnam ir

daudz Es, bet tie ir dažādi, un viņš pats nezina,
kuri no tiem ir «īstie». 3. Beidzot, organizēta
kolektīva rotaļa, kuras gaitā bērns iemācās uz

sevi skatīties ne vairs ar atsevišķa «cita», bet

veselas grupas acīm, tā sakot, «vispārināta cita»

acīm, tādējādi apgūdams noteiktu izturēšanās

sistēmu un ar to saistīto pašapziņu.
Šo koncepciju apstiprina bērnu rotaļu psiholo-

ģiskie pētījumi. Rotaļas procesā bērns it kā rada

situāciju modeļus, apgūdams īstenību ar rotaļas
eksperimenta palīdzību. A. Ļeontjevs šai sakarā
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pareizi uzsver tā saucamo «lomu rotaļu» no-

zīmi26
,

— rotaļu, kurās bērns uzņemas un savā

darbībā realizē vienu vai otru sociālu funkciju.
Rotaļas noteikumi, sākumā slēpti, vēlāk arvien

skaidrāki, bērnam palīdz pamazām apgūt noteik-

tas sociālas normas un vērtējumus (piemēram,
priekšstatu par taisnīgumu kā saskaņu ar notei-

kumiem).

Vērtīgs avots datiem par pašapziņas attīstību

ir to vērtējumu evolūcijas pētījumi, kurus bērni

dod citiem cilvēkiem, kā arī viņu pašnovērtējumu

pētījumi.27 Te uzskatāmi parādās bērna patstāvī-
bas izaugsme un viņa referento grupu mainīša-

nās. Pirmsskolas vecuma bērns, sevi un savu

rīcību vērtējot, parasti vienkārši reproducē savu

vecāku vai audzinātāja doto vērtējumu. Četrus

gadus vecs bērns uz jautājumu, vai viņš ir labs

zēns, atbild: «Jā, es taču esmu paklausīgs.» Tas

pats sakāms arī par kolektīvās izturēšanās nor-

mām.

Bērnam augot, viņa paša īpašību novērtējums
un pašnovērtējums kļūst diferencētāks un priekš-
stats par paša Es paplašinās uz tā rēķina, ka

bērns apzinās savu piederību pie daudzām gru-

pām, un tas viņam dod aprakstu un vērtējumu

papildkritērijus. Bērnam vēl vairāk nekā pieau-

gušajam viņa pašraksturojums saistīts ar grupas

piederību. Paplašinoties un bagātinoties «mēs»

sajūtai («mēs — Ivanovi», «mēs — zēni»,

«mēs — vecākā grupa», «mēs — krievi» utt.),

paplašinās un iegūst lielāku noteiktību Es. Viens

nepastāv bez otra. Bērnu «mēs» jau ļoti agrā
vecumā pauž arī noteiktu sociālu identifikā-

ciju. Atcerieties Čukovska grāmatu: «Kas tur
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uzzīmēts?» — «Rūķis.» — «Vai viņš ir fašists

vai mūsējais?»
28

Jau pirmsskolas vecuma bērna audzināšana

ģimenē savienota ar noteiktām sabiedriskās,
kolektīvās audzināšanas formām (mazbērnu
novietne, bērnudārzs), kas paplašina viņa satik-

smes un darbības sfēru. Taču šai attīstības sta-

dijā socializācijas pamatmehānisms tomēr

paliek ģimene, citas kopības parasti tikai papil-
dina vai koriģē ģimenes ietekmi. Stāvoklis

būtiski mainās, bērnam sākot iet skolā. Runa

nav vienkārši par vecuma stadiju, bet par bērna

sabiedriskā stāvokļa būtisku mainīšanos. Pirm-

kārt, mainās bērna galvenais darbības veids —

rotaļu vietā pamazām stājas mācības. Otrkārt,
vecāku autoritātei tagad jābūt savienotai ar sko-

lotāja autoritāti (ja tās nesaskan, cieš gan

vecāki, gan skolotājs). Treškārt, bērnam rodas

jaunas, ārkārtīgi svarīgas referentās vienaudžu

grupas — klases kolektīvs un bērnu organizāci-
jas (oktobrēni, pionieru pulciņš). Tas viss

būtiski sarežģī individuālās pašapziņas raksturu

un saturu.29

Trīs četrus gadus veci bērni savus bērnudārza

biedrus vērtē tikai emocionāli un atkarībā no

situācijas. Dodot pozitīvu novērtējumu savam

vienaudzim un paskaidrojot, kāpēc šis biedrs ir

«labs», bērns saka: «Vova ir labs, tāpēc ka pacie-
nāja ar vafeli», «Vitja ir labs, tāpēc ka novāca

rotaļlietas». Arī negatīvie vērtējumi parasti sais-

tīti ar kādu konkrētu rīcību, visbiežāk — ar ne-

senu personisku konfliktu. Taču pamazām parā-
dās arī vairāk vispārināti vērtējumi (labs, tāpēc
ka ar visiem rotaļājas; slikts, tāpēc ka ar visiem
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plūcas); tas liecina, ka aug bērna tikumiskā

apziņa un ka viņam veidojas daži vispārīgi vēr-

tējuma kritēriji. Taču pirmsskolas vecuma bēr-

nam šie kritēriji vēl ir visai nestabili un paši vēr-

tējumi nemitīgi svārstās; bērns vēl nespēj
abstrahēties no konkrētās piedzīvotās situācijas

un to vispārināt. Par vienaudzi dotais bērna vēr-

tējums parasti saistīts ar kādu vienu vienaudža

darbības pusi, nepaceļoties līdz personības vien-

gabalainuma izpratnei.
Līdz ar darbības sfēras bagātināšanos un citu

cilvēku dziļāku izprašanu arī pašnovērtējums
kļūst dziļāks. Principā pašnovērtēšana ir daudz

sarežģītāks process nekā cita cilvēka novērtē-

šana, un tas attīstās ar zināmu novēlošanos. Pēc

esošajiem datiem, jebkurā vecuma grupā cilvē-

kiem ir lielākas spējas objektīvi novērtēt citus

nekā pašiem sevi. Taču ari šeit vērojams pro-

gress. Sākumā bērns nespēj kaut cik reālistiski

novērtēt savas īpašības. I. Broņņikova pētījumos
67% no divus trīs gadus vecu bērnu pašnovērtē-
jumiem izpaudās atzinumā: «Es esmu labāks par
visiem!»30 Acīm redzot, tas nav tik daudz pašno-

vērtējums, cik specifiska pašapliecinājuma
forma. Sākotnējo priekšstatu par sevi pašu bērns
neizstrādā pats, bet apgūst vairāk vai mazāk

gatavā veidā no vecāku cilvēku — vecāku, audzi-

nātāju attieksmes pret sevi un no viņu tiešajiem
izteicieniem.

Taču nevajag aizmirst, ka nav izolētas attiecī-
bas «pieaugušais — bērns», bet šī attiecība vien-

mēr saistīta ar kādu konkrētu sociālu situāciju.
Ļoti svarīgs šās situācijas elements, kura no-

zīme, bērnam kļūstot vecākam, nemitīgi pālie-



128

linās, ir bērnu kolektīvs un tajā pastāvošo sav-

starpējo attiecību sistēma. Lomu sadali un

atbilstošās attiecības bērnu kolektīvā nepavisam
ne vienmēr pieaugušajiem iespējams kontrolēt,
un tās var būt atkarīgas no dažādiem nejaušiem

apstākļiem. Tā, piemēram, nenozīmīgs fizisks

defekts, ko bērns vēl nav pratis kompensēt, var

viņu padarīt vienaudžu acīs mazāk autoritatīvu,
tā izraisot pazeminātu pašnovērtējumu un pre-

tenzijas, un tas var pāraugt arī par pieauguša
cilvēka rakstura iezīmēm. Un otrādi, bērns, kas

savā attīstībā pārspējis tuvākās apkārtnes vien-

audžus, viegli kļūst par grupas barvedi, un tas

viņā izveido attiecīgas pretenzijas un īpašības.
Tā nav fatāla, bet visai būtiska ietekme. Nav

nejaušība, ka ne tikai bērnu psihologi, bet arī

psihiatri, kam darīšana ar pieaugušiem pacien-

tiem, parasti interesējas par viņu iesaukām bēr-

nībā, jo tās ļauj spriest par viņu stāvokli vien-

audžu grupā un netieši — par viņu toreizējo paš-
apziņu.

Attīstoties bērna personībai, viņa izturēšanās

ārējo regulēšanu aizvien vairāk nomaina iekšējā
regulēšana. Sākumā bērns orientējas galveno-
kārt uz citu cilvēku vērtējumu par viņu, bet vēlā-

kos gados izšķirošo lomu iegūst pašnovērtē-
jums. Pēc J. Savoņko eksperimentālā pētījuma
datiem, orientācija uz-pašnovērtējumu nemitīgi
pieaug no 111 līdz JX klasei, bet orientācija uz

«ārējo» novērtējumu 'samazinās.31

Bērna personības veidošanās process sākumā

ir sociāls. Rotaļās, satiksmē ar gados vecāka-

jiem bērns apgūst veselu vērtību un ideālu

sistēmu, kas tipiska attiecīgajai sabiedrībai un
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viņa specifiskajai sociālajai videi. Mūsdienu

apstākļos, kad ikdienā cieši ieviesies radio un

televīzija, ārpusģimenes audzināšanas intensi-

tāte kļuvusi krietni lielāka. Jau tad, kad bērns

vēl neprot lasīt, viņš jau iegūst ļoti daudz vis-

dažādākās informācijas, kas praktiski ģimenei
nav kontrolējama. Masu komunikācijas līdzekļi
ir viens no faktoriem, kas grauj tradicionālo

«autoritāro» audzināšanas sistēmu: jo vairāk

informācijas avotu ir cilvēkam, jo lielāka viņa

autonomija pret katru no tiem atsevišķi.

3. JAUNĪBA MEKLĒ SEVI

Cirka arēnai līdzīga jaunība liekas.

Cīņas arēnai atdodams brieduma spēks*
Mihails Svetlovs

Pusaudzis

Bērns reti domā par savām iekšējām īpašībām,

viņa uzmanība ir koncentrēta uz ārpasauli un

enerģija izpaužas galvenokārt darbībā. Ar pus-
audzi ir citādi. Ātrā fiziskā augšana un dzimum-

brieduma sākums izraisa manāmas pārmaiņas
viņa ārējā un iekšējā tēlā, rada dzīvu interesi

pašam par sevi. Vairogdziedzera pastiprinātā
darbība palielina pusaudža uzbudināmību un

kairināmību. Pusaudža fiziskā un psihiskā tēla

krasā disharmonija projicējas arī uz apkārtējo
pasauli, ko viņš uztver kā konfliktiem pilnu un

* Atdzejojis A. Skalbe.
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sasprindzinātu. Un galvenais, protams, nav tikai

šā vecuma fizioloģiskās īpatnības.
Pusaudzis savam Es piešķir daudz lielāku vēr-

tību nekā bērns. 32 Viņa attiecības ar gados vecā-

kajiem un ar vienaudžiem sāk veidoties pēc pie-

augušo cilvēku attiecību tipa, viņš apgūst «pie-

augušo» sociālo normu sistēmu atšķirībā no nor-

mām, kādas bērniem nosaka pieaugušie. Sī vecās

attiecību struktūras laušana un jaunas struktū-

ras veidošanās bieži rada konflikta momentus

attiecībās starp pusaudžiem un pieaugušajiem.33

Turklāt pusaudzis daudz jūtīgāk nekā bērns

reaģē uz neatbilstību starp savām vajadzībām
un grupas sociālajām prasībām.34 10 gadus veci

bērni eksperimentālā situācijā, kurā viņu vēlē-

šanās nesakrīt ar grupas prasībām, parasti jau-

tājumu atrisina sev par labu, nejuzdami iekšēju
konfliktu. Turpretī pusaudžiem (VI—VII klase)
šāda situācija izraisa nopietnu konfliktu, nepatī-
kamu emocionālu sasprindzinājumu. Bet dabis-

kos apstākļos tādi konflikti ir nenovēršami, jo

pusaudža prasības un viņam izvirzītās sociālās

prasības ir diezgan pretrunīgas (viņš vairs nav

bērns, bet vēl nav arī pieaudzis).
Paaugstinātais apziņas un pašapziņas līmenis

ļauj pusaudzim pamanīt dažas īstenības pretru-

nas, kuras bērns neievēro. Bet atrisināt vai pat
līdz galam saprast šīs pretrunas pusaudzis vēl

nespēj. Viņa tieksmei pēc patstāvības nav

skaidra virziena. Viņu vairs neapmierina aprū-
pējama bērna pasīvā loma, bet pieauguša cilvēka

atbildīgajām lomām viņš vēl nav nobriedis. Tā-

pēc viņa tieksme uz pašapliecinājumu bieži

izpaužas agresīvās un stihiskās formās. Savā
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pašapliecinājumā pusaudzis alkatīgi tiecas pēc
kāda parauga, ideāla, tiecas maksimāli paradīt
sevi un savas īpašības. Šis maksimālisms ir nor-

māla un auglīga parādība.
Taču pusaudzis vēl nesaprot, cik sarežģītas un

pretrunīgas ir attiecības starp ideālu un īstenību.

Viņš viegli idealizē apkārtējos cilvēkus un attie-

cības, bet ātri tajos vijas, tiklīdz atklāj to nepil-

nīgo atbilstību neobjektīvajam un pārspīlētajam
ideālam. No šī maksimālisma sevišķi dabū ciest

vecāki. Bērnam vecāki ir ideāls, un pusaudzis
viņiem pieiet ar to piašu mērauklu. Bet, kad izrā-

dās, ka vecāki kaut kādā, kaut vai pavisam nie-

cīgā ziņā neatbilst viņa radītajam idealizētajam
tēlam, pusaudzis to pārdzīvo ārkārtīgi slimīgi,
uztverdams gandrīz vai kā krāpšanu.

Ar to saistīts arī pazīstamais pusaudžu nega-

tīvisms, viņiem raksturīgais pretrunu gars.

Negatīvisms kā specifiska pašapliecināšanās
forma caur noliegumu izpaužas vispirms attiecī-

bās ar gados vecākajiem, sevišķi ar vecākiem.

Zināms vecāku pārvērtējums un pārmaiņa attie-

cībās ar vecākiem pusaudža gados ir nenovēr-

šami: bērns izaudzis, un tas viņa rīcībā ienes ko

jaunu. Jau minējām datus, kā līdz ar gadiem
mainās vecāku fotogrāfijas uztvere (pāreja no

«paplašinātā» tēla uz normālu vai «sašauri-

nātu»). Visai zīmīgs ir arī šāds eksperiments.
Psihologs Prado izraudzījās 25 zēnus 8 līdz

11 gadu vecumā un 25 pusaudžus 14 līdz 17

gadu vecumā, kuri konsekventi minēja savu tēvu

kā visvairāk mīlēto un cienīto no vecākiem. Tas

bija vajadzīgs, lai izvairītos no negatīvisma
papildefekta, ko rada pusaudža sašutums pret
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pārāk valdonīgu tēvu. Pēc tam izraudzījās šo

zēnu labākos draugus no viņu vienaudžiem. Pār-

baudāmo kopā ar tēvu un labāko draugu aizve-

dis uz laboratoriju, Prado viņam lika pēc 24 pun-

ktu sistēmas novērtēt tēva un drauga rādītājus
noteiktā fiziskā vingrinājumā, kura precīzo
rezultātu pārbaudāmais nevarēja redzēt, tāpēc
viņa novērtējumā negribot izpaudās zināma

priekšrokas došana tam, kuram, pēc viņa do-

mām, bija labākās izredzes. Rezultāti bija pilnīgi
noteikti. No 25 bērniem 20 vērtēja savu tēvu

sasniegumus augstāk nekā vienaudžu rezultātus.

Turpretī no 25 pusaudžiem 19 domāja, ka viņu
tēvu rezultāti ir zemāki nekā draugu. Bet patie-
sībā no 25 pusaudžu tēviem 17 uzrādīja tādu

pašu vai labāku rezultātu nekā viņu dēlu vien-

audži, un tikai 13 no 25 bērnu tēviem spēja
līdzināties savu dēlu draugiem vai tos pārspēt. 35

Šie dati jo vairāk interesanti tādēļ, ka runa ir

par pusaudžiem, kuru nostāja pret tēvu visumā

bija pilnīgi pozitīva. Taču aiz vienaudža rezul-

tātu vērtējuma slēpjas neapzināts pašnovērtē-

jums; sacensība ar tēvu ir sava paša brieduma

pārbaude; pusaudzim ļoti gribas pārspēt tēvu,

tāpēc viņš neviļus to novērtē, pārāk zemu un

draugu novērtē pārāk augstu.
Pusaudžu negatīvistiskās tendences demon-

strē arī P. Jakobsona eksperimenti.36

Dzimumbriedums kā sociāla problēma

Agrā jaunība (16 —18 gadi) būtiski atšķiras
no pusaudža gadiem un tai pašā laikā manto

dažas šo gadu problēmas. Beidzoties dzimum-
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brieduma pirmajam posmam, palēninās augša-
nas process, izbeidzas vairogdziedzera pastipri-
nātā darbība, pazeminās uzbudināmība, cilvēks

sāk labāk valdīt pār sevi. Ķermenis iegūst nor-

mālas proporcijas (atšķirībā no pusaudža dis-

harmonijas un neveiklības). Pārejas periods kā

zināms fizioloģiskās attīstības posms ir beidzies.

Bet sociālais briedums vēl nav iestājies.
Kā jau teikts, jaunība sākas tad, kad iestājas

dzimumbriedums. Tas ir ārkārtīgi svarīgs un

sarežģīts fizioloģisks un psiholoģisks process,

kura gaitā notiek visa organisma nopietna pār-
kārtošanās, rodas jauni centieni un jauns ener-

ģijas avots. Taču šis process norisinās dažādi

atkarībā no kultūras un sabiedrības rakstura.

Sabiedrībās, kur sociālā struktūra ir samērā

vienkārša un kur nav stingru seksuālu tabu,

pusaudžu dzimumbriedums iestājas bez sarežģī-
jumiem, viņi pamazām un viegli iekļaujas «pie-

augušo» attiecību sistēmā, kuras pašas nav visai

sarežģītas. Citādi ir mūsdienu sabiedrībā ar tās

sarežģīto sociālo struktūru un ne mazāk sarež-

ģīto dzimumu morāli.

Diemžēl seksualitātes socioloģijas un psiholo-

ģijas jautājumi, kas ir ārkārtīgi svarīgi, lai

izprastu cilvēka personības attīstību vispār un

jaunieša it īpaši, padomju literatūrā nemaz nav

izstrādāti, tāpēc esmu spiests, mazliet novēršo-

ties no galvenās tēmas, izdarīt nelielu ekskursu

šai novadā.37

Cilvēka seksuālā dzīve ir ārkārtīgi sarežģīta
un smalka sfēra. Laikam gan nevienā citā sfērā

kā šajā mēs tik bieži nerunājam par «normu»,

«novirzēm», «pārmērībām» v. tml. Bet ko īsti
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nozīmē šie jēdzieni? Pirmkārt, normas jēdzienu
lieto morālā nozīmē, apzīmējot tādu izturēšanos,
ko pēc pastāvošās tikumības sistēmas uzskata

par pareizu. Otrkārt, mēs runājam par normu

statistiskā nozīmē: kā caurmērā izturas cilvēki

attiecīgajā sabiedrībā, kad caurmērā sākas dzi-

mumdzīve, ar kādu intensitāti tā attīstās v. tml.

Treškārt, mēs runājam par normu fizioloģiskā
nozīmē, ar to domādami konkrētajam organis-

mam optimālo režīmu. Skaidri redzams, ka šīs

trīs nozīmes nesakrīt.

Morālās normas saskan ar noteiktu morāles

sistēmu un dažādās sabiedrībās ir būtiski atšķi-

rīgas. Vienās sabiedrībās dzimumsakari pirms
laulībām tiek stingri nosodīti. Citās tie ir pilnīgi
brīvi. Pat laulību tehnika būtiski mainās atka-

rībā no kultūras. Nav nekā naivāka kā priekš-
stats par dzimummorāles «dabiskajām normām».

Ne mazāk sarežģīts ir statistiskās un indivi-

duāli fizioloģiskās normas samērs. Statistiskie

vidējie dati veidojas no daudzu noviržu summas.

Tā, piemēram, pēc A. Kinsi un viņa līdzstrād-

nieku datiem, lielākās vīriešu dajas dzimumdzī-

ves intensitāte ir stipri dažāda.38 Individuālā

«norma» saistīta ar konkrētā organisma īpatnī-
bām, un to reglamentēt «pēc vidējā» būtu tikpat
aplam kā ieviest visiem vienādu ēšanas režīmu

un devu. Kas fizioloģiski ir normāls vienam cil-

vēkam, tas var būt nepieņemams un kaitīgs
otram. Statistiskajiem datiem ir liela zinātniska

vērtība tāpēc, ka tie parāda zināmas tipiskas
tendences (pieņemsim, dzimumaktivitātes mai-

nīšanos līdz ar gadiem), bet tiem nav un nevar

būt «obligātu» normu nozīmes.
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Vēl jo mazāka ir atbilstība starp statistisko

un morāles normu.
39 Pati veselīgas seksualitātes

veidošanās ir sarežģīts un pretrunīgs process;

lai par to pārliecinātos, vajag tikai izlasīt Ruso

«Atzīšanos» vai jaunības dienasgrāmatas, ko

rakstījuši Černiševskis un Dobroļubovs — perso-

nības, kuru tikumiskā vērtība nevienā neradīs

šaubas.

Taču mūs interesē nevis šā jautājuma medicī-

niski bioloģiskā, bet sociāli psiholoģiskā puse.

Lielākā daļa autoru, kas raksta par šiem jautā-
jumiem, tiklab ārzemēs, kā arī pie mums, kon-

statē, ka jaunatnes dzimummorālē notiek zinā-

mas pārmaiņas. Taču gan šo pārmaiņu mērogs,

gan to nozīme tiek vērtēta dažādi. Vieni autori

uzskata, ka notiek progresīvs process — cilvēka

apziņas atbrīvošanās no reliģiskajiem tabu,

pavērdama ceļu uz brīvākām un saprātīgākām
seksuālajām attiecībām. Citi turpretī runā par

tikumu katastrofisku pagrimšanu, par dziļu cil-

vēka jūtu izzušanu, par cilvēka seksualitātes

pazemināšanos līdz dzīvnieka līmenim. Kā vieni,
tā otri savus apgalvojumus apstiprina ar piemē-
riem, faktiem, statistikas aprēķiniem.

Lai izvairītos no neauglīgas moralizēšanas,

aplūkosim svarīgākās objektīvās sociālās pār-
maiņas, kuras padarījušas seksuālās izturēšanās

tradicionālās morālās normas problemātiskas.
Vispirms tā ir jau minētā plaisas palielināša-

nās starp dzimumbriedumu un sociālo nobrie-

dumu.

Šās plaisas nozīme ir ļoti liela. Pirmskapitā-
listiskajā sabiedrībā laulības parasti noslēdza,
tiklīdz bērni bija sasnieguši dzimumbriedumu
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(pēc kristīgo jūdu tradīcijas šo vecumu patvaļīgi
noteica sievietēm 12 gadu un vīriešiem 13 vai 14)
vai pat vēl agrāk (bērnu laulības Indijā). Aktīva

dzimumdzīve te sākās (ja ne visiem, tad lielāka-

jai jaunatnes daļai) tieši laulībā. Jaunajos lai-

kos vecums, kurā stājas laulībā, ir stipri palieli-

nājies. Ilgāks kļuvis periods, kad pusaudžiem
vai jauniešiem jau ir seksuālas vajadzības, bet

viņi vēl nevar — sociāli un juridiski — stāties

laulībā. Tas izvirza veselu rindu problēmu gan

sabiedrībai, gan personībai.
Pēc dažu seksologu domām, seksuālās aktivi-

tātes kulminācija vīriešiem iestājas jau 17—19

gadu vecumā40 (sievietes dzimumbriedumu sa-

sniedz vidēji par 2 gadiem agrāk, bet seksuālās

darbības kulminācija tām ir daudz vēlāk). Dzi-

mumenerģija meklē attiecīgu izeju un rada jau-

nekļa psihē iekšēju sasprindzinātību. Galvenais

ir ne tik daudz fizioloģiskās vajadzības, cik tas,
ka aktīvas dzimumdzīves sākums jauneklim ir

svarīgākais kārotās «pieauguša cilvēka kārtas»

pierādījums, būtisks pašapliecinājuma līdzeklis.

Tieši tas plus pilnīgi saprotamā ziņkāre, ko pie-
augušie liekulīgi sauc par neveselīgu ziņkārību,
stimulē jaunos ļaudis uz pirmslaulību sakariem.

So grūto periodu varētu saīsināt, ja jaunieši
agrāk stātos laulībā. Tāda tendence vērojama
daudzās zemēs, piemēram ASV, kur beidzamajos
gados ap 40% meiteņu apprecas 20 gadu vecumā

un agrāk un kur gandrīz pusei no viņām ir bērni

vēl pirms 20 gadu sasniegšanas. 4l Laulību noslē-

dzēju vidējais vecums no 1890. līdz 1959. gadam
ASV samazinājies no 26,1 līdz 22,3 gadiem vīrie-

šiem un no 22 līdz 20,2 gadiem sievietēm.42 Taču



137

agrās laulības apgrūtina materiāli apsvērumi un

šā vecuma cilvēku nepietiekamais vispārējais
briedums. Laulības, it sevišķi pēc bērna piedzim-
šanas, stipri ierobežo jauno Jaužu brīvību un

uzliek viņiem nopietnu atbildību. Vislielāko

ietekmi tas atstāj uz sievietes iespējām, jo uz

viņu gulstas mājas pienākumu lauvastiesa. Tas

liek jaunajiem ļaudīm kļūt domīgiem. Padomju
Savienībā, kur sieviete iesaistās daudz plašākā
sabiedrisko attiecību sfērā, gūst plašāku izglī-
tību v. tml. nekā ASV, laulībā stāšanās vecuma

tendences ir daudz nenoteiktākas. Turklāt stei-

dzīgās agrās laulības bieži vien ir neveiksmīgas.
Otrs moments, kas veicina dzimumu morāles

mainīšanos, ir vecāku ģimenes ietekmes mazi-

nāšanās.

Vecāki ne vien nevar lemt izaugušo bērnu

vietā, bet bieži vien pat nespēj kontrolēt viņu
rīcību. Tas attiecas arī uz pretējā dzimuma

draugu izvēli. Socioloģiskie dati rāda, ka lielākā

daļa pazīšanos, kuras noved pie laulībām, sākas

ārpus vecāku ģimenes. Šais jaunatnes pieaugu-
šās autonomijas apstākļos arvien lielāku nozīmi

jautājumos par laulībām un seksuālo dzīvi vis-

pār iegūst tās normas un nostādnes, kādas izvei-

dojas pašā jaunatnē, — neatkarīgi no tā, vai tās

saskan ar gados vecāko ļaužu prasībām vai ne.

Beidzot, būtiska loma bībeles morāles kodeksa

iedragāšanā ir sieviešu emancipācijai. Kā

zināms, vecā ģimene dibinājās uz sievietes pil-
nīgu nomāktību un nevienlīdzību. Kristietības
morāles kodekss visai iecietīgi izturējās pret
vīriešu «grēciņiem» un ārkārtīgi skarbi — pret
sieviešu. It īpaši dzimumsakarus pirms laulībām
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uzskatīja vīriešiem par pilnīgi dabiskiem (pēc
M. Cļenova 43 anketas datiem, starp Maskavas

universitātes studentiem 1900. gadu sākumā

65,6% jaunekļu bijuši pirms laulības dzimum-

sakari 12 līdz 23 gadu vecumā), bet par pilnīgi

nepieļaujamiem sievietēm. Sieviešu sociālā

emancipācija nevarēja neskart arī dzimumattie-

cību sfēru. Lai gan morālās nostādnes attiecībā

uz vīriešu un sieviešu seksuālo izturēšanos arī

tagad nesaskan (sievietēm izvirza lielākas prasī-
bas), tās manāmi tuvinājušās.

Kādas ir visu šo sociālo pārmaiņu sekas? Vai

tiešām notiek dzimummorāles «liberalizācija»,
un ja tā, tad kāda ir tās nozīme un kā tā vērtē-

jama?

Pirmais, kas saista uzmanību, vispārinot
socioloģiskos datus, ir tas, ka nav pamatojuma
priekšstatam par kaut kādu «mūsdienu jau-
natni» vispār. Tāpat kā citās dzīves sfērās, jauno
cilvēku vērtējošās nostādnes un reālā seksuālā

izturēšanās ārkārtīgi atšķiras atkarībā no nacio-

nālajām tradīcijām, sociālās piederības, ģimenē
gūtās audzināšanas un citiem apstākļiem. Vai-

rāk vai mazāk universāla mūsdienu sabiedrības

tendence ir arvien lielākā jaunatnes emancipēša-
nās no vecāku varas un brīvāka, racionālāka,

laicīgāka attieksme pret dzimuma jautājumiem.
Bet kā šī vispārīgā tendence izpaužas un vai tā

nerada slimīgas parādības, tas ir atkarīgs no

konkrētajiem apstākļiem.
Socioloģiskie pētījumi rāda zināmu seksuālās

izturēšanās normu nenoteiktību. Aplūkosim, pie-
mēram, pirmslaulību sakaru problēmu. Kristīgā
morāle šādu praksi noteikti nosoda. Taču šai
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nosodījumā vienmēr ir bijusi krietna daļa lieku-

lības, jo vīriešiem monogāmija bija tīri for-

māla. Tagad stāvoklis mainījies. Fakti liecina

par iecietīgāku attieksmi pret sakariem pirms
laulībām. Taču šās iecietības pakāpe nav vie-

nāda.

Pēc mūsu aspiranta S. Goloda anketas datiem

(par 500 Ļeņingradas augstskolu studentiem),

52,4% vīriešu attaisno pirmslaulību sakarus,

15,3% nosoda un 32,3% ir indiferenti. Sievietēm

attiecīgie skaitļi ir 36,4, 27,6 un 36,0%.

Starp S. Goloda aptaujātajiem pirmslaulību
sakari bijuši 88% vīriešu un 46% sieviešu. Aktī-

vas dzimumdzīves sākums šāds: vīriešiem pirms
16 gadiem — 9%, 16—18 gadu vecumā — 4570,
19—21 gada — 34%, 22—24 gadu — 11%, vecā-

kiem — 1%; sievietēm pirms 16 gadiem — 0%,
16—18 gadu — 27%, 19—21 gads — 42%,
22—24 gadi — 30%, vecākām — 1%.

Šie skaitļi neapšaubāmi izsaka zināmu statis-

tisku tendenci, kuru nedrīkst neievērot, apsprie-
žot dzimumaudzināšanas problēmas. Taču ne-

vajag to nozīmi pārspīlēt. Pirmkārt, tie nav

reprezentatīvi dati. Dzimummorāle lielpilsētā ir

iecietīgāka nekā uz laukiem. Kas ir pareizi attie-

cībā uz Ļeņingradas studentiem, tas var būt

pilnīgi nepareizi attiecībā uz citām jaunatnes

grupām. Otrkārt, aiz vidējiem skaitļiem slēpjas
svarīgas kvalitatīvas atšķirības. Vajag būt nela-

bojamam svētulim, lai nesaskatītu starpību starp
nejaušiem sakariem ar vairākiem nejaušiem par-
tneriem un mīloša pāra intīmajām attiecībām

pirms laulību formālās noslēgšanas. Statistiski

visi šie gadījumi pieder pie pirmslaulību
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sakariem, taču šo attiecību sociālais un morālais

saturs ir dažāds.

Agrāks dzimumbriedums un attiecīgi agrāks
dzimumdzīves sākums pats par sevi vēl neno-

saka dzimumdzīves raksturu un tās sabiedriskās

formas. Te daudz kas atkarīgs no to sabiedrisko

attiecību sistēmas, kādās cilvēks iekļauts, un no

viņa morāli psiholoģiskā noskaņojuma. Ne velti

Ļeņins, kritizējot buržuāzisko «mīlestības brīvī-

bas» teoriju, prasīja precizēt, par kādu brīvību

ir runa. Viena lieta ir brīvība no savtīga aprē-

ķina, vecāku aizlieguma vai mietpilsoniskiem
aizspriedumiem. Cita lieta ir brīvība no nopiet-
nības mīlestībā, no atbildības par savu seksuālo

izturēšanos, no dziļām jūtām vispār.
Buržuāziskie autori, kas apraksta tā saukto

«XX gs. seksuālo revolūciju», bieži šos divus

aspektus sajauc, kapitālistiskās sabiedrības mo-

rālo dezorganizāciju iztēlodami par kaut ko vis-

pārēju, universālu. Bet tam nav nekāda pamata.
Uz privātīpašuma dibinātās monogāmijas izjuk-
šana un ar jaunās dzimummorāles rašanos sais-

tītās grūtības nekādi nenozīmē atteikšanos no

humānistiskiem principiem dzimumu savstarpē-
jās attiecībās vispār. Līdzās nepārprotamas
dzimumizlaidības faktiem, ko izraisa veco mo-

rāles normu sabrukums, socioloģiskie pētījumi
Rietumos rāda, ka jaunatnes apziņā ir dzīvs

spilgtas romantiskas mīlestības ideāls, kura

gaismā dzimumu tuvības zemākās formas, kam

nav individuālas nokrāsas (gadījuma sakari,
sakari ar prostitūtām v. tml.), tiek uztvertas kā

neapmierinošas. Jo vairāk tas sakāms par

padomju jaunatni, kura aug humānisma un cii-
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vēka cieņas atmosfērā. No 500 laulātiem pāriem,
kas izpildīja A. Harčeva anketu, 76,2% par sta-

bilas un laimīgas laulības galveno nosacījumu

uzskatīja mīlestību vai mīlestību un kopīgus
uzskatus, uzticēšanos, patiesumu, draudzību

utt., 13,2% — tiesību vienlīdzību un cieņu, 4% —

mīlestību un dzīvojamo platību, 1,6% — mīles-

tību un materiālos labumus, 0,6% — bērnus,

0,2% — «reālus uzskatus par dzīvi», pārējie

4,2% nedeva nekādu atbildi.44 Mīlestība jauno

ļaužu lielākajai daļai ir tiklab laulības, kā ari

vispār seksuālās dzīves augstākais kritērijs.
Bet varbūt tas viss ir tikai patriarhālo tikumu

paliekas, kam jāatmirst līdz ar civilizācijas
tālāko augšanu? Tas nav retorisks jautājums.
Daži amerikāņu autori to uzdod nopietni. Mūs-

dienu dzimummorāles attīstības tendences nevar

novērtēt, kaut vai īsumā neaplūkojot cilvēka sek-

sualitātes un romantiskās mīlestības savstarpējo
attiecību.

Parastajā apziņā un arī zinātnē norobežo ele-

mentāro dzimumdziņu (seksu) un individuālo

dzimummīlestību (to sauc arī par romantisko

mīlestību). Šis norobežojums ir pilnīgi pamatots.
Seksualitāte kā bioloģiska parādība ir nepiecie-
šams, taču nepavisam ne pietiekams individuā-
lās mīlestības nosacījums. Taču Rietumu kultū-

ras tradīcijās, sākot ar kristietību, mīlestība un

sekss nevis vienkārši tiek norobežoti, bet gan

nostādīti viens otram pretī. Ir pat divi dažādi

termini mīlestības apzīmēšanai: grieķu «eros»

izteic cenšanos objektu iegūt, apmierināt savu

vajadzību pēc tā; bībeles «agapē» pauž tieksmi

kalpot objektam, tajā izzust, iet pāri sava Es
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ietvariem. Uz kristietības bāzes izaugusī morāles

apziņa dzimummīlestību atrāva no tās psihofi-
zioloģiskā pamata. Atšķirībā no pilnasinīgiem,
cilvēcīgiem daiļliteratūras tēliem morālistu iz-

pratnē «īsta mīlestība» ir līdz galējībai dema-

terializēta, pārvērsta par cēlu, bet ārkārtīgi
abstraktu ideālu. Vieniem «īsto mīlestību» rak-

sturo vispirms neparasta intensitāte, otriem —

ilgums («mūžīga mīlestība»), trešajiem — altru-

isms, ceturtajiem — noslēpumainība. Viss, kas

neiekļaujas šādā modelī, — bet cilvēku jūtas
nenovēršami ir dažādas gan intensitātes, gan

stabilitātes, gan citu rādītāju ziņā, — nicinoši

tiek vērtēts kā «zems», «neīsts» v. tml.

Mīlestības romantiskais ideāls dziļi iespiedies
sabiedriskajā apziņā un arī tagad paliek morālo

vērtējumu galvenais kritērijs seksuālās izturēša-

nās sfērā. Taču šā ideāla sociālpsiholoģiskā
nozīme ir iekšēji pretrunīga. No vienas puses,

«cēlas mīlestības» ideāls stimulē personības
morālo pilnveidošanos, rada viņā tieksmi pēc
īsti cilvēciskas satiksmes augstākajām formām.

Ne velti Markss rakstīja, ka individuālās dzi-

mummīlestības attīstība ir mēraukla tam, kādā

mērā «cilvēka dabiskā izturēšanās kļuvusi cil-

vēciska», «kādā mērā viņš pats savā individuā-

lajā esamībā reizē ar to ir sabiedriska būtne». 45

No otras puses, «ideālās mīlestības» iezīmju
absolutizācija, ignorējot tās reālo formu daudz-

veidību, rada bīstamu plaisu starp ideālu un

īstenību. Salīdzinot savu paša pieredzi ar rigo-
ristisko ideālu, indivīds ne vienmēr uztver to

iekšējo sakaru. Tas rada sāpīgu vilšanos sevī,

nepilnvērtības sajūtu (jo izrādās, ka viņa jūtas
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nav ideāla «līmenī») vai arī ne mazāk sāpīgu
vilšanos ideālā («nekādas mīlestības vispār nav,

ir tikai fizioloģiska dziņa»).
Daudzi buržuāziskie autori romantisko mīles-

tību tā arī tieši izskaidro kā naivu un kaitīgu

ilūziju, kas rodas dzimumdziņas sociālās brem-

zēšanas un «objekta seksuālā pārvērtējuma»
rezultātā. Praksē tas nozīmē, ka jebkuras sek-

sualitātes formas jāatzīst par līdzvērtīgām un

morāles normas, kas regulē dzimumu attiecī-

bas, — par patvaļīgām.
Taču šis viedoklis nav pamatots. Kā cilvēces

vēsturē individuālā dzimummīlestība bija ilgas
sociālās attīstības rezultāts un tās primitivizā-
cija būtu solis atpakaļ, tā arī atsevišķam indivī-

dam tā nobriest līdzās citām viņa personiskajām
īpašībām. «Mīlestība nevar izaugt vienkārši no

vienkāršas zooloģiskas dzimumdziņas dzīlēm,

īstas mīlestības spēkus var atrast tikai cilvēka

pieredzē, ko dod simpātijas, kas nav saistītas ar

dzimumu. Jaunais cilvēks nekad nemīlēs savu

līgavu un sievu, ja nebūs mīlējis savus vecākus,

biedrus, draugus. Un, jo plašāka ir šās ar dzi-

mumu nesaistītās mīlestības sfēra, jo cēlāka būs

arī dzimummīlestība,» 46 rakstīja A. Makarenko.

Dzimumnobriešanas procesā pusaudzim rodas

(un pakāpeniski tiek apzinātas kā tādas) zinā-

mas erotiskas vajadzības. Bet pusaudža jūtas ir

it kā dalītas. Viņa erotiskā vajadzība un vaja-
dzība pēc otra cilvēka garīgā tuvuma vēl nesa-

liedējas: pirmā ir vērsta uz pretējā dzimuma

būtni, bet otrā parasti fiksējas uz sava paša dzi-

muma vienaudzi, ar kuru pusaudzi saista kopīgi
pārdzīvojumi (arī seksuālie); ne velti jauniešu
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draudzība ir tik intensīva un emocionāla. Arī

pusaudža priekšstati par mīlestību, aizsteigda-
mies priekšā reālajai pieredzei, ir pretrunīgi. No

vienas puses, viņš sapņo par cēlu, tīru mīlestību,

ar kuru neasociējas nekas zems, sīks. No otras

puses, mīlestības miesīgā, fiziskā puse, sekss,

par kuru priekšstati gūti lielāko tiesu no vulgā-
rām anekdotēm un «pastiprināti» ar masturbā-

cijas pieredzi, liekas gan vilinoša, bet netīra.

Nepietiekami kvalificētas lekcijas un pārrunas

par morāles tēmām, neparādīdamas procesu, kā

dzimumjūtas kļūst cilvēciskas, bet ierobežoda-

mās ar konstatējumu, ka, «no vienas puses», ir

dzimumdziņa, bet, no otras puses, romantiskā

mīlestība, tikai nostiprina šo duālismu, kura

gaismā izrādās, ka mīlestība ir tikai skaista ilū-

zija, būtībā zemas bioloģiskas dziņas morāli psi-
holoģiskā virsbūve. Šādi prātojumi būtībā ir

tikai variācija par veco tēmu — «dievišķo mīles-

tību» un «miesīgo grēku». Taču personības sek-

suālās nobriešanas būtība (un galvenās grūtī-

bas) ir tieši šā duālisma pārvarēšana (psiholo-

ģijā un praksē).
Individuālās mīlestības psihofizioloģisko (un

ne tikai morālo!) realitāti, laicīgumu, kāds pie-
mīt šai mīlestībai ar viņas spriegumu, spilgtumu
un dramatismu, pierāda nevis moralizējošas frā-

zes, bet mīlestības fiziskās puses stingri zināt-

niska analīze.

Šai sfērā daudz kas vēl nav skaidrs. Seksolo-

ģija kā zinātne radās tikai XX gs., un daudzi tās

nodalījumi pagaidām ir tikai aprakstoši. Lielas

ir arī teorētiskās grūtības. Taču viens nav apšau-
bāms: apmierinājuma pakāpe, ko subjekts gūst
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savā seksuālajā darbībā, ir tieši atkarīga no viņa
emocionālās iesaistīšanās, no viņa paša jutu dzi-

ļuma un spilgtuma. «Mīlestība un sekss nav

viens un tas pats, taču pretēji dažu psihologu

apgalvojumiem... nevar būt seksa bez mīlestī-

bas. Seksuālais kontakts tiks pārdzīvots kā patī-
kams tādā pakāpē, kādā tajā būs atrodama

mīlestība vai maigas jūtas,» 47 raksta A. Louens

«Seksuālās rīcības enciklopēdijā».
Dzimummīlestība, raksta amerikāņu zināt-

nieks E. Eriksons, ir «kopīgi identitātes meklē-

jumi, kopīga pārbaude, sevi atklājot pēc izkuša-

nas otrā»48. «Nobriedusi ģenitalitāte», pēc Erik-

sona uzskatiem, ietver «1) kopīgu orgasmu 2) ar

mīļotu 3) pretējā dzimuma partneri, 4) kuram

cilvēks var un grib uzticēties un saņemt pretī
tādu pašu uzticību un 5) ar kuru viņš spēj un

grib regulēt šādus ciklus: a) darbu, b) dzimuma

turpināšanu, c) atpūtu, 6) lai arī pēcnācējiem
nodrošinātu visas labvēlīgas attīstības stadi-

jas.»49

Tādējādi ne tikai personības sociālais brie-

dums prasa dzimumbriedumu un attiecīgu sek-

suālu adaptāciju, bet pareizi ir arī pretējais:
nobriedusi seksualitāte prasa sociālpsiholoģisku
briedumu, ko cilvēks iegūst nevis uzreiz, bet pēc
ilgas attīstības un mijiedarbības ar citiem cilvē-

kiem.

Protams, te nav pilnīgas atbilstības. Cilvēka

personības attīstība ir pretrunīga un dispropor-

ciju pilna. Ne velti Eriksons savu shēmu sauc

par utopiju, uzsvērdams, ka to realizēt ir grūti.
Svarīgi ne tikai tas, ka seksuālās un sociālās

attīstības stadijas var atpalikt viena no otras



146

laika ziņā. Nereti nepareizas audzināšanas

sakropļots cilvēks vispār nav dziļas, visaptvero-
šas mīlestības spējīgs, un šī viņa dzīves puse

gribot negribot ierobežojas ar mazāk pilnīgām
formām, kas tomēr viņu netraucē būt derīgam
sabiedrības loceklim un gūt izcilus panākumus
izraudzītajā sfērā. Gluži tāpat «mīlestības

talants» (nevis fizioloģiskā potence, bet tieši

spēja izjust dziļas, spilgtas jūtas) reizēm ir vie-

nīgais izcilais talants, kam pakļautas visas citas

indivīda īpašības. Mēs neko nezinām par Džul-

jetas sabiedriski politisko horizontu plašumu, bet

šī 14 gadus vecā meitene mums simbolizē visu

romantiskās mīlas skaistumu. Cilvēki ir dažādi,

viņus nedrīkst mērīt ar vienu mērauklu un pelt
par disharmoniju, kuras upuri viņi paši ir, to

neapzinādamies. Taču tiekties pēc harmonijas ir

nepieciešams, un šo tiekšanos vecākie nodod jau-
nākajiem.

Jaunība un pašnoteikšanās problēma

Jauneklis daudzējādā ziņā jau ir pieaudzis.
Viņa darbības loks paplašinās, un viņa lomu rak-

sturs mainās. Kaut gan vecāko klašu skolēna

galvenā darbība paliek mācības, to motīvi būtiski

mainās, tuvodamies pieauguša cilvēka darba

motīviem. Tā, piemēram, pēc L. Božovičas un

viņas līdzstrādnieku datiem 50
,

skolas mācību

pirmo posmu (I un II klasi) raksturo skolēna

tieksme uz mācīšanos kā sociāli nozīmīgu dar-

bību, kas viņu ieved jaunu attiecību pasaulē, bet

pats mācību saturs vēl netiek apzināts. Otrā
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posmā (lII—VII klase) mācības skolēnam ir vis-

pirms līdzeklis, lai iekarotu noteiktu vietu vien-

audžu kolektīvā, lai izpelnītos laba skolēna re-

putāciju.
Beidzot, trešajā, beidzamajā posmā (vecākās

klases) galvenais mācīšanās motīvs ir tuvākā

nākotne, zināšanu iegūšana nākamajai profesi-
jai. Jaunieši jau nopietni sāk domāt par speciali-
tātes un dzīves ceļa izvēli. Arvien lielāku nozīmi

iegūst arī tiešie darba motīvi vai nu kā mācību

papildinājums (ražošanas apmācība skolā), vai

arī kā galvenais darbības veids (darba jaunat-

nei).
Ātri paplašinās arī sabiedriski politisko lomu

un pienākumu loks: 14 gadu vecumā pusaudzis
iestājas komjaunatnē, 16 gadu vecumā saņem

pasi, 18 gadu vecumā iegūst vēlēšanu tiesības.

Paplašinās personības pasaules uzskata hori-

zonti. 16—18 gadu veci jaunieši jau nevis vairs

vienkārši seko aktuālajiem notikumiem, bet

pasaulē notiekošos sabiedriski politiskos proce-

sus uzskata par savas pašu dzīves daļu. Viņus

saviļņo gan komunisma celtniecības panākumi
mūsu zemē, gan notikumi ārzemēs. Viņi grib būt

nevis vēsturisko notikumu vienkārši aculieci-

nieki, bet aktīvi dalībnieki. Jaunietis savos vērtē-

jumos un pašnovērtējumos parāda daudz lielāku

briedumu un patstāvību nekā pusaudzis. Viņš

jau skaidri formulē vispārinātos morālo un citu

vērtējumu kritērijus, noskaidrodams atsevišķa
konkrēta gadījuma vai rīcības sakaru ar perso-
nības vispārējām iezīmēm.

Tas izpaužas arī pašapziņas raksturā: jau-
niešu pašraksturojumos skaidri vērojams, ka
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viņi sevi apzinās kā sabiedriskas darbības

subjektu kolektīvā. Turklāt, kā atzīmē A. Šnīr-

mans, «vecāko klašu skolēniem vispārīgākās

pašapziņas formas attīstās nevis pēc atsevišķā-
kajām formām, bet reizē ar tām vai pat pirms
tām»51. Audzināts padomju sabiedrības vispārī-

gajā morāli politiskajā atmosfērā, jaunietis ne

tikai savu pilsoņa godu vērtē augstāk par atse-

višķa pamatkolektīva interesēm, bet arī tos apzi-
nās vienu neatkarīgi no otra. Tas ir ļoti svarīgs
moments. Bērns apzinās vispārīgo tikai caur

viņam pieejamām atsevišķām attiecībām, bet

jaunietis jau spēj domāt plašās sabiedriskās

kategorijās.
Jaunatnes pašapziņa un dzīves mērķi skaidri

atspoguļo apkārtējās sabiedrības ideoloģiju un

vērtējošās orientācijas. Pazīstamie amerikāņu

sociālpsihologi M. un X- Šerifi, rezumējot liela

pētījuma rezultātus, raksta: «Vērtības un tiek-

smes, kas piemīt jaunatnei visās sfērās, atspo-
guļo individuālo panākumu tēlu Amerikā, kādu

to izveido televīzijas, filmu, avīžu, žurnālu un

populāru grāmatu maģiskā pasaule. Šā tēla

ingredienti ir ērti mājokļi, mašīnas, skaistas drā-

nas, nauda, brīvs laiks un izpriecas. Neatkarīgi
no saviem pašreizējiem apstākļiem (aptaujāto
vidu bija arī trūcīgie. — /. X.) jaunatnes vairā-

kumam ir skaidrāks un precīzāks priekšstats arī

vissīkākajās detaļās par automobiļu marku, ko

viņi vēlas iegūt savā īpašumā tagad un nākotnē,
nekā par sava dzīves uzdevuma izvēli.» 52 Šī

nostādne, ko radījusi buržuāziskās sabiedrības

īstenība un attiecīgais audzināšanas stils, ir asā

kontrastā ar padomju jauniešu garīgo tēlu.
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Beidzamajos gados izdarītie daudzie sociolo-

ģiskie pētījumi un aptaujas pārliecinoši apstip-
rina faktu, ka padomju jauniešiem piemīt augsti

idejisks mērķtiecīgums un tā ir droša par savu

nākotni.53 Un ne mazāk svarīgi ir tas, ka, izņe-
mot niecīgu mazākumu, jaunatnes mērķi nav

šauri egoistiski; dzīves jēga ir darbs cilvēku

labā, neatrisinātu uzdevumu risināšana, jaunu,

augstāku cilvēku attiecību formu radīšana.

Padomju jaunatnes dzīvesprieks, možums un

optimisms nenozīmē, ka viņas dzīve ir bez kon-

fliktiem un viņas attīstības pretrunas ir tikai idi-

liska «cīņa starp labo un vēl labāko». Jaunatnei

ir ne mazums sarežģītu problēmu, arī tādu,
kuras nepavisam neizsaka parastā formula par

kapitālisma paliekām cilvēku apziņā.
Bērns vairāk vai mazāk pasīvi apgūst viņam

dotās lomas. Jaunieša stāvoklis ir daudz sarež-

ģītāks. Viņa satiksmes, izziņas un darbības sfēra

paplašinās, viņš apzinās, ka pieder vairs ne tikai

pie ģimenes un kāda konkrēta kolektīva, bet

sastopas ar plašu sabiedrisko attiecību loku. Jau-

neklis atklāj, ka cilvēki domā un izturas dažādi,
ka pat viņu ideāli nepavisam nav vienādi. Tas

viņu pamudina kritiski novērtēt un pārvērtēt gan

sevi pašu, gan visu apkārtējo. Jaunietis kvēli

alkst «atrast sevi», «kļūt par sevi pašu». Bet ko

nozīmē «sevi atrast»? Kaut kādā ziņā cilvēks

vienmēr ir viņš pats un gluži vienkārši fiziski

nevar kļūt par kādu citu. Tomēršie «sevis meklē-

jumi» nav bezjēdzīgi. Runa ir par savu reālo, līdz

šim nenoskaidroto iespēju atklāšanu. Sevi atrast

nozīmē atrast savu vietu dzīvē, no milzīgi dau-

dzajām darbības formām un iespējamībām
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izvēlēties tās, kuras maksimāli atbilst paša indi-

vidualitātei.

Mūsdienu sabiedrībā tas ir diezgan sarežģīti.
Sarežģīti tieši tāpēc, ka šī sabiedrība dod daudz

lielāku izvēles brīvību nekā, teiksim, feodālā tipa
sabiedrība. Tur cilvēka dzīves ceļu pamatvilcie-
nos jau iepriekš noteica pastāvošā sociālā struk-

tūra un tradīcijas. Profesionālajā sfērā jauneklis
parasti mantoja savu vecāku nodarbošanos.

Viņa sociālās tieksmes ierobežoja kārtas piede-
rība. Līgavu viņam izvēlējās vecāki, bieži jau
sen pirms viņa nobriešanas un pilnīgi neatkarīgi
no viņa personiskajām tieksmēm un simpātijām.
Izrauties no šīm sociālajām važām un pat tās

apzināties kā tādas spēja tikai izcils cilvēks.

Mūsdienu sabiedrība ir nesalīdzināmi mobi-

lāka. Robežas, kurās indivīdam ir izvēles iespēja,
ievērojami paplašinājušās. Tas attiecas tiklab uz

profesijas izvēli, kā arī uz sievas izvēli un dzīves

veida izvēli. Un ne mazāk svarīgi ir tas, ka cil-

vēka psiholoģiskos horizontus grāmatu drukā-

šanas un masu komunikāciju laikmetā vairs

neierobežo viņa tiešās apkārtnes ietvari. Viņa
tieksmes — viņam par labu vai ļaunu — būtiski

var iet pāri viņa faktisko materiālo un sociālo

iespēju robežām.

Tas viss, bez šaubām, ir progresīvi. Lielāka

izvēles iespēja, mazāks sociālais nebrīvums vei-

cina elastīgāka sociālā rakstura veidošanos,

nodrošina individuālo variāciju lielāku daudzvei-

dību. Bet šā progresa otra puse ir identifikācijas
procesa psiholoģiskais grūtums. lespējamo ceļu
izvēle ir ļoti liela, un jāizlemj ir pašam cilvēkam.

Bet tikai praktiski, pašas darbības gaitā no-
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skaidrosies, vai šī darbība cilvēkam piemērota
vai ne. Ja es nekad neesmu mēģinājis zīmēt, kā

lai uzzinu, vai man ir mākslinieka talants? Bet

visas darbības formas izmēģināt taču nav iespē-

jams. Cilvēkam var būt daudzu spēju un dāvanu

iedīgļi. Tā, piemēram, R. Vāgneram bija vienlai-

kus mūziķa un literāta talants, Puškinam un

Ševčenko bija ne tikai dzejnieka dāvanas, bet

viņi bija arī izcili mākslinieki, un komponists
Borodins bija ievērojams ķīmiķis. Kā lai izvēlas?

Pat daudzi talantīgi cilvēki «sevi atrod» ne

uzreiz. No tūkstoš izciliem amerikāņiem profe-
siju mainījuši 16%, no tiem 37% vairāk nekā

vienu reizi, bet 20% — vairāk nekā divas rei-

zes.54

Turklāt pašnoteikšanās ir reizē*arī pašierobe-
žošanās. Profesionālā ziņā skolēns vēl nav

nekas, viņš ir «tīra potence». Viņš var būt gan

atslēdznieks, gan ārsts, gankosmonauts. Specia-
litātes izvēle padara cilvēku par kaut ko

noteiktu, viņš iegūst noteiktu darbības sfēru,
kurā priekšmetiski realizējas viņa spēki un spē-
jas. Bet reizē tas nozīmē atteikšanos no dau-

dziem citiem darbības veidiem. Un, lai gan tas

ir gluži dabiski, nepavisam nav vienkārši izdarīt

šo atbildīgo, pašierobežojošo izvēli.

Jaunība ir savā ziņā «lomu moratorija»
periods, kad cilvēks var «pielaikot» dažādas

sociālās lomas, vēl galīgi neizvēlēdamies. Jau-

nietis visās dzīves sfērās stāv izvēles priekšā.
Viņam jāizvēlas nodarbošanās veids. Viņam
jāizvēlas dzīves biedre. Viņam jānoskaidro savs

tikumiskais ideāls, jāizstrādā noteikts dzīves

veids utt. v. tml. Protams, to visu viņš nedara
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viens. Viņa reālo izvēli un arī pašas viņa tiek-

smes, vai nu viņš to apzinās vai ne, ļoti lielā

mērā nosaka iepriekšējā audzināšana un apkār-
tējo cilvēku, sociālās vides ietekme. Un tomēr

šī izvēle ir grūta, tā nenovēršami izraisa pārdo-
mas, šaubas un svārstības, kas tik raksturīgas
jaunībai. Nav nejaušība, ka tieši šai vecumā

sevišķi krasi izvirzās jautājums par dzīves jēgu.
Jaunietis kāri meklē formulu, kas viņam dotu

iespēju reizē izprast gan savas paša eksistences

jēgu
, gan sabiedrības attīstības perspektīvas.

Bet kur ņemt tādu formulu?

Dzīves jēgu meklējot

Marksistiski ļeņiniskā filozofija un ētika veido

indivīda dzīves un darbības vērtējuma objektīvo
kritēriju no sabiedrisko interešu viedokļa. Cil-

vēka sociālo vērtību nosaka tas, cik lielā mērā

viņa darbība veicina visas sabiedrības progresu.
Tā kā cilvēks ir sabiedriska būtne, arī viņa per-

soniskā laime ir atkarīga no šās darbības. Jo vai-

rāk cilvēks dod citiem, jo bagātāks ir viņš pats
kā personība. Šī vispārīgā atbilde ir ļoti svarīga,
tā dod, tā sakot, vispārīgo pasaules uzskata

nostādni. Bet no šā vispārīgā principa nevar

loģiski secināt individuālās izturēšanās normu.

Bez tam, uzstādot jautājumu par dzīves jēgu,
cilvēks domā ne tikai par sabiedriskās attīstības

kā tādas saturu, bet arī par savas paša dzīves

konkrēto saturu. Cenzdamies atrast savas paša
dzīves jēgu, cilvēks meklē atbildi ne tikai uz

jautājumu par savas darbības objektīvo, sabied-
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risko nozīmi, bet arī par tās subjektīvo jēgu, par

to, ko šī darbība nozīmē viņam pašam un kā tā

atbilst viņa individualitātei. Cilvēka nodarboša-

nās sfērā (kas, protams, nepavisam neizsmeļ cil-

vēka dzīvi) runa ir ne tik daudz par profesiju,
cik par aicinājumu.

Kāda ir mana vieta kopīgajā cīņā, tieši kādā

darbībā visvairāk atklāsies manas individuālās

spējas? Uz šo jautājumu nav un nevar būt vis-

pārīgas atbildes, tā ar mokām jāatrod pašam, pie
tās var nonākt tikai praksē, jo sabiedriski derīgā
darbība ir daudzveidīga, un, iepriekš cilvēku

nepazīstot, nevar pateikt, kur viņš dos vislielāko

labumu. Un ari cilvēka dzīve ir pārāk daudzpu-
sīga, lai to varētu izsmelt ar kādu vienu darbības

veidu, kaut arī cik tas būtu svarīgs. Nepietiek,
lai darbība būtu sabiedriski derīga; vajag, lai tā

apmierinātu pašu cilvēku, lai tā atbilstu — ja arī

ne pilnīgi, tad vismaz galvenajos vilcienos —

viņa personiskajam ideālam. Taču jautājums par
dzīves jēgu tādā mērā, kādā tas ir personības
pašrefleksija, ir zināmas neapmierinātības psi-
holoģiskais simptoms. Kad cilvēks kaut kam pil-
nīgi nodevies, viņš parasti sev nejautā, vai tam

ir jēga. Tāds jautājums vienkārši nerodas. Re-

fleksija, vērtību kritiska pārvērtēšana, kuras pats
vispārīgākais izpaudums ir jautājums par dzīves

jēgu, psiholoģiski parasti saistās ar zināmu

pauzi, vakuumu darbībā vai attiecībās ar citiem

cilvēkiem. Un tieši tāpēc, ka šī problēma pēc
pašas savas būtības ir praktiska, apmierinošu
atbildi uz to var dot tikai darbība.

Tas, protams, nenozīmē, ka refleksija, pašap-
ziņa būtu kaut kādas cilvēka psihes «pārmēri-
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bas», funkcija konflikta situācijā, no kuras vajag

pēc iespējas atbrīvoties. Nepavisam ne! Tāds

viedoklis, konsekventi attīstīts, novestu pie
būtībā dzīvnieciska dzīves veida slavināšanas:

laime ir pilnīgi izgaist darbībā, nedomājot par

pašas darbības jēgu. Spēja atšķirt sevi kā darī-

tāju no savas darbības procesa un produkta ir

viena no galvenajām cilvēka īpatnībām. Bez tās

nav ne brīvības, ne cilvēka individualitātes. Kri-

tiski novērtējot savu dzīves ceļu un savas attiecī-

bas ar apkārtējo pasauli, personība paceļas pāri
tieši dotajiem apstākļiem, apzināti izvēlas sociā-

lās lomas. Un šī izvēle ir ne tikai (un ne tik

daudz) izvēle, par ko būt pastāvošās darba dalī-

šanas ietvaros, cik izvēle, kādam būt. Ne jau
nejauši identifikācijas problēmu jaunietis izprot
un pārdzīvo vispirms kā morālu problēmu.

Bet jaunieša attieksme pret pasauli vēl ir visai

subjektīva. Jaunietim vēl nav tik dziļu un

daudzu sakņu, kādas pieaugušu cilvēku saista

ar apkārtējo pasauli. Viņa apzinātie sakari ar

pasauli vēl tikai veidojas. Tāpēc viņš bieži neap-

zinās savu atkarību no citiem cilvēkiem vai arī to

uztver kā nepatīkamu savas brīvības traucē-

jumu; nereti viņš mēģina «sevi atrast» nevis ar

praktisku darbu, bet ar padziļinātu pašanalīzi.
Zināmās devās tāda veida kritiska pašanalīze ir

nepieciešama un derīga. Bet tās iespējas ir visai

ierobežotas. Cilvēks var objektīvi spriest par sevi

tikai pēc savas darbības rezultātiem. Es esmu

pārvarējis zināmas grūtības, — tātad man ir gri-
basspēks. Es esmu rīkojies vīrišķīgi bīstamā si-

tuācijā, — tātad neesmu gļēvulis. Praktiskā dar-

bība vienlaikus pārbauda personības īpašības un
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tās veido (tāpat kā fiziski vingrinājumi parāda
mūsu fizisko iespēju pašreizējo robežu un reizē

tās paplašina). Turpretī mēģinājums noteikt sa-

vas iespējas neatkarīgi no ikdienišķās darbības

rada pilnīgi iluzorus priekšstatus, un tas rakstu-

rīgi vājiem, nepielāgotiem cilvēkiem.

Jaunietis ar savu ierobežoto dzīves pieredzi
faktiski sevi nepazīst. Viņa pašanalīze visbie-

žāk reducējas uz viņa ideāla salīdzinājumu ar

kaut kādām sava reālā Es iezīmēm, kā viņš sev

tās priekšstata. Taču viņa ideālais Es, kas radies,

pamatojoties uz agrāko audzināšanu, vēl nav

kritiski pārbaudīts, bet priekšstati par reālo Es

bieži ir neskaidri un iluzoriski. No tā izriet jau-
nieša pašnovērtējuma ārkārtīgā nestabilitāte un

iekšējais pretrunīgums. Kā zināms, šai vecumā

bieži sadzīvo blakus ārēja pašpārliecinātība un

pat agresivitāte ar iekšēju neticību sev un savas

mazvērtības sajūtu.
Šo jaunieša pašapziņas pretrunīgumu joti rak-

sturīgi izteic kāda skolēna dzejolis:

Mums tik daudz sadzīts iekšā visa kā,
Par mums ir sarakstīts tik daudz gan šā, gan tā,
Mums pielipis tik daudz no ārišķā,
Mums ir tik daudz kā nevajadzīgā,
Mums ir tik daudz kā tīši meklētā,
Mums ir tik daudz no labā, derīgā ...
Bet ļaudis iet un netic, netic mums.

Ir viņi lieli. Tāpēc galvas groza.
let garām kā pa krasta betonu

Gar stihiju, kas viņiem apkārt plosās.
Mums viss vēl nezināms, kaut reizēm miglains vēl.

Gan gūt, gan zaudēt vēl neko nav grūti...
Ir pavasarī upes duļķainas.
Lai vēlā rudenī tās dzidras kļūtu.*

* Atdzejojis J. Sirmbārdis.
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Jaunieša psiholoģijai visvairāk raksturīga
trauksmainība, kas konsekventi izpaužas moto-

riskās (kustības) reakcijās, afekta stāvokļos un

intelektuālos centienos. Paveci ļaudis, runājot
par laika plūdumu, parasti izraugās metaforas,
kas uzsver ātrumu: skrienošs zaglis, auļojošs

jātnieks v. tml. Turpretī jauniešiem dominē sta-

tiski tēli: kalnup vedošs ceļš, mierīgs okeāns,
Gibraltāra klints. 55 Tas arī saprotams: jaunajiem

priekšā vēl daudz laika, un, lai kā arī tas steig-

tos, viņiem liekas, ka dzīve rit pārāk gausi.
Kā norāda V. Smirnovs 56

,
kurš sarakstījis la-

bāko padomju grāmatu par jauniešu psiholoģiju,
jaunieša trauksmainības reālie objekti mainās.

Sākumā (pusaudzim) šai trauksmainībai ir ne-

skaidras dziņas raksturs un nav skaidri noteikta

mērķa. Pusaudzis jūt vēlmju bezgalīgumu, ne-

skaidru neapmierinātību ar visu pastāvošo pa-

sauli, ko viņš gribētu mainīt, bet kā īsti un kādā

virzienā, — to viņš pats nezina. Šī «globālā» ne-

apmierinātība ar īstenību («pasaules skumjas»)
rada savdabīgo jaunieša sapņu pasauli. Bērna

apziņā vēl nav stingras robežas starp izdomu

un īstenību. Pusaudzim, kas konstatē savu

iespēju ierobežotību, šī robeža parādās, turklāt

ļoti skaidri. Bet savas tieksmes realizēt darbībā

viņš vēl neprot, un arī pašas šīs tieksmes vēl

nav izkristalizējušās. Tādēļ 14—16 gadu vecumā

īstenība tiek pārdzīvota kā sava paša Es šķērslis,
ierobežojums, un Es tagad koncentrējas vis-

pirms sapņos.

Tieši sapņos pirmo reizi iekšēji diferencējas

jaunieša trauksmainības objekts kā tieksme uz

mīlestību, tikumisku varoņdarbu vai sabiedrisku
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darbību. Jaunieša sapņi ir ļoti svarīgs personī-
bas vērtējošo orientāciju veidošanās mehānisms.

Tie rada daudzas iedomātas situācijas, kurās

cilvēks izstrādā savu attieksmi pret visdažādā-

kajiem dzīves faktiem un parādībām. Tikai uz

šā pamata notiek ārējo objektu diferencēšanās,
t. i., rodas aicinājums uz zināma veida darbu,
mīlestība pret konkrētu meiteni (nevis sievišķī-
bas tēlu vispār) un izveidojas noteikts dzīves

un izturēšanās stils.

Ideāls un īstenība

Romantisms un tieksme pēc ideālā padara jau-
natni sevišķi atsaucīgu uz visādiem pasāku-
miem, kas prasa spēku sasprindzinājumu, cēlus

darbus un varonību. Tas rada labvēlīgus ap-

stākļus, lai varētu ieaudzināt augstus tikumis-

kus ideālus, nesamierināmību ar ļaunumu, paš-
aizliedzību un drosmi. Bet arī šai medaļai ir otra

puse. Pirmkārt, tiekšanās pēc neparastā, spilgtā
var novirzīties arī uz sociāli kaitīgiem ceļiem

(trakulība, huligānisms, ar ko demonstrē savu

«drosmi» un «oriģinalitāti»). Otrkārt, jaunatnes

maksimālisms, paaugstinātie vērtējumi un pre-

tenzijas bieži traucē pareizu, lietišķu īstenības

izpratni. Jaunietis reizēm ilgi nevar atbrīvoties

no pusaudža vienpusīguma, neiecietības un ka-

tegoriskuma. Paaugstinātā, nereālistiskā ideāla

gaismā jebkura īstenība var likties drūma, un

tas ne tikai nestimulē darbību, bet pat nomāc

to, radot pesimismu, izmisumu un bezizejas no-

skaņojumu.
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Tā ir visai nopietna problēma. Runa ir par at-

tieksmi ne tikai pret atsevišķiem cilvēkiem, bet

arī pret dzīvi vispār.
Jaunietis, kas tikko stājies dzīvē, vēl neapzinās

sevi kā sabiedrisko attiecību noteicēju un patie-
sībā tāds arī vēl nav. Lai kļūtu patiešām par dzī-

ves noteicēju, vispirms jāiemācās dzīvot, strādāt,
atrast atbilstošu nodarbošanās veidu, t. i., citiem

vārdiem sakot, jākļūst pieaugušam. Tāpēc jau-
nieša sociālā aktivitāte nereti vispirms izpau-
žas kā sociāla kritika: aplūkodams sabiedriskās

attiecības it kā no malas un aizmirsdams, ka arī

viņš pats ir šās sabiedrības produkts, jaunietis
sliecas fiksēt uzmanību galvenokārt uz to, kas

viņu neapmierina, kas viņa ideālam neatbilst.

Pati par sevi šī neapmierinātība ar īstenību ir

pilnīgi dabiska un vēsturiski attaisnota, tā ir ra-

došas pārveidojošas darbības priekšnoteikums.
Ja kāda paaudze pēkšņi būtu pilnīgi apmierināta
ar mantotajiem dzīves apstākļiem, tas nozīmētu

attīstības beigas, progresa beigas. Bet nelaime

tāda, ka šai jaunieša neapmierinātībai ar dzīvi

ļoti bieži, vismaz sākumā, ir visai abstrakts un

subjektīvs raksturs, un te nereti parādās tas

pats negatīvisms, kas personiskajās attiecībās

ar vecākajiem ļaudīm, ar vecākiem. Prasību un

vērtējumu maksimālisms traucē sociālo pro-
blēmu lietišķu izpratni.

Jaunietis uz dzīvi raugās no sava sabiedriski

politiskā un tikumiskā ideāla viedokļa, un, kad

viņš konstatē ideāla un īstenības nesaskaņu,

viņam liekas, ka ne viņa ideālu, ne viņa perso-
nību pasaule neatzīst. Bet jebkuri cilvēka ideāli

paši ir sabiedriskās attīstības produkts. Progre-
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sīvo sabiedrības šķiru ideāli pauž sabiedrības

attīstības progresīvu tendenci, un tieši tāpēc tiem

ir tik liela vēsturiska loma. Bet, lai tādus ideālus

realizētu, vajag cīnīties, strādāt, rīkoties kopā ar

citiem cilvēkiem, nevis nodoties maņiloviskiem
sapņiem vai romantiskiem «pasaules skumju»
noskaņojumiem. Tas ir, šī problēma, tāpat kā

individuālās pašizziņas problēma, atrisināma

nevis ar vērošanu, bet ar darbību.

Kamēr cilvēks nav sevi atradis praktiskajā
darbībā, tā viņam var likties sīka un nenozīmīga.
Šo topošās personības psiholoģisko stāvokli ļoti
labi aprakstījis Hēgelis: «Jauneklim, kas līdz

šim bijis aizņemts tikai ar vispārīgiem priekš-
metiem un strādājis tikai sev, tagad, kad viņš

kļūst par vīru, stājoties praktiskajā dzīvē, jā-
sāk darboties citu labā un noņemties ar sīku-

miem. Un, lai gan tas ir pilnīgi dabiski, — jo,

ja nepieciešams rīkoties, tad nenovēršami jāno-
nāk arī pie detaļām, — tomēr cilvēkam sākt no-

darboties ar šīm detaļām var būt visai grūti, un

neiespējamība tieši realizēt savus ideālus var vi-

ņam likt ieslīdēt hipohondrijā. Diezin vai kā-

dam ir izdevies izvairīties no šās hipohondrijas,
lai cik arī niecīga tā daudziem bijusi. Jo vēlāk tā

pārņem cilvēku, jo smagāki mēdz būt tās simp-
tomi. Vājiem raksturiem tā var ilgt visu mūžu.

Atrazdamies šai slimīgajā stāvoklī, cilvēks ne-

grib atteikties no savas subjektivitātes, viņš ne-

spēj pārvarēt savu riebumu pret īstenību un tieši

tāpēc atrodas relatīvas nespējas stāvoklī, un tā

viegli var pārvērsties par īstu nespēju.» 57

Šās ideāla un īstenības pretrunas atrisinājums
ir ļoti svarīgs, jo tieši te atklājas cilvēka
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rakstura īstā būtība. Viens cilvēks, pārliecinājies,
ka dzīve ir sarežģītāka nekā avīzes ievadraksts,
ka blakus labiem cilvēkiem tajā dažkārt cepuri
kuldami dzīvo blēži, karjeristi un nelieši, stei-

dzas atteikties no agrākajiem ideāliem. Tā ir

tipiska konformista izturēšanās. Cits turpretī,
palikdams savam ideālam iekšēji uzticīgs, neat-

rod tā realizācijas līdzekļus; bērnišķīgi noraidī-

dams «pasauli visumā», viņš neredz, kā to uz-

labot, un cenšas noslēgties sava Es vientulībā.

Lai cik atšķirīgas šīs nostādnes būtu psiholo-

ģiski, to praktiskais rezultāts ir vienāds — at-

teikšanās no cīņas, kapitulācija. Bet dzīvi nevar

ne visu «noraidīt», ne visu «pieņemt», jo dzīve

ir pretrunīga, tajā vienmēr jaunais cīnās ar

veco, un katrs, vai viņš to grib, vai ne, šai cīņā
piedalās. Stiprs cilvēks no cīņas neizvairās, un

lietišķa attieksme pret īstenību nenozīmē pielā-
gošanos. Atbrīvoti no vērojošai jaunatnei rakstu-

rīgā iluzorisma elementiem, ideāli kļūst par

praktiskās darbības orientieri. «Kas šais ideālos

ir ists, tas saglabājas praktiskajā darbībā; tikai

no neīstā, no tukšām abstrakcijām cilvēkam ir

jātiek vaļā.»58

Pastiprinātā interese par savu paša Es, savda-

bīgais egocentrisms, kas ļoti daudziem jauniem
ļaudīm rada vientulības un nesaprastības sajūtu,
parasti nepavisam nenozīmē patiesu pašizolā-
ciju. Gluži otrādi, nevienā citā cilvēka dzīves

posmā vienaudžu kolektīvam nav tik liela loma

kā jaunībā. Un tas arī pilnīgi saprotams. Jau-

nietis pirmo reizi iegūst zināmu autonomiju no

ģimenes un vecākiem un modri sargā šo savu

«brīvību». Taču iekšēji viņš vēl ir vājš un nepat-
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stāvīgs. Tikai vienaudžu sabiedrībā viņš jūtas
brīvi, tikai satiksmē ar tiem viņš var apzināties
savu individualitāti.

Vispirms ārkārtīgi pieaug draudzības nozīme

un funkcijas. IV klasē daži bērni vēl neatšķir jē-
dzienus «biedrs» un «draugs»; VI un VII klasē

tāda sajaukšana vairs nenotiek; pusaudži labāk

apzinās savas savstarpējās attiecības, draudzī-

bas jūtas viņiem saistās ar tuvību, ar nozīmīgo
pārdzīvojumu dziļu kopīgumu. 59 Vēl lielāka no-

zīme draudzībai ir jaunībā. Draugs kļūst vārda

burtiskā nozīmē par alter ego (otru Es), un va-

jadzība pēc draudzības agrā jaunībā ir vēl stip-
rāka nekā vajadzība pēc mīlestības (ko drau-

dzība daļēji ietver). Vaļsirdīgās sarunās ar

draugiem veidojas pasaules uzskats un morālā

pārliecība, noskaidrojas personiskās dzīves per-

spektīvas (pašnoteikšanās), tiek apzinātas savas

personības agrāk neskaidrās īpatnības (pašiz-

ziņa), pilnveidojas paškontrole (pašaudzinā-
šana).60 Draugu starpā nevar būt nekādu no-

slēpumu, viņus saista ne tikai izpratne, bet arī

jūtas.

Draugu domas bieži vien kļūst svarīgākas un

autoritatīvākas nekā vecāku vai audzinātāju do-

mas. Tā, piemēram, kādā psiholoģiskā pētījumā
uz jautājumu: «Vai kādreiz esat jutuši, ka jums
vieglāk apspriest jautājumus ar draugiem nekā

ar vecākiem?» — «jā» atbildēja 61% zēnu 11 —13

gadu vecumā, 90% 15—18 gadus vecu pusaudžu
un 76% 20—24 gadus vecu vīriešu. Sievietēm at-

tiecīgie skaitļi bija 55, 93 un 72. Uz jautājumu:
«Vai esat kādreiz jutuši, ka jūsu vecāki jūs ne-

saprot tik labi kā jūsu draugi?» — pozitīvas
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atbildes šais trīs vecuma grupās attiecīgi bija šā-

das: vīriešiem — 59, 88 un 77%, sievietēm — 54,
89 un 74%.61 Tātad tieši 15—18 gadu vecumā

tuvība ar sava vecuma draugiem ir vislielākā,
bet ar vecākiem — vismazākā. Daļēji te izpau-
žas tieksme pēc patstāvības, daļēji — vecāku

neprasme (diemžēl tā ir tipiska) atteikties no

autoritārām audzināšanas metodēm, kas pus-

audzī izraisa protestu (ne velti pieaugušie bērni

atkal sāk labāk saprasties ar vecākiem). Taču,
lai kā arī būtu, pati tendence šaubas nerada.

Topošā personība meklē balstu ne tikai drau-

dzībā, bet arī saplūšanā ar plašāku sava vecuma

biedru kolektīvu. Šī vajadzība pēc pastāvīgas
satiksmes ar citiem parādās jau pusaudzim.
Bet pusaudzis parasti šo tieksmi neapzinās,
viņš ir vienkārši aktīvi «kolektīvs». Turpretī
jaunietis sevi izdala no kolektīva un tai pašā
laikā tiecas pēc iespējas pilnīgāk ar to saplūst.
«Kad tu kļūsti kolektīvam tuvs, tev tajā dārgs
viss — gan labais, gan sliktais. Tu jūties
kā molekula ķermenī: kusties pats un kusties

kopā ar šo ķermeni.» (No IX klases skolēna sace-

rējuma.) Novērtējot vienaudža personību, vecā-

kās klases skolēns pirmajā vietā izvirza viņa at-

tieksmi pret kolektīvu. No otras puses, vērtējot
kolektīvu, izšķirošā nozīme tiek piešķirta saliedē-

tībai. Turklāt prasības šai ziņā ir ārkārtīgi aug-
stas.

Jauniešu kolektīvisms rada labvēlīgu psiholo-
ģisku bāzi komjaunatnes un citu jaunatnes orga-

nizāciju darbībai, kuru uzdevums ir partijas
vadībā audzināt un saliedēt jaunatni. Taču tas

nepavisam nav automātisks process. Jaunībai
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raksturīgā tieksme pēc kolektīvisma pati par sevi

nenoteic šā kolektīvisma idejisko ievirzi. Kolektī-

visms, biedriskums jaunatnei bieži šķiet pašmēr-

ķis, un uzsvērtā «neatkarība» no gados vecāka-

jiem savienota ar stingru konformismu pašās

jauniešu grupās, kur ir spēkā princips: «Būt tā-

dam pašam kā visi.» Ļoti bieži ne tikai pusau-

dzim, bet arī jaunietim frāze «Visi puiši (meite-
nes) tā dara» ne tikai attaisno un pamato vienu

vai otru rīcību, bet ari ir stiprāka par jebkuriem
morāles vai loģikas argumentiem. Nereti tas at-

tiecas ne tikai uz modi, kur patiešām lielākās

daļas izturēšanās ir galvenais etalons, bet ari

uz sarežģītākām dzīves sfērām, kuras prasa pat-

stāvīgus lēmumus. Būt vienaudžu vidū populā-
ram, izpelnīties viņu atzinību — tas ir viens no

svarīgākajiem jauniešu izturēšanās motīviem.

Padomju skolu vecāko klašu audzēkņi principā

pareizi novērtē vienu vai otru sociālo lomu

«rangu» un savus pilsoņa pienākumus, kas izriet

no piederības pie tautas un sabiedrības, stāda

augstāk nekā tos, kuri saistīti ar piederību pie
konkrēta kolektīva (klases, skolas). Taču šī ap-
zināšanās reizēm paliek abstrakta un praktiskajā
rīcībā, it īpaši konflikta gadījumā, grupas inte-

reses nereti gūst pārsvaru pār vispārīgajām inte-

resēm.

Nereti sastopami tā sauktā «aplam izprastā
biedriskuma» fakti, kad par kolektīva galveno
vai pat vienīgo kritēriju kļūst biedru atbalstī-

šana bez ierunām neatkarīgi no viņu darbības
rakstura. Laikam gan tāda bezierunu identifikā-

cija ar kolektīvu un pilnīga pakļaušanās tam ir

dabiska kā zināma socializācijas stadija, kas
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nepieciešama attiecīgas disciplīnas izstrādāšanai

v. tml. Bet jo bīstamāk, ja šis primārais kolek-

tīvs balstās uz nepareiziem principiem. Tad jau-
nības dinamisms kļūst par bīstamu graujošu
spēku. Tieksme pēc principialitātes pārvēršas
par galēju neiecietību, pat cietsirdību, bet tiek-

šanās uz varoņdarbiem deģenerējas par «pār-
cilvēka» kultu. «Smalkjūtība piemīt vājiem cil-

vēkiem ar vāju gribu. Nopietnam, lietišķam un

vīrišķīgam cilvēkam jābūt nevis iejūtīgam, bet

tiešam, aukstam, parupjam un asam!», «Pieklā-

jība, laipnība, iecietība? Tā izturas iztapoņas un

pielīdēji!»62
.

Šie izteicieni ņemti no padomju
skolu vecāko klašu audzēkņu sacerējumiem; vi-

ņiem, protams, neviens tā nav mācījis. Te izpau-
žas aplam izprasta tieksme pēc vīrišķības un

spēka. Šī tieksme var kļūt par pamatu disciplī-
nas un atbildības sistēmas radīšanai, veselīga
kolektīva ritma izstrādāšanai. Lieliskus tāda

ritma paraugus savā kolonijā radīja A. Maka-

renko. Bet tā pati tieksme, ja tai nedod pareizu
virzienu, var izpausties antisabiedriska rakstura

organizācijā; šīs jaunatnes pasaules uztveres

īpatnības ne bez panākumiem Rietumos izman-

tojušas un izmanto fašistiskās organizācijas,
savu cilvēkam naidīgo programmu ietērpdamas
«romantiskā» čaulā.

Tāpēc jaunatnes audzinātāja uzdevumi ir sa-

režģīti. No vienas puses, audzinātājam jāizvai-
rās no pārmērīgas un sīkumainas aizbildnības,
kas tikai izraisa negatīvismu vai samazina jau-
niešu iniciatīvu, bet, no otras puses, viņš ne-

drīkst visu atstāt pašplūsmē. Tas attiecas ne

tikai uz skolu, bet arī uz jaunatnes organizāci-
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jām. V. ī. Ļeņins uzsvēra, ka «mums noteikti jā-
aizstāv jaunatnes savienības organizatoriskā
patstāvība un ne tikai tāpēc, ka no šīs patstāvī-
bas baidās oportūnisti, bet arī pēc lietas būtī-

bas. Jo jaunatne, nebūdama pilnīgi patstāvīga,
nevarēs ne izveidot sevi par labiem sociālistiem,

ne sagatavoties uz to, lai vestu sociālismu uz

priekšu.» 63 Reizē Ļeņins runāja par to, ka parti-

jai visu laiku jāvada jaunatne un principiāli jā-
kritizē viņas kļūdas, «pakāpeniski cenšoties tās

izlabot un galvenokārt ar pārliecināšanu, bet

nevis ar cīņu ...»; «jaunatnei glaimot mums ne-

vajag» 64.
Audzinātājam skaidri jāsaprot, ka pusaudža

un jaunieša personības veidošanās pamatmehā-
nisms ir primārais vienaudžu kolektīvs, un jā-
nodrošina pienācīgais personības «kolektīvistis-

kais» noskaņojums, vienlaikus mācot patstāvību
un kritisku attieksmi pret kolektīvu, balstoties uz

vairāk vispārīgiem sociāliem un morāliem kritē-

rijiem.

Kas ir sociālais briedums?

Jaunība ir beidzamais posms, kurā notiek ga-
tavošanās dzīvei, un reizē tas ir patstāvīgas ap-

zinīgas dzīves sākums. Pāreja no jaunības uz

briedumu parasti ir pakāpeniska un nemanāma.

Mainās galvenais darbības veids — par tādu pa-
mazām kļūst darbs, kas sev pakļauj mācības.

Piederības sajūta, kura agrāk bija saistīta gal-
venokārt ar vienaudžu grupu, paplašinās līdz

pilnīgam pilsoniskam briedumam, kas ietver
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veselu sociālo lomu sistēmu. Uz iegūtās dzīves

pieredzes pamata reālistiskāks kļūst pašnovēr-
tējums un stabilāka un ietilpīgāka — pašapziņa
visumā.

Nobriedusi personība ir personība, kura aktīvi

apgūst savu apkārtni, kurai piemīt stabila per-

sonisko iezīmju un vērtējošo orientāciju vienība

un kura spēj pareizi uztvert pasauli un sevi.65

Sī definīcija aptuveni pareizi izsaka lietas bū-

tību. Taču tai vajadzīgi arī zināmi precizējumi.
Kā jau teikts, jaunieša un pieauguša cilvēka tē-

lam ir jēga tikai savstarpējā korelācijā. Perso-

nība vienmēr ir zināma stabila struktūra un reizē

plūstošs, nepabeigts process. Bet analīzē tiek

akcentēts viens vai otrs. Kad runājam par jau-

nību, mēs akcentējam tajā trauksmainību, cen-

tienus, nepabeigtību. Turpretī briedums asociē-

jas ar skaidrību, mieru un noteiktību. Tādam

pretstatījumam neapšaubāmi ir reāls pamats.
Taču nereti, it īpaši ikdienišķā apziņā, tas tiek

absolutizēts. Jaunība tiek uztverta kā trauksmai-

nība, bet briedums parādās drīzāk kā stāvoklis.

«Kļūt pieaugušam» nozīmē iesakņoties dzīvē,

iegūt stabilu stāvokli, pielāgoties apkārtējai vi-

dei v. tml. Pedagoģiskais pieauguša cilvēka

tēls — cilvēks, kam nav pretrunu un šaubu un

kam ir gatavas atbildes uz visiem jautājumiem,
neviļus iegūst pašapmierinātības, sastinguma un

nekustīguma iezīmes. Tādējādi tas kļūst par

garlaicīga mietpilsoņa tēlu, kura garīgā dzīve ir

daudz nabadzīgāka nekā jaunieša dzīve ar tās

dramatismu, kaut arī tajā ir nenovēršamas vil-

šanās, un šo tēlu atdarināt negribas.
Bet cik likumsakarīgs ir šāds pretnostatījums?
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Protams, ir ne mazums cilvēku, kuriem jaunības
trauksmainība ar gadiem mazinās, kuri aptauko-
jas un kuru centieni neiet pāri ikdienības ietva-

riem. Taču tā nepavisam nav vispārēja parādība.

Subjektīvās vecuma atšķirības visspilgtāk izpau-
žas laika perspektīvas tipā. Jaunietis dzīvo nā-

kotnei, viņam tagadne ir tikai gatavošanās citai,
«īstai» dzīvei, kura nāks vēlāk. Šī jaunieša apzi-

ņas īpatnība palīdz pārdzīvot nepatikšanas (tas
nekas, viss vēl ir priekšā, visu var izlabot!), bet

ar to saistīta arī nepietiekama atbildības sajūta.
Briedums iestājas tad, kad cilvēks apzinās tādas

orientācijas iluzoriskumu, kad viņš saprot, ka

dzīvē nav melnrakstu, ka nākotne ir tas, ko tu

pats radi ar savu šodienas darbību. Šī perspektī-
vas pārkārtošana reizēm mēdz būt visai drama-

tiska. Indivīds atklāj, ka arī viņa iespējas un

viņa spējas ir ierobežotas, ka naivi ir gaidīt no

nākotnes brīnumu, ka pasauli nav iespējams pār-
taisīt pēc savas fantāzijas iegribas. Bet tieši šī

vilšanās, tas, ka izgaist burvība, kura traucē-

jusi redzēt pasauli tās īstenībā, mudina nobrie-

dušu cilvēku uz darbību. Nākotne vairs nešķiet
brīnums, kas pats atnesīs vēlamo, tā kļūst par
šodienas īstenības, šodienas pūliņu potenci. To-

mēr jautājuma būtība ir tā, ka viens cilvēks pie-
lāgojas īstenībai, bet otrs to mēģina pārveidot.
Mietpilsonis dzīvo viņam «dotajā» pasaulē, tur-

pretī radošs gars, revolucionārs, rada savu paša
pasauli. Ļoti zīmīgi teicis V. Meierholds: «Vie-

niem, redzot aizu, rodas doma par bezdibeni, ot-

riem — par tiltu. Es piederu pie otriem.»

Pieauguša cilvēka iekšējā pasaule ir sarežģī-
tāka un skarbāka nekā jauneklim; viņam ir
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jūtu izpaudums apvaldītāks. Bet viņa iekšējā pa-
saule nepavisam nav nabadzīga un nav statiska.

Personības pašnoteikšanās nebeidzas ar jau-
nību, tā ilgst visu mūžu. Katrā brīdī cilvēks

pieņem lēmumu, izvēlēdamies vienu vai otru dar-

bības veidu, un apziņa, ka šo izvēli nevar atkār-

tot par jaunu un ka tā skar ne tikai viņu, bet

arī citus, padara to pat dramatiskāku nekā lē-

mumu, kas tipisks jaunietim ar viņa nenobrie-

dušo negatīvismu vai tikpat nenobriedušo

pūļa instinktu. Briedums parādās kā zināma

noteiktība tikai attiecībā pret jaunieša trauk-

smainības «nenoformētību». Citā rakursā arī tas

ir dinamisks process ar savām grūtībām un pret-
runām. Personība, tāpat kā vēsture, vienmēr pa-
liek nepabeigta, tā ir projekcija, jaunrade, mek-

lējums.



169

IIInodaļa

PERSONĪBA SABIEDRĪBAS VĒSTURĒ

1. PERSONĪBA PIRMSKAPITĀLISTISKAJĀS

FORMĀCIJĀS

Ar laikmetu kam velti plēsties?
Ir ļaužu despots — paradums*

A.Puš k i n s

Kā jau teikts, cilvēka personība ir vēstures

produkts divos aspektos: pirmkārt, katrs no

mums integrē sevī noteiktas sociālas vērtības un

kultūras vērtības, ir savdabīgs mikrokosmoss;

otrkārt, pati personības rašanās, tās nošķiršanās
no sabiedrības ir vēsturiskās attīstības produkts.
Pirmo aspektu mēs daļēji esam apskatījuši,
tagad pāriesim pie otrā.

Personības rašanās

Kā rakstīja Markss, cilvēks «ir ne tikai dzīv-

nieks, ko raksturo dzīvošana sabiedrībā, bet arī

dzīvnieks, kas tikai sabiedrībā var nošķirties» 1.
Indivīda nošķiršanās un autonomas personības
rašanās ir vēsturiskās attīstības produkts un

rādītājs. «Jo vairāk mēs iedziļināmies vēsturē,
jo lielākā mērā indivīds un tātad arī ražojošs
indivīds parādās kā nepatstāvīgs, kā tāds, kas

pieder pie plašākas kopības.»2

Personības tapšana sabiedrības vēsturē vis-

* Atdzejojis J. Sirmbārdis.
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pirms saistīta ar darba attīstību. Lai arī cik kom-

plicēta ir dzīvnieka darbība, viņa attiecība pret
dabu paliek tieša. «Dzīvnieks ir tieši idents

savām dzīvības procesa norisēm. Viņš sevi no

savām dzīvības procesa norisēm neatšķir. Viņš
pats ir šīs dzīvības procesa norises.»3 Turpretī
cilvēka attiecība pret dabu ir pastarpināta ar

darba rīkiem. Darba procesā radot objektus,
kurus daba nedod gatavā veidā, cilvēks it kā

dubultojas, objektivizē sevi savās paša radītajās
lietās un līdz ar to gūst iespēju nošķirt sevi kā

darba darītāju no sava darba produktiem un

rezultātiem. Darbības motīvs (kādas vajadzības
apmierināšana) un tiešais darbības priekšmets
sadalās; tiešā darbība (piemēram, šķēpa izgata-
vošana) ir tikai līdzeklis, lai sagatavotos medī-

bām, kuru mērķis ir barības iegūšana. Taču

ražošana no paša sākuma ir sabiedrisks process.
Lai ražotu, cilvēkiem zināmā veidā citam ar citu

jāsadarbojas. Vispirms vienotais darbības pro-
cess sadalās starp atsevišķiem tās dalībniekiem

(piemēram, funkciju sadalīšana medību laikā:

vieni iztraucē medījumu, otri to dzen, trešie to

nodur utt.). Sākumā šai specializācijai bija pil-
nīgi nejaušs raksturs, vēlāk tā noformējās kā

darba primitīva tehniska dalīšana.

Darba procesa sabiedriskajam raksturam ir

svarīgas psiholoģiskas sekas. Tās ļoti skaidri un

precīzi izpētījis A. Ļeontjevs: «Medījuma iztrau-

cēšana, ko izdara dzinējs, gala rezultātā apmie-
rina viņa vajadzību nepavisam ne tāpēc, ka tā-

das ir šīs lietu situācijas dabiskās attiecības;
drīzāk otrādi — normālos apstākļos šīs dabiskās

attiecības ir tādas, ka medījuma iztraucēšana
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likvidē iespēju to iegūt. Bet kas tad šādā gadī-
jumā apvieno šīs darbības tiešo rezultātu ar tās

gala rezultātu? Acīm redzot, nekas cits kā šā in-

divīda attiecība pret pārējiem kolektīva locek-

ļiem; šās attiecības dēļ viņš arī saņem no viņu
rokām savu daļu guvuma — kopīgās darbības

produkta daļu. Šī attiecība, šis sakars tiek reali-

zēts, pateicoties citu cilvēku darbībai. Tātad tieši

citu cilvēku darbība ir objektīvais cilvēka indi-

vīda darbības specifiskās uzbūves pamats; tātad

vēsturiski, t. i., pēc savas rašanās veida, motīva

sakars ar darbības priekšmetu atspoguļo nevis

dabiskos, bet objektīvi sabiedriskos sakarus un

attiecības.»4

Jo komplicētāka ir sabiedriskā darbība, jo aug-
stāka ir attiecīgās sabiedrības strukturālās un

funkcionālās diferenciācijas pakāpe. «Ideju,
priekšstatu, apziņas veidošanās sākotnēji ir tieši

ievīta cilvēku materiālajā darbībā un materiālajā
savstarpējā satiksmē, reālās dzīves valodā.» 5

Viena un tā pati struktūra pirmatnējā sabiedrībā

izpilda vairākas dažādas funkcijas. Ģints reizē

ir saimnieciska, reliģiska, morāla vienība un

ģimenes vienība. Ražošanas attiecības šeit sakrīt

ar asinsradniecības attiecībām, un vietu, kādu

indivīds ieņem sociālajā sistēmā, nosaka viņa
dabiskie raksturojumi (vecums, dzimums v. tml.).
Sabiedriskās darbības komplicēšanās nozīmē

atsevišķu funkciju diferencēšanos un atbilstošu

strukturālu diferencēšanos, speciālu institūtu un

savrupu struktūru rašanos. Ražošana, politika,
morāle, reliģija, ģimene utt. kļūst par autono-

mām sabiedriskās dzīves sfērām. Rezultātā katru

funkciju var izpildīt efektīvāk.
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Daži pētnieki tiecas idealizēt pirmatnējās dzī-

ves apstākļus, kur cilvēks vēl nav kļuvis par

«darba dalīšanas vergu», kur nav ne sociālās

apspiestības, ne mantiskās nevienlīdzības. Tā,

piemēram, A. Aņisimovs raksta, ka pirmatnējās
kopienas iekārta nenozīmējot «kaut kādu perso-

nības nonivelēšanos; individualitāte šajā sabied-

rībā, būdama stingri saliedēta ar kolektīvu,

iegūst augstu viengabalainības pakāpi tāpēc, ka

kolektīvisms ir svarīgākā pirmatnējās sabiedrī-

bas cilvēku dzīves veida iezīme, bet darba un

sadzīves kolektīvās formas — labākā skola, kas

ieaudzina augstas garīgās īpašības un oriģinālu
personības attīstības spēku»6. Lasot šādus sprie-
dumus, — un šī frāze izsaka A. Aņisimova
uzskatu dziļāko būtību, — negribot jādomā, ka

komunisms, ko mēs cenšamies sasniegt, ir tikai

atgriešanās pie pirmatnējās «viengabalainības».
Bet tas nepavisam neatbilst Marksa koncepci-
jai!

Markss maca (un to apstiprina etnogrāfiskais

materiāls), ka pirmatnējā sabiedrībā sociālās

saites vēl nav diferencētas un tāpēc «atsevišķs
cilvēks attiecībā pret kopienu nekļūst patstā-

vīgs»
7. Ģints pašapziņa paliek vienīgi grupas

pašapziņa, cilvēks, kas varēja eksistēt tikai tiešā

savstarpējā iedarbībā ar citiem ģints locekļiem,
pat domās neizdalīja sevi no ģints. Ģints iekārtā

nebija pazīstamas ne personiskas tiesības, ne

personiski pienākumi. Nebija ne individuālas

ģimenes, ne tēva tiesību. Jebkura ģints locekļa
izdarītais noziegums bija arī visu pārējo tās

locekļu noziegums (atcerēsimies kaut vai ģints
atriebības parašu). «Lai kā arī mums imponē šā
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laikmeta cilvēki, viņi tomēr nemaz neatšķiras
cits no cita, viņi vēl nav pārrāvuši, kā Markss

saka, nabas saiti ar pirmatnējo kopienu.» 8

Tas, protams, nenozīmē, ka pirmatnējā sabied-

rībā visi cilvēki ir vienādi. Viņi atšķiras gan pēc
sava fiziskā spēka, gan pēc savām spējām. Taču

tas ir tieši tas, ko Markss nosauca par atšķirī-
bām starp «nejaušiem indivīdiem» un ko nevajag

sajaukt ar personības atšķirībām, kuras šeit

pastāv tikai dīglī. Pirmatnējā cilvēka «mēs» ir

tikai ģints un cilts kopība. Viņam sveša ir

jēdziena «cilvēks» ģints izpratne (cilvēks ir tikai

viņa cilts loceklis, visi pārējie ir «sveši», «ne cil-

vēki», «burvji»), kā arī individuālais Es. Šo cil-

vēku vērtējumi un pašvērtējumi ir ārkārtīgi

nabadzīgi, tāpat kā nabadzīga ir arī viņu sabied-

riskā dzīve. Tā, piemēram, jukagiru valodā

«otnoča šoromah» — labs ražotājs ir jēdziena
«labs cilvēks» sinonīms, bet «neražojošs» cilvēks

nozīmē sliktu cilvēku. 9 A. Aņisimovs pareizi
saskata šeit norādījumu uz darba lomu. Bet tas

norāda arī uz nespēju atšķirt cilvēka īpašību
daudzveidību, indivīda vērtējums tiek reducēts

uz viņa ražošanas panākumu vērtējumu. Ja tā ir

viengabalainība, tad tāda, ko nosaka tās trūcī-

gais specifiskais saturs. Šādas viengabalainības
pretstatīšana nākamo vēstures periodu kompli-
cētajai un pretrunīgajai individualitātei nav

zinātniskāka nekā vienšūnas organisma vienga-
balainības izvirzīšana par paraugu komplicētai
bioloģiskajai sistēmai.

Tikai pakāpeniski, līdz ar sabiedrisko attiecību

komplicēšanos, ar individuālo ražošanas spēku
un sabiedriskās darba dalīšanas pieaugumu
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indivīds sāk apzināties sevi kā personību,
izdalīdamies no sākotnējā kolektīva. Tādu speci-
fisku funkciju pildīšana, kuras atšķiras no citu

kopienas locekļu funkcijām, piešķir indivīdam

noteiktu sociālu lomu, kuras gaismā viņu vērtē

citi un uz kuru balstās viņa personiskā pašap-
ziņa. Sākumā šī individualizācija skar tikai

vadoņus un citu svarīgāko godpilno funkciju
pildītājus, bet pēc tam tā pamazām izplatās ari

pārējo cilvēku vidū. Šo diferenciācijas un indivi-

dualizācijas procesu var izsekot, piemēram,

eposā. A. Aņisimovs atzīmē, ka agrīnajās teik-

smās, piemēram, nivhu nastundās, «varoņi ir it

kā bez savas sejas, saplūduši ar ģints un cilts

kopīgo masu, pat bez vārda, turpretī čukču tei-

kās viņi ir spilgti individuāli, izdalās no ģints
un bieži vien stāv tai pāri» 10

.

Darba dalīšana, kas ļāva indivīdiem attīstīt

savas specifiskās spējas, tādējādi bija nepiecie-
šams individualitātes un kultūras tapšanas
priekšnosacījums. Taču tajā bija ari daudz pret-
runu.

No vienas puses, jo lielāka ir funkciju specia-

lizācija un jo daudzveidīgākas dažādu indivīdu

lomas, — jo daudzveidīgāki ir ari paši indivīdi

un jo lielāka viņu atkarība citam no cita. No

otras puses, savstarpējā darbības apmaiņa, kam

sākotnēji bija dabisks raksturs, līdz ar privāt-
īpašuma un šķiru rašanos kļūst par sociāli no-

formētu darba dalīšanu. Viena šķira piesavinās
augstākos, visintelektuālākos darbības veidus,
otra tiek reducēta līdz «runājoša darba rīka»

līmenim. Sociālās funkcijas netiek pašu izvēlē-

tas, bet tiek dotas kā kaut kas ārējs, obligāts.
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«...Vēsturiskās attīstības gaitā un tieši tāpēc, ka,

pastāvot darba dalīšanai, sabiedriskās attiecības

nenovēršami pārvēršas par kaut ko patstāvīgu,
rodas atšķirība starp katra indivīda dzīvi, ciktāl

tā ir personīga, un viņa dzīvi, ciktāl tā ir

pakļauta kādai darba nozarei un ar to saistītiem

nosacījumiem.» 11 Sakarā ar sabiedrisko darba

dalīšanu visas cilvēka darbības sfēras parādās
organizētā veidā, bet jebkura atsevišķa cilvēka

darbs ir atsevišķa funkcija, detaļa, daļa no vispā-

rīgā uzdevuma, kurš kā veselums izzūd no indi-

vīda redzes loka. Viņa darbības mērķis tiek

atrauts no pašas šīs darbības un pat pretstatīts
tai kā ārējs spēks, kas piespiež cilvēku izpildīt
funkcijas, kuru jēgas un nozīmes izpratni viņš ir

zaudējis («atsvešināšanās»).
Tagad esam nonākuši pie temata paša sarežģī-

tākā teorētiskā jautājuma. No individuālistiskā

atomisma pozīcijām indivīds un sabiedrība ir

absolūti pretstati. Socializācijas process pie tam,
izrādās, ir atsevišķu indivīdu nivelēšanas pro-

cess, bet sabiedrības vēsture — ģints cilvēka

sākotnējās būtības atsvešināšanās vēsture. Taču

šada jautājuma nostādne ir nepareiza. Indivīds

nekļūst nabagāks tāpēc, ka aug priekšmetiskoto,
t. i., viņam no ārienes doto, mantoto kultūras un

sabiedrības formu bagātība. Gluži otrādi, jo kom-
plicētāka ir sabiedrības dzīve, — jo vairāk ir
individuālas izturēšanās variantu, jo daudzveidī-

gāka ir atsevišķas personības lomu struktūra.
Sabiedrības uzkrātas informācijas daudzums, ko
nodod no paaudzes uz paaudzi dažādu zīmju sis-
tēmu veidā, nosaka gan šās nodošanas veidu,
gan atsevišķu indivīdu autonomijas pakāpi. Šo
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domu pārliecinoši savos darbos attīsta J. Le-

vada. 12

Pirmatnējā sabiedrībā galvenais sabiedriskās

pieredzes tālāknodošanas līdzeklis ir turēšanās

pie noteikta (tradicionāla) parauga, pateicoties

īpašu sociālu institūtu darbībai. Sādā veidā

nododamā sociālā informācija nesadalās infor-

mācijā par darbības priekšmetu, veidu, motīviem

un mērķiem. Paraša vienkārši liek sekot senču

novēlējumiem, tā ir agrāko attiecību reproducē-
šana nākotnē. Uz jautājumu, kāpēc cilvēki rīko-

jas tā un nevis citādi, seko atbilde: «Mūsu senči

vienmēr tā darīja.» Šāds informācijas nodošanas

mehānisms ir vienkāršs un stabils, taču tā otra

puse ir konservatīvisms un variantu nabadzība.

Cilvēka dzīve sabiedrībā, kas balstīta uz tradī-

cijām, ir sīki reglamentēta. Parašas regulē visu

viņa izturēšanos no dzimšanas līdz nāvei, nepie-
ļaujot neko brīvu, oriģinālu, patvaļīgu. Tas

padara cilvēkus citu citam ārkārtīgi līdzīgus, par

ko jau bija runa iepriekš.
Līdz ar sabiedriskās darbības komplicēšanos

tradicionālais mehānisms kļūst nepietiekams. To

papildina un daļēji nomaina cits mehānisms —

vērtējošo orientāciju mehānisms, kas nav vien-

kārši veselu darbību atkārtojums, bet sniedz
dažus orientierus, vajadzīgās izturēšanās princi-
pus, no kuriem indivīds vadās savā rīcībā. Tā,
piemēram, morāles norma formulē zināmu

sabiedrības prasību, kura indivīdam jāapgūst,
taču norma neparedz visus konkrētos rīcības

apstākļus. Šeit indivīda aktivitāte ir daudz lie-

lāka nekā tradicionālās rīcības gadījumā.
Sociālo procesu vadīšanas tradicionālais tips
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attiecīgās indivīda darbības pakļauj noteiktai

sociālai programmai (tradīcijai). Turpretī «indi-

vīda iesaistīšana esošās kultūras sistēmā ir dotās

imperatīvo prasību summas apgūšana, interna-

lizācija. Individuālā apziņa šeit darbojas kā

daļiņa, «skrūvīte», kas realizē uzdoto pro-

grammu, bet nevis kā tās funkcionēšanas auto-

noma pakāpe (tradicionālās apziņas struktūra

principā izslēdz individuālu jauninājumu, vērtē

to kā izveidojušos attiecību sistēmas pārkāp-

šanu) .»
13

Beidzot, trešā, augstākā sociālās vadīša-

nas un informācijas tālāknodošanas forma ir

tāda, ka netiek dots gatavs paraugs atdarināša-

nai un netiek dota komanda, lai to īstenotu, bet

gan sadalīta programma, lai to uztvertu radoši.

Tradicionālās rīcības pamatā ir «paraugs —

atkārtošana», vērtējošās orientācijas pamatā —

«norma — izpilde», turpretī te pirmajā vietā

izvirzās attiecība «mērķis — līdzeklis», «sub-

jekts — objekts». Individuālā apziņa šeit nevis

vienkārši izpilda «ārējo» normu, bet kļūst par

«sabiedrības regulatīvā mehānisma darbības

nepieciešamo līmeni. Izrādās, ka individuālā

apziņa šeit ir «tiesīga» ne tikai teorētiski repro-
ducēt sistēmas prasības, bet arī izvēlēties vienu

vai otru šo prasību īstenošanas variantu. Turklāt

individuālās innovācijas [jauninājumi] ir ne tikai

pieļaujamas, bet arī nepieciešamas, lai visa sis-

tēma varētu sekmīgi funkcionēt.» 14

Katram sociālās regulēšanas tipam atbilst arī

noteikts personības tips. Tradicionālā tipa
pamatā ir sabiedrības vāja diferencēšanās, indi-
vīdu šeit uzskata par organiskā veselā daļu.



178

Turpretī vērtējoši ideoloģiskais tips paredz, ka

sociālā norma nesakrīt ar indivīda personisko
nostādni, akcents tiek likts uz normas apgūšanu,
internalizāciju. Racionāli zinātniskā vadīšana

domāta tādam indivīdam, kas var un grib būt

nevis vienkārši izpildītājs, bet arī aktīvs attie-

cīgo darbību subjekts.
Ļoti vilinoši būtu iedomāties šos tipus kā

sociālus raksturus, kas secīgi cits citu nomaina.

Tādā gadījumā sabiedrības progress būtu reizē

arī personības progress. Taču šāda shēma būtu

tikpat vienpusīga kā pretējais apgalvojums, ka

civilizācijas attīstība notiek, indivīdam panīkstot
un pagrimstot. Vēsturiskās attīstības reālais

process ir komplicētāks par jebkuru loģikas
shēmu. Pirmkārt, sociālās regulēšanas tipu
maiņa notiek ārkārtīgi nevienmērīgi. Vienās sfē-

rās (zinātne, tehnika) regulēšanas racionālais

tips nostiprinājās ātrāk, bet citās, komplicētā-
kās, smalkākās sabiedrības dzīves sfērās tas vēl

tikai cērt sev ceļu, pastāvot līdzās vērtējošajam
un tradicionālajam stilam. Otrkārt, nedrīkst

apskatīt personības stāvokli sabiedrībā, neņemot
vērā tās konkrēto šķirisko struktūru. Šķiru
sabiedrībā indivīdu sociālo lomu nosaka ne tik

daudz viņu personiskās spējas, cik viņu izcelša-

nās vai sociālais stāvoklis. Sociālo iespēju
nevienlīdzība, vērtējošo orientāciju pretrunīgums
un sociālās regulēšanas mehānismu nevienda-

bība rada personības disharmoniju. Sabiedrisko

attiecību pretrunīgumu indivīds pārdzīvo kā

sava Es neatbilstību sociālajai lomai. Šī pret-
runa dažādās formās un dažādā pakāpē vēro-

jama visā šķiru sabiedrības vēsturē.
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Personība antīkajā sabiedrībā

Antīkās pasaules pamats bija tiešs piespiedu
darbs. Senajam grieķim verdzība bija pilnīgi
dabiska parādība, vergs — lieta, darba rīks, kas

principiāli neatšķiras no citām, nedzīvām lietām;

viņu vienkārši neuzskatīja par cilvēku. Tāpēc
problēma par indivīda un sabiedrības attiecībām

šeit izvirzījās tikai ierobežotos ietvaros: vienga-
balaina sabiedrība ir atsevišķa polisa (pilsēta-
valsts), bet cilvēks — šīs polisas brīvais dzimu-

šais loceklis. Taču pati šī attiecība dažādās

sabiedrības attīstības pakāpēs izskatās dažāda,
un izplatītais priekšstats par klasiskā grieķa
daudzpusību un harmoniskumu ir stipri vien

iluzors.

Sākumā, kad ģints bija viengabalaina, grieķi,

tāpat kā citas tautas, cilvēka individualitāti

neuzskatīja par patstāvīgu vērtību, un šā

uzskata pēdas redzamas arī vēlākajos avotos.

Homēra pētnieki atzīmē, ka viņa aprakstītajiem
cilvēkiem piemīt acīm redzams vispārīgo iezīmju

primāts pār individuālajām iezīmēm, pie tam

pašā šajā individuālajā ārējās puses tiek fiksē-

tas daudz pilnīgāk nekā iekšējās. Sevišķi vāji
tiek aprakstīta cilvēka iekšējā pasaule. Homēram

vēl nav termina, kas apzīmētu cilvēka garīgās
dzīves harmoniju 15; spilgti attēlodams ātrās

kājas un muskuļotās rokas, viņš neatrod vārdus

gara raksturošanai; savu rīcību Homēra varoņi
motivē ar dievu tiešu iejaukšanos un gribu. 16 Ar

to harmonē arī grieķu tēlniecības vispārīgais
gars: statuju sejas nepauž individuālu raksturu;
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psiholoģisms, kas nepieciešams portreta māk-

slai, parādās tikai daudzvēlāk.

Ģints kopienas sairšana izjauca šo pirmatnējo
viengabalainību, un tās vietu psiholoģiski un

sociāli ieņēma polisa. Valsts un sabiedrība šeit

saplūst. Tāpēc grieķa personiskā dzīve nav atda-

lāma no sabiedriskās dzīves, un šāds norobežo-

jums pat nepastāv. Kā atzīmē A. Losevs, «grieķi

ar politiku saprata ne to, ko mēs. Mēs ar politiku
saprotam valsts darbību attiecīgās valsts iek-

šienē vai ārpus tās. Turpretī grieķis ar politiku
saprata visu, kas attiecās uz polišu. Tā vispirms

bija sabiedriskā dzīve, kas viņam bija pilnīgi
neatdalāma no tā, ko mēs saucam par politiku.
Un pēc tam arī jebkura personiskā dzīve, kas

nav atdalāma no tā, ko mēs saucam par sabied-

risko dzīvi... Agrīnajā klasikā nemaz nebija
tāda individuāla cilvēka, kas pretstatītu sevi

dabai, mākslai vai sabiedrībai un politikai (šā
vārda mūsdienu nozīmē).»

17

Taču sabiedrības turpmākā attīstība un

sociālā noslāņošanās šo stāvokli būtiski groza.

Maiņas attīstība un darba dalīšana liek indivī-

dam stāties tiešās un netiešās attiecībās ar dau-

dziem citiem cilvēkiem, rodas vairāk socializāci-

jas faktoru un referento grupu, kuru domas

jāņem vērā savas rīcības orientācijā. Personības

lomu struktūrai kļūstot komplicētākai, personība
relatīvi kļūst autonomāka pret katru tās refe-

rento grupu (ģimeni, vecuma grupu, noteiktu

sociālo slāni utt.) atsevišķi. Līdz ar dažādu šķi-
risku un politisku grupējumu cīņu rodas indi-

vīdu sacensība un konkurence. Grieķu vēstur-

nieki un filozofi sīki apraksta tādas jūtas kā
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skaudību, godkāri v. tml., kuras nav iespējamas
tur, kur indivīds un sabiedrība ir saplūduši.

Sociālās struktūras komplicēšanās un sociālo

lomu diferenciācija izpaužas arī sociālās kontro-

les mehānismos un individuālajā pašapziņā. 18

Protagora formula «Cilvēks ir visu lietu mērs»,

sofistu noskaidrotā sociālo un morāles normu

relativitāte, Sokrāta aicinājums «Izzini pats
sevi» un no tā izrietošā morālā atbildība par
savu rīcību — tie visi ir individualitātes veido-

šanās simptomi un reizē arī liecina par personī-
bas un sabiedrības sākotnējās saliedētības izir-

šanu. Sevišķi raksturīgi ir tas, ka rodas interese

par ētiskām problēmām. Ģints un cilts sabied-

rībā pastāv vienota normu un tradīciju sistēma,
tās tiek uztvertas kā dabiskas, neapstrīdamas,
un izvēle var būt tikai vai nu starp to pieņem-
šanu, vai noraidīšanu (pēdējā gadījumā visa

cilts iekārta tiek nostādīta zem jautājuma).

Šķiru sabiedrībā šādas vienveidības nav, pastāv
daudzas sociālas un morālas normas un principi,
kuri ne tikai nav identiski, bet pat ir cits ar citu

pretrunā. Tagad indivīdam izvirzās jautājums
nevis vienkārši par to, ievērot vai neievērot attie-

cīgo normu, bet arī par to, tieši kāda norma ir

pareiza un kāpēc. Rodas vesela jautājumu sērija:
kas ir pareiza dzīve? Kas ir labs? Kuru no dau-

dzajiem dzīves ceļiem un stiliem izvēlēties? Tas

dod personībai ievērojamu autonomiju, kādas

nebija un nevarēja būt agrāk.
Attiecīgi mainās arī sociālās kontroles psi-

holoģiskie mehānismi. Ģints sabiedrības sabied-

riskā apziņa vēl neatšķir cilvēka rīcības rezul-

tātus no viņa nodomiem. Personiskais pašvērtē-
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jums šeit balstās tieši uz apkārtējo domām, bet

rīcības atbilstību grupu normām nodrošina

galvenokārt kauna jūtas. Tagad, kad tiek noro-

bežots rīcības motīvs un tās sekas, šāda vairāk

vai mazāk ārēja regulēšana vairs nav pietiekama.
Sākas meklējumi pēc atbildības iekšēja pamato-
juma, rodas vainas problēma. Kauns tagad ir

rūpes par savu reputāciju, par to, ko domā

apkārtējie cilvēki, kuri redz un var nosodīt tavu

izturēšanos. Vaina ir daudz komplicētākas jūtas,
tās priekšnoteikums ir attīstīta morālā apziņa
un pašvērtēšana, balstoties uz internalizētām

normām. Vainas sajūta attiecas arī uz personī-
bas iekšējiem stimuliem, pat ja tie nav kļuvuši

par darbību. Kaunēties var arī par nejaušiem,
ārējiem, no personības neatkarīgiem apstākļiem,
kas nostāda to neizdevīgā stāvoklī apkārtējo
acīs. Vainu cilvēks sajūt tikai par savu apzināto
rīcību. Tāpēc vainas problēmas rašanās grieķu
sabiedriskajā apziņā, viņu literatūrā un filozo-

fijā liecina, ka pieaugusi cilvēka individuālā paš-
apziņa. Viņš ne tikai vairs vienkārši orientējas
pēc grupas normām, bet apzinās sevi par auto-

nomu darbības subjektu un ir gatavs par šo dar-

bību nest morālu atbildību ne tikai līdzpilsoņu,
bet arī paša sirdsapziņas priekšā.

Priekšstats par klasiskā grieķa viengabalai-
nību un saplūšanu ar sociālo veselumu daudzē-

jādā ziņā balstās uz Platona un Aristoteļa iztei-

kumiem. Platons tiešām visādi uzsver atsevišķa
izolēta cilvēka eksistences neiespējamību. «Katrs
no mums pats sev ir nepietiekams un jūt vaja-
dzību pēc daudziem.» No tā izriet nepieciešamība
pēc kopējas dzīves, polisas, «kad viens no mums
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pieņem citus vai nu vienai vai otrai vajadzībai;
kad, jūtot vajadzību pēc daudz kā, mums ir tiek-

sme pēc daudzu kopienas locekļu un palīgu kop-
dzīves, tad šī kopdzīve iegūst nosaukumu «pilsē-
tas»». 19 Lai gan Platons apskata šo personības
un sabiedrības vienību nevis kā organisku,
dabisku vienību, bet gan kā darba dalīšanas

sekas (indivīdu savstarpējās attiecības viņš
attēlo kā attiecības, kurās indivīdi viens otru

saprātīgi izmanto), viņš pretstatā buržuāzijas
laikmeta individuālistiskajiem filozofiem balstās

nevis uz indivīda interesēm, bet uz visa vese-

luma interesēm. Runājot Marksa vārdiem, Pla-

tona pamattēze «ir tā, ka strādnieka pienākums
esot pielāgoties darbam un nevis darba pienā-
kums — pielāgoties strādniekam»20

.
Šis Platona

princips aizved pie kopīgas mantas un pat
kopīgu sievu idejas.

Analoģiski arī Aristotelis izvirza valsts dabu

pāri ģimenes un indivīda dabai: veselajam jābūt
pirms daļas. Ja atsevišķs indivīds «nespēj stā-

ties kopībā vai, uzskatīdams sevi par pašpietie-
kamu būtni, nejūt vajadzību ne pēc kā, viņš jau
vairs nav valsts elements, bet kļūst vai nu par

dzīvnieku, vai dievu»21
.

Taču jau pati šī sociālā veseluma primaritātes
neatlaidīgā uzsvēršana un individuālisma kritika

liecina par individuālisma pastāvēšanu un spēku.
To liecina arī Aristoteļa sūdzēšanās par cilvēka

vēlmju «neierobežotību», un draudzības slavinā-

šana, pie tam draudzības pamatā, pēc Aristoteļa
domām, ir atkal patmīļa: «Mīlot draugu, mēs

mīlam paša labumu, tāpēc ka labs cilvēks, kļu-
vis par mūsu draugu, kļūst par labumu — jo
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mēs viņu mīlam. Tādējādi katrs draudzībā mīl

paša labumu...»22 Savstarpējās satiksmes

vajadzība un nepieciešamība te secināta no indi-

vīdu savrupības fakta un no tā, ka viņiem ir

egoistiskas intereses.

Atklājums, ka cilvēka nodomi un darbības

rezultāti atšķiras, izvirza grieķiem jautājumu

par paša Es. Kas es esmu, ar ko atšķiros no

citiem cilvēkiem? Šie jautājumi bieži atkārtojas

vēlīnajā klasikā, sevišķi Eiripīda darbos. Atbildi

uz jautājumu par savu Es un par citiem cilvē-

kiem grieķis meklē nevis refleksijās un pašana-
līzē, bet savos sakaros ar citiem cilvēkiem, savā

izcelsmē un sabiedriskajā stāvoklī. Viņa priekš-
statā par brīvību pirmajā vietā ir spēks, neatka-

rība no ārējās piespiešanas un cita cilvēka kon-

troles. Šeit atspoguļojas ne tikai sākotnējās soci-

ālās viengabalainības sairums, bet arī brīvā

cilvēka un verga pretstats, kas ir visas antīkās

pašapziņas kodols. Kā pareizi atzīmē A. Goul-

dners23
, grieķim vergs ir tas, kas nav noteicējs

pats par sevi, kas atrodas cita varā. Tāpēc, ja
personība ir brīvs cilvēks, tad viņas īpašībām
jābūt verga īpašībām pretējām. Tāpēc tiek

uzsvērts spēks, vara, varenība, neatkarība no

citiem kā personības būtiskākās iezīmes. Un kā

izturēšanās regulētājs, lai izbēgtu liekus konflik-

tus, tiek cildināta paškontrole, savaldība, prasme

apvaldīt savas jūtas. Personības spēks izpaužas

ne tikai prasmē saglabāt neatkarību no citiem,
bet arī savu kaislību pakļaušanā, domas skaid-

rībā.

Abi šie temati — cilvēks un ārējie apstākļi,
augstākā griba, liktenis; cilvēks un viņa iekšējā
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pasaule, viņa kaislības — tiek izvirzīti grieķu
traģēdijā.

Sofokla varonis cīnās galvenokārt ar ārējiem

spēkiem, bet Eiripīdam konflikts pārnests uz per-

sonības iekšējo pasauli, izvēršas par cilvēka

sirds traģēdiju, ģints tradīcijām tiek izdarīts

atklāts uzbrukums. Tas bija dziļi progresīvs pro-

cess. Indivīds, kas bija izveidojies jaunos vēstu-

riskos apstākļos, «iemiesoja «sevī pašā» daudz

plašāku sociālo sakaru sistēmu nekā tā, ko viņam

piedāvāja cilts kopienas tradīcija. Un šajā
nozīmē izrādījās, ka tas «mikrokosmoss», ko

savā dvēselē izloloja indivīds, bija daudz lie-

lāka — sociāla — vērtība nekā klasiskās polisas

tradīcijas un parašas. Šis subjektīvais «mikro-

kosmoss» faktiski bija individuāli anticipēts tā

sabiedrības «makrokosmosa» pirmtēls, kuram

vajadzēja nomainīt un kurš jau sāka nomainīt

lokālo un ierobežoto klasisko polišu.» 24 Ne velti

cilvēka tradicionālā tēla, kā arī viņa un sabied-

rības savstarpējo attiecību revidēšana prasīja un

patiešām arī izraisīja kritisku attieksmi pret ver-

dzības institūtu.

Antīkās polisas sairšana nozīmēja, ka satrūkst

personības konkrētie, tiešie sakari ar sabiedrību

kā veselumu; valsts vairs nav identiska ar

sabiedrību, un cilvēka pilsoniskie pienākumi jau
vairs neizsmeļ viņa individualitāti. Šī personības
nošķirtība no sabiedrības izpaudās stoicisma,

skepticisma un epikūrisma izteikti individuālis-

tiskajā raksturā. Vispārīgais valsts vai vispār-

saprātīgas nepieciešamības formā tagad tiek
uzskatīts par svešu, ārēju varu, kas nomāc per-
sonību un ierobežo viņas brīvību. Lai no šīs
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varas atbrīvotos, cilvēkam savi sakari ar ārējo

pasauli jāsamazina līdz minimumam; gudra
cilvēka augstākā laime ir mierīga savas domā-

šanas vientulība.

Feodālisms un personība

«Tiešs piespiedu darbs,» rakstīja K. Markss,

«ir antīkās pasaules pamats; šeit sabiedrība bal-

stās uz piespiedu darbu kā uz pastāvošo funda-

mentu. Viduslaiku bāzi veido darbs, kas pats ir

privilēģija, darbs, kam ir nozīme ari savā nošķir-
tībā, bet nevis kā darbam, kas vispār rada mai-

ņas vērtības.»25 Feodālisma apstākļos indivīda

personiskās īpašības viennozīmīgi nosaka viņa

sociālā piederība. Visa cilvēka dzīve no dzimša-

nas līdz nāvei ir reglamentēta. Viņš gandrīz
nekad neatstāj savu dzimšanas vietu. Viņa tiek-

smes ierobežo kārtas piederība. Lai arī kā veido-

tos apstākļi, muižnieks vienmēr paliek muiž-

nieks, bet amatnieks paliek amatnieks. Sociālā

loma katram bija tikpat organiska, dabiska, pati
par sevi saprotama kā savs vārds. Katrai kārtai

ir pašai savi tikumi, un katram indivīdam jāzina
sava vieta. «Pacelties augstāk par savu kārtu ir

grēcīgi, jo dalījumu kārtās noteicis dievs,»

mācīja Akvīnas Toms.

Taču, lai gankopiena pilnīgi aptver katra sava

locekļa dzīvi, tā nav patstāvīgs veselums, bet

garas hierarhisku attiecību ķēdes posms. Indi-
vīds nevar iziet ārpus savas tiešās sociālās piede-
rības ietvariem, taču pastarpināti viņš ir saistīts

ar visu sistēmu. Šis reālais stāvoklis atrod spiri-
tuālistisku apgaismojumu kristietības cilvēka

koncepcijā. 26
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Kristietība noraida vēlīnās antīkās pasaules
individuālismu. Kristietība uzskata cilvēku ne-

vis par nejaušu atomu, bet par reliģiskās drau-

dzes locekli. Garīgajās attiecībās ar dievu perso-

nība iziet ārpus laicīgās hierarhijas ietvariem;
dieva priekšā visi ir vienlīdzīgi. Vergs viss pil-
nībā piederēja savam kungam, tika uzskatīts par
lietu. Viduslaiku dzimtcilvēkam, lai arī cik liela

bija viņa sociālā atkarība, piemita kaut kas tāds,
kas nevar piederēt nevienam laicīgam kungam.
Tā bija viņa nemirstīgā, mūžīgā dvēsele, viņa

garīgā personība, kas stāvēja pretī laicīgās ek-

sistences važām un grēcīgumam. Cilvēka sociālo

vērtību nosaka viņa kārtas piederība, un augstā-
kais sociālais tikums ir zināt savu vietu. Tur-

pretī personības garīgā vērtība nav atkarīga no

viņas sabiedriskā stāvokļa. Tā izpaužas cilvēka

spējā apliecināt savu garīgo Es, apvaldot un

pārvarot savu dabu. Pazemība sociālās īstenības

sfērā šeit apvienojas ar garīgo pašcildināšanu.
Viduslaiku domā galvenā bija pretruna starp

vispārīgās nebrīvības ideju (dieva providence)
un individuālās gribas brīvības principu.
Cilvēka gribas brīvība ierobežo dieva gribas brī-

vību, iedragā dieva viszinības un dievišķās pre-

destinācijas ideju. No otras puses, ja dievišķā
predestinācija ir absolūta, tad cilvēki nav nekas

vairāk kā marionetes un dievs pats atbild par
visiem viņu darbiem. Augustīns atrisina šo pret-
runu tādējādi, ka atzīst cilvēka brīvību darīt

faunu, t. i., atbildēt ar «nē» uz dieva baušļiem
(grēkā krišana), bet dievs ir visa labā avots

(cilvēks pēc savas dabas vairāk tiecas uz ļau-
numu — iedzimtā grēka sekas).
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Šī kristietības negatīvā gribas brīvības iz-

pratne atspoguļo feodālās reglamentācijas sis-

tēmas vispārīgumu, kas neatstāj vietu personis-
kai autonomijai. Kurš nesamierinās ar savu so-

ciālo stāvokli, kurš atsakās atzīt to par savas

personības dabisko likteni, tas uzbrūk pašiem
sabiedrības pamatiem. Netiecies uz augšu, ne-

centies pēc neiespējamā, jo svētīgi ir tikai garā
nabagie!

Taču ideju par vienlīdzību dieva priekšā ne-

mantīgie uzskata par nepietiekamu, un no tā

izriet neskaitāmās ķecerības, kas vienā vai otrā

veidā atdzīvina agrīnās kristietības opozicionāri
kritisko garu. Pazemības principu praksē no-

raida ne tikai feodālais virsslānis, kura visi pār-
stāvji cenšas palielināt savu varu un bagātību,
bet to intelektuāli apšauba arī cilvēka doma, kas

attīstās. «lekšējais ienaidnieks, kas nepētī, bet

kritizē, kas neatdarina, bet izlabo», iedragā
baznīcas doktrīnas nesatricināmību, cenšoties tā-

pat kā Abelārs «izpētīt patiesību ar saprāta pa-
līdzību un vadīties visur nevis ar cilvēku do-

mām, bet saprāta argumentiem»27.
Bet saprāta argumenti, kas ir pretrunā ar

cilvēku domām, var būt tikai iekšēji argumenti.
Visiem cilvēkiem, kas kaut kad nostājušies pret

valdošajām normām, ir piemitusi liela uzticēša-

nās sev vai nu kā pārliecība par savu intelektu,
vai kā priekšstats par savu pravietisko misiju.
Ar sabiedrības attīstību saistītās nepieciešamās
pārmaiņas sabiedriskajā apziņā jau ilgi pirms

parādīšanās pēc savas dabas konservatīvajos so-

ciālajos institūtos tiek uztvertas atsevišķas per-
sonības apziņā un struktūrā. Un, tā kā šī per-
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sonība nevar organiski «iekļauties» novecojušās
sabiedrisko attiecību sistēmas ietvaros, viņas

pašapliecināšanās pieņem individuālistisku

formu (kurā tomēr ir noteikts sociāls saturs).
Tā tas notika, kad saira antīkā polisa. Tā daudz

lielākā mērogā tas notika, kad sabruka feodā-

lisms.

2. KAPITĀLISMS UN PERSONĪBAS BRĪVĪBAS

PROBLĒMA

Neviens nav vergs lielāka mēra ka tas, kas

uzskata sevi par brīvu, nebūdams tāds īstenībā.

Gēte

Kapitālisma rašanās izraisīja nopietnas pār-
maiņas personības stāvoklī un sociālajā rak-

sturā. Tirdzniecības un rūpniecības attīstība

nebija savienojama ar feodālo reglamentāciju un

cilvēka piesaistīšanu pie savas dabiskās un so-

ciālās vides. «Šajā brīvās konkurences sabied-

rībā atsevišķs cilvēks ir atbrīvots no dabiskajām
saitēm utt., kas iepriekšējos vēstures laikmetos

padarīja viņu par noteikta ierobežota cilvēku

konglomerāta piederumu.»
28

Ir nokritusi maska zemiskā; un tagad
Būs visur cilvēks brīvs,

Būs brālis līdzīgs brālim; visi šķēršļi
Ir zuduši starp ļaudīm; ne cilšu vairs, ne tautu,
Ne kārtu vairāk nav; ir vienā saplūduši,
Un katram pašam vara ir pār sevi.* 29

* Atdzejojis J. Sirmbārdis.
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Kapitālistiskais privātīpašums prasīja perso-
nisku iniciatīvu, enerģiju, uzņēmību. Un tas pa-

tiešām stimulēja šo īpašību un tātad arī jauna
personības tipa rašanos.

Sabiedrībā, kas balstās uz tradīciju, izšķiroša
nozīme tiek piešķirta izturēšanās vienveidībai,
dažu vispārīgu normu un rituālu ievērošanai,

turpretī tagad ar to vairs nepietiek: pārāk bieži

personība atrodas ārpus grupas kontroles vai

nonāk situācijā, ko tradīcija neparedz; personī-
bai vajadzīga iekšēja vērtējošā orientācija, kas

būtu pietiekami stabila jebkurā situācijā. Mērķis,
kas virza šāda cilvēka darbību, ir «iekšējs» tādā

nozīmē, ka to viņam iedvesuši vecāki cilvēki jau
bērnībā, un, lai arī kā mainītos apstākļi, dzīves

mērķis paliek nemainīgs.
Sī personības iekšējās noteiktības akcentē-

šana vispirms izpaužas reliģiskajā apziņā. Pret-

statā viduslaiku nostādnei, ka cilvēks apjēdz
savu personību caur saplūšanu ar dievu un dieva

izzināšanu, protestantisms izvirza iekšējās ticī-

bas principu, pēc kura dievu var apjēgt caur

personības iekšējo pasauli. Viduslaiku baznīca

uzsvēra cilvēka līdzību ar dievu un viņa tiesību

cerēt uz dieva mīlestību un žēlsirdību. Turpretī
protestantisms, atspoguļodams patriarhālo saišu

sairšanu un preču-naudas attiecību stihiskumu,

apstiprina cilvēka dabas grēcīgumu, cilvēka at-

svešināšanos no dieva (Kalvins lieto tieši šo ter-

minu). Cilvēks nav sava likteņa saimnieks, to

jau iepriekš visās detaļās noteicis dievs, un ne-

viens nezina, vai viņam paredzēts izglābties vai

degt elles ugunīs. Bet tieši šīs šaubas, tas, ka

nav pārliecības par savu likteni, mudina kalvi-
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nistu aktīvi darboties zemes virsū: savu laicīgo
pasākumu panākumus kalvinists uzskata par

zīmi, ka viņš ir izredzēts, dievam patīkams. Uz-

devums ir atrast dievu nevis svētajos rakstos,

bet paša dvēselē. Darbība zemes virsū, darbs tiek

uzskatīts kā aicinājums, kā internalizēts dieva

novēlējums. Lai visapkārt plosās stihija, bet visi

mani panākumi ir apstiprinājums tam, ka esmu

izvēlējies pareizu ceļu ne tikai pēc cilvēku, bet

arī — un tas ir galvenais — pēc dieva kritērija,
un uz šo pārliecību es balstos savā darbībā.

Visu, ko es daru, es daru pēc dieva gribas. Vi-

duslaiku askētisma un pazemības vietā nāk prin-

cips: «Paļaujies pats uz sevi, un dievs tev palī-
dzēs.»

Jaunā kapitālisma individuālisms izpaužas ari

filozofiskajā domāšanā.

Renesanses laikmeta humānisti pēc tam, kad,
Mišlē vārdiem runājot, bija «atklāts cilvēks»,
pasludina indivīda atbrīvošanu no jebkādiem
pienākumiem pret anonīmo veselo un pretstata
feodālajam ideālam — cilvēkam kā kārtu tikumu

paudējam — viengabalainas vispusīgi attīstītas

personības ideālu. Indivīds kļūst par mērķi, sa-

biedrība — par attīstības līdzekli. Personības

brīvības ideja, kas sākumā ierobežojās ar inte-

lektuālās darbības sfēru, turpmāk līdz ar bur-

žuāziski revolucionāro kustību attīstību kļūst
par prasību pēc pilsoniskās un politiskās brīvī-

bas. Pretstatā viduslaiku domāšanas «universā-

lismam» XVII—XVIII gs. apgaismotāji pašu
sabiedrību un valsti apskata kā indivīdu savstar-

pēja līguma produktu. Jebkuras sabiedriskās

attiecības, no viņu viedokļa, ir pareizas tikai
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tiktāl, ciktāl tās atbilst to dalībnieku saprātīga-
jām vajadzībām un interesēm. «Interese un vaja-
dzība — tāds ir jebkuras kopības avots. Tikai

šis pamats ... apvieno cilvēkus savā starpā.» 30

Apgaismotāju personības teorija atspoguļo uz

personiskās atkarības balstīto feodālo sakaru sa-

iršanu un jaunas sabiedrības rašanos, kurā viss

pakļauts preču ražošanas likumiem un «dažā-

dās sabiedrisko sakaru formas attiecībā pret at-

sevišķu personību ir vienkārši viņas privāto

mērķu līdzeklis, ārēja nepieciešamība. Tomēr

laikmets, kas rada šo viedokli — savrupa vien-

patņa viedokli, — ir tieši visvairāk attīstīto (no
šā viedokļa vispārīgo) sabiedrisko sakaru laik-

mets.»31

Apgaismotāju filozofijas individuālisms bija
vēsturiski progresīvs. Izvirzot pirmajā vietā

personības intereses, apgaismotāji nebūt nesa-

prata tās šauri egoistiski un uzsvēra, ka pareizi
izprastas personības intereses galu galā vienmēr

sakrīt ar sabiedrības labumu. Taču šī koncepcija,
tāpat kā sabiedriskās attiecības, kas to radīja,
bija iekšēji pretrunīga. Personība tiek uzska-

tīta par patstāvīgu un augstāko sociālo vērtību,

par mērķi, attiecībā pret kuru visi sabiedrības

institūti un citi cilvēki* ir tikai līdzekļi. Bet tas

nozīmē, ka citam cilvēkam es arī neesmu nekas

vairāk kā līdzeklis. Attiecības, kas balstītas uz

savstarpēju izmantošanu, nenovēršami būs

egoistiskas, bet vispārīgā interese, par kuru runā

apgaismotāju filozofija, «ir tieši egoistisko inte-

rešu vispārīgums» 32.
Ka attiecības starp cilvēkiem tagad tiek uz-

skatītas par racionālām attiecībām, kuru pamatā
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ir savstarpēja izmantošana, tas nozīmē, ka indi-

vīdu vairs nereducē uz tā sociālo lomu, ka so-

ciālās funkcijas attiecībā pret personību ir ti-

kai viņas privāto mērķu līdzeklis, un šie mērķi
tātad attiecībā pret šīm funkcijām ir autonomi.

Tā, piemēram, «lai rastos vienaldzība pret no-

teiktu darba veidu, nepieciešams visai attīstīts

patieso darba veidu kopums, no kuriem neviens

nav valdošais» 33. Personas sociālais stāvoklis ta-

gad tiek izprasts kā kaut kas nejaušs, ar viņa
individualitāti nesaistīts. Bet tieši tāpēc šo fun-

kciju pildīšanu personība uztver kā nebrīvību, kā

pār viņu valdošu ārēju nepieciešamību.
Kapitālistiskā konkurence atbrīvo indivīdu no

kopienas grupu sakaru varas. Taču šīs brīvības

otra puse ir bezspēcība un vientulība. Reizē ar

savas pasaules paplašināšanos cilvēks zaudē

pārliecību par tās stabilitāti, ko deva «piederī-
bas» jūtas un fiksēta vieta kopienā. Indivīdu

vairs neierobežo sīkumainā cunftu v. tml. regla-

mentācija, toties viņam jāpaļaujas tikai uz paša
spēkiem nežēlīgajā konkurences cīņā, kuras re-

zultāts nav no viņa atkarīgs.
Jebkurā sabiedriskajā attiecībā cilvēks parā-

dās nevis kā viengabalains indivīds, bet tikai kā

līdzeklis, noteiktas funkcijas iemiesojums. Ir

kvalitatīva atšķirība starp meistara un zeļļa at-

tiecībām amatnieku cunftē un kapitālista un

strādnieka attiecībām. Attiecību pamats abos ga-

dījumos ir objektīvs un nav atkarīgs no dalīb-

nieku gribas. Bet pirmajā gadījumā sabiedriskā

attiecība ir konkrētu indivīdu attiecība; neiero-

bežojoties ar ražošanas ietvariem, tā aptver gan
sadzīvi, gan ģimeni, gan reliģiskās ceremonijas;
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otrajā gadījumā tā ir atklāti bezpersoniska: ka-

pitālistam nav daļas par strādnieka personību,
un strādniekam kapitālists nav cilvēks, bet bez-

personiska «firma». Preču fetišisms, kas izaug

no kapitālistiskās iekārtas dzīlēm, atspoguļo šo

stāvokli, personificējot lietas un padarot cilvēku

bezpersonisku. No tā izriet traģiskā pretruna

starp presonības pašapziņu, viņas ideālo «iek-

šējo pasauli» un viņas «sociālo vidi».

Šī pretruna visdažādākajos variantos atspogu-
ļojas jauno laiku filozofijā un mākslā.

Ruso to izvirza jautājuma veidā: «Vai cilvēks

līdz ar civilizācijas attīstību kļūst laimīgāks?» —

un atbild negatīvi. Kantam šī pretruna pa-

rādās kā antitēze starp egoistisko labklājību un

morāles likumu. Romantiķi to saprot kā pretrunu

starp darba dalīšanu un cilvēka kā viengaba-
laina indivīda vajadzībām.

Kapitālisms kā formācija nebija regress salī-

dzinājumā ar feodālismu. Tas nebija regress arī

no personības stāvokļa viedokļa. Atbrīvojis indi-

vīdu gandrīz no visām personiskās atkarības for-

mām, sagrāvis feodālo hierarhiju, kapitālisms
paplašināja personības autonomiju sociālās sa-

tiksmes un darbības sfērā. Likvidējis nacionālo

noslēgtību (pasaules tirgus radīšana, tautu tuvi-

nāšanās), kapitālisms paplašināja personības
autonomiju viņas kulturālās identifikācijas sfērā.

Likvidējis baznīcas monopolu, iedragājis tradī-

ciju varu, atvieglojis ideju un informācijas iz-

platīšanos, kapitālisms paplašināja personības
autonomiju viņas vērtējošo orientāciju veidoša-

nās sfērā. Tas viss neparasti palielināja indi-

vīdu kā personību daudzveidību un bagātību, iz-
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raisīja materiālo un garīgo prasību un vajadzību
pieaugumu. Taču tieši sakarā ar šīm pieauguša-
jām prasībām, kuras pauž sabiedrības attīstības

progresīvo tendenci, kapitālistiskā sabiedrība iz-

rādījās pilnīgi neapmierinoša, jo iepriekš minē-

tās iespējas tā objektīvi nespēj pārvērst īstenībā.

Formāli katrs indivīds var izvēlēties jebkuru
nodarbošanās veidu, iegūt jebkādu izglītību. Tur-

pretī faktiski šīs iespējas nosaka viņa šķiriskais
un mantas stāvoklis. Principā, tendencē kapitā-
lisms atvieglo tautu saskari un kultūras vērtību

apmaiņu, turpretī faktiski tas saglabā «krāsu

barjeru». Ideālā daudzie informācijas avoti dod

indivīdam brīvas intelektuālas pašnoteikšanās
iespēju, bet īstenībā varenie masu komunikācijas
līdzekļi (prese, radio, televīzija utt.) kalpo cil-

vēku ietekmēšanai tādā garā, kāds ir izdevīgs
valdošajām aprindām.

Šīs sabiedrības dzīves pretrunas nevar neizrai-

sīt slimīgas parādības personībā. Viņas Es, kas

integrē sevī sabiedrisko vērtību un ideālu sis-

tēmu, nonāk pretrunā ar viņas lomu struktūru,
ko nosaka sabiedrisko attiecību faktiskā sistēma.

Autonomija attiecībā pret lomu, ko nosaka indi-

vīda aizvien daudzveidīgākie sabiedriskie sakari,
reizē prasa arī, lai visi šie sakari būtu integrēti
viengabalainā sistēmā. Ja tas nenotiek, — un sa-

biedrisko attiecību antagonisms to ļoti apgrūtina
(minēsim par piemēru amerikāņu nēģera jurista
stāvokli: juridiski viņš ir līdztiesīgs visiem ci-

tiem pilsoņiem, intelektuāli stāv augstāk par

daudziem, un viņam ir tiesība uz augstu pres-

tižu, kas raksturīgs jurista profesijai, taču so-

ciāli viņš ir pilnīgi beztiesīgs, — un kāda gan
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var būt viņa pašapziņa?) —, iekšējie konflikti ir

nenovēršami. Tas, ko agrāk pārdzīvoja atsevišķi

cilvēki (lielākā daļa nepārsniedza tradīciju lī-

meni), tagad kļuvis par daudzu likteni.

3. VALSTS MONOPOLISTISKAIS KAPITĀLISMS UN

«PERSONĪBAS SABRUKUMS»

Mana dvēsele, zvēriņ mans niķīgais,
Starp pilsētas kulisēm

Kā kucēns ar pārrautu striķi

Kaucot apkārt tu skraidelē*

Andrejs Vozņesenskis

Kapitālisms sagrāva vecos patriarhālos saka-

rus un apstiprināja individuālismu par sociālās

filozofijas pamatprincipu. Personiskie panākumi
par katru cenu — šis kults kļuva par buržuāzis-

kās sabiedrības miesu un asinīm. Bet, lai «brīvie

indivīdi» nepārgrieztu cits citam rīkli, pati viņu
konkurence jāieliek zināmos ietvaros. Analizējot
buržuāzisko «vērtību» sistēmu, kā pareizi norāda

J. Zamoškins, jāatšķir normas-mērķi (šajā gadī-
jumā individuālisma principi) un normas-

ietvari, t. i., likumi, noteikumi, aizliegumi un re-

glamenti, ko rada faktiskā sociālā organizācija
un kas ierobežo individuālo patvaļu vispārības
labā. «Individuālistiskajai apziņai un individuā-

listiski orientētai personībai ir raksturīgs nemi-

tīgs un iekšēji neatrisināms konflikts starp nor-

mām-mērķiem un normām-ietvariem, pie tam gal-
venā, dominējošā puse šajā konfliktā parasti ir

normas-mērķis.» 34

* Atdzejojis J. Sirmbārdis.
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Sevišķi asa šī pretruna kļuvusi kapitālisma
vispārējās krīzes laikmetā. Agrāko «brīvo privāt-

uzņēmēju» ar viņa izolētā indivīda psiholoģiju,
kurš stāda sevi augstāk par sabiedrību, nomainī-

jis un kļuvis par valdošo sociālo tipu valsts mo-

nopolistiskās mašīnas ierēdnis, funkcionārs, kas

pēc savām tieksmēm (norma-mērķis) ir tikpat
individuālistisks, taču izjūt sevi jau ne vairs kā

pārcilvēku, bet kā ražošanas birokrātiskā mehā-

nisma (norma-ietvars) skrūvīti. Šo vērtējošo
orientāciju plaisu sociologi apraksta kā «atsve-

šināšanos». Taču ar šo terminu tiek apzīmēts
daudz kas: viens te domā cilvēka attālināšanos

no dabas, otrs — pirmskapitālistiskās darba mo-

rāles zaudēšanu, trešais — indivīda atsvešinā-

šanos no viņa paša radošajām potencēm, cetur-

tais — to, ka strādnieks nevar kontrolēt ražoša-

nas procesu, piektais — indivīdam piemītošās
sociālās vai politiskās bezspēcības sajūtu utt.

Jo vairāk emociju tiek ielikts šajos spriedumos,

jo mazāk ir skaidrības, par ko konkrēti ir runa:

kas atsvešinās, no kā atsvešinās, ar ko tiek aiz-

stāta «atsvešinātā» attiecība, kā izpaužas atsve-

šināšanās process, un kas ir tā aģents?
Lai nenoslīktu terminoloģijas niansēs, rīkosi-

mies šādi. Vispirms apskatīsim, kā tiek aprak-
stīti personības sabrukuma, individualitātes

nivelēšanas v. tml. simptomi, bet pēc tam šās

nodaļas pēdējā paragrāfā pamēģināsim noteikt

slimības diagnozi. Šeit visskaidrāk izceļas trīs

motīvi — darba dehumanizācija, sabiedrības dzī-

ves birokratizācija un masu komunikācijas
līdzekļu ietekme.
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Darba dehumanizācija

Ar darba dehumanizāciju vispirms jāsaprot

tas, ka darbam ir atņemta dvēsele. Dalītais

darbs nekad nav bijis iekšēji brīvs. Tomēr pa-

gātnē, sīksaimniecību un amatniecības apstākļos,
tas deva zināmus garīgus stimulus un, galve-
nais, bija organiski saistīts ar citām cilvēka dzī-

ves pusēm. Darbu neuztvēra kā vienkāršu eksis-

tences līdzekli. Viduslaiku amatnieks lepojās ar

savu amatu, ko viņš bija mantojis no senčiem,

ar savu piederību pie cunftes, rūpīgi glabāja un

krāja ražošanas noslēpumus. Agrīnais kapitā-
lisms izraisīja tādus stimulus kā cerību kļūt ba-

gātam, cenšanos tikt uz augšu, celt savu sociālo

statusu. Protestantisma morāle, kas pauda au-

gošā kapitālisma vajadzības, bija aicinājuma
un pienākuma morāle. Tagad amerikāņu socio-

logi konstatē šīs darba morāles pagrimumu.
Lielum lielā daļa strādnieku ir spiesti darīt

darbu, kas viņus pilnīgi neinteresē un nedod

iespēju izpaust savu individualitāti. Atkārtojot
dienu no dienas vienas un tās pašas vienādās

operācijas, strādnieks arvien vairāk iegūst auto-

māta ritmu un pats kļūst līdzīgs mašīnai. 35

Rutinētais, monotonais darbs nedod apmierinā-
jumu un prieku. «Bauda, ko var sniegt radošs

darbs, kļūst pieejama aizvien vairāk ierobežotam

mazākumam,»36 saka R. Millss. Lielākajai daļai
darbaļaužu nav arī cerības iegūt bagātību vai iz-

virzīties. Cilvēki zina, ka ar neatlaidīgu darbu,
ja vien negadīsies nelaime, piemēram, krīze vai

darba spēju zaudējums, viņi var nodrošināt sev

zināmu dzīves līmeni. Taču viņu personiskās pū-
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les darbā nemainīs viņu sociālo statusu, neatbrī-

vos no nepieciešamības strādāt viena vai otra

uzņēmēja labā. Kā rāda daudzu socioloģisko pē-

tījumu dati, ne tikai strādnieki, bet arī lielākā

daļa kalpotāju pat nerēķinās ar iespēju būtiski

izvirzīties darba vietā; ar firmu, kurā viņi strādā,

viņus saista tikai darba alga. Mēģinājumi no-

maskot kapitālistiskās ekspluatācijas necilvēcīgo
raksturu ar «cilvēcīgu attiecību» plīvuru, kurus

tagad izdara daudzas korporācijas, lai samazi-

nātu ražošanas konfliktu skaitu un «piesaistītu»
strādniekus pie firmas, lietas būtību nemaina.

«Sarauj, sarauj ... Kompānija šajā gadā grib

nopelnīt vairāk nekā pusmiljarda. Sarauj, sa-

rauj, mirsim par mūsu večiņu — kompāniju!» —

šajos ironiskajos vārdos, ko min Svadoss 37
,

iz-

paužas strādnieku attieksme pret aicinājumu celt

darba ražīgumu.

Procesus, kas agrāk skāra galvenokārt strād-

niekus, fiziskā darba darītājus, tagad aizvien

vairāk izjūt arī inteliģence. Agrāk, kad samērā

primitīvajai ražošanai bija nepieciešams relatīvi

neliels izglītotu cilvēku skaits, izglītības iegū-
šana jau pati par sevi deva zināmas materiālas

un morālas privilēģijas, ļāva inteliģencei zi-

nāmā mērā justies kā autonomai elitei. Tagad
stāvoklis ir mainījies.

Modernā ražošana prasa izglītotu cilvēku ma-

sas. Pie tam inteliģences atkarība no kapitāla
pieaug. Agrāk algotu darbu strādāja galvenokārt
ražošanas tehniskā inteliģence, bet pārējie inte-

liģenti bija pa lielākai daļai «brīvo profesiju»
pārstāvji, turpretī tagad jau vairākums Rie-
tumu inteliģences strādā algotu darbu. Daži



200

inteliģences slāņi (piemēram, skolotāji) saņem

pat mazāku algu nekā kvalificēti strādnieki. Taču

galvenais nav darba algas lielums, bet tas, ka

sīko un vidējo kalpotāju sociālais stāvoklis

pamazām tuvojas strādnieku stāvoklim: viņi

tāpat pārdod savu darbaspēku, tāpat ir pakļauti
ekspluatācijai, tāpat nemīl savu darbu. Kā

atzīmē H. Svadoss, «cilvēks ar balto apkaklīti
nonāk... pelēkajā strādnieku pasaulē»38

.

Tāpat kā strādnieki, kalpotāji, it sevišķi teh-

niskie darbinieki, sūdzas, ka viņu darbs ir mono-

tons un bezjēdzīgs, un viņu attieksme pret
organizāciju, kurā viņi strādā, lielāko tiesu ir ne-

gatīva. Tā, piemēram, franču sociologa Mišela

Krozjē pētījumos uz jautājumu, vai viņi uz-

skata savu organizāciju par labu darba vietu,

60% kalpotāju atbildējuši noliedzoši un tikai

viens no septiņiem intervētajiem izteicies pozi-
tīvi. 39 Šī negatīvā attieksme padziļinās vēl ari

tāpēc, ka kalpotājiem nav tās kolektīvās solida-

ritātes, kas tipiska strādniekiem. 40% no Krozjē
intervētajiem kalpotājiem teikuši, ka viņiem ko-

lēģu vidū nav draugu. Otri 40% izteikušies, ka

viņi šajā vidē varētu atrast sev draugus, taču do-

dot priekšroku draudzībai ar cilvēkiem, ar ku-

riem viņiem nav darba attiecību. Tikai 20% no-

vērtējuši savus darba biedrus pozitīvi kā iespēja-
mos draugus.40

Šo pretrunu cilvēki risina dažādi. Vieni mie-

rina sevi ar to, ka viņu darbs ir sabiedriski ne-

pieciešams, citi — ar samērā augsto darba algu,
trešie realizē savu individualitāti dažādos hobi,
kuriem nododas brīvajā laikā. «Bet cilvēka reā-

lais «darbs» — sfēra, kurā viņš pēc sava rak-
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stūra un spējām gribētu likt lietā savu emocio-

nālo un radošo enerģiju, — pa lielākajai daļai

tagad nevar sakrist ar to darbību, par kuru cil-

vēks saņem algu.»
41

Politiskās dzīves birokratizācija

Tas pats bezpersoniskums vērojams arī sa-

biedriski politisko attiecību sfērā. Feodālā sa-

biedrība bija organizēta hierarhiski, indivīds uz-

turēja sakarus ar citiem tikai ar savas sociālās

grupas (cunftes, kārtas, kopienas) starpniecību
un tās ietvaros. Darba sabiedriskās dalīšanas

pieaugums padarīja sakarus vispārīgus, sagrau-

jot vienas «starpstruktūras» un iedragājot citu

nozīmi. Rietumu sociologi apzīmē šo jauno stā-

vokli ar terminu «masu sabiedrība», uzskatī-

dami, ka šādā sabiedrībā indivīdi saplūst masā,

bet pašu sabiedrību raksturo aizvien lielāka so-

ciālā mobilitāte un tradicionālo sakņu, vērtību

un pieķeršanos vājināšanās. Vēlāk vēl atgriezī-
simies pie šī jēdziena un uz tā balstīto koncep-

ciju analīzes. Tagad mūs interesē tikai lietas

faktiskā puse.
Sīs aizvien pieaugošās sociālās mobilitātes po-

litiskā izpausme ir demokrātisko formu un in-

stitūtu attīstība un izplatīšanās. Demokrātija
nozīmē tautas varu; indivīdu kā preču ražotāju
vienlīdzībai atbilst viņu politiskā vienlīdzība,
pilsonisko tiesību un pienākumu vienlīdzība.

Taču kapitālisma apstākļos šī vienlīdzība pa-
liek formāla. Vienlīdzība vērtības likuma priekšā
neizslēdz mantisko nevienlīdzību, un tā savukārt
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nosaka politisko iespēju nevienlīdzību. For-

māli buržuāziskā valsts ir universāla un aizstāv

visas tautas intereses. Bet faktiski, kā rakstīja
Markss, «līdz šim pastāvošajos kolektīvisma su-

rogātos — valstī utt. — personiskā brīvība bija
tikai tiem indivīdiem, kas attīstījās valdošās

šķiras ietvaros, un tikai tiktāl, ciktāl tie bija šīs

šķiras indivīdi» 42
.

Taču arī šie indivīdi piedalās sabiedrības pār-
valdīšanā nevis paši, bet pastarpināti, ar «īpašas
cilvēku grupas» palīdzību, kuras lielums, nozīme

un loma pieaug līdz ar pārvaldīšanas funkciju
komplicēšanos. Jau savos agrīnajos darbos

Markss parādīja, ka pārvaldīšanas nošķiršana

no pārvaldāmajiem nenovēršami rada pašu pār-
valdes orgānu konservatīvismu un sausu formā-

lismu. Birokrātiskās valsts pamats un sekas ir

tautas masu pasivitāte, jo tā cenšas tautas ma-

sām iestāstīt, ka «priekšniecība visu zina la-

bāk», ka par vispārīgajiem pārvaldīšanas prin-

cipiem «var spriest tikai augstākās sfēras, kam

ir vispārīgākas un dziļākas zināšanas par lietu

oficiālo dabu» 43. Šī ilūzija piemīt arī valsts

ierēdņiem, kuri sabiedrības intereses identificē ar

valsts varas autoritāti un ir pārliecināti, ka

«valdītāji var labāk par visiem novērtēt, kādā

mērā vienas vai otras briesmas draud valsts

labklājībai, un jau iepriekš jāpieņem, ka viņi

dziļāk izprot veselā un tā daļu savstarpējās at-

tiecības nekā pašas šīs daļas»44.
No vienas puses, birokrātiskais aparāts pār-

spīlē savas reālās iespējas. «Birokrātam pasaule
ir vienkārši viņa darbības objekts.»45 No otras

puses, birokrātiskās mašīnas pamatprincips —
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«akli pakļauties, ticēt autoritātei, stingri no-

teikto formālo darbību mehānismam, gataviem

principiem, uzskatiem, tradīcijām»46
, izjaukdams

«atgriezenisko sakaru» starp ierēdnieciskās hier-

arhijas posmiem, praktiski padara to maz efek-

tīvu. Augstākās instances griežas pēc informā-

cijas par stāvokli kādā nozarē pie ierēdņa, kas to

pārzina. Bet viņam «jautājums, vai viņa sfērā

viss ir kārtībā, ir vispirms jautājums par to, vai

viņš šo sfēru labi pārvalda». Par to viņš parasti
nešaubās un vismaz nekad neatzīstas, ka tā nav.

«Tāpēc viņš, no vienas puses, nebūt neuzskatīs

stāvokli par tik sliktu, bet, no otras puses, pat

ja viņš to uzskatīs par sliktu, tad meklēs tā cē-

loņus ārpus pārvaldes sfēras, — daļēji dabas pa-

rādībās, kas nav atkarīgas no cilvēku gribas,
daļēji privātās dzīves apstākļos, kas nav atka-

rīgi no administrācijas, daļēji nejaušībās, kuras

nav atkarīgas ne no viena.»47

Tādējādi birokrātija tiešām ir «valsts kā for-

mālisms» (Hēgelis). «Birokrātija ir loks, no

kura neviens nevar izkļūt. Tās hierarhija ir zi-

nāšanu hierarhija. Virsslāņi paļaujas uz zemā-

kajiem slāņiem visā, kas attiecas uz detaļām; ze-

mākie slāņi uzticas virsslāņiem visā, kas attie-

cas uz vispārīgā izpratni, un tādējādi viņi vieni

otrus maldina.»48 Valsts, kas pārvērsta par «da-

žādu noteiktu, ar subordināciju un aklu pakļau-
šanos savstarpēji saistītu birokrātisko spēku»
kopumu, kļūst par ierēdņu interešu cīņas arēnu.

«Atsevišķam birokrātam valsts mērķis pārvēršas
par viņa personisko mērķi, par dzīšanos pēc
amatiem un karjeras taisīšanu.»49

Daudzas Marksa atzīmētās birokrātiskās



204

valsts iezīmes pastāvēja jau senajās austrumu

despotijās. Bet kapitālisms, kā parādīja Markss,
balstoties uz triju Francijas revolūciju pieredzi,
šo mašīnu pilnveidoja, padarīja to maksimāli ra-

cionālu un bezpersonisku. Bez tam formāli pa-

sludinātie brīvības un vienlīdzības principi pa-

stiprina kontrastu starp ideoloģisko formu un

sociāli politisko saturu.

Tagad birokrātiskais aparāts izaudzis ne tikai

kvantitatīvi, bet kļuvis komplicētāks arī kvalita-

tīvi.

1801. gadā viss ASV valsts aparāts sastāvēja
apmēram no 3000 cilvēkiem, no kuriem 900 bija
pasta darbinieki un 1700 valsts kases kalpotāji.
Militārajā un jūras kara resorā bija 35 civilie

kalpotāji, bet viss valsts departamenta štats sa-

stāvēja no 9 cilvēkiem, ieskaitot valsts sekretāru

un kurjeru. 1950. gadu beigās valsts kalpotāju
skaits Amerikas Savienotajās Valstīs, ieskaitot

arī militārās personas, sasniedza 10,5 miljonus
cilvēku. 50 Kā atzīst Pīters Bļaus — lielākais

birokrātijas pētnieks Amerikas Savienotajās Val-

stīs, «amerikāņu tautas lielākā un aizvien pieau-

gošā daļa vada savu darba dzīvi kā mazas

skrūvītes komplicētajā birokrātisko organizāciju
mašīnā»51

.
Tas nozīmē, ka politiskās un pārval-

dīšanas funkcijas arvien vairāk «atsvešinās» no

konkrētiem indivīdiem. «Pret viņiem, t. i., pret
cilvēkiem, kuriem jākļūst par administrēšanas

objektiem, birokrāti izturas bez mīlestības un bez

naida, pilnīgi bezpersoniski. Kur tiek skarta

pārvaldnieka-birokrāta profesionālā darbība,

viņš nedrīkst pārdzīvot nekādas jūtas, viņam jā-
izdara manipulācijas ar cilvēkiem tā, it kā tie
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būtu skaitļi vai lietas.»52 Bet pie tam viņš pats

kļūst tikai par administratīvās mašīnas skrūvīti.

Birokrātisku personību raksturo statiskums un

sastingums.
lerēdņu armiju, rakstīja V. I. Ļeņins, «apņem

buržuāzisko attiecību atmosfēra, viņa elpo tikai

to, viņa ir sastingusi, sarepējusi, iesīkstējusi,
viņai nav spēka izrauties no šās atmosfēras,

viņa nevar domāt, just, rīkoties citādi kā vien pa

vecam»
53

.
Izrādās, ka ierēdņi, saka P. Bļaus, «ir

tik aizņemti ar detalizētu noteikumu skrupulozu
ievērošanu, ka zaudē priekšstatu par pašiem sa-

vas darbības mērķiem» 54. Rezumējot lielu pētī-

jumu par augstiem ASV valdības ierēdņiem, pa-

zīstamais amerikāņu sociologs Loids Vorners

raksta: «Lai gan federālais vadītājs pilnīgi spēj
būt darbības iniciators, viņam ir tendence vairāk

reaģēt uz situāciju nekā pašam veidot to. Tas

ir sevišķi pareizi gadījumos, kad viņš saskaras

ar uzdevumu, kas prasa individuālu rīcību. Si-

tuācijās, kurās viņš strādā ciešā kontaktā ar ci-

tiem
, viņš jūtas vieglāk, brīvāk izrāda iniciatīvu

un vispār vairāk rīkojas nekā ir rīcības ob-

jekts.»ss

Birokratizācijai pakļauta ne tikai valsts, bet

ari saimnieciskā dzīve un politiskās partijas, kur

nemitīgi pieaug partijas bosu un speciāla algota
aparāta loma, sabiedriskās organizācijas, labda-

rības biedrības v. tml. Lai kur arī grieztos cil-

vēks, visur viņš saskaras ar bezpersonisko «Or-

ganizāciju». Un, tas ir sevišķi svarīgi, — bur-

žuāziskais valsts aparāts stāv'tieši pretī tautas

masām; tas ne tikai necenšas attīstīt masu ini-

ciatīvu, bet sistemātiski slāpē to, «izstumj»
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masas no politikas. «Valsts kalpotāji skaitās

«tautas kalpi», bet īstenībā viņi bieži vien stāv

pāri tautai,» saka pazīstamais amerikāņu socio-

logs Roberts Mertons.56 Cilvēks, kas nokļuvis šās

gigantiskās mašīnas labirintos, jūtas pazudis un

bezpalīdzīgs. Laikam neviens to nav aprakstījis
spilgtāk par Kafku.

Visa tā sociāli psiholoģiskais rezultāts ir cil-

vēku vilšanās politikā, tā saucamā «depolitizā-
cija». Kāpēc man piedalīties politikā, ja no ma-

nis tikpat nekas nav atkarīgs, ja visus svarīgos
lēmumus pieņem bez manis, bet mani izmanto kā

vienkāršu marioneti?

Franču sociologs P. Fužeirolass57 min rakstu-

rīgus iedzīvotāju aptaujas datus. Uz jautājumu
«Vai jūs interesējaties par politiku?» pozitīvi

(«Jā, interesējos») atbildējuši 36% vīriešu un ti-

kai 13% sieviešu; 36% vīriešu un 27% sieviešu

atbildējuši — «Interesējos laiku pa laikam», 28%
vīriešu un 60% sieviešu atbildējuši: «Nē, neinte-

resējos.» Uz jautājumu «Vai jūs uzskatāt, ka,

balsojot nākamajās vēlēšanās, vēlētāji ietekmēs

valsts politiku?» tika dotas šādas atbildes:

Stipri ietekmēs — 14%
Visai maz — 26%
Nemaz — 33%

Nezinu, ko teikt — 27%

Parastais pilsonis nevar šādos apstākļos jus-
ties atbildīgs par sabiedrību. «Atsvešinātais

masu cilvēks atrodas sabiedrībā, bet nepieder pie
tās. Viņš nav atbildīgs par vērtējošo sistēmu sa-

glabāšanu, tāpēc viņa pieķeršanās objekts var
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viegli mainīties,» raksta amerikāņu sociologs
F. Selzniks. 58 Tas veicina cilvēku ideālu seklumu,

personības sabiedriski politisko apvāršņu sašau-

rināšanos.

Lietas būtība ir nevis tā, ka cilvēki neinteresē-

jas par politiku, bet tā, ka viņi politikā neatrod

sev vietu. Daudziem cilvēkiem politiskā apātija
ir savdabīga un, protams, nenobrieduši pastāvo-
šās īstenības totālas «nepieņemšanas» forma.

Bet tas ir visai bīstams stāvoklis. Bremzējot
politiskās aktivitātes un cilvēku apzinīguma pie-
augumu, mūsdienu kapitālisms līdz ar to ratla

apolitisku un nediferencētu «masu», kas veidojas
no izputējušās sīkburžuāzijas pārstāvjiem, dažā-

diem strādnieku šķiras atpalikušiem slāņiem un

deklasētiem elementiem. Objektīvi šie cilvēki

cieš no kapitālisma, taču kaut ko grozīt viņi

nespēj, un viņu dusmas un vilšanās izpaužas
tikai neskaidrā neapmierinātībā. Tieši tāpēc viņi

viegli padodas fašistiskai demagoģiskai ietek-

mei un tiek izmantoti kā triecienspēks, lai grautu
buržuāziski demokrātiskās brīvības un institūtus,
kuros viņiem nav atradusies vieta. Vācu (un arī

jebkura cita) fašisma vēsture uzskatāmi rāda šo

patiesību. Neprasme atrast adekvātu izeju savai

politiskajai aktivitātei, savas bezspēcības apzi-
nāšanās bezpersoniskās «organizācijas» spēka
priekšā rada iracionālu agresivitāti, tieksmi pēc
vardarbības un postīšanas. Bet abos gadīju-
mos — vai nu cilvēks tiek iespiests birokrātiskās
mašīnas Prokrusta gultā, vai arī atrod «at-

klāsmi» demagoga-«vadoņa» histēriskajā klieg-
šanā — viņš paliek manipulāciju objekts, bandi-

nieks svešā spēlē.
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«Masu kultūras» grimases59

Tātad darbs tiek padarīts bezpersonisks, dehu-

manizējas, un sabiedriski politiskajā dzīvē valda

auksts birokrātisms... Bet ir taču vēl brīvais

laiks, ko cilvēks var izmantot pēc paša ieska-

tiem! Kad Markss rakstīja «Kapitālu», vidējais
darba dienas ilgums franču strādniekiem bija
13 stundas. Engelsa grāmatā «Strādnieku šķi-
ras stāvoklis Anglijā» aprakstītajiem strādnie-

kiem praktiski nebija vaļas brīžu; viņu «brīvā

laika» tik tikko pietika, lai atjaunotu darbā izlie-

totos spēkus. Tagad stāvoklis ir citāds. Visās

attīstītajās kapitālistiskajās zemēs darba dienas

ilgumu ierobežo likums. Pastāv samaksāti atva-

ļinājumi, sociālā apdrošināšana v. tml. Liktos,
ka tas rada visus apstākļus personības attīstī-

bai, pat ja viņas darbs ir rutinēts un neintere-

sants. Tieši tā izvirza jautājumu daudzi socio-

logi. Franču sociologs Zofrs Dimazedjē pat
nosaucis savu grāmatu «Uz brīvā laika civilizā-

ciju?»60. Taču jautājuma zīmi beigās viņš nav

licis nejauši.

Pirmkārt, tagadējo darba dienas saīsināšanu,
kas salīdzinājumā ar agrīnā kapitālisma laik-

metu ir stipri ievērojama, nevajag pārspīlēt.
Tieši kapitālisms taču savā laikā atņēma strād-

niekam brīvo laiku, kas bija reglamentēts vidus-

laikos, kad bija aizliegts strādāt svētdienās, dau-

dzajos svētkos v. tml. Pēc H. Vilenska datiem,
kas aprēķinājis cilvēka brīvo laiku gadā un visas

viņa dzīves laikā, mūsdienu kvalificētais strād-

nieks šajā ziņā ir sasniedzis tikai XIII gs. amat-

nieka līmeni.61 Otrkārt, jāņem vērā brīvā laika
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sadalījuma nevienmērība starp dažādām šķirām
un sociālām grupām. Treškārt, rodas jautājums,
kā šis brīvais laiks tiek izmantots?

Darba dehumanizācija tiešām izraisījusi cil-

vēku lielākās daļas personisko ideālu pārvietoša-
nos no ražošanas sfēras uz sadzīves un patērēša-
nas sfēru. Runājot nelaiķa R. Millsa vārdiem,

«privātās uzņēmības un darba mīlestības elkus»

sabiedriskajā apziņā nomainījuši «brīvā laika un

patērēšanas elki». Es esmu mazs cilvēciņš un

necenšos kļūt par šīs pasaules vareno. Darbs

man vajadzīgs tikai tāpēc, lai eksistētu, tas nav

mans galvenais dzīves uzdevums. Mana īstā

dzīve sākas aiz firmas sienām. Te es esmu brīvs

un individuāls. Kamēr esmu jauns, man ir

draugi un draudzenes, ar kuriem jautri var pava-
dīt laiku, iedzert, izklaidēties. Bet, kad kļūšu ve-

cāks, radīsies ģimenes pavards, mājīgs namiņš,
kas aizsargās mani no aukstās un vienaldzīgās
ārpasaules. Ja man ir garlaicīgi, varu palasīt
grāmatu, paskatīties televizoru, aiziet uz kino,
dzīvot līdzi iemīļoto sportistu panākumiem. Ja

mana dzīve man liekas tukša un vienmuļa, es

varu to «padarīt bagātāku» ar informāciju par

kinozvaigžņu un citu slavenību intīmās dzīves

detaļām (sociologi to dēvē par «pseidoidentifi-
kāciju»). Ko tad vēl? Kas mani traucē attīstīt

savu individualitāti jebkurā man tīkamā vir-

zienā?

Bet ak vai! Izrādījies, ka arī brīvā laika un,

patērēšanas kā personības attīstības galvenās
sfēras fetišizācija ir iluzora un nedibināta. D. Ris-
mens, kas grāmatā «Vientuļais pūlis» rakstīja,
ka mūsdienu sabiedrībā personības attīstība
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varot notikt nevis darba sfērā, bet brīvā laika un

izpriecu sfērā, tagad klaji atzīst savu kļūdu:
«Jūgs, kas uzgūlies brīvajam laikam sakarā ar

darba dezintegrāciju, ir pārāk liels, lai ar to

varētu tikt galā; brīvais laiks ne tikai nevar

glābt darbu, bet arī pats iet bojā līdz ar to; lie-

lākajai daļai cilvēku brīvajam laikam jēga ir

tikai tad, ja jēga ir darbam.»62 Un tas ir pilnīgi
dabiski.

Ja darbs un sabiedriskā darbība neveido cil-

vēkam ieradumu patstāvīgi domāt un just, neiz-

raisa viņā daudzveidīgas un komplicētas garī-

gās vajadzības, no kurienes gan šīs vajadzības
radīsies brīvajā laikā? Protams, cilvēks mājās

var būt pavisam ne tāds, kāds viņš ir darbā, se-

višķi tad, ja darbs viņam nepatīk. Taču izveido-

jies pieradums pie standarta un personības psi-

holoģijā iesakņojies konformisms nenovēršami

liks sevi manīt arī šeit un, iespējams, pat spē-

cīgāk nekā darba sfērā.

Kamēr cilvēks atrodas darbā, viņš ir pakļauts
noteiktam ārējam, uzdotam ritmam, mašīnas,

konveijera vai ierēdnieciskās rutīnas ritmam.

Pēc darba indivīds atbrīvojas no šī ritma. Un kas

notiek? Ļoti bieži viņš vienkārši nezina, ko darīt.

Viņa fantāzija, ko veidojuši ierobežotie viņa dzī-

ves sociālie apstākļi, ir pārāk nabadzīga, viņa
kulturālās prasības šauras, neattīstītas. Būdams

brīvs, viņš vispirms skatās uz citiem: ko tad

dara citi? Un atkal, pašam nemanot, viņš nokļūst
bezpersoniskā standarta varā.

Draugi iedzer un uzskata, ka tas ir jautri.
Tātad tā vajag. Ja man tas liekas garlaicīgi, es

laikam neesmu pilnīgi normāls. Draugi spēlē uz
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naudu suņu sacīkstēs? Nu ko, spēlēšu es ari.

Galvenais — neatpalikt no citiem, nepalikt vie-

nam, būt tādam kā visi. Bet ko nozīmē būt

tādam kā visi? Atkal nivelēšana, atkal standarts.

Standarta modes, standarta izpriecas, standarta

kinozvaigžņu tips... No darba atrauts un tam

pretstatīts brīvais laiks, kas domāts «mazajam
cilvēkam», kurš nošķirts no lielās sabiedriskās

dzīves, nenovēršami padara cilvēku sīku un tātad

arvien vairāk viņu standartizē.

Markss rakstīja, ka kapitālismā «tieši atbil-

stoši lietu pasaules vērtības pieaugumam aug
cilvēka pasaules bezvērtība»63. Uzskatāms šās

tēzes apstiprinājums ir krīze, ko pašreiz pārdzīvo
humanitārā kultūra un kas sevišķi redzama uz

dabas zinātņu un tehnikas lielisko panākumu
fona.

Sis temats nebūt nav jauns. Par tehnicisma

draudiem un to, ka cilvēku pakļaus verdzībā

mašīna, rakstīja jau XIX gs. sākuma romantiķi.
Vēl spēcīgāk šis temats skan jaunajos laikos.

Pat sociologi, kam šāds noskaņojums ir svešs,
konstatē sabiedrības garīgās kultūras un tās

materiāli tehniskās bāzes «plaisu» jeb «atpalik-
šanu» no šās bāzes. Cilvēki maz interesējas par

to, kas atrodas ārpus viņu profesionālās darbī-

bas sfēras. To cilvēku skaits, kam ir vidējā vai

augstākā izglītība, palielinās, taču viņu redzes

loks ir ļoti šaurs. Lielu grupu amerikāņu aspi-
rantu palūdza nosaukt 12 visā pasaulē pazīs-
tamu grāmatu, tādu kā «Zāles stiebri», «Guli-

vera ceļojums», «Sugu izcelšanās» v. tml. auto-

rus. 39% varēja nosaukt ne vairāk par trim

autoriem.64 Zinātniskajā darbā lietišķie, utilitārie
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jautājumi pamazām izstumj teorētiskus, funda-

mentālus pētījumus. Māksla no dzīves un paša
cilvēka izzināšanas līdzekļa, no atklāsmes aiz-

vien vairāk pārvēršas par vienkāršu izklaidēša-

nos, par līdzekli, kas palīdz novirzīties no sarež-

ģītām dzīves problēmām. Tā, piemēram, pēc kāda

franču pētnieka 65 datiem, 23% kino apmeklētāju
iet uz kino tikai tāpēc, lai pavadītu laiku. Kāds
trīsdesmit gadu vecs tehniķis izteicies: «Es eju
uz kino, lai pavadītu laiku, kad man svētdienā

nav ko darīt.» Lielākā aptaujāto daļa (40%)
meklē kinematogrāfā «iedomāto dzīvi», kas nav

līdzīga viņu pašu dzīvei: «Es neeju skatīties

bēdīgas filmas, dzīve jau tāpat ir pietiekami

skumja»; «Kino es gribu smieties, jo dzīvē tāds

gadījums nerodas bieži.» Tikai 24% iet uz kino

pašizglītības nolūkā, lai gūtu kādu informāciju,
bet viņi bieži vien to izprot visai primitīvi, utili-

tāri. Labāks stāvoklis nav ari ar muzeju un kon-

certu apmeklēšanu, grāmatu lasīšanu v. tml.

«Kultūra ir tas, kas paliek tad, kad nezini, ar ko

nodarboties,» saka kāds no Fransuāzas Sagā-
nās

66 varoņiem, un šī vulgārā patērētāja attiek-

sme pret kultūru ir tipiska ievērojamai Rietumu
mūsdienu jaunatnes daļai.

No tā arī rodas tāda specifiska parādība kā

«masu kultūra».

Rietumos jau sen iesakņojusies cilvēku (un
attiecīgi viņu kulturālo vajadzību) dalīšana trīs

grupās: «augstpierainos» (domāti inteliģences
augšslāņi, elite, kam piemīt izsmalcināta

gaume), «vidējpierainos» (inteliģences lielākā

daļa) un «zempierainos» (domātas «neizglīto-
tās» masas, kurām esot saprotami tikai visvulgā-
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rākie izklaidēšanās veidi). īsto, augsto kultūru

rada un uzņem tikai pirmā — skaitā vismazākā

grupa. Turpretī trešās — vismasveidīgākās kate-

gorijas līmenis tik zems, ka tai jārada īpaša
«masu» kultūra, surogātkultūra (komiksi, Holi-

vudas filmas, vulgāras estrādes rēvijas, striptīzi
v. tml.), kas ir kultūra tikai pēc nosaukuma un

ko pazīstamais amerikāņu žurnālists Duaits

Makdonalds ironiski nosauc par «masu kultūru».

«Masu kultūrai» nav nekā kopīga ar folkloru, ar

tautas pagātnes kultūru. Tautas kultūru radīja
paši darbaļaudis, tā bija tieša viņu dzīves piere-
dzes un estētisko jūtu izpausme, nekādā ziņā ne-

bija standartizēta. «Masu kultūra» turpretī neiz-

aug no masu jaunrades, bet to masām rada citi

cilvēki, kas apzināti orientējas uz neattīstītu un

vulgāru gaumi. Tāpēc tā ne tikai nav «tilts» no

elites «augstās» kultūras uz masu «tautas»

kultūru, bet nepielūdzami iedragā, grauj gan

vienu, ganotru. «Masu kultūra» vispirms ir pelē-
cīgums, standarts, bezpersoniskums, neapdāvi-
nātība.

«Masu kultūras» problēmai veltītas jau des-

mitiem grāmatu un simtiem rakstu, kas uzrak-

stīti no visai dažādām pozīcijām. Harmoniskāko

«masu kultūras» teoriju devis Ņujorkas sociologs
Ernests van den Hāgs67. Pēc viņa domām, «masu

kultūru» rada jebkura industriāla sabiedrība,
kur valda masveida ražošana. Tās galvenās iezī-

mes ir šādas:

1. Vispirms notiek kultūras ražotāju nošķirša-
nās no tās patērētājiem. Šī nošķiršanās ir daļa
no vispārīgās ražošanas nošķiršanās no patērē-
šanas, darba — no rotaļas. Kultūra zināmā mērā
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pārvēršas par «skatāmu sportu», kurā cilvēki

aplūko to, ko viņi paši nav pārdzīvojuši.
2. Masveida ražošana, kas paredzēta vidējas

gaumes vai vairākuma gaumes apmierināšanai,
nenovēršami ķeras pie standarta. Un standarti-

zācija, kas īstenībā neapmierina pilnībā nevienu

gaumi, pamatos iedragā jebkuru individualitāti.

To veicina tehniskie līdzekļi, ar kuru palīdzību
tiek nodrošināta kultūras produktu masveida

ražošana un realizācija.
3. Tā kā kultūra, tāpat kā jebkura produkcija

masu sabiedrībā, tiek ražota galvenokārt patē-

rētāja vidējai gaumei, kultūras ražotāji iegūst

privileģētu stāvokli un saglabā to ne tik daudz

tādēļ, ka attīsta un kultivē autonomu gaumi, bet

galvenokārt tādēļ, ka izdabā patērētāja gaumei,
kas jau izveidojusies.

4. Neparasti pieaugušais masu tirgus vilinā-

jums novirza potenciālu talantu no patiesas
jaunrades. Māksliniekiem būtībā nav stimula

radīt komplicētus darbus apstākļos, kad par

vieglo masveida produkciju samaksā stipri vai-

rāk.

5. Cilvēku lielākā daļa labāk vēlas abstrahē-

ties no dzīves nekā iedziļināties tās noslēpumos,
vēlas iežūžot sevi ar tradicionāliem, pierastiem

motīviem, nevis apgrūtināt sevi ar jaunu motīvu

uztveršanu.

6. Cilvēki baidās vientulības un nepopularitā-
tes. Apkārtējo cilvēku atzinība kļūst par vienīgo
morālo un estētisko kritēriju, kuru atzīst cilvēku

vairākums.

7. Mūsdienu pilsētas dzīves apstākļi veicina

cilvēku savstarpējo izolāciju, attīsta viņos tiek-
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smi bēgt pašiem no sevis, no jebkādas tiešas

pieredzes. Tāpēc līdz ar kontaktu skaita palieli-
nāšanos krasi samazinās to intensitāte. Cilvēki

kļūst vienaldzīgi un neizvēlīgi iecietīgi. Viņu

pašu dzīve, tāpat kā arī viss pārējais, kļūst aiz-

vien triviālāka, eklektiskāka, bez kāda kaut cik

noteikta stila.

8. Viens no galvenajiem «masu kultūras»

uzdevumiem ir izraut cilvēkus no dzīves garlai-
cības. Bet, tā kā šī kultūra rada pieķeršanos
gatavai, standartizētai pieredzei, tā atņem per-

sonībai iespēju autonomi attīstīties un padarīt
bagātāku savu personisko pieredzi. Tādēļ cilvēku

dzīve kļūst vēl garlaicīgāka un tukšāka.

«Cilvēku vairākums,» noslēgumā saka van den

Hāgs, «līdz sirmam vecumam barojas ar mannā

putriņu, viņi ir pieradināti, ka viņiem vienmēr

visu sagremo un ieliek mutē. Viņi jūt neskaidru

nemieru un neapmierinātību, taču paši nezina,
ko grib, un nevarētu sakošļāt un sagremot to,
kā viņiem nepietiek. Pavāri nemitīgi klaiņo pa
visu pasauli, meklēdami jaunu ēdienu receptes.
Bet rezultāts vienmēr tas pats — tā pati sājā
putriņa, kas rūpīgi izkāsta, sasmalcināta,

sakulta, uzsildīta un atdzesēta.»

Runa ir par tiešām masveida procesiem. Pēc

sociologu aprēķiniem 8 no 10 amerikāņiem vis-

maz 4 stundas katru dienu skatās televīzijas rai-

dījumus vai klausās radio, vai arī dara vienu un

otru. Izglītības līmenis šo praksi ietekmē maz.

Cilvēki ar augstu izglītības cenzu kritizē televī-

zijas programmas, tomēr nevar «izslēgties» no

tām, lai gan izjūt vainas apziņu. Tikai trīs

no pieciem visizglītotākajiem profesoriem un



216

juristiem pilnīgi noraida televīzijas «zempierai-

nos» favorītus; lielākā daļa šā vai tā pieņem gan

«augstpierainās», gan «zempierainās» program-

mas.
68 Tas pats ir ar lasīšanu. Ap 60% ASV iedzī-

votāju lasa galvenokārt bulvāru literatūru (tikai
komiksus vien izdod 700 milj. eksemplāru
gadā), turpretī nopietnas grāmatas lasa ne vai-

rāk par 10—15% amerikāņu 69
.

Pēc H. Vilenska

datiem, lielākā daļa amerikāņu, kas lasa vismaz

vienu «augstpieraino» žurnālu, lasa arī «vidēj-
pierainos» un «zempierainos» izdevumus. Tikai

3% šo cilvēku lasa vienīgi «augstpierainos» žur-

nālus, bet «augstpierainās» grāmatas lasa pat
mazāk nekā masu lasāmvielu. Tikai viens no čet-

riem izjautātajiem speciālistiem ar koledžas ap-

joma izglītību varēja pateikt, ka divu mēnešu

laikā viņš izlasījis kādu «augstpieraino» grā-
matu. Tas viss neapšaubāmi veicina noteiktu

kultūras standartizāciju. «Būt sociāli integrētam

Amerikā,» nobeidz Vilenskis, «nozīmē pieņemt
patērētāju gaumes propagandu, reklāmu un

straujo maiņu.»70

No šīs standartizācijas cieš arī paši māksli-

nieki, rakstnieki un aktieri, kuru darbs zaudē

jaunrades degsmi. Franču sociologs Edgars Mo-

rēns raksta: «Kultūras rūpniecībā novērojama to

autoru skaita palielināšanās, kuri ne tikai nicina

savu darbu, bet arī tieši norobežojas no tā. Au-

tors vairs nevar identificēt sevi ar savu darbu.

Starp viņu un viņa darbu izaug pretīgums. Tā-

dējādi zūd mākslinieka vislielākais apmierinā-
jums — identificēties ar savu darbu, balstīt uz tā

savu transcendenci. Šis atsvešināšanās tips ir

radniecīgs tam, kas notiek ar rūpniecības strād-



217

nieku, taču tas notiek specifiskos subjektīvos un

objektīvos apstākļos un ar vienu būtisku atšķi-
rību: autoram tiek pārmaksāts.» 71

Šo novērojumu apstiprina neskaitāmi fakti.

141 rakstnieku, kas raksta scenārijus Holivudai,
lūdza izteikt savas domas par amerikāņu kino.

No 169 piezīmēm par filmu saturu 133 bija pil-
nīgi negatīvas, 11 nenoteiktas un tikai 25 pozitī-
vas72

.
Daudzi autori, kas reiz pamēģinājuši strā-

dāt kino nozarē, atsakās turpmāk to darīt. La-

bāks stāvoklis nav arī citās sfērās. Pazīstamais

amerikāņu žurnālists T. S. Metjūzs, kas 24 ga-
dus nostrādājis žurnāla «Time» redakcijā aug-

stos amatos, savā autobiogrāfijā raksta: «Es

«Time» nevarēju ņemt nopietni... Es «Time» ne-

mīlēju. Katrā savā rakstā es būtu varējis uzrak-

stīt taisnību: «Savu darbu es nemīlu.»» Visu

savu dzīvi viņš, žurnāla redaktors, bijis spiests

paust svešus, bet ne savus uzskatus. Viņa auto-

biogrāfiskās grāmatas recenzentiem bija pil-
nīgs pamats teikt, ka tas ir stāsts par to, «kā

tiek gūti panākumi un reizē zaudēta sava indi-

vidualitāte»7
3.

Un tas nav atsevišķs gadījums,
bet tipiska parādība.

Personība un «seksuālā revolūcija»

Aprakstītais standartizācijas process izplatās
visās cilvēku dzīves sfērās līdz pat visintīmāka-

jām attiecībām. Tas vērojams pat seksuālo at-

tiecību jomā.
Kā zināms, Freids tieši formulējis tēzi par

mūžīgo un neatrisināmopretrunu starp dzimum-
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dziņu, no vienas puses, un civilizāciju, no otras.

Šo pretrunu, pēc Freida domām, nosaka vairāki

cēloņi. Pirmkārt, tā atduras pret baudas prin-
cipa (kas ir Id pamatā) nesavienojamību ar rea-

litātes principu, uz kuru balstās civilizācija.
Otrkārt, konflikts starp civilizāciju un sek-

sualitāti sakņojas tajā apstāklī, ka dzimummī-

lestība ir divu cilvēku attiecības, kur trešais

vienmēr ir lieks, turpretī civilizācija dibināta uz

lielu grupu attiecību; mīlas attiecības savā kul-

minācijā neatstāj vietu interesei par apkārtējo
pasauli, mīlas pāris noslēdzas sevī: lai būtu lai-

mīgi, viņiem nav vajadzīgs pat bērns. No tā

izriet priekšstats par libido iracionalitāti un so-

ciālās represijas nepieciešamību, kura nenovēr-

šami pastiprinās līdz ar civilizācijas attīstību.

Racionāla civilizācija tiecas pēc cilvēka desek-

sualizācijas. Bet Erosa vājināšana nenovēršami

nozīmē Tanatosa, nāves instinkta pastiprināšanu
(psihiskās enerģijas daudzums, pēc Freida do-

mām, ir nemainīgs) ar izrietošajām mūsdienu

sabiedrības postošajām tendencēm — kariem,
vardarbību utt.

Jau runājām par cilvēka dzimumjūtu tīri biolo-

ģiskā traktējuma nepamatotību. Bet kāpēc tieši

seksualitāte mums zināmo sabiedrību lielākajā
daļā ir pakļauta visstingrākajam tabu? Kā parā-

dīja jau F. Engelss darbā «Ģimenes, privātīpa-
šuma un valsts izcelšanās», lietas būtība te nav

tik daudz dzimumjūtu iracionalitātē, cik represī-

vajā civilizācijas raksturā, jo civilizācija pama-

tojas uz to, ka cilvēka paša darbības radītie pro-

dukti pakļauj viņu verdzībā.

Seksualitātes romantizēšana sākās jau sirmā
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senatnē. Romantiskā mīlestība ir ilgstošas vēs-

tures produkts, tā organiski saistīta ar cilvēka

individualitātes veidošanos. Atšķirībā no nedi-

ferencētas dzimumdziņas romantiskās mīlestības

nosacījums ir izveidojusies personība, kuras vi-

sas izpausmes ir dziļi individuālas. Bez tam mī-

lestība ir divu individualitāšu attiecības, tās

nosacījums ir savstarpība un tātad, kaut vai vie-

nīgi šajā ziņā, vīrieša un sievietes vienlīdzība.

Sabiedrības attīstības agrīnajās stadijās šādas

individualizētas jūtas varēja rasties tikai kā izņē-
mums no vispārējās likumības.

Ja civilizācija cīnītos tikai ar iracionālu, nedi-

ferencētu dzimumdziņu, tad līdz ar romantiskās

mīlestības rašanos problēma vairs nepastāvētu.
Bet lietas būtība ir tieši tāda, ka civilizācija,

par kuru runā Freids, balstās uz atsvešinātu

darbu, cilvēks tajā nav pašmērķis, bet līdzeklis.

Romantiskā mīlestība, kas aizrāvusi cilvēku visu,

civilizācijā objektīvi ir svešķermenis, vēl vai-

rāk, — izaicinājums valdošajai sistēmai. -Mīles-

tība «neietilpst» lietu attiecību ietvaros. Tāpēc tā

nokļūst ārpus oficiālās sabiedrības. Grieķiem tās

ir ganu idiles vai sakars ar heterām, viduslaikos

visspēcīgākās jūtas asociējas ar laulāto neuzti-

cību.

Nav nejaušība, ka gandrīz visi patiesie vai

izdomātie stāsti par cēlu mīlestību beidzas tra-

ģiski. Paši to neapzinādamies, mīlētāji met izai-

cinājumu sociālajai sistēmai, kurā individuali-

tāti saista kārtu, kastu vai reliģiskā piederība,
un sabiedrība uz šo izaicinājumu atbild ar morā-

lām un sociālām represijām. Un vai gan var būt

citādi?
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Lai ari kā Eloiza, iestājusies klosteri, mocās

ar sirdsapziņas pārmetumiem, aiz kuriem slēp-
jas stingri iegaumētās kristīgās morāles normas,

lai arī kā viņa cenšas dzīt projām «grēcīgās do-

mas», mīlestība pret Abelāru viņai ir augstāka
par visu, pat par mīlestību pret dievu. «Dievs ir

liecinieks,» raksta viņa savam mīļotajam, «ka

es visu savu dzīvi vairāk esmu baidījusies aizvai-

not tevi nekā dievu un vairāk cenšos izpatikt tev

nekā viņam. Arī klosterī es iestājos nevis aiz mī-

lestības pret dievu, bet pēc tavas pavēles. Pa-

domā, cik skumja un nožēlojama ir mana dzīve,

ja zemes virsū es ciešu visu to veltīgi un arī nā-

kamajā dzīvē nesaņemšu nekāda atalgojuma.»74

Šādas jūtas baznīcas acīs ir ķecerīgas, tās ir

daudz bīstamākas par laulības pārkāpšanu, kas

izdarīta vienkārši aiz miesas kārības, kuru ap-

mierinājis cilvēks nožēlo ... līdz nākamajai rei-

zei.

Kristīgā baznīca oficiāli pasludina, ka fiziskā
mīlestība ir grēcīga, laulība tiek attaisnota ti-

kai ar nepieciešamību dzemdēt bērnus, viss pā-
rējais ir netīrs un zemisks. Tieši šeit teorētiski

tiek pamatots romantiski cēlo jūtu (agapē) un

zemiskās dzimumdziņas duālisms, par ko jau ru-

nājām un ko būtībā netika pārvarējis arī Freids.

No vienas puses, apslāpētā seksualitāte atrod iz-

eju neirotiskā mīlestībā pret dievu, reliģiskā eks-

tāzē. No otras puses, baznīca sankcionē prosti-
tūciju, bet «izglītotie» renesanses laikmeta pā-
vesti (Jūlijs 11, Leons X, Klements VII) pat paši
ceļ publiskās mājas. Šī plaisa starp ideālo un

reālo novērojama arī ikdienas dzīvē: trubadūri

dzied par cēlu mīlestību pret daiļu dāmu, bet
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savas laicīgās vajadzības apmierina ar istabe-

nēm vai pāžiem.
Renesanse, kas slavināja cilvēku un cilvē-

cisko, reabilitēja arī dzimumdziņu. Kas askētam

šķita «miesas grēks», tas tagad kļuva par da-

bisku un veselīgu «ķermeņa baudu». Taču rene-

sanses mīlestības kults vispirms bija ķermeņa
kults, baudas kults. Bokačo varoņi nemeklē inti-

mitāti, bet baudu. Kad bauda kļūst par paš-
mērķi, tā tiecas pēc aizvien lielākas izsmalcinā-

tības. Renesansei tipiskais veselīgās seksualitā-

tes kults XVII—XVIII gs. aristokrātiem pārvēr-
šas par seksuālas izsmalcinātības un izlaidības

kultu, kurā nav nekāda garīgā elementa. Sekss

kļūst par flirtu, izpriecu, bet sieviete — tikai par
baudas līdzekli.

Ne romantiskā mīlestība un ne antīko grieķu
bargais Eross, bet draiskais Amors ir izlutinātā

XVIII gs. tipiskais simbols.

Jaunās — buržuāziskās sabiedrības veidoša-

nās nevarēja neskart arī šo dzīves pusi. Pretstatā

izsmalcinātajai vecās aristokrātijas bezjūtībai li-

teratūra sāk apdziedāt vienkāršā cilvēka nemāk-

slotās, īstās jūtas (sentimentālisms), poetizēt
visvareno liktenīgo kaisli (romantisms). Marķīzs
dc Sads atdod vietu sapņotājam Verteram vai

Bairona nemierpilnajiem varoņiem.
Taču jūtu poēzija atkal atduras pret īstenības

prozu. Pazudušas rozes, bet palikušas važas.

Bezpersonisko preču-naudas attiecību ietvaros

individuālām jūtām nav vietas, bet fiziskās no-

rises liekas kaut kas nepieklājīgs. Viktorijas
laika liekulība vispār neatzīst dzimuma pro-

blēmu, kas atkal kļūst par visstingrāko tabu. Bet
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praksē to nevar likvidēt, un attiecīgās tieksmes

noiet «pagrīdē», tiek piepildītas slepus, pārdzīvo-
tas kā kaut kas piedauzīgs.

Tieši ar šādu materiālu savā klīniskajā praksē

sastapās Freids. «Vīriešu izturēšanās mīlestības

jomā tagadējā civilizācijā,» viņš rakstīja,
«iemieso psihiskās impotences tipu. Tikai ne-

daudziem kulturāliem cilvēkiem maigums un

jutekliskā tieksme apvienojas. Seksuālajā paš-
apliecināšanās procesā vīrieti gandrīz vienmēr

ierobežo viņa cieņa pret sievieti, un viņš jūtas
pilnīgi brīvs šajā ziņā, tikai tad, ja viņam ir da-

rīšana ar zemāku seksuālu objektu.» 7s Pēc Freida

domām, estētiskais un seksuālais, skaistums un

bauda ir nepārvaramā pretrunā. «Ģenitālijas ne-

veica līdz ar pārējām cilvēciskajām formām ceļu
uz skaistumu, tās palika dzīvnieki. Mīlestība

savā būtībā tagad ir tikpat dzīvnieciska, kāda tā

bijusi vienmēr.»76

Freids šeit spriež kā morālists, viņš tikai pār-
tulko medicīnas un bioloģijas valodā jūdaisma
un kristietības morāles normas un priekšstatus.
Vai nav pareizāk šo jautājumu izvirzīt citādi:

iracionāla ir nevis dzimumdziņa, bet sabiedrība,
kas nevar apmierinoši to simbolizēt un organi-
zēt? Bloķējot augstākās, maksimāli cilvēciskās

seksualitātes formas (romantiskā mīlestība), sa-

biedrība pati virza indivīdu uz primitīvākām, ze-

mākām formām. Bet tās tiek morāli nosodītas.

Rezultātā — pieaugoša neapmierinātība, nedro-
šība un nomācoša vainas sajūta.

Freids tādējādi uztaustīja reālu problēmu, bet

savas nevēsturiskās pieejas dēļ neprata to pa-

reizi nostādīt. Salauzis «klusēšanas sazvēres-
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tību» ap dzimumjautājumu, viņš tomēr sagla-
bāja veco garīgās un miesīgās mīlestības diho-

tomiju. Sākumā viņa darbi buržuāziskajā pub-
likā izraisīja skandālu, taču vēlāk stāvoklis mai-

nījās. Pretēji paša Freida morālistiskajai ten-

dencei viņa teorija tika izmantota, lai attaisnotu

un cildinātu tieši tās seksualitātes formas, kuras

viņš pats uzskatīja par patoloģiskām un centās

izskaidrot.

Pēdējos gados Rietumos, it sevišķi Amerikas

Savienotajās Valstīs daudz raksta un runā par

tā saucamo «seksuālo revolūciju», ar kuru tiek

saprasta ģimenes dezorganizācija, laulības re-

gulatīvās funkcijas vājināšanās, dzimummorāles

liberalizācija, dzimumattiecību pieaugošā brī-

vība v. tml. lepriekš jau pieskārāmies dažiem

šās problēmas aspektiem. Taču jāuzsver, ka

seksuālo interešu izvirzīšana sabiedrības dzīves

avanscēnā organiski saistīta ar sabiedrības

krīzi.

Kā pareizi atzīmējis D. Rismens77
,

daudziem

jauniešiem sekss kļuvis par sava veida «pēdējo
robežu», kur viņi cer atrast (vai saglabāt)
savu individualitāti. Kāds amerikāņu donžuāns

šo domu izteicis šādi: «Es labi nopelnu, bet

mans bizness mani neiedvesmo. Strādāt vairāk

nozīmē tikai nopelnīt lieku naudu valdībai.

Mums nav ne jaunu pasauļu, kuras vajadzētu
iekarot, ne neskartu zemju, kuras vajag izpētīt;
vienīgi varbūt kosmoss, bet ne visi mēs esam

kosmonauti. Jūs zināt, ka daudzi burtiski zaudē

prātu, izgudrodami sev aizraujošus hobi, piemē-
ram, marku kolekcionēšanu vai rakņāšanos dār-

ziņā, un cenšas sevi pārliecināt, ka viņi esot
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laimīgi. Bet tas viss ir pašapmāns. Es labāk šo

iedvesmu smeļos seksā, kas ir daudz vairāk

nekā hobi. Tas mani uzmundrina, interesē un

satrauc. Un nekad neļauj aizmirst, ka esmu

dzīvs.»78

Jaunieši seksuālo izlaidību dažkārt pārdzīvo kā

savu protestu pret sabiedrības konformismu, kā

iespēju praksē nodemonstrēt, ka viņi «noraida»

pastāvošo sabiedrību un tās liekulīgo morāli.79

Bet ak vai! Izrādās, ka ari šī «neatkarīgā
dzīve» ir ilūzija. Sā tipa jaunieši seksuālo attie-

cību sfērā grib iegūt visu to, ko viņiem nedod

citas dzīves sfēras. Taču, ielūkojoties dziļāk, iz-

rādās, ka zāles ir tikai slimības simptoms. Sa-

skaldītais indivīds pa lielākajai daļai nav spējīgs
pārdzīvot spilgtas, harmoniskas jūtas, viņa sek-

suālajās attiecībās izpaužas tā pati spriedelē-
šana, konformisms un aukstums, kas citās dzī-

ves sfērās. Drudžainā cenšanās «ņemt no dzī-

ves» neļauj viņam atdoties pašam. Rezultātā jo
vairāk meklējumu, jo vairāk vilšanās. «Par lietu

pārvērstais sekss» ir tikpat funkcionāls kā viss

pārējais. Meitene meklē pielūdzējus nevis sava

prieka, bet sociālā prestiža pēc. Jauneklis tuvi-

nās meitenei nevis tāpēc, ka viņam to gribētos,
bet tāpēc, ka «tā ir pieņemts». «Man vienmēr ir

bijušas daudzas satikšanās, pat tad, kad bija
stipra konkurence (cik raksturīga pati vārdu iz-

vēle! — /. X.). Taču, patiesību sakot, es domāju,
ka darīju to nevis tāpēc, ka gribēju, bet man

vajadzēja pierādīt, ka es varu. Es to nesapratu,
kamēr nebijām saderinājušies, un tagad esmu

laimīgs, ka nevajag turpināt šo sacīksti, vienu

un to pašu rutīnu.»80 Jo vairāk sakaru, jo mazāk
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tajos meklējamās intimitātes un individualitātes.

Pati sakara pieejamība mazina tā pievilcību, pa-

dara to par kaut ko ikdienišķu. Bet tika meklēts

tieši neparastais!
Seksualitātes pārvēršana par masu patēriņa

priekšmetu padara to par tādu pašu lietu kā pā-
rējās. Izrādījies, ka draudīgais, asinskārais

zvērs, kas pārvarējis visas barjeras, ir visēdējs.
Dzimummorāles liberalizācija, atteikšanās no

būtībā iracionālajiem tabu ir nepieciešams, taču

nebūt ne pietiekams patiesas cilvēku jūtu atbrī-

vošanas nosacījums. Te, tāpat kā citās dzīves

sfērās, «brīvībai no» ir maza vērtība, ja nav

«brīvības priekš».

Personības degradēšanās

Kā tas viss ietekmē cilvēku, viņa raksturu? Fi-

lozofi, sociologi, psihiatri — visi vienā balsī runā

par augošo personības degradēšanās, cilvēka de-

individualizēšanās tendenci, par viņa izkušanu

bezpersoniskā masā. «Tāda indivīda problēma,
kurš zaudē savu individualitāti masā, ir tipiska
mūsdienu pasaules problēma.» 81

No vienas puses, notiek, tā sakot, cilvēku ārē-

jās standartizācijas un nivelēšanas process vi-

siem vienādo dzīves apstākļu ietekmē un masu

komunikācijas līdzekļu iedarbības rezultātā. Cil-

vēki veic vienādu darbu, dzīvo vienādās mājās,
lasa vienas un tās pašas grāmatas, atdarina vie-

nas un tās pašas kinozvaigznes. Viņi pat garlai-
kojas vienādi. Tas padara cilvēkus aizvien vien-

veidīgākus, viena tipa, līdzīgus automātiem.
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Individualitāte, pēc Rismena izteiciena, «deģe-
nerējas par egocentrismu un ekscentrismu»82

.

No otras puses, personība degradējas no

iekšienes sakarā ar neatrisināmo pretrunu starp

individuālistiskajām nostādnēm, kas mantotas

no pagātnes, un mūsdienu sociālo īstenību. Mē-

ģinājums reāli izolēties (vai piespiesta pašizolā-
cija) no citiem cilvēkiem rada mokošu iekšēja
tukšuma un bezspēka sajūtu, kas aiziet līdz sava

Es zaudēšanai. Tieši šo pašatsvešināšanos ameri-

kāņu psihologi uzskata par vistipiskāko mūs-

dienu neirozi. Freida pacienti gadsimta sākumā

cieta galvenokārt no pretrunas starp internalizē-

tiem aizliegumiem, tabu un to, kas, pēc viņu do-

mām, bija viņi paši. Turpretī mūsdienu neiroti-

ķis meklē atbildi uz jautājumu — kam lai viņš
tic, par ko viņam vajadzētu vai par ko viņš va-

rētu kļūt. Psihoanalīzē meklē «patvērumu no

saraustītās eksistences, aiziešanu un atgriešanos

pie patriarhālākām indivīdu savstarpējām attie-

cībām»83. Sašķelts daudzās nepietiekami integrē-
tās un tāpēc ārējās lomās, indivīds tiecas pēc
stabilitātes, siltuma un intimitātes, ko var atrast

tikai saskarē ar citiem.

Taču mēģinājums nodibināt šādus sakarus uz

pastāvošās sociālās īstenības bāzes un tās ietva-

ros visbiežāk izvēršas par psiholoģisku konfor-

mismu, gandrīz dzīvniecisku vajadzību «būt

kopā ar citiem», «piederēt» pie kaut kā vesela.

Indivīds, kuram brīvība nozīmē vienkārši to, ka

nav ierobežojumu, un kuram nav apjēgtas dzī-

ves perspektīvas, kurš nezina, kādēļ viņš ir brīvs,
nenovēršami pārdzīvo šo brīvību kā lāstu. Katr-

reiz, kad viņš paliek vienatnē, viņš izjūt iekšēju
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tukšumu un grūtsirdību. Saplūst ar citiem, vien-

alga, ar ko, vienalga, kāpēc, — tāds ir viņa vie-

nīgais sapnis. «Bēgšana no brīvības» — tā to

nosauca Ērihs Fromms. Laime ir «būt tādam kā

visi». Un, ja «visi» kļūst par pretīgiem degun-
radžiem bez saprāta, goda un jūtām, — vien-

alga, tikai nepalikt vienam vai mazākumā. Jo-

nesko luga «Degunradži» palīdz izprast fašisma

psiholoģiju ne mazāk kā viens otrs speciāls pē-
tījums.

Taču netrūkst arī pētījumu. Pietiek nosaukt

jau citēto D. Rismena grāmatu «Vientuļais pū-
lis», kas Amerikā un tāpat arī Eiropā kļuvusi
par sava veida socioloģisku bestselleru (tās me-

tiens pārsniedz 500 tūkstošu eksemplāru). Pēc

Rismena domām, XIX gs. Amerikas Savienotajās
Valstīs un citās kapitālistiskajās zemēs domi-

nējošais sociāla rakstura tips bija «no iekšienes

orientējama» (inner-directed) personība. Šāda

cilvēka tieksmju virzība varēja būt visvisāda:
tā varēja būt tieksme kļūt bagātam, vēlēšanās

taisīt karjeru, tas varēja būt reliģiskais askē-

tisms. Taču «no iekšienes orientējamu» perso-
nību raksturo dzīves mērķu stabilitāte, mērķtie-
cība. Turpretī mūsdienu Amerikā, pēc Rismena

domām, aizvien vairāk gūst pārsvaru cits cil-

vēka tips — personība, kas «orientējas pēc ci-

tiem» (other-directed). Šā tipa cilvēkam nav

stabilu dzīves mērķu un ideālu. Viņš tiecas gal-
venokārt pēc harmonijas ar apkārtējiem cilvē-

kiem un savu izturēšanos orientē uz to, lai būtu

līdzīgs apkārtējiem un iegūtu viņu mīlestību un

atzinību. Tāds cilvēks viegli maina savus uz-

skatus, ja ir mainījusies sabiedriskā doma. Viņš
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tik ļoti padodas ārējiem iespaidiem, ka ne tikai

apkārtējie cilvēki, bet arī viņš pats nezina, kāda

tad galu galā ir viņa individualitāte. «No iekšie-

nes orientējamas» personības psiholoģisko me-

hānismu Rismens salīdzina ar žiroskopu, turpretī
tādā cilvēkā, kurš «orientējas pēc citiem», ir it

kā radars, kas jutīgi reaģē uz jebkuriem ārējiem

signāliem. Tam ir acīmredzams sakars ar sa-

biedrības birokratizēšanos un ar to, ka pilnvei-
dojas metodes manipulēšanai ar cilvēkiem.

Rietumu filozofi un sociologi neparasti spilgti
un izteiksmīgi apraksta individualitātes atsveši-

nāšanās un degradēšanās simptomus. Vecā in-

dividuālisma tradīcijas padara viņus sevišķi ju-

tīgus pret visām šā procesa niansēm. Bet kādu

izeju viņi piedāvā? Ir divi galvenie varianti.

Vieni autori, konstatējuši plaisu starp indi-

vīda pašapziņu un viņa reālo sociālo stāvokli,
uzskata par vienīgo iespējamo indivīda piemē-
rošanos sabiedrībai, personības vērtējošo orientā-

ciju saskaņošanu ar viņas reālo lomu struktūru.

Jāatsakās no individuālisma filozofijas, jāizprot
un jāpieņem sociālās kontroles pastāvošās for-

mas un tādējādi jāpanāk pašapmierināšanās.
Individuāli psiholoģiskā līmenī šo būtībā

konformistisko tendenci iemieso Freida psiho-
analīze. Freida vispārīgajā teorijā bija noteikta,

paša Freida līdz galam neapzināta sociāli kri-

tiska strāva. Freida postulētā pretruna starp
cilvēka instinktīvo dabu un civilizāciju nenovēr-

šami padara cilvēka un sabiedrības attīstību

saistītu ar konfliktiem, pie tam konflikts ir gan

personībā pašā, gan arī starp indivīdu un sa-

biedrību. Freida metapsiholoģija atspoguļo un
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absolutizē reālu konfliktu, kas raksturīgs pasau-

lei, kurā jebkuras sociālās normas un attiecības

stāv pretī indivīdam kā kaut kas ārējs un repre-

sīvs, bet indivīda spontāno rīcību sabiedrība uz-

ņem kā iracionālu un postošu. 84 Taču Freids uz-

skatīja, ka šī pretruna atrodas ārpus vēstures un

ir principiāli neatrisināma. Personības stāvokli

var atvieglot, vienīgi palīdzot viņai pielāgoties
pastāvošajai videi, un tas panākams ar psiho-
analīzes palīdzību.

Ja runa ir par neirotiķi, tāds ceļš liekas pa-

reizs: ārsts nespēj mainīt sociālos apstākļus, kas

traumējuši viņa pacientu, viņš tikai var palīdzēt
slimniekam pielāgoties šiem apstākļiem, lai to

pasargātu no jaunām traumām. Bet, kad psiho-
analīze pretendē būt universāls sociālo pretrunu
atrisināšanas līdzeklis, atklājas tās konservatīvā,

sargājošā būtība. Pārnesot novērojamo pretrunu
no sabiedrisko attiecību makrokosma uz indivi-

duālās apziņas mikrokosmu, šā tipa psihotera-
pija aizstāj sabiedrības kritiku ar personības
paškritiku. Cilvēks sajūt īstenības iracionalitāti,
bet viņam apgalvo, ka lietas būtība slēpjoties

viņa paša psihes iracionalitātē. Strādnieks ir sa-

šutis, ka kapitāls manipulē ar viņa personību kā

ar lietu, bet psihoanalītiķis viņam saka, ka

viņš vienkārši pārnesot uz uzņēmēju jūtas, kā-

das bērnībā izjutis pret savu tēvu. Rezultātā so-

ciālā problēma atkāpjas tālāk, un personības
uzmanība pārslēdzas uz paša Es, protests tiek

uzņemts kā patoloģija, bet pielāgošanās īstenī-

bai, lai arī kāda tā būtu, — kā norma.

Sociāli psiholoģiskajā, kolektīvajā līmenī šo

pašu funkciju — indivīda pielāgošanos viņa
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sociālajai lomai — izpilda tā saucamo «rūpnie-
cībā pastāvošo cilvēcisko attiecību» 85 teorija un

prakse. Ārēji tas izskatās pilnīgi pieklājīgi un

pat humāni: tiek izvirzīts uzdevums maksimāli

atvieglot strādnieka stāvokli, lai viņš firmā jus-
stos «kā mājās». Administrāciju speciāli apmāca

pieklājībā un laipnībā, ievērojamas summas tērē

strādnieku brīvā laika un sadzīves organizēša-
nai utt. Taču aiz tā slēpjas viltus teorija par

darba un kapitāla interešu harmoniju, kuru vi-

siem spēkiem cenšas ieviest darbaļaužu apziņā.

Kapitālam nepietiek ar strādnieka darba pie-

savināšanos, tas cenšas manipulēt arī ar viņa

jūtām, kontrolēt un virzīt visu viņa personisko
dzīvi. Ja strādnieks nav apmierināts ar savu

dzīvi, jāpalīdz viņam pielāgoties tai, taču ne-

var būt ne runas par pašas sociālās realitātes

mainīšanu. Kāds rūpniecības konsultants šo

domu izteicis šādi: «Vismaz pusi vidēja kalpo-
tāja grūtību var atvieglot, vienkārši dodot viņam

iespēju «izrunāties». Šajā sakarībā nav pat va-

jadzīgs neko darīt. Nepieciešams tikai pacietīgi
un uzmanīgi klausīties un, ja vajadzīgs, pa-

skaidrot, kāpēc neko nevar izdarīt... Lai apmie-
rinātu strādniekus, nebūt vienmēr nav jāizpilda
viņu vēlēšanās.»86

Cilvēki, kas kapitālisma perspektīvas un iespē-

jas vērtē kritiskāk (Rismens, Fromms, Markuze),
noraida šo konformistisko programmu, saskatī-
dami «cilvēcisko attiecību» sistēmā rafinētu krāp-
šanu (labākajā gadījumā pašapmānu), pēc
savas dabas bezpersonisku attiecību «viltus

personalizāciju». Taču viņu protestam pret atsve-

šinātām attiecībām ir ļoti abstrakts, globāls rak-
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sturs. Nosodīdami buržuāzisko īstenību, viņi

bieži vien balstās nevis uz sabiedrības attīstī-

bas reālajām tendencēm un iespējām, bet gan

uz veco individuālisma ideālu, kas pats ir kri-

tiski jāanalizē. No tā izriet, ka nav skaidras po-

zitīvas programmas, bet pastāv sava veida ro-

mantisks negatīvisms. «Kritiskajai sabiedrības

teorijai,» pabeidz savu pēdējo grāmatu H. Mar-

kuze, «nav jēdzienu, kas spētu aizpildīt plaisu
starp tagadni un nākotni; tā nedod solījumus
un neparāda panākumus, tā paliek negatīva. Tā-

pēc tā grib palikt uzticīga tiem, kuriem nav ce-

rību un kuri ir atdevuši un atdod savu dzīvi Lie-

lās Atteikšanās labā.»87

4. BURŽUĀZISKĀ INDIVIDUĀLISMA

SPOŽUMS UN POSTS

Man jautāja, kāpēc es esmu kopā ar tiem,
kas cenšas uzspridzināt šodienu. Jā, jā, ne

visu pasauli, bet tieši šodienu — iegaumējiet
to.

Vitezslavs Nezva l s

Kas tad ir atsvešināšanās?

Atsvešināšanās, atsvešinātās pasaules jē-
dziens jauj spilgti un tēlaini paust neapmieri-
nātību ar sociālo pasauli, kurā cilvēkam radītā-

jam ierādīta nepienācīga vieta. Taču, kā pareizi
norādījis J. Levada, atsvešināšanās kategorijai
nav konkrēti vēsturiska rakstura. «Tas ir paņē-
miens, kā aprakstīt antagonistiskās sociālas
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īstenības noteiktas puses attiecībā pret tās pare-

dzamo, iespējamo, vēlamo un iekarojamo per-

spektīvu. Kad mēs runājam par to, ka strādnie-

kam buržuāziskajā sabiedrībā nepieder ražoša-

nas līdzekļi vai kultūra, tas nebūt nenozīmē, ka

šī «nepiederēšana» ir vēsturisks fakts, t. i., ka

kādreiz bijusi «piederēšana» un pēc tam «zau-

dēšana». Šāda izteiksmes veida reālā jēga ir

tāda, ka strādnieku šķirai nepieder ražošanas lī-

dzekļi un kultūra, bet ka viņa var un viņai va-

jag tos iegūt. Šajā nozīmē pareizi ir runāt par

atsvešināšanos un tās pārvarēšanu (pie tam tas

var attiekties tikai uz tādu pārmaiņu, kas ir no-

briedusi un reāla sabiedrības vajadzība).» 88

Atsvešināšanās jēdziens fiksē cilvēka kā sugas

un atsevišķas personības savstarpējo attiecību

specifisku formu. Viss sabiedrības bagātības,
kultūras vērtību un sakaru kopums nav nekas

cits kā cilvēka kā sugas objektivizācija un

šajā nozīmē atsvešināšanās. Taču šī atsve-

šināšanās reizē ir arī piesavināšanās: katrs

indivīds mācību, audzināšanas un savas darbī-

bas gaitā piesavinās to, ko radījuši viņa priekš-
teči un laikabiedri, un no šiem piesavinātajiem
elementiem konstruē savu personību. Tālāk,
darba, izzināšanas un savstarpējās satiksmes

procesā viņš iegūto saturu atkal it kā atdod (ar
procentiem) sabiedrībai. Šī «interiorizācijas»
(piesavināšanās) un «eksteriorizācijas» (atsve-
šināšanās) dialektika ir vispusīga un notiek vi-

sās sabiedriskajās formās.

Bet pie dažādām šķirām piederošu indivīdu

iespējas nav vienādas. Strādniekam, kam nepie-
der ražošanas līdzekļi, nav pieejamas kultūras
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virsotnes, un šī viņa «piesavināšanās» ierobežo-

tība limitē ari viņa pašīstenošanās iespēju. Ka-

mēr sabiedriskie priekšnoteikumi pastāvošā stā-

vokļa mainīšanai nav nobrieduši, cilvēki, vismaz

to lielākā daļa, samierinās ar attiecīgajiem ap-

stākļiem, uzskata tos par dabiskiem, normāliem.

Bet, kad konkrētās ierobežotās attiecības ir iz-

smēlušas savas iespējas, tās sāk likties necilvē-

ciskas, pretdabiskas. «Atsvešināšanās» ir tikai

pats vispārīgākais šo sociālo pretrunu raksturo-

jums un to atspoguļojums sabiedriskajā apziņā

(piemēram, strādnieka attieksmē pret darbu).
No tā arī izriet paša termina «atsvešināša-

nās» daudzās nozīmes. Filozofiskajā un socio-

loģiskajā literatūrā to lieto vismaz trijās galve-
najās nozīmēs, nerunājot nemaz par dažādām

niansēm. Pirmkārt, runājot par atsvešināšanos,
filozofi bieži ar to domā jebkuru cilvēka darbī-

bas priekšmetiskošanos — katra manas darbības

izpausme, katrs mana darba rezultāts pieņem
kādu materiālu formu un tātad atdalās, atsveši-

nās no manis kā radītāja. Otrkārt, atsvešināša-

nās nozīmē subjekta lietiskošanu, aktīvā ra-

došā principa ierobežotību cilvēkā, tas nozīmē,
ka viņa paša darbības produkti padara viņu par

vergu. Treškārt, atsvešināšanās nozīmē psihisku
tādas personas stāvokli, kura nejūtas brīva savā

rīcībā, apzinās sevi kā lietu, kādu ārēju spēku
rotaļlietu. Visas šīs trīs nozīmes ir savstarpēji
saistītas un reizē arī principiāli dažādas.

Pirmais atsvešināšanās izskaidrojums, kas ir

tipisks, piemēram, eksistenciālistiem, ir pārāk
paplašināts. Kāpēc gan nosaukt par atsvešinā-

šanos jebkuras cilvēka darbības nepieciešamo
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nosacījumu, bez kura nav iespējama nekāda paš-
izpausme, nekāds personības pašapliecinājums?
Markss speciāli norobežoja priekšmetiskosanu
(Vergegenstāndlichung), kas ir neatņemama
katras priekšmetiskas darbības iezīme jebkurā
cilvēces vēstures pakāpē, un lietiskošanu

(Versachlichung jeb Verdinglichung) kā speci-
fisku priekšmetiskošanas formu, kas saistīta ar

noteiktiem vēsturiskiem apstākļiem, vispirms ar

preču ražošanu, ar privātīpašumu un antagonis-
tisku darba dalīšanu. Atsvešināšanās identifi-

cēšana ar priekšmetiskosanu padara pašu jau-
tājumu par tās pārvarēšanu bezjēdzīgu.

Ar «globālu» atsvešināšanos var izskaidrot

itin visu. Cilvēkam trūkst pašapziņas, viņš ne-

atdala sevi no savas darbības produktiem? Vai-

nīga atsvešināšanās. Un otrādi, — indivīda paš-
apziņa atrauta no viņa darbības? Atkal vainīga
atsvešināšanās. Atsvešināšanās kļūst par sava

veida burvju vārdu, kuram uzreiz jāatver visas

durvis, bet kurš faktiski neatver nevienas.

Pirmajā brīdī skaidrāks šķiet atsvešināšanās

psiholoģiskais jēdziens (atsvešināšanās kā indi-

vīda psihisks stāvoklis, viņa attieksme pret ārējo
pasauli un savu paša darbību). Šāda veida jau-
tājumi (kāda ir cilvēka attieksme pret savu

darbību, kur strādnieks saskata sava darba

jēgu v. tml.) ir visai būtiski. Arī Markss sāka

ar to, ka analizēja strādnieka attieksmi pret
darbu, un tikai pēc tam pievērsās to objektīvo
sociālo procesu pētīšanai, kuri determinē šo at-

tieksmi. Psiholoģiskais atsvešināšanās traktē-

jums ir stipri izplatīts amerikāņu mūsdienu so-

cioloģijā. No vienas puses, tas saistīts ar cen-
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tieniem precizēt daudznozīmīgo jēdzienu, lai va-

rētu to izmantot empīriskajos pētījumos, no_
ot-

ras puses, — pauž tieksmi atņemt atsvešināša-

nās idejai tās sociāli kritisko pamatu. Tā, pie-

mēram, Melvins Sīmens apskata atsvešināšanos

kā specifisku indivīda pārdzīvojumu un atklāj
tajā piecas dažādas modalitātes: 1) bezspē-
cību — indivīds uzskata, kā viņa darbība nevar

dot tos rezultātus, pēc kādiem viņš tiecas; 2) bez-

jēdzību — indivīdam nav skaidra to notikumu

nozīme, kuros viņš piedalās, viņš nezina, kam

lai tic, kāpēc jārīkojas tā un nevis citādi;

3) normu dezorganizāciju (normlessness) jeb
anomiju — situāciju, kurā indivīds saduras ar

pretrunīgām lomu izvirzītām prasībām un mērķu
sasniegšanai ir spiests rīkoties pretēji sociāla-

jām normām; 4) izolāciju — indivīda atsvešinā-

šanos no valdošajiem mērķiem un vērtībām, in-

divīda domstarpības ar konkrēto sabiedrību tai

nozīmīgo mērķu un ticējumu vērtēšanā; 5) paš-
atsvešināšanos — indivīda atsvešināšanos no se-

vis paša, sevis un savu spēju izjušanu kā kaut

ko svešu, kā līdzekli vai instrumentu.89

Sīmena ierosinātā tipoloģija, ko pieņēmuši
daudzi pētnieki, «darbojas» subjektīvo, psiholo-
ģisko procesu empīriskā pētīšanā, piemēram, pē-
tījot cilvēka attieksmi pret savu darbu, viņa un

lomas identifikācijas pakāpi utt. Taču te atsve-

šināšanās apraksta nevis vairs sociālo īstenību,
bet tikai individuālo (vai grupas) pašapziņu. Tā,

piemēram, darba atsvešināšanās tiek reducēta uz

konfliktu starp personības vērtējošo orientāciju
un viņas profesionālo lomu.90 Kur šāda konflikta

nav, tur nav arī atsvešināšanās. Pēc Sīmena
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koncepcijas Oldosa Hakslija «jautrais robots»,
kas ir pilnīgi «apmierināts» ar savu dzīvi, jo

viņam nav pilnīgi nekādas individualitātes un

viņš ir viegli manipulējams, jāatzīst par brīvu no

atsvešināšanās.

Psiholoģiskais atsvešināšanās traktējums
faktiski atņem šim jēdzienam sociāli kritisko

ievirzi. Atsvešināšanās pakāpe tagad tiek pada-
rīta atkarīga no personas individuālajām
īpatnībām; atsvešināts — tas ir tāds, kas nav

pielāgojies; viņam var palīdzēt, mainot viņa

nostādnes, kas viņu traucē «pieņemt» pastāvošo
īstenību. Un izrādās, ka arī paši sociālie apstākļi
tagad ir nevis viengabalaina struktūra, bet at-

sevišķu elementu summa.

Ņemsim kaut vai problēmu par strādnieka at-

tieksmi pret darbu. Darbam ir gan savi funkcio-

nālie (ko nosaka izpildāmo operāciju raksturs),
gan arī savi sociālie (ko nosaka to sabiedrisko

attiecību raksturs, kādās iekļauts strādājošais
cilvēks un viņa darbība) aspekti. Strādnieka

konkrēto attieksmi pret savu darbu — vai viņš
ir vai nav apmierināts, vai viņam darbs patīk
vai nepatīk — nosaka abi šie aspekti.

No funkcionālā viedokļa darbs pie konveijera
sava monotonā rakstura dēļ ir vienādi nogurdi-
nošs gan kapitālisma, gan sociālisma apstāk-
ļos. Fromms, Svadoss un citi pamato savu se-

cinājumu par atsvešināšanās nenovēršamību,
tieši analizējot darbu pie konveijera, kur strād-

nieks ir maksimāli nebrīvs. Taču konveijers nav

tehnikas progresa robeža, bet tikai viena stadija.
Strādnieks iestādītājs automatizētā uzņēmumā
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neizjūt to funkcionālo ierobežotību, kas rakstu-

rīga mašīnu montāžas konveijeram. Viņš pats
nosaka operāciju secību, kustību ritmu un tempu
utt. Tāpēc, kā rāda konkrēti pētījumi, viņš ir

vairāk apmierināts ar savu darbu nekā strād-

nieks pie konveijera.
Taču bez lietas funkcionālās puses ir vēl so-

ciālā puse. Darba jēga strādniekam nebūt nav

tikai viņa izpildāmās konkrētās operācijas būtī-

bas izpratne un brīvība — iespēja noteikt savu

kustību secību un ritmu. Darbs ekspluatatora

labā, pat ja ir maksimāla funkcionālā, tehnolo-

ģiskā brīvība, vienmēr paliek piespiedu, nebrīvs

darbs. Un pat visgarlaicīgākais neradošais darbs

iegūst personisku, morālu saturu, ja cilvēks var

teikt par sevi dzejnieka vārdiem:

Priecājos es:

tas ir mans darbs,

Kas ielejas
manas

Republikas darbā.*

Pakāpi, cik liela ir cilvēka apmierinātība vai

neapmierinātība ar savu darbu, vispār nevar sa-

prast, ja paliek attiecības «indivīds — darbs»

ietvaros. Te daudz kas ir atkarīgs no strādnieka

prasību līmeņa, kuras savukārt izriet no viņa so-

ciālā stāvokļa, izglītības v. tml. Būtu nepareizi

spriest par amerikāņu strādniekiem tikai pēc
Svadosa, Cinoja un citu aprakstiem. Pēc Blau-

nera
91 datiem, 75 līdz 90% amerikāņu strādnieku

visā visumā ir apmierināti pat ar rutīnveida

darbu. Bet tas izskaidrojams, kā atzīst pats
Blauners, galvenokārt ar strādnieku zemo

* Atdzejojis J. Sirmbārdis.
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izglītības līmeni un attiecīgu audzināšanu, kas

liek cilvēkam apmierināties ar mazumu un necen-

sties pēc kaut kā vairāk. To pašu konstatē M. Sī-

mens
92

,
balstoties uz lielas zviedru strādnieku

grupas (558 cilvēku) izpētīšanu. Šie cilvēki ne-

salīdzina savu darbu ar kādu ideālu paraugu,

necenšas to pārvērst par iekšēja apmierinājuma

galveno avotu, viņi pieņem to tādu, kāds tas ir,

ar tā nepieciešamību un vienmuļību, un tomēr

darbs viņos neizraisa slimīgas parādības, tādas

kā anomiju, vispārīgu naidīgumu pret apkārtē-
jiem cilvēkiem, politisku apātiju v. tml. Perso-

nības attieksme pret darbu ir atvasināta no ci-

tām viņas vērtējošajām orientācijām.
Pēc Blaunera vārdiem, «industriālajā bezspē-

cībā» ietilpst četri komponenti: 1) ražotāja at-

dalīšanās no ražošanas līdzekļu īpašuma un ga-

tavajiem produktiem; 2) nespēja ietekmēt firmas

vispārīgo politiku; 3) nespēja kontrolēt darba ap-

stākļus; 4) nespēja kontrolēt tiešo darba procesu.
Taču amerikāņu strādniekiem būtiski ir tikai divi

pēdējie momenti, kas tieši skar viņu darbību.

«Vispārīgāki un abstraktāki bezspēcības aspekti»
nesatrauc strādniekus, viņi ar šiem apstākļiem ir

apraduši. «Šodien vidējais strādnieks tikpat maz

vēlas iegūt savā īpašumā mašīnas kā mūsdienu

kareivji savas haubices un valsts ierēdņi savas

dienesta kartotēkas.»93 Ja šo spriedumu pie-

ņem vienkārši kā noteiktu psiholoģisku noska-

ņojumu konstatāciju, tad liekas, ka Blauneram

ir taisnība. Bet pati strādnieku interešu ierobe-

žošana ar tiešās darbības sfēru ir rezultāts kapi-
tālistiskajām attiecībām, kuras padara cilvēku

par vienkāršu ražošanas aģentu. Un tieši tas
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pazūd no atsvešināšanās psiholoģiskā traktē-

juma.

Psiholoģiskais atsvešināšanās traktējums, kas

koncentrē uzmanību uz indivīda pārdzīvoju-
miem, pietiekami nenovērtē individuālās pašap-
ziņas atkarību no sabiedriskās apziņas, t. i., no

sugas cilvēka pašapziņas. Bet arī tā taču ir

pretrunīga. No vienas puses, cilvēka bezspēcība
dabas stihisko spēku un sabiedrības priekšā
rada apziņas fetišistiskās formas, iracionālu ti-

cību. Cilvēki, nesaskatīdami tiem pretī stāvoša-

jos sabiedriskajos spēkos savas pašu kopīgās
darbības rezultātus, nenovēršami mistificē, feti-

šizē šos spēkus, pārvēršot tos par patstāvīgām
būtībām. Vissenākā šāda fetišistiska pasaules
uzskata forma ir reliģija, ko Markss definēja
šādi: «... Reliģija ir tāda cilvēka sevis apzinā-
šanās un sevis sajušana, kurš sevi nav vēl at-

radis vai ir jau atkal pazaudējis.» 94 Ideja par

pazemību dieva priekšā nav nekas cits kā tā

fakta atzīšana, ka atsvešināšanās nav novēr-

šama, un atteikšanās no cīņas par tās pārvarē-
šanu. Taču pastāv arī reliģiskās apziņas laicī-

gās formas. Galu galā kāda starpība, vai par
vēstures radītāju pasludina dievu vai tehniku,

ģēniju vai valsti? Visos šajos gadījumos cilvēks

figurē nevis kā subjekts, bet tikai kā kāda sveša

spēka darbības produkts. Šim spēkam ir sava

griba, kādas cilvēkam nav. Vai nav vienalga,
kas šo gribu izskaidro — priesteri, pravieši vai

ierēdņi?
No otras puses, kamēr cilvēki nav iemācīju-

šies racionāli apjēgt savas pašu problēmas (un
arī tas ir atkarīgs no sociālajiem apstākļiem),
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iracionālās ticības sagrūšana rada viņos sli-

mīgu neticību, vientulības un bezpalīdzības sa-

jūtu. Pie tam gan ticība, gan arī neticība ir vie-

nas un tās pašas «saskaldītās apziņas» fāzes,
ko var izprast tikai ar sociālās īstenības analīzi.

Tādējādi ne «globālā», ne psiholoģiskā atsve-

šināšanās koncepcija nedod atbildi uz mūsu

jautājumiem. Pirmajā gadījumā izrādās, ka

jebkura sociālā īstenība ir vienādi neapmieri-

noša, otrajā — vienādi pieņemama. Reālā pro-

blēma, ko formulējis Markss, ir šāda:

«Sociālā vara, t. i., pavairotais ražošanas

spēks, kas rodas sakarā ar darba dalīšanas no-

sacīto dažādu indivīdu sadarbību, — šis sociā-

lais spēks, tāpēc ka pati sadarbība rodas nevis

brīvprātīgi, bet gan stihiski, šķiet šiem indivī-

diem nevis viņu pašu spēks, apvienots spēks,
bet gan kāda sveša, ārpus viņiem esoša vara,

par kuras izcelšanos un attīstības tendencēm

viņi neko nezina, pār kuru viņi tātad vairs ne-

var valdīt, kura, gluži otrādi, tagad iziet vairā-

kas īpatnējas attīstības fāzes un pakāpes, kas ne

tikai nav atkarīgas no cilvēku gribas un izturē-

šanās, bet pat virza šo gribu un šo izturēša-

nos.»
95

Šajā formulā nesadalītā veidā koncentrēts ve-

sels jautājumu kopums: objektīvā sabiedrības

attīstības likumība, kas pastāv visos sabiedrības

posmos, visos sociālajos apstākļos; cilvēku

kopīgās darbības stihiskums, kas piemīt noteik-

tiem sociāliem organismiem; grūtības indivī-

diem apzināties savas saites ar sociālo vese-

lumu un no tā izrietošā šā veseluma un tā

atsevišķo elementu fetišizācija. Tieši pārveidot
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to empīriskos, izmērījamos parametros nav

iespējams. Markss ne jau nejauši pārgāja no

atsvešināšanās problēmas sākotnējās abstrakti

filozofiskās nostādnes uz konkrētu cilvēka atbrī-

vošanās ekonomisko un sociālo aspektu pētīšanu.
Protams, šis ceļš ir grūts. Viegli pateikt: cil-

vēks ir atsvešināts, viņš nav sava likteņa notei-

cējs, bet vajag, lai būtu citādi. Daudz grūtāk ir

izpētīt šādas atbrīvošanās reālos ceļus un lī-

dzekļus. Utopijas un ideoloģiskas fikcijas bieži

vien izskatās kārdinošākas un spilgtākas nekā

piesardzīgas zinātniskas prognozes. Toties kon-

krēti vēsturiska pieeja dod daudz stabilākus un

drošākus rezultātus.

«Masu sabiedrības» teorijas pretrunas

lebildumus izraisa arī «masu sabiedrības»

koncepcija. 96 Pats šis jēdziens ir ārkārtīgi izplū-
dis un nenoteikts. Terminam «masa» šajās

teorijās ir visdažādākā nozīme: masa kā nedife-

rencēts skaitlis, kā nekompetentu personu sprie-
dumi, kā mehanizēta sabiedrība, kā birokrā-

tiska sabiedrība un vienkārši kā pūlis. Šāda

veida teorijas iedalāmas trijos tipos:

1. Aristokrātiskais variants (I. Tēns, F. Nīče,
G. Lebons, H. Ortega-i-Gasets) radās jau XIX

gadsimtā.
Šeit «masas» tiek uzskatītas par postošu, bar-

barisku spēku, kas nomaina aristokrātisko eliti.

Kamēr elites koncepcija bija saistīta tikai ar

kultūras problēmu, tajā bija zināms kriticisma
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lādiņš pret buržuāzisko sabiedrību, kas naidīga
mākslai, neutilitārām zināšanām utt. Bet, tik-

līdz šādā garā tiek izvirzīts jautājums pārvaru,

šās doktrīnas reakcionārā politiskā būtība kļūst

pilnīgi skaidra. 97

2. Liberāli demokrātiskā koncepcija (E.

Fromms, G. Ārends, E. Lederers v. c.) radās

1930. gados. To izraisīja liberālās inteliģences
vilšanās sociālismā un bailes no fašisma. Kā

zināms, fašisma kaujiniecisko armiju veidoja
sīkburžuāzija un dažādi deklasēti elementi. Vis-

pārinot šo faktu, liberālie sociologi secināja, ka

proletariāta šķiriskā pašapziņa esot kļuvusi
vāja, ka organizētas šķiras vietā nākusi amorfa

un bezpersoniska masa, kas sastāvot no sav-

starpēji atsvešinātiem indivīdiem, kuri viegli
pieļauj, ka ar tiem manipulē savtīgais mazā-

kums. Aristokrātiskajā koncepcijā «masu» vei-

doja agresīvie dumpinieki, bet te — vīlušies in-

dividuālisti, kas akli seko «vadonim».

3. Trešā — pašreiz vispopulārākā koncepcija
(D. Rismens, D. Makdonalds) radās pēc otrā

pasaules kara kā buržuāziskās kultūras iekšējo
pretrunu atspoguļojums. Tās propagandētāji
agrāk ticēja, ka audzināšana pamazām pacels
nācijas vispārīgo politisko un kultūras līmeni.

Taču dzīve viņu cerības neattaisnoja. Izglītības
pieaugums pats par sevi neizraisīja aktivitātes

kāpinājumu politikā un kultūrā. Tā radās

priekšstats par masu kā par pusizglītotu cil-

vēku pasīvu daudzumu, kas ir jebkura konfor-

misma balsts.

«Elite,» rezumē šo teoriju Maikls Haringtons,
«samaitā masas un tādējādi iegūst peļņu un
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varu, bet arī pašu eliti samaitā masas, jo elites

valdīšanas nosacījums ir tāds, ka tā rada ne-

pilnvērtīgu kultūru. Šās dialektikas rezultāts ir

visas sabiedrības pagrimums.»98

Runa ir par patiešām komplicētiem, pretrunī-
giem procesiem. Kā atzīmē J. Zamoškins, bur-

žuāziskās sabiedrības «normas-ietvari» pretru-

nīgi apvieno «racionālos likumus un sociālās

disciplīnas prasības, kas atbilst par vienotu,
komplicētu, sabiedriski kombinētu procesu kļu-
vušas ražošanas objektīvajām vajadzībām, un

cilvēku kopdzīves vajadzībām sabiedrības ta-

gadējās industriāli attīstītās pilsētnieciskās or-

ganizācijas ietvaros ar škiriskās disciplīnas
likumiem un prasībām, kuras nostiprina buržuā-

ziskās, privātīpašnieciskās, ekspluatatoriskās
ražošanas attiecības un pauž monopolistiskās
buržuāzijas un tai kalpojošās valsts škiriskās

komandēšanas sistēmu.» 99

Buržuāziskā domāšana ar tai raksturīgo kapi-
tālistisko attiecību absolutizēšanu notušē šo

pretrunīgumu. «Indivīdam cenšas iestāstīt, ka

konkrētās, specifiskās normas-ietvari (aizlie-
gumi un dzīves noteikumi), kas ir ap viņu, esot

vienīgās racionālās, vispārīgās, nepieciešami

saprātīgās un tāpēc efektīvās mūsdienu ražo-

šanas organizācijas, mūsdienu sabiedriskās un

politiskās dzīves izpausme.» 100 Līdz ar to indi-

vīdam tiek izvirzīta alternatīva: vai nu viņam
viss jāpieņem, vai viss jānoraida. Pirmajā

gadījumā kopā ar dažiem vispārīgiem sociālās

organizācijas un disciplīnas balstiem viņam
jāpieņem visa škiriskās nevienlīdzības sis-

tēma, birokrātiskais aparāts v. tml. Otrajā
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gadījumā, noraidot apriebušos privātīpašuma
iekārtu, viņam jānoraida sociālā organizācija kā

tāda.

Bet cilvēks, kurš vīlies saprātā, kurš nesa-

skata savu problēmu racionālas atrisināšanas

ceļus, nenovēršami krīt izmisumā, tas, kā rak-

stīja V. I. Ļeņins, «piemīt tiem, kas nesaprot

ļaunuma cēloņus, neredz izejas . . .»
101

; viņam

tipiska ir bezpalīdzība, apjukums, bailes un ļau-
nums. Individuāli psiholoģiskajā plāksnē tas

pārvēršas par neirozi, bet sociālajā — izraisa

stihisku anarhisku dumpi pret visām un visā-

dām sabiedriskām normām, pret sociālo discip-
līnu un organizāciju kā tādu. Tieši ar to iz-

skaidrojams tas bezjēdzīgais vandālisms un ka-

tastrofālais noziedzību pieaugums, it sevišķi

jaunatnes vidū, kas tā satrauc Rietumu sociolo-

gus.

Taču arī šo stihisko, aklo individuālistisko

dumpi monopolistiskais kapitāls izmanto savā

labā: deklasēto, izmisušo, saniknoto indivīdu

masa kļūst par vieglu medījumu fašistiskajiem
demagogiem, un viņi to izmanto kā tarānu pret

demokrātiskajiem institūtiem, kas ierobežo bur-

žuāziju. Tieši šī pūļa ietekmējamība, pakļāvī-
gums noved izmisumā un padara pesimistis-
kus «masu sabiedrības» liberāli demokrātiskos

kritiķus, kuri ir vienādi naidīgi noskaņoti kā

pret birokrātisko rutīnu, tā arī pret fašistiskā

virziena «aktīvismu».

Lai izrautos no šā loka, vajag vispirms at-

teikties no kapitālistiskās racionalitātes absolu-

tizēšanas, atklāt tās vēsturisko ierobežotību un,

otrkārt, atteikties no «masas» kā kaut kā amorfa
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un iracionāla individuālistiskas nonievāšanas.

Abi šie momenti ir savstarpēji saistīti.

Buržuāziskie un sīkburžuāziskie «masu sa-

biedrības» kritiķi, vērtējot šo sabiedrību no in-

dividuālisma pozīcijām, saskata jebkurā kolek-

tīvā kustībā draudus individualitātei. Taču jau
G. Pļehanovs sīki izskaidroja, cik šāda pozīcija
ir aplama. Jā, viņš teica, proletariāta atbrīvoša-

nās kustība ir masu kustība, tāpēc arī tās psi-

holoģija ir masu psiholoģija. Bet tas neno-

zīmē deindividualizāciju, kustībā iesaistījušās
personības patstāvības pazaudēšanu. Lai to sa-

prastu, jāprecizē patstāvības objekts. «Personī-

bas kā rakstura attīstība ir tieši proporcionāla
personības patstāvības attīstībai, t. i., spējai
stingri stāvēt pašai uz savām kājām.» Šo spēju
proletārietis, kas spiests uzturēt sevi ar paša

darbu, iegūst un atklāj kā personība daudz ag-
rāk un pilnīgāk nekā buržujs. Bet sociālajā
plāksnē, kā «šķiras indivīds», strādnieks ir at-

karīgs un bezpalīdzīgs. Viņš ir pilnīgi atkarīgs

no tiem, kuri pērk viņa darbaspēku un kuriem

pieder ražošanas līdzekļi. Un, jo agrāk viņš
kļūst patstāvīgs, t. i., sāk strādāt, jo agrāk viņš
sāk šo atkarību izjust. «Tādējādi proletārieša

patstāvība liek proletārietim apzināties savu at-

karību no kapitālista un censties no tās atbrī-

voties vai arī to vismaz vājināt. Bet, lai to pa-

nāktu, vienīgais ceļš ir proletāriešu saliedēša-

nās; vienīgais ceļš ir viņu apvienošanās kopīgai
cīņai par savu eksistenci. Tāpēc, jo lielāka

kļūst strādnieka neapmierinātība ar atkarību

no kapitālista, jo spēcīgāk viņā nostiprinās ap-

ziņa, ka viņam jārīkojas saskaņā ar citiem
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strādniekiem, ka jāizraisa visā viņu masā soli-

daritātes jūtas. Viņa tieksme būt kopā ar masu

ir tieši proporcionāla viņa centieniem pēc neat-

karības, viņa pašcieņas apziņai, īsi sakot, —

viņa individualitātes attīstībai.» 102 Te ir kvalita-

tīva atšķirība no iracionālā pūļa, kas sastāv no

deklasētiem indivīdiem, par kādiem runā Erihs

Fromms.

Fromms ļoti spilgti runā par mūsdienu cil-

vēka bezspēcību «to spēku priekšā, kuri mūs

pārvalda», uzsver, ka «cilvēks nav darbīgs esa-

mības dalībnieks», bet galvenokārt «patērētājs».
Taču viena lieta ir kapitālisma attīstības sti-

hiskums, ko nosaka tam piemītošie likumi, otra

lieta — no masu kustības atrauta vienpatņa bez-

spēcība, trešā — sabiedrības apziņā iesakņojies
konformisms un pielāgošanās. Šīs parādības ir

savstarpēji saistītas un reizē ari dažādas. Lai

arī cik efektīvi ir jaunākie līdzekļi, kurus iz-

manto manipulēšanā ar cilvēkiem, mūsdienu

cilvēku nedrīkst iedomāties kā kādu «masu

punktu», ko pilnīgi fatāli ar noteiktas sociālas

aparatūras palīdzību spiež (vai psiholoģiski mu-

dina) uz zināma veida izturēšanos. Neapmieri-
nātība ar īstenību rada meklējumus, jūgs izraisa

pretestību, un tieši cīņas gaitā cilvēki sevi au-

dzina un pārmainās.
«Patiesa masu audzināšana nekad nevar būt

atdalīta no pašas masas patstāvīgās politiskās
un it īpaši no revolucionārās cīņas. Tikai cīņa au-

dzina ekspluatējamo šķiru, tikai cīņa parāda vi-

ņai, cik liels ir viņas spēks, paplašina viņas ap-

vārsni, ceļ viņas spējas, apgaismo viņas prātu,
kaldina viņas gribu,» rakstīja V. I. Ļeņins. 103
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Un tā nav vienkārši fakta konstatēšana, bet

ļoti svarīga metodoloģiska tēze, kas izriet no

cilvēka darbīgās būtības filozofiskā principa.

Jāprecizē arī doma, ka mūsdienu cilvēku pa-

kļāvušas verdzībā «lietas». Jēdziena homo con-

sumens, ar kuru operē Ē. Fromms, atbilst ka-

pitālistiskās sabiedrības realitātei tajā nozīmē,

ka cilvēks, kuram nav lielu sabiedrisku ideju, ap-

liecina sevi vispirms un galvenokārt ar patērē-

šanu, ar lietu iegūšanu. Bet šī kāre pēc lietām

izveidojusies tūkstošiem gadu ilga trūkuma un

nepietiekama patēriņa rezultātā. Trūkums un

nepietiekams patēriņš vēl līdz šai dienai ir nežē-

līga realitāte cilvēces lielākajai daļai ne tikai

vāji attīstītajās, bet arī visvairāk attīstītajās ze-

mēs. Mūsdienu cilvēku apdraud nevis «telefons,
rakstāmmašīna un automobilis», bet tikai tāds

šo lietu iegūšanas un lietošanas veids, ka tiek

zaudēti to vērtēšanas dabiskie kritēriji un nevis

lieta kalpo cilvēkam, bet cilvēks tiek vērtēts

atkarībā no tā, vai viņam pieder vai nepieder
tās vai citas lietas.

Kultūra un masas

Tieši šo pretrunu fiksē (bet neatrisina) van

den Hāga «masu kultūras» teorija. Van den

Hāgs pilnīgi pareizi saista kultūras attīstības

pretrunas ar kultūras vērtību pārvēršanos par

preci un kultūras ražotāju atdalīšanos no tās

patērētājiem. Bet reizē ar to viņš tiecas izskaid-

rot «masu kultūras» pelēcīgumu un standartu ar

tās masveidību un masu komunikācijas līdzekļu
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(kino, radio, televīzijas) ietekmi. Jā, arī šeit ir

savas problēmas, turklāt sarežģītas problēmas.
Kultūras un mākslas vērtības ir ievērojamas
tieši ar to, ka tās ir unikālas, savdabīgas, ne-

atkārtojamas. Turpretī jebkuras masveida ražo-

šanas nosacījumi ir plūsma, standarts. Taisnība

arī tas, ka plašas publikas mākslinieciskā

gaume vienmēr liek daudz ko vēlēties: tā taču

veidojusies uz iepriekšējā perioda mākslas ma-

teriāla, bet šodienas māksla (ja tā ir īsta) ir at-

klājums, perspektīva nākotnē. Mākslinieks at-

klāj skatītājam, lasītājam kaut ko jaunu, ko tas

vēl nav apzinājis. Šo jauno ne visi apgūst uz-

reiz. Orientēt mākslu uz jau izveidojušos masu

gaumi ir tikpat bezjēdzīgi kā prasīt, lai zi-

nātne nevis atklātu ko jaunu, bet atkārtotu jau
zināmas patiesības. V. I. Ļeņins speciāli brīdi-

nāja no šādas primitīvas tautiskuma izpratnes,
norādīdams, ka māksliniekam nav jānolaižas
līdz masu līmenim, bet jāpaceļ masas līdz sa-

vam līmenim.

Tomēr mākslas krīzi nebūt neizraisa kultūras

demokratizācija. Grāmatu iespiešana, radio un

televīzija nenovēršami standartizē attiecīgās
informācijas pārraidīšanas tehniku un veidus,
taču šā apstākļa ietekme uz informācijas saturu

nebūt nav viennozīmīga. Tiesa, Platons uzska-

tīja, ka jau rakstības rašanās devusi triecienu

domāšanas oriģinalitātei, «jo atmiņa netiks vin-

grināta: atcerēties sāks, paļaujoties uz uzrak-

stīto, pēc svešām, ārējām zīmēm, nevis ar

iekšējo spēku, pats». Mehāniski piesavino-
ties svešas zināšanas, cilvēki «liksies daudzzi-

noši, savā lielākajā daļā paliekot nejēgas, ne-
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ciešami sabiedrībā; tā viņi kļūs nevis gudri, bet

pseidogudri» 104
.

Sūdzēšanās, ka prese un ra-

dio savas masveidības dēļ standartizē cilvēka

domāšanu un piepilda smadzenes ar gatavām

ziņām, neattīstot tās, maz atšķiras no šiem

spriedumiem.
Pēc «masu kultūras» teorijas tās galvenā

pretruna ir pretruna starp heterogēno (dažāda
veida) — pēc sava kultūras līmeņa, gaumes

v. tml. — auditorijas sastāvu un homogēno
(vienveidīgo) informāciju un mākslas tēliem,
ko izplata ar masu komunikācijas līdzekļu palī-
dzību. Šīs vienveidības ietekmē tiek notušētas

indivīdu atšķirības un visi viņi pārvēršas par

bezpersonisku masu. Bet vai tā ir?

Tēze, ka «masu kultūras» patērētāji ir vie-

nādu, savstarpēji izolētu atomu agregāts, bal-

stās uz divām premisām 105
: 1) ka indivīds

uzņem ar masveida līdzekļiem pārraidīto infor-

māciju kā izolēta persona neatkarīgi no citām

personām, ar kurām viņu saista patstāvīgas
attiecības, un 2) ka «signāla» saturs — vai tas

ir mēģinājums ietekmēt balsošanu, vai reklāma,
morāla norma vai estētisks kritērijs, vai izklai-

dēšanās — indivīdu ietekmē tieši un nosaka viņa
izvēles normu attiecībā pret šo saturu neatkarīgi
no citām personības nostādnēm.

Lai gan šie apsvērumi pirmajā brīdī liekas

pārliecinoši (cilvēki skatās televizoru vai klau-

sās radio mājā — ģimenē vai vieni), speciāli pē-
tījumi liek par tiem nopietni šaubīties. 106 Var uz-

skatīt par pierādītu, ka indivīds uzņem «mas-

veida» informāciju nevis kā atsevišķs atoms, bet

visbiežāk, pamatojoties uz viņa primārajās
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grupās pastāvošajiem dzīves priekšstatiem, vēr-

tējošajām orientācijām v. tml. Lasītāji, klausī-

tāji, skatītāji atlasa savas lasāmvielas, klausīša-

nās un skatīšanās materiālu atbilstoši jau savam

pastāvošajam viedoklim. Ja sniegtā informācija
ir pretrunā ar šīm iepriekš izveidotajām nostād-

nēm, to parasti uztver slikti vai pat neuztver

nemaz. Un, tā kā katram indivīdam ir ne tikai

viena referentā grupa vien, viņa psiholoģi-
skā autonomija ir pietiekami liela. «Masu» ko-

munikācijas līdzekļi var dot indivīdam

«vēlamo» ievirzi tikai tad, ja no ģimenes, paša
dzīves pieredzes v. tml. nenāk nekāda pretēja
ietekme.

Taču nedrīkst uzvelt lasītājam, klausītājam
un skatītājam atbildību par «masu» produkcijas
zemo līmeni. Viņš — lasītājs, klausītājs un ska-

tītājs — ir bijis un paliek dažāds.

Kā zināms, piemēram, Francijā lieli finansiāli

panākumi līdzās dažām bulvāru filmām bija arī

tādām lieliskām filmām kā «Maksa par bailēm»,

«Ceļš» un citām. Klasiķu un izcilu mūsdienu

rakstnieku masu izdevumi izplatās miljonos
eksemplāru. Bet vai visus izdod šādos metie-

nos? Diemžēl nē! To skaidri pateica Zans Pols

Sartrs Ļeņingradā, kur notika rakstnieku starp-
tautiska tikšanās. lebilstot Natali Sarotai, kura

teica, ka rakstnieki paši izvēloties sev publiku:
padomju rakstnieki rakstot plašām masām, bet

Rietumu rakstnieki — šauram «izredzēto» lo-

kam, — Sartrs sacīja: «Nē, mēs esam rakstnieki,
kas spiesti rēķināties ar faktu, ka plaša publika
pagaidām vēl nav mūsu rīcībā un ka, lai līdz

tai nokļūtu, mums jāizmanto iespējas, kādas
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atrodas buržuāzijas rokās. Mums pašreiz tiek

izdotas lieliskas sērijas, piemēram, «kabatas for-

māta grāmatas»: tās ir ļoti lētas, un tagad tās

lasa aizvien plašāka publika, var teikt, ka tās

lasa masas. Taču šajās sērijās tiek publicēti ti-

kai darbi, kam ir piešķirtas prēmijas, un tas

tūlīt izslēdz no līdzdalības šajos izdevumos

rakstnieku lielāko daļu, tā ka galu galā mums

masas ir pieejamas tikai tad, ja mēs esam iepa-
tikušies valdošajai elitei. Tā ir viena no mūsu

vislielākajām pretrunām.» 107

Tātad lietas būtība nav tāda, ka masas atzīst

tikai mazvērtīgas lietas, bet gan tāda, ka suro-

gātkultūras ražošana iznāk lētāk un izdevēju,
filmu uzņēmēju utt. mērķis ir tieši peļņas iegū-
šana. «Man šķiet,» teica Amerikas Zinātņu un

mākslas akadēmijas simpozijā «augstpieraino»
žurnāla «Partisan Review» redaktors Viljams
Filipss, «ka vienīgais žurnāla «Look» pastāvēša-
nas pamats, būsim atklāti, ir tas, ka šis žurnāls

dod peļņu.» 108 Nedrīkst aizmirst arī paša «augst-

pieraino» kritērija relativitāti; inteliģentās elites

snobisms nereti izpaužas tīšā formas sarežģī-
šanā, speciāli lai atstumtu «neiesvaidītos». Kad

grāmata kļūst līdzīga rēbusam, to labprāt ap-

spriež, bet lasīšanai labāk izvēlas detektīvro-

mānu. Bertrans Rasels, kuram neviens nepār-
met gaumes un kultūras trūkumu, tieši atzīst,
ka viņš dod priekšroku Maikla Ineša un Agates
Kristi detektīviem, nevis mūsdienu romāniem,

jo šie detektīvi viņam šķiet daudz reālistiskāki.

Detektīvstāstu personāži vismaz kaut ko dara,
bet jauno romānu varoņi tikai domā par dar-

bību. 109 Laikam šeit ir daļa patiesības.
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Vēl svarīgāks ir sociālais, ideoloģiskais
moments. Ja cilvēks ir tikai atsevišķas funkcijas
veicējs un viņu nomāc vienveidīgs mehāniskais

darbs, viņam tiešām ir grūti apgūt visu garīgās
kultūras bagātību. Tā viņam var šķist lieka un

pat netīkama nasta, kas nav noderīga. Vaja-
dzība pēc tādas kultūras rodas tad, kad cilvēks

sāk cīnīties par savu dzīves apstākļu mainīšanu,
kad viņš no pasīva apstākļu produkta kļūst par
sabiedrisku darbinieku. Šajā nozīmē kultūras

liktenis cieši savijas ar personības likteni.

Atklājot mūsdienu sabiedrības pretrunas, jā-
izvairās no pagātnes romantiskās idealizēša-

nas, kas bieži vien jūtama Rietumu sociologu

spriedumos, kuri šodienas «esamības nestabili-

tātei» pretī izvirza viduslaiku sociālo un tiku-

misko harmoniju. Protams, pagātnē dzīve bija
stabilāka. Taču cilvēku lielākajai daļai vidus-

laikos bija daudz mazāk iespēju radošas indi-

vidualitātes attīstībai nekā mūsdienu cilvēkam.

Viņu apziņā valdīja dziļa māņticība, viņu so-

ciālās iespējas viennozīmīgi noteica kārtas pie-
derība. Vai gan nopietni var apgalvot, ka

XVI gs. analfabētisko zemnieku kultūras līme-

nis bijis augstāks nekā mūsdienu mietpilsonim,
pat ja viņš nelasa neko citu kā tikai avīzes un

komiksus? Un arī «kulturālā elite» toreiz bija
daudz mazāka nekā mūsdienās. Tiesa, tas, ka

cilvēka «piederība» pie kārtas, reliģijas v. tml.

bija fiksēta, atņemot viņam izvēles iespēju, ne-

ļāva viņam apzināties savu nebrīvumu, kas tika

pārdzīvots kā dabisks stāvoklis. Bet jo sliktāk

klājās tiem, kuri pēc sava rakstura vai domā-

šanas ievirzes «neiekļāvās» noteiktajos ietvaros.
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Agrāko laikmetu cilvēkus nemocīja šaubas par

sava Es vērtību, bet viņiem bija citas neirozes —

sakarā ar reliģisko fanātismu, «atsvešināša-

nos» no dieva, nešķīstā gara ļaunprātībām
v. tml. Apgaismotājiem bija tūkstoškārt tais-

nība, kad viņi sacēlās pret šādu «viengabalai-
nību» un «harmoniju»!

Jā, un vai šī «harmonija» bija tik visaptve-
roša? Jau Eloiza rakstīja kā par pašu par sevi

saprotamu faktu, ka «mūsu laikā ... tikai retos

gadījumos dievbijība nav liekulība un ... vis-

vairāk slavē to, kas nenonāk pretrunā ar sa-

biedrisko domu» 110. Ķecerību vēsture un nemitī-

gās garīdznieku sūdzības par ticīgo ļaužu apā-

tiju liecina, ka nevajag pārspīlēt iepriekšējo
vēstures laikmetu ideoloģisko vienveidību neat-

karīgi no tā, vai mēs šo vienveidību apskaužam
vai nosodām.

Vārds «atsvešināšanās» skan maldinoši, radot

iespaidu, it kā cilvēks kādreiz bijis vispusīgs un

laimīgs, bet pēc tam savas labākās īpašības
zaudējis. Taču pasaules vēsture nav stāsts par

pazaudēto paradīzi. Runa nav par to, lai atdotu

cilvēkam kaut ko zaudētu, bet par to, lai viņš

iegūtu kaut ko jaunu, kas viņam agrāk nekad

nav bijis. Romantiskā individuālisma traģēdija
vienmēr ir bijusi un ir tā, ka kapitālisms solīja

pārvērst personību par augstāko sociālo vēr-

tību, bet savus solījumus nepildīja. Kapitālis-
tiskais racionālisms, runājot Makša Vēbera vār-

diem, «atbūra» pasauli, atņēma tai agrāko bur-

vību, un tā nostājās cilvēku priekšā visā savā

aukstajā cietsirdībā. Un kas tad ir jānožēlo?
Vai tas, ka no važām, kurās bija iekalts cilvēks,
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nokrita rozes, kas šīs važas slēpa, vai tas, ka

vēl nav sarautas pašas važas?

Atzīmējot dažu mūsdienu atsvešināšanās

koncepciju romantisko raksturu, nebūt negribu
tās noniecināt vai diskreditēt. Neapmierinātība
ar īstenību, pat ja pozitīvā programma vēl nav

pilnīgi skaidra, ir liels revolucionārs spēks. Par

tiem, kas svētā nemierā aizrautīgi dzīvoja, tra-

ģiski gāja bojā, prata gan dziedāt, gan mīlēt,
lieliski ir pateicis Valerijs Brjusovs dzejolī «Ro-

mantiķiem» 111
:

Nāca tad citi ar milzeņa spēku un gribu,
Nāca gan ārdīt, gan celt, lai citāda zeme šī kļūst,
Bet viņu spītībā bij mūsu centienu atbalšu ziba,
Nākotnes spīdumā — stars, kas miglā reiz mānījis mūs.*

Bet, lai celtu uz stingra pamata, nepietiek ti-

kai ar cēlu mērķi, jāatrod arī iedarbīgi līdzekļi
tā sasniegšanai.

Liberālie «masu sabiedrības» kritiķi nav at-

brīvojušies no personības tradicionālās pretno-
statīšanas sabiedrībai. Viņiem šķiet, ka tās var

attīstīties tikai viena uz otras rēķina, ka indi-

vīda attieksme pret sabiedrību var būt ,vai nu

individuālistiska, vai arī konformistiska, ka,

jo vairāk personība atbilst sociālajām normām,

jo mazāk tajā ir i-ndividualitātes un otrādi. 112

Jau runājām par to, ka šāds atrisinājums ir

aplams. Sociālā norma jau ar to vien, ka tai ir

kolektīvs raksturs, vienmēr kaut kādā pakāpē
atsevišķam indivīdam paliek «ārēja». Prasība,

1 Atdzejojis J. Sirmbārdis.
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lai viss sociālo normu kopums kļūtu par indi-

vīda izturēšanās apzinīgu iekšēju motīvu, ir uto-

pija kaut vai tāpēc vien, ka sabiedriskās apzi-

ņas reālais apjoms vienmēr ir plašāks par indi-

viduālās apziņas apjomu. Vienu izturēšanās

normu pārvēršanās par ieradumu atbrīvo cil-

vēka intelektu citām, komplicētākām «izvēlēm»,

kuru daudzums līdz ar sabiedriskās darbības

diferencēšanos nesamazinās, bet palielinās.
Mūsdienu cilvēki ar viņu komplicēto lomu struk-

tūru daudz vairāk atšķiras cits no cita nekā jeb-
kuras patriarhālas «kopības» locekļi, kuru dzīvi

regulē gadsimtu tradīcija.
Kapitālisma nelaime nav indivīdu «standarti-

zācija» un sabiedrības «pārmērīgā organizē-
tība», bet tas, ka racionālās formas nodotas

iracionālu mērķu kalpībā (ražošana peļņas dēļ,
bagātība kā personiskās cieņas kritērijs v. tml.).
Kapitālistiskās attiecības vairs neatbilst sabied-
rības attīstības iespējām un tendencēm, tiek uz-

tvertas kā pretdabiskas, necilvēciskas. Vēsture

atkārtojas. «Cilvēks» simbolizē tendences, ku-

ras piemīt sabiedrībai, bet kuras nevar realizēt

pastāvošā sociālā struktūra. Tā tas bija, sa-

irstot pirmatnējās kopienas iekārtai, kad «cil-

vēks kā visu lietu mērs» pirmoreiz nostādīja sevi

pretī dieviem un kopienas tradīcijai. Tā tas bija
vēlīnajā antīkajā laikā, kad «gudrais» sāka

apzināties polisas ietvaru ierobežotību un ver-

dzības institūta netaisnīgumu. Tā tas bija ka-

pitālisma rītausmā, kad feodālās hierarhijas
sistēma un tās ideoloģiskais pamatojums tika

kritizēti ar «pašām par sevi saprotamām» tēzēm

par «cilvēka neatsvešināmajām tiesībām». Tā
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«atsvešināšanos», «mehānisku civilizāciju» un

«kapitālistisko racionalitāti».

Bet, lai šī sociālā kritika būtu auglīga, nepie-
ciešams nošķirt nākotnes paredzēšanu no no-

staļģijas pēc pagātnes, darbības reālo pro-

grammu — no nepiepildāmām ilūzijām.
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IV nodaļa

KOMUNISMS UN PERSONĪBAS

VISPUSĪGAS ATTĪSTĪBAS PROBLĒMA

1. MARKSISTISKAIS HUMĀNISMS

Sabiedrība nevar sevi atbrīvot, neatbrīvojot
katru atsevišķu cilvēku.

F.Eng c l s s

Kas slēpjas aiz personības un sabiedrības vēs-

turiskā konflikta?

Pirmkārt, neattīstītie ražošanas spēki, kuru

dēļ vairāk vai mazāk straujus sabiedrības attīs-

tības tempus varēja nodrošināt, tikai ziedojot in-

divīda intereses ģints interesēm (ražošana ir

mērķis, cilvēks — līdzeklis). «...Ražošanas

spēki parādās kā pilnīgi neatkarīgi un atrauti

no indivīdiem, kā īpaša pasaule blakus indivī-

diem.»1 Pirmskapitālistiskajās formācijās mate-

riālo labumu ražošana vispār tika uzskatīta par

zemāko darbības veidu, kas nav brīva cilvēka

cienīgs. Šeit «pašdarbība un materiālās dzī-

ves radīšana bija šķirtas tāpēc, ka ar tām no-

darbojās dažādas personas ..
.»

2. Kapitālismā
materiālās dzīves ražošanas sociāli psiholo-
ģiskā nozīme pieaug, šī ražošana kļūst par gal-
veno sabiedrības dzīves stimulu. Taču šeit cil-

vēka brīvā darbība (pašdarbība) un materiālās

dzīves ražošana «tā atdalījušās viena no otras,
ka vispār materiālā dzīve parādās kā mērķis,
šās materiālās dzīves radīšana — darbs (kas
tagad ir vienīgā iespējamā, bet, kā redzam,
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negatīva pašdarbības forma) parādās kā līdzek-

lis»3
.

Otrkārt, privāto interešu antagonisms, kura

rezultātā jebkuras sociālās organizācijas, kolek-

tīvisma formas attiecībā pret indivīdu izpau-
žas kā ārējas formas, bet sabiedriskā disciplīna
iegūst represīvu piespiedu raksturu. Katrs vēs-

tures laikmets rada pats savus priekšstatus par
«cilvēcisko» un «necilvēcisko», kuru gaismā
vienas attiecības un vieni institūti tiek attais-

noti, bet citi nosodīti. īstenībā «cilvēki katru

reizi atbrīvoja sevi tiktāl, kā to viņiem diktēja
un ļāva nevis viņu cilvēka ideāls, bet gan pa-

stāvošie ražošanas spēki. Bet visu līdzšinējo
brīvības iekarojumu pamatā bija ierobežoti ra-

žošanas spēki, kuru veiktā ražošana, kas visai

sabiedrībai nebija pietiekama, tikai tad deva

iespēju attīstībai, ja vieni savas vajadzības ap-

mierināja uz citu rēķina un tāpēc vieni — mazā-

kums — ieguva attīstības monopolu, turpretim
citi — vairākums, joprojām cīnoties par visne-

pieciešamāko vajadzību apmierināšanu, uz

laiku (t. i., līdz jaunu revolucionizējošu ražoša-

nas spēku radīšanai) bija izslēgti no katras at-

tīstības.» 4

Treškārt, sakarā ar pastāvošo darba dalīšanu

un sociālo nevienlīdzību paši indivīdi attīstās

nevienmērīgi; izrādās, ka personas sociāli eko-

nomiskais stāvoklis ir svarīgāks par viņas in-

dividuālajām īpatnībām, personības izpausmes
daudzveidība tiek iespiesta viņas sociālās lo-

mas ietvaros. Tā, piemēram, kapitālisma ap-

stākļos cilvēka kā personības pašapliecināšana

īstenojas vispirms un galvenokārt iegūšanas
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veidā. «Privātīpašums mūs padarījis tik dum-

jus un vienpusīgus, ka kāds priekšmets ir

mūsu tikai tad, kad mēs to iegūstam, t. i., kad

tas eksistē mums kā kapitāls vai kad tas ir

tieši mūsu īpašums, kad mēs to ēdam, dzeram,

valkājam, dzīvojam tajā utt., — vārdu sakot,
kad mēs to patērējam, — lai gan pats privāt-

īpašums visus šos tiešās iegūšanas realizēšanas

veidus savukārt uzskata tikai par dzīves lī-

dzekli ... Tāpēc visu fizisko un garīgo jūtu vietā

stājusies vienkārša visu šo jūtu atsvešinā-

šana — ieguves jūtas.»5

Atrisināt visas šīs pretrunas, kas aptver ra-

žošanu, sociāli ekonomiskās attiecības un kul-

tūru, iespējams tikai tad, ja pastāv daudzi ob-

jektīvi vēsturiski priekšnoteikumi, un tas prasa

ilgu laiku. Kapitālistiskajā sabiedrībā ražoša-

nas attīstība ir pašmērķis, bet cilvēks — šās

attīstības līdzeklis. Turpretī komunisma pamat-

princips ir katra indivīda pilnīga un brīva attīs-

tība, bet materiālā ražošana ir šās attīstības

līdzeklis. Kapitālismā cilvēks ir ražošanas dēļ,
komunismā — ražošana cilvēka dēļ. Tāda ir

jautājuma būtība, un tāpēc Markss definē

komunismu kā patiesu humānismu. Bet ko šī

formula praktiski nozīmē, un vai to var rea-

lizēt?

Ideja, ka cilvēkam jābūt nevis sabiedrības dzī-

ves līdzeklim, bet gan mērķim, ir sens filozofu

sapnis. Šis princips ir humānisma ētikas pa-
matā, tas nostiprina cilvēka ticību viņa paša
darbības nozīmīgumam. Taču viena lieta ir ti-

kumiska prasība, cita — zinātnisks secinājums,
kas fiksē attīstības reālo tendenci.
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Marksa izstrādātā komunisma teorija, kā tas

skaidri redzams jau no «Tēzēm par Feierbahu»,

organiski saistīta ar cilvēka darbīgās būtības

filozofisko principu, kas ir vēstures materiālis-

tiskās izpratnes pamats. Sabiedrības vēsture

nav nekas cits kā cilvēku, viņu darbības un tās

produktu vēsture. Tagadējās paaudzes darbības

objektīvie apstākļi, strukturālie «ietvari» ir tikai

objektivizēti iepriekšējās cilvēku darbības rezul-

tāti. Mūsu pūles, mūsu darbība, kas objektivi-
zējusies darba līdzekļos, sabiedriskajos insti-

tūtos, sociālajās normās un tradīcijās, savu-

kārt kļūs par nākamās vēstures nepieciešamu
elementu, lai gan, iespējams, ne gluži tā, kā

mēs to šodien iedomājamies. Nekas nav tik

svešs marksisma garam un burtam kā uzskats,
ka vēsture tiek darināta neatkarīgi no cilvēka,

neatkarīgi no viņa gribas un darbības. Pats

cilvēks ir gan materiālās, gan jebkuras citas

viņa realizētās ražošanas pamats.
Bet kādā pakāpē šīs tēzes, kas attiecas uz

cilvēku kā sugu, piemērojamas atsevišķam in-

divīdam? Cilvēks kā indivīds, kā personība arī

ir «sevis paša radītājs». Taču tikai relatīvā no-

zīmē. Lai kļūtu par izzināšanas subjektu, cil-

vēkam ilgu laiku jābūt mācību objektam. Lai

kļūtu par darba subjektu, cilvēks ilgu laiku ir

apkārtējo cilvēku darba objekts. Lai kļūtu par

savstarpēju sakaru subjektu, kas sevi apzinās,

viņš ir citu iedarbības objekts. Svarīgi ir ne ti-

kai tas, ka cilvēks par personību nepiedzimst,
bet kļūst. Pieaudzis cilvēks, kā redzējām
iepriekš, arī ir ne tikai subjekts, radītājs, bet

arī objekts, produkts, pie tam šo divu aspektu
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savstarpējais samērs atkarīgs gan no personas

individuālajām īpatnībām, gan arī no vēsturis-

kajiem apstākļiem. Atsaukšanās uz to, ka jeb-
kuri vēsturiskie apstākļi ir tikai objektivizēta
citu cilvēku darbība, nenoņem konkrēto pro-

blēmu: kādas ir indivīda brīvības robežas attie-

cīgajā konkrētajā sabiedrībā, un vai šīs robe-

žas var paplašināt? Cilvēka darbības brīvības

principa absolutizēšana, neņemot vērā tās kon-

krētos apstākļus, praktiski dod tos pašus rezul-

tātus, ko mehāniskais determinisms, kas feti-

šizē «sociālo apstākļu» lomu. Tur indivīds vien-

mēr ir vienādi nebrīvs, tāpēc ka viņu determinē

ārējie apstākļi. Šeit viņš ir vienmēr vienādi

brīvs, tāpēc ka viņš ir cilvēks, nevis lieta. Līdz

ar to sociāli ekonomisko struktūru atšķirība
kļūst nebūtiska, bet cīņa par brīvību — lieka.

Taču reālā problēma, kas satrauca Marksu, bija
nevis jebkura status quo pamatošana, bet cil-

vēka brīvības robežu paplašināšana uz mūs-

dienu sabiedriskās attīstības radīto iespēju bā-

zes.

Problēmu «Komunisms un personība» jāap-
skata divos dažādos līmeņos: 1) vispārīgās teo-

rijas līmenī neatkarīgi no empīriskiem faktiem,

2) pamatojoties uz PSRS un citu sociālistisko

zemju vēsturiskās pieredzes konkrētajiem da-

tiem. Protams, šie divi līmeņi ir savstarpēji
saistīti. Vispārīgā teorija nav vienkārši hipotē-
tisku konstrukciju summa, bet konkrētās vēstu-

riskās pieredzes vispārinājums, un šis vispāri-

nājums savukārt iespējams tikai vispārteorē-
tisko tēžu gaismā. Taču vispārīgās teorijas
pn konkrētās vēsturiskās pieredzes vienība
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nenozīmē to pilnīgu sakrišanu, tāpat kā vispār
nepastāv teorijas un prakses identitāte. Zināt-

niskā komunisma teorija aptver daudz plašāku
vēsturisko perspektīvu nekā tā konkrētā piere-
dze, kura mums pašreiz reāli ir un kura ir iero-

bežota gan hronoloģiski (50 gadi nav visai ilgs
laiks, lai arī cik grandiozi ir rezultāti), gan pēc
satura (sociālisma celtniecības īpatnības atse-

višķā, turklāt atpalikušā zemē, nejaušu vēstu-

risku apstākļu ietekme utt.).
Vienai un tai pašai teorētiskajai formulai

(«komunistiskais darbs» vai «personiskā brī-

vība») dažādos komunisma celtniecības pos-

mos ir dažāds konkrētais saturs, un, ja šīs at-

šķirības neņem vērā, tad teorija pārvēršas par
tukšu formulu sakopojumu, kuras ne tikai ne-

palīdz izprast konkrēto īstenību tās kustībā un

pārmaiņās, bet pat kavē šādu izzināšanu. No-

stādnes, kas ir teorētiski pareizas, ja tās attie-

cina uz nobriedušu komunistisku sabiedrību, būs

pārspīlētas, nereālas, ja tās pielietos tagad. No

otras puses, teorija, kas nepaceļas pāri šodie-

nas līmenim, neparāda vēsturisko perspektīvu
un jau tādēļ vien kļūst konservatīva. Sociālo

parādību analīzi un vērtējumu no to funkciju
viedokļa, kuras attiecīgā parādība pilda taga-
dējā sabiedrisko attiecību sistēmā, jāapvieno ar

šās parādības analīzi, raugoties no vairāk vis-

pārīgas vēstures perspektīvas, attiecībā pret
kuru mūsdienu sabiedrība ir tikai konkrēta attīs-

tības pakāpe. Pirmā aspekta aizmiršana nozīmē

atraušanos no īstenības un rada vispirms nepie-
pildāmas ilūzijas, bet gala rezultātā vilša-

nos. Otrā aspekta nepietiekama novērtēšana
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atņem sabiedriskajām zinātnēm tām raksturīgo
sociāli kritisko funkciju, nozīmē zinātnes aizstā-

šanu ar retrospektīvu visa pastāvošā, arī nove-

cojušā attaisnošanu.

Tēze, ka cilvēks ir sabiedrības attīstības mēr-

ķis, bet materiālā ražošana — līdzeklis, ir spēkā
visā komunistiskajā formācijā. Taču tās kon-

krētais saturs nav vienāds sociālisma apstākļos
un nobrieduša komunisma apstākļos. Nobrie-

dušā komunistiskā sabiedrībā šis princips no-

zīmē, ka cilvēks vairs nav ražošanas aģents, ka

materiālo labumu ražošana ir tikai pamats, bāze

brīvai cilvēka darbībai, kura atrodas ārpus ma-

teriālās nepieciešamības. Sā principa īstenoša-

nas nosacījums, nerunājot nemaz par citiem

priekšnoteikumiem, ir neparasti augsts pašas
materiālās ražošanas attīstības līmenis, kam

jānodrošina patēriņa priekšmetu patiesa pār-
pilnība.

Komunisma pirmajā stadijā, it īpaši zemēs,
kas agrāk bija atpalikušas, šā nosacījuma vēl

nav. Sociālisms iznīcina privātīpašumu un līdz

ar to — parazītiskās ekspluatatoru šķiras; sa-

biedriskā ražošana kalpo visai sabiedrībai, tā-

tad arī katram atsevišķam šās sabiedrības lo-

ceklim. Bet, kamēr ražošanas līmenis paliek
samērā zems, nepietiekams, lai apmierinātu
katra sabiedrības locekļa visas vajadzības,
darba ražīgums paliek sabiedriskā progresa

augstākais kritērijs un līdz ar to arī katra cil-

vēka sociālās vērtības kritērijs. Šeit personiskās
un sabiedriskās intereses sakrīt tendencē, gal-
venajā virzienā: ja ražošana apkalpo visu sa-

biedrību, tad tajā ir ieinteresēts arī katrs
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sabiedrības loceklis atsevišķi. Taču atsevišķas
personības tiešās intereses var arī nesakrist ar sa-

biedrības kardinālajām interesēm. No tā izriet,
ka nepieciešama sadale pēc padarītā darba un

materiālās ieinteresētības princips. Zināma ne-

vienlīdzība kvalificēta un nekvalificēta, kompli-
cēta un vienkārša, grūta un viegla darba sa-

maksā ir nepieciešams priekšnoteikums, lai

praktiski savienotu atsevišķo personu tiešās in-

tereses ar sabiedrības kā viena veseluma kardi-

nālajām interesēm. Bez šā principa visstingrā-
kās īstenošanas nav iespējams radīt produktu
patiesu pārpilnību. Un tā nav vienkārši prak-
tiska nepieciešamība, tā sakot, piespiesta vēs-

turiskās attīstības grūtību atzīšana, bet noteikts

teorētisks princips, kas formulēts jau Marksa

agrīnajos darbos.

Markss pilnīgi skaidri saprata, ka vienkārša

materiālo labumu sabiedriskošana un pārdalī-
šana nevar dot patiesu sociālo vienlīdzību. No-

līdzinošais, kazarmju komunisms nav vienkārši

utopija, bet reakcionāra utopija, kuras īsteno-

šana būtu solis atpakaļ gan no sabiedrības vie-

dokļa (jo tas iedragātu ekonomiskās attīstības

individuāli psiholoģiskos stimulus), gan arī no

atsevišķas personības viedokļa (jo tas nonive-

lētu individuālās vajadzības, padarītu tās naba-

dzīgas). Markss rakstīja: «Šis komunisms, kas

visur noliedz cilvēka personību, ir tikai konsek-

venta izpausme privātīpašumam, kurš ir šis no-

liegums. Vispārējā skaudība, kas konstituēju-
sies kā vara, ir tā apslēptā forma, kādu pieņem
ieraušana un kādā tā sevi, tikai citādā veidā,

apmierina. Jebkurš privātīpašums kā tāds sa-
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jūt — vismaz attiecībā pret bagātāku privātīpa-
šumu — skaudību un alkas pēc nonivelēšanas,

un šī skaudība un šīs alkas veido pat konkuren-

ces būtību. Rupjais komunisms ir tikai šās

skaudības un šās nonivelēšanas piepildījums un

balstās uz priekšstatu par zināmu minimumu.

Tam ir noteikts ierobežots mērs. Ka privātīpa-
šuma likvidēšana nebūt nav tā patiesa apgū-
šana, tas tieši redzams no visas pasaules kultū-

ras un civilizācijas abstraktā nolieguma, no at-

griešanās pie tāda nabadzīga cilvēka nedabis-

kās vienkāršības, kuram nav vajadzību, kurš ne

tikai nav pacēlies pāri privātīpašuma līmenim,
bet pat nav sasniedzis to.»6

Tā ir ne tikai teorētiska, bet arī praktiski poli-
tiska problēma. Ekonomiskajā politikā var bal-

stīties uz viena no diviem principiem: vai nu rū-

pēties par to, lai visiem kļūtu labāk, vai par to,
lai nevienam nebūtu vairāk kā pārējiem. Otra-

jam principam arī ir savi piekritēji. Tā, piemē-
ram, kad kolhozniekiem samazināja piemājas
zemes gabalus vai cīnījās pret individuālās

dārzkopības attīstību, tika minēti tādi iegansti,
ka personiskā saimniecība atraujot cilvēku no

viņa pamatdarba sabiedriskajā ražošanā, ka

«blakus ienākumi» radot mantisko nevienlīdzību

utt. Šīs bažas daļēji ir pamatotas. Taču rūpes
par to, lai kāds no kaut kā neatrautos vai ne-

kļūtu bagāts, nedrīkst aizēnot ekonomisko pusi:
jo vairāk būs lauksaimniecības produktu, jo
augstāks būs vispārējās labklājības līmenis

un līdz ar to paliks mazāk iespēju iegūt patie-
šām ienākumus bez darba (ar spekulāciju, ar

deficītu preču cenu mākslīgu pacelšanu v. tml.).
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Skaudība, pat ja tā maskēta ar sociālis-

tisku frazeoloģiju, ir ne tikai zemiskas jū-
tas, bet arī slikts padomdevējs ekonomiskajos

jautājumos. Lai radītu produktu pārpilnību,

vajadzīga ekonomisko, materiālo stimulu sis-

tēma.

Bet, lai nevienlīdzība, ko nosaka cilvēku ne-

vienādās spējas, kvalificētā un nekvalificētā

darba atšķirības v. tml., nepastāvētu mūžīgi,
furpretī pamazām tiktu pārvarēta, sociālisms

rada sabiedriskos patēriņa fondus (bezmaksas
izglītība, veselības aizsardzība, nodrošināšana ar

pensijām, kultūras pasākumi utt.). Šo izmaksu

mērķis galvenokārt ir apmierināt tādas intelek-

tuālās un sociālās vajadzības (mācības, brīvā

laika kulturāla pavadīšana v. tml.), kurām cil-

vēki ar mazākiem ienākumiem parasti izlieto

mazāk savu personisko līdzekļu. Tādējādi sa-

dale pēc padarītā darba stimulē personību ma-

teriāli, bet sabiedriskie patēriņa fondi sama-

zina šajā līmenī nenovēršamo sociālo nevienlī-

dzību, atvieglinot katra cilvēka personības
attīstību neatkarīgi no viņa spējām un sociālā

stāvokļa.
Bet vai vispār — principā — ir iespējama sa-

dale pēc vajadzībām? Apetīte taču rodas ēšanas

laikā. Nemaz ne tik sen cilvēki iztika bez elek-

trības, bet tagad viņiem vajag televizorus,
tranzistorus. Vajadzības aug līdz ar to apmie-
rināšanu. «Krāšanas instinktam» nav robežu,
nekāda preču pārpilnība nevar to apmierināt.
Apgalvo, ka runa esot nevis par jebkurām, bet

tikai par «saprātīgām» vajadzībām. Taču kas

noteiks šā «saprātīguma» mēru? Vai Valsts
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plāna komisija, pamatojoties uz sabiedriskās ra-

žošanas līmeni? Bet tad tā būs tikai jauna kar-

tīšu sistēmas forma, kas neņem vērā un nevar

ņemt vērā katra individuālās īpatnības. Jeb vai

domāta «saprātīga pašierobežošanās»? Bet kādi

ir tās kritēriji? Ļoti gribas vēl vienu —
div-

desmit piekto uzvalku, taču sirdsapziņa neat-

ļauj: kaimiņiem ir tikai divdesmit uzvalku kat-

ram. Šādi spriedelējumi principā neatšķiras no

apgalvojumiem, ka buržuāziskošanās sākas jau
no otrā apavu pāra. Starpība ir tikai kvantita-

tīva, kvalitatīvas starpības nav nekādas. Šeit

patēriņa kritērijs nav manas personiskās, indi-

viduālās vajadzības, bet kaut kas bezperso-
nisks, vidējs. Agrāk cilvēks skatījās uz tuvāko,

gribēdams to noteikti pārspēt, gribēdams iegūt
vairāk nekā kaimiņš; turpretī tagad viņš baidās,
lai viņam nepiederētu kas vairāk. Taču kri-

tērijs ir tas pats — nevis individuālās vajadzī-
bas, bet kaut kādas par vidējām padarītas nor-

mas.

Tradicionālo priekšstatu sistēmas ietvaros šī

problēma ir principiāli neatrisināma. Taču paši
šie priekšstati ir saistīti ar noteiktiem vēsturis-

kiem apstākļiem. «Krāšanas instinkts» nav cil-

vēka dabiska īpašība, bet gan viņa «lietiskoša-

nas», kā ari tūkstošiem gadu ilgā nepietiekamā
patēriņa un trūkuma sekas. Cilvēka individua-
litāte izpaužas nevis īpašumā, bet darbībā.

Personības bagātība ir viņas reālās darbības,
viņas un citu cilvēku savstarpējo attiecību ba-

gātība. «Lietiskošana», kā jau teikts iepriekš, ir

tikai «priekšmetiskošanās» konkrēta forma. Arī

mūsdienu sabiedrībā cilvēks ar bagātāku inte-
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lektu, spilgtu emocionālo dzīvi, ar plašu
interešu loku parasti mazāk tiecas pēc materiā-

lajiem labumiem nekā tas, kura garīgā dzīve ir

trūcīga un ierobežota. Tas nenozīmē, ka šāds

cilvēks ir vienaldzīgs pret komfortu v. tml. Ne-

būt nē!- Taču lietas viņam nav pašmērķis, kā tas

ir mietpilsonim, bet tikai līdzeklis, kas atvieglo
viņa iekšējo potenču īstenošanu.

Tomēr škiriskās nevienlīdzības un masveida

nepietiekama patēriņa apstākļos šāda pasaules
uztvere un pašuztvere nevarēja un nevar kļūt
par vispārīgu likumu. Sākot no sirmās senatnes,
daudzi filozofi un reliģiski domātāji sludinājuši,
tā sakot, «neiegūšanas» filozofiju, mācību, ka

garīgās vērtības ir pārākas par materiālajām
vērtībām. Bet ideja par materiālo labumu nici-

nāmību un nestabilitāti ietvēra arī domu par

ražīgā darba nicināmību. «Kas grib mierīgi dzī-

vot, tas lai nedara daudz ne savā paša, ne sa-

biedrības labā,»7 teica Dēmokrits. «No zvēriska

darba manta krājas kaudzēm, bet dzīve kļūst
nelaimīga,» 8 piekrīt viņam Epikūrs. Šie aicinā-

jumi uz kontemplāciju atbilda tādas šķiras pa-
saules uztverei, kura nepiedalījās ražīgā darbā.

Bet, kad ar šādu sprediķi griezās pie apspiesta-
jiem, tad tas neatkarīgi no sprediķotāja subjek-
tīvajiem nodomiem nozīmēja prasību atteikties

no cīņas par dzīves apstākļu uzlabošanu, sa-

mierināties ar dzīves grūtībām. Šāda pati reak-

cionāra jēga ir arī jaunākajām askētisma for-

mām, pat ja tās maskētas ar komunistisku fra-

zeoloģiju.
Raksturīgi, ka Ķīnas Komunistiskās partijas

vadītāji, sākdami ar «revolucionāro» prasību pēc
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nolīdzinošas sadales un te ciezdami ekonomisku

neveiksmi, pēc tam pārgāja uz pašu cilvēku var-

darbīgu nonivelēšanu, kultūras noliegšanu.

Zinātniskajam komunismam nav nekā ko-

pīga ar šiem liekulīgajiem sprediķiem, kuri trū-

kumu un nabadzību ieceļ tikumu rangā. Zināt-

niskais komunisms māca, ka visiem cilvēkiem

jānodrošina pilnīgas materiālās iespējas. Tieši

ar materiālās dzīves bagātību pieaugšanu, kuras

nosacījums ir darba ražīguma celšanās, notiek

pašu cilvēku vajadzību transformēšanās. Cil-

vēka vajadzības pēc barības, apģērba v. tml.,
t. i., pēc tā, kas ietilpst individuālā patēriņa
sfērā, principā nav bezgalīgas; tās kļūst par

sociāli un psiholoģiski ļoti svarīgām tikai sa-

karā ar sabiedrisko nabadzību. Līdz ar šo va-

jadzību apmierināšanu un līdz ar cilvēka perso-
nības attīstību pirmajā vietā izvirzās citas,

komplicētākas garīgās vajadzības. Šīs augstā-
kās vajadzības patiešām ir neierobežotas, taču

tā nav vajadzība pēc lietām, bet pēc noteiktas

darbības.

Kad mēs runājam par kaut kā patērēšanu,
mēs ar to parasti saprotam, ka patērēšanas

procesā objekts zaudē kādas savas derīgās īpa-
šības, ko piesavinās subjekts; ja runa nav par
vienkāršu fizisku objekta iznīcināšanu (kā tas

ir ar barību vai apģērbu), tad vismaz par mono-

polu uz šā objekta iegūšanu. No otras puses,
cilvēks kā patērēšanas subjekts par aktīvu tiek

uzskatīts tikai vienā virzienā — viņš piesavinās
kādu ārpus viņa esošu saturu. Patērēšana šeit

tiek pretstatīta ražošanai kā pasīvs elements —

aktīvam. «Patērētāja psiholoģija» ir pasīva,
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apgādājamības psiholoģija; «cilvēks patērētājs»
(Fromrnam) ir cilvēks, kuram pasīvais elements

ir pārsvarā pār aktīvi radošo elementu.

Tas viss ir principiāli nepiemērojams augstā-

kajām vajadzībām. Pirmkārt, vajadzības ob-

jekts šeit nav lieta, bet darbība. Apstāklis, ka

šo darbību veic arī citi cilvēki, nemazina tās

vērtību, šādas vajadzības apmierināšanas pro-

cess cilvēkus nenošķir, bet tuvina. Otrkārt, šā-

das vajadzības apmierināšana iespējama tikai

tādas radošas darbības procesā, kuras nosacī-

jums ir personības aktīva pašatklāsme, pašrea-

lizācija. «Patērēšana» šeit nav atdalāma no

«ražošanas» pat abstrakcijā. Radošais darbs

nepārstāj būt darbs tajā nozīmē, ka tā mērķis

paliek kāda sabiedriski derīga objekta ražošana

(citādi tā būtu rotaļa); taču atšķirībā no atsve-

šinātā darba cilvēks šeit gūst prieku ne tikai no

darbības rezultāta, bet arī no paša darbības pro-

cesa. Estētiska vajadzība pēc skaistuma — tā ir

vēlēšanās darboties pēc skaistuma likumiem, bet

nebūt ne vajadzība vienpersonīgi iegūt mākslas

priekšmetus. Vajadzība pēc izglītības nepavisam
nav tas pats, kas vēlēšanās iegūt diplomu par

augstskolas beigšanu. Tieši savas individualitā-

tes dēļ šīs augstākās vajadzības nevar tikt ne

normētas, ne reglamentētas.
Personības kā darba subjekta attīstību var iz-

prast tikai tad, ja ņem vērā darba rakstura

mainīšanos komunismā. Personības kā sabied-

risko sakaru subjekta problēma nav atdalāma

no jautājuma par komunistisko sabiedrisko at-

tiecību un vispirms komunistiskās pašpārvaldes
attīstību. Personības kā izzināšanas subjekta at-
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tīstība savijas ar kultūras socioloģijas problē-
mām.

Pie šo jautājumu iztirzāšanas, pamatojoties

uz esošajiem socioloģiskajiem pētījumiem, ta-

gad arī pāriesim.

2. DARBS UN BRĪVĪBA

Mākslinieks neatkarīgi no savas darbības

mērķa izjūt baudu jau pašā jaunradē, sava

noformējuma materiāla apgūšanā; pats jaun-
rades process viņam ir darbība, kas sniedz

baudu un apmierinājumu, nevis vienkārši

darbs. Turpretī amatnieku interesē tikai viņa

pūļu rezultāts, labums, ko tās viņam atnes,

darbība viņu neiepriecina, bet apgrūtina kā

nenovēršama nepieciešamība; viņš labprāt visu

uzveltu mašīnai.

Rihards Vāgners

Ko nozīmē pārvarēt darba atsvešināšanu? Lai

šo problēmu apskatītu konkrētāk, to var sadalīt

trijos aspektos: 1) darba objektīvais raksturs;

kādas iespējas tas dod strādājošā cilvēka indi-

vidualitātes attīstībai; 2) cilvēka attieksme pret

darbu, kura atkarīga gan no darba rakstura,

gan ari no personības vērtējošo orientāciju ko-

puma; 3) darba nozīmīgums, t. i., darba lomu

īpatsvars personības psiholoģiskajā struktūrā.
Visos šajos trijos aspektos sociālistiskais

darbs kvalitatīvi atšķiras no darba kapitālisma
apstākļos. Privātīpašuma likvidēšana izbeidza

strādnieka atsvešināšanu no ražošanas līdzek-

ļiem, darbaspēks pārstāja būt prece. Šīs sociā-

lās pārmaiņas izpaužas arī darbaļaužu at-

tieksmē pret savu darbu. Objektīvs rādītājs
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jaunajai attieksmei pret darbu ir strādnieku

darba aktivitātes pieaugums, viņu rūpes par ra-

žošanas interesēm, racionalizatoru kustība,
masveida tehniskā jaunrade v. tml.

Padomju sociologu pētījumi pārliecinoši pa-

rāda kvalitatīvās atšķirības padomju strādnieku

un kapitālistisko zemju strādnieku darba motī-

vos.

Kapitālisma apstākļos vai nu nav nemaz, vai

ari ir ļoti vāji izteikti darba idejiskie motīvi (ap-
svērumi par tā sabiedrisko derīgumu utt.), kas

ieņem svarīgu vietu padomju strādnieka vērtē-

jošo orientāciju sistēmā. Protams, arī Rietumos

cilvēki cenšas strādāt tādu darbu, par kuru ne

tikai labi samaksā, bet kurš dod arī morālu

gandarījumu. Tā, piemēram, aptaujājot Rietum-

vācijas jaunatni 1964. gadā, atbildes par profe-
sijas jēgu sadalījās šādi:

Profesijai jābūt īstajam dzīves uzdevumam . 40%

Profesijas izvēlē svarīgas ir personiskās tiek-

smes, kā arī naudas apsvērumi 59%
Jāstrādā darbs, par ko vislabāk samaksā . . 7%
Nenoteikti 1%

Jauno strādnieku aptaujā 18% izteicās par
labi samaksātu darbu, bet 29% — par tādu

darbu, kas sniedz gandarījumu.9 Būtu nepareizi

iedomāties, ka kapitālistisko zemju strādnieki

un kalpotāji domā tikai par izpeļņu. Jo lielāka ir

materiālā labklājība, jo vairāk nozīmes iegūst
citi, nemateriāli apsvērumi. Bet, kad Rietumos

runā par apmierinātību ar darbu, tad te vis-

pirms domā profesijas atbilstību personiskajām
tieksmēm. leinteresētības ražošanas sabiedris-
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kājās perspektīvās tur parasti nav. Un tas arī

ir pilnīgi dabiski: strādnieks nejūtas kā uzņē-
muma un vēl jo vairāk visas sabiedrības saim-

nieks.

Arī padomju cilvēkam izpeļņas lielums un citi

personiskie motīvi nav nesvarīgi. Bet reizē

viņš apzinās sava darba sabiedrisko nozīmi.

Atbildot uz anketas jautājumu «Kas jums pa-
tīk specialitātē, kuru jūs gribētu iegūt?», 45%

Novosibirskas vidusskolu izlaiduma klašu sko-

lēni 1963. gadā atbildēja: «Darba radošais rak-

sturs», 25% — «Nozīme tautas saimniecībā»,

2% — «Lielā izpeļņa». 10 Atbildot uz šo pašu

jautājumu, no 1100 aptaujātajiem Ļeņingradas
apgabala vidusskolu izlaiduma klašu skolēniem

1965. gadā (pēc Ļeņingradas Valsts universitā-

tes socioloģiskās laboratorijas datiem) 62,4%

norādīja uz darba radošo raksturu, 25,7% — uz

nozīmi tautas saimniecībā un 3,4% — uz lielu

izpeļņu.

Pieaugušajiem motīvu sistēma, dabiski, ir

komplicētāka. Ir trīs galvenās motīvu grupas:
darba saturs, algas lielums un izvirzīšanās

iespējas. Orientēšanās uz darba saturu kā darba

galveno motīvu liecina, ka veidojas attieksme

pret darbu kā pret vajadzību. Daudzi cilvēki iz-

sakās, ka viņi nevarētu dzīvot bez sava darba,

pat ja nebūtu materiālas nepieciešamības.
Orientēšanās uz darba algu, kas ir otrais gal-

venais darba motīvs, liecina, ka attieksme pret
darbu kā to vajadzību apmierināšanas līdzekli,
kuras atrodas ārpus darba sfēras, saglabā
svarīgu nozīmi, lai gan tai vairs nav patstāvī-
gas nozīmes. Beidzot, orientēšanās uz iespēju
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izvirzīties darbā (kvalifikācijas celšana, funkciju
komplicēšanās, atbildības paplašināšanās) ir

atvasināta no pirmajiem diviem motīviem, kā arī

atspoguļo dažādu profesiju tradicionālo pres-

tižu, kāds iesakņojies sabiedriskajā domā.

Kā atzīmē V. Jadovs, šāda motīvu struktūra

šodien ir optimāla. Taču tajā slēpjas arī zinā-

mas pretrunas. Sociālisms pārvar specifiskās
darba atsvešināšanas formas, ko nosaka privāt-
īpašuma pastāvēšana un iespēja cilvēkam eks-

pluatēt cilvēku (lai gan arī sociālismā vēl sa-

glabājas «rudimentāras parādības» — privāt-
īpašnieciskās psiholoģijas paliekas, uzskats par

darbu kā lāstu: «Darbs ir muļķiem», «Darbs

nav vilks, uz mežu neaizskries»). Taču paliek
sociālās parādības, kas saistītas ar nepietie-
kamu materiāli tehniskās bāzes attīstību, atšķi-
rībām cilvēku materiālās labklājības līmenī, da-

žādu profesiju cilvēku radošo iespēju nevienā-

dību utt.

Komunistisks darbs ir tāds darbs, kas kļuvis
par personības pirmo dzīves vajadzību. Bet ko

īsti šī formula nozīmē? Ne jau kura katra dzīves

vajadzība ir cilvēku darbības apzināts motīvs.

Tā, piemēram, vajadzība pēc svaiga gaisa pa-

rasti tiek apmierināta automātiski. Tikai tad, ja
trūkst skābekļa, tā tiek apzināta kā vajadzība.
Kas ir darba pārvēršanās par vajadzību: pārvēr-
šanās par pieradumu, kad to vairs neievēro, vai,
otrādi, apzinātas intereses rašanās pret darbu,

tā pārvēršanās par apzinātas darbības vadošo

sfēru? Pirmajā gadījumā darbs kļūst automā-

tisks un vienaldzīgs. Kā rakstīja Markss, «vien-

aldzība pret noteiktu darba veidu atbilst sa-



18* 275

biedrības formai, kurai pastāvot indivīdi viegli
pāriet no viena darba veida uz otru un kāds

noteikts darba veids viņiem ir nejaušs un tāpēc

vienaldzīgs. Šeit darbs ... kļuvis par bagātības
radīšanas līdzekli vispār un zaudējis savas spe-

cifiskās saites ar noteiktu indivīdu.» 11 Otrajā
gadījumā ir otrādi — te notiek darba kā per-

sonības pašrealizācijas maksimāla individuali-

zācija. Runa nav vienkārši par ieradumu, bet

par iemīļotu darbu.

Runājot par komunistisku darbu, parasti uz-

sver tikai otro iespēju — darbs kā bauda, jaun-
rade, svarīgākā individualitātes attīstības sfēra.

Bet iespējas, kādas dažādi darba veidi dod per-

sonības attīstībai, nav vienādas. Sociologi at-

tieksmi pret darbu apskata no sociāli psiholo-
ģiskā viedokļa un no darba objektīvā rakstura

viedokļa. 12

Radoša attieksme pret darbu ir psiholoģiska
nostādne, pozitīva attieksme pret savu darbību,
ieinteresētība tās rezultātos, centieni ienest tajā
kaut ko savu utt. Šāda nostādne ir noteiktas

audzināšanas sistēmas produkts, to var izveidot

pret jebkuru darba veidu, gan radošu, gan me-

hānisku. Bet ne katrs darbs ir radošs objektīvi,
pēc sava rakstura. Par radošu var nosaukt tikai

tādu darbību, kura netiek reducēta uz apgūta
algoritma atkārtošanu, bet kurā rodas kaut kas

jauns. «Radošs darbs obligāti ietver (dažādā
pakāpē) šādus elementus: 1) ražošanas uzde-

vumu nestandartu risinājumu, 2) dažādus kon-

struēšanas un eksperimenta veidus, 3) teorē-

tisku zināšanu pielietošanu tehnisko uzdevumu

risināšanā, 4) nepieciešamību mainīt darbu
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vienas specialitātes, vienas profesijas robežās

(no pieredzes un literatūras studēšanas uz ma-

šīnu un tehnoloģisko procesu praktisku pētīšanu,
no mašīnu un aparātu pētīšanas uz jaunu ma-

šīnu uzstādīšanu un noregulēšanu, no uzstādītās

aparatūras noregulēšanas uz jaunas aparatūras
aprēķināšanu un konstruēšanu).» 13

Radoša un neradoša darba jēdzieni nav ga-

rīgā un fiziskā darba sinonīmi. Arī garīgajā
darbā ir daudz rutīnas elementu (piemēram, ap-

rēķini pēc zināmas formulas), bet amatnieciska

tipa fiziskais darbs satur krietni lielu daļu jaun-
rades (pamēģiniet paši ar savām rokām izga-
tavot akmens cirvi!). Kā norāda vācu marksis-

tiskais filozofs G. Klauss, problēmas būtība ir

tāda, ka pirmskapitālistiskajās formācijās
«darba procesu lielākā daļa neatkarīgi no tā,

vai šos procesus veica vergs vai dzimtcilvēks,

bija kaut kādā mērā radoši. Tikai ar lielrūpnie-
cības rašanos arvien vairāk palielinās tie mehā-

niskie darba veidi, kuros vienveidīgi un nemi-

tīgi atkārtojas viens un tas pats.»
14

Radošs darbs paver vislielākās iespējas perso-

nības attīstībai un dod vislielāko psiholoģisko
gandarījumu.

No 600 Gorkijas strādniekiem un inženierteh-

niskajiem darbiniekiem uz jautājumu «Vai jūs
interesē jūsu darbs?» 85% atbildēja pozitīvi.
Taču atsevišķās strādnieku grupās, kas atšķiras

ar darba saturu, pozitīvo atbilžu skaits ir da-

žāds: no strādniekiem, kas veic roku darbu pie

mašīnām, atbildējuši pozitīvi 40%, no strādnie-

kiem, kas izmanto darbā roku darba rīkus, —

44%, no mehanizēta darba strādniekiem, —
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-69%, no strādniekiem, kas strādā pie automātis-

kiem darbgaldiem un līnijām, — 98%, no inže-

niertehniskajiem darbiniekiem —90 %. 15 Vai-

rāk kvalificēta darba strādnieki parasti dod lie-

lāku racionalizatoru procentu utt.

Taču ir arī atgriezeniska atkarība: jo aug-

stāks ir personības izglītības līmenis, — jo lielā-

kas prasības personība izvirza sava darba sa-

turam un jo grūtāk ir tās apmierināt.

Padomju sociologi izdarījuši interesantu pē-

tījumu: kāda attieksme pret darbu ir konveijera
strādniekiem tekstilrūpniecības uzņēmumos.

16

legūti šādi dati. Viena grupa, kas sastāv gal-
venokārt no strādniecēm ar lielu stāžu un zemu

izglītības līmeni (ne vairāk par sešām septiņām
klasēm), izteicās, ka ir apmierinātas ar savu

darbu, monotonais darbs viņas nogurdinot maz.

Kāda strādniece teica: «Visas operācijas, ko iz-

pildu, es labi pārzinu, varu tās izpildīt pat ne-

skatīdamās un tajā laikā varu domāt par kaut

ko savu; ja man ir labs garastāvoklis un viss ir

kārtībā, darbs veicas pavisam ātri.» Turpretī
strādniekiem ar vidējo izglītību tas pats darbs

liekas nogurdinošs tieši tādēļ, ka ir monotons,
neinteresants. Šādu strādnieku garīgās prasī-
bas apsteidz tehniku, ar kuru viņiem ir darī-

šana, mehānisks darbs viņus neapmierina, iz-

veido viņu apziņā zināmu vakuumu. Radošākie
un vairāk sagatavotie strādnieki aizpilda šo va-

kuumu ar mācībām, kvalifikācijas celšanu, ap-

gūst nevis vienu vien, bet vairākas profesijas
un, periodiski mainot operācijas, padara savu

darbu mazāk monotonu. Taču pats par sevi

darba process interesi viņos neizraisa, un
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personības attīstība notiek galvenokārt ārpus
ražošanas sfēras.

Līdz ar vispārizglītojošā un kultūras līmeņa
celšanos cilvēki aizvien spēcīgāk tiecas pēc

komplicētāka kvalificēta darba, neapmierinās ar

vienkāršām rutinētām operācijām pat neatkarīgi

no samaksas līmeņa. Sevišķi raksturīgi tas ir

jaunatnei. V. Šubkins ierosināja Novosibirskas

apgabala izlaiduma klašu audzēkņiem novērtēt

pēc 10 ballu sistēmas 70 profesijas, kas aptver
tautas saimniecības, zinātnes un kultūras galve-
nās nozares. Jaunieši kā vissaistošākās profesi-
jas novērtēja tās, kuras prasa augstāko kvali-

fikāciju, sevišķi radiotehniku un ģeologu pro-

fesiju. No vidējās kvalifikācijas profesijām
visaugstāko novērtējumu ieguva transporta dar-

binieki, bet viszemāko — darbs lauksaimniecībā

(3,57 balles) un it īpaši apkalpošanas sfērā

(2,63 balles). 17 Ar anketām aptaujājot 2000 ve-

cāko klašu audzēkņu Kazaņā 1964. gadā, uz jau-

tājumu «Ko jūs darīsiet pēc skolas pabeigša-
nas?» 71,5% atbildēja: «Mācīšos», 10,2% —

«Strādāšu un mācīšos», 7,3 — «Strādāšu». Ufā

analoģiskas atbildes bija — 65,3%, 22,5% un

3,7%- Skolēnu lielum lielā daļa cenšas pēc ga-

rīgā darba. Pēc Kazaņas anketām garīgā darba

profesijas interesē 77,3% skolēnu, bet Ufas —

86,3%. Ufā neviena strādnieku profesija neda-

būja pat 1 % visu balsu. Par ārstiem sapņo kļūt
30 reižu vairāk skolēnu nekā par iestādītājiem,
45 reizes vairāk nekā par frēzētājiem un celtņu
vadītājiem, 20 reižu vairāk nekā par elektro-

montieriem un 75 reizes vairāk nekā par ma-

šīnistiem. 18 Jaunatnes orientēšanās uz viskvali-
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ficētākajām profesijām, būdama visumā progre-

sīva, nonāk zināmā pretrunā ar padomju tau-

tas saimniecības konkrētajām vajadzībām un

iespējām. Tautas saimniecībai vajadzīgi ne tikai

zinātnieki un inženieri, bet arī vidējās un ze-

mākās kvalifikācijas speciālisti. Tā, piemēram,
Ļeņingradā uz 1963. gada 1. martu 44,1% no

visa darbaspēka bija palīgstrādnieki. 19 Rodas

jautājums — kā apvienot jaunatnes personiskās
tieksmes un sabiedrības intereses?

Daži zinātnieki uzskata, ka šāda pretruna ir

īslaicīga, ka tālākais tehnikas progress, auto-

matizācijas paplašināšanās v. tml. šādas pro-
blēmas pilnīgi likvidēs. Šim uzskatam grūti

piekrist. Pirmkārt, pat ja pieņem, ka ražošanas

automatizācija atbrīvos cilvēku no jebkura me-

hāniska, neradoša darba, tam tomēr būs vaja-

dzīgi daudzi jo daudzi gadu desmiti. Jaunatnes

audzināšanā, veidojot noteiktu nostādņu sis-

tēmu, arī attieksmi pret darbu, nedrīkst balstī-

ties tikai uz šo tālo perspektīvu. Cilvēki jāga-
tavo tiem apstākļiem un problēmām, ar kurām

viņi dzīvē reāli saskarsies. Pārlēkšana pāri ne-

pieciešamajam posmam vienmēr nodara ļau-

numu, lai ari cik labi nodomi ir tās pamatā.
Otrkārt, tehnikas progress un ražošanas auto-

matizācija nebūt nav universāllīdzeklis pret vi-

sām nelaimēm. Tehnikas progress, protams,
lauž veco darba dalīšanu, daudzas profesijas,
kas balstās uz roku darbu, atmirst, un atbilsto-

šās funkcijas uzņemas mašīnas. Taču, no otras

puses, pastāv primitīvs mehanizēts darbs, kura

apjoms palielinās. «Sīksēriju un vēl jo vai-

rāk individuālas ražošanas apstākļos pašiem
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jāmeklē darbu izpildīšanas paņēmieni, jāpiemē-

rojas jauniem darba apstākļiem. Tas aktivizē ra-

došo domu. Biežas darba objektu un tātad arī

to ražošanas metožu mainīšanas rezultātā iz-

strādājas «mobilitātes stereotips».»20 Turpretī
tehniski perfekts masveida ražošanas process

gandrīz neatstāj viegli atklājamas ražošanas

rezerves. Augsti automatizēta uzņēmuma tehno-

loģiskais process balstās uz zinātniskiem pama-

tiem. Tas nozīmē, ka ne tikai strādnieks, kas

apkalpo automātus, bet arī ceha inženieris ne-

var šeit neko būtiski mainīt. Tehnoloģiskā pro-

cesa liktenis tagad tiek izšķirts nevis pašā ražo-

šanā, bet zinātniskā laboratorijā. Tas nemazina

strādnieku un inženiertehniskā personāla darba

nozīmi, taču izvirza tā iespējām zināmas robe-

žas.

Lielas grūtības ir arī ar profesionālās specia-
lizēšanās problēmu. Daži autori uzskata, ka

komunistiskajā sabiedrībā darba specializācija

atmiršot, katrs cilvēks varēšot darīt visu un

pilnīgi brīvi mainīšot sava darba veidus un for-

mas. Te viņi atsaucas uz to, ka ražošanas au-

tomatizācija vienkāršo mašīnu vadīšanas operā-

cijas un cilvēks viegli varēšot pāriet no vienas

vadības pults pie otras.

Sāds viedoklis ir pavisam nepārliecinošs. Ja

visu reducē uz iespēju pāriet no vienas vadības

pults pie otras, tad šeit īstenībā nav nekādas

darba mijas. Kāda starpība, kur nospiest pogu?
Pats darba mijas jēdziens jau ietver darba spe-

cializāciju. Bez tam operatora darbs nebūt nav

pats kvalificētākais darbs ražošanā. Automātu

iestādītāja darbs, piemēram, prasa obligātas
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tehnoloģiskā procesa zināšanas, bet dažādu ra-

žošanas procesu tehnoloģija nepavisam nav vie-

nāda, un bez specializācijas šeit nevar iztikt.

Vēl jo vairāk nav iespējams izvairīties no spe-

cializācijas un tātad zināmas pašierobežošanās
komplicētākajās darba sfērās, kā, piemēram,

inženiera, ārsta vai pedagoga darbā. Zināšanu

apjoms, kas nepieciešams, lai sekmīgi varētu

strādāt kādā atsevišķā nozarē, jau tagad ir tik

liels, ka cilvēks to nevar apgūt bez zināmas

ierobežošanās, specializācijas. Līdz ar zinātnes

un tehnikas pieaugumu nodarbošanās veidi tau-

tas saimniecībā nevis samazinās, bet palieli-
nās. Tā, piemēram, iedzīvotāju skaitīšanai iz-

strādātajā nodarbošanās veidu vārdnīcā 1926.

gadā bija 10 371 nosaukums, 1939. gadā — ap-

mēram 19 tūkstoši nosaukumu, bet 1959.

gadā — jau apmēram 30 tūkstoši nosaukumu.21

Protams, specializācija nedrīkst būt pārmē-
rīgi šaura. Pati zinātnes un tehnikas attīstība

prasa no jebkura profila speciālista ne tikai

speciālās zināšanas, bet arī pietiekami plašu
vispārīgo izglītību. Mēs dzīvojam laikā, kad da-

žādas zināšanu nozares, kuras agrāk bija cita

no citas izolētas, nonākušas ciešā saskarē, un

tas lauž agrāko ierobežotību. Tagad kibernētika

palīdz medicīnai un politiskajai ekonomijai, bio-

loģija nevar attīstīties bez fizikas un ķīmijas
palīdzības utt. Taču atsevišķa personība fiziski

nespēj aptvert visu cilvēces zināšanu bagātību,
un tas arī nav vajadzīgs, jo atsevišķa indivīda

zināšanu ierobežotību (kas nodrošina to dzi-

jumu) sekmīgi kompensē speciālistu kooperēša-
nās.
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Darba miju var īstenot un to īsteno dažādi.

Sadalītais mehāniskais darbs pieļauj tikai ārēju
pāreju: vietas maiņu pie montāžas konveijera,
vairāku savstarpēji saistītu profesiju apgūšanu
un darba miju katrā no tām. Šāda veida darba

mija tiek plaši praktizēta padomju rūpniecībā.
Darbinieku savstarpēja aizstāšana atvieglina
ražošanas pieaugumu un pašiem strādniekiem

dod vēlamo dažādību.

Komplicētākās un radošās profesijās stāvok-

lis ir citāds; te darba mija vairs nav ārēja, bet

iekšēja (pāreja no pieredzes un literatūras stu-

dēšanas uz praktisku tehnikas apgūšanu, tās no-

regulēšanu un uzstādīšanu, no tā — uz jaunu
mašīnu aprēķināšanu un konstruēšanu utt.).
Darba laika (bez pārtraukumiem) galveno ele-

mentu skaits inženierim un konstruktoram ir

3—5 reizes lielāks nekā komplicētas universālas

iekārtas operatoram, 7—lo reizes lielāks nekā

vienkāršas iekārtas operatoram un 10—12 rei-

zes lielāks nekā palīgstrādniekam.22 Jo kompli-
cētāks darbs, jo vairāk šādu iekšēju pāreju. Tā-

pēc arī šāds darbs nešķiet vienmuļš.
Bet, ja darba (un tātad arī cilvēku) speciali-

zācija nav novēršama, cik lielā mērā tad indi-

vīds vispār var būt brīvs materiālās ražošanas

sfērā?

Tas ir ļoti sarežģīts un strīdīgs jautājums.
Vārds «darbs» nozīmē, no vienas puses, mate-

riālo labumu ražošanu (ražīga darba jēdziens
politiskajā ekonomijā), bet, no otras puses, kat-

ru sabiedriski derīgu darbību. Problēmu par

personības brīvību darbā var apspriest gan ana-

līzes psiholoģiskajā, gan arī sociāli ekonomis-
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kajā plāksnē. No psiholoģijas viedokļa šī pro-

blēma tiek reducēta uz jautājumu par darbības

satura un tās motīva attieksmēm. Jebkura mērķ-
tiecīga darbība reizē ir gan brīva, gan nepie-
ciešama. «Darba darītājs atšķiras no bites ne

tikai ar to, ka pārmaina dabas doto formu: da-

bas dotajā viņš realizē vienlaikus arī savu

apzināto mērķi, kurš kā likums nosaka viņa dar-

bības veidu un raksturu un kuram viņam jāpa-
kļauj sava griba. Un šī pakļaušana nav atse-

višķs akts. Visu darba laiku ir nepieciešama ne

tikai to orgānu sasprindzinātība, ar kuriem veic

darbu, bet nepieciešama arī mērķtiecīga griba,
kas izpaužas uzmanībā, un turklāt tā ir toties

nepieciešamāka, ja mazāk darbs aizrauj strād-

nieku ar savu saturu un izpildīšanas veidu, tā-

tad jo mazāk strādnieks bauda darbu kā savu

fizisko un intelektuālo spēku spēli.» 23

Jebkurā darbības procesā ir gan pieraduma
(iemaņas) elements, ko subjekts parasti ne-

mana, gan nepieciešamības, piespiedu elements

(tas ir pat rotaļā), gan brīvas individuālas iz-

vēles elements. Kā subjekts uztver un apzinās
visu procesu kopumā, tas atkarīgs no šo ele-

mentu apvienojuma un vispirms no tā, cik per-
sonisks ir darbības mērķis. Salīdziniet divas

darbības: sekretāre raksta vēstuli mīļotajam, bet

pēc tam dienesta vēstuli. Fizioloģiski abi procesi
ir identiski. Turpretī darbības psiholoģiskais
saturs ir dažāds. Pirmajā gadījumā ir pašiz-

pausmes process, tāpēc pārējie elementi netiek

pamanīti, tie atkāpjas; otrajā gadījumā mei-

tene izpilda uzdevumu, viņas darbība ir darbs,
kas pakļauts nepieciešamībai. Atkarībā no
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psiholoģisko motīvu sistēmas vienu un to pašu
darbību var izjust kā brīvību vai kā nepiecieša-
mību. Šīs nepieciešamības apzināšanās tīri ar

prātu (apzināšanās, ka darbs ir sabiedriski de-

rīgs vai nepieciešams kā eksistences līdzeklis)
pati par sevi šo dilemmu nelikvidē; pakļauša-
nās nepieciešamībai, tāpēc ka to nevar mainīt,

nav brīvības sinonīms. Psiholoģiski brīva ir tikai

tā darbība, kas pauž personības iekšējos stimu-

lus, kur nepieciešamība «fiksēta» individuālajā
motivācijā.

Bet aiz psiholoģiskām problēmām ir sociāli

ekonomiskās problēmas. Darbs nav vienkārši

indivīda funkcionēšanas veids, tas ir sabied-

riski derīga darbība. Lai arī kā uztvertu savu

darbību viens vai otrs atsevišķs indivīds, sabied-

rībai darbs (tā kvantitāte, kvalitāte, specializā-
cija) vienmēr ir objektīva nepieciešamība. Strā-

dājošais indivīds vienmēr ir daļa no veselā, un

viņa funkciju, vai viņš to apzinās vai ne, uzde-

vusi viņam sabiedrisko vajadzību struktūra.

Personība var būt psiholoģiski brīva (t. i., uz-

tvert savu darbību kā savu iekšējo stimulu iz-

pausmi) tikai tiktāl, ciktāl viņas motīvu un vēr-

tējošo orientāciju struktūra atbilst sabiedrisko

vajadzību struktūrai, t. i., ja viņa grib to, kas

vajadzīgs sabiedrībai. Individualitāšu daudzvei-

dība un sociālo funkciju diferenciācija neno-

vēršami izvirza problēmu par cilvēka un funkci-

jas savstarpējo pielāgošanu. To saplūšana var

būt tikai relatīva. Sabiedrībai attīstoties, attīs-

tās nesakrītošo interešu koordinācijas speci-
fiskie mehānismi: 1) ārpusekonomiska piespie-
šana, kas nodrošina indivīda pakļaušanu darbī-
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bai (funkcijai), kura viņu neapmierina; 2) ma-

teriālie stimuli, kas izraisa materiālo ieintere-

sētība, — neieinteresētību darba saturā kom-

pensē priekšrocības citās dzīves sfērās; 3) mo-

rālie stimuli, apzināšanās, ka darbība, kura pati

par sevi attiecīgajam indivīdam nav interesanta,
ir sabiedriski nepieciešama; 4) pieradums strā-

dāt vispārības labā, kas dod apmierinājumu

neatkarīgi no tā, vai pats darba process sagādā
prieku vai ne.

Vai var iedomāties, ka komunistiskajā sa-

biedrībā visas šīs regulēšanas formas pilnīgi
izzudīs un darbs kļūs absolūti brīvs gan sabied-

riski vēsturiskajā, gan arī individuāli psiholoģis-
kajā nozīmē? Tāds uzskats man liekas utopisks.
Sakarā ar materiālo resursu pārpilnību un cil-

vēku augsto apziņas līmeni komunistiskā sa-

biedrība varēs atteikties no «ārējās» piespieša-
nas un materiālās stimulēšanas formām. Komu-

nistisks darbs, kā teica Ļeņins, ir bezmaksas

darbs sabiedrības labā, labprātīgs darbs, darbs

ārpus normām, bez noteikuma par atalgojumu.
Bet tas ir ne tikai darbs kā aicinājums, kā sa-

vas individualitātes pašatklāsme. Tas ir arī

«darbs aiz paraduma strādāt vispārības labā un

aiz apzinīgas (par paradumu kļuvušas) attiecī-

bas pret nepieciešamību strādāt vispārības
labā» 24.

Protams, tagadējie rutinētie darba veidi, kas

rada cilvēkos neapmierinātības sajūtu, nav mū-

žīgi. Taču līdz ar ražošanas attīstību aug arī

cilvēku prasības pret darba saturu. Vieni darba

veidi vienmēr ir pievilcīgāki nekā citi. Protams,
dažādus cilvēkus var interesēt dažādi darba
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veidi. Viens no galvenajiem nosacījumiem cil-

vēka apmierinātībai ar savu darbu ir tas, lai

profesionālā loma atbilstu personības individuā-

lajām īpatnībām. Pašreiz tas ne vienmēr ir

iespējams, jo izpaužas gan sociālo apstākļu
nevienādība (ģimenes materiālās un kulturālās

iespējas, starpība starp dzīvi pilsētā un laukos

v. tml.), gan arī apstāklis, ka skolēniem trūkst

elementāras profesionālās orientācijas. Tāpēc
profesijas izvēle bieži ir nejaušu «apstākļu» re-

zultāts. Nākotnes sabiedrība te varēs daudz ko

pilnveidot, nerunājot nemaz par krietni plašā-
kām iespējām mainīt nepareizi izvēlētu specia-
litāti.

Komunistiska sabiedrība var pārvarēt tagad
pastāvošo sociālo atšķirību starp fiziskā un ga-

rīgā darba darītājiem. Zinātnesun tehnikas revo-

lūcija nemitīgi ceļ garīgā darba īpatsvaru jeb-
kurā ražošanas procesā un reizē paātrina
abstrakto, tīri teorētisko zinātnisko pētījumu «lie-

tišķo», praktiski derīgo rezultātu iegūšanu. Līdz

ar to samazinās tradicionālā plaisa starp mate-

riālo un garīgo ražošanu. Taču to pilnīga iden-

titāte tomēr nav iespējama. Dažādi darba veidi

personības attīstībai nekad nedos vienādas iespē-

jas. No tā izriet arī dažādā attieksme pret tiem.

Vienas profesijas tiek uzskatītas par personisku
aicinājumu, citas, elementārākas, balstās drīzāk

uz pieraduma spēku, kura pamatā ir to sabied-

riskās nepieciešamības apzināšanās. Tas no-

zīmē, ka jāatsakās no utopiskās idejas, it kā per-

sonības visas iekšējās vajadzības un prasības
varētu tikt īstenotas darba sfērā.

Kā pareizi norādījis J. Davidovs, orientēšanās
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uz to, lai katrs varētu darīt visu, nozīmē, ka

otrs cilvēks tiek uzskatīts nevis par mana Es tur-

pinājumu, bet par robežu, un, lai būtu no šā

otra neatkarīgs, man viss jāietver sevī pašā.
Tas ir svešs komunisma garam. Princips — sa-

dalīšana pēc vajadzībām — nebūt nenozīmē, ka

katrs indivīds var (un vēl jo vairāk, ka viņam
va Jag) patērēt visu sabiedrības ražoto. Runa ir

tieši par viņa individuālo vajadzību apmieri-
nāšanu. Gluži tāpat arī personības brīvas attīs-

tības princips nenozīmē obligātu visu darba

formu «piesavināšanos». Runa ir par manu

spēju attīstību tajās nozarēs, kas man ir vistu-

vākās un interesē visvairāk. «Komunistiskā ra-

žošanas kooperēšanās (asociēšanās) prasa no

katra indivīda ne tik daudz, lai viņš zinātu un

prastu «absolūti visu» .. ~
cik to, lai viņš samē-

rotu savas zināšanas, prasmi un spējas ar visu

pārējo indivīdu zināšanām, prasmi un spējām.
Lai viņš spētu organizēt savu zināšanu, prasmes
un spēju pasauli, rēķinoties ar savu līdzbiedru

vispusīgu (universālu) atbalstu.»25

Kad personības vispusīgās attīstības pro-
blēmu reducē līdz jautājumam par specializāci-
jas saglabāšanu vai likvidēšanu, tas nozīmē, ka

personība tiek apskatīta vienīgi kā ražošanas

aģents un runa ir par to, lai tieši šajā kvalitātē

viņu padarītu universālu. Bet tieši pret to

iebilda Markss. Svarīgi ir nevis tas, cik un kā-

das funkcijas izpilda cilvēks, bet gan tas, cik

universāla ir viņa darbība pēc satura, t. i., lai

tajā apvienotos fiziskais un garīgais darbs, iz-

pildu un organizatoriskās funkcijas, praktiskais
un teorētiskais darbs. Uzdevums ir nevis tāds,
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lai ārsts būtu reizē agronoms un atslēdznieks,
tas nav iespējams un nav vajadzīgs, bet gan

tāds, lai profesionālā loma, kāda arī tā būtu,

pirmkārt, atbilstu personības individuālajām
īpatnībām un, otrkārt, neapspiestu personības
citas puses, kuras šajā lomā nevar iemiesoties.

Atsevišķas funkcijas ierobežotība principiāli ir

apvienojama ar darbības universalitāti kopumā.
«Brīvības valstība sākas īstenībā tikai tur,

kur beidzas darbs, ko diktē vajadzība un ārēja
lietderība, tātad pēc lietu būtības tā atrodas viņ-

pus tiešās materiālās ražošanas sfēras. Tāpat kā

mežonim, lai apmierinātu savas vajadzības, lai

saglabātu un atražotu savu dzīvi, ir jācīnās ar

dabu, tāpat jācīnās civilizētam cilvēkam, jācī-
nās visās sabiedriskās formās un visos iespēja-
mos ražošanas veidos. Līdz ar viņa attīstību šī

dabiskās nepieciešamības valstība paplašinās,
tāpēc ka paplašinās viņa vajadzības; bet līdz ar

to paplašinās arī ražošanas spēki, kurus viņš iz-

lieto to apmierināšanai. Brīvība šajā sfērā var

būt tikai tā, ka socializētais cilvēks, asociētie

ražotāji racionāli regulē šo savu vielu maiņu ar

dabu, noliek to savā vispārējā kontrolē, neļau-
jot tai kā aklam spēkam valdīt pār tiem; veic to

ar vismazāko spēka patērēšanu un tādos apstāk-
ļos, kas visvairāk atbilst viņu cilvēciskajai da-

bai un ir adekvāti tai. Bet tā tomēr paliek ne-

pieciešamības valstība. Šās valstības viņā pusē
sākas cilvēka spēka attīstība, kas ir pašmērķis,
patiesā brīvības valstība, kura tomēr var uz-

plaukt, tikai pamatojoties uz šo nepieciešamī-
bas valstību kā uz savu bāzi. Darba dienas saīsi-

nāšana ir galvenais nosacījums.»
26
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Pat pašu jautājumu par darba radošo vai ne-

radošo raksturu un tā iedarbību uz personību
nav iespējams risināt, ja abstrahējas no citām

indivīda funkcionēšanas pusēm. Jebkurš specia-
lizēts darbs, ja to apskata izolēti no citiem

apstākļiem, no vienas puses, padara personību
bagātāku, bet, no otras puses, deformē. Mehā-

nisks, monotons darbs — ar to, ka notrulina

cilvēku, pazemina viņa intelektuālās prasības.
Radošs darbs (piemēram, zinātnieka darbs) —

ar to, ka paņem cilvēku visu, ierobežo viņa

izpausmes citās sfērās (atcerēsimies Koz-

mas Prutkova domu, ka speciālists ir līdzīgs

sapampušam vaigam — apaļa ir tikai viena

puse). Lai arī cik lielas iekšējas pārmaiņas
ietvertu izvēlētā specialitāte, tās ietvari ir

ierobežoti un personības reducēšana uz viņas

profesionālo lomu nenovēršami deformē per-
sonību.

Te jāpiebilst, ka parastie priekšstati par da-

žādu profesiju radošajām iespējām bieži vien ir

pilnīgi nepareizi un vienkārši reproducē iesak-

ņojušos aizspriedumus. Tas īpaši attiecas uz ap-

kalpošanas sfēras profesijām, kurām, kā jau no-

rādīts, jaunatnes vidū ir vismazākais prestižs.
Var būt dažādas domas par pārdevēja darba

plusiem un mīnusiem, taču par rutinētu tas

kļūst tikai tad, ja tirdzniecība ir organizēta ļoti

slikti, pretēji pašas profesionālās lomas galve-
najām prasībām. Kas prot un grib strādāt ar

cilvēkiem, tas šajā profesijā atrādīs ļoti daudz

dažādu situāciju, kuras visas prasa ļoti indivi-

duālu, radošu pieeju. Tirdzniecības un apkalpo-
šanas palīgprocesu mehanizācija tikai palielina
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cilvēcisko elementu nozīmi, kuru šeit ir krietni

vairāk nekā daudzās citās profesijās.
Apskatot jautājumu par darba miju funk-

cionāli tehniskajā līmenī, atšķirība starp

kapitālismu un sociālismu ir tāda, ka sociālis-

tiskā sabiedrība organizēti palīdz strādniekiem

celt savu kvalifikāciju, mācīties utt., turpretī
Rietumos tā ir katra privāta lieta: ja gribi un ja
tev ir iespēja mācīties, — mācies, ja ne, — gaidi,
kad tevi izmetīs kā nevajadzīgu; vispārīgās ten-

dences darba dalīšanā sakrīt, jo tās nosaka attie-

cīgais tehnikas līmenis. Taču šāda pieeja nav

pareiza. Galvenais ir apstāklis, ka kapitālismā
cilvēks vispirms ir ražošanas aģents. Turklāt

tas attiecas ne tikai uz strādnieku, bet arī uz

kalpotāju, inženieri, speciālistu. Viņam efek-

tīvi jāizpilda sava ražošanas funkcija, un sa-

biedrība — stihiski vai organizēti, ar valsts pa-

sākumu palīdzību, — mudina viņu censties pēc
šās efektivitātes. Bet tas arī ir viss. Viņa dar-

bības sfēras paplašināšana nevienu neinteresē:

peļņu taču dod tikai viņa ražīgais darbs.

Sociālismā darbības mija notiek ne tikai izvē-

lētās profesijas ietvaros, bet arī ārpus tās. Rū-

pēdamās par darbinieka personību, sabiedrība

palīdz viņam izkļūt no tiešās profesionālās dar-

bības ietvariem. Tā, piemēram, strādnieks nova-

tors parasti pārmaiņus veic izpildītāja un inže-

niertehniskā darbinieka funkcijas.27

Funkcijas, kas izriet no tehnoloģiskā procesa,

mijas ar līdzdalību ražošanas pārvaldīšanā. 28

Tas stipri paplašina darbaļaužu intelektuālās,
radošās dzīves sfēru, veidojot viņos daudzpusī-
gas intereses.
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Beidzot, darbs materiālās ražošanas sfērā ap-

vienojas ar sabiedriski politisko darbību, jaun-
radi kultūras sfērā v. tml. 29 Citiem vārdiem, cil-

vēks nav vienkārši tikai ražošanas aģents, kura

vērtību viennozīmīgi nosaka viņa darba dau-

dzums un labums (šim kritērijam ir liela no-

zīme, taču tas nav vienīgais), bet ir sabiedrisks

darbinieks.

Personības vispusību, harmoniju nevar panākt
tikai darba (ražošanas) sfērā vien. Pat ļoti pro-
duktīvu un radošu darbinieku ierobežo viņa spe-

cializācija, kuru pārvarēt viņš var tikai kā pil-
sonis, t. i., kā sabiedriskās darbības subjekts, kā

aktīvs sabiedrisko lietu pārvaldīšanas dalīb-

nieks.

3. PERSONĪBAS BRĪVĪBA UN

JAUNAIS KOLEKTĪVISMS

Es noskaidroju,
Kas tas ir — būt brīvam.

Es tiku skaidrībā

ar jūtām šīm tik spīvām,
Ar jūtām šim,

kas katram dārgums svēts,
Un zināt, ko tas nozīmē

—

būt brīvam?

Tas nozīmē —

par visu atbildēt!*

Leonīds Martinovs

Kamēr cilvēku darbības galīgais rezultāts vei-

dojas stihiski, neatkarīgi no šīs savstarpējās

* Atdzejojis J. Sirmbārdis.
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darbības dalībnieku gribas, sociālais veselums

nenovēršami tiek uztverts kā kaut kas bezper-
sonisks, ārējs, neatkarīgs. Ne velti Markss valsti

un citas politiskas apvienības nosauca par «ko-

lektivitātes surogātiem», pretstatot šai «nosacī-

tajai satiksmei» «satiksmi, kurā piedalās indi-

vīdi kā tādi»30. Šo faktu — politiskās dzīves ne-

atkarību no indivīda gribas — ideoloģiski at-

spoguļo individuālistiskā koncepcija par brīvību

kā atdalīšanos no sabiedrības un valsts. Ja es

nevaru pakļaut sev sociālos spēkus, man vismaz

vajag iegūt personisku neatkarību no tiem. Taču

koncepcija par «brīvību no sabiedrības» vienmēr

ir bijusi un paliek iluzora un utopiska. «Tikai

kolektīvā katram indivīdam ir iespēja vispusīgi
attīstīt savas dotības; tātad tikai kolektīvā iespē-

jama personīgā brīvība.»31 Taču ne jau katrā

kolektīvā, bet tikai «īstas kolektivitātes apstāk-
ļos», t. i., tad, kad pastāv indivīdu brīvprātīga
asociācija, kura balstās uz tās dalībnieku paš-
darbību. Personības kā pilsoņa, kā sabiedriskās

satiksmes subjekta problēmu var apskatīt divos

dažādos, taču savstarpēji cieši saistītos līmeņos:
1) veselas sabiedrības mērogā (makrolīmenis)
un 2) mazas grupas, kāda konkrēta kolektīva

mērogā (mikrolīmenis).
Personības sabiedriskās pašdarbības pro-

blēma makrolīmenī koncentrējas ap jaut-ājumu
par valsts un sabiedrības pārvaldīšanas kā tādas

dabu. Visā šķiru sabiedrības vēsturē politiskās
funkcijas, t. i., sabiedrības lietu pārvaldīšanas
funkcijas, bija šķirtas ne tikai no ekspluatēta-
jām šķirām, bet arī vispār no konkrētiem indi-

vīdiem kā tādiem. Valsts bija draudīgs briesmo-
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nis Levitāns, kam bija sava griba un kas stāvēja

pāri konkrēto cilvēku vajadzībām un interesēm.

Šī valsts kā mašīnas bezpersoniskā daba sevišķi
spilgti izpaužas birokrātijā.

Rietumu socioloģijā pastāv veca tradīcija
identificēt birokrātijas fenomenu ar jebkuru
pārvaldīšanas darbību. Tā, piemēram, ameri-

kāņu «Politiskās zinātnes vārdnīcā» birokrātija
ir definēta kā «organizācija, ierēdņi un formu

sistēma, kuras saistās ar jebkuru lielu admini-

stratīvu aparātu, it īpaši ar valsts iestādēm.

Birokrātijas uzdevums ir izmantot priekšrocī-
bas, kādas piemīt rīcības organizācijai, pēc ga-

taviem šabloniem, lai aptvertu lielu darbu

apjomu un risinātu jautājumus bezkaislīgi un

bezpersoniski.» 32 «Sabiedrisko zinātņu vārd-

nīcā», ko izdevusi JUNESKO, uzsvērtas tādas

birokrātijas iezīmes kā racionālums lēmumu pie-

ņemšanā, bezpersoniskums attiecībās, uzdevumu

standartizācija (rutinizācija) un varas centra-

lizācija.33 Saistot birokrātijas fenomenu ar pār-
valdīšanas specializācijas procesu, daudzi socio-

logi, pat birokrātiju neaprobēdami, uzskata to

par principiāli nenovēršamu, fatālu.

Šādai paplašinātai un galvenokārt funkcionā-

lai birokrātijas izpratnei grūti piekrist. Birokrā-

tisms nav pārvaldīšanas kā tādas sinonīms, bet

tikai noteikts pārvaldīšanas stils un forma; biro-

krātisma tipiskās iezīmes, kuras atzīmējis jau
Markss, ir formālisms, pārvaldīšanas atraušana

no pārvaldāmajiem un stingra iekšējā hierar-

hija. Politiskā birokrātija kā īpašs sociāls slānis

pastāv tur, kur cilvēki, kuriem politika ir pro-

fesija, izveido stabilu un iekšēji savstarpēji
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saistītu sociālu grupu, kas stāv pāri iedzīvotāju
pamatmasai un kas nodrošina sev noteiktas ma-

teriālās privilēģijas, tāpēc ka tās rokās ir kon-

centrēta politiskā vara. Stingrā birokrātiskā

struktūra tiešām padara aparāta darbu vienmē-

rīgu un šajā ziņā efektīvu. Tomēr, kā rāda ne

tikai novērojumi praksē, bet arī speciāli zināt-

niski pētījumi, it īpaši jaunākie darbi par orga-

nizācijas teoriju, birokrātiskās pārvaldīšanas
formālais raksturs nenovēršami nonāk pretrunā
ar organizācijas satura mērķiem, līdz ar to

iedragājot šās pārvaldīšanas efektivitāti. Kom-

plicētas organizācijas prasa elastīgu struktūru,

decentralizāciju un daļu autonomiju, un tas nav

savienojams ar birokrātijas principiem. Neiespē-

jamība pārvarēt birokrātismu kapitālisma
apstākļos vispirms izskaidrojama ar valsts šķi-
risko raksturu. No vienas puses, hierarhiski

organizētais aparāts palīdz valdošajai šķirai
izstumt masas no politikas. No otras puses,

birokrātija kā sociāls slānis pati veido ietekmīgu
valdošās šķiras daļu un izmanto savas politis-
kās iespējas pastāvošās kārtības nostiprināša-
nai.

Vienīgo šās problēmas atrisinājumu norāda

marksisma-ļeņinisma teorija par valsts atmir-

šanu un tās nomainīšanu ar sabiedrisko pašpār-
valdi.

Pirmais, ko īsteno sociālistiskā revolūcija, ir

iedzīvotāju ekspluatatoriskā mazākuma varas

likvidēšana un tās nomainīšana ar lielum lielā

vairākuma varu (proletariāta diktatūra); pēc
tam līdz ar šķiru antagonismu pārvarēšanu vai-

rākuma vara pakāpeniski kļūst par visas tautas
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varu (visas tautas valsts); beidzot, komunisma

apstākļos valsts atmirst, pārvēršas par patiesu
sabiedrisku pašpārvaldi, kad vairs nav speciāla
politiska aparāta, bet attiecīgās funkcijas
izpilda visi pilsoņi pēc kārtas. Kā rakstīja
V. I. Ļeņins, vajag «lai katrs padomes locek-

lis... obligāti pildītu pastāvīgu darbu valsts

pārvaldīšanā; — tālāk..., lai itin visi iedzīvo-

tāji tiktu pakāpeniski iesaistīti... valsts pārval-
des dienesta pildīšanā» 34

.

Bet šā mērķa realizēšanai visā pilnībā ir

nepieciešami daudzi objektīvi un subjektīvi
priekšnoteikumi, kā arī ilgs laiks. Pirmkārt, šā

procesa temps ir atkarīgs no attiecīgās zemes

tehnikas un ekonomikas līmeņa. Lai ierindas

pilsoņi varētu efektīvi (nevis tikai formāli) pie-
dalīties sabiedrisko lietu pārvaldīšanā un risi-

nāšanā, vajadzīgi noteikti materiālie apstākļi
(vajag, lai cilvēkiem būtu pietiekami daudz

brīvā laika un pietiekami augsts dzīves līmenis).
Otrkārt, nozīme ir demokrātiski politiskās tradī-

cijas pastāvēšanai (vai vājumam); kur cilvēki

pieraduši konstruktīvi (kaut vai ierobežotas,

apcirptas buržuāziskās demokrātijas ietvaros)
līdzdarboties politikā, tur būs vieglāk nekā tur,
kur valstij agrāk bijis despotisks raksturs un

masas bijušas politiski inertas. Treškārt, daudz

kas atkarīgs no iedzīvotāju kultūras līmeņa,
kurš savukārt ir atkarīgs no diviem pirmajiem

nosacījumiem. Analfabēts, neizglītots cilvēks

reāli nevar pārvaldīt valsti, lai arī kādas brīvī-

bas viņam dotas.

Jo vairāk atpalikusi ir zeme, kas nostājas uz

sociālisma ceļa, jo grūtāka un ilgāka būs pāreja
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uz tiešu masu līdzdalību pārvaldīšanā. Uzņemo-
ties valsts pārvaldīšanu tautas vārdā un tautas

interesēs, revolucionārais avangards vienlaikus

masas politiski audzina, aizvien plašāk iesaistot

tās pārvaldīšanā. Taču bez specializēta, profesio-
nāla pārvaldīšanas aparāta šajos apstākļos iz-

tikt nav iespējams. Šis aparāts rekrutējas no

tiem pašiem strādniekiem un zemniekiem, no tās

pašas darba inteliģences, un tas nedrīkst stāvēt

pāri masām, kurām tas kalpo un kuras to kon-

trolē. Tomēr nav izslēgta objektīva iespēja, ka

šā aparāta atsevišķi posmi atraujas no masām.

Uz šīm briesmām nemitīgi norādīja V. I. Ļeņins.
Birokrātisms kā pārvaldīšanas sistēma un kā

domāšanas stils ir nesamierināmā pretstatā
sociālismam. Sociālisms balstās uz masu inicia-

tīvu, masās saskatīdams īstos vēstures veidotā-

jus; sociālisms cenšas atraisīt visu katrā indi-

vīdā un katrā kolektīvā slēpto iespēju bagātību.
Turpretī birokrātiskā domāšana neuzticas ne

masām, ne individualitātei. Iniciatīva, kas nāk

no masām un lauž ierasto reglamentu, birokrā-

tam šķiet bīstama anarhija. Jebkurā rīcībā un

motīvos, kas nav paredzēti reglamentā, birokrāts

saskata kaut ko aizdomīgu, naidīgu. Cilvēks

viņam ir tikai pārvaldīšanas un manipulēšanas
objekts. No tā izriet savdabīgā voluntārisma

(ja runa ir par pārvaldīšanu) un fatālisma

(ja runa ir par masām) sintēze birokrātis-

kajā domāšanā. Kad runa ir par administra-

tīvo darbību, birokrāts sliecas uz voluntārismu,

uzskatīdams, ka ar direktīvu un cirkulāru palī-
dzību var iegūt jebkurus rezultātus neatkarīgi
no objektīvajiem apstākļiem. Bet, kad runa ir
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par pagātni, viņš visu tajā uzskata par absolūti

determinētu, nepieciešamu: pagātnes kritika

taču nozīmē, ka arī tagadnē ir iespējamas kļū-
das.

Sociālisma filozofija balstās uz zinātni, to

raksturo visdziļākā cieņa pret cilvēka intelektu.

Turpretī birokrātisms pēc pašas savas būtības

ir antiintelektuāls. Lieta nebūt nav tāda, ka

birokrātisks ierēdnis nav kulturāls; birokrāti ir

dažādi, arī izglītoti. Taču intelekts — tas vis-

pirms ir jaunā meklējumi, un tieši tie birokrātis-

kajam garam ir sveši. Tāpēc birokrāts «ciena»

zinātni, bet... tikai kā līdzekli. Viņš jau iepriekš
zina, kas ir labs un kas slikts, kas ir pareizs un

kas nepareizs. Zinātnieks eksperts viņam vaja-

dzīgs tikai tāpēc, lai atrastu optimālos līdzekļus
«nospraustajam» mērķim; bet, ja zinātnieks

apšauba pašu mērķu realitāti, viņa rekomendā-

cijas tūlīt tiek noraidītas kā neapšaubāmi apla-
mas. Mākslas sfērā aizdomas izraisa viss jau-
nais un nepierastais vienkārši tādēļ, ka tas ir

jauns. īsāk sakot, birokrātiskā domāšana ir par

principu padarīta rutīna, kas pretendē būt

sabiedrības dzīves alfa un omega. Birokrātiskās

domāšanas klasiskais ideāls ir cilvēks-skrūvīte,
kas automātiski kustas bezpersoniskajā mašī-

nas-sabiedrības mehānismā.

Birokrātisma pārvarēšana ir nepieciešams

nosacījums ne tikai personības vispusīgai attīs-

tībai, bet arī cilvēka individualitātes kā tādas

saglabāšanai.
Birokrātismu nevar iznīcināt uzreiz. «Var

padzīt caru, padzīt muižniekus, — padzīt kapi-
tālistus,» rakstīja V. I. Ļeņins. «Mēs to izdarījām.
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Bet nevar «padzīt» birokrātismu ... Tāda veida

augoni «nomest» nevar. To var tikai ārstēt.

Ķirurģija šajā gadījumā ir absurds, neiespēja-

mība; tikai lēna ārstēšana — viss pārējais ir

šarlatānisms vai naivitāte.»35

Kādi ir šādas ārstēšanas līdzekļi?
Pirmais līdzeklis — aizvien plašāka masu

iesaistīšana tiešā valsts pārvaldīšanā. Šā kursa

īstenošanu Padomju Savienības Komunistiskā

partija uzskata par vienu no saviem svarīgāka-
jiem uzdevumiem.

J. Volkovs grāmatā «Tā rodas komunistiskā

pašpārvalde» min interesantus datus par

padomju aktīva un cita aktīva skaitlisko pieau-

gumu, kā arī par tā faktiskās lomas palielināša-
nos sabiedrības dzīves pārvaldīšanā. 36 Tā, pie-

mēram, visā mūsu zemē arodbiedrību aktīvā

tagad ir vairāk nekā 26 milj. cilvēku, tas ir,

apmēram 39% no visiem arodbiedrību, šās vis-

masveidīgākās darbaļaužu organizācijas bied-

riem.

Līdz ar sabiedriskā aktīva pieaugumu sama-

zinās algotais arodbiedrību aparāts. Jau tagad
apmēram 95% visu Sverdlovskas apgabala fab-

riku un rūpnīcu vietējo komiteju darbojas pil-
nīgi uz sabiedriskiem pamatiem. Analoģiski pro-
cesi notiek arī citās sabiedriskajās organizāci-
jās. Nemitīgi palielinās sabiedriskā aktīva loma

arī valsts orgānu darbā.

Līdz ar veco sabiedrisko organizāciju lomas

palielināšanos un bāzes paplašināšanos pēdējos
gados rodas daudz jaunu sabiedrisko organizā-
ciju un sabiedriskās darbības formu. J. Volkovs

iedala tās divās grupās. Pie pirmās pieder tās
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organizācijas, ar kuru palīdzību darbaļaudis
tiek iesaistīti tiešā ražošanas pārvaldīšanā
(pastāvīgi darbojošās ražošanas apspriedes,
uzņēmumu un iestāžu tehniskās un tehniski eko-

nomiskās padomes, sabiedriskie konstruktoru

un tehnologu biroji v. tml.).
Otro grupu veido dažādas sabiedriskās darbī-

bas formas, kas saistītas ar pārvaldīšanu, dar-

baļaužu apkalpošanu kultūras, sociālajā un

sadzīves sfērā, kā arī ar sabiedriskās kārtības

uzturēšanu. Šeit darbaļaudis paši izpilda dažas

administratīvas funkcijas, kas agrāk bija valsts

monopols. Tādi ir vietējo padomju pārvaldīša-
nas ārštata orgāni, deputātu posteņi, grupas

v. tml. iedzīvotāju pašdarbības organizācijas,
sabiedriskās organizācijas un darba formas, kas

saistītas ar sabiedriskās kārtības sargāšanu:
brīvprātīgo kārtības sargu vienības, komjau-
niešu operatīvās vienības utt. Ļoti liela nozīme

iedzīvotāju iesaistīšanā sabiedrisko un valsts

jautājumu risināšanā ir tautas kontrolei.

Liela nozīme masu iesaistīšanā pārvaldīšanā
ir visam padomju valsts politiskajam mehānis-

mam, kā arī partijas iekšējās demokrātijas attīs-

tīšanai un paplašināšanai. Tas, ka partija ir

nosodījusi voluntārismu un subjektīvismu vadī-

šanas metodēs, kā arī kurss uz patiesi demokrā-

tiskām metodēm jautājumu apspriešanā un

lēmumu pieņemšanā, veicina partijas biedru

masu un tātad arī katra atsevišķa komunista

patstāvības un iniciatīvas palielināšanos.
Tomēr nebūtu pareizi apmierināties ar

sasniegtajiem rezultātiem. Dati par aktīva skait-

lisko sastāvu bieži vien ir lielāki nekā īstenībā,
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jo sabiedriskie uzdevumi tiek sadalīti visai

nevienmērīgi; daļa cilvēku vispār nepiedalās

sabiedriskajā dzīvē, bet citiem ir pārāk daudz

funkciju, un viņiem nav reālas iespējas veikt

uzdoto, viņi izturas pret to formāli (t. i., arī

sabiedriskajā darbā tiek ienests birokrātisks

gars). Šādos gadījumos sabiedriskās funkcijas
vairs nav personības pašdarbība, b..pīva aktivi-

tāte, bet tās tiek uztvertas kā papildu slodze,

t. i., kā atsvešināts darbs.

Maz izsaka arī algoto un nealgoto darbinieku

samērs. Sabiedriskajā darbā sevišķi svarīgi ir

apvienot vienā personā izpildu un organizato-
risko darbību. Taču nereti ir tā, ka sabiedriskā

aktīva, arī ievēlētā funkcijas ir tikai dažu algoto
darbinieku uzdevumu izpilde. Ja tas palielina
aparāta efektivitāti, tad tāds darbs ir sabiedriski

derīgs. Tas ir derīgs arī personībai, jo paplašina
viņas sociālo lomu diapazonu. Taču no īstas

pašpārvaldes tas vēl ir ļoti tālu, jo cilvēks nepie-
dalās lēmumu izstrādāšanā, bet tikai palīdz to

īstenošanā. Ja šādā stāvoklī nonāk ievēlēts

aktīvs (piemēram, ja padomes deputāts kļūst

par vienkāršu administratīvā aparāta palīgu),
tad tas pavisam sagroza pašu demokrātijas
ideju.

Tālāka saimniecības pārvaldīšanas demokra-

tizācija ir padomju sabiedrības objektīva nepie-
ciešamība. To sevišķi uzskatāmi parāda PSKP

pasākumi ekonomiskās reformas īstenošanā.

Administratīvas aizbildniecības, sīkas uzņē-
mumu un darbaļaužu kolektīvu darbības regla-
mentēšanas vietā stājas lietisks ekonomisks

aprēķins, kas nodrošina valsts, konkrēta uzņē-
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muma un atsevišķa darbinieka interešu optimālu
savienošanu. Šī visu pārvaldīšanas un ražoša-

nas darbības posmu patstāvības paplašināšana
stimulē cilvēkos, iniciatīvas, kolektivitātes un

atbildības pieaugumu. Viena lieta ir, ja rūpnīcas
direktors ir vienkārši no augšas doto norādī-

jumu starpinstance, cita lieta, ja viņš kopā ar

kolektīvu vispārīgo plāna uzdevumu ietvaros ir

pilntiesīgs uzņēmuma saimnieks. Tas attiecas ne

tikai uz vadītāju, bet arī uz ierindas strādnieku

vai kalpotāju. Katra masveida kustība sākusies

ar individuālu ierosmi, un sabiedrība ir vitāli

ieinteresēta, lai šādu ierosmju būtu vairāk. Bet

tam vajadzīga, tā sakot, daudzveidības vienība:

tadu individualitāšu daudzveidība, kuras spēj
izvirzīt jautājumus dažādi, un sabiedrisko

pamatmērķu vienība, kas ļauj efektīvi īstenot

kolektīvas apspriešanas rezultātā pieņemtos
lēmumus. Ekonomiskā politika ir organiski sais-

tīta ar politisko demokrātiju un audzināšanas

sistēmu.

Taču masu pašdarbības pieaugums, to lomas

palielināšanās tiešā sabiedrības pārvaldīšanā
neatceļ otru — zināmā mērā pretēju tendenci —

pārvaldīšanas funkciju specializāciju. Lai sa-

prastu šo divu tendenču dialektiku, jāņem vērā

mūsdienu pārvaldīšanas komplicētība un tās

objektu daudzveidība, kā arī starpība starp cil-

vēku pārvaldīšanu wn lietu pārvaldīšanu.
Katrā vadošā darbībā ietilpst intelektuālais

elements un voluntārais elements. Intelektuālais

elements balstās uz lietas būtības zināšanu, uz

organizācijas uzdevuma izpratni. Otrais —

administratīvais elements ir tas, ka operatīvi
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jāpieņem vajadzīgais lēmums, jāizvieto cilvēki,

jākontrolē nosprausto uzdevumu izpilde. Abi šie

elementi ir nepieciešami. Taču otrajam ir

pakļauta loma, griba realizē intelekta izstrā-

dātos plānus, un ir slikti, ja notiek otrādi. Jo

organizācija un tās darbība ir komplicētāka, —

jo kaitīgāki un bīstamāki ir voluntārie lēmumi,
kas nebalstās uz lietas zināšanu (administrē-
šanu šā vārda sliktā nozīmē). Dažādās dzīves

nozarēs uzdevumi pēc satura ir dažādi, un tas

prasa dažādas vadīšanas metodes.

Saturīga, intelektuāla vadīšana ir paša ražo-

šanas procesa neatņemama daļa. Vadītājs šajā
nozīmē var būt tikai tas, kas pats attiecīgajā
nozarē ir speciālists, kas ir autoritatīvs nevis

pēc amata, bet pēc zināšanām un pieredzes. Šī

pārvaldīšanas procesa puse tiks specializēta arī

turpmāk. Kadru daļās strādās speciālisti psiho-
logi, plānošanas orgānos — ekonomisti, rūp-
niecības pārvaldes orgānos — ražošanas orga-

nizēšanas speciālisti.

Cita lieta ir politiskais aparāts. Arī šeit ir

sava specializācija, pieredzes uzkrāšana utt. Cil-

vēks, kas kādu laiku darbojies ievēlētā amatā,

iegūst zināmas iemaņas, kurām ir sabiedriska

vērtība un kuras nevar neņemt vērā. Ja sagata-
votu organizatoru kadru ir maz, pārāk bieža to

mainīšana stipri traucē darbu. No tā izriet pro-
fesionālu politiķu pastāvēšana arī sociālistis-

kajā sabiedrībā. Taču attīstības tendence šeit

ir cita. «Jārūpējas, lai algotais valsts aparāts
samazinātos, lai arvien plašākas masas iegūtu
pārvaldīšanas iemaņas un darbs šai aparātā
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nākotnē vairs nebūtu īpaša profesija,» 37 teikts

PSKP Programmā.
Viena pārvaldīšanas puse — informācijas

sagatavošana un apstrādāšana, prognozes

noteikšana, lai uz šā pamata pieņemtu lēmu-

mus, — tiek specializēta un balstās uz zināt-

niska pamata. Tā, piemēram, tautas saimniecī-

bas attīstības plānu sastādīšanā aizvien lielāka

loma ir zinātniekiem, un viņiem tāpēc nebūt nav

tieši jāstrādā pārvaldes aparātā. Otra puse —

atbilstošo lēmumu pieņemšana un cilvēku mobi-

lizēšana to īstenošanai — tiek demokratizēta,
tās pamatā ir iedzīvotāju pašdarbība un aktivi-

tāte. Tādējādi klasisko ierēdni — kancelejas
darbinieku, kas prot tikai nodot tālāk saņemtās

instrukcijas un skubināt citus, izstumj, no vie-

nas puses, eksperts, speciālists, kura profesija
nav pārvaldīšana vispār, bet ekonomika vai celt-

niecība, kinofikācija vai veselības aizsardzība,

un, no otras puses, cilvēks, kas piedalās vispā-

rīgo jautājumu risināšanā pašdarbības kārtībā

vai kā uz zināmu laiku ievēlēta persona, noteikta

kolektīva pārstāvis.

Jautājumā par valsts un pārvaldīšanas apa-

rāta atmiršanu dažkārt tiek izteikti utopiski
uzskati. Tā, piemēram, tiek izteikta doma, ka

komunismā katrs cilvēks tieši piedalīšoties visu

sabiedrisko lietu apspriešanā un izlemšanā. Diez

vai tas praktiski ir iespējams. Protams, masām

daudz plašāk nekā pašreiz būs jāiepazīstas ar

gatavojamiem likumdošanas aktiem. Partijas
Programma paredz, ka gan visas valsts, gan

vietēja mēroga likumu un citu lēmumu projektu

apspriešanai darbaļaužu masās jākļūst par
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sistēmu. Tas ne tikai ceļ darbaļaužu inciatīvu, bet

nodrošina ari jautājumu dziļāku, daudzpusīgāku

apspriešanu. Taču visi cilvēki nevar būt vienādi

kompetenti visos jautājumos. Ja es, piemēram,

esmu ārsts, diezin vai man var būt argumentē-
tas personiskas domas par to, kāds pašreiz ir

ķīmiskās un metalurģiskās rūpniecības optimā-
lais samērs. Lai arī kā tiktu organizēta lēmuma

pieņemšana šajā jautājumā, noteicošajām galu
galā jābūt speciālistu domām. Pats sabiedrības

zinātniskas vadīšanas princips noteic, ka jautā-
jumus izlemj nevis ar mehānisku vairākumu,
bet pamatojoties uz zinātnes secinājumiem. Ka

es nevaru ietekmēt šo lēmumu, tas nebūt neaiz-

skar manas tiesības, ja 1) kopīgais lēmums ņem

vērā nevis atsevišķas personu grupas personis-
kās intereses, bet gan visas sabiedrības intere-

ses un 2) manām domām būs sava loma citos

jautājumos, kuros esmu vairāk kompetents.
Personības līdzdalība visas tautas uzdevumu

risināšanā var būt ne tikai tieša, bet arī pastar-

pināta — ar tās piederību pie dažādiem konkrē-

tiem kolektīviem.

Tieši šo sociālo struktūru daudzējādība no-

saka indivīdu kā personību daudzveidību (sa-
karā ar viņu sociālo lomu unikālo struktūru).
Indivīda stāvokli sabiedrībā nosaka ne tikai

sabiedrības centrālo institūtu sistēma, bet arī

viss sabiedrisko attiecību kopums. No tā izriet

mazo grupu, ražošanas kolektīvu, iestāžu v. tml.

organizācijas problēma.
Tieši konkrētā kolektīvā personība iziet ļoti

svarīgu sociālās dzīves skolu. Ja tajā pārsvarā
ir pasivitāte un konformisms, tas nenovēršami
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izpaužas arī lielākos mērogos. Un otrādi —

atsevišķa sabiedrības šūniņa nevar ilgstoši dzī-

vot pēc citiem likumiem nekā visa sabiedrība.

Uz tā balstās komunistiskās pašpārvaldes vei-

došanās, tā sakot, no apakšas.
Kāpēc mazā grupa ir tik svarīga? Vispirms

tāpēc, ka tajā cilvēku attiecības, pat pēc savas

dabas tīri funkcionālas (piemēram, ražošanas

funkciju sadalīšana brigādē), ir reizē arī attie-

cības starp indivīdiem un tām piemīt viss cil-

vēku emociju spektrs. Grupas organizācija, tās

locekļu savstarpējo attiecību raksturs indivī-

dam ir savdabīgs visas sabiedrības modelis. In-

divīds, kas brīvi un labi jūtas savās sākotnējās
grupās, parasti mēdz attiecināt šīs sajūtas ari

uz apkārtējo sabiedrību. Turpretī tur, kur cil-

vēku attiecības nav labas, cilvēkiem nereti izvei-

dojas piesardzīgi neticīga attieksme arī pret
sabiedrību.

Šajā ziņā interesantus datus min O. Olšan-

skis.38 Viņš ierosinājis vairākiem kolektīviem

pēc noteiktas sistēmas novērtēt astoņus tipiskus
cilvēku likteņus, no kuriem katrs pauda kādu

specifisku vērtējošo orientāciju (izvirzīšanās
darba vietā, naudas un mantas sakrāšana, paš-

aizliedzīgs darbs, personisks miers un klusa

dzīve, cīņa par taisnību, atteikšanās no perso-

niskā jaunrades vārdā, slavas spožums, uz-

dzīve). Noskaidrojās, ka atbilžu varianti ir

dažādi ne tikai atkarībā no vecuma un citam

iztaujājamo indivīdu iezīmēm, bet tie ir dažādi

arī dažādos kolektīvos. Tā, piemēram, kāda

Maskavas uzņēmuma atslēdznieku montētāju

grupa augstu' novērtēja biogrāfiju, kurā bija
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uzsvērta izvirzīšanās darba vietā (strādnieks,
kurš ātri kļuvis par lielu vadītāju un par kuru

ir pamats domāt, ka viņš izvirzīsies vēl tālāk).

Turpretī Ļeņingradas atslēdznieku montētāju
grupa saskatīja šajā biogrāfijā karjerismu; šeit

augstu novērtēja tā cilvēka biogrāfiju, kurš bija
cīnītājs par taisnību, un, no otras puses, perso-

niskā miera un klusas dzīves ideālu. Kāpēc šāda

starpība? Pārbaude parādīja, ka Ļeņingradas
uzņēmumā bija slikti attīstīta demokrātija, bija
administratīvas patvaļas un kritikas apspieša-
nas gadījumi. No tā arī bija radusies ne tikai

savu konkrēto vadītāju nepopularitāte, bet arī

neuzticība pret vadību vispār un «taisnības cīnī-

tāja» «dzīves modēja» idealizēšana vai — kā

šās cīņas bezcerīguma atzīšana — aiziešana

«klusā dzīvē». Turpretī Maskavas grupā dau-

dzi strādnieki ne tikai bija savu biedru augša-
nas liecinieki, bet auga arī paši. Tāpēc augoša,
enerģiska vadītāja tēls šeit izraisīja izpratni un

simpātiju. Tā tiešā satiksme veido personības

vērtējošās orientācijas un ideālus.

Svarīgākās grupas, kurās veidojas un izpau-
žas personības pašdarbība, ir ražošanas kolek-

tīvi. Kā pareizi uzsver poļu sociologs J. Vacla-

veks, uzņēmumam ir ne tikai tehniski ekonomis-

ka, bet arī sociāli politiska loma. «Uzņēmums ir

galvenā kalve, kas kaldina sociālistisku perso-

nību, cilvēku, kurš domā kategorijā «mēs» un

«mūsu». Tas ir galvenais centrs, kur veidojas
jaunas, sociālistiskas attiecības starp cilvēkiem,

galvenais sociālistiskā humānisma īstenošanas

centrs.» 39 Cilvēku savstarpējo attiecību problē-
mai uzņēmumā ir pirmšķirīga nozīme gan no
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personības un viņas morālo īpašību veidošanās

viedokļa. Partijas XXIII kongresā tika ierosi-

nāts interesants priekšlikums, lai katrā uzņē-
mumā līdzās ražošanas plānam būtu vienots

komplekss kolektīva sociālās attīstības plāns,
kurā maksimāli jāņem vērā gan sabiedrības in-

tereses, gan arī darbaļaužu personiskās vajadzī-
bas (profesionālās augšanas perspektīvas, per-

sonības un kolektīva attiecības, dzīvokļu un

sadzīves apstākļu uzlabošana utt.).
No tehniski ekonomiskā viedokļa katrs uzņē-

mums ir organizācija, kuras funkcionēšana

pakļauta noteiktiem likumiem un kura prasa

vienvadību. No sociāli politiskā viedokļa uzņē-
mums ir kolektīvs, kura spēks un efektivitāte ir

tieši proporcionāli tā locekļu aktivitātei. Sie

aspekti, protams, ir savstarpēji saistīti un viens

otru nosaka. Tomēr tie nav identiski.

Uzņēmuma direktors ir reizē organizācijas

galva un kolektīva vadītājs. Viņam jādomā ne

tikai par ražošanu un plānu, bet arī par strād-

nieku sadzīvi, viņam jābūt pieejamam, uzmanī-

gam, viņam jāzina katrs strādnieks utt., v. tml.

Visas šīs prasības viņam ir zināmas. Taču katrā

darbībā ir kāda galvenā puse. Direktoram šī

galvenā puse ir ražošanas intereses. Vai direk-

tors to grib vai ne, viņš novērtē savus pakļautos
vispirms no tā viedokļa, kāda vērtība katram no

tiem ir ražošanas procesā. Viņš saprot, ka tas

nav viss, ka cilvēkam ir daudz citu dimensiju.
Bet vārda burtiskā nozīmē zināt katru strād-

nieku viņam fiziski nav iespējams. Nekādi spre-

diķi te nepalīdzēs. Un viņu pašu kā direktoru

30720*
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mēs arī vērtējam funkcionāli — ja viņš iejūtīgi
izturas pret cilvēkiem, dienas un naktis pavada

rūpnīcā, bet nespēj organizēt ražošanu, mēs

teiksim: jā, labs cilvēks, bet slikts direktors. Tas

ir viens no materiālās ražošanas kā nepiecieša-
mības sfēras aspektiem, par kuru runāja
Markss.

Es šeit tīši uzsveru vadīšanas problēmas asos

stūrus, ko parasti noapaļo vispārīgā formula,
ka vadītājam nepieciešamas «visas īpašības».
Reālās prasības, kādas cilvēki izvirza vadītā-

jam, bieži vien nav viendabīgas. Tā, piemēram,

pēc V. Šubkina pētījumiem, nosakot zinātniska

kolektīva potenciālā vadītāja īpašības, izrādījās
(pēc aptaujas datiem), ka vislielākā nozīme tiek

piešķirta intelektuālām, lietišķām īpašībām;
morālajām īpašībām un personiskajai pievilcī-
bai bija mazāka nozīme.40 No otras puses, ir

daudz faktu, kas liecina, ka no vadītāja prasa

ne tik daudz profesionālas zināšanas (tam ir

speciālisti), cik prasmi saliedēt, organizēt cil-

vēkus, un te svarīgāka par visu ir māka apieties
ar cilvēkiem, iedzimta takta izjūta, personiska

pievilcība v. tml. Acīm redzot, svarīgi ir ne

tikai tas, ka atšķiras pret vadītāju izvirzītās

subjektīvās prasības, bet arī tas, ka cilvēku pār-
valdīšanas un lietu (ražošanas procesu) pārval-
dīšanas savienošana ir komplicēta, — tie ir

dažādi procesi, kas tomēr cieši savijas. Jautā-

jums par zinātniski tehniskās, finansiāli ekono-

miskās, kā arī organizatoriskās cilvēku vadīša-

nas optimālu savienošanu vienā personā vai

sadalīšanu starp dažādām personām prasa spe-
ciālu zinātnisku pētījumu — gan socioloģisku,



309

gan ari psiholoģisku. Darba zinātniskās organi-

zācijas nosacījums ir vadības optimālo formu

studēšana atkarībā no uzņēmuma rakstura,

apjoma, darbības satura v. tml. Bet psiholoģija
noskaidro vadītāja stāvokļa un organizatorisko
spēju dabu. Kā rāda L. Umanska darbi, tas, ko

mēs summāri saucam par organizatoriskām spē-
jām, īstenībā ir diezgan sarežģīts psiholoģisks
komplekss; pats jēdziens «organizators» nav

identisks jēdzienam «līderis» («vadītājs») u.tml.

Taču neapšaubāmi cilvēku vadīšanas svarīgā-
kais nosacījums un pat prasība ir demokratizā-

cija, pašu «vadāmo» pašdarbība un jaunrade.
Te sevišķi liela loma ir sabiedriskajām organi-

zācijām.
Arī partijas, komjaunatnes, arodbiedrības, kā

arī citu sabiedrisko organizāciju uzmanība ir

pievērsta ražošanas plānam, darba ražīgumam
un visam pārējam, kādēļ uzņēmums pastāv.
Taču pirmajā vietā tām ir cilvēki, tiešais darba-

ļaužu kolektīvs. Jo spēcīgāks un aktīvāks ir

kolektīvs, jo vairāk funkciju uzņēmuma pārval-
dīšanā tas var uzņemties. Protams, nekāda

strādnieku padome neaizstās labu inženieri.

Taču jautājumos, kas skar disciplīnu, dzīvokļu,
prēmiju un citu materiālo un morālo stimulu

sadali, izšķīrējām jābūt sabiedriskajām organi-

zācijām. Darba biedri zina un var ņemt vērā

tūkstošiem individuālu apstākļu, kurus nespēj
uztvert pat vispieredzējušākais administra-

tors.

Personības nevis vienkārši kā darbinieka, bet

kā pilsoņa attīstībai tagad ir pirmšķirīga sabied-

riska nozīme.
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Antagonistiskā šķiru sabiedrībā sabiedrības

attīstības nobriedušās vajadzības īstenojas šķiru

naidīgo interešu sadursmēs, šķiru cīņā. Komu-

nistiskā sabiedrība būs bezšķiru sabiedrība.

Taču sabiedrība nevar attīstīties bez novecojušo
formu noliegšanas un nomainīšanas, bez kri-

tiska faktora. Kur šis kritiskais faktors var loka-

lizēties? Tikai personībā, indivīdu un viņu domu

daudzveidībā. Komunistiskajai sabiedrībai ra-

došu (un tātad dažādu, tādu, kas cita citai nelī-

dzinās) individualitāšu attīstība ir ne tikai mēr-

ķis, bet arī nepieciešams pastāvēšanas un attīs-

tības nosacījums. Mietpilsoniskās bailes no

individualitātes kā kaut kādas novirzes no «nor-

mas» šeit nomaina visdziļākā cieņa pret katra

cilvēka individuālajām īpatnībām.
Mēs veltījam daudz uzmanības cīņai pret ego-

ismu un individuālismu, un tas ir pareizi. Taču

ne mazāk svarīgs uzdevums ir cīņa pret konfor-

mismu, pret to, ko Emīls Krotkijs nosaucis par

vispārēju tieksmi pēc šablona. Konformisms daž-

kārt šķiet vienkārši nepilnīga kolektīvisma

forma. Bet īstenībā tas izaug no tām pašām

sociālajām saknēm, no kurām izaug individuā-

lisms: abu pamatā ir priekšstats (visbiežāk
neapzināts) par kolektīvu kā par kādu ārēju
spēku. Tikai vienā gadījumā ar šo spēku mēģina
cīnīties, bet otrā — tam pasīvi pakļaujas. Cil-

vēki dažkārt saka: «Kolektīvs nevar kļūdīties»,
«Cilvēks, kas nostājas pret kolektīvu, ir ego-
ists». Taču tas ir nepareizi ne tikai faktiski,

jo kolektīvs var stāvēt arī nepareizās pozīci-

jās. Padomāsim par šā jautājuma psiholoģisko
pusi.
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Ko nozīmē apgalvojums — «Kolektīvs nevar

kļūdīties»? Kolektīvs — tie taču ir mani biedri,
ieskaitot arī mani pašu. Apgalvojot, ka kolektīvs

ir nekļūdīgs, es līdz ar to apgalvoju, ka arī pats
esmu nekļūdīgs. Nez vai kāds nopietni tā domā.

Drīzāk aiz šās formulas slēpjas šāds spriedums:
«Kolektīvs — tas neesmu es, un es nevaru atbil-

dēt par kolektīva lēmumu.» Tas ir, aiz konfor-

mista psiholoģijas slēpjas vienaldzīgs indivi-

duālists, kas cenšas uzvelt atbildību par savu

darbību kādam citam. Viņš ir «vienmēr ar kolek-

tīvu» tikai tāpēc, ka tā ir mierīgāk, nevajag ne

cīnīties, ne domāt. Kā dzēlīgi atzīmējis G. Lih-

tenbergs, nekas tā nepalīdz iegūt dvēseles mieru

kā pilnīgs savu uzskatu trūkums. Taču šis miers

ir nodevība gan pret kolektīvu, gan arī pret sevi

pašu.
Minēsim pavisam vienkāršu piemēru. Notiek

komjauniešu sapulce. Zālē ir 100 cilvēku. Es

esmu viens no tiem. Tiek apspriesta personiskā
lieta. Ja man vajadzētu izlemt sava biedra lik-

teni vienam, man būtu ļoti grūti. Laikam gan es

ilgi šaubītos, aplūkotu jautājumu no dažādām

pusēm, apsverot visus «par» un «pret», iespē-

jams, ka man vajadzētu papildu laiku un

materiālus, un pat pēc lēmuma pieņemšanas

es domātu par tā iespējamām sekām. Bet es

neesmu viens. Mūsu ir 100 cilvēku. Un es

noņemu no sevis atbildību, es nedomāju, pat ne

visai iedziļinos lietas būtībā, es vienkārši paļau-
jos uz vairākumu: «Cilvēkiem labāk redzams.»

Taču katrs no pārējiem 99 arī var paļauties uz

pārējiem 99, arī uz mani. Rezultātā vienbalsīgi
tiek pieņemts lēmums, par kuru neviens indivi-
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duāli nav morāli atbildīgs. Un, ja vēlāk izrā-

dās, ka lēmums nav bijis pareizs, visi ar mierīgu
sirdsapziņu saka: «Mēs nezinājām, mēs noticē-

jām citiem.» Lēmumu kolektivitāte bez indivi-

duālas morālas atbildības praksē kļūst, lai arī

kā grozies, par kolektīvu bezatbildību.

Mēs augstu vērtējam vienotību — sabiedrības

idejisko un politisko vienotību, starptautiskās
strādnieku kustības vienotību, konkrēta kolek-

tīva gribas un rīcības vienotību. Taču vienotība

neatceļ, bet prasa apstākļu, cilvēku, domu

daudzveidību. Vērtīga un stabila ir tāda vien-

prātība, kas izveidojusies kopīgas darbības

gaitā, vispusīgi salīdzinot dažādus, bieži vien

pat pretējus viedokļus. Un nekādas vērtības nav

formālai «vienprātībai», kas radusies no mehā-

niskas cilvēku pakļaušanas «gatavam» viedok-

lim sakarā ar neprasmi vai nevēlēšanos jautā-

jumu apdomāt patstāvīgi. Tāda «vienprātība»
neiztur nopietnus pārbaudījumus un nestimulē

cilvēkus radošai darbībai.

Izvairoties no atbildības par savu rīcību, cil-

vēks līdz ar to atsakās no savas brīvības un

individualitātes. Tie nav atdalāmi viens no otra.

Brīvības mērs reizē ir arī atbildības mērs.

Bailes no atbildības ir stimuls izvairīties no

cīņas. Atbildības apzināšanās ir stimuls darbo-

ties. Atbildība, pienākums pret sabiedrību, tiek

izjusta kā atbildība pašam pret sevi. Protams,

es, tāpat kā jebkurš cits cilvēks, varu kļūdīties.
Tāpēc es arī nepretendēju uz to, lai vienperso-
niski lemtu par visu sabiedrību. Taču es ne-

drīkstu izvairīties no asiem jautājumiem, man

tie ir nopietni jāizpēta, un, ja man ir izveidoju-
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sies kāda pārliecība, tad man tā ir jāaizstāv citu

priekšā.

Socioloģija un ētika ir dažādas disciplīnas.
Taču personības socioloģiskā koncepcija nevar

neskart ētikas problēmas. Jo personības rīcībā

svarīga nozīme ir viņas morālajai pašapziņai,
viņas priekšstatam par to, kādai viņai jābūt. Un,

jo personība ir ievērojamāka, aktīvāka un pat-

stāvīgāka, jo šī lietas puse ir svarīgāka. Nekad
nekādas sabiedriskās organizācijas ietvaros

indivīds nevarēs lemt par visiem pārējiem. Vien-

mēr viņam ir jārēķinās ar objektīvajiem apstāk-
ļiem un ar cilvēku uzskatu daudzveidību. Nekad

viņš nevarēs paredzēt savas rīcības visas

sabiedriskās sekas. Bet tieši tādēļ viņa sabied-

riskais pienākums ir censties pēc maksimālas

pašrealizācijas, maksimālas sevis atdošanas,

neatkarīgi no panākumu pakāpes un apkārtējo
atzinības. Kā teicis dzejnieks:

W
:

3
Pa tavam pedam soli plaša
Nāks citi savu ceļu rast.

Bet nošķirt nevajag sev pašam
No zaudējumiem uzvaras.

Un nevajag pat ne par sprīdi
No sevis paša atkāpties,
Bet tikai dzīvot — katru brīdi,

Līdz galam, — kamēr mūžs tavs dziest.*

Šīs rindas, izrautas no konteksta, var iztulkot

individuālistiskā garā: esi tu pats un nerūpējies
par citiem. Taču dzejnieks tieši runā par «sevis

* Atdzejojis J. Sirmbārdis.
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vēkam tieši tāpēc jāpaliek viņam pašam, ka

tikai tā viņš var atdot sevi citiem cilvēkiem.

Pielāgošanās iznīcina individualitāti. Kalpošana
sabiedrībai un personības pašrealizācija tās

patiesā, dziļā nozīmē ir viens un tas pats. Kādā

no D. Graņina stāstiem attēlots cilvēks, kas visu

laiku atliek savu domu izteikšanu «līdz labākiem

laikiem». Sākumā viņš izvairās no konflikta ar

birokrātisko priekšnieku, jo grib ieņemt stabi-

lāku dienesta stāvokli, kas viņam ļautu izdarīt

daudz vairāk. Pēc tam seko jauni kompromisi
ar sirdsapziņu, drosme un patstāvība aizvien tiek

atlikti un atlikti uz vēlāku laiku. Rezultātā izvei-

dojas karjerists, kuram savas domas pastāv

tikai, tā sakot, paša vajadzībām, bet rīkojas viņš
pēc principa «kā jums tīk?». Dzīvē šādi gadī-
jumi beidzas vēl traģiskāk nekā Graņina stāstā.

Spriedumu patstāvība nav dāvana visai dzīvei.

Tāpat kā atrofējas nenodarbināti muskuļi, atro-

fējas arī apspiesta individualitāte. Cilvēks, kas

baidās no savām paša domām un ir pieradis
vienmēr sekot citu norādījumiem, riskē, ka kādā

jaukā dienā viņš atklās, ka viņam savu domu

nav, ka viņš nespēj patstāvīgi rīkoties. Cilvēkam

ir tikai viena dzīve, te nav ne melnraksta, ne

termiņa pagarinājumu, ne starpbrīžu. Katrā

brīdī tu pats sevi, pareizāk, sava Es dažādas

puses vai nu realizē, vai noliedz. Un, ja tu

apspied savas labākās tieksmes, tad vēlāk nebrī-

nies par savu garīgo nabadzību.

Leonīda Martinova «Jaunā grāmata» sākas

ar dzejoli «Brīvība», kur apgalvots, ka būt brī-

vam nozīmē būt atbildīgam par visu. Šo grā-

314
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matu noslēdz dzejolis «Balsis». 41 Neskaidro
balsu vidū dzejnieks dzird arī savu balsi:

Ir mana balss,

Lūk, šī,
Vai stipra tā, vai trīc,

No likstām nebēgot,
To esmu pacēlis,
To esmu cienījis, —

O, nē, tā neklusēja,
Ja lemt ne vienmēr spēja,
Vai slavēta, vai pelta,

Vai pārmetumiem dzelta,
Gan slepena, gan tieša,
Lai kāda tā patiešām,

Bet mana! -

Mana!

Mana!*

lespējams, ka no tēlainības viedokļa dzejoļi
varētu būt spilgtāki. Taču doma tajos izteikta

dziļa: brīvība kā atbildība par visas pasaules
likteni nenovēršami ved uz cilvēka individuali-

tātes apliecināšanu. Bet individualitāte ir vēr-

tīga tieši tāpēc, ka tā koncentrē sevī visu

pasauli.
Komunisms apliecina kolektīvisma principu.

Bet kolektīva spēks ir viņa veidojošo indivīdu

bagātība. Kādam profesoram jautājuši: «Kas ir

svarīgāks — kolektīvs vai personība?» Protams,
kolektīvs, atbildējis profesors, bet tikai tad, ja
tas sastāv no personībām. Vieninieku summa ir

skaitlis, kas vienmēr ir lielāks par vieninieku,
bet nuļļu summa vienmēr ir nulle.

* Atdzejojis J. Sirmbārdis.
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4. PERSONĪBA UN KULTŪRA

Kad cilvēkiem sāks mācīt nevis to, kas

viņiem jādomā, bet to, kā viņiem jādomā, tad

izzudīs jebkādi pārpratumi...
G. Lihtenbergs

Gan cilvēku darbu, gan sociālo aktivitāti dau-

dzējādā ziņā nosaka viņu izglītības un kultūras

līmenis. Šeit ir savstarpēja atkarība: reālās dar-

bības diapazona paplašināšanās rada personībai
jaunas, komplicētākas kultūras prasības, un kul-

tūras dotais plašākais redzes loks tieši ietekmē

personības izturēšanos un iekšējo pasauli. Jau

pati iespēja skatīt sevi (un apkārtējos cilvēkus)
it kā no augstāka punkta padara cilvēku prin-
cipiāli citādu. Tāpēc jautājums par kultūras lik-

teni ir nesaraujami saistīts ar personības pro-
blēmu.

Pirmais, ko sociālisms veic kultūras sfērā, ir

tās demokratizācija, vēršana plašumā un pār-
vēršana par plašu tautas masu ieguvumu.

Padomju Savienība, kas agrāk bija atpalikusi
zeme, šajā ziņā ir īpaši uzskatāms piemērs. Pēc

1926. gada tautas skaitīšanas, t. i., īsi pirms pir-
mās piecgades, mūsu zemē bija tikai 2,6 milj.

garīgā darba darītāju, to skaitā 0,5 milj. diplo-
mētu speciālistu ar vidējo speciālo un augstāko
izglītību. 1965. gada beigās attiecīgie skaitļi bija
25,3 un 12,1 milj. Ārkārtīgi pieaudzis fiziskā

darba strādnieku vispārīgās izglītības līmenis.
Tikai pēdējos septiņos gados vien to cilvēku

skaits, kuriem ir vidējā izglītība, rūpniecības
strādnieku vidū pieaudzis no 45 līdz 58% un kol-

hoznieku vidū — no 23 līdz 31%.42

Šie skaitliskie rādītāji ir visai svarīgi. Taču
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būtu nepareizi apmierināties ar tiem vien.

Dažādu sociālo slāņu kultūras prasības un to

apmierināšanas iespējas nebūt nav vienādas.

Viens cilvēks var iet uz teātri katru nedēļu, bet

otrs uz teātri neiet nekad vai nu tādēļ, ka viņam
tas nav iespējams (nomaļu lauku rajonu iedzīvo-

tāji), vai arī tādēļ, ka viņam nav tādas vēlēša-

nās. Ne mazāk svarīgi ir arī tas, ko tieši cilvēks

skatās, klausās vai lasa. Mūsu zemē neizdod

neko tādu, kas varētu izraisīt zemiskus instin-

ktus. Komerciāla pieeja garīgajai ražošanai ir

principiālā pretrunā ar partijas ideoloģisko poli-
tiku. Tomēr arī mums ir sava «masu kultūra».

Primitīvi, pelēcīgi, vienveidīgi izdevumi nekļūst
labāki tādēļ, ka tajos apliecinātas ideoloģiski
pareizas tēzes. Tieši otrādi, pašas šīs ideoloģis-
kās tēzes tādējādi tiek vulgarizētas, padarītas
par nodrāztām klišejām. Dogmatiska kritika,
kas pretendē uz runāšanu visas tautas vārdā un

ignorē mākslinieciskās gaumes daudzveidību,

komplicētu estētisko kritēriju vietā likdama

atklātu vai maskētu konjunktūru, aktīvi veicina

idejisko mākslas vērtību inflāciju. Beidzot, ir

svarīgi, kā cilvēks uztver izlasīto: arī nopietnu
literatūru var apgūt primitīvi, un tā var kalpot
tikai laika kavēklim. Dažiem jautājumiem, kas

skarti iepriekš, sakarā ar «masu kultūras» pro-

blēmu, ir nozīme arī sociālistiskajā sabiedrībā.

Kultūras attīstība ir nesaraujami saistīta ar

brīvā laika palielināšanos. To Markss nosauca

par cilvēka attīstības telpu.
Padomju zinātnieki, kas nodarbojas ar šo

jautājumu (G. Prudenskis v. c), uzskata, ka

brīvo laiku šā vārda tiešajā nozīmē nedrīkst
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identificēt ar visu ārpusdarba laiku. Ārpus-
darba laiks visumā tiek iedalīts četrās daļās:

1) laika patēriņš, kas tieši saistīts ar darbu

ražošanā, lai gan neietilpst darba laikā (nokļū-
šana darbā un atpakaļ, darba vietas sagatavo-
šana utt.); 2) mājas darbs un pašapkalpošanās;
3) fizioloģisko vajadzību (miegs, ēšana utt.)

apmierināšana; 4) brīvais laiks vārda tiešajā
nozīmē, t. i., laiks, kas tiek izlietots pēc paša
cilvēka ieskatiem. Brīvā laika daudzums dažā-

diem cilvēkiem nav vienāds. Tas ir atkarīgs no

darba dienas ilguma (inženiertehniskie darbi-

nieki, kam ir nenormēta darba diena, parasti
veltī ražošanai vairāk laika nekā ierindas strād-

nieki) un no visu dzīves apstākļu kopuma: darba

vietas attāluma no mājas, transporta stāvokļa,
sadzīves ērtībām, funkciju sadali ģimenē v. tml.

Vidēji nedēļā brīvais laiks vīriešiem ir

20—26,8%, sievietēm — 10,7—17,8% no visa

ārpusdarba laika. Darbdiena tas strādājošiem
vīriešiem ir 3 stundas 36 minūtes un strādājo-
šām sievietēm 1 stunda 57 minūtes (starpība ir

tādēļ, ka sievietēm ir daudz vairāk mājas pienā-
kumu) ,43

Vai tas ir daudz vai maz? No vienas puses,
nav nemaz tik daudz. Sajās stundās taču ietilpst
gan atpūta (izņemot miegu), gan izklaidēšanās,

gan sabiedriskais darbs, gan bērnu audzinā-

šana, gan pašizglītība, gan sports, gan arī da-

žādas iemīļotas nodarbības, piemēram, makšķe-
rēšana vai medības. Taču šim laikam jāpievieno
brīvās dienas un svētku dienas, kad brīvais
laiks vidēji ir 9 stundas diennaktī, kā arī atvaļi-
nājumi, kad brīvā laika īpatsvars ir vēl lielāks.
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Pēc V. Patruševa datiem, brīvā laika gada fonds

1963. gadā Krasnojarskas novadā katram inže-

niertehniskajam darbiniekam bija 1500 stundu,
strādniekam — 1377, kolhozniekam — 1164, kal-

potājam— 1095 stundas, bet pēdējo trīs katego-
riju sievietēm — attiecīgi 1000, 880 un 900

stundu.44 Ja šo laiku pareizi izmanto, tad tas nav

tik maz. Un komunisma celtniecība paredz ne ti-

kai tālāku tautas dzīves līmeņa celšanu, bet arī

darba dienas saīsināšanu. Tas paver patiešām
milzīgas iespējas cilvēka un kultūras attīstībai.

Sakarā ar pāreju uz 5 dienu darba nedēju
brīvā laika daudzums palielinās, lai gan darba

nedēļas ilgums nesamazinās, tāpēc ka apmēram,

par 17% samazinās laika patēriņš braukšanai uz

darbu un atpakaļ, v. tml. Lielas laika rezerves

var dot arī sadzīves pakalpojumu sfēras pilnvei-
došana. Padomju Savienībā šai ziņā vēl daudz

ko var vēlēties. Cik gan laika cilvēkiem velti

jāpatērē tirdzniecības, transporta un sabiedris-

kās ēdināšanas sliktas organizācijas dēļ, kā arī

sakarā ar to, ka sadzīves sfērā nav efektīvas

tehnikas!

Bet laiks kā tāds ir tikai attīstības telpa, to

var izlietot dažādi. Zofrs Dimazedjē pareizi rak-

sta, ka brīvais laiks ir ne tikai un pat ne tik

daudz laiks, cik darbība, kas izpilda trīs galve-
nās funkcijas: atpūtu, izklaidēšanos un pašat-
tīstību. Taču šo funkciju samērs var būt dažāds.

Kamēr darbs ir nebrīva, atsvešināta darbība,
brīvais laiks tiek uztverts un izjusts vispirms kā

brīvība no darba, tāpēc galvenais akcents tiek

likts uz atpūtu un izklaidēšanos. No tā arī izriet

atpūtas un izklaidēšanās pelēcīgums.
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Personības kā darba un sabiedriskās darbības

subjekta iespēju paplašināšanās būtiski maina

brīvā laika struktūru. Tā izlietošana kļūst mērķ-

tiecīgāka; to vairs neuztver tik daudz kā brī-

vību no darba, cik kā brīvību savas individuali-

tātes attīstīšanai. Padomju cilvēku, it īpaši jau-

natnes, laika budžetā ievērojami palielinās laika

patēriņš izglītībai, pašizglītībai un citām inte-

lektuālās darbības formām. Tā, piemēram, Kras-

nojarskas novadā 1963. gadā strādnieki mēnesī

mācībām izlietoja 14,9% (sievietes — 16,5%),

pašizglītībai — 20,8 (16,8), sabiedriskajam
darbam — 3,3 (3,4), fizkultūrai un sportam —

6,5 (2,2), jaunradei un iemīļotām nodarbībām —

3,2 (2,6), atpūtai un izklaidēšanās pasāku-
miem — 41,5 (42), nodarbībām ar bērniem —

5,9 (10,3) un citādi — 3,9% (6,2%) sava brīvā

laika.46 Pēc Ļeņingradas universitātes sociolo-

ģiskās laboratorijas pētījumu datiem, pirmā
vieta jauno strādnieku brīvā laika patēriņā

nedēļas laikā ir mācībām (18,5% no visa brīvā

laika), tālāk seko viesu pieņemšana, pastaigas
bez bērniem un sarunas ar biedriem (16,6%),

pēc tam literatūras lasīšana (vairāk nekā 14%),
televīzijas pārraižu noskatīšanās (12,5%);
sabiedriskais darbs, nodarbošanās ar bērniem

un kinoteātru apmeklēšana aizņem apmēram
vienādu laiku (no 5 līdz 6%), tālāk seko mazāk

ievērojami laika patēriņi. 47

Raksturīga ir arī atbilde uz jautājumu: «Ja

tagad samazinātu darba dienu un jūsu brīvais

laiks palielinātos, kā jūs to izlietotu?» 2665

jauno strādnieku atbildes sadalās šādi (katrs

varēja norādīt nevis vienu, bet vairākas nodar-
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bības): biežāk apmeklētu kino — 79,4%, vairāk

lasītu daiļliteratūru — 74, biežāk ietu uz teātri —

70,4, biežāk apmeklētu izstādes un muzejus— 56,

vairāk laika pavadītu kopā ar ģimeni — 50,

apmeklētu dažādas sporta sacensības — 48, bie-

žāk ierastos atpūtas vakaros — 47, nodarbotos

ar mājsaimniecību — 45,2, vairāk laika veltītu

mācībām — 43,5, nodarbotos ar sportu — 41,

biežāk skatītos televīzijas pārraides — 39,1,
sāktu mācīties tehnikumā vai institūtā — 34,1%

utt.

Šīs atbildes raksturo jaunatnes interešu dažā-

dību un izteikto orientāciju uz izglītību un it

īpaši uz vispārīgo kultūru (interesi par mākslu,
kino utt.). Tomēr manāma arī medaļas otrā

puse: zināma pasivitāte un kultūras sfēras

sniegtās orientācijas patērēšanas formas —

«skatāmais sports» ir skaidrā pārsvarā pār
brīvā laika aktīvajām formām; skatīties un

citādā veidā «patērēt» mākslu grib lielākā daļa,
bet aktīvi nodarboties ar kādu mākslas veidu

(mūziku, literatūru utt.) izteikuši vēlēšanos

tikai 503 cilvēki (19,1%). Un tā nav jauno cil-

vēku vaina, bet viņu nelaime.

Brīvā laika raksturs ir atkarīgs gan no objek-
tīvajiem apstākļiem, gan no personības izglītī-
bas līmeņa. Pēc G. Petrosjana datiem, kur salī-

dzināta brīvā laika struktūra darbaļaudīm ar

augstāko izglītību un ar pamata izglītību, cilvēki

ar augstāko izglītību mēnesī vairāk laika patērē
pašizglītībai (23 stundas, turpretī cilvēki ar

pamatizglītību — 9,5 stundas), sabiedrisko

uzdevumu izpildei (apmēram 5 reizes vairāk),
kino, teātru utt. apmeklēšanai (apmēram 3
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reizes vairāk), dejām, dziesmām, spēlei ar mūzi-

kas instrumentiem (apmēram 7 reizes vairāk),
bērnu audzināšanai (apmēram 3 reizes vairāk)

un iemīļotām nodarbībām (apmēram 3 reizes

vairāk). Toties mazāk laika viņi izlieto mācībām

un kvalifikācijas celšanai (to izsaka pašizglītī-
bas jēdziens), mazāk klausās radio un skatās

televīzijas pārraides, mazāk laika patērē viesu

pieņemšanai un iešanai viesos un sevišķi mājas

galda spēlēm (5,5 stundas pret 19,5 stundām).
Darbaļaudīm ar pamata izglītību brīvā laika

struktūrā vislielākais īpatsvars ir mājas galda
spēlēm (20,6%), turpretī cilvēkiem ar augstāko
izglītību pirmajā vietā ierindojas grāmatu,
avīžu un žurnālu lasīšana.48

Taču pati par sevi speciālā izglītība un kvali-

ficēts darbs nebūt vēl negarantē interešu pla-
šumu. Dažkārt ir tieši pretēji.

Doktors Vatsons par savu draugu Serloku

Holmsu stāsta, ka viņam nav bijis ne mazākā

priekšstata ne tikai par literatūru un filozofiju,
bet pat par Kopernika mācību. Viņš ne tikai

nekautrējies savas nezināšanas, bet pat lepojies
ar to. Smadzenes, teicis Holmss, ir it kā ierobe-

žota apmēra telpa, kurā nevajag ielaist nekā

lieka, citādi nenoderīgie fakti izstums noderīgos.
«Bet saules sistēma!» sašutis izsaucies doktors

Vatsons. «Kāda man gar to daļa!» pārtraucis
Holmss. «Jūs sakāt, ka mēs griežamies ap Sauli.

Bet, ja mēs grieztos ap Mēnesi, tas ne par grasi
neietekmētu mani vai manu darbu.»

Tehnicisms, vispārīgās izglītības un it īpaši
humanitārās kultūras pietiekama nenovērtēšana

izpaužas arī dažu padomju inteliģences pār-
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stāvju vidū. Tieši par to bija runa plaši pazīsta-
majā «fiziķu» un «liriķu» diskusijā.

Lai apskatītu dabzinātniskās un humanitārās

kultūras savstarpējā samēra problēmu zināt-

niski, vispirms jāatmet patriarhāli romantiskais

noskaņojums. Romantiski noskaņoti cilvēki bieži

apgalvo, ka agrāk kultūra bijusi rafinētāka,
brīva no utilitārisma, bet tagad tā esot pārvērtu-
sies tikai par līdzekļu kopumu un no tā tad arī

izrietot visas pretrunas. Šādi priekšstati ir pil-
nīgi iluzori. Taisnība, ka antīkās pasaules un

viduslaiku sociālo vērtību sistēmā humanitārās

zinātnes stāvēja augstāk par dabas zinātnēm.

To nosacīja attiecīgais ražošanas attīstības

līmenis. Šās sabiedrības kultūra bija ārkārtīgi
mazās elites kultūra, kurai bija svešs fiziskais

darbs un viss, kas ar to saistīts. Pastāvot

zemam darba ražīgumam, garīgās darbības

augstākās formas varēja attīstīties tikai tad, ja
vieni cilvēki tika atbrīvoti uz citu nežēlīgas
verdzināšanas rēķina. Fiziskā un garīgā darba

pretstats te izpaudās ārkārtīgi asi. Tika nicināts

ne tikai tiešais fiziskais darbs, bet arī jebkuras
praktiska rakstura nodarbības.

Vai tas nozīmē, ka šās sabiedrības kultūra

bija «tīra», «brīva» no praktisko uzdevumu risi-

nāšanas? Nebūt nē! Tikai paši uzdevumi bija
citādi. Jaunam cilvēkam no aristokrātiskas

ģimenes nevajadzēja domāt par ražīgu darbu.

Viņa vietā strādāja citi, un arī pati ražošana vēl

bija visai primitīva. Par vienīgo cienījamo
nodarbību tika uzskatīta politiskā un intelek-

tuālā (filozofiskā, mākslinieciskā v. tml.) dar-

bība. Šai darbībai praktiski svarīgas un
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noderīgas bija nevis dabzinātniskās un vēl jo
vairāk tehniskās, bet tieši humanitārās zināša-

nas: jurisprudence, vēsture, filozofija, retorika

utt. Tieši šī praktiskā, sociāli nosacītā interešu

ievirze nosacīja kultūras vērtību hierarhiju un

«kulturāla cilvēka» stereotipu.

Jaunajos laikos stāvoklis krasi mainījies.
Modernā ražošana, pat neatkarīgi no tās sociā-

lās formas, balstās uz plašu zinātnes rezultātu

un datu pielietošanu, un zinātne aizvien vairāk

kļūst par tiešu sabiedrības ražošanas spēku. Šī

ražošana prasa tehniski izglītotu darbinieku.

Ražošanas pārvaldīšana un pakāpeniski ari

sabiedrības politiskā vadīšana tāpat prasa aiz-

vien plašāku dabzinātnisku, matemātisku un

tehnisku sagatavotību. Dabiski, izglītībai, kas

vairs netiek orientēta uz šauru privileģēto cil-

vēku slāni, bet uz plašām ļaužu masām, arī

jāpārveidojas, jāmaina kultūras humanitāro

un dabzinātnisko elementu samērs par labu

dabzinātniskajiem elementiem. Strīdu starp
«klasiskās» izglītības piekritējiem, kura pama-

tojas uz seno valodu, vēstures un literatūras

studēšanu, un «reālās» izglītības piekritējiem,
kas balstās uz dabas zinātnēm un matemātiku,
Krievijā XIX gs. beigās dzīve atrisināja par
labu «reālajai» izglītībai. Dabzinātniski mate-

riālo elementu īpatsvara palielināšanās uz tra-

dicionālās «humānistikas» rēķina tikai izlabo

vēsturiski izveidojušos disproporciju, kas bija
tipiska sabiedrībai ar vāji attīstītu ražošanu un

krasu kontrastu starp fizisko un garīgo darbu.

Protams, kaut kas tiek arī zaudēts. Mūsdienu

jaunatne zina par pasaules fizikālo uzbūvi neiz-
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mērojami vairāk nekā tie, kas mācījās vecajā

«klasiskajā» ģimnāzijā, taču tā nezina senās

valodas, un daudzas bībeles un mitoloģijas aso-

ciācijas, kā arī tēli mūsdienu jaunatnei paliek
nedzīvi, nesaprotami. Tas traucē ne tikai uztvert

antīko mākslu, bet arī izprast XIX gs. mākslu

un literatūru. Puškinam, piemēram, ir šādas rin-

das:

No spirgta viļņa Kastālijas avots

Dod trimdiniekam stepē padzerties.*

Bet kas ir Kastālijas avots? Šodien pat pilnīgi
inteliģentam cilvēkam, ja viņš pēc izglītības nav

klasiskais filologs, šis tēls šķiet neskaidrs, un,

lai to saprastu, jāielūkojas mitoloģijas vārdnīcā.

Bet vai par to ir vērts uztraukties? Aktuālās

kultūras apjoms vienmēr ir mainījies, jaunas

zināšanas, jēdzieni un tēli vienmēr ir izstūmuši

kādu daļu veco, padarot tos par muzeju un eru-

dītu ieguvumu. Tagad šis process risinās strau-

jāk nekā agrāk, taču nekā traģiska te nav. Lai

kā mēs cienījam vēsturi, cilvēku sabiedrību

nedrīkst pārvērst par muzeju, un tas arī nav

iespējams. Galu galā māksla, filozofija un

humanitārie mācību priekšmeti ir sabiedriskā

cilvēka pašapziņas dažādās formas. Naivi būtu

domāt, ka dzīve mainās, bet pašapziņa paliks
agrākā. Klasika saglabā savu nozīmi tiktāl, cik-

tāl tajā paustās idejas kaut kādā pakāpē atbilst

mūsdienu cilvēka dzīves realitātei. Taču tā

nevar šo realitāti paust pilnībā tieši tāpēc, ka

* Atdzejojis J. Sirmbārdis.
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tā ir jauna realitāte, kas prasa jaunas pašapzi-
ņas formas.

Taču lietas būtība nav tikai tajā apstāklī, ka

jaunatne necienī klasiku, bet arī tajā, ka huma-

nitārās intereses vispār tiek atvirzītas beidza-

majā vietā, tiek uzskatītas par kaut ko mazsva-

rīgu, neobligātu. Tādi fakti ir, un tos noliegt nav

iespējams. Kamēr cilvēks ir galvenokārt ražo-

šanas aģents, tas, acīm redzot, ir nenovēršami.

Viņš ražo, rada tikai vienā noteiktā sfērā, bet

visā pārējā ir patērētājs. No tā arī izriet viņa
domāšanas utilitārisms un estētisko kritēriju
primitīvisms. Kultūra izplatās nevienmērīgi.
Cilvēki vispirms apgūst to, kas ir tuvāks viņu
ikdienas dzīvei, kā derīgums neprasa pierādī-
jumus. Bez tam te izpaužas arī laika budžeta

ierobežotība.

Pēc nogurdinošas, sasprindzinātas darba die-

nas ne katrs var klausīties nopietnu simfonisko

mūziku vai lasīt komplicētu psiholoģisku
romānu. Lielu, komplicētu mākslas darbu

uztveršana arī ir sava veida radošs process, kas

prasa ne tikai iepriekšēju sagatavotību, bet arī

lielu intelektuālu un emocionālu atdevi, uz kādu

pārgurušās smadzenes nav spējīgas. Un tāpēc,

pat ja mums ir pietiekami nobriedusi un laba

mākslinieciskā gaume, mēs dažkārt atkāpja-
mies no tās, lasām kaut ko lētu vienkārši tādēļ,
ka esam noguruši un mums vajadzīga atpūta.
Bet ar laiku rodas inerce, domas kūtrums kļūst
par ieradumu un cilvēks jau vairs netiecas pēc
lielā un sarežģītā («Man pietiek ar sarežģīto
darbā!»). Un ko tad teikt par tiem, kuros māk-

slinieciskās prasības pat nav modušās?
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Izeja šeit ir tikai viena: sabiedrisko sakaru un

darbības sfēras paplašināšana. Profesionālajai
ievirzei, lai arī kāda tā būtu, ir tendence ieslēgt

personības kultūras horizontu zināmos ietvaros.

Bet, ja cilvēks nav tikai speciālists, bet ir arī

sabiedrisks darbinieks, stāvoklis mainās. Lai

apzināti piedalītos sabiedriskajā dzīvē, jāzina
sabiedrības attīstības likumi. Ja aug personības
politiskais apzinīgums, tad viņai nepietiek ar

kārtējo informāciju, ko dod avīzes un radio, bet

rodas dziļa interese par sabiedriskajām zināt-

nēm. Attīstīta personība nav domājama bez

attīstītas pašapziņas. Bet cilvēka pašapziņa nav

atdalāma no citu cilvēku izzināšanas. Un šeit

nekas nevar aizstāt literatūru un mākslu, kas

atklāj cilvēka iekšējo pasauli visā tās bagātībā
un daudzveidībā. Tādējādi personības darbības

sfēras bagātināšanās izraisa viņas interešu un

kultūras prasību paplašināšanos. Un tā jau
vairs nav laiska interese aiz gara laika, kad var

nodarboties gan ar šo, gan ar kaut ko pavisam
citu. Tā ir tāda pati objektīva nepieciešamība,
kas pārvērtusies par iekšēju stimulu, kā nepie-
ciešamība inženierim pēc tehniskās literatūras.

Sākumā šīs humanitārās intereses var būt tīri

utilitāras. Cilvēki, kas tikko sākuši iepazīties ar

lielo kultūru, bieži vien sev un citiem uzdod tie-

šus jautājumus. Kāpēc man vajadzīga simfo-

niskā mūzika, ja es arī bez tās lieliski iztieku?

Bet ko es varu mācīties no šā dzejnieka (ar
«mācīšanos» tiek saprasta kāda rezultatīva for-

mula)? Šie jautājumi liecina, ka māksla un

zināšanas vispār tiek uzskatītas tikai par

līdzekli, lai sasniegtu kādu mērķi, kas atrodas
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ārpus paša izzināšanas procesa, darbības pro-

cesa. Kādu mērķi? Acīm redzot, ražošanas. Bet

kāpēc ražošanas? Lai būtu vairāk lietu? Bet

kāpēc lietas? Lai tās patērētu? Bet mēs taču sen

jau zinām, ka ēdam, lai dzīvotu, nevis dzīvojam,
lai ēstu. Tikai pamazām, atbrīvojoties no mate-

riālā trūkuma jūga, cilvēks nonāk pie domas,
ka viņa darbība satur mērķi pati sevī. Un, tā kā

izzināšanas process, tāpat kā materiālā ražo-

šana, ir sabiedrisks process, indivīda pašattīs-
tība padara bagātāku arī visu sabiedrību. Tieši

to domāja Markss, kad rakstīja, ka cēla, t. i.,

neutilitāra darbība pārvērš cilvēku par citādu

subjektu un tas «savukārt kā vislielākais ražo-

šanas spēks atgriezeniski ietekmē darba ražīgo

spēku» 49.
No neutilitāriem pētījumiem, ko diktējusi «tīra

zinātkāre», rodas vislielākie zinātnes atklājumi,
kuru pielietošana, bieži vien pēc daudziem

gadiem, revolucionizē ražošanu. Nesavtīgi māk-

slinieka meklējumi dod ievērojamākus jaunra-
des rezultātus nekā orientēšanās uz estētiskajām
prasībām, kas jau ir izveidojušās. Mēģinājumi
reglamentēt, ierobežojot cilvēka domas lidojumu
ar primitīvi izprastas šāsdienas prasībām, vien-

mēr ir bremzējuši sabiedrības progresu. Komu-

nisms šādu stāvokli izbeidz. Tā būs augsti orga-

nizēta sabiedrība, kas spēj savu attīstību efek-

tīvi plānot un virzīt. Un tieši tāpēc komunistis-

kajai sabiedrībai kā nevienai citai jācienī brīvie,
ne ar ko (izņemot, protams, pārējo cilvēku inte-

reses) nereglamentētie intelektuālie, estētiskie

un jebkuri citi meklējumi, ko izdara cilvēki paši

pēc savas iniciatīvas, ārpus jebkādas profesio-
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nālas specializācijas ietvariem. Kā rakstīja
Markss, komunismā sabiedriskās bagātības mēr-

aukla būs nevis darba laiks, bet brīvais laiks.

Personības atbrīvošana galu galā nozīmē

viņas radošo potenču attīstību. Tas ir ilgstošs
un sarežģīts process. Cilvēciskā attīstības

nevienlīdzība cilvēkā ir tik dziļi iesakņojusies,
ka daudzi zinātnieki pat šaubās, vai to var likvi-

dēt. Vislabāk tas izpaužas Azimova skumjajā
fantastikā. Stāstā «Sapņi — katra personiskā
lieta» parādīta firma, kas ražo sapņus, uz

kādiem ierindas cilvēki nav spējīgi un kuri ļauj

viņiem izjust to, ko pašiem pārdzīvot nav lemts.

Stāstā «Profesija» cilvēki, kas mācās ar elek-

tronu palīdzību, pat nenojauš, ka pastāv radoša

domāšana un iespēja patstāvīgi iegūt jaunas

zināšanas; niecīga saujiņa radošu prātu dzīvo

izolēti no pārējiem, lai tiem nerastos savas

nepilnvērtības sajūta.
Taču uzdevums nebūt nav padarīt cilvēku

spējas vienādas. Tas nav iespējams un nav arī

vajadzīgs. «...Pretendēt uz to, ka mēs visus cil-

vēkus padarīsim līdzīgus citu citam, tā ir vis-

tukšākā frāze un muļķīgs... izdomājums,»50

teica V. I. Ļeņins. Galvenais ir pamodināt cil-

vēkā radošo elementu, lai prasība pēc pašiz-

pausmes, kas ir tik skaidri izteikta bērnam,

neapdzistu pieaugušajam. Bet šās jaunrades
saturs var būt un tam jābūt dažādam, sabiedrī-

bai nāk tikai par labu tās veidojošo indivīdu

daudzveidība.

Sociālistiskā sabiedrība, nemaz nerunājot par
nākamo komunismu, praktiski rūpējas par

katra personības attīstību. Tā, piemēram, no
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pašreizējās ražošanas vajadzību viedokļa vispā-

rīgā vidējā izglītība ir ekonomiski nerentabla.

Pēc N.Aitova datiem51
, jaunietis, kas pēc 8 klašu

pabeigšanas sāk strādāt, daudzus gadus ir

labāks strādnieks un saņem lielāku darba algu
nekā viņa vienaudzis, kurš sāk strādāt rūpnīcā

pēc vidusskolas pabeigšanas. Daļēji tas izskaid-

rojams ar pašas vidējās izglītības trūkumiem,
konkrēti ar to, ka trūkst skolēnu pareizas profe-
sionālas orientācijas, daļēji arī ar ražošanas

attīstības nepietiekamo līmeni. Un tomēr partija

noraidīja priekšlikumu atteikties no idejas par

pāreju tuvākajos gados uz vispārēju vidējo
izglītību. Pirmkārt, jāorientējas ne tikai uz

šodienu un rītdienu, bet arī uz tālāku ražošanas

attīstības perspektīvu. Otrkārt, un tas ir sevišķi
svarīgi, vidusskola gatavo nevis vienkārši dar-

binieku, bet cilvēku un pilsoni. Laba vispārīgā
izglītība «sociāli rentabla» ir pat tur, kur tā ir

«lieka» profesionālās darbības sfērā. Bez tās per-
sonība nevar pārvarēt savas profesionālās sfē-

ras ierobežotību, un tas ir sevišķi svarīgi nera-

došās profesijās.
Marksistiski ļeņiniskā filozofija apskata cil-

vēku visās viņa dimensijās nevis kā pasīvu
objektu, bet kā sevi apzinošos darbības sub-

jektu. Darbā tā akcentē jaunradi, politikā —

masu aktivitāti un pašpārvaldi, kultūrā — jaun-
rades brīvību un sociālu nozīmīgumu. Masu

jaunrades un mākslinieciskās pašdarbības pie-
augumam ir tendence pārvarēt plaisu starp kul-

turālo «eliti» un kultūras ziņā pasīvajām «ma-

sām», kas tikai «patērē» citu radīto kultūru.

Tieši šī plaisa starp kultūras «ražotājiem» un
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tās «patērētājiem» ir, kā redzējām, viens no

«masu kultūras» pastāvēšanas cēloņiem.

Protams, runa nav par profesionālās mākslas

kā tādas likvidēšanu, kā to iedomājas daži

autori. Lai sasniegtu mākslā patiesi augstas vir-

sotnes, tai jāatdodas pilnīgi, tai jābūt galvena-
jam dzīves saturam, nevis vienkārši izpriecai.
Taču komunisms principiāli maina «mākslas»

un «dzīves» samēru, kāds izveidojies ekspluata-
toru sabiedrības apstākļos. Māksla jebkurā
antagonistiskā sabiedrībā ir dzīves, t. i., sabied-

riski vēsturiskās prakses daļa. Taču pati šī

prakse ir iekšēji pretrunīga. No vienas puses,

šķiru nevienlīdzība, atņemot zemākajiem slā-

ņiem izglītības iespēju, atsvešina tos no kompli-
cētākajām mākslas formām. No otras puses, arī

valdošās šķiras praktiskā ikdienas dzīve nesa-

krīt ar teorētisko dzīvi. Šķiras ideologu un

«praktisko indivīdu» atšķirība izpaužas arī māk-

slā. Mākslas «ideālā pasaule» nesakrīt ar anti-

estētisko ikdienu. Te arī rodas mākslinieka stā-

vokļa traģisms un vecu vecā problēma «dzej-
nieks un pūlis».

Sī problēma nav izdomāta. Katram mākslinie-

kam vajadzīga auditorija. Bet antagonistiskā
šķiru sabiedrībā viņš nenovēršami atklāj, ka

vieni (darbaļaužu masas) no mākslas ir atsve-

šināti savas sociāli nosacītās neattīstības dēļ un

otri (valdošā elite) — savas pārsātinātības dēļ
un tāpēc, ka nespēj nostāties augstāk par savu

šķiru. Protams, liels mākslinieks no šā stāvokļa
atrod izeju, liela māksla vienmēr ir bijusi dau-

dziem pavedieniem saistīta ar tautas dzīvi. Taču

tas nelikvidē grūtības rast tiešu kontaktu un
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atgriezeniskas saites starp mākslinieku un viņa

auditoriju, izraisot māksliniekā vientulības rūg-
tās jūtas, sajūtu, ka viņš netiek saprasts; šīs

jūtas ir sevišķi spilgtas buržuāziskajā sabied-

rībā ar tai raksturīgo individuālismu. Kā pareizi
norāda M. Kagans, tas izpaužas ne tikai māk-

slas idejiskajā saturā, bet arī tās formālajos
paņēmienos. «Mākslinieks, sajūtot sevi, tāpat
kā savus radītos varoņus, «svešu», nepārvarami
vientuļu, pārstāj uzskatīt jaunradi par līdzekli

saišu rašanai ar citiem cilvēkiem, par viņiem
saprotamu «valodu». Vienīgā vērtība, kādu

viņam saglabā māksla, ir tīras «pašizpausmes»

vērtība, tāpēc to var aizpildīt ar absolūti subjek-
tīvām asociācijām, tā var būt visādi šifrēta,

«pārgudra», absurda, abstrakta, jo tā ne pie
viena nevēršas. Dabiski, ka jaunrades brīvība,
kas atšķelta no sociālās atbildības jūtām, deģe-
nerējas, kļūst par estētisku patvaļu, kura

attaisno mākslā itin visu.»52 Mākslas elitārā

teorija (piemēram, Ortega i Gasets) pat padara
šo tēzi par principu un apgalvo, ka tieši māk-

slas «nesaprotamība» pūlim atdala no tā un

konsolidē intelektuālo eliti.

Komunistiskā sabiedrība likvidē šo plaisu
starp mākslinieku un tautu. Ļeņina formula

«māksla pieder tautai» ietver sevī gan masu

mērķtiecīgu estētisko audzināšanu, viņu pacel-
šanu cilvēces kultūras virsotnēs, gan masu māk-

slinieciskās jaunrades attīstību, gan «viskompli-
cētākās» mākslas pilnveidošanu. Tā kā dažādu

sociālo grupu kulturāli estētiskais līmenis ir

dažāds, būtu vienādi kaitīgi gan neņemt vērā

masu izglītošanas uzdevumus, gan ierobežoties
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ar to, kas šodien saprotams katram. «Kas attie-

cas uz izrādēm, lai jau! — neiebilstu,» teica

V. I. Ļeņins. «Bet lai turklāt neaizmirst, ka izrā-

des vēl nav īstā lielā māksla, bet drīzāk vairāk

vai mazāk skaists laika kavēklis!... Patiesi

mūsu strādnieki un zemnieki ir pelnījuši kaut

ko vairāk nekā izrādes. Viņiem ir tiesības uz

īstu, lielu mākslu. Tāpēc mēs arī pirmajā vietā

izvirzām plašu tautas izglītību un audzināšanu.

Tā sagatavo augsni kultūrai... Uz šā pamata
jāizaug patiesi jaunai, lielai komunistiskai māk-

slai, kas radīs formu atbilstoši savam satu-

ram.»
53

Kā redzams, runa nav par to, ka jārada spe-

ciāla, zemāka «māksla masām», bet gan par

masu pakāpenisku iesaistīšanu patiesi lielā

mākslā, kas «neizklaidē» un «nepamāca» cil-

vēku, kurš pie tās vēršas, bet iesaista viņu māk-

slinieka radošajā domā, padara par jaunrades
procesa līdzdalībnieku. Jo bagātāka un daudz-

pusīgāka ir pašas personības dzīve, — jo tajā
vairāk estētiskā satura, jo pilnīgāk personības
darbībā atklājas viņas iekšējā pasaule. Un

nekāda indivīdu tiešo savstarpējo attiecību

daudzveidība nevar izsmelt personības potenciā-
lās bagātības. Paceļoties pāri ikdienai, paverot
cilvēka sirds noslēpumus, māksla neaizved no

dzīves, bet palīdz tās augšupejai. Tāpēc māksla

nekad nevar novecot, lai arī kā mainītos tās

konkrētās formas.

Tikai bezgala daudzu individuālu viedokļu
savienošana dod patiesi vispusīgu un šajā
nozīmē objektīvu pasaules skatījumu. Tāpēc
komunistiskā sabiedrība ir vitāli ieinteresēta
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pusīga personības attīstība nav nekas cits kā

viņas sociālo sakaru attīstība. Nevis atgriešanās

pie pirmatnējās sabiedrības nesaskaldītās vien-

gabalainības un nevis personības reducēšana

uz kādu vienu sociālo lomu, bet dažādu lomu un

darbības veidu harmoniska savienošana uz indi-

viduālo tieksmju pamata — tāds ir komunistis-

kās sabiedrības mērķis.
Atsevišķs indivīds nekad nevarēs iemiesot

sevī visas neskaitāmās sabiedriskās darbības

formas, viņš vienmēr būs komplicētā sociālā

veseluma daļa. Taču pats šis veselums, izprasts
kā indivīdu darbības kopums un viņu pašu kon-

trolēts, pārstāv būt stihisks ārējas piespiešanas
un nivelēšanas spēks. Sabiedriskās darbības
formu daudzveidībai, kas konkrēti izpaužas
sociālo lomu diferenciācijā, atbilst arī indivīdu
kā personību daudzveidība. Priekšstats par
sociālo lomu kā par uzspiestu, piespiedu lomu

atbilst tikai noteikta tipa sociālajai realitātei.

Cilvēkam, kas atbrīvots no materiālā trūkuma un

sociālās nevienlīdzības jūga, dažādās sociālās

lomas ir tikai viņa paša personības dažādi

aspekti un dažādas izpausmes, formas viņa brīv-

prātīgajiem sakariem un mijiedarbībai ar citiem

cilvēkiem. Katras konkrētās funkcijas ierobežo-

tība, nobeigtība šādos apstākļos nekavē perso-
nību sajust sevi kā veselumu un būt darbības

subjektam, kas sevi apzinās.
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