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IEVADS

Sociālistiskais humānisms savas

uzmanības centrā izvirza rūpes par cilvēka

fizisko un garīgo veselību, par vispusīgas,
harmoniskas personības izveidi. Attīstīta so-

ciālisma sabiedrībā šīs rūpes apvienojas ar

prasīgumu pret katru indivīdu. Ekonomikas,
sociālās dzīves un kultūras attīstības uzde-

vumi no ikviena prasa dziļas speciālās zinā-

šanas savā darbalaukā, bagātu kultūru,

spēju savā darbības jomā un visā dzīvē sa-

skatīt galveno, būtisko. Daudzu cilvēku ne-

laime ir saskaldīšanās sīkumos, apjukums
norišu kaleidoskopiskās plūsmas priekšā, ne-

spēja saskatīt dzīves un kultūras nozīmīgā-
kās vērtības, nošķirt tās no nevērtībām,

pseidovērtībām.

Padomju filozofijā cilvēka, kultūras, vēr-

tību problēmas izvirzīšana uzmanības cen-

trā ir cieši saistīta ar attīstīta sociālisma

sabiedrību, kurā, kā tas uzsvērts PSKP

XXIV, XXV un XXVI kongresā un PSKP

CX 1983. gada jūnija plēnuma, cilvēka un

kultūras faktoru loma aizvien vairāk pieaug.
Šo problēmu risināšanai ir liela praktiska
nozīme attīstīta sociālisma garīgā klimata

veidošanā, bagātas personības audzināšanā.

Aksioloģijas — vērtību teorijas — princi-
piālo jautājumu risināšana ir svarīga, arī
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veicot pētījumus ētikas, estētikas, psiholoģi-

jas filozofisko problēmu jomā, buržuāziskās

filozofijas kritikā. Cilvēka vērtībpasaules
izpētei ir liela nozīme marksistiskās cilvēka

koncepcijas tālākā izstrādē.

Marksistiskā aksioloģija aptver visai

plašu jautājumu loku: vērtību veidošanās

sabiedrības vēsturē un to skaidrojums filo-

zofijas attīstības gaitā; vērtību izpratne
zinātniskā pasaules uzskata gaismā,
marksistiskās aksioloģijas pamatprincipi;
buržuāziskā aksioloģija, aksioloģijas jē-
dzieni un kategorijas; galvenie vērtību tipi,
vērtību sistēma; vērtīborientācija un aksio-

loģiskā audzināšana; personības un vērtību

dialektika. Kaut arī šādā nelielā darbā nav

iespējams izvērsti aplūkot visus minētos un

vēl citus aksioloģijas aspektus, autors uz-

skatījis par nepieciešamu pie visiem tiem

pakavēties, jo, tikai aplūkojot tos kompleksā,
var dot nepieciešamo priekšstatu par visu

nozari. Seit īsumā skarsim dažas galvenās
problēmas.

Svarīgs marksistiskās aksioloģijas uzde-

vums ir parādīt, cik nepamatotas ir buržuā-

zijas ideologu pretenzijas uz aksioloģiju kā

viņu pārstāvju 19. gs. beigās un 20. gs. sā-

kumā radītu īpašu filozofiju. Šīs pretenzijas
apgāž visa līdzšinējā filozofiskās domas

attīstības vēsture, kuras gaitā, kā šajā darbā

koncentrēti parādīts, vērtību problēmai ierā-

dīta visai liela vieta.

Zinātniskā pasaules uzskata pamatlicēji
K. Markss un F. Engelss savos darbos dia-

lektiski materiālistiskā skatījumā aplūkojuši
materiālo un garīgo vērtību būtību, radījuši
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vairākas nozīmīgas aksioloģijas kategorijas,

izstrādājuši teorētiski metodoloģiskos pama-

tus marksistiskās vērtību teorijas attīstībai.

Darba pamatkodolu arī veido šīs teorijas
analīze, kurā izmantotas vairākas K. Mar-

ksa, F. Engelsa, V. I. Ļeņina darbos izteik-

tās domas par dzīves un kultūras vērtībām.

īpaši nozīmīga šajā sakarā ir marksisma

pamatlicēju doma, ka cilvēku kopā ar viņa

vērtībpasauli nevar izpētīt un izprast, bal-

stoties tikai uz viņa šauri individuālo,

fizisko, empīrisko «es», ir jāpacejas līdz cil-

vēka kā visu sabiedrisko attiecību kopuma
izpratnei. Cilvēks, būdams dabas daļa, reizē

ir vēstures veidojums un veidotājs. Ir pagā-

juši ap 40 tūkstoši gadu, mainījušās ap
1600 paaudzes, kopš cilvēks ieguvis savu

tagadējo Homo sapieris statusu. Bioloģiski
šajā laikā cilvēks mainījies samērā maz.

Kvalitatīvi mainījusies cilvēka apziņa, do-

māšana, valoda, emocijas, kas attīstījušās
cilvēka sabiedriski praktiskās darbības re-

zultātā. So cilvēcisko īpašību saturs veido-

jies un turpina veidoties, pateicoties indi-

vīda aktīvai iesaistei sabiedrisko attiecību

procesā. Tikai pateicoties tam, veidojas cil-

vēka personības kvalitātes, arī viņa prasību
un vērtību sistēma. Būdama ārēja attiecībā

pret ikvienu dzīvi uzsākušu indivīdu, sa-

biedrības sociālā programma, ideoloģija,
zināšanas to apguves rezultātā kļūst par

subjekta iekšējo saturu, kas galarezultātā
arī veido viņa sociālo būtību. Nemitīga so-

ciālās programmas bagātināšanās un tās

pilnvērtīgai apguvei labvēlīgu apstākļu radī-

šana attīstīta sociālisma sabiedrībā sekmē
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jauna tipa cilvēka veidošanos, atklāj jaunus
horizontus tā vispusīgai attīstībai.

Kaut arī vārds «aksioloģija» parādījās
tikai 19. un 20. gadsimta mijā, daži buržuā-

ziskie filozofi ar vērtību jautājumu sāka no-

darboties un savai filozofijai aksioloģisku
ievirzi deva jau 19. gs. vidū. Viņu uzskati

bija ideālistiski un lielā mērā arī metafi-

ziski. Tā, vācu dabaszinātnieks un filozofs

H. Lotce (1817—1881), kas aksioloģiskā
plāksnē pirmais lietoja jēdzienu «nozīme»,

pašu nozīmi pārvērta par patiesības kritē-

riju, attīstīja domu, ka apziņa attiecībā pret
esamību ir pilnīgi autonoma. Ētiskās vērtī-

bas Lotces izpratnē veido no pieredzes neat-

karīgi morāles ideāli. Cits vācu filozofs

ideālists, neokantietis H. Kohens (1842 —

1918), balstās uz «tīro domu» kā visa «sā-

kotnējo principu», morāles vērtības cieši

saista ar dieva eksistenci, reliģiju. Bādenes

filozofu skolas vadītājs V. Vindelbands

(1848 —1915), Kanta sekotājs un kritizē-

tājs no «labās puses», vērtības traktē kā

atrautas no cilvēka pieredzes, transcenden-

tālas un vispārnozīmīgas. Vindelbands vēr-

tības diferencē un aplūko augšupejošā se-

cībā kā loģiskās, ētiskās, estētiskās un

reliģiskās vērtības.

Vārda «aksioloģija» lietošanu filozofijā
20. gadsimta sākumā (1902. g.) iedibināja
franču filozofs P. Lapī, kam drīz sekoja
vācu filozofs N. Hartmanis. Līdzās viņiem

buržuāzisku, ideālistiski traktētu aksiolo-

ģiju attīstījuši M. Šēlers, H. Rikerts,
J. Kons, Dž. Mūrs v. c. Sabiedriskās parādī-
bas šie filozofi traktē ideālistiski, sabiedris-
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kās zinātnes noliedz, sabiedriskās esamības

un apziņas jautājumus skaidro nezinātniski.

Aksioloģiju viņi pretstata zinātnei, vērtībā

redz «īpašu pasauli», kas ir pretēja reali-

tātei, un tādējādi vērtību izpratni mistificē.

Aksioloģijas jautājumus visai aktīvi tieku-

šies risināt dažādu ideālistisko skolu filo-

zofi, būtībā galarezultātā kļūdami par bur-

žuāzijas ideju un kultūras apoloģētiem.

Ideālistiskajā filozofijā vērtības kategorija
nereti iegūst pamatkategorijas nozīmi,
ietverdama galvenokārt to, kas var kļūt par

mērķi, ideālu, par interešu un tieksmju iz-

pausmi. Vērtības jēdziens kalpo tam, lai

notušētu jautājumu par attieksmi starp ob-

jektīvo un subjektīvo, starp sabiedrisko

esamību un sabiedrisko apziņu. Izvirzot da-
žādus vērtību tipus, to attieksmes tiek ap-
lūkotas atrautībā no cilvēku sociālās prak-
ses. Līdz ar to šīs attieksmes tiek priekš-
statītas metafiziski izolētā, no objektīvās
īstenības likumībām norobežotā veidā. Neo-

kantieši, «dzīves filozofijas», fenomenoloģi-
jas, eksistenciālisma pārstāvji, neotomisti,

personālisti utt., izstrādādami vērtību teo-

riju, galvenokārt pievēršas garīgās dzīves,

garīgās kultūras vērtībām un pašu vērtības

jēdzienu nereti galīgi subjektivizē.
Subjektīvie ideālisti vērtību teoriju dibina

cilvēka tieksmēs, subjektīvajā uztverē, no-

vērtējumā, gaumē. Šāda pieeja noved pie

pamatsecinājuma, ka subjektīvajā attieksmē

pret īstenību cilvēks ir absolūti suverēns, jo
vērtību nosaka tikai un vienīgi viņš pats. Vis-

izteiktāk šo viedokli pauž pragmatisti uri

eksistenciālisti. Pragmatisti pat reliģisko
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pseidovērtību gatavi pieņemt par patiesu, jo»
tā sniedz indivīdam kādu «labumu». Eksis-

tenciālistu skatījumā vērtība ir tas, kas

kalpo subjektīvi izprastai eksistencei. Ne

darba dalīšana, ne dabiskā vide, ne sociālie

apstākji, ne šķiriskā piederība te nav bū-

tiska, jo cilvēks sevi veidojot brīvi, no ap-

stākļiem neatkarīgi. Klints, saka 2. P. Sartrs,
var būt kā šķērslis, tā atbalsts. Bet vai tā

neietekmē ceļojuma maršruta izvēli?

Jā, subjekta aktivitāte ir ļoti svarīga.
Taču cilvēks var brīvi un saprātīgi rīkoties,,

tikai zinot apstākļus, objektīvās nepiecieša-
mības likumus. Eksistenciālistu filozofijā
subjektīvais moments vispār un vērtību trak-

tējums it īpaši ir vienpusīgi pārspīlēts, de-

formēts. Ar šādi izprastu brīvu izvēli cil-

vēks var izrādīties bezpalīdzīgs un nonākt

strupceļā; patiesu vērtību vietā viņš var pie-
savināties bezvērtīgus spīduļus. Eksistenciā-

listu lozungs «izvēlies brīvi un nebaidies

nekā!» ir ārēji romantisks, pievilcīgs, taču,

ignorēdams sociālos, vēsturiskos kritērijus,
kļūst slidens un nereti (kā to liecina, pie-
mēram, 2. P. Sartra pieredze) var vest un

noved pie politiska, ētiska un aksioloģiskā
avantūrisma.

Vispār subjektīvistiski ideālistiska «vērtī-

bas» norobežošana no «faktiem», no empīris-
kās īstenības neizbēgami rada patvaļu sa-

biedriski politisko, ētikas, mākslas v. c. vēr-

tību traktēšanā. Līdz ar to iznāk, ka vērtī-

bas ir kaut kas tāds, ko var tikai intuitīvi

nojaust, kas nepakļaujas nekādai empīriskai
pārbaudei, tāpēc nav pierādāmas, tāpēc tām

nav kritēriju.
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Pievēršanās kultūras vēsturei liecina,

pirmkārt, ka vērtību problēma nav jaunākā
posma buržuāzisko filozofu racTta. Tā ir tik-

pat veca, cik sena ir civilizācijas vēsture.

Otrkārt, neraugoties uz vēsturisko ierobežo-

tību, aksioloģijas kā īpašas filozofijas noza-

res neizstrādātību, vienpusībām, kultūras, it

īpaši filozofijas vēsture sniedz daudz racio-

nālu atziņu par vērtībām, par vērtību reālo,

ar cilvēku praksi cieši saistīto būtību. So

atziņu raksturu nosaka sabiedrības attīstī-

bas Fmenis, pieejas raksturs (sadzīvisks vai

zinātnisks), filozofiskais prizmējums. Pēc

marksistu uzskata, vērtības izcelsmi un pa-

kāpenisku apzināšanos var izprast, tikai

izsekojot cilvēka darbības, kultūras (un līdz

ar to arī apziņas) attīstībai, sākot ar visse-

nākajiem laikiem un beidzot ar mūsdienām.

Marksistiskā vērtību izpratne no buržuā-

ziskās aksioloģijas atšķiras ar zinātniskumu,

šķiriskumu un partejiskumu. Izmantodama

visu racionālo un progresīvo, kas rodams

filozofiskās domas vēsturē, marksistiskā ak-

sioloģija apstiprina sociālistiskā humānisma

un komunistiskās civilizācijas augstos ideā-

lus. Tā kalpo īstenības revolucionārai pār-
veidei cilvēku un cilvēces laimes vārdā.

Buržuāziskā aksioloģija nereti tiek reducēta

uz filozofiju vispār, turpretī marksistiskā

aksioloģija ir struktūrā bagātās marksistis-

kās filozofijas sastāvdaļa, svarīgs tās as-

pekts, kas palīdz izprast patiesās vērtības,
cīnīties par tām, vairot tās un reizē vērsties

pret antivērtībām un pseidovērtībām. Te

atklājas marksistiskās aksioloģijas aktīvais

un radoši konstruktīvais raksturs.
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Kā parādīts šī darba tālākajās lappusēs,
vērtībattieksmei un vērtīborientācijai ir divi

līmeņi: ikdienišķā vērtību apziņa, kas sais-

tīta ar sadzīvi, praksi, un uz specializētas
teorētiskas darbības balstīta vērtību izpratne,
kur tā jau paceļas sabiedriskās ideoloģijas
līmenī. Tā virzīta uz noteiktas vērtību sis-

tēmas radīšanu, uz cīņu pret visu, kas kon-

krētajai sociālajai īstenībai un personībai ir

nevēlama, kaitīga antivērtība. ledziļināda-
mies PSKP CX 1983. gada jūnija plēnuma
materiālos un lēmumā, kas ir partijas ideo-

loģiskās darbības programma tālākajam laik-

posmam, mēs redzam, ka tiek īpaši izceltas

tādas mūsu sabiedrībai būtiskas vērtības kā

sociālistiskais dzīvesveids, sociālistiskā civi-

lizētība, augsta apkārtējās vides kultūra, ne-

vainojama rūpniecības ražojumu kvalitāte,

vispusīgi attīstīta, harmoniska personība, ku-

ras raksturīgākās iezīmes ir godīga, apzināta
attieksme pret darbu, idejiskā pārliecība, ko-

lektīvisma un internacionālisma jūtas, mo-

rāliskā skaidrība, augsta uzvedības un sa-

dzīves kultūra. Reizē plēnumā runāts par

tādām mūsu dzīves un kultūras vērtībām

pretējām parādībām kā nekvalitatīvs, nera-

došs darbs, formālisms un birokrātisms,

valsts un sabiedriskās mantas izmantošana

iedzīvošanās nolūkos, spekulācija, kukuļ-

ņemšana, visāda veida parazitēšana uz musu

iekārtas humānisma rēķina. Kā uzsvērts plē-

numa lēmumā, cīņā pret šīm esamības ne-

gācijām konsekventi jābalstās uz masu akti-

vitāti, uz likuma neatvairāmo speķu,

mērķtiecīgi jāstrādā pie tā, lai sabiedrības
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locekJiem veidotos sapratīgas prasības un

intereses.

Aksioloģija galveno vērību pievērš nevis

ātri gaistošām vai kvazivērtībām, bet gan

ilglaicīgām, fundamentālām vērtībām, kas

saistītas ar cilvēka dzīves jēgu un saturu

un galarezultātā cementējas personības bū-

tībā. Tie ir vērtību tipi, kas atklāj harmo-

niju starp cilvēku un dabu, cilvēku un sa-

biedrību, starp materiālo un garīgo. Tās ir

vērtības, kas apgūstamas, pievēršoties zināt-

nei, filozofijai, estētiskajai kultūrai, mākslai,
iedzīvinot sevī augstas morāliskās īpašības,
dzīvojot emocionāli bagātu dzīvi. Tieši šīm

vērtību grupām grāmatā pievērsta galvenā
vērība, jo šo vērtību sistēma ir pamats per-

sonības attīstībai un izveidei. Šīs vērtības

un vērtību grupas apgūstamas, indivīdam šo

procesu speciāli, mērķtiecīgi, perspektīvi
plānojot un programmējot. Šis process bū-

tībā ir nepārtraukts. Apmierinot vienu ga-

rīgu prasību, sasniedzot noteiktu pakāpi
(piemēram, mākslas apguvē, sevis morālis-

kajā pilnveidē), rodas jaunas vajadzības un

prasības. Vērtībattieksme savā būtībā nav

statiska, bet procesuāla, tā ir psihiski un

praktiski darbīga, saistīta ar cilvēka dzīves

jēgu un tās reālo piepildi.

īpaši jāpasvītro tādu kategoriju kā «va-

jadzība» un «prasība» loma vērtības iz-

pratnē, jo vērtības nozīme atklājas tieši

attiecībā pret cilvēka vajadzībām. Vērtību

primārā funkcija ir apmierināt cilvēku vaja-
dzības. Starp citu, kā atzīmē B. Dodonovs

grāmatā «Emocija kā vērtība», vārds «no-

TpcČHocTb», ko latviski bieži vien bez izšķi-
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rības tulko ka «vajadzība», ietver sevī sarež-

ģītu saturu, kam atbilst trīs savstarpēji
saistīti jēdzieni «nymjxa» (objektīvie nosacī-

jumi), «noTpeČHocTb» (to atspoguļojums
organisma un personības struktūrā) un

«nOTpe6HOCTHoe coctohhhc» (psihisks stā-

voklis) — «vajadzība», «prasība» un «pra-
sībstāvoklis». Bez tam jāņem .vērā, ka pra-
sības pēc sava līmeņa ir dažādas. Ir primā-
rās prasības pēc pārtikas, apģērba, mitekļa
utt. Apmierinot ēstgribu, slāpes, parasti
(normālā, ne ekstremālā situācijā) cilvēks

ātri «aizmirst» šo «vērtību» un tās piepildes
norisi, kas saistīta ar cilvēka dzīvības pro-

cesu uzturēšanu, ar to vai citu produktu pa-

tērēšanu. Ir prasības (piemēram, organisma
apgāde ar skābekli), kas tiek apmierinātas
automātiski (un tikai skābekļa trūkums vai

vides piesārņotība mums atgādina par

«svaiga gaisa», «tīras atmosfēras» lielo vēr-

tību cilvēkam un cilvēcei).

Marksistiskās aksioloģijas problēmas
mūsdienu skatījumā sāktas risināt samērā

nesen. Pirmie redzamākie darbi iznāca tikai

60. gadu otrajā pusē («Vērtības problēma
filozofijā», 1966; V. Tugarinova «Vērtības

teorija marksismā», 1968). Kā atbalsts šajā
grāmatā izteikto pārdomu ierosai un krista-

lizācijai, jaunu aspektu izvirzei autoram

kalpojuši 70. gados iznākušie darbi —

O. Drobņicka «Atdzimušo priekšmetu pa-

saule», L. Stoloviča «Estētiskās vērtības

iedaba», «Vajadzību problēma ētikā un estē-

tikā», I. Frolova «Cilvēka perspektīves» (vi-

sas minētās grāmatas — krievu vai.) v. c.

Mūsu republikā dažu būtisku aksioloģijas



aspektu un vairāku kategoriju izpētei pie-
vērsies E. Vēbers. īpaši nozīnrgs šajā ziņā
ir viņa «LPSR ZA Vēstīs» (1979, 4) publi-
cētais raksts «Par vērtībattieksmes rak-

sturu». L. Cuhina pētījusi cilvēku un viņa

vērtībpasauli reliģiskajā filozofijā. A. Milts

savās apcerēs saistoši, polemiski saasināti

traktējis mūsdienu cilvēka morāles vērtības.

Dažus nozīmīgus dzīves un kultūras vērtību

aspektus savos literārajos un publicistiska-
jos darbos tvēruši I. Ziedonis, O. Vācietis,
I. Auziņš, V. Lāms, R. Ezera, A. Dripe un

citi rakstnieki.

Šī darba autors sev izvirzījis divus sav-

starpēji saistītus uzdevumus: pirmkārt, ielū-

koties aksioloģijas kā marksistiskās filozo-

fijas atzares būtībā un uzdevumos; otrkārt,
dot ieskatu galveno dzīves un kultūras vēr-

tību sistēmā un reizē zināmas ierosas vēr-

tīborientācijā un aksioloģiskajā audzinā-

šanā.

Autors ir pateicīgs tiem LPSR Zinātņu
akadēmijas darbiniekiem, bez kuru pamudi-
nājuma un morāla atbalsta nebūtu tapusi š\

grāmata.
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VĒSTURISKI NOSACĪTAIS

UN VISPĀRCILVĒCISKAIS

VĒRTĪBU IZPRATNĒ

Marksisma teorija, balstīdamās uz

zinātniski pamatoto partejiskuma principu,
savā metodoloģijā ietver atzinumu, ka

attieksmē pret jebkuru parādību nepiecie-
šama gnozeoloģiskās un aksioloģiskās (izzi-
nošās un vērtējošās) pieejas vienotība. Tā

pauž arī atziņu, ka jaunu, sociālistisku un

komunistisku civilizāciju, kur valdītu pa-

tiess humānisms, ir iespējams veidot, tikai

pārņemot mantojumā visu nozīmīgo, ko savā

ilgstošajā attīstībā devusi progresīvā cil-

vēce, lai uz šī pamata tālāk radītu jaunas
materiālās un garīgās, sociālās un morālis-

kās vērtības.

Cilvēcei savā vēsturiski sabiedriskajā
praksē radot sev nepieciešamās vērtības,

filozofiskajā domā pakāpeniski izkristalizē-

jušies priekšstati par patiesām vērtībām un

antivērtībām. Protams, ikvienā laikposmā
vērtību izpratne ir šķiriski, vēsturiski iero-

bežota. Taču no šīm relatīvajām patiesībām
izkristalizējas, sintezējas progresīvi vispār-

nozīmīgais, kas palīdz pasaules revolucio-

nārajā pārveidošanā un savā racionāli se-
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lektīvajā veidā kļūst par sociālistiskā

dzīvesveida un kultūras sastāvdaļu.

«Aksioloģija» ir no sengrieķu valodas cē-

lies vārds, kas tulkojumā nozīmē «mācība

par vērtībām, to būtību». 1

Izteikumus par vērtībām atrodam jau sen-

indiešu traktātā «Arthašastra» (pēc dažām

liecībām, tas sarakstīts 4. gs. p.m.ē.). Te

atzīmēts, ka vērtības jeb bagātības nodroši-

not cilvēka eksistenci. Galvenā vērtība esot

cilvēku apdzīvotā un koptā zeme, bet zemes

iegūšanas, saglabāšanas un kopšanas
līdzeklis — «zinātne, ko mēs nosaucam —

zinātne par vērtībām». Kaut arī «Arthašas-

trā» runāts galvenokārt par ekonomiskām

un politiskām vērtībām, tās vairs nav trak-

tētas reliģiskā, iluzoriski iedomātā, bet gan

laicīgi cilvēciskā, reālā skatījumā.

Visagrīnākajās cilvēka esamības stadijās
«dabīgais cilvēks» it kā stāvēja pretī vēl ne-

apgūtai, «necilvēciskotai» dabai. Starp pir-

matnējo dabu un pirmatnējo cilvēku nebija
tikpat kā nekādu vērtībattieksmju. Proti,

sākotnēji cilvēka darbības priekšmetiskajam
izteicējam bija «tīri dabiska», subjektīvi vēl

nepārveidota forma. Taču ar laiku cilvēks

akmeni, nūju, kaulu sāka mērķtiecīgi pār-
veidot — slīpēt, asināt. So procesu pavadīja,
sākotnēji gan primitīvā veidā, priekšmetu
diferencēšana atbilstoši to funkcijai. Veido-

jās atlases, izvēles momenti — priekšmeta
vērtīguma apzināšanās sākums. Kā atzīmējis
K. Markss, par noteiktu vērtību var runāt

tikai tad, ja to var salīdzinoši pretstatīt
citai vērtībai.

Sakuma, dabas elementu pārvērzdams
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vajadzīgā priekšmetā, rīkā, ierocī, cilvēks

interesējās par ārējo priekšmetiskumu — par

akmens, krama, koka atbilstību noteiktām

tīri utilitārām vajadzībām (vai tas ir pie-
tiekami ciets, kāda ir tā struktūra, kā tā

padodas pārveidei). Pagāja gadu tūkstoši,
darbarīki, priekšmeti vēl vairāk diferencē-

jās. Cilvēks sāka tos izrotāt. Tā bija jauna
pakāpe apziņas attīstībā. Ritma, simetrijas,
formas mērķtiecības utt. elementi, kas pie-
redzē bija tverti kā derīgi darba procesā vai

cīņā par eksistenci, tika zināmā mērā abstra-

hēti, reizē vispārināti un kļuva par priekš-
meta «sastāvdaļu», kurā jau iemiesojās visai

komplicēts priekšstatu kopums. To vairs ņe-

var reducēt tikai uz ārēju priekšmetiskumu.

Tas bija ceļš uz iekšējā priekšmetiskuma

apzināšanos. lekšējais priekšmetiskums ir

cilvēka darbības projekcija objekta struktūrā,
un tā apzināšanās ietver bagātu priekšstatu
kopumu: par objekta vietu un lomu līdzās

citiem objektiem, par tā nozīmi cilvēka dar-

bībā (tur izpaužas viņa spējas un varēšana,
mērs un mērķtiecība). lekšējais priekšmetis-
kums lietu raksturo kā zināma darbības

veida simbolu, kā vienotājlīdzekli sistēmā

«cilvēks — priekšmets — daba — citi cil-

vēki».

lekšējais priekšmetiskums ir subjektīvi,
sociāli iekrāsots un saistīts ar dzimtas, cilts,

kopienas sabiedriskajām vajadzībām, ar ko-

pīgo darbību, ar zināmām regulējošajām
likumsakarībām un tradīcijām. K. Markss

atzīmē: «Ja ir skaidrs, ka ražošana patērē-
šanai priekšmetu sniedz tā ārējā formā, tieši

tāpat ir skaidrs, ka patērēšana ražošanas
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priekšmetu priekšstata ideāli ka iekšēju teļu,
kā prasību, kā dzenuli un kā nolūku.»2

Ar laiku iekšējais priekšmetiskums cilvē-

kam kļuva ne mazāk reāls kā ārējais. Teik-

sim, zobens vai karavīra tērps līdzās savai

praktiskajai funkcijai ietvēra arī tādu, iek-

šēju priekšmetiskumu (ko var raksturot kā

iekšējo vērtību), kas bija saistīts ar veselu

sociālu, psiholoģisku, estētisku priekšstatu
kopumu. Tāpat bija arī, piemēram, ar mājas
vai pavarda ārējo — praktisko — un iek-

šējo — garīgi asociatīvi tverto — priekšme-
tiskumu.

Priekšmetiskajā darbībā tiek apgūta daba,
attīstās cilvēka subjektīvās spējas jeb, pla-
šākā nozīmē, tiek apgūtas indivīda un ko-

lektīva garīgās pasaules iespējas. Līdz ar

to priekšmets (sākotnēji tikai praktiski lie-

tojams, bet vēlāk — arī emocionāli apga-

rots, ar estētisku nozīmi) savu vērtību

iegūst cilvēka attieksmē pret dabu un sa-

biedrības iekšējo sociālo sakaru sistēmā.

īpašs, visai nozīmīgs posms vērtību vei-

došanās un cilvēka attīstības procesā ir t. s.

mitoloģiskās apziņas posms. Atšķirībā no

mūsdienu attīstītā cilvēka ļoti diferencētās

vērtību izjūtas, mitoloģiskajā apziņā daba,
cilvēks, viņa priekšstats par sevi un apkār-

tējo esamību lielā mērā vēl visai nediferen-

cēti saplūst kopā, savstarpēji identificējas.
No vienas puses, mīts ir kolektīvas, ne-

attīstītas apziņas, grupas apziņas veido-

jums, bet, no otras puses, vērtība, spēks,
kas cilvēkus saliedē kopībā, stiprina viņu

spēkus cīņā par eksistenci. Raugoties no cil-

vēku radošo spēku, iztēles, fantāzijas
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attīstības viedokļa, mīts ir vērtība, tas kļūst 1'

par nākamo, jau vairāk attīstīto apziņas pro-
duktu avotu un formu. Nepazīstamie, sve-

šie dabas spēki tiek antropomorfizēti, hao-

tiskais tiek iztēlots sakārtoti, harmonizēti.

Mītam ir arī pētnieciska nozīme, tas pauž
īpašu izziņas pakāpi. Mitoloģiskās apziņas
dinamika un diferenciācija atklājas mūzu

skaita un funkciju pieaugumā.3 Kad mitolo-

ģiskās apziņas posms kā tāds ir sevi izsmē-

lis, kad mīta pētnieciskās un skaidrojošās
funkcijas pārņem filozofija un zinātne, mito-

loģijas bagātie avoti, tās arsenāls kļūst par

estētisko, māksliniecisko vērtību avotu. Mi-

toloģiskais priekšstats, tēls pārtop tēlā,
kuram ir mākslinieciskās vērtības nozīme

(sengrieķu klasiskā māksla, renesanses,

Klasicisma māksla, latviešu folklora,
A. Pumpura «Lāčplēsis», Raiņa «Uguns un

nakts», Dž. Apdaika «Kentaurs» utt.).

Kā atzīmēts visā plašajā arheoloģiskajā
literatūrā, paleolīta laikmeta pirmatnējais
mākslinieks savu radoši reproducējošo uz-

manību galvenokārt koncentrējis uz diviem

objektiem — uz lieliem zvēriem un sievieti.

Tā nav nejaušība. Lielu zvēru nemedī viens,

bet vairāki cilvēki. Šāda zvēra (mamuta,

bizona, lāča, degunradža, brieža) medības

ir pirmā kooperēšanās forma, kas nodrošina

darbības vienotību, vairo cilvēka spēku un

kopības apziņu. Liels zvērs kā medību ob-

jekts cilvēkiem lika ne tikai apvienoties, bet

arī koordinēt, saskaņot savstarpējās attiecī-

bas; kopīgā darbība un pārdzīvojums vei-

doja visiem vienādu pieredzi.
Sievietes tēlam ierādītā vieta izskaidro-
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jama ar matriarhāta nostiprināšanos, ar

sievietes īpašo lomu dzimtas turpināšanā.

Tiesa, intīmo attiecību daudzpusība, kas at-

klājas jaunlaiku mākslā, te tiek ignorēta.
Sievietē tiek atklāts nevis skaistums, bet

cita vērtība — spēja turpināt dzimtu.

Jau paleolīta un tam sekojošo laikmetu

mākslā parādības atainojums, tēls kļūst par

cilvēka praktiski garīgās darbības produktu,
kas radies pasaules apgūšanas un pārveides
procesā, par «gaismas prizmu», caur kuru

cilvēks uz objektu iemācās skatīties ne tikai

kā uz sociāli svarīgu, bet arī kā uz estētiski

vērtīgu. Mākslas tēls kļūst par vidutāju,
starpnieku, kas noteiktam jau nobriedušam

vai vēl topošam objekta un subjekta at-

tiecību tipam palīdz nostiprināties emocio-

nālā pārdzīvojuma pieredzē.

Tīri utilitāra izturēšanās pret priekšmetu
ir saistīta ar tā fizisku patērēšanu, turpretī
tēla radītā īstenības ilūzija tiek «patērēta»

garīgi, pašu tēlu atstājot neskartu un reizē

aksioloģiski izjūtot, pārdzīvojot to, cik nozī-

mīga cilvēkam ir attiecīgā parādība. Tēls

cilvēku no šaura patērētāja pakāpes virza

uz vispusīgas personības pakāpi. Šī atgrie-
zeniskā iedarbe uz cilvēku, viņa tālākā garī-
gošanā un socializēšana ir mākslas galvenā
vēsturiskā loma.

Marksistiskā aksioloģija vērtībām pieiet ar

apzinātu vēsturiskuma mēru, pārvarēdama
metafiziskā materiālisma, kā arī objektīvā
un subjektīvā ideālisma vienpusību. Tāpat
kā vēsturiskajā laikā metamorfozes pārdzīvo
priekšmets (dabas priekšmets elementāri

apstrādāts priekšmets tehniski pilnīgots,
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diferencēts, mākslinieciski rotāts priekš-
mets priekšmets kā tēlveida zīme, mākslas

darbs utt.), cilvēks no tīri bioloģiska, fiziska

radījuma kļūst par komplicētu būtni ar so-

ciālētiski, psiholoģiski «uzlādētu» personību.

Sākotnēji cilvēka acīs, rokās, smadzenēs at-

klājās tikai to fiziskās un fizioloģiskās
iespējas, bet vēstures gaitā tās kļuvušas par
«sociāliem orgāniem», kas ne tikai aizvien

vairāk pilnīgojas, bet arī sevi, savas spējas
atklāj tādās cilvēciskotās, dabā neatroda-

mās formās kā darbarīks un mašīna, zīmē-

jums un celtne, filozofisks traktāts un skul-

ptūra, zinātnisks pētījums un mūzika, lie-

tišķi dekoratīvs priekšmets un kinomāksla
...

Tie ir dažādi cilvēka darbības veidi, kuros

atklājas pašas darbības vispusīgā harmoni-

zētība un kuru procesā cilvēks pilnveidojas
tālāk. Tieši personības līmenī* atklājas tā-

das cilvēka īpašības un kvalitātes kā zinā-

šanas, jaunrades spējas, interešu un darbī-

bas harmoniskums, humāna attieksme pret
citiem cilvēkiem, viņu radītām vērtībām, pret
dabu ... Šīs subjektīvās spējas un īpašības
savu objektīvo aksioloģisko nozīmi iegūst,
materializēdamās lietiskās un garīgās vēr-

tībās, jaunās pilnīgotās sabiedriski sociālo

un ētisko attiecību izpausmēs.

Vērtību teorētiskā apzināšanās pieder pie

ideoloģijas jomas. Sabiedriskajās disciplī-
nās zinātne un ideoloģija apvienojas. Zi-

nātnē primārais moments ir gnozeoloģiskais,
turpretī ideoloģijas iedaba vairāk ir aksio-

loģiski prizmēta. Tā pauž noteiktas sabied-

rības uzskatus par to, kas tai ir vitāli ne-

pieciešams un kas noraidāms.
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Jau senās Grieķijas filozofijā, kas iedīglī
iezīmē tālāko pasaules uzskatu galvenās

vadlīnijas, atklājas noteikta vērtību koncep-
cija. Tā balstīta uz pazīstamo Protagora
domu, ka cilvēks ir visu lietu mērs. Sis mērs

saistīts ar harmonijas meklēšanu visā, ko

rada brīvais cilvēks un kas domāts šim cil-

vēkam. Dažādās variācijās šo centienu iz-

pausmes atrodam pitagoriešu mācībā, tēl-

nieka Polikleita kanonā, Sokrāta, Platona

un Aristoteļa uzskatos. Tā ir tieksme pēc no-

beigtības un pilnības. Tā ir tieksme itin

visur — tēlniecībā, arhitektūrā, teātra māk-

slā, mūzikā, filozofijā, retorikā, ētikā —

meklēt centru, kulmināciju, «viduspunktu».
Visur senie grieķi meklēja veselumu un

šajā veselumā — būtisko. Viņi necieta neko

haotisku, amorfu, izplūdušu, neskaidru, ne-

noformētu, jo to uzskatīja par cilvēka uz-

tverei, viņa iekšējai būtībai neatbilstošu.

Mākslas un estētikas vēsture izdala arhaisko

«centru», ko var atrast Homēra, Hēsioda,

Solona, pirmo gnomiķu (kas noliedza pārāk
lielo un pārāk mazo, meklēja «vidējo») dar-

bos, un klasisko viduspunktu, ko proponē
Empedokls, Eshils, Eiripīds, Platons, Aristo-

telis. Aristoteļa ētikā tāds viduspunkts ir

augstsirdīga, pašcieņas caurstrāvota tiku-

mība, kas meklējama starp divām noraidā-

mām galējībām — starp mazvērtības apziņu
un despotisku egoismu. Līdzīgi centieni re-

dzami Dēmokrita un Epikūra mācībā par
cilvēka iekšējo mieru un citās teorijās. Bez

viduspunkta izpratnes nav iedomājama an-

tīkā mācība par mēru, proporcijām, simet-

riju un harmoniju. No sākotnēji matemātiski
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tehniska principa tas kļūst par sengrieķu
pasaules uzskata kodolu un ir cieši saistāms

ar dziļi nosvērtās, harmoniski pilnīgās antī-

kās kultūras radīšanu.

Sokrāta, Aristoteļa un citu antīko domā-

tāju vērtību apziņā lielu vietu ieņem kaloka-

gatijas princips — doma, ka tikumam,
skaistumam un zināšanām ir ciešs savstar-

pējs sakars. Garīgi skaists, tikumīgs un

zinošs cilvēks ir kalokagatisks, tāds, kas

atbilst patiesas vērtības mēram.

Antīkajā filozofiskajā domā jautājumam
par dzīves, ētikas un kultūras vērtībām īpaši
pievērsās Dēmokrits, kura idejas tālāk attīs-

tīja viņa sekotāji Epikūrs un Lukrēcijs
Kārs, vēlāk — Spinoza, franču 18. gad-
simta materiālisti un citi domātāji. Ideālists
Platons visu vērtību sākotni meklēja die-

višķajā «mūžīgo ideju» sfērā, par galveno
brīvā cilvēka vērtību uzskatīja kalpošanu
«tīrajām zināšanām, kuras apmierina cilvēka

dvēseles labākās puses». Turpretī Dēmokri-

tam bija materiālistiska pieeja pasaulei, kas

apvienojās ar antīkajiem domātājiem rakstu-

rīgo stihisko dialektiku. Labo, taisnīgo Dē-

mokrits tiecās izsecināt no lietu «dabīgās

gaitas», no cilvēka iedabas un vajadzībām.
Pēc šī principa, pati daba, «kāda tā ir»,
ietver sevī mērķtiecīgu prasību harmoniski

dzīvot un radīt, baudīt dzīves labumus. Pats

cilvēks, būdams dabas augstākais vainago-

jums, regulē savu darbību, nošķir sev vēlamo

no kaitīgā. Hedonisks apmierinājums, ga-

rīgā ētosa caurstrāvots radošs gandarījums
un cilvēciskas ciešanas vai dzīvniekveidīga

veģetēšana — šos pretmetus Dēmokrits redz
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kā divas pretējas cilvēka eksistences for-

mas. Katrs var izvēlēties savu. Sī izvēle no-

sacīs, pēc kā cilvēkam jātiecas un no kā

jāvairās. Filozofs atbalsta izvēli, kas cilvē-

kam nodrošina maksimālu apmierinājumu.
Epikūrs uzsver, ka cilvēks ir radīts, lai

baudītu dzīvi, taču, izvēlēdamies, kā gūt

apmierinājumu, viņš nedrīkst būt ar zemām

prasībām, vulgārs un vienpusīgs. Dzīves

vērtības, prieks, apmierinājums cilvēkam jā-

izvēlas, saskaņojot jutekliskās un garīgās
vērtības. Šajā izvēlē atklājas cilvēka brīvī-

bas mērs. Cilvēks nevar būt laimīgs un iek-

šēji gandarīts, nevar būt brīvs, ja viņš ir

tikai savu iegribu vergs, ja viņš nedzīvo pēc
taisnīguma, tikumības, gudrības un skais-

tuma likumiem.

Tātad jau antīkie domātāji pasvītroja, ka

vērtības jēdziens sevī ietver arī subjektīvo
momentu. Jau viņiem vērtību jautājuma
centrā bija objektīvo un subjektīvo faktoru
dialektika. Jā, pats cilvēks ir dabas daļa.
Taču ārējās nepieciešamības apzināšanās
notiek viņa garīgajā «es», kur viss tiek vēr-

tēts, atzīts par labu vai sliktu, vērtīgu vai

nevērtīgu.
«Zelta vidusceļš» starp postošām galējī-

bām — tā ir viena no galvenajām problē-

mām, kas caurauž antīko filozofiju, ētiku,

estētiku, mākslu. Sekošana šim mēram ga-

rantē līdzsvaru starp personisko un sabied-

risko, starp utilitārajām un garīgajām pra-
sībām.

Renesanses dižgari, franču apgaismotāji
un citi agrīnās, progresīvās buržuāzijas do-

mātāji sengrieķu vērtību teorijas racionālās
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atziņas izmantoja un tālāk attīstīja cīņā pret

reliģisko sholastiķu, askētismu, zinātnes,

mākslas, filozofijas pakļautību ideālismam,
baznīcai.

Padomju vēstures zinātne noraidījusi kād-

reiz izplatīto nepamatoto uzskatu, it kā vi-

duslaiki civilizācijas, kultūras vēsturē būtu

bijis tukšs un vienmuļš periods. Viduslaiki

nākamajām paaudzēm mantojumā atstājuši
savdabīgi spilgtu arhitektūru ar romāņu un

gotiskā stila dominantēm, spilgtus paraugus

ikonogrāfijā, tēlniecībā, bagātus t. s. etno-

grāfiskās mākslas, folkloras slāņus un citas

vērtības. Kaut arī reliģija visas vērtības tie-

cās pakļaut savam teoloģiskajam traktēju-

mam, tās nekādā ziņā neizšķīda tajā, bet

saglabāja savu laicīgo, vispārcilvēcisko
raksturu.

Tiesa, baznīcas tēvi, tālaika filozofijas un

teoloģijas autoritātes Aurēlijs Augustīns un

Akvīnas Toms izveidoja savas cilvēka vēr-

tību doktrīnas, kas bija balstītas uz dievišķā
pirmsākuma un absolūtā ideju. Viņi izvei-

doja avotus, ko vēlāk izmantoja reliģiskās

filozofijas tālākattīstītāji, taču reizē viņi

radīja vēl stiprāku opozīciju progresīvi, ma-

teriālistiski domājošajos zinātniekos un filo-

zofos, likdami krasi un asi sadurties divām

ontoloģiski, gnozeoloģiski un aksioloģiski
atšķirīgām, pretējām sistēmām.

Par vienu no ietekmīgākajiem reliģiski
ideālistiskajiem cilvēka un viņa vērtību iz-

pratnes modeļiem kļuva agrīno viduslaiku

katoliskās baznīcas autoritātes Aurēlija Au-

gustīna (354—430) filozofiski teoloģiskā
sistēma. Cilvēku veido dvēsele (anima) un
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miesa (substantia corpori). Dvēsele ir sa-

prātīga substance, kas pielāgota valdīšanai

pār miesu. Ar vārdu «dvēsele» tika apzīmē-
tas cilvēka esības augstākās potences —

intelekts, atmiņa, griba — un tātad gala-
rezultātā tika atzīts, ka cilvēks ir garīga
būtne. Te ir racionāls kodols, ko vēlāk izvēr-

suši B. Paskāls, S. Kjerkegors, X- Jasperss
un citi reliģiski ideālistiskā virziena domā-

tāji. Viņus saista Augustīna doma, ka dvē-

sele spēj vēlēties, gribēt, izzināt un domāt,

apzināties sevi (savu cilvēcisko būtību un

eksistenci) savā intīmajā patībā un rast

savā iekšējā pieredzē saikni ar dievu kā savu

pirmparaugu un augstāko līdzību. Taču

attiecībā uz miesas un dvēseles pretstatu
Augustīns nespēja izkļūt no strupceļa, ko

radīja jautājums: kāpēc gan miesa ir visa

ļaunā, grēcīgā iemiesojums? To taču, pēc
paša Augustīna atzinuma, tāpat kā dvēseli,

radījis visuvarenais dievs. Ar koncepciju,
ka cilvēka eksistencei ir divi veidi, īstais

(iekšējais) un neīstais (ārējais), Augustīns
radīja tā saukto kentaura teoriju. Par «īs-

tās» dzīves augstāko jēgu tika proponēta

nemitīga tiecība uz dievu, visu pārējo atzīs-

tot tikai par šīs tiecības līdzekli. 5 No tā

izrietēja, ka cilvēka iespēja radīt patstāvīgas
laicīgās civilizācijas un kultūras vērtības ir

nenozīmīga, sekundāra. Šāda vērtību kon-

cepcija neapšaubāmi vājināja cilvēka spēkus

reālu, no paaudzes paaudzē pārmantojamu
vērtību radīšanā. Patstāvīgs cilvēks, kas

paļaujas tikai uz savu spēku un radošām

spējām, Augustīna skatījumā ir noso-

dāms un grēcīgs. Tātad viņa koncepcija ir
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pretrunā ar reālajām zemes cilvēka progresa

un pašpilnveides iespējām. Arī citu cilvēku

mīlēšana kā patstāvīga attieksme Augustīna
skatījumā ir noraidāma, jo cilvēkam citi

cilvēki jāmīl tikai dievā, caur dievu un

priekš dieva, jo cilvēks kā tāds nevar būt

cita cilvēka pašmērķis. Arī šajā jautājumā
viduslaiku reliģiski ideālistiskā filozofija sa-

rāva saiknes ar antīkās filozofijas humānis-

tisko tradīciju, kas cilvēku bija pasludinā-
jusi par «visu lietu mēru».

«Augustīna sludinātās patiesības balstās

nevis uz saprātu, bet uz ticību [..], kam ir

savs iluzoriski objektīvs pamats negrozāmā
ontoloģiskajā sākotnē — dievā. Patiesības

kā tīras subjektivitātes izpratne Augustīnam
vēl atrodama neizvērstā veidā, taču no še-

jienes vairs paliek tikai viens solis līdz jau

izvērstajai Kjerkegora tēzei: «objektīvi nav

nekādas patiesības», kas arī uzdod toni attie-

cīgajiem mūsdienu eksistenciālistu konstruē-

jumiem.»6

Kā parāda L. Cuhina savā nozīmīgajā pē-

tījumā «Cilvēks un viņa vērtībpasaule reli-

ģiskajā filozofijā», otrs redzamākais filozofs

Akvīnas Toms (1225—1274) savu sistēmu

veidoja, polemizēdams ar svēto Augustīnu,
taču saglabādams viņa mācības pamatpostu-
lātus, pēc kuriem dievs ir visa esošā pamats
un augstākās pilnības izpausme.

Salīdzinot ar Augustīnu, Akvīnas Toma

priekšstatos cilvēka intelektuālo pasaules iz-

zināšanas iespēju robežas gan ir plašākas,
taču zinātnes un filozofijas vērtība cilvēka

dzīvē ir ierobežota, jo, izrādās, filozofijai (kas

savos pamatos ir racionāla) jākalpo reliģi-
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jai, kas būtībā ir iracionāla, un visām tā

sauktajām dzīves un kultūras vērtībām cil-

vēks jāsagatavo ticībai, dievam. Tādējādi
galarezultātā pašā galvenajā Augustīns un

Akvīnas Toms savos uzskatos nonāca pie
viena ideālistiski reliģiska kopsaucēja. Līdz

ar to viduslaiku baznīcas oficiālajā filozo-

fijā, kurai bija izteikti teocentrisks raksturs,
cilvēka personība, viņa vajadzības un patie-
sās vērtības tika aplūkotas mistificētā veidā

un iluzoriski spekulatīvā perspektīvē. Taču,
kā jau aizrādījām, cilvēka vitālie, sapratīgie

spēki arī šajā skarbajā, pretrunīgajā laik-

metā, par spīti mistificētajam ideālistiski

reliģiskajam tīklam, spēja lauzt ceļu uz pa-
tiesību, uz paliekošu cilvēcisku vērtību pa-

sauli. 7

Viduslaiku, it īpaši Augustīna, reliģiski

ideālistiskajā filozofijā savus meklējumus
balsta Blēzs Paskāls (1623—1662), Sērens

Kjerkegors (1813—1855) un vairāki citi

jaunlaiku buržuāziskie filozofi, cenzdamies

šo avotu dotos impulsus papildināt ar jau-
nām, zināmā mērā sava laika sabiedrības

izvirzītām, taču vienpusīgi risinātām problē-
mām. Tā, Paskāls cilvēku ietver tādā pret-
runu un traģiskas nolemtības lokā, no kura

tā arī nespēj izkļūt. Taču viņš augstu vērtē

cilvēka prātu, domāšanas spēju, uzskatīdams

to par galveno vērtību un par citu vērtību

radīšanas pamatu. Te jūtam saskari ar kar-

teziānisko strāvu (Paskāls bija Dekarta lai-

kabiedrs) .

«Cilvēks ir tikai niedrīte,» saka Paskāls,
«vājākais no dabas radījumiem, taču viņš ir

domājoša niedrīte. Lai viņu iznīcinātu,
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nebūt nav vajadzīgs viss Visums: pietiek ar

vēja pūtienu, ar ūdens šļakatu. Bet, ja ari

Visums viņu iznīcinās, cilvēks tik un tā ir

par to cildenāks, jo viņš apzināsies, ka šķi-
ras no dzīves un ka ir vājāks par Visumu,
bet tas neapzināsies neko.

Tādējādi viss mūsu spēks ir spējā domāt.

Tikai doma ceļ mūs, bet nevis telpa un

laiks, kuros mēs neesam nekas. Tādēļ centī-

simies domāt sevis cienīgi: tur ir tikumības

pamats.»8

Viduslaikos radusies cilvēka un viņa vēr-

tību filozofiskā koncepcija tālāk tikusi attīs-

tīta M. Šēlera, G. Marsela, X- Jaspersa,
K. Bārta, E. Munjē un citu darbos. Lai arī

cik rafinēti ir viņu atsevišķie darbi, pašos

pamatos viņi balstās uz Aurēlija Augustīna
proponēto «kentauriskā», «divsfērīgā» —

materiāli reālā un garīgi dievišķā — cilvēka

koncepciju, kur cilvēks ir nostādīts situācijā
starp pasauli un dievu un dievs ir noteico-

šais cilvēka liktenī un vērtību izpratnē. 9

Kā uzsvēris X- Markss, «reliģija ir tāda

cilvēka pašapziņa un pašizjūta, kas vai nu

vēl nav sevi atradis, vai arī ir atkal sevi

pazaudējis» 10
.

Kā pretstatu šādai cilvēka koncepcijai
K. Markss izvirza domu, ka «visa vēsture ir

cilvēka dabas nemitīga pārveidošanās» 11
,

ka

cilvēks aktīvi un apzināti pārveido gan dabu,

gan sociālo vidi un reizē arī sevi, radīdams

vērtības atbilstoši saviem ideāliem un mēr-

ķiem. Kā atzīmē L. Cuhina, pastāv zinām

kritēriji, pēc kuriem ikviena pasaules uz

skata un morālisko vērtību sistēmas būtību

var novērtēt no satura humānistiskuma vie-
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dokļa. Pirmais kritērijs: vai cilvēks tiek uz-

skatīts par augstāko vērtību? Otrais: vai

izvirzītās vērtības rosina cilvēkā ticību viņa

paša radošajiem spēkiem un morāliskajām
iespējām? Un, beidzot, trešais kritērijs: vai

attiecīgā vērtību sistēma veicina patiesi hu-

mānas attiecības starp cilvēkiem? Ja ar šiem

kritērijiem pieejam reliģiski antropoloģisko
mācību vērtībnostādnēm, atbilde var būt

tikai negatīva. Reliģija noliedz, ka cilvēks

ir pašmērķis un augstākā vērtība.

Cīņa pret šo attieksmi īpaši izteikti iezī-

mējās renesanses laikmetā, šī laika humā-

nistu darbos un darbībā. Tā liecina, kā vēs-

turiskās attīstības gaitā, kaut arī lēni un

pretrunīgi, tomēr mainās vērtību hierar-

hija.
Renesanse ir agrīnās pilsētu kultūras pro-

dukts. Toreizējā preču-naudas saimniecība,
ko tā pārstāvēja, vēl nebija buržuāziski ka-

pitālistiskās formācijas sākums, kā daudzi

domā, bet tikai radīja pamatus nākamajām
buržuāziskajām attiecībām, buržuāziskajam
individuālismam un egoismam.

Renesanse tiecās veidot jaunu kultūru,

atbrīvot cilvēka personību gan no antīka

kosmoloģisma, gan arī no visdulaiku abso-

lūtā personālisma, kurā tika izkausēts atse-

višķs indivīds. Tiesa, renesanses kultūra

izmantoja antīkos mitoloģiskos tēlus, Pla-

tona un Aristoteļa mācību, bet jo sevišķi
tiem sekojošo neoplatonismu. Taču tas viss

tika pārradīts un lietots ar pavisam jaunu
mēru. Neoplatoniķu mācība par Pasaules

saprātu un dvēseli, par vienojošo un harmo-
nisko ieguva zemei pietuvinātas un laicīgas
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kontūras. Šie principi tika izmantoti reālai
dabas un cilvēku izpētei, pārveidoti cildeni

poētiskā koncepcijā un likti lietā cīņai pret
viduslaiku rutīnu, cilvēka individualitātes,

viņa suverenitātes apstiprināšanai. Runājot
konkrētāk, renesanses kultūra antīkos un vi-

duslaiku absolūtus pārvērta patstāvīgos,
laikmetīga satura piestrāvotos uztveres

priekšmetos, kuriem bija augsta estētiska

nozīmība un kuri jo spilgti apliecināja,
taisni demonstrēja cilvēka pašdarbīgi rado-

šos spēkus.
No vienas puses, renesanses civilizācija

un kultūra kalpoja noplicinātās viduslaiku

garīgās kultūras un izglītības celšanai.

Taču galvenais tās patoss un jēga bija cil-

vēka titāniskajā pacelšanā pāri apkārtējai
īstenībai. Renesansieši apbrīnojamā kārtā

pat visaugstākās, visideālākās (arī neopla-
toniskās) idejas spēja apvienot ar tādu dzī-

vespriecīgu, rotaļīgu, zemei pietuvinātu, ze-

mes spēku piesātinātu pasaules izjūtu, ko

nevar nosaukt citādi kā par laicīgu.
Renesanse Eiropas kultūrā kļuva zīmīga ar

augstu cilvēka personības paccltību, ar ticību, ,
ka viņam ir bezgalīgas iespējas apgūt dabu. ]
Renesanses cilvēks pirmo reizi izjuta, kādas ]
milzīgas agrāk neizmantotas, nereti pat ne- j
apjaustas iespējas slēptas viņa personībā un j
apkārtējā pasaulē. Renesanses cilvēka-mek- i

lētāja dziļumos ieviļņojās neparastas jūtas, i

neparastas vēlēšanās un laicīgas domas, ]

apkārtējā pasaule, daba it kā atplauka ag- <
rāk neredzētās krāsās un gaismā, mudināja i

darboties, izzināt, radīt, liekot arī citiem j

izjust neparastu saviļņojumu, cilvēka lie-
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luma apziņu, estētisku prieku un gandarī-
jumu.

Par apbrīnas, eksaktās un reizē estētiskās

izpētes priekšmetu kļuva nevis dievība, bet

daba.

Nav jāaizmirst, ka renesanse ar visu savu

diženumu tomēr ir pārejas laikmets. Vecās

domāšanas un darbības formas tā nesalauza

uzreiz. Tā meklēja saiknes, harmoniju starp
veco un jauno kultūru. Zīmīga šajā ziņā ir

Kūzas Nikolaja un Džordāno Bruno mācība

par «pretstatu nesaraujamību un sakri-

šanu». Ne mazāk zīmīga ir Rafaēla glezna
«Atēnu skola», kurā Platons un Aristotelis
traktēti nevis kā antagonisti, bet kā domā-

tāji, kam ir arī kopīga platforma un kas

sadarbojas dialektiskā strīdā (Platons rāda

uz debesīm, bet Aristotelis uz zemi), apkārt
valdot garīgi filozofiskai noskaņai...

Renesanse deva jaunas idejas kosmolo-

ģijā, zinātnē, tehnikā un citās nozarēs. Taču

par galveno sabiedriskās apziņas formu,

par visu vērtību koncentrātu un pārbaudes
akmeni kļuva tieši māksla. Darba, radošo

spēku, mākslinieka patstāvības glorifikācija
tieši šajā laikā sasniedza visaugstāko pa-

kāpi. Tika pausta un visur pasvītrota doma,

ka māksliniekam jābūt visgaišākajam cilvē-

kam un daudz jāzina: jāprot valodas, jā-
pārvalda matemātika un perspektīvā ģeo-
metrija, cilvēka anatomija un botānika,

vēsture, antīkā kultūra ... Pētīdami cilvēka

ķermeni kā skaistuma etalonu un meklē-

dami tā augstākās pilnības eksaktās liku-

mības, L. Alberti to sadalīja 600, bet A. Dī-

rcrs— 1800 daļās... Cilvēka ķermeņa «zelta
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griezums» tika izmantots ne tikai tēlniecībā

un glezniecībā, bet arī arhitektūrā; tika pētīts

Partenons, kura pamatā ir klasiskas cilvēka

ķermeņa proporcijas.
Cilvēka ķermenis vairs nebija ne antīkā

substancionālisma, ne viduslaiku «dievišķās
ēnas» izpausme. Renesanses zinātnieki un

mākslinieki (visbiežāk tie apvienojās vienā

personā) cilvēka ķermenī lūkojās kā paš-
vērtībā; kā harmoniskā matērijas un gara

vienībā; kā gudrībā, kas atklāj sevi tik pie-
vilcīgi, tik artistiski; kā patstāvīgā estētiskā

esamībā. Mikelandželo apstiprināja domu,
ka skaistums dabā un garīgums cilvēkā ir

radniecīgi un tikai to saplūsme var radīt

lielāko no vērtībām — mākslu. Daiļdarbs,
uzsvēra Leonardo da Vinči, ir augstākā rea-

litāte, aiz kuras vairs nekā nozīmīga nav,

jo māksla ir augstākā visa esošā apjēgsme,

garīga sintēze.

Te atklājas vesela dzīves izjūta, koncep-

cija: cilvēks, kas sevi apzinās kā indivīdu,

alkst subjektīvi izjust dzīves konkrētību un

reizē tiecas pēc kādas lielākas virsjēgas.

Pasvītrodama dabas skaistumu un atdari-

nāšanas nepieciešamību, renesanses kultūra

kopumā tomēr priekšplānā izvirzīja pašu
mākslinieku, par augstāko vērtību uzlūko-

dama viņa radoši darbīgo spēku. Cilvēks

top liels, pārvarēdams dabu un pats sevi.

Dabas vērtību akcentēšana bija renesanses

koloristu, lumināristu, stereometriskās glez-
niecības izcilo, savā ziņā nepārspējamo sa-

sniegumu pamats. Bet savukārt cilvēciskā

radošā spēka (cilvēka kā zemes dieva) ap-

liecināšana deva titāniskos, spēkpilnos, ne-
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reti dramatiska sprieguma piesātinātos Bo-

tičelli, Leonardo da Vinči, Mikelandželo,

Rafaēla veidotos tēlus.

Renesanse ir augsta estētiskā mēra laik-

mets. Šis mērs apvienojās ar mākslinieka

personības suverenitātes apstiprināšanu vai-

rākās plāksnēs: emancipācijā no baznīcas

ideoloģijas, augstā tehniskajā meistarībā,

asā mākslinieciskajā skatījumā uz cilvēku,

profesionālā patstāvībā un principialitātē
iepretī varas pīlāriem — pāvestam, kardinā-

liem, valdniekiem...
Renesanses dižgarus mākslā lielā mērā

ietekmēja Florences akadēmijas pārstāvju
Marsīlio Fičīno, Piko della Mirandolas, kā

arī Kūzas Nikolaja darbi, viņu pārveidotais
neoplatonisms. Florences filozofu skolas at-

ziņās māksliniekus pirmām kārtām saistīja
doma par cilvēka spējām un iespējām.

Piko della Mirandola savā slavenajā darbā

«Par cilvēka cieņu» attīstīja cilvēka pārra-
dīšanas, pārveidošanas ideju. Dievs vēl pil-
nībā nav radījis cilvēku; lai viņš kļūtu par

patiesu cilvēku, viņam pašam sevi jārada.
«Mēs piedzimstam ar nosacījumu, ka mēs

kļūsim par to, par ko mēs gribam kļūt.» Un

vēl: «Tu neesi saistīts ne ar kādām robe-

žām, nosaki savu veidolu pēc sava lēmuma,
kura valstībā es Tevi atstāju. Es Tevi izvirzu

pasaules centrā, lai no turienes Tev būtu

labāk redzams viss, kas ir apkārt.»
Par renesanses pasaules centru kļuva sa-

vās darbības, radīšanas, skaistuma alkās

neierobežots cilvēks. F. Engelss uzsver:

«Tas bija vislielākais progresīvais apvēr-
sums, kādu vien līdz tam cilvēce bija
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piedzīvojusi, laikmets, kam bija vajadzīgi
titāni un kas radīja titānus pēc domāšanas

spēka, dedzības un rakstura, pēc daudzpusī-
bas un zināšanām. Cilvēki, kas nodibināja
tagadējo buržuāzijas kundzību, bija viss kas,
tikai ne buržuāziski aprobežoti ļaudis.» 12

Renesanses vitālais spēks un izziņas alkas

izpaužas arī tās darbinieku universālismā.

Kūzas Nikolajs bija kardināls, filozofs, es-

tētiķis. Viņam ir nopelni kalendāra reformā,

ģeogrāfijā, mehānikā, fizikā, fizioloģijā un

citās jomās. Alberti bija arhitekts un estē-

tiķis, rakstnieks un mūziķis. Mikelandželo

radīja varenas skulptūras, lieliskas freskas,

rakstīja dzejas un teorētiskus darbus. Taču

visizteiktākais universālismā paraugs ir

Leonardo da Vinči: grūti pat nosaukt nozari,

kurā viņš nebūtu darbojies. Pasaules izzi-

nāšanu viņš uzskatīja par galveno cilvēka

darbības veidu, arī māksla viņa izpratnē ir

dabas un cilvēka izzināšana. Dažkārt Leo-

nardo pārmet, ka viņu neesot interesējušas
sociālās problēmas un mākslas audzinošā

loma. Taču viņa rokrakstos atklājas sākums

gandrīz visiem 19. gadsimta tehnikas atklā-

jumiem, lidmašīnu ieskaitot. Te ir viņa so-

ciālā nozīme, nerunājot par to, ka skaistumu

un patiesību viņš paceļ ētikas līmenī. Viņu

nemitīgi tirdīja Fausta iedaba, nemiers, ne-

spēja apstāties. Ar to arī izskaidrojamas
viņa asās pretrunas, skicveidīgums, daudzie

nepabeigtie darbi. Leonardo — vismateriā-

listiskākais no visiem renesanses dižga-
riem — savā dzīvē izgāja dažādas stadijas:
no teodicejas līdz pilnīgākam ateismam, no

pitagoriskā un aristoteliskā ideālisma — līdz
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mehāniskajam materiālismam, no augstas
pašapliecinošas apziņas — līdz rūgtam pe-

simismam mūža beigās. Un, atvadīdamies

no šīs dzīves, līdzīgi Benvenuto Cellīni va-

rēja teikt: «Nekas no cilvēciskā man nav

svešs.»

Renesanses titānu atstātās vērtības ir lie-

las un nepārejošas. Taču nepareizi būtu šo

laikmetu idealizēt, neredzot, ka vērtībai pretī
stāvēja antivērtība, cildenumam — ļaunums,
harmonijai — patvaļa un disharmonija, kas

liecina, ka rakstura spēcīgumam, indivīda

pašapliecinājumam var būt dažādas, sav-

starpēji pretrunīgas izpausmes.
V. Šekspīrs tādos personāžos kā Hamlets

un Makbets atklāj ne tikai renesanses laik-

meta individuālisma spēku, bet arī tā iero-

bežotību, nereti pat traģisku nolemtību. Tā-

laika humānisti redzēja arī tādus indivīdus,
kas ar savu spēcīgo personību ceļas cīņai

pret sev līdzīgiem, lai tos iznīcinātu un tādā
veidā sevi apstiprinātu. Tas radīja pesi-
misma, skepticisma izpausmes Torkvato

Taso, Rablē, Mikelandželo, Servantesa, Mon-

teņa darbos.

Viņi saredzēja titānisma pretējo pusi. Cil-

vēka dižuma, nepārejoša skaistuma aplieci-

nājums ģeniālos darbos, ārkārtīgi smalkas,
cilvēcīgas, romantiski sirsnīgas attiecības

starp Florences akadēmijas neoplatoni-
ķiem. Un jau turpat aiz šīs akadēmijas sie-

nam — viltība, cietsirdība, varaskāre, avan-

tūrisms, slepkavības, dažādu egoistisku
kaislību, afektu patvaļa kā individuālisma,
titānisma pretējā izpausme. Izpausme, kas ir

atbrīvota no humānisma cēlajiem principiem
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un neierobežoti tiecas pēc pašapliecināša-
nās, zvēriskas paštīksmināšanās — ar citu
ciešanu un nāves palīdzību. J. Burkharta,
F. Moņjē, R. Zaičika, A. Loseva darbos par
šo laikmetu atrodam daudzus liecinājumus
šai titānisma pretējai pusei.

Kad agrīnās renesanses tēlniekam Dona-

tello nāves brīdī atnesa noskūpstīt kruci-

fiksu, viņš to atraidīja un lika atnest citu —

skaistāku, estētiski pilnīgāku. Arī liesmu

apņemtajam Džordāno Bruno piedāvāja no-

skūpstīt krucifiksu, taču viņš no tā novērsās

pilnīgi un konsekventi kā no nepieņemama
elka un simbola, pret kuru sacēlies. Viņš
līdz galam palika uzticīgs paša sludināta-

jam «varonīgā entuziasma» principam kā

cilvēka personības augstākajai izpausmei.
Tāda ir renesanses metamorfoze — no die-

višķā apvalkā tērpta skaistuma uz patiesību
un gara stiprumu kā galvenajām nemirstī-

gajām vērtībām.

Klasicisma laikmetā vērtību izpratne bija
izteikti aristokrātiska. Tā teorētiķi akcentēja

mūžīga, no esamības daudzveidīgās konkrē-

tības attīrīta skaistuma ideālus. Uz tiem

balstoties, gan tika radīti lieliski darbi arhi-

tektūrā, tēlniecībā, lietišķajā mākslā un ci

tos mākslas veidos, taču tika ignorēta vien-

kāršās tautas kultūra, māksla, folklora ar

visu tajā koncentrēto bagāto garīgo satver-

smi, demokrātiskajiem ideāliem. Ne velti uz

šiem vērtību slāņiem lielā mērā balstījās

Didro, Lesings, Herders un citi buržuāziskie

apgaismotāji. Būdami neiecietīgi pret «aris-

tokrātisko klasicismu», viņi tautas daudz-

veidīgo kultūru, it īpaši folkloru, visnotaļ
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izmantoja plaši demokrātiskas kultūras ra-

dīšanai, nacionālo literatūru attīstīšanai,
reālisma fundamentēšanai. Uzstādamies

sava laika progresīvo ideālu un reizē arī

visas cietējas cilvēces vārdā, apgaismotāji
ārkārtīgi paplašināja sociālo, tiesisko, ētisko,

māksliniecisko kultūras vērtību diapazonu,
sekmēja izvērstu un sazarotu šo vērtību vei-

došanos. Taču drīz vien viņu centienu vis-

pārcilvēciskā forma nonāca pretrunā ar sa-

turu — ar kapitālistiskā ražošanas veida,
buržuāzisko attiecību sludināšanu — un no-

tika atsvešināšanās no humānajām vērtībām.

Taču iesētā sēkla nezuda: apgaismības ra-

ženie dzieti arī vēlāk simbolizēja varonīgo,
cildeno, skaisto, drosmīgo, lika to vairot, cī-

noties pret tirāniju, jebkuru tumsas varu un

dogmatizētām pseidovērtībām.
Daudz jaunu aksioloģisku atziņu deva

vācu klasiskā ideālisma pārstāvji, it īpaši
Kants un Hēgelis.

Imanuēls Kants, izvirzīdams praktiskā
prāta primātu pār teorētisko, reizē apstipri-
nāja domu, ka tikai praktiskajā darbībā ro-

damas jaunas vērtības, kādas nav radītas

cilvēka un sabiedrības attīstības iepriekšējās
stadijās.

Savas domas par mieru, savu kultūras teo-

riju un mācību par tiesībām Kants balstīja
uz ētiku. (Kanta ētikas maksima: «Rīkojies
tā, lai pret cilvēci gan savā personā, gan

jebkura cita personā tu vienmēr būtu izturē-

jies kā pret mērķi un nekad nebūtu izturē-

jies tikai kā pret līdzekli.» 13) Mūžīgā tautu

miera ideja ir vispārēja kultūras progresa,
vērtību saglabāšanas un pilnveides pamats.
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Karš nav savienojams ar kultūras uzplau-
kumu. Karš nav līdzeklis, ar kura palīdzību
vajadzētu iekarot savas tiesības. Pēc Kanta

pārliecības, sabiedrībai sasniedzot augstu
kultūru, kari izbeigsies.

Zinātne, uzsvēra Kants, sevi attaisno

tikai tad, ja spēj cilvēkam iemācīt, kādam

viņam jābūt, lai viņš taptu cilvēks vārda

dziļākā nozīmē — dziļi saprātīgs sub-

jekts.
Ar savu morāles mācību, ar domu, ka cil-

vēki uz zemes ir pēdējais un augstākais da-

bas mērķis, attiecībā pret kuru visas pārējās
lietas veido pakārtotu mērķu sistēmu, Kants

paceļas buržuāziskā humānisma augstākajā
pakāpē.

Kants izšķīra zinātnisko, ētisko un estē-

tisko attieksmi pret pasauli, līdz ar to ļau-
jot labāk izprast dažādās jomās radīto vēr-

tību raksturu (un arī attiecīgo subjektīvo
spēju raksturu). Ne velti Kanta idejas iz-

manto vācu fenomenoloģiskās skolas pār-
stāvji. Taču viņa atstātais dialektikas iezī-

mētais filozofiskais mantojums dod ne ma-

zums ierosmju marksistiskajai aksioloģija!
Kā uzsvēra Kants, cilvēkam galvenais ir

viņa radītā kultūra. Taču ir šaurāka kultū-

ras sfēra, ko Kants nosauca par audzināša-

nas kultūru. Te centrā izvirzās īpaša emo-

cija, kas šodien noteikti būtu nosaukta par

aksioloģisku. Augsta audzināšanas un paš-
audzināšanas kultūra nozīmē nostiprināt au-

dzināmajā patieso vērtības izpratni un

izjūtu. «Priekšstats, ka objekts ir subjektīvi
mērķtiecīgs, un apmierinājuma jūtas ir gluži
viens un tas pats,» 14 dialektiski piezīmē Kē-
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nigsbergas domātājs. Ar subjektīvo mērķtie-
cību jau sākas estētiskās vērtības sfēra. Bal-

stīdamies uz Kantu, F. Sillers izteica domu,
ka skaistums ir viens no faktoriem, kas cil-

vēku sagatavo darbībai. Sillers piekrita Kan-

tam, ka estētiskajā sfērā slēpjas impulsi ne

tikai praktiskajai, bet arī teorētiski radoša-

jai darbībai.

Svarīga nozīme vērtību būtības, to fun-

kcionēšanas mehānisma izprašanā bija Hē-

geļa filozofijai, ir īpaši viņa dialektikai. Tas

attiecas uz vairākiem aksioloģijas aspek-
tiem, it īpaši uz subjekta un objekta savstar-

pējām attieksmēm. Hēgelis noraidīja jeb-
kuru objekta un subjekta ārējo pretstatīšanu
un duālismu, kas īpaši zīmīgi karteziānis-

kajai filozofijai. Viņš spīdoši demonstrēja
subjekta un objekta, subjektīvā un objektīvā
dialektisko savstarpējo atkarību un pāreju.
Pie tam objekta un subjekta problēmu viņš
pirmo reizi izvērsa vēsturiskā griezumā, ap-

ziņas attīstību analizēdams attieksmē pret
priekšmetu. Hēgelis attīsta Kanta domu, ka

subjekts ir iekšēji aktīva pašdarbīga būtne,

kas īsti sevi atklāj tikai savā funkcionēšanā.

Tā neeksistē ārpus sabiedriska cilvēka dar-

bības, kurā viņš izzina un pārveido apkār-

tējo pasauli un pats sevi un rada sev atbil-

stošu vērtību sistēmu. Pacelties jaunu vēr-

tību pakāpē cilvēks var tikai tad, ja viņš

iepazīst, atceltā veidā apgūst visas tās vēr-

tību pakāpes, ko cilvēce izgājusi iepriekš.
Tikai tā viņš var iegūt savas personības ko-

dolu. «Atsevišķam indivīdam arī pēc satura

jāiziet vispārējā gara veidošanās pakāpes,
bet kā gara jau atstātas formas, kā jau
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izstrādāta un nolīdzināta ceļa posmi [. .1.

Vispārējais gars, kas veido indivīda sub-

stanci un, tādējādi atklādamies viņam ārēji,
viņa neorganisko iedabu, šo pagājušo klāt-

esamību jau ir apguvis par savu.»
15

Darbu Hēgelis uzskatīja par cilvēka būtī-

bas apstiprinātāju un visu vērtību nosacī-

jumu. Indivīds par vērtības subjektu kļūst
tiktāl, ciktāl viņš apgūst vēsturiski sociālās

formas, kultūras sistēmu, pārtapdams ar

viņu sakrītošā objekta izzinātājā, «absolūtā

subjektā-objektā». Cilvēks kā garīga būtne

sevi divējādo lietās, objektīvās vērtībās, ko

viņš rada savām vajadzībām un pēc sava

mēra, saviem ideāliem. «Gara fenomenolo-

ģijā» Hēgelis uzsvēra, ka prakses mērķis ir

radīt pasauli tādu, kādai tai jābūt. Prakse

ir izmaiņu un radīšanas process. Šis process
un tā rezultāti atspoguļojas cilvēka domā-

šanā un valodā, jēdzienos, likumos, katego-

rijās. Viena no tām ir vērtības kategorija -

praksē rasts cilvēcisks apjēgums par viņa

esībā, viņa dzīvē svarīgo, nozīmīgo, vitāli

un garīgi nepieciešamo. Jebkuru parādību
gan ontoloģiskā un gnozeoloģiskā, gari

funkcionāli aksioloģiskā skatījumā nosaka

ne tikai pašreizējie apstākļi (visā to ko-

pumā), bet — tajā vai citā mērā — arī visa

iepriekšējā attīstība. Tā kā konkrētu parā-
dību rada noteikti apstākļi, tad apstākļu
maiņa var ietekmēt gan pašu parādību, gan
arī tās aksioloģisko statusu. Taču parādība
spēj pacelties pāri lokālajiem apstākļiem, kas

to radījuši, ja tai ir liels, nozīmīgs objek-
tīvs saturs, kas saistīts ar cilvēka iespēju
un brīvības paplašināšanos (izcila cilvēka
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dzīve, lielas kultūras un mākslas vērtības

utt.).
Kaut arī par zemāko pakāpi absolūta gara

attīstībā un izpausmē Hēgelis uzskatīja
mākslu, bet par visaugstāko — filozofiju,
taču (un tas ir viens no Hēgeļa paradok-
siem) tieši mākslas vērtību raksturu Hēgelis
ir atklājis visdziļāk, visobjektīvāk. Mākslas

un estētikas problēmas viņš tiecies izprast
ciešā saiknē ar lielajiem cilvēces vēstures

pavērsieniem, ar citu sabiedriskās apziņas
formu ietekmi. Cilvēces estētisko kultūru

Hēgelis aplūkoja kā vienotu, dialektisku pro-

cesu, reizē konkrēti analizēdams mākslas,

dažādu tās veidu specifisko vērtību un cilvē-

cisko nozīmi, tās daudzfunkcionālo raksturu.

Savu augstāko sūtību tā veic, nostādamās

blakus filozofijai, izteikdama «cilvēces dzi-

ļākās intereses, visaptverošas gara patiesī-
bas». 16

Galarezultātā Hēgelis bija pārliecināts,
ka neviena esības, gara izpausme nav pietie-
kami nozīmīga, ja tā nav estētiski pilnvēr-

tīga, nesavienojas ar skaistumu. Būdams vēl

jauns maģistrs, viņš rakstīja: «Esmu dziļi
pārliecināts, ka augstākais saprāta akts, kas

aptver visas idejas, ir estētiskais akts un ka

patiesība un labais radnieciskām saiknēm

savienojas tikai skaistumā. Filozofam, tā-

pat kā dzejniekam, jābūt estētiski apdāvinā-
tam. Ļaudis, kuriem nav estētisku jūtu —

un tādi ir mūsu filozofi — ir burta kalpi.
Gara filozofija ir estētiska filozofija.» 17

Te sniegtais vēsturiskais ieskicējums
liecina, ka vērtības ir vēsturiski nosacītas,
vērtējuma un izpratnes mērs — subjektīvs,
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noteiktu šķiru attieksme gan pret pagātnes
atstāto mantojumu, gan pret sava laika vēr-

tībām — sociāli nosacīta, diferencēta. Jau-

nas vērtības un to izpratne veidojas, pārva-
rot pretrunas starp pagātnē bijušo vai savas

iespējas izsmēlušo, bet vēl pastāvošo un

jaunām iespējām, tiecoties realizēt topošos

ideālus, balstoties uz noteiktu tradīciju, man-

tojuma progresa dinamikas izpratni.
Kā zināms, kultūras, it īpaši mākslas,

attīstība notiek pretrunīgi, spirālveidīgi.Taču
pamatlikumsakarība ir tāda, ka īsteni vēr-

tīgais, patiesais, skaistais, kas radīts pa-

gātnē, nepazūd — to par vērtību pamatu
izmanto jaunie, uz priekšu ejošie sabiedrī-

bas spēki, apzinādamies, ka tādas sabiedrī-

bas kultūra, kas ignorēs pagātnes atstāto

mantojumu, būs sekla, «vienkārtaina». Cita

lieta, ka pagātnes vērtību loma jaunos ap-

stākļos ir atšķirīga, tās funkcionē atbilstoši

šiem apstākļiem. Taču lielas mākslas, kultū-

ras vērtības, ko radījusi antīkā pasaule, re-

nesanse, klasicisma pārstāvji, apgaismotāji,
vācu klasiskā ideālisma korifeji, arī vēlāka-

jos laikmetos iegūst vispārcilvēcisku jēgu.

Renesanses izcilās kultūras vērtības ra-

dīja ģēniji. Taču viņu darbību stimulēja hu-

mānistiskā sabiedriskā strāva, eksakto

zinātņu sasniegumi un citi faktori. Klasi-

cisma vērtību sistēmu savukārt veidoja un

nosacīja absolūtisma sociāli politiskā
iekārta, balstīšanās uz antīkās klasiskās kul-

tūras tradīcijām, karteziāniskā racionālis-

tiskā filozofija, Bualo normatīvā estētika.

Apgaismības ētiskās, estētiskās, kulturālās

vērtības veidojās kā jaunās progresīvās



43

buržuāzijas antifeodālā protesta, materiā-

lisma, reālisma, revolucionāro tendenču iz-

pausme, kā tieksme savas šķiriskās intereses

pacelt cildenā, bet utopiskā «brīvības, brā-

lības, vienlīdzības» lozunga augstumos.

Pagājušā gadsimta 40. gados, kad attīstī-

jās marksisms un savu visai izvērsto, laika

ziņā ilgo un vēlāk dažādi modulēto gājienu
uzsāka pozitīvisms, buržuāzijas egoistiski
utilitārajām interesēm kalpojoša filozofija,
pasaules izpratnē, skaidrošanā un līdz ar to

arī vērtību izpratnē iezīmējās divas diamet-
rāli pretējas tendences. Marksisms savu pa-
saules uzskatu un vērtību izpratni balstīja

proletariāta, darbaļaužu ideālos, dialektiski

materiālistiskā, vēsturiska optimisma caur-

strāvotā parādību izpratnē un izjūtā, reizē

cīnīdamies pret pozitīvismu un nīčismu,

intuitīvismu un «dzīves filozofiju», dažā-

dām objektīvā un subjektīvā ideālisma iz-

pausmēm, reliģisko mistiku, kritizēdams

buržuāziskās aksioloģijas pārstāvju izvirzī-

tās teorijas, kuras pieminējām šīs nodaļas
sākumā.

Vispār buržuāziskajā aksioloģijā laika

gaitā izveidojušies trīs vērtību teorijas no-

virzieni. Objektīvi ideālistiskās teorijas
(neokantisms, Huserla fenomenoloģijas pār-
stāvji M. Sēlers un N. Hartmanis, neoto-

misms, intuitīvisms) vērtību traktē kā

nereālu būtību ārpus telpas un laika. Sub-

jektīvi ideālistiskās teorijas piekritēji un vei-

dotāji (loģiskā pozitīvisma, eksistenciā-

lisma, emotīvisma, U. Ērbana, X- Ljūisa utt.

afektīvi voluntārās aksioloģijas) vērtību

traktē vienīgi kā apziņas parādību, psiholo-
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attieksmi pret objektīvajām parādībām. Na-

turālistiskās vērtību teorijas (evolucionārā

ētika, naturālistiskā ētika, intereses teorija,
kosmiskās teoloģijas ētika) vērtību traktē

kā cilvēka dabisko prasību vai dabas likumu

izpausmi cilvēkā.

Marksistiskā aksioloģija attīstās radikāli

citādi.



45

AKSIOLOĢIJA

MARKSISTISKĀ

SKATĪJUMĀ

Noraidīdams ideālistisko mistifi-

cēto aksioloģiju, marksisms nepavisam ne-

noliedz, ka ir iespējama zinātniska vērtību

teorija. Tieši otrādi — uzskata par akūtu

nepieciešamību pētīt vērtības daudzveidīgās

izpausmes (vērtībattieksmē, vērtīborientā-

cijā, vērtību izpratnē). Padomju (un vis-

pār — marksistisko) filozofu darbos kopš
60. gadiem aksioloģijas problēmām ierādīta

redzama vieta.

Buržuāzijas ideologi ietiepīgi, caurcaurēm

melīgi apgalvo, ka marksistus vērtību pro-
blēma neinteresējot. Ne Markss, ne Engelss,
ne Ļeņins to neesot izvirzījuši. Izņēmums
esot vienīgi X- Marksa izstrādātā vērtības

teorija ekonomisko attiecību laukā. Taču

marksisma-ļeņinisma klasiķi ne tikai bieži

lietoja vērtību jēdzienu, runādami par dažā-

dām garīgās kultūras formām, bet arī

izstrādāja šīs problēmas pētīšanas zinātnis-

kās metodoloģijas teorētiskos principus. Mi-

nēsim tikai galvenos no tiem.

Marksisma mācība, ka cilvēks veidojas un

socializējas darba procesā, ļoti svarīgā
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doma, ka cilvēka subjektīvās uztveres bagā-
tība attīstās, bet bieži vien arī pirmo reizi ro-

das tikai daudzveidīgā priekšmetiskajā dar-

bībā, izvērstā būtīgo cilvēcisko spēku bagā-
tībā, — tās ir vērtību apziņas veidošanās un

vērtībattieksmes izpratnei principiāli svarī-

gas atziņas. Marksisma mācība par indivīda

un sabiedrības dialektiku, par objektīvo un

subjektīvo faktoru dialektiku cilvēku darbībā,

izziņā, parādību novērtēšanā, atlasē, jaunra-
dīšanā ir ļoti būtiski metodoloģiskie pamat-

principi, bez kuriem vērtību problēmu nevar

risināt ne teorētiskā, ne vēsturiski praktiskā
plāksnē.

Tas pats sakāms par tādu jautājumu kā

absolūtā un relatīvā, ideālā un reālā, iespē-

jamā un īstenā, atsevišķā un vispārīgā dia-

lektika jebkurā esamības, arī vērtību, sfērā.

Vērtību sistēma ir būtisks esamības

aspekts, ko nav iespējams aplūkot izolēti no

cilvēka un cilvēces progresējošās attīstības.

Savukārt, neizprotot vērtību sistēmu, nav

iespējams auglīgi risināt jautājumu par sa-

sabiedrības un tās kultūras progresu, brī-

vību, humānismu. 'īpaši svarīga nozīme te

bija un ir sociālo, politisko, morālisko un

māksliniecisko vērtību izpratnei.
Gan F. Engelsa domai, ka brīvība ir apzi-

nāta un izzināta nepieciešamība, gan

V. I. Ļeņina īpaši akcentētajam prasījumam
sociālās un kulturālās parādības un vērtības

prizmēt apzināti vēsturiskā partejiskā skatī-

jumā ir principiāla nozīme aksioloģijas pa-

matjautājumu risināšanā.

Marksisma teorija un prakse, balstīdamās

uz principu, ka jebkura parādība jāaplūko
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gnozeoloģiskās (izzinošās) un aksioloģis-
kās (vērtējošās) pieejas vienotībā, radoši

pārņem savā mantojumā visu vērtīgo, ko

iepriekšējās civilizācijas devušas ikvienā

jomā, arī filozofijā, un uz šī pamata rada

jaunas materiālās un garīgās vērtības.

Patiesība, labais, skaistais — tie vienmēr

bijuši filozofijas problemātikas mezgla-
punkti. Tie ir arī vērtību izpratnes atbalst-

punkti. Sākotne šai triādei rodama jau Sok-

rāta filozofijā. Tā nodarbinājusi Aristoteli,

Epikūru un citus domātājus. Sos jēdzienus
pilnībā izvērst tiecās I. Kants, un tie veido

viņa filozofijas pamatstruktūru. Trim Kanta

«kritikām» atbilst. Marksa ideja, ka ir trīs

pasaules apgūšanas veidi — teorētiskais,

praktiskais un praktiski garīgais. Neviens

no tiem neatceļ citus, kaut arī Marksa filo-

zofijas patoss vērsts uz darbību, radīšanu,

praksi kā patiesības un vērtības kritēriju.
Te saslēdzas visas cilvēka garīgās poten-
ces. Šis princips aicina cienīt nevis ab-

straktu cilvēku, nevis abstraktas vērtības,
bet to konkrēto cilvēku, kas darbojas reālajā
vēsturē un kas darbojas mūsu vidū, tās reā-

lās vērtības, kas vitāli nepieciešamas mūsu

dzīvei. Tas ir grūtāk, bet tas ir vienīgais pa-
reizais ceļš.

Šekspīra izvirzītā Hamleta problēma, tāpat
arī Makbeta problēma, ir principu un vērtību

izvēles problēma. Tā paliks vienmēr, jo bez

izvēles, bez apliecinājuma un noraidījuma
nav personības, nav dzīves. Dialektiski un

vēsturiski materiālistiskais pasaules skatī-

jums iezīmē būtiskus orientierus indivīdam

nereti tik grūtajā izvēles ceļā, kas galare-



48

zultātā liek nonākt pie paradoksāla secinā-

juma: godīgam cilvēkam izvēles nav, uz

mērķi var iet tikai pa godīgu un taisnu

ceļu ...
Marksisms veido zinātnisko bāzi, uz ku-

ras pamatiem iespējams kritiski atspēkot
jebkura veida mistifikācijas, ideālismu un

metafiziku aksioloģijas jomā, kā arī vērsties

pret aksioloģijas universalizēšanu, tās kom-

petences un iespēju pārspīlēšanu, kas rak-

sturīga dažādu filozofijas virzienu, it īpaši
fenomenoloģijas skolu, pārstāvjiem, kuri ne-

reti ar aksioloģiju tiecas aizstāt visus citus

filozofijas aspektus un pieejas. Piemēram,
M. Šēlcrs visas parādības — gan sociālās,

gan garīgās (ētiskās, estētiskās, reliģiskās),
gan personību — tiecas vērtēt no ideālistiski

traktētu, ontoloģizētu universālo kategoriju

viedokļa. Personību vērtībhierarhiju viņš iz-

veidojis šādi (lejupejošā līnijā): 1) svētais,

2) ģēnijs, 3) varonis, 4) garīgais vadonis,

5) mākslinieks.

Ideālistiskajā filozofijā vērtības kategorija
nereti iegūst pamatkategorijas nozīmi. Mūs-

dienu objektīvajā ideālismā aksioloģijas
līnija savijas ar teoloģiju, kas savu sludi-

nāto vērtību sistēmu konstrukciju tiecas pa-
celt pāri cilvēku reālās esamības, darbības,
sociālo atšķirību ietvariem un par pamatu
ņem dievišķoto «kosmiskās mērķtiecības»

principu. Lai attaisnotu un «nopamatotu»

kapitālistiskās sabiedrības «vērtību hierar-

hiju», buržuāziskie aksiologi spiesti meklēt

atbalstu reliģiskajā misticismā.

Tieši sakarā ar šīm buržuāziskās aksio-

loģijas tendencēm vēl nesen daļa mūsu filo-
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zofu skeptiski atturīgi izturējās pret aksio-

loģiju vispār, uzskatīdami, ka visu galveno
dzīves un kultūras vērtību likumības jau ap-

lūko dialektiskais un vēsturiskais materiā-

lisms, kā arī ētika, estētika un citas huma-

nitārās zinātnes. Taču zinātnes, arī sabied-

riskās, noteiktas problemātikas risināšanā

dažādi diferencējas un integrējas. Marksis-

tiskā aksioloģija, pamatos būdama filozo-

fiska zinātne (filozofijas atzare), reizē uz-

rāda sintezējošas pazīmes. Savas struktūras

un kategoriālā aparāta veidošanai tā izmanto

dažādu nozaru pieredzi, metodoloģiju, ana-

loģijas, materiālu, īpaši ciešās saiknēs bū-

dama ar kultūras vēsturi, socioloģiju, ētiku,
psiholoģiju un estētiku. Tas ir likumsakarīgs
vēsturiskā attīstības procesa ceļš. Sākotnēji
(antīkajā vergturu sabiedrībā) filozofija un

zinātne pastāvēja kā vienots veselums, taču

relatīvi zemā līmenī. Vēlāk filozofija no zi-

nātnes nodalījās un katra no tām vispusīgi
specializējās. Šodien filozofija un zinātne,

saglabādamas katra savu specifiku un funk-

cijas, atkal tuvinās, sintezējas, integrējas,
veidojoties robežzinātnēm, kuru vidū ir arī

aksioloģija. Ar filozofiju to saista teorētiski

metodoloģiskie pamati, vispārinājumu pla-
šums un nozīmīgums, bet ar citām robež-

zinātnēm — to pieredze aksioloģiju intere-

sējošā skatījumā, dažādu vērtības aspektu
konkretizācija.

Vērtībattieksmes, vērtības noteiksmes pa-
matā ir sava loģika. Bet «vērtējuma loģika»
neaizstāj ne filozofiju kopumā, ne ētiku, ne

estētiku, tāpat kā, teiksim, tradicionālā lo-

ģika nenoliedz un neaizstāj ne fiziku, ne



50

matemātiku, ne psiholoģiju, kaut gan ir ne-

pieciešama visās šajās zinātnēs. Aksioloģija
veido īpašu attieksmes aspektu, kas nozī-

mīgs gan cilvēka sabiedriskajai un ar to cieši

saistītajai individuālajai praksei, gan zināt-

nei, morālei un mākslai.

Šo likumsakarību jau 60. gadu pirmajā

pusē apzinājās mūsu filozofu lielākā daļa,

kas, vienodama savas pūles, pievērsās ak-

sioloģijas jautājumu marksistiskai risināša-

nai. Liela nozīme šajā procesā bija vissa-

vienības simpozijam, kas 1965. gadā notika

Tbilisi. Vairākas dienas pagāja dedzīgos
strīdos. Taču galvenais secinājums bija
vienprātīgs: vērtību teorija nav un nedrīkst

būt ideālistiskās filozofijas monopols. Mar-

ksistiem, to vidū padomju filozofiem, inten-

sīvi, mērķtiecīgi jāstrādā šajā nozarē, visiem

kopīgi jāizveido marksistiski ļeņiniska vēr-

tību teorija un tās ietvaros jārisina aktuāli

mūsdienu jautājumi, kuriem ir svarīga no-

zīme arī ideoloģiskajā cīņā.
Šī jaunizvērstā darba sākotnējo posmu

ievadīja rakstu krājums «Vērtību problēma
filozofijā» (1965). Tā ievadā tika izteikts

padomju filozofu kredo un tālākās darbības

programma. Tika uzsvērts, ka nav buržuā-

zisku un marksistisku, ideālistisku un mate-

riālistisku problēmu kā tādu, bet ir tikai
ideālistisks un materiālistisks, reakcionārs

un progresīvs sociālās prakses, filozofijas
attīstības izvirzīto jautājumu traktējums.
Tas, ka vērtību problēmas risināšana ilgu
laiku bija buržuāziskās ideālistiskās filozo-

fijas monopols, tikai sašaurināja mūsu ideo-

loģiskās cīņas pozīcijas un iespējas.
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Tika arī vienprātīgi secināts, ka vērtības

kategorijas izstrādāšana marksistiskajā filo-

zofijā nav vis īslaicīga aizraušanās, nav no-

deva modei, kā daži uzskata, bet praktiska
un teorētiska nepieciešamība, ko nosaka dzī-

ves un zinātnes loģika.
Vērtību pasaule ir ļoti plaša, vērtībattiek-

smes tipoloģija — ļoti sazarota. Vērtību teo-

rija aptver daudzveidīgas materiālās un

garīgās vērtības, kuras jau pastāv vai tiek

radītas no jauna un pret kurām savu attiek-

smi izsaka šķiras, ļaužkopas, sabiedrība un

atsevišķi indivīdi. Te ietilpst dabas bagātī-
bas (resp., to aksioloģiskie aspekti), darba

procesā radītās materiāli priekšmetiskās
vērtības, sociālās vērtības, pagātnes kultūras

vērtības un to nozīme tagadnes sabiedrībai

un cilvēkam, zinātnes vērtības, morāles vēr-

tības, estētiskās vērtības, mākslas vērtības.

Marksisma un sociālistiskās sabiedrības ska-

tījumā galvenā un augstākā vērtība ir cil-

vēka personība kā nesaraujams viņa esamī-

bas, apziņas un darbības kopums.
Viena no galvenajām marksistiskās aksio-

loģijas problēmām ir objektīvo un subjek-
tīvo momentu dialektika.

Marksistisko vērtībattieksmes kategorijas
būtību var reducēt uz diviem galvenajiem

principiem. Pirmkārt, vērtībattieksme pēc
sava satura ir cilvēciski garīga attieksme;
cilvēka sākotne sevī ietver arī vērtības sā-

kotni. Otrkārt, reālais vērtības satvars at-

klājas tikai aktīvā cilvēciskajā darbībā. Tā

sākas ar īstenības izzināšanu, novērtēšanu, tā-

lāko, augstāko izpausmi gūdama īstenības ra-

došajā pārveidošanā, jaunu vērtību radīšanā.
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Cilvēks tiecas pec tādām vērtībām, kuru

attiecīgajā attīstības stadijā viņā pašā nav

vai kuras viņa paša progresa labad ir jāpil-
nīgo. No otras puses, attīstīts, garīgi nobrie-

dis cilvēks ar savu subjektīvo spēju tiecas

objektivizēties apkārtējā pasaulē, pats tā vai

citādi piedalīties vērtību radīšanā un pilnī-

gošanā. Mēs varam iezīmēt to vai citu aksio-

loģisko aspektu (attieksmē pret dabu,

priekšmetu pasauli, kultūras parādībām
utt.), taču vienmēr uzmanības centrā jāpatur
cilvēka iekšējās dzīves aksioloģiskais sta-

tuss, jo tas ir centrējošais un aktīvais spēks,
bez kā vērtību apziņa un praktiskā darbība

nav iedomājama.
Kaut arī mēs pieminējām dabas vērtības

un dabas aksioloģiskos aspektus, taču jā-
saka: dabas parādībām to naturālajā
(mehāniskajā, fizikālajā, ķīmiskajā, biolo-

ģiskajā) izpausmē, neatkarīgi no cilvēka,

vērtība nepiemīt; vērtībā izpaužas sociāli

sabiedriskā attieksme, kas tiek iedibināta un

tālāk attīstīta, to vai citu priekšmetisko
sfēru iesaistot īstenības praktiski garīgās
pārveides procesā. Vērtībā izpaužas objektā
iemiesotās sabiedriskās attiecības — cilvēka

un apkārtējās īstenības mijiedarbības rezul-

tāts, kas raksturo objekta funkcijas sabied-

rības vēsturiskajā praksē. Tādēļ vienam un

tam pašam objektam dažādu darbības sub-

jektu — indivīdu, šķiru, nāciju — skatījumā
var būt dažāda, atšķirīga, nereti pat pretēja
vērtība: viss atkarīgs no darbības subjekta
stāvokļa, vajadzībām, interesēm, pasaules
uzskata.

Vācu iebrucēji, pakļaudami latviešu un
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lībiešu ciltis, neģēlīgi tās ekspluatēdami,
likdami tām dzīvot tumsībā un nabadzībā,

paši sev sacēla lepnas pilis, krāšņas muižu

celtnes. Zemnieku tautas verdzinātājiem tās

bija varas, bagātības un skaistuma iemieso-

jums, turpretī apspiestajiem — rupja spēka,
netaisnības simbols, kas radīts daudzu ne-

brīvo asinssviedros. Sī pretējā, negatīvā vēr-

tībattieksme izteikta daudzās tautas dainās,

piemēram:

Balta muiža kalniņā,
Kas to baltu balināja?
Stārastiņa līkais spieķis,
Darbinieku asariņas.

Atsevišķi padomju filozofi (V. Vasiļenkor

E. Moļevičs v. c.) proponē tā saukto naturā-

listisko vērtības jēdzienu, kas izteiktu vienu

no parādību universālā sakara svarīgajiem
momentiem — to, ka viena parādība var būt

nozīmīga, derīga citai parādībai. Tādā ska-

tījumā, kā uzsver V. Vasiļenko, vērtībattiek-

smi ar vidi kā objektu veido baktērija, pati
kļūdama par šīs attieksmes subjektu. So

principu paplašinot, var teikt, ka vērtībat-

tieksme pastāv starp augiem un sauli, at-

mosfēru vai ūdeni, starp plēsīgajiem dzīv-

niekiem un to upuriem (kas ir nozīmīgi
plēsoņu eksistencē). Padomju filozofu vai-

rākums šādu skatījumu neatbalsta.

Vērtībai ir sociāli garīgs satvars, un ne-

var tās jēgu reducēt uz utilitārā derīguma

ekvivalentu, kas skatīts dabas optimālo sa-

karību prizmējumā. Par vērtībattieksmes

subjektu var kļūt tikai cilvēks kā sociāli

aktīva būtne.
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Tādējādi vērtībattieksmē koncentrējas tas,
kas nāk no objekta, un tas, kas nāk no cil-

vēka — subjekta. So momentu vienotībā vei-

dojas arī vērtības jēdziens. Vērtības objektī-
vais elements parasti tiek izcelts, akcentējot
vērtējumā konstatētas objektīvās īpašības,
kas tam piemīt (piemēram, «lieliska celtne»,

«piemineklis, kas pauž mūžību un varenību»,

«gudrs, taisnīgs, cēls cilvēks», «šī mākslas

darba radītais iespaids paliks manī vien-

mēr» utt.). Objektīvais elements tiek rak-

sturots kā vērtības svarīgākā, būtiskākā

puse. Taču tūlīt jāsaka — ne tīrā veidā, bet

gan tverts caur subjekta skatījuma, viņa ap-

ziņas prizmu. Tāpēc arī visu vērtības

jēdziena saturu nevar reducēt uz objektīvo
izpausmi. Tas nepieciešami ietver sevī kā

elementu gan subjekta sapratni, gan viņa

iepriekšējo pieredzi, gan viņa sociālos, ētis-

kos un estētiskos kritērijus, gan viņa emo-

cionālo attieksmi. Šajās attieksmēs arī atklā-

jas cilvēka vajadzības, prasības, sabiedriskie

ideāli. Tāpēc var teikt, ka izolēti no attiek-

smes pret sabiedrību un personību priek-
šmeti, parādības paliek aksioloģiski neitrāli,

neiegūst vērtībattieksmes objekta raksturu.

Cilvēka dzīve ir daudzveidīga, dinamiska,

mainīga. Līdz ar to viņa vērtībattieksmju
sistēma nav sastingusi un vienveidīga. Ir

vērtības ar tūkstošgadīgu mūžu, kas saglabā
savu nozīmi šodienai; ir arī viendienas «vēr-

tības». Dzīves vajadzības liek radīt jaunas

vērtības, jaunas vērtībattieksmju sistēmas.

Mainās cilvēku priekšstati par labo un ļauno,
skaisto un nejēdzīgo, patiesību un maldiem.

Reizē vēsture, īstenota cilvēku praksē, iz-
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kristalizē vispārnozīmīgus, nepārejošus ele-

mentus un kritērijus ētiskajās, estētiskajās
un mākslas vērtībās.

Vērtību apziņa veidojas sabiedrības sociā-

lajā praksē, īstenības praktiski garīgajā ap-

gūšanā, darbā un cilvēku daudzveidīgo ko-

munikatīvo saikņu procesā. Taču reizē tā ir

personības, indivīda esības neatņemama sa-

stāvdaļa; vērtību apziņā dialektiski savieno-

jas sociālais un individuālais. Sabiedriski

sociālā vērtību sistēma bagātina indivīdu,
un indivīda radītās nozīmīgās vērtības var

kļūt un kļūst par sabiedrības ieguvumu. Per-

sonas vērtību apziņu līdz ar to varam rak-

sturot kā noteiktas šķiras, sociālās grupas,

sabiedrības, nācijas vērtību apziņas indivi-

duālos variantus.

L. Stolovičs pazīstamajā darbā «Estētis-

kās vērtības iedaba» visai pārliecinoši pa-

rāda, ka priekšmets vai parādība savu «neit-

rālumu» zaudē un vērtībattieksmēs stājas,
tikai prizmēts caur cilvēka praksi, sociālo

pieredzi, noteiktām tradīcijām, individuāli

emocionālā stāvokļa radītajām attieksmēm.

Pievērsdamies Ē. M. Remarka romānam

«Dzīve uz parāda», L. Stolovičs atgādina
kādu epizodi. Viena no galvenajām romāna

varonēm Liliana kā dāvanu saņem ļoti skais-

tas orhidejas. Taču, tuvāk šos ziedus aplū-
kojusi, pēkšņi nomet tos uz grīdas un pie-

sardzīgi apiet tiem apkārt, it kā viņas

priekšā būtu čūska. Izrādās, tie ir tie paši

ziedi, ko viņa vakar nolikusi uz savas drau-

dzenes Agneses kapa. Lilianu pārņem šaus-

mas, nepatika; viņa ziedus izmet pa logu.

Tātad, kaut arī ziedi palika ziedi ar visām
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to dabiskajām īpašībām, Lilianas reakciju
nosacīja viņas konkrētā pieredze, kas ari

galarezultātā veidoja emocionālo attieksmi

pret ziediem. Tas liecina, ka cilvēka indivi-

duālajā pieredzē priekšmeti un parādības
stājas objektīvās attieksmēs ar viņu un viņš
tos subjektīvi novērtē atkarībā no šo attieks-

mju rakstura.

Eiropiešu poēzijā zilonis ir milzīgs, smag-

nējs, neveikls («rīkojas kā zilonis trauku

veikalā»), bet indiešu — svinīgs, lielisks,

cildens, veikls, un par gāgājamini («ziloņa
solī ejošā») sauc lielisku sievieti ar graciozu

gaitu. Vēl spilgtākas atšķirības ir govs trak-

tējumā. Pie mums tiek uzskatīts, ka poēzijā
vārds «govs» ir visai neiederīgs un maz

izmantojams. Turpretī indiešu poēzijā govs
ir cilvēka labvēlības viscienīgākais, maigā-
kais, visvairāk aprūpējamais dzīvnieks (kāds
Vidusāzijā, piemēram, ir kamielis un mūsu

reģionā vēl nesenā pagātnē bija zirgs, ku-

meliņš). Govs tēls Indijā plaši tiek izman-

tots smalku poētisku vērtību radīšanā (un,

ja sievieti kaut kādā mērā salīdzina ar šo

cildeno dzīvnieku, tas viņai ir visaugstākais
kompliments).

Japāņu un ķīniešu kultūra ir samērā tu-?
vas. Un tomēr vērtību kritēriji tajās ir visai

atšķirīgi. Ķīniešu māksla pauž cilvēku roku

pārveidojošo spēku, izteiksmību, turpretī ja-
pāņu mākslā cilvēks nediktē savu gribu ma-

teriālam, bet tikai tiecas atklāt, izcelt tajā
iemītošo dabisko skaistumu.

Cik daudz skaistu latviešu tautasdziesmu

veltīts bitei, bet ar kādiem negatīvi rakstu-

rojošiem epitetiem apveltīta lapsene («lap-
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senu pūznis»), kaut arī ārēji lapsene ar savu

tievo vidukli ir daudz graciozāka. Šī krasā

vērtībattieksmes atšķirība acīmredzot iz-

skaidrojama ar to, ka bite ir strādīga, vāc

medu, bet lapsene — liekēde.

Vai jebkurš ārēji skaists zieds cilvēkam ir

vērtība? Rudzupuķu pušķītis, kas sakārtots

atbilstošā vāzītē, ir estētiska vērtība; rudzu-

puķēm aizaudzis labības lauks jebkurā lauk-

kopī izraisa negatīvas emocijas, šī puķe tiek

kvalificēta kā nezāle.

Nereti konflikts starp estētiskās attiek-

smes nosacīto vērtību un parādības utilitāro

nozīmi var paralizēt estētiskās vērtības ap-

ziņas veidošanos cilvēkā. Tūrists priecājas

par augstiem kalniem, straujām upēm dziļās

aizās, bet šoferim, braucot pa šauru ceļu
gar pašu aizas malu, zūd ainavas estētiskās

vērtības izjūta. Neitrālam vērotājam ziemeļ-
blāzma var likties ļoti skaista. Bet lidotājs
nebūt nepriecājas estētiski par šo reto, ne-

parasto parādību. A. Sent-Ekziperī šādi ap-

raksta savu attieksmi: «Uzliesmo ziemeļ-
blāzma — kļūst gaiša polārā nakts. Taču

lidotāju neiepriecina šī daudzkrāsainība. Tā

aprij radioviļņus. Zūd sakari. Tikko atslābi-

nāsi uzmanību — nomaldīsies.»

Folklorā, mākslā arī paša cilvēka vērtība

bieži vien atklājas neviennozīmīgi, nereti pat
ļoti pretrunīgi (ārēji skaists, bet netiku-

mīgs; ārēji kropls, iekšēji skaists; cildens,
bet ārēji neglīts; ārēji un iekšēji skaists,
harmonisks cilvēks). Arī cilvēka vērtību

pauž viņa «atklāšanās» visā dzīvesdarbībā,

sabiedriskajā praksē, attieksmē pret citiem
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cilvēkiem. Tas arī nosaka, kā viņš tiks no-

vērtēts.

Viens no padomju aksioloģijas pionieriem
O. Drobņickis «Filozofijas enciklopēdijas)
5. sējumā (1970) šādi akcentē galveno vēr-

tības izpratnē: priekšmetiskās un subjektī-
vās vērtības ir it kā divi poli cilvēka vēr-

tībattieksmē pret pasauli. Pirmās ii

vērtībattieksmes objekti (patēriņa un cilvēka

interešu priekšmeti, kas saistīti tikai to sub-

jektīvi psiholoģiskajā, afektīvajā izpausme,
tieksmju, vēlmju, atlases, pozitīva apstipri-
nājuma vai noraidījuma veidā). Otrās ir tās

pašas attieksmes izpausme no subjekta pu-
ses. Kā O. Drobņickis atzīmē tālāk, šajā

skatījumā tiek arī risināta tradicionālā

problēma par «vērtību» un «patiesību». Tās

ir tikai divas dažādas sociālās pieredzes vis-

pārināšanas un sabiedriskās esamības apzi-
nāšanās formas.

Kā uzsver viens no redzamākajiem pa-

domju aksiologiem V. Tugarinovs, jēdziens
«vērtība» plašā nozīmē pauž cilvēku attiek-

smi pret īstenību. Lai cilvēks no tīri izzi-

nošās teorētiskās attieksmes pārietu uz

praktisku darbību, nepieciešams parādības
novērtējums. «Labumi» ir dabas, sabiedrības

vai cilvēka personības īpašības, kas to eksis-

tējošajā vai ideālajā veidā attiecīgajai sa-

biedrībai vai šķirai ir derīgas vai vajadzī-
gas.

M. Kagans savā grāmatā «Cilvēka dar-

bība» izdala piecus galvenos cilvēka darbī-

bas veidus: īstenību pārveidojošo, izzinošo,

vērtējošo (vērtīborientatīvo), cilvēciski ko-

munikatīvo un māksliniecisko (mākslu kā
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sintezējošu darbību, kas izmanto, specifiski
integrē visu iepriekšminēto darbības veidu

pieredzi). Par šo dalījumu var strīdēties, tas

nav jāsaprot metafiziski. Praktiski visi gal-
venie darbības veidi atrodas savstarpējā
sakarā un mijiedarbē. Arī vērtīborientācija
nav absolūtā un tīrā veidā nodalāma no

citiem darbības veidiem. Tieši otrādi — vēr-

tīborientācija atklājas gan katrā darbības

veidā, gan to kopumā. Runa šeit ir par vēr-

tīborientāciju kā īpašu cilvēka attieksmi pret
parādībām, pret pasauli.

Vērtībattieksmei, tāpat kā pasaules izzi-

nāšanai, īr garīgs raksturs, bet reizē speci-
fiska forma, kurai raksturīgs vispusīgs, vie-

noti vesels objekta būtisko pušu atspoguļo-
jums subjektā. Vērtības informācija ne tik

daudz tver priekšmeta objektīvi eksakto bū-

tību, cik tā vērtību, nozīmi cilvēkam, sabied-

ribai. Protams, vērtības apziņa nav atrau-

jama no priekšmeta būtības apjēgsmes, taču

te īpaši izteikts ir subjektīvās attieksmes

moments. Izziņa un novērtējums ir relatīvi

patstāvīgi momenti ciklā «izziņa — novēr-

tējums — prakse». Subjekts apzinās ne tikai

lietas kā tādas pašas par sevi, bet arī to īpa-
šības un attiecības, to nozīmi sev un citiem.

Vērtība, novērtējums, saslēgdamies ar cil-

vēka dzīvesdarbību, viņa interesēm un vaja-
dzībām, iegūst personībai nozīmīgu jēgu.

Izziņa galvenokārt saistīta ar racionāli

loģisko domāšanu, turpretī vērtīborientā-

cija — ar cilvēka intelekta, psihes emocio-

nālo un volitīvo (gribas) mehānismu. Vēr-

tējumam zīmīgs ir atlases raksturs. Vērtīb-

attieksmes procesā objekts tiek «pietuvi-
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nāts» subjektam, it kā saplūst ar to; objekti
un subjekts tiek pārdzīvoti kā kaut kas vie

nots. Kā uzsvēris Hēgelis, intelekts cenša:

tvert pasauli tādu, kāda tā ir, gribi
tiecas vērst pasauli tādu, kādai tai vaja-
dzētu būt.

Izziņas ceļš ir ceļš uz objektīvo patiesību

turpretī vērtības apziņa, vērtībattieksm

pauž cilvēka sociālo, politisko, ētisko, estē

tisko orientāciju. Un, tāpat kā izziņai, vērtīb

orientācijai ir divi līmeņi, formas: 1) ilt

dienišķā vērtību apziņa, kas saistīta a

praksi; 2) uz specializētu teorētiski

darbību balstīta vērtību izpratne, kur t;

jau paceļas ideoloģijas līmenī. Zinātne vi

ideoloģija ir savstarpēji cieši saistītas, tači

zinātnei vairāk ir primāri gnozeoloģiski
raksturs, turpretī ideoloģijas iedaba ir aksio

loģiski prizmēta. Tā virzīta uz noteikta

vērtību sistēmas radīšanu, uz aksioloģisk
nozīmīgā apliecināšanu, uz cīņu pret visu

kas attiecīgajai sociālajai īstenībai un persc
nības tipam ir antivērtība. Vērtības nesēj
cilvēkam ir analizējošas attieksmes objekti
ko viņš aplūko kopsakarā ar savām praktis
kājām un praktiski garīgajām vajadzībai:
un ideāliem, ieskaitot arī sava «es» bagāti
nāšanas vajadzības. Galvenie šādas vērtē

šanas objekti ir daba, sabiedrība, cilvēks 9

viņa darba rezultāti — materiālās (prieks
metiskās) un garīgās (politiskās, tiesiskās

zinātniskās, ētiskās, estētiskās) vērtības
Cilvēka dzīvesdarbība ir daudzveidīga, tāpē
arī vērtībām ir dažādas izpausmes un līmeņi

Jāizšķir «vērtības» vai «labumi», kas cilvē

kam diendienā nepieciešami tiešu pamātei.
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sistences vajadzību apmierināšanai (pārtikas
produkti, dzērieni, apģērbs utt.) vai arī kalpo

specializētam praktiskam nolūkam (mašī-

nas, darbarīki, priekšmeti), un augstākās
kārtas vērtības — zinātniskās, morāliskās,
estētiskās. Dažkārt viens un tas pats priekš-
mets var būt pamats utilitārai un garīgi
mākslinieciskai vērtībai (celtne, mēbeles,
vāze utt.); tas var būt reizē vēstures pie-
mineklis un mākslas darbs.

Garīgās vērtības ir utilitāri mazāk «derī-

gas» nekā vērtības, kas apmierina tiešas

praktiskas vajadzības. Taču tās koncentrē

sevī cilvēces bagāto sociālo pieredzi, un bez

tām nav personības, ko var uzskatīt par
vērtību hierarhijas un vērtību sintēzes vir-

sotni. Atsevišķi cilvēki var eksistēt arī bez

kaut cik izvērstām garīgām vērtībām, tur-

pretī cilvēku kopums, cilvēce bez tām nevar

iztikt. Šauri individuāli izprasts personīgais
labums nevar būt kultūras vērtību kritērijs.
K. Markss izšķīra divus jēdzienus: vērtība

plašā sabiedriski cilvēciskā, personiskā no-

zīmē un vērtība (kvalitāte) šauri merkantilā

vai eksaktā nozīmē (piemēram, preces vēr-

tība politekonomijā, ķīmisko elementu va-

lence un ekvivalence). Preces vērtībai polit-

ekonomijas skatījumā nav subjektivitātes
momenta, tā nav atkarīga no cilvēka apzi-
ņas un gribas. Vērtības likums ir objektīvs
preču ražošanas likums. Tāpēc preces vēr-

tību nevar likt vienā rindā, piemēram, ar

izcilas gleznas vai nemirstīgas simfonijas
kultūrvēsturisko, māksliniecisko, garīgo vēr-
tību.

Kapitālismā parasti arī mākslas vērtība
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kjūst par tirgus preci, tāpēc mākslas dziļākā

būtība nav savienojama ar kapitālisma bū-

tību, īstas mākslas vērtības atklājas tās

nemirstībā, tās nepārejošajā raksturā, spējš

garīgot, socializēt cilvēku, sniegt viņarr,

gaišu prieku. Tāpēc interesēties galvenokān
par mākslas tirgusvērtību ir apmēram tas

pats kas jautāt, cik maksā cilvēks vai kāda

cena filozofijai, kura padara dzīvi izprota-
māku un dod cīņas līdzekļus, vai arī cii;

maksā fundamentāls zinātnisks atklā-

jums ...

Lietas, ko cilvēks lielā daudzumā izmanto

ikdienā, protams, ir cilvēka darba produkts,
un par savu derīgumu, cilvēku ieguldītc
fizisko un garīgo enerģiju tās mums atgā-
dina ik brīdi, kad mēs bez tām nevaram

iztikt vai kad tās lietojam. Taču tas nedot

pamatu uz precesvērtību reducēt priekšmeta
vērtību vispār, tā nozīmi cilvēkam (pilnību,
mērķtiecību, estētiskās kvalitātes, harmo-

niju). No otras puses, ja politekonomijas
vērtību teorija operētu ar šīm vispārīgajām
vērtību kategorijām, tā nebūtu zinātniski

precīza, bet gan «miglaina», «divdomīga»,

pārāk abstrakta.

Kā jau runājām, vērtējumu nevar atraut

no izziņas. Protams, ikdienas dzīvē savā at-

tieksmē pret lietām un to vērtību mēs lielā

koties nerīkojamies ar zinātnes kategorijām

nedomājam par zinātniskiem formulēju
miem. Taču izziņa, zinātnes atziņas lielā

mērā nosaka vērtējuma dziļumu, vērtības

izpratnes vispusīgumu, racionālistiskumu

Katra zinātniska teorija dala parādības bū-

tiskās un nebūtiskās, vērtē tās no iekšējo
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strukturālo likumsakarību un funkciju vie-

dokļa un tādējādi rada noteiktu objektīvu
ievirzi vērtības noteiksmē.

Tiesa, pats patiesības saturs (piemēram,

dabaszinātņu likumi, kuriem ir milzīga no-

zīme izziņā) nav aksioloģisks. Tajā vēl īsti

neatklājas cilvēka attieksme pret izziņas

objektu. Taču vispār zinātne ir liela vērtība

cilvēcei un cilvēkiem. Zinātnes patiesības
vērtība cilvēkam (un cilvēcei) atkarīga no

tā, cik adekvāti tā atklāj īstenības likumsa-

karības. Bez tam noteiktās zinātnes noza-

rēs, kas saistītas ar pašu cilvēku, acīmre-

dzami tiek lietoti aksioloģiskie normatīvi.

Pirmām kārtām tas sakāms par socioloģiju,
medicīnu, pedagoģiju, psiholoģiju, mākslas

zinātni, ētiku, estētiku un citām zinātnēm,
kur noteiktu likumību analīze reizē izteikti

balstīta jābūtībā. Tas vēlreiz pasvītro aksio-

loģijas ciešo saistību ar sociālfilozofiskajām
un humanitārajām zinātnēm. Ne velti aksio-

loģiskā raksturojumā visizteiktāk atklājas
noteiktu sabiedrisku teoriju partejiskums:
vērtīborientācija nav abstraktos principos
balstīta, bet, kā jau atzīmējām, ir vēsturiski

un sociāli nosacīta.

Morālfilozofs A. Milts pamatoti akcentē

domu, ka novecojošās vērtības jāšķir no

tādām, kas nenovecojas. Jaunu vērtību radī-

šanai tikai tad ir jēga, ja tās bagātina,

daudzveido vērtību pasauli. Dažreiz jau-
natnē samanāma nihilistiska attieksme pret

vecajām, klasiskajām, nozīmīgajām vērtībām

un reizē nespēja vai nevēlēšanās radīt jau-
nas vērtības, tieksme banālu modi un psei-
dovērtības likt patiesu vērtību vietā. Tas
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rada tukšumu, garīgu, morālisku noslīdē-

jumu. Tieksmei pēc jaunā nevajadzētu bal-
stīties uz principu «tas ir kas jauns, to es

pielūdzu», bet gan — «es pēc tā tiecos tādēļ,
ka vērtīgs».

Ļoti liela loma tagadnes vērtību formulē-

šanā ir pagātnes garīgo vērtību apgūšanai
Pagātnes kultūras sasniegumu izcilākās vir-

sotnes vēršas arī par nozīmīgiem šodienas

vērtību kritērijiem. Cilvēks, kas sev pietuvi-
nājis, dziļi apguvis izcilus pagātnes rakst-

nieku darbus, arī šodienas pasaulē tieksies

pēc patiesi nozīmīgā un noraidīs visu seklo,

ārišķīgo, manierīgo, nemāksliniecisko. Tačc

tas neatceļ nepieciešamību atbilstoši laik-

meta vajadzībām radīt jaunas patiesas vērtī-

bas, rast jaunu atbilstošu mēru, «paroli» to

apguvei.

Sociālisms, veidodams kvalitatīvi jaunu
vērtību sistēmu, izmanto arī derīgo no pa-

gātnes atstātā mantojuma. Katra vērtība

jauno sociālo attiecību sistēmā iegūst sev

vietu konkrēti vēsturiski. Tāpēc pagātnes
kultūras vērtības (piemēram, grieķu mitolo-

ģija, viduslaiku baznīcas arhitektūra, ar reli-

ģiju saistītā māksla v. tml.) tiek pārņemtas
atšķirīgā vērtībfunkcijā, zaudē sākotnējo no

zīmējumu, mistificēto raksturu, bet saglabā
tikai savu nepārejošo kultūras, mākslinie-

ciskās vērtības ekvivalentu.

Ir zināms, ka eksistē vispārcilvēciskas
vērtības (it īpaši māksliniecisko vērtību

jomā), bet ir arī pārejošas, relatīvas, šķi
riski ierobežotas vērtības. Vai tādā gadī-

jumā var runāt par kādiem objektīviem vēr-

tības kritērijiem? Uz šo jautājumu jāatbild
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pozitīvi. Vērtības pamatkritērijs ir tas, kādā

mērā attiecīgā parādība sekmē sabiedrisko

progresu, tāpat cilvēka personības progresu,

brīvību, humānismu, labklājību, laimi. Teik-

tais nav pretrunā ar marksistisko šķiriskuma

un partejiskuma principu. Kā uzsver mar-

ksisma klasiķi, atbrīvodams sevi, proletariāts
atbrīvo visu sabiedrību. Tāpēc noteiktā vēs-

tures posmā tā šķirisko vērtību realizēšanā

ir ieinteresēta lielākā cilvēces daļa, un vēs-

turiskā perspektīvē tās kļūs par vispārcil-
vēciskām vērtībām. Sociālisma pasaulē šis

process jau sācies.

«Aplūkodami vērtību problēmu kā sociālu

problēmu,» raksta V". Tugarinovs, «reizē mēs

nenoliedzam personiskas, individuālas vērtī-

bas. Nav šaubu, ka cilvēkiem, kas dzīvo so-

ciāli vienādos apstākļos, pieder pie vienas un

tās pašas šķiras utt., ir kopīgi, savā pamatā,
būtībā vienādi priekšstati par vērtībām. Taču

atsevišķais, individuālais nepilnīgi ietilpst
vispārīgajā, nepilnīgi sedzas un sakrīt ar

pēdējo. Pilnīga vērtību un vērtējumu sakri-

šana dažādiem cilvēkiem ir tikpat neiespē-
jama kā, teiksim, pilnīgs ainavas adekvā-

tums cilvēkiem, kas uz to skatās no dažādu

māju logiem vai pat no vienas mājas dažā-

diem logiem. Jebkurā sabiedrībā dažādiem

cilvēkiem atšķiras spējas, personiskās inte-

reses, noslieces, gaumes, prasības, personī-
gās dzīves apstākļi utt., kas diktē atbilsto-

šas atšķirības attieksmē pret vērtībām. Ko-

munisms ne tikai nenoliedz individualitātes

attīstību, bet, tieši otrādi, izvirza to par
vienu no saviem uzdevumiem. Sabiedriskā

primāts pār personīgo nebūt nenozīmē
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cilvēka personisko vērtību noliegšanu, igno-
rēšanu, nivelēšanu.» 18

Nevar izstrādāt sabiedrībai nozīmīgu vēr-

tību sistēmu, kuras pamatā būtu tikai un

vienīgi atsevišķa indivīda tīri personiskās
intereses un prasības.

Personas attieksmi pret vērtību nosaka

vairāki faktori, taču antagonistisku šķiru sa-

biedrībā gan vērtību apguves un izmantoša-

nas, gan arī ideāla ziņā šī attieksme ir so-

ciāli, šķiriski diferencēta. Uz šī pamata vei-

dojas daudzi konflikti, ko mākslā visai spilgti
iezīmēja un atklāja romantiķi. Kapitālisma
īstenības, tās izteikti pragmatizētās vērtību

sistēmas nepieņemšana un noliegšana liek

radīt negatīvu tēlu sistēmu, ar ko romantiķi
tiecas atmaskot pseidovērtību nesēju nepie-
vilcīgo būtību, cilvēku dzīves, tās jēgas

izkropļošanu. Romantiķi rada tēlus automā-

tus (2. Sanda, E. Hofmanis v. c), kas sim-

bolizē mehānistisko kapitālismu, kurš arī cil-

vēku pārvērš lellē automātā. Tie pauž domu,

ko akcentējis K. Markss: materiāliem spē-
kiem tiek piešķirti intelektuāli vaibsti, bet

cilvēka dzīve zaudē intelektuālo saturu, tiek

nonivelēta līdz vienkāršam materiālam spē-
kam. Zelta kā materiālās vērtības un varas

simbola vienpusīgi postošā loma spilgti at-

klāta R. Vāgnera operā tetraloģijā «Nībe-

lungu gredzens».
It īpaši romantiķu kritiku izpelnās miet-

pilsoņi un pelēcīgas dzīves tīkotāji, mērenie,

kuri tiek raksturoti kā filistri, kā to spēku

izpausme, kas nav spējīgi dzīvot liela gara

un spēcīgu jūtu dzīvi, kam svešas radošās

iespējas, mākslas patiesais skaistums. Ro-
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mantiskā varoņa nesavtīgā mīla, trauksmai-

nais radošais gars, cildenie ideāli, brīvības

alkas, dabas un mākslas mīlestība ir pretsta-
tīta nepievilcīgajai īstenībai. Daudzi roman-

tiķu varoņi ir traģiskas personības, iet bojā,
saceldamies pret mantas varu un spēku un

tādējādi apliecinādami savus ideālus.

Līdz šim vērtības jēdzienu lietojām pozi-
tīvā nozīmē. Taču literatūrā par aksioloģijas
jautājumiem sastopam arī tādus jēdzienus
kā «antivērtība», «pseidovērtība», «nevēr-

tība» un tamlīdzīgi. Tas arī saprotams, jo
īstenībā pretī vērtībai, tā sakot, ar pluszīmi
nereti atrodam antivērtību — vērtību ar mī-

nuszīmi. Kā liecina vēstures gaita, reakcio-

nārie tumsas spēki ir tiekušies un arī šodien

tiecas radīt antihumānas vērtības (antivēr-
tības), tādu vērtību sistēmu, kas pauž ra-

sisma, militārisma, tautu naida idejas, tiek-

damies tās iemiesot dažādās formās.

Spilgts piemērs bija vācu fašisms. Sociālā

demagoģija, cilvēknīšana, ārišķīgums, tukša

pompozitāte, rasisma idejas, nacionālais

egocentrisms kļuva par raksturīgākajām an-

tivērtību izpausmēm fašisma sistēmā. Taču

fašisti tās uzdeva par «augstākajām vērtī-

bām». Šo mītu publicistiski spilgti atmasko

M. Romma filma «Parastais fašisms», kas

cita starpā atklāj arī to, ka māksla, kas dzī-

ves parādības fiksē nožēlojamu un reizē

baigu rasistisku ideju prizmējumā, ir necil-

vēcīga un reizē antiestētiska pašā savā pa-
matā.

Arī šodienas imperiālisma spēki par patie-
sām vērtībām tiecas uzdot pseidovērtības,
tiecas konstruēt dažādus mītus. Buržuāzis-
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kas sabiedrības «masu kultūrai», ko vai

raksturot kā pseidovērtību izpausmi, rakstu-

rīga humānistisku un māksliniecisku kva-

litāšu zaudēšana. Savos pamatos tā iri
standartizēta fabrikācija, kas domāta mazin-

telektuālam, mietpilsoniski virzītam patērētā-
jam. Daudzi šī tipa darbi sākas ar bioloģisku
instinktu kultivēšanu un beidzas ar politiski
reakcionāru ideju propagandēšanu. Masu

kultūra sekmē nevis personības, bet garīgas
konstrukcijas veidošanos; šādu konstrukciju
viegli nivelēt atbilstoši principam «kā visi».

Attieksme pret mākslu tiek formēta kā at-

tieksme pret modes preci, kas ātri novecojas
un prasa ko «jaunu». Daudzi šī tipa darbi

ieguvuši nosaukumu «kičs». Tiem raksturīga
satura degradācija, pašmērķīgas manipulā-
cijas ar formu, realitātes mākslinieciskās

izzināšanas aizstāšana ar veikli sameistaro-

tiem mītificētiem veidojumiem.

Pēdējā laikā Rietumos kā sēnes pēc lietus

saradušies daždažādi «moderni» virzieni

(poparts, hepenings, informālā māksla, ha-

radedžs, fluksuss, konkrētā poēzija, darbības

māksla, maksimālā māksla, performens,

hiperreālisms, tehniskā māksla utt.) ar psei-
domākslas raksturu. Atsevišķi kritiski domā-

joši buržuāziskie pētnieki visu šo «masu kul-

tūras» un avangardisma darinājumu kopumu
raksturo kā «iluzoriskās laimes ideoloģiju»,

«viendimensijas cilvēka apliecināšanu»,
«erzacemociju burvīgo pasauli», «atsvešinā-

tības primitīvo kompensāciju», «uniformēto,

nivelēto un nivelējošo, strauji mainīgo struk-

tūru».

Pie pseidovērtībām pieder arī reliģija.



Reliģisko vērtību specifiskā iezīme ir to

atrautība no cilvēka reālajiem mērķiem un

uzdevumiem, neesošā uzdošana par esošo,

iluzoriskums, cilvēka pakļautības un pasivi-
tātes kultivēšana. Tāpēc marksima klasiķi to

raksturoja kā «tautas opiju». Cīņā pret reli-

ģisko tumsonību un dažādiem aizspriedu-
miem, pret kapitālismu un tā radīto atsve-

šinātību, pret fašismu un reakcijas spēkiem
vispār radās redzamākās 19. un 20. gs. kul-

tūras vērtības, kuras, pretstatā antihumāna-

jām pseidovērtībām, vienmēr ir humānistis-

kas. No sociālistiskā humānisma pozīcijām
mēs noraidām antivērtības un pseidovērtī-
bas, kas nereti vēl rod sev vietu priekšmetu
pasaulē (rūpniecības ražojumi), mākslā

(sekli, mietpilsoniski sliktas gaumes, kiča

tipa darbi), sadzīvē vai morālē.
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PAMATPRINCIPI,

GALVENIE JĒDZIENI

UN KATEGORIJAS

Vispusīga savstarpēji subordinētu

aksioloģijas kategoriju sistēma vēl nav iz-

strādāta. No mūsu republikas pētniekiem
atzīstamu darbu šajā ziņā veicis E. Vēbers,
kas aksioloģijas būtību, vērtībattieksmes da-

žādās puses tiecies atklāt, attīstot atseviš-

ķus jēdzienus, ko varētu saukt arī par aksio-

loģijas kategorijām. E. Vēbers aplūko tādus

specifiski aksioloģiskus jēdzienus kā «no-

zīme», «norma», «jābūtība», «parole». Pro-

tams, aksioloģijas pamatjēdzienu sistēma ir

daudz plašāka. Te jāatzīmē, ka arī atseviš-

ķiem filozofijas, socioloģijas, estētikas, psi-
holoģijas jēdzieniem var būt aksioloģisks
prizmējums (specifisks pielietojums aksio-

loģijā). Citā gadījumā dažādus vērtībattiek-

smes aspektus varam izgaismot, vērtības ka-

tegoriju konfrontējot ar filozofijas kategori-
jām. Arī šajā procesā var izkristalizēties un

formēties specifiskas tieši aksioloģiska rak-

stura kategorijas. Pamatjēdzieni jāšķir no

jēdzieniem, kuros tieši atsedzam pētāmā ob-

jekta dabu, tā specifiskās iezīmes. Bez tam

vērtību teorijas pamatkategorijas vispirms



71

ir «sabiedriskā esamība», un «sabiedriskā

apziņa», «matērija» un «apziņa» un tikai tad

pārējās iespējamās dialektiskā un vēsturiskā

materiālisma kategorijas.

Kvalitāte un vērtība

Dažkārt lietas vai parādības vēr-

tība tiek reducēta uz tās kvalitāti. Pirmajā
acumirklī varētu likties, ka tas ir pareizi.
Marksistiskās filozofijas kategorijā «kvali-

tāte» koncentrējas atziņas par lietu būtiska-

jām īpašībām, par to iekšējo strukturālo no-

teiktību, kas dod iespēju vienu lietu atšķirt
no citām un reizē šajā salīdzinājumā, kon-

frontējumā saskatīt īstenības daudzveidību.

Saprotams, ka vērtību apziņā no šīs kvali-

tatīvās noteiktības, atšķirīguma un daudz-

veidības nevar pilnīgi distancēties. Kvali-

tatīvā noteiktība ir viens no vērtību apziņas
balstpunktiem — tieši objektīvais balst-

punkts. Acīmredzot nav iespējams ar pozi-
tīvu vērtības zīmi apveltīt parādību, kas savā

eksaktajā, sociālajā vai garīgajā kvalitatī-

vajā būtībā atrodas sairuma, lejupejas, de-

gradācijas pakāpē. Bez tam vērtību apziņas
sakars ar kvantitatīvo un kvalitatīvo pār-
maiņu dialektiku atklājas vienotajā lietu

dinamiskā procesa apziņā, t. i., apziņā, ka

gan lietu kvalitātes, gan vērtības mērs nav

statisks, tas mainās. Cilvēks, balstoties uz

zināšanām, aktīvā darbībā var apzināti vei-

dot sabiedrībai un indivīdam nepieciešamas
kvalitātes, pats savā aktivitātē virzīties no

zemākas kvalitātes uz augstākām.
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Taču, atzīstot šos kvalitātes un vērtības

saskares punktus, vērtību tomēr nevar redu-

cēt uz kvalitāti. Kvalitātes kategorija attie-

cas uz parādības tīri objektīvo iekšējo no-

teiktību un sakarībām (mehāniskām, fizikā-

lām, ķīmiskām, bioloģiskām, sabiedriskām

noteiktībām un sakarībām).
Vērtības jēdziens salīdzinājumā ar kvali-

tātes kategoriju ir daudzplākšņaināks, sa-

režģītāks. Kā jau atzīmējām, vērtība vienmēr

ir sociāli prizmēta. Dažādas kvalitātes, to

izmaiņas (it īpaši neorganiskajā un orga-

niskajā dabā) ir tīri objektīvu, no cilvēka

neatkarīgu likumību nosacītas, turpretī vēr-

tībā vienojas visai plašs saistību režģis, kurā

dominē cilvēka individuālā noteiktība, viņa
aktivitāte attieksmē pret pasauli. īstena vel
tība saplūst ar cilvēka dzīvi, kļūst par jēg-ļ

pilnu tās izpausmi. Tikai cilvēks spēj apgūt
un radīt vērtības, apzināties to nozīmību,

izstrādāt vērtību hierarhisko statusu, samē-

rot ar noteiktu ideālu gan ārējo pasauli,
gan sevi. Šī saikņu režģa daudzveidība, tā

atšķirība no kvalitātes saikņu režģa atklā-

jas citos ar aksioloģiju saistītos jēdzienos,
kuriem pievērsīsimies tālāk.

Telpa, laiks, vērtība.

Vērtības lauks

Kāds sakars vērtībai ar telpu un

laiku? Zinot, ka jebkuras vērtības materiā-

lais nesējs (dabas priekšmeti, sociālās pa-
rādības, mākslas darbi, cilvēks) eksistē,
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izmainās telpā un laikā, jādomā, ka šāds sa-

kars pastāv.
Vispārfilozofiskā izpratnē telpa un laiks

ir kustībā esošās matērijas esamības objek-
tīvi reālā forma. Tāpat kā nevar būt matēri-

jas ārpus telpas un laika, nav un nevar būt

telpas un laika bez matērijas.
Taču, kā jau atzīmējām, vērtība savā

tīrajā eksistenciālajā objektivitātē vēl neat-

klājas, jo vienmēr tā ir vērtība kaut kam —

sabiedrībai, indivīdam. Tāpēc acīmredzot

nevar teikt, ka vērtība laikā un telpā eksistē

tāpat kā, teiksim, mehāniski ķermeņi, atoms,
molekula utt.

Laiku kā vērtību nevar aprobežot tikai ar

principu «Laiks ir nauda». Problēma ir

daudz sarežģītāka.
Laika un telpas faktoram ir visai svarīga

nozīme vērtību formēšanās procesā, to pa-

stāvēšanā un to uztveršanā. Visupirmām
kārtām jāuzsver, ka vērtībattieksme ir vēs-

turiskā laika nosacīta. Apzināti vēsturiskā

pieeja ienes savas korekcijas arī no pagāt-
nes mantotajās vērtībās, pat tā sauktās vis-

pārcilvēciskās vērtības gūst citādu «iekom-

ponējumu» vērtību hierarhijā nekā agrākajos
laikmetos. So vērtību uztvere un «eksis-

tence» cilvēka apziņā tagad ir citādi nian-

sēta nekā to rašanās laikā. Acīmredzot

Ēģiptes piramīdas, Milosas Venēru, vidus-

laiku gotiskās katedrāles, Leonardo da Vinči

«Monu Līzu» 20. gadsimta cilvēki uztver vai-

rāk vai mazāk atšķirīgi nekā šo vērtību tap-
šanas laikabiedri.

Mākslas vērtību (ari modes parādību) uz-

tvere lielā mērā ir laikmeta psiholoģijas
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ietekmēta, atkarīga arī no uztvērēja līdzra

dītspējas. Kā atzīmē teātra zinātnieki
A. Grozdevs, Šekspīra teātris balstījās v;

ļoti elastīgu publikas fantāziju, kas ļoti
jutīgi un labprāt papildināja no skatuves

doto mājienu. Bet klasicisma laikā Korneij<
un Rasina auditorija nāca ar racionālu pra-
sību pēc ticamības un «triju dimensiju» vie-

nības. Bieži vien mākslinieka darbi netiek

uztverti tāpēc, ka neatbilst sava laika skati

tāju uztveres iemaņām. Nākamie laikmeti

šos darbus nereti atklāj no jauna. Klasi-

cisms ignorēja folkloru, ko tik augstu no-

vērtēja apgaismotāji. Līdzās psiholoģiska-
jām likumsakarībām pastāv arī sociālā de-

terminācija; nereti tās savijas cieši kopā.
Psiholoģiskie pētījumi liecina, ka pama

zām cilvēks zaudē zināmu īstenības parādību
uztveres asumu, toties viņa uzmanības cen

trā nonāk citas parādības. Tiek pārvarētas
konservatīvas tradīcijas, kas traucējušas
jaunu vērtību uztveršanu un radīšanu. lelū-

kodamies kultūras vēsturē, redzam, ka, sāko:

ar 18. gadsimtu, vispusīgā vērtību apguvē ur,

jaunradīšanā liela nozīme ir romantismam

impresionismam, jaunu mākslas veidu (foto
kino) izcelsmei, nemitīgam grāmatniecības
uzplaukumam.

Kā jau atzīmējām iepriekš, noteiktas na-

cionālas tradīcijas, pieredzes raksturs un pa-

kāpe rada specifiskas reģionālas vērtību

veidojuma un tvēruma īpatnības. Lai par to

pārliecinātos, pietiek, ja salīdzinām, teiksim.

Eiropas, Indijas, Japānas, Okeānijas, Āfri-

kas un Dienvidamerikas kultūras. Tas neno-

zīmē, ka dažādu reģionu kultūras tādēļ būtu
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metafiziski jānorobežo vai jāpretstata (to
dara M. Heidegers un vairāki citi buržuā-
ziskie filozofi) kā savstarpēji nekomunikab-

las. Neraugoties uz šīm atšķirībām, vērtību

tapšanas motīvos, strukturālajos un funkcio-

nālajos kritērijos ir vairāk kopīga nekā at-

šķirīga.
Kā jau uzsvēruši arī marksisma klasiķi,

ar aci (telpiski) priekšmets tiek uztverts ci-

tādi nekā ar ausi un acu priekšmets ir cits

nekā ausu priekšmets. Un vēl: tikai mūzika

var pamodināt cilvēkā muzikālās jūtas; ne-

muzikālai ausij pati skaistākā mūzika liekas

bezjēdzīga. Bet mūzikas vērtības atklājas
tikai izpildījumā, kas norit laikā. Vislielis-

kākā nošu partitūra cilvēkam par vērtību

kļūst, tikai noteikti interpretēta un meistarīgi
izpildīta. Baha ērģeļmūzikas nošu sējumi
vairāk nekā simt gadus gulēja putekļu klāti

kā veci, nevienam nevajadzīgi papīra gabali.
Un, tikai no jauna atklājot Bahu, bet nu

vairs ne kā šauru baznīcas ērģelnieku, bet

kā izcilu mūziķi, viņa darbu vērtības kļuva
par patiesām vērtībām miljoniem. Minētais,
kā arī bezgala daudz citu faktu liecina, ka

galvenais vērtību soģis, kritiķis, izkristali-

zētājs ir laiks, kas nerēķinās ne ar kādiem

kompromisiem; «blakusapstākļiem», sver

zeltu tīrā veidā, bet viltojumus, pelavas at-

met malā (atcerēsimies arī tādus mākslinie-

kus kā Rembrants, Halss, Reisdāls, van

Gogs, Modiljāni, Sevčenko un daudzus citus,
viņu darbu bēdīgos likteņus savā laikā un

izcilo vērtību šodien).

Telpa un laiks, būdami saistīti ar pašām

būtiskākajām matērijas īpašībām, ne tikai
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atklāj vērtības eksistences struktūru, pastā-
vēšanas formu, priekšmetisko pusi, bet arī

nosaka uztveres procesa savdabību. Arhitek-

tūras celtni, pieminekli mēs tveram kā tel-

piski eksistējošas vērtības, bet simfoniju —

kā vērtību, kas uztverama laikā. Taču tās

ir tikai uztveres un pārdzīvojuma dominan-

tes. Arī simfonija piepilda telpu, kuras uz-

tvere līdz ar publikas unisona klātesamību,

orķestra izvietojumu koncertzālē rada pa-

pildu telpisko iespaidu, kas nav atraujams
no laiksecības. Un otrādi — gleznu mēs vē-

rojam telpā, bet tās uztverē, vērtības apguvē
piedalās laika dimensija — mēs tiecamies

apzināties tajā attēloto laiku, raugāmies uz

gleznu no noteikta stila, mākslinieka perso-
nības viedokļa. Ilgstošāka gleznas (tāpat kā

arhitektūras objekta, pieminekļa utt.) vēro-

šana palīdz iedziļināties tajā, atklāt tās vēr-

tību, uztvert to dinamiskāk. To mēs, pie-
mēram, varam labi izjust, ilgstoši vērojot
K. Zemdegas Raiņa pieminekli Komunāru

parkā un Raiņa kapa pieminekli — jaunek-
lis, kas ceļas pretī rītam, saulei...

D. Graņins savā darbā «Šī dīvainā dzīve»,

stāstīdams par izcilo zinātnieku-enciklopē-
distu A. Ļubiščevu, parāda, ka šim zinātnie-

kam laiks ir lielākā vērtība, jo, pateicoties
tam, cilvēks var pilnveidot sevi un materia-

lizēties, objektivizēties jaunās vērtībās.

A. Ļubiščevs uzsver, ka Laikam nav vien-

alga, kā pret to izturas, tas atriebjas par

bezmērķīgi, tukši izniekotām dienām, ga-
diem, mūžu. A. Ļubiščeva attieksme pret
laiku ir dziļi sociāla un ētiska. Par katru

stundu zinātnieks atskaitās sev, savam sa-
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prātam un sirdsapziņai. Cilvēks tikai tad ir

sava laika cienīgs, ja laiks ir piepildīts ar

cilvēka (un sava laika) cienīgiem darbiem.

Senāk laiku kā vērtību izjuta maz vai vis-

pār neizjūta. Tam it kā nebija patstāvīgas
nozīmes, tas saplūda ar esamību. Austrumu

meistari Būdas tēlus no ļoti cieta materiāla

veidoja trīs paaudzes: vectēvs izvēlējās ma-

teriālu, izkala figūras apveidus, dēls deta-

lizēja, mazdēls noslīpēja. Prāgas sv. Vita

katedrāli veidoja daudzu paaudžu meistari

veselus tūkstoš gadus. Vijoles koku, tam

augot, gatavināja lēni, ilgi (vismaz divdes-

mit gadus). Tā tapa vērtības, kuru priekšā
laiks kļuva bezspēcīgs.

Šodien, modernu mašīnu, lidmašīnu, kos-

mosa iekarošanas, elektronikas un automāti-

kas laikmetā, cilvēkam ir pavisam cita laika

un telpas izjūta nekā agrāk. Mašīna, sarež-

ģīts aparāts ieguvis vērtību kā laika apstei-
dzējs, cilvēka klātesamības paātrinātājs,
planētas norišu aptvērējs, kas tās ienes

mūsu dzīvoklī, mūsu reālajā uztverē, mūsu

apziņā. Taču nereti to telpas daļu, kurā dzī-

vojam, mēs paši sašaurinām, ierobežojam ar

seklu rosīšanos, ārišķīgu kņadoņu, dažādām

formālām sēdēm, steigu, nevaļu, kas neļauj
paplašināt telpas, laika un reizē vērtību ro-

bežas. To spēj tikai stipri raksturi, kas ne-

saskaldās, bet laika un telpas būtiskās vēr-
tības kristalizē sevī, paši kļūdami garīgi
plaši, ar laiku un telpu nozīmīgi piesātināti.

Arī mūsdienu māksla aizvien izteiktāk sa-

tuvina kontinentus un tautas. Tieši mākslai

dota vislielākā iespēja pārvarēt laika un tel-

pas barjeras, sapresēt, koncentrēt dažādos to
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slāņus nelielā pasaules modelī. Kā teicis

M. Prišvins, jebkura īsta daiļrade ir maskēta

svešu, bet jo bieži radniecīgu cilvēku sastap-
šanās. Bieži vien šie tuvinieki dzīvo tik lie-

lās telpas un laika nomalēs, ka bez grāmatu

palīdzības, bez gleznas vai mūzikas nekad

nebūtu viens otru pazinuši. Cauri cīņu skar-

bumam, cauri laikam un telpai, cauri visiem

šķēršļiem daiļrades spēks izved vienu cilvēku

pretī otram. Cilvēks veido vērtības, it kā

sēdams zemē graudus, zinot, ka tos pļaus
citi. lespējams, ka par to domāja Fīdijs un

Polikleits, Mikelandželo un Rafaēls, Bētho-

vens un Dostojevskis ...
Tā vai citādi, bet

viņu radītais veido tādu vērtību lauku, ko

nevar iesprostot kādās šaurās laika un tel-

pas robežās, tajās robežās, kādās eksistē

neorganiskās vai organiskās dabas daļiņa.
Cilvēks ir mirstīgs, bet viņa radītā vērtība

var iegūt nemirstību, dzīvot savu patstāvīgu
dzīvi, veidot vērtības lauku plašāku vai šau-

rāku atkarībā no tās cilvēciski sociālās no-

zīmes.

Mēs redzam, ka vērtība atklājas ne tikai

kā materiāli telpiska struktūra, bet galveno-
kārt kā funkcionāla struktūra, kas veido

relatīvi dinamisku lauku ar emocionāli ga-

rīgu, subjektīvi apgarotu nozīmi. Vērtības

lauks ir vērtības materiālā nesēja, laika, tel-

pas un cilvēka subjektīvi aktīvās attieksmes

vienotājs un izteicējs. Vērtības materiālais

nesējs ar cilvēka apziņu nesavienojas, nesa-

plūst (un nevar saplūst) fiziski, bet gan
tikai garīgi, ideāli noteiktās laiktelpas sa-

karībās, kas arī nosaka šīs vērtības lauka

garīgo un reizē reālo eksistenci. Tāpat kā
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klusā atvarā iemests akmens ap sevi veido

aizvien jaunus, plašākus un smalkākus

lokus, tāpat izcila kultūras vērtība ap sevi

veido noteiktu aksioloģisku lauku, kas pro-

jicējas, «vibrē», funkcionē noteikta laika sa-

biedrībā, indivīdu apziņā. Ja nosaucam tādus

vārdus kā Rīga, Daugava, Salaspils, Edu-

ards Veidenbaums, Raiņa «Uguns un nakts»,
tad izprotam, cik dažādas asociācijas ar ļoti
bagātu saturu veido šie mūsu tautai tik dār-

gie jēdzieni. Jo vēsturiski, sociāli, kulturāli

nozīmīgāka ir kāda parādība, jo plašāku un

reizē noturīgāku aksioloģisko lauku tā veido

ap sevi. Sī lauka nozīme eksistē tikai cilvēka

apziņā, kaut arī tas formējas sabiedriski vēs-

turiskajā praksē.
Ir vērtības, kas nozīmīgas veselai tautai,

vairākām tautām, visai cilvēcei. Sīs vērtības

(dzimtene, sociāli sabiedriskā kopība, pasau-
les uzskats, revolucionāro cīņu pieredze,
kultūras tradīcijas v. c.) objektīvi piemīt
visai sabiedrībai un izpaužas kā to integrē-

jošs, vienojošs spēks. Un ir vērtības, kas

nozīmīgas tikai atsevišķam indivīdam vai

jaužkopai. Taču tūlīt jāatzīmē, ka jēdziens
«vērtība indivīdam» ir visai relatīvs, jo

priekšmetā ir iemiesots sabiedriskais darbs,

pieredze, estētiskā gaume, radošās spējas
utt. Otrkārt, var būt situācija, kur vērtības,
kam ir vistautas nozīme, pieder atsevišķam
indivīdam (kā privātīpašums antagonistisku
šķiru sabiedrībā) un tikai sociālā revolūcija
tās pārvērš par visas tautas īpašumu. Un

otrādi — vērtība ar plašu sociāli garīgu no-

zīmi par indivīda «iekšējās vērtības» sa-

stāvdaļu var kļūt, tikai viņam aktīvi, mērķ-



80

tiecīgi darbojoties — šo vērtību apgūstot ur.

izprotot. Ļeņingradas Ermitāžā, Puškinas

vai Paviovskas pilīs ieslēptās milzīgās vērti-1
bas kādreiz piederēja nedaudziem cilvē-

kiem, bet šodien — visai mūsu tautai. Bei

vai un kādā mērā šīs vērtības apzinātas,

iepazītas, apgūtas — tas jau atkarīgs no

katra atsevišķa indivīda. Mēs zinām, ka ii

krietna daļa cilvēku, kas šīs vērtības, tā sa-

kot, nav «vaigā skatījuši», jo tās viņus gluži
vienkārši nesaista, kaut gan pilnīgi praktiski
nokļūt līdz tām var ikviens vesels cilvēks.

Vērtības iekšējais vajadzīgums izpaužas
interesē par objektiem, kas veido noteiktu

indivīda māksliniecisko interešu lauku. Ši

lauka veidošanas pamats nav vis verbāla

kādas parādības manifestēšana, bet gan

praksē individualizēta, iekšēji izkristalizēta

vērtības apguve, kas vērtušies noteiktā kon-

cepcijā. Laiks, piepildīts ar paliekošo, kļūst
par cilvēka atmiņu ...

Vērtības eksistē laikā, tām ir sava pa-
gātne, tagadne un nākotne. Tas liek domāt

par vērtības perspektīvi — tāles pakāpi. It

īpaši tas ir svarīgi māksliniekam. Viņam
jāapzinās, kādas cilvēku prasības viņa darbu

gaida — perspektīvi dziļas, saturīgas vai

konjunktūristiskas, situatīvi īslaicīgas, mo-

des diktētas. Tiesa, modes jēdziens nav vien-

nozīmīgs. Raugoties no sadzīviskā viedokļa,
modē, pretstatā mietpilsoniskām, ārišķīgām,
ir arī estētiski veselīgas un indivīdam, tāpat
arī sabiedrībai vajadzīgas tendences. Taču

ilgamības nozīmi un sociāli plašu vērtības

lauku spēj radīt tikai tāda māksla, kas, sin-

tezēdama pagātnes tradīcijas, ir neatkārto-
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jama, dziļi patiesa pret savu laiku un, risi-

not tā izvirzītās problēmas, spēj vērīgi asi

ieskatīties nākotnē. Principā tas sakāms par
visām cilvēka radītajām kultūras vērtībām.

Vajadzības, prasības

un vērtības

Padomju filozofi vērtību un vaja-
dzību saikņu problēmu pieskaita pie sarež-

ģītiem un līdz šim.vēl nepietiekami risinā-

tiem jautājumiem. 19 Mūsdienu marksistis-

kajā filozofijā un filozofiskajā literatūrā

veidojas koncepcija, kurā vajadzības tiek ap-
lūkotas kā saistposms starp ražošanu un

subjektu, kā cilvēku rīcības galvenais dzinu-

lis un dziļākais pamats, kā cilvēka darbības

pirmcēlonis un reizē rezultāts, kā cilvēka un

vides attieksmju izpausme. Tieši šie «mehā-

nismi», saiknes starp subjekta objektīvo
esību un viņa darbību, veido vajadzību
problēmas kodolu. Vajadzības izpaužas ļoti
plašā subjekta un objektīvās pasaules attie-

cību lokā, un tās spēj virzīt subjektu uz da-

žādu darbību, kas vērsta gan uz ārpasauli,
gan pašam uz sevi. Jēdzienā «vajadzības»

fokusējas objektīvās attiecības, kas virza

cilvēku uz darbību, jēdzienā «prasības» —

šīs attiecības atspoguļojošais subjekta stā-

voklis.

B. Anaņjevs cilvēka prasības pieskaita pie
dinamiskām parādībām un to dinamikā iz-

šķir divas fāzes: saspringums subjektā un

prasības sastapšanās ar tās priekšmetu. Šī
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dinamika virza subjektu uz aktīvu rīcību, uz

tam nepieciešama priekšmeta un dzīvesdar-

bības apstākļu meklēšanu. Prasība, atradusi

savu priekšmetu, vēršas darbības motīvā

Prasībām parasti ir nevis abstrakts, bet

priekšmetiski nosacīts raksturs. Jāpiekrīt
A. Ļeontjevam, ka prasība kā stimuls, mo-

tīvs konkrēti virzītai darbībai var izpausties
tikai tajā savas attīstības fāzē, kurā tā kļūs:
priekšmetiska. Taču tas neizslēdz tās attīs-

tībā citas fāzes, kad tā atklājas kā sprie-
gums, kā negatīvs neapmierinātības stāvok-

lis, ko radījuši tie vai citi objektīvie apstākļi
(piemēram, indivīda nepietiekama saikne ar

kolektīvo sociumu vai arī viņa nepietiekams
individuālā patstāvība, pašrealizācija utt.)
Šāds stāvoklis rada tieksmi rast noteiktību

izraisa vēlēšanos darboties, lai sev nodroši

nātu noturīgu iespēju saskaņot savas esības
sociālās un individuālās puses, panākt zi-

nāmu līdzsvaru. Šo funkciju var izpildīt
tikai priekšmetiska darbība, jo tā ievirza no

teiktā gultnē «psihisko enerģiju», ko radījis
«bāzesspriegums», vērš to uz konkrētiem ob-

jektiem, noteiktā veidā saista indivīdu ai

sociumu, ar sociālām vērtībām, ļauj piedalī-
ties to veidošanā. Tādējādi sociālās eksis

tences priekšmetiski virzītās prasības veic

motivācijas konstituēšanas funkciju. Stāda

mies darbīgās attiecībās ar pasauli, cilvēks

šajās attiecībās un reizē pats sevī rod dažā

dus savas esības sociālo un individuālo pusi
saskaņošanas veidus, ko izmanto vajadzībi
(prasību) apmierināšanai.

Vajadzības un vērtības cilvēka dzīvē ne

saraujami saķēdētas, savstarpēji saistītas
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Vajadzības atspoguļojas prasībās pēc noteik-

tām vērtībām, un vērtības kalpo vajadzību
apmierināšanai.

Cilvēka dzīvesdarbībā atklājas viņa divē-

jādā — bioloģiskā un sabiedriskā — iedaba,
kas nosaka prasību diferenci un tām atbil-

stošus vērtību tipus. Prasības ir bioloģisko
un sociālo sistēmu izturēšanās iekšējā deter-

minante. F. Engelss, kritizēdams ideālistus,

atzīmēja: cilvēki pieraduši savu rīcību iz-

skaidrot ar domāšanu, bet patiesībā tā ir

izskaidrojama ar prasībām — būtisku cil-

vēka iedabas izteicēju, kas pauž nepiecieša-
mību pēc kaut kā būtiska, viņa bioloģiskajai
un sociālajai eksistencei vajadzīga.

Pazīstamais padomju psihologs D. Uzna-

dze atzīmē, ka, pētot rīcību visos cilvēka

attīstības līmeņos, visfundamentālākā loma ir

prasībām, bez kurām dzīve vispār nav iedo-

mājama. Prasības saturiskais aspekts ir

objektīvs, izriet no reālās vajadzības pēc
noteikta objekta, bet funkcionālais — sub-

jektīvs, jo prasība ir arī spēks, kas virza

subjekta darbību un nostāju, vērtībattiek-

smes objekta izvēli.

Ētikas un estētikas pārstāvji vajadzību un

prasību jēdzienu izmanto morāles un māk-

slas izcelšanās sociālo cēloņu izskaidroša-

nai. L. Arhangeļskis atzīmē, ka morāliskās

apziņas attīstība ir noteiktu sabiedriskās

esamības vajadzību nosacīta (nepiecieša-
mība radīt cilvēku savstarpējās attiecībās

harmoniju).
Prasības rašanās mehānisms saistīts ar

instinktu, sajūtu, spriedumu vai ideālu.

Starp prasību un tās apmierinājumu ir
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motivācija, kas prasību vērš reāli funkcio-

nējošā faktorā (motivāciju var nosacīt ari

pretrunīgu prasību mijiedarbība), mērķa ap-

ziņa (nolūks), kurā motivācija konkretizēja;
tēlā (modelī). Savukārt mērķa apziņa kon-

kretizējas algoritmā (programmā). Atgrieze-
niskā saite signalizē par darbības atbilstību

algoritmam, rezultāta — mērķim, realitā-

tes — izejnepieciešamībai. Tās funkcija ir

koriģēt visus šīs sistēmas elementus, lai

prasība tiktu apmierināta optimāli. Liela

loma šajā procesā ir ne tikai intelektam, sa-

prātam, bet arī emocijām.
Ir vairāki prasību diferencēšanas veidi

Viens no tiem ir balstīts prasību subjekta
atšķirībās (indivīds, sociālā grupa, šķira,

nācija). Var runāt arī par egoistiskām un

altruistiskām prasībām. Egoistiskas ir tās

indivīda (vai grupas) prasības, kas nonai

pretrunā ar veselo sistēmu, ar sabiedrībai

prasībām kopumā (tādas, piemēram, ir bur-

žuāzijas prasības). Prasības iedala arī pēc

objekta, dalot tās vitālajās un kulturālajai

prasībās. Pirmajām ir bioloģiska iedaba:

tās raksturīgas dzīvniekam un cilvēkam; ot-

rajām ir specifiski cilvēcisks, sociāls rak-

sturs. Taču cilvēka vitālās prasības ir so-

ciāli, ētiski un estētiski ietonētas.

Trešais prasību diferencēšanas virzieni

balstās uz galvenajiem cilvēka darbības vei-

diem, kurus jau esam aplūkojuši iepriekš. Te

atklājas cilvēka prasības pēc lietām; pēc zi-

nāšanām (bez kurām nav iespējams pro-
duktīvi darboties); pēc citiem cilvēkiem (cil-
vēciskām komunikācijām); pēc mākslas i

sociokulturālās pieredzes avota.
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Visu šo prasību piepildes nepieciešamība
rada arī vērtīborientāciju jeb prasību pēc
vērtībām. Marksisma klasiķi uzsvēruši, ka,

zinādami, kādas vajadzības veido to vai

citu sabiedrību, mēs iegūstam priekšstatu
par vienu no svarīgākajām tās dzīves pusēm,

par tās humānismu un kultūru. Tas tā pa-
tiešām ir, jo gan attiecībā uz indivīdu, gan

attiecībā uz sabiedrību (šķiru) varam runāt

par zemu, neattīstītu, vienpusīgu vai arī par

augstu, pilnīgu, izvērstu prasību līmeni. Šis

līmenis, no vienas puses, saistīts ar indivīda

(sabiedrības) attīstības, interešu, kultūras

pakāpi, bet reizē arī ar vērtībām (vērtību
līmeni), kas līdz tam nodrošinājušas šo pa-

kāpi. Nevar celt prasību līmeni, ja nav no-

drošināts atbilstošs vērtību līmenis. Jāņem
arī vērā, ka sabiedriskās un individuālās

prasības veido vienotu sistēmu, atspoguļo-
damas sabiedrības un personību veselumu.

Nevar vienu prasību, kaislību piepildīt tā,
ka tas neattiektos uz visu indivīdu. Tāpēc
attīstītā personībā visa prasību un to pie-
pildes sistēma (t. i., to nodrošināšana ar

atbilstošām vērtībām) ir harmonizēta, līdz-

svarota. Nevar vienu vajadzību piepildīt pēc
dzīvnieka, degradēta indivīda, bet citu —

pēc augsti attīstītas personības mēra (kaut
arī principā tāda pretruna iespējama). Per-

sonība racionāli sabalansē prasības, kas

nodrošina kulturālu, harmonisku indivīda

attīstību, un meklē šīm prasībām vērtību se-

gumu. Ideāls ir tāds stāvoklis (pēc tā tiecas

mūsu sabiedrība), kur cilvēks balstās iek-

šēja pārliecībā, ka garīgo prasību attīstība

apgaro arī materiālo prasību apmierināšanu.
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Primārās materiālās prasības ir vitālas ur.

rodas neatkarīgi no cilvēka apziņas; gari

gās — cieši saistītas ar cilvēka apziņu
gribu, vispār ar subjektīvajiem faktoriem

Materiālo (vitālo) prasību piepilde saistīta

ar visai stingru kārtību, ritmu. Garīgās pra-
sības (un tām atbilstošu vērtību apguve)
balstās uz relatīvu iekšēju nepieciešamību
bet izvēles, atlases brīvības pakāpe šeit ir

daudz augstāka. Materiālo vērtību apguvi
sakaru starp subjektu un objektu nosaka

galvenokārt praktiskais derīgums, bet ga-

rīgo — brīvs nesavtīgums, vēlēšanās sev:

sociāli bagātināt. Garīgās prasības tiek ap-
mierinātas gan darba procesā, gan ārpus
darba laika. Tāpēc cilvēka brīvā laika struk-

tūra ir viens no kritērijiem tam, kādā mēn

cilvēks piepilda sevi ar garīgajām vērtībām

Vitālo prasību apmierināšana var būt bal-

stīta noteikta ieraduma diktētā mehāniskā

rutīnā, turpretī garīgo prasību segšana ai

atbilstošām vērtībām prasa radošu pieeju
gan radīšanas, gan patērēšanas polā.

Personības attīstības procesā notiek pra-
sību un ar tām saistīto interešu padziļināša-
nās (parasti izteiktāka garīguma virzienā),
to diapazona paplašināšanās, aktivizācija

(un aktualizācija), reizē cenšanās tās no-

drošināt ar atbilstošām vērtībām. Zinātniski

tehniskais progress sekmē garīgo vērtību

izplatību, izmaina cilvēka vajadzību un vēr-

tību apziņas struktūru, saasina viņa iekšējo

mobilitāti vērtību uztverē, atlasē, saglabā-
šanā sevī... Tas vēl vairāk izvirza prasību
pēc būtiskā, nozīmīgā, paliekošā, neatkārto-

jamā, pēc prasību un vērtību harmonizācijas.
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Līdz šim pie mums par zemāko (orga-
nisko) prasību piepildi rūpējušies, savu

ieguldījumu tajā devuši biologi, mediķi, psi-

hologi, bet garīgās prasības tiek pētītas visai

kūtri, fragmentāri, virspusīgi, kaut arī prin-
cipā tiek uzsvērta to «sociālā nepieciešamība»
indivīdam. Par to pārliecināmies regulāri,
kad runa ir par audzināšanas kompleksu. No»

šī kompleksa, lai cik dīvaini arī būtu, nereti

pazūd māksla, estētiskā audzināšana, cilvēka

gaumes attīstība. Bet nevajadzētu taču būt

šaubu, ka bez visa tā personība ir nepilnīga.
Prasību un vērtību attieksmes nevar, ne-

drīkst aplūkot mehāniski, vienkāršoti, kā to

dara daži filozofi, uzsverot, ka «vērtība ir

lietas, parādības spēja apmierināt cilvēka

prasības» (N. Koratkovs). Vispirms jau pa-
šas cilvēka prasības ir daudzveidīgas: ele-

mentāras un komplicētas, materiālas un ga-

rīgas, vispusīgi funkcionālas, būtiskas un

otršķirīgas, reālas un utopiskas. Prasību un

vērtību attieksmes (savstarpējo atbilstību

vai neatbilstību) pastarpina daudzi apstākļi:
sabiedrisko apstākļu kopums, audzināšanas

individuālie apstākļi utt. Prasības atspogu-
ļojas jūtās un emocijās, atstāj ietekmi uz

uzvedību. Tieši šajā dialektiskajā saiknē-

starp prasībām un vērtībām atklājas cilvēka

kā apzinīgas būtnes īpatnība — spēja samē-

rot prasības ar noteiktu vērtību ekvivalentu,
paredzēt rīcības (ceļā no prasības uz vēr-

tību) rezultātu, sekas, spēja iegrožot nesa-

prātīgās, antihumānās vēlēšanās un balstī-

ties tikai uz cilvēka cienīgām prasībām un vēr-

tībām. Dzīvniekam dominē refleksi, instinkts,,
kas virzīts uz vistuvāko prasību, turpretī
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cilvēku viņa saprāts un sociālā pieredze
virza uz darbības izvēršanu perspektīvē.

Pretruna starp cilvēka prasībām un vērti-

bām var radīt un rada ne mazums konfliktu

starp patērētāju un ražotāju, pircēju w

pārdevēju, starp vīru un sievu, bērniem uo

vecākiem utt. Aplams ir visai izplatītais ste-

reotipiskais uzskats, ka tikai mietpilsonis grit

iegūt estētiski gaumīgi nostrādātu importa
mantu. Tā nepieciešama arī augstas gaumei

cilvēkam, taču to spēj visbiežāk iegādātie;

tie, kam ir sakari, pazīšanās. Tas lielā mēn

sakāms arī par deficīta grāmatu ieguvi, ai

sevišķiem filharmonijas koncertiem un citān

kultūras vērtībām. Diemžēl, sludināt, ka cil-

vēkam vajadzīga kultūra, bet izjust noteik-

tās izpausmēs tās deficītu nav diez cik ērta

situācija.

Prasību un vērtību mijiedarbe saistīta a:

galvenajiem cilvēka izturēšanās līmeņiem

veģetatīvo, reflektorisko, nosacīti reflektc-

risko, izzinošo, problēmas izvirzošo, risinoši

un radošo. Radošā izturēšanās (darbība) kļ
nepieciešamo bāzi ietver visus iepriekšējos
(zemākos) darbības līmeņus. Radošā izturē-

šanās izpaužas aktivitātē, ar kuras palī-
dzību cilvēks atbilstoši savām vispusīgajā!!
(un augstākajām) prasībām apkārtējā vidē

ienes organizētu vērtību harmoniju. Te attīs-

tītas cilvēciskas prasības izpausme dialek

tiski divējādojas, savstarpēji saistīti aplieci
nādama cilvēka personības un viņa radīti

vērtībattieksmes objekta nozīmību.

To, cik izvērsts un augsts ir cilvēka pra-
sību līmenis, būtībā nosaka tas, kā viņš iz

prot vērtības, to nozīmi cilvēka harmonizā
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cijā. Jāattīsta un jānostiprina noteiktas

ievirzes, jārada gatavība vai noskaņojums

darboties noteiktā viennozīmīgā (reizē cil-

vēkam nozīmīgā) veidā. Rūpīgas sagatavo-

šanās, noteiktas pozitīvas darbības rezul-

tātā pozitīva, selektīva, radoši produktīva
parādību uztvere un darbība kļūst par cil-

vēka otro dabu, iedarbojas pat neapzināti,

intuitīvi, līdz kamēr cilvēks sāk darboties

apsvērti un plānveidīgi, ar mērķtiecīgi vir-

zītu gribu. Akumulēdama apziņā līdzšinējo
pieredzi, ievirze pastarpina ārējo kairinā-

jumu stimulējošo iedarbi un līdzsvaro indi-

vīda attieksmes ar vidi. Noturīga, attīstīta

ievirze parasti iegūst visai apjomīgu saturu.

Tā vēršas socioloģiskā koncepcijā, ētiskā

koncepcijā, estētiskā koncepcijā, kas saistī-

tas ar mūs interesējošo jēdzienu «personī-
bas vērtīborientācija» vai arī ar jēdzienu
«sociālā attieksme». Būtībā sociālās ievirzes

ir indivīdu kā grupu pārstāvju, sabiedrības

locekļu orientācijas pret noteiktām kultūras

(vai subkultūras) vērtībām. Vērtīborientā-

ciju (šajā kontekstā — sociālo ieviržu) sis-

tēma veido noteiktas normas, ar kurām sa-

biedrība regulē savu pilsoņu rīcību, virzī-

dama to uz iespējami optimāliem līmeņiem.
levirze ir būtisks indivīda socializācijas
struktūras elements, svarīgs ķēdes loceklis

sistēmā «prasības un vērtības».

Nozīme

«Nozīme» ir viens no svarīgāka-
jiem aksioloģijas jēdzieniem. Tas savukārt

saistīts ar tādu jēdzienu kā «zīme». Zīme ir
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priekšmeta, parādības ārēja, materializēta

izpausme, kas raksturo, simbolizē šī priekš-
meta vai parādības vietu, lomu, funkcijas
sabiedrībā, cilvēka dzīvē.

Cilvēks dzīvo starp neskaitāmām parādī-

bām, un tajās orientēties palīdz zīmju sis-

tēma: priekšmeta ārējais veidols, forma, ap-

ģērba raksturs (uniforma, tautastērps, darba

tērps), dažādi simboli (karogs, ģerbonis),
piktogrammas, ceļa zīmes, dabiskās un māk-

slīgās valodas, tradīciju un sadzīves cere-

moniju zīmes, mākslas darba veida un

žanra ārējā izpausme utt. Zīme ir pirmais
signāls, ko saskarē ar parādību uztver cil-

vēka jutekļi; apziņa šo uztvērumu pārtulko
informācijā par parādību, tās īpašībām un

attiecībām.

Ir zīmes, kas apzīmē ar tām cieši vienotus

reālus objektus, bet ir arī nosacītas zīmes

(matemātikā, fizikā, ķīmijā), kas apzīmē
kādu kvalitāti, stāvokli vai likumsakarību;

ir zīmes, kas pauž nereālus priekšstatus
(mitoloģijas, reliģijas un vispār fantāzijas

veidojumus) vai arī idealizējumus un vis-

pārinājumus (filozofijā, zinātnē). Bet zīme

nav tikai priekšmetiskuma raksturotāja un

jēgas izteicēja; cilvēka uztverē tai ir ari

ekspresīva nozīme: tā liek sagatavoties no-

teiktai darbībai, apmierina zinisko interesi,

brīdina, sasprindzina, uztrauc... Zīme atro-

das noteiktā sakarā ar kādu objektu, kon-

krētu vai abstraktu parādību; ar šī objekta
tēlu, ko glabā cilvēka apziņa; ar zīmes uz-j

tvērējas, reproducētājas vai izmantotājas
personas jūtām un vēlmēm.

Ar vērtībattieksmes iezīmējumu vairāk
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saistīta zīmes ekspresīvā puse. Zīme (tā ne-

reti saistīta ar citu zīmi, ar zīmju sistēmu,

ar noteiktu situāciju) cilvēkā rada noteiktas

jūtas, vēlēšanās, emocionālu attieksmi, gri-
bas procesus, ievirzes. Šādu ekspresīvu at-

tieksmi var radīt cilvēkam nepieciešams vēr-

tīgs, skaists priekšmets, mākslas darbs
...

Šo noteiktas zīmes izraisīto ekspresīvo vēr-

tībattieksmi var izteikt tonis, kādā tiek ak-

centēti vārdi (pērkondimdoša balss, prieka
sauciens, izbrīnās afektācija vai arī čuksti).
Zinātnes valoda galvenokārt ir racionāla

jēgas izklāsta valoda, turpretī literatūras,
glezniecības, mūzikas valoda — ekspresīva
sociālo, estētisko, humānistisko vērtību at-

klāsmes valoda.

Zīmju valodas, tās jēgas apguve cilvēkam

ir svarīga ne tikai praktiskā, zinātniski

gnozeoloģiskā, bet arī aksioloģiskā skatī-

jumā. Zīme ir pirmā pakāpe ceļā uz priekš-
meta, parādības nozīmes apjēgšanu, bez

kuras nav izprotama tās objektīvā vērtība.

L. Stolovičs šajā sakarā uzsver, ka semio-

tika un aksioloģija jau sen tiecas viena pēc
otras.

Taču būtu nepareizi, kā dara mūsdienu

neopozitīvisti, zīmes aksioloģisko lomu vien-

pusīgi pārspīlēt un absolutizēt. Tā sauktā

lingvistiskā jeb semantiskā filozofija un nco-

pozitīvisma estētiskais novirziens pauž sā-

kotnēji pareizu domu, ka parādību pasaulē
vispār un mākslā it īpaši «ārējās zīmes» —

valodas organizācija, noteikta sistēma, kom-

pozīcija, ritms utt. —
rada semantiski emo-

cionālas noskaņas un līdz ar to arī vērtē-

juma iespējamību. Taču šī doma te paliek
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visai abstraktā līmenī, un uz jautājumu, vi

jebkura zīme mākslā jau ir vērtības nesējs
atbildēts netiek. Mūsu izpratnē jebkuras pa

rādības, arī mākslas darba, vērtību var no

teikt, tikai sabiedriski sociālā kontekstā vis-

pusīgi un konkrēti aplūkojot satura i

formas dialektiku, visu daiļdarba realizēt:

funkciju ansambli. Semiotiskā metode jt
bieži izrādās mazefektīva, nespēj noteikt, va

attiecīgās vērtības ir paliekošas; tā sauktai:

artefakts ilgstošas prakses pārbaudē va:

izrādīties tikai ārēja, īslaicīga, ātri pārejoši
formāla parādība vai modes lieta.

Tādēļ no zīmes mēs ejam uz priekšniek
parādības nozīmi — dziļākām, vispusīgā
kām sakarībām vērtībattieksmes objektā
Padomju aksiologi (O. Drobņickis v. c.) a:

nozīmes jēdzienu definē vērtības pamatbi
tību: vērtība ir tas, kam ir nozīme vai nozi

mīgums. Nozīmes jēdzienā izteikta ne tiks

priekšmeta vai parādības kāda atsevišķ

puse (zīme, tā eksaktā vai tehniskā pusei
bet parādība kā vienots veselais savā nozi

mībā cilvēkam, sabiedrībai.

Nozīme ir būtisks vērtībattieksmes m:

ments. Tas ne tikai aptver priekšmeta vž

parādības saturisko pusi, būtību, bet arī uz

sver objekta un subjekta savstarpējās a:

tieksmes. Sīs attieksmes liecina, ka pari
dība, sakņodamās savos dabīgajos panu

tos, ir ietverta sabiedriskajos sakaros I

praksē ieguvusi, apstiprinājusi savu vērtība

nozīmi (piemēram, Baltijas jūra, Gaujas nj
cionālais parks, Slīteres rezervāts, saudzēji
mie augi un dzīvnieki utt., būdami dī

biski objekti, sabiedriskajā praksē ieguvu:
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noteiktu vērtības statusu). Vērtībattieksmes

subjektīvā puse korelējas ar noteiktu objektu
kā sabiedriski, cilvēciski nozīmīgu, un līdz

ar to šī attieksme objektivizējas. Objekts, ku-

ram ir nozīme, sniedz subjektam materiāli

vai garīgi — nereti arī materiāli un ga-

rīgi — nepieciešamo, kaut ko tādu, kā sub-

jektā nav un nevar būt, bet kas tam ir sva-

rīgs, nozīmīgs. No objekta kā realitātes

izriet kaut kas tāds, ko nevar reducēt uz tā

materiālo ekvivalentu, bet drīzāk var no-

saukt par objekta «izstaroto» vērtības lauku,
kas cilvēka apziņā reflektējas tieši kā vērtī-

bas apziņa. Nozīmes jēdzienā koncentrējas
cilvēka sociālajā pieredzē gūtās atziņas par

cilvēkam labvēlīgo, nozīmīgo, vajadzīgo, par

viņa dzīvesdarbību stiprinošo, skaisto un

reizē par tā negatīvajiem pretmetiem — kai-

tīgo, ļauno, nejēdzīgo.
Vienas vērtības (daba) rodas objektīvi un

kā vērtības eksistē funkcionāli. Citas rada

cilvēki īstenības materiāli garīgās pārveides
ceļā, lai veidotu sev, sabiedrībai materiāli

un garīgi nozīmīgo.
Noteikdami vērtību nozīmi, mēs tās pa-

rasti salīdzinām ar citām, radniecīgām_ vai

atšķirīgām vērtībām. Vērtības pēc nozīmes

var sistematizēt, izveidojot vērtību hierar-

hiju. Parasti tādas hierarhijas sāk ar ele-

mentārām, sociāli mazāk nozīmīgām vērtī-
bām un noslēdz ar augstākām vērtībām (vai
vērtību). Likumsakarība ir tāda, ka visas

zemākās vērtības veido pamatu augstākajam
vērtībām, kas tās integrē, izmanto, pakļauj
savam kvalitātes mēram.

Objektīvi nozīme fiksēta vērtības objektī-



94

vajā nesējā, tiek kristalizēta vārdā vai vāri-

kopā. Pacelta šajā līmenī, nozīme kļūst ps
ideālu, garīgu sabiedriskās pieredzes (cl
vēka sociālās prakses) kristalizācijas formi
Nozīme — tā ir noteikta forma, kurā atse

višķs cilvēks ietver un apgūst apziņā atspc-
guļoto un vispārināto cilvēces pieredzi.

Attīstīta vērtību apziņa, tai atbilstoša aiļ
tieksme pret sociālo īstenību nevar rastie:

bez jēdzieniski konceptuālas domāšanas. Ul

ikviens jēdziens, kas atspoguļo nozīmīgo esa-

mībā, ir ne tikai individuālās, bet arī kolek-

tīvās pieredzes rezultāts. Psihologi pierādi
juši, ka pat individuālā krāsu gammas uz

tvere atkarīga no indivīda pieredzes, arī n:

viņa apgūto jēdzienu kompleksa, to saturi

Vēl jo vairāk no tā, cik dziļi indivīds apgi
vis sabiedriskās apziņas «nozīmes», atkarīgi
jebkura sociālās īstenības parādību uztver;

un attieksme pret tām.

Taču nedrīkst ignorēt indivīda tiešo piere

dzi, kas radusies tiešā saskarē ar īstenībi

jo tajā atklājas bagātīgs psiholoģisks piesī

tinājums. Vēstures pieredze, pasaules ifl

skats, zinātne, māksla — tās ir plašas sa

biedriskas vērtības, kas nozīmi indivīdi

dzīvē iegūst, tikai viņam praktiski apgūsto:
garīgi piesavinot, zināmā mērā individuāli

zējot vispārīgās vērtības. Indivīda personīg

pieredze vispārīgo nozīmi apvieno ar nozīir

«man», noteiktai cilvēku grupai. Darbs, kor.

krēti jutekliskā individuālā darbība ir U

faktori, kas vispārīgo nozīmi transformē per

sonīgajā.
Taču ar nozīmes jēdzienu vēl nevarat

aptvert visas vērtības kategorijas puses. Ne-
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zīmes jēdzienam galvenokārt ir interpretē-
jošs raksturs, tas atklāj jau pastāvošās vēr-

tības nesēja objektīvo jēgu. Tā maz izskaidro

subjektīvo, aktīvo radīšanas pusi kā vērtības

aspektu. Tāpēc mums palīgā jāņem citi jē-

dzieni, pirmām kārtām tāds jēdziens kā «jā-
būtība».

Jābūtība

V. I. Ļeņins mūsu gadsimta sā-

kumā, grāmatā «Ko darīt?» risinādams

akūtus strādnieku kustības jautājumus un

domādams par sociālistisko nākotni, uz-

svēra: «Vajag sapņot!» Balstīdamies uz

D. Pisarevu, proletariāta vadonis izvērsa

domu, ka nepieciešams aizsteigties notiku-

miem priekšā, iztēlē radīt priekšstatu par

darinājumu, ko rokas un apziņa tikko sāku-

šas veidot, balstoties uz nozīmīgu ieceri. Bez

realitātes un sapņa apvienojuma cilvēks ne-

var īstenot nozīmīgus darbus zinātnes, māk-

slas un praktiskās darbības laukā. Te būtībā

ir runa par noteiktos sabiedriskos ideālos

balstītu jābūtību kā noteiktu nākamības

projekciju.
Sabiedrībā aktīvi funkcionē dažādi ideālu

veidi, ko lielā mērā nosaka sabiedriskās ap-

ziņas formu (politika, tiesības, morāle,

māksla, filozofija, reliģija) dominante. Tās,
balstītas ekonomiskajā bāzē, nosaka sociālā

veseluma dzīvesdarbību kopumā. No šī ko-

puma izrietošie ideāli kļūst par svarīgu vir-

zošu spēku to vai citu sabiedrisko mērķu
sasniegšanā. Tāpēc arī V. I. Ļeņins uzska-
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tīja, ka it īpaši revolucionāro pārveidojumi!
izšķīrējos posmos ideāli kļūst par sava veida:

bākām, ejamā virziena rādītājiem, spēku, kasi
garīgi virza un organizē tautas masas

V. I. Ļeņins uzsvēra, ka jāprot pareizi m

mantot šo spēku, jo tas atbalsta un vairi,

cīnītāju spēku, pauž viņu reālās intereses-.

Balstīdamās uz zinātniskā sociālisma mi

čību, uz revolucionārajiem pasaules pārvei-
došanas ideāliem, uz kopīgā mērķa apziņu]
proletariāta masas V. I. Ļeņina vadībā guJ
pasaulvēsturisko uzvaru.

Ideāls sintezē sevī progresīvo reālo vēsti

risko pieredzi un reizē priekšstatu par nā]
kotnē sasniedzamo, izcīnāmo, radāmo. Ideāli;

(ideāli) organiski saistīts ar masu un per-1
sonas aktivitāti, iniciatīvu, darbības mērktie,
čību. Ideāls ir viens no aktīvajiem ele-

mentiem īstenības apguves un pārveides!
meklējumu un jaunrades ceļā. Balstīšanās mi

sabiedrisko procesu dinamiku, sociālajā
pārmaiņām, ciešā saikne ar ideoloģiju— šis'
ideāla sabiedriskās kvalitātes īpaši izteiktas

jaunākajos laikos, mūsdienās. Ideāli spēj
zināmā mērā regulēt sabiedrībā norisošos

garīgos procesus, iezīmēt un izteikt vērta

orientācijas virzību.

Cilvēka apziņā ideāla jēdziens vienmē:

saistīts ar vēlamo, ar iespējami pilnīgāko
t. i., ar tendenci reāli izmainīt, pārveidot pa;
sauli vai arī, ja šī pārveide vēl nav reāli

iespējama, censties vismaz iztēlē priekšsta-
tu šo pasauli citādu, nekā tā ir pašreiz
Ideāls ir viena no sociālās uzvedības, rīcī-

bas (atklātas vai potenciālas) mērķpro-
grammām. Līdz ar to ideāla «darbs», ļ
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klātesamība, kaut arī tikai garīgi jaušama,

piedalās sabiedriskās prakses, kultūras, cil-

vēka pilnveides procesos. Ideāls jebkurā sa-

biedriski nozīmīgā darbībā atklājas ideolo-

ģisko un sociālpsiholoģisko faktoru vieno-

tībā, kļūdams par mūsu darbības iekšējo,

garīgo virzītāju.
Ar ideālu cieši saistīts tāds aksioloģijas

jēdziens kā «jābūtība». Jābūtību varētu rak-

sturot kā ideāla citesamības formu, tā aksio-

loģisko konkretizāciju. Šāds jābūtības jē-
dziens ir specifiskāks, tieši aksioloģiski priz-
mēts. Jābūtība atklāj subjekta darbības

aktivitāti, garīgi praktisku virzību uz pozi-
tīvu, «konstruktīvi pilnīgu», nozīmīgu vērtību.

Marksistiski izprasta jābūtība noraida tukšu,
no realitātes atrautu sapņošanu, balstīšanos

utopiskos ideālos, bet, no otras puses, vēr-

tībattieksme neapmierinās ar statiski objek-
tīvu, pasīvu esošā (esošo vērtību) manifes-

tēšanu. Jābūtība pauž cilvēka aktīvi produk-
tīvās spējas un iespējas — apzināties radīto

vērtību horizontus un augstākās vērtības,
sintezēt, radīt jaunas vērtības. «Jābūtība
eksistē kā saistposms starp ideālu un īste-

nību» (L. Konovalovs).
Ar jābūtību saskaras jau bērns, gatavo-

damies bērnudārzam, bet vēlāk <— skolai.

Stāvēdams uz skolas sliekšņa, bērns ar mil-

zīgu nopietnību domā par to, kāds būs viņa
skolotājs un reizē — kāds būs viņš pats, kā

viņš rīkosies, uzvedīsies utt. Un savā bērna

prātā un pieredzē izdara atlasi, no daudza-

jiem variantiem izvēlēdamies vispilnīgākos
gan attiecībā pret skolotāju, gan pret sevi.

Daudzi pieaugušie pat nenojauš, ka šajā
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vecumā bērnam jau izveidojusies sava vēr-

tību sistēma un milzīga tieksme uz jaunām
vērtībām caur jābūtību.

Sociālā zinātne, ētika, estētika, kritika

pētīdamas, skaidrodamas jau reāli objekti-
vizētās kultūras parādības, nepaliek vien-

kārši to klasifikācijas un apraksta līmeni

bet tiecas radīt zinātniski aksioloģisku, so-1

ciālpsiholoģisku bāzi progresam tai vai cii

nozarē. Šo uzdevumu nevar veikt, apejoi
jābūtību. Tikai caur to var tiekties uz j auf
nām vērtībām. Cilvēka saprāts izzina likum-

sakarības, bet sociālā apziņa, griba cau?

jābūtību tiecas uz cilvēka prasību un vērtību

bagātināšanu, pilnveidi.
Tas nenozīmē, ka jābūtības apziņa vier

nozīmīgi virzīta tikai uz nākotni. Arī pagāt{
nes personībās, to darbībā, kultūras vērtībā;

tā saredz lieliskus, ideālus (ģeniālus) pa-

raugus. Taču jaunā īstenība prasa jebkur:
pagātnes vērtību izmantot par garīgās pie-
redzes materiālu, bet nevis tieši atdarināt

pat visizcilākā vērtība, mehāniski atdari-

nāta, citos, atšķirīgos apstākļos zaudē vēr-

tības statusu. Otrkārt, jābūtība neprasa, la:

tā tiktu pretstatīta esošajai realitātei (tapa:
kā neprasa, lai tiktu pretstatīta izziņa m

darbība, bet prasa dialektiskas saistības iz

pratni), jo realitāte ir balstītājs pamats
«vēsturiskā konkrētība» ceļā uz jaunu vērti

bas pakāpi.
G. Smirnovs grāmatā «Padomju cilvēks»

kritizēdams ideāla, jābūtības atraušanu nt

realitātes, pamatoti norāda, ka daži autori

galvenās pūles koncentrē uz ideāli mora

lisku sociālistiskā personības tipa konstruē
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šanu. Tā ir atraušanās no realitātes, izteikta

steigšanās realitātei pa priekšu, tieksme vi-

sus sociālistiskās sabiedrības locekļus ap-
veltīt ar viscildenākajām īpašībām, kas tiem

realitātē var būt raksturīgas tikai zināmā

pakāpē un īsti izveidoties tikai nākotnē.

Ideāls tiek pieņemts par īstenību, daļa —

par veselo. Ja viss būtu tik vienkārši, at-

kristu visi mūsu sabiedrībā tik akūti izvirzī-

tie kompleksās audzināšanas uzdevumi.

Un tomēr sabiedriskās apziņas nosacīto

ideālu normām, pareizai jābūtības izpratnei
ir liela loma vērtības apziņas stiprināšanā.
Protams, ja to dara konsekventi, mērķtiecīgi,
sistemātiski, pareizi samērojot realitāti ar

jābūtību. Jābūtības īstenošana var atklāties

daudzpusīgi un reizē produktīvi (balstīšanās
uz paraugiem, radoša sacensība, atdarinā-

šana, iedvesma, identifikācija, ētisko, vis-

pāraksioloģisko kritēriju pilnveide utt.).

Vispāraksioloģiskā skatījumā jābūtībā at-

klājas subjekta loma, ieguldījums vērtībat-

tieksmē. Līdz ar to jābūtība ir īpaša vērtības

fenomena šķautne, izpausme. Tā var atklā-

ties kā ideālā un normatīvā jābūtība. Ideālā

jābūtība izpaužas tieksmē pēc ideāla kā no-

teikta mērķa. Subjekta darbība tiek virzīta

uz šī mērķa sasniegšanu. Normatīvā jābū-
tība pauž subjekta darbības regulāciju atbil-

stoši zināmām normām, nosacītībām (ētis-
kām, estētiskām utt.).

Taču starp šīm jābūtības izpausmēm nav

stingri novelkamu robežu. īpaši spilgti tas

redzams, ja pievēršamies mākslai, tās vēr-

tību radīšanai. Mākslā (daiļrades procesā)
jābūtība atklājas kā autora tiekšanās pēc
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noteikta estētiskā ideāla, pilnības pakāpes;
jābūtība ir autora estētiskā ideāla saasināta

aizstāvēšana, tā paušana visiem autora rī-

cībā esošajiem talanta spēkiem, mākslinie-
ciskā tēlojuma līdzekļiem. Noteikta mākslas

veida likumības, nosacītības līdzekļi normē

mākslinieku un reizē dod iespēju normati-

visma kā nepieciešamības ietvaros realizē!

savu brīvību, īstenot jābūtības principu -

radīt jaunu vērtību. Viena no jābūtības iz-

pausmēm mākslā ir mākslinieka spēja iezī-

mēt nākotnes kontūras (N. Cerniševska «Ko

darīt?», M. Gorkija «Māte», «Sīkpilsoņi»,
J. Bondareva «Krasts» v. c), brīdināt no

cilvēka darbības sekām (V. Astafjevs «Zivju
ķēniņš» v. c), apsteigt laiku un padarīt šo-

dienas cilvēkus par tālas nākotnes procesu
līdzdalībniekiem (zinātniskā fantastika)
Vairāku padomju literatūrzinātnieku, kritiķu
darbos iezīmētas padomju literatūras attīstī-

bas tendences 80. un 90. gados.

Tādējādi jābūtība atklājas gan subjekta
domās (iztēlē, fantāzijā), gan praktiskā
darbībā, kur viņš balstās uz racionāli izzi-

nošo un emocionālo ievirzi, noskaņotību uz

kaut ko cilvēkam nozīmīgu. Tā balstās uzļ
cilvēka gribas spēju (un spēku) savas pro-

grammatiskās tendences izteikt, materializēt

objektā. Jābūtības apziņa palīdz pacelties
no parādību empīriskā tvēruma uz vispārno-

zīmīgo, no zemākas vēsturiskas vērtību pa-

kāpes uz augstāku.
Jābūtības realizācijas- produktivitāti no-

saka gan prasību kā virzītājspēka līmenis,

gan zināšanas par to, pēc kādām likumsa-

karībām (dabā, sabiedrībā, kultūrā) iespēja-
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mība pārvēršama jaunā īstenībā, gan spēja
sasniegt iecerēto. Jābūtību īstenojot, ideāli

apzinātais tiek materializēts, konkretizēts,

precizēts, pārbaudīts praksē. Tikai, šiem vi-

siem komponentiem summējoties, veidojas
vērtība, kas sāk savu no subjekta neatkarīgu
dzīvi, kļūst nozīmīga sociālo attiecību kon-

tekstā.

Jābūtībai ir liela nozīme cilvēka garīgajā

pilnveidē. īpaši svarīga te ir tā sauktā iek-

šējā režija. Tāpat kā teātra režisors dažā-

dus mākslinieciskos elementus saskaņo vie-

notā mākslas vērtībā, tāpat arī ikvienam

indivīdam savas dzīves iekšējie un ārējie
momenti jāsaskaņo vienotā uzvedumā, kura

sinonīms ir personība. H. Heine ir teicis:

«Ikviens cilvēks ir Visums, kas ar mums pie-
dzimst un kopā ar mums mirst...» Daudz

šādu Visumu priekšlaicīgi iet bojā, pakļau-
damies ārējo apstākļu plūdumam, gļēvumam,
alkoholam, slinkumam un citiem netikumiem.

Vispusīgā, sociāli un ētiski stabili orien-

tētā personībā svarīgo iekšējā režisora, iek-

šējā diriģenta lomu veic arī prasība darbo-

ties atbilstoši sabiedrības pamatnormām un

savai sirdsapziņai. Lai pret sevi cilvēks iztu-

rētos ar pašcieņu un pret citiem — ar cieņu.
Nevis kā pret' līdzekli, bet kā pret esības

mērķi. So iekšējā režisora nepieciešamību
var. ietvert jēdzienā «garīgā homeostāze», ar

to saprotot personas garīgo līdzsvaru, har-

moniju ar sociāli nozīmīgo pasaulē, ar ci-

tiem cilvēkiem.

Jābūtība ir svarīgs vērtību nemitīgās at-

jaunināšanās, aktualizācijas, sabiedriska

progresa faktors.
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Parole

Specifisku aksioloģijas jēdzienu
«parole» lietojis un samērā izvērsti interpre-
tējis E. Vēbers. Viņš argumentēti parāda:

ja nozīmē izpaužas vērtībattieksmes objekta
aksioloģiskā būtība, jābūtībā — vērtībattiek-

smes subjekta radošās iespējas pārveidot
objektīvo īstenību, normā (normatīvismā) -

objekta un subjekta vienotības pakāpe, kas

atklājas vērtības apguves procesā, tad pa-
role it kā atrodas pirms vērtību normatīvi-

tātes, norādīdama uz subjekta spēju, gata-
vību iesaistīties vērtībattieksmes struktūrā.

E. Vēbere uzsver, ka uz paroles jēdziena
(un reizē problēmas) nepieciešamību
mūs virza subjekta iespēja, gatavība un

spēja apgūt kontrsituācijā objektivētu vēr-

tību.

Cilvēks, apgūdams un pārveidodams pa-

sauli, attīsta savas subjektīvās spējas un

reizē šīs spējas materializē noteiktos objek-
tos. Viņš tās strukturalizē, iekodē materiā-

lajā nesējā. Vai kods ir zināms tikai vērtības

radītājam subjektam? Jā un nē. 'Protams,

vislabāk tas zināms pašam radītājam. Taču

sabiedriskā prakse (kurai vienmēr talkā nāk

teorija, zinātne) tiecas apgūt šos «kodus»,

šos «šifrus» dažādos tipoloģiski līdzīgos vēr-

tību nesējos, caur kuriem nemitīgi tiek atšif-

rētas arī individuālās vērtības. Mēs mācā-

mies iepazīt, novērtēt, apgūt labā, patiesā,

taisnīgā, godīgā morālās izpausmes un reizē

tā individuālos invariantus. Mākslā mēs

iepazīstam noteikta tās veida (tēlniecības,
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glezniecības, mūzikas utt.) šifrus, «spēles
noteikumus» un ar to palīdzību tuvojamies
konkrēta darba vērtības sapratnei. Un ot-

rādi — patiesi vērtīgs atsevišķais darbs tu-

vina vispārīgajam, sekmē dziļāku tā jēgas
izpratni.

Vērtības atslēgu kā zināmu paroli cilvēks
nodod cilvēkam, paaudze paaudzei. Lai vēr-

tība kļūtu vispārnozīmīga, tai, pirmkārt, jā-

piemīt objektīvam nozīmīgumam, ko noteikts

subjekts (arī cilvēku kopa, kolektīvs) veido-

jis radošās darbības rezultātā. Otrkārt, vēr-

tība vispārnozīmīga var kļūt, kad daudziem

cilvēkiem ir interese par to, ir vēlēšanās to

apgūt, ir parole, šifrs tās apguvei.
Kā pasvītro E. Vēbers, parole ir vērtības

atslēga, kas ļauj sakarīgi tai tuvoties un pro-

duktīvi to apgūt. Parole paver uztveres sub-

jekta un materializētās vērtības kontaktu

iespējas. Tā ir dialoga fāze; neatkarīgi no tā,
cik nozīmīga ir vērtība, tai jāiziet caur paro-

les situāciju, lai apliecinātu savu īsteno no-

zīmīgumu.

Parolei var būt dažāda komplicētības pa-

kāpe. Utilitāri vitālās vērtības apgūstamas
viselementārāk: tas parasti notiek rutinēti

un ātri. Garīgo vērtību parole ir sarežģītāka,
jo tajās (piemēram, mākslā) uz vienota, pla-
šāka sociāla pamata integrējas daudzi un

dažādi elementi. Te parole paredz lielu zinā-

šanu, kultūras pakāpi un nianšu bagātību.

Nespējot rīkoties ar paroli, t. i\, objektam
atbilstošo likumību izpratnes atslēgu, vērtība

netiek apgūta pilnīgi vai daļēji, kaut ari tas

objektīvais pamats eksistē.
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Apgūstot noteikta tipa paroli, svarīgi dau-

dzi būtiski faktori, kuru ietvaros parole dar-

bojas, 'īpaši svarīgs ir vēsturiskais laiks, kas
rada dažādu pagātnes laikmetu vērtībi

nozīmes problēmu. Tātad nepietiek, ka

apgūst kādas priekšmetiskas vērtības!

mākslas parādības šifru vispār, — allaž!

svarīgi ir apjēgt šī šifra pielietojumu'
teiksim, pirmatnējās kultūras ietvaros. Līdz

ar to īpaši aktualizējas doma, ka vēstu-

riskais ar loģisko ir nesaraujami sais-

tīti.

Parole virzīta uz to, lai vērtība nepalikti:

pati par sevi, neapgūta, nepieejamā telpā
ieslēgta. Lai parole varētu darboties, vaja-

dzīgs gudrs, sagatavots subjekts, kas va:

«atslēgt» šo telpu, atņemt vērtību neziņai,

tumsai, pārvērst to par cilvēcisku vērtību.

Mēs zinām, kādas dramatiskas situācijas (ne
tikai vērtību radītājam vien) veidojas, kac

patiesām vērtībām savā laikā nerodas at-

slēga un tās par vispārcilvēciskām vērtībām

kļūst pēc ilga laika. M. Bahtins, pauzdams
vēsturisku optimismu, gan saka: katrai pa
tiesai jēgai pienāk sava atdzimšanas stunda,

jo nav nekā absolūti sastinguša ... Taču ci!

vēkam, kuram līdzās eksistē izcila vērtība

bet kurš to nespēj apgūt, šī vērtība ir kaila

abstrakcija.

Mērķtiecīga vērtīborientācija, dziļas zinā-

šanas, augsta kultūra, ideoloģiskās, ētiskās

un estētiskās audzināšanas produktivitāte -

tas ir galvenais, kas nepieciešams, lai indi-

vīds apgūtu un radoši sevī «iestrādātu»

vērtību paroli.
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Norma un vērtības

normativitāte

«Norma» ir plašs jēdziens. Mēs

runājam par loģiskām, ētiskām, tehniskām,
tiesiskām, sociālām un citām normām. Ar

normas jēdzienu saistīts no tā atvasinātais

normālā jēdziens, ko, starp citu, attiecinām

ne tikai uz aplūkojuma objekta (parādības,
būtnes, īpašības) atbilstību normai, bet arī

tā dabisko stāvokli (piemēram, ja runājam

par fizioloģisko vai sociālo normu).
Sociālās normas ir vēsturiski izveidoju-

šies rīcības standarti, kuri jāievēro cilvēkam

(vai grupai), lai viņa darbība atbilstu visa

sociālā veseluma pastāvēšanas un kopējās
darbības interesēm. Lai realizētos jebkura
sociālo normu sistēma, jādarbojas attiecī-

giem sabiedriski nozīmīgiem rīcības stimu-

liem (mērķu, ideālu v. tml. vērtību veidā),
jāpastāv noteikumiem vai attiecīgas rīcības

sistēmas paraugiem, kuri norādītu arī uz

pieļaujamo variantu robežām, un jābūt pa-
redzētām sankcijām par normu ignorēšanu.

Sociālo normu iedabu zinātniski var iz-

skaidrot, tikai aplūkojot sabiedrību kā vie-

notu sistēmu, kas vēsturiski attīstās. Sociālo

normu veidošanās, nostiprināšanās un nodo-

šana no paaudzes paaudzei ir svarīgs sabied-

rības eksistences nosacījums.
«Sociālās normas nav vienkāršs lietu

reālā stāvokļa atspoguļojums, tās fiksē zi-

nāmu optimālu rīcības standartu, kas kādā

atsevišķi ņemtā gadījumā pilnīgi nerealizē-

jas» (J. Levada). Tikai pirmatnējā sabied-
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rība prasa tik absolūti standartizētu sociālo

normu izpildi, ka šajā ziņā, kā atzīmē
F. Engelss, cilvēku no cilvēka nevar atšķirt
Piespiedu sociālais konformisms raksturīgi
totalitārām sistēmām ar neattīstītu vai ga-

līgi sagrautu demokrātiju (visraksturīgākā
izpausme — fašisms).

Sociālistiskā sabiedrībā, it īpaši briedum.

sasniegušā sociālismā, attīstās un par normi

kļūst sociālo normu (interešu, pašapziņai
veidu, gaumju utt.) diferencētība pa sociā-

lajām grupām, indivīdiem utt. Individuali-

zētu vērtējumu, uzskatu, gaumju utt. attīs-

tība var noritēt vispāratzīta normatīvi

standarta ietvaros, bet šīs individuālās attīs-

tības kopīgās tendences var arī nosacīt so-

ciālo normu tālāko attīstību. «Komunistiskā:

partijas manifestā» nākotnes sabiedrība rak

sturota kā asociācija, kurā «ikviena indivīda

brīva attīstība ir visu indivīdu brīvas attīs-

tības nosacījums». Sis princips fiksēts ari

mūsu Konstitūcijā: valsts sprauž sev mērķi

paplašināt pilsoņu reālās iespējas likt lieta

savus radošos spēkus, spējas un dotības

vispusīgi attīstīt savu personību.

Sociālajām normām pēc šeit aplūkotajiem

principiem tuvas ir aksioloģiskās normas, jc

aksioloģiskā normativitāte ir viena no so-

ciālās normativitātes izpausmēm. īpaši cieš

ar pēdējo saistīti mērķi un ideāli. Taču, kā

parāda L. Stolovičs, arī eksistenciālās vērtī-

bas kopā ar to robežvērtībām (piemēram,

estētiskajām) var veidot zināmas normas

Kā uzsver E. Vēbers, «vērtības normativi

tāte kā masveida parādība atstāj ietekmi w

atsevišķu indivīdu, stimulē viņu apgūt uffl
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sekot tām vērtībām, kuras atzīst sabiedrība,

šķira, grupa, lai to orientētu sabiedrībai va-

jadzīgajā virzienā. Normatīvi jābūtiskais,
vajadzīgais pauž to, kas jau ir darbības

aktīvā, daudzu rīcībā, taču spēj atstāt ie-

tekmi tikai uz tiem, kas jau tieši iesaistīti

attiecīgajās vērtībattieksmēs».

Plašā nozīmē norma izpaužas kā vērtības

sociālā integrējošā funkcija. Šī funkcija sa-

liedē sabiedrības spēkus zināmai kopīgai
(vērtības) apziņai, darbībai, pastiprina or-

ganizētības un mērķtiecības pakāpi, orientē

uz kopīgiem, sabiedriski nozīmīgiem mēr-

ķiem un uzdevumiem. Tas vērtību normati-

vitāti saista ar jābūtību, ar vajadzīgā
līmeni. Te vērtības normativitāte atklājas kā

izteikti sociāla parādība.
Vērtībai normas (tāpat kā nozīmes) as-

pektā ir izteikti racionalizēta dominante. Tā

saistīta ar obligātiem un reāli iespējamiem
darbības variantiem. Tā liek apzināties sava

laika pastāvošās vērtības, to augstākās vir-

sotnes, to hierarhiju, reizē — apzināties sa-

vas iespējas vērtību apguvē, vajadzību ap-
mierināšanā, sabiedrisko un individuālo vēr-
tību līmeņa saskaņošanā. Normas robežās

indivīds var apgūt tikai zināmas (ne visas)
sabiedrībā pastāvošās vērtības. Normas robe-

žās viņš izdara atlasi, sintēzi, kas arī lielā

mērā ir racionāli virzīts process.

Vērtība, būdama materializēta relatīvi

patstāvīgā vērtības nesējā un ietverta no-

teiktā patērēšanas lokā, veido savu objektīvo
normatīvo nozīmību subjektam un sabiedrī-

bai. Praksē īstenota atkārtota saskarsme ar

noteikta rakstura vērtībām kļūst par notu-
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jektam. Šī situācija saistīta ar jau aplūkoto
sociālo normu līmeni, kas noteiktā sabiedrī

bas attīstības stadijā iegūst savas dominan-

tes. Mēs esam liecinieki tam, cik lielā mērā

mūsdienās izmainās vērtību normatīvai;

līmenis attieksmē pret dabu, noteiktām kul-

tūras parādībām, reizē nostiprinoties noteik-

tiem konstantiem momentiem.

Tas, kādas vērtības dominē, kļūst aktuālai:

un kādas savukārt aiziet trešajā plānā m

izzūd, atklāj laikmeta kopējās sociālās, ga-

rīgās tendences, to pamatvaibstus.
Normas jēdziens cieši saistīts ar prasību,

ievirzes, jābūtības un paroles jēdzienu, ij
kā atrodas to krustpunktā.

Norma kā vērtība nevis tikai vienkārši

apmierina prasības, bet arī normē tās un

šajā ziņā veicina prasību attīstīšanos atbil-

stoši eksistējošajām vērtībām.20

Kā redzam, vispārīgais vērtības jēdzieni
konkretizējas vairākos savstarpēji saistīto

jēdzienos, kuri izgaismo katrs savas šīs

problēmas puses un šķautnes. Vērtību teoriju

padziļināti izstrādāt iespējams, tikai precizē-
jot vērtības jēdzienu un izstrādājot jaunus
jēdzienus, kā arī vispārīgo aksioloģiskās
pētniecības metodoloģiju un loģiku.
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DABA UN VĒRTĪBAS

Vērtības to savstarpējā pakārto-
tībā var grupēt šādā secībā: 1) cilvēka radī-

tās materiālās, priekšmetiskās vērtības;

2) garīgās vērtības (ētiskās, estētiskās, māk-

slinieciskās v. c); 3) cilvēks, personība kā

augstākā vērtība (cilvēks kā materiālo un

garīgo vērtību apzinātājs, sargātājs, jaun-

radītājs, vērtību sintezētājs sevī).

Te var jautāt: bet vai daba cilvēkam nav

vērtība? Bez tās taču cilvēks nemaz nevar

eksistēt. K. Markss uzsvēris, ka «cilvēks

dzīvo nesaraujamās saitēs ar dabu. Tas no-

zīmē, ka daba ir viņa ķermenis, ar kuru cil-

vēkam jābūt kopā nemitīgajā savstarpējo
saikņu procesā, lai neietu bojā». Pēdējie
gadu desmiti pierādījuši, kāda milzīga no-

zīme mūsu dzīvē, sabiedrības attīstībā ir

dabas resursiem. Sabiedrība no dabas sa-

ņem visu, kas nepieciešams materiālo la-

bumu sfērai, — enerģiju, produktus, mate-

riālus. Daba ir arī cilvēka estētisko

vajadzību apmierināšanas avots. Personības

būtību arī varam atklāt, tikai kompleksi pē-
tot dabisko, bioloģisko un sabiedrisko cilvēka

būtībā. Varbūt tāpēc daži aksiologi dabu

ieskaita vērtību sistēmā. Taču, ja runājam
par dabu tās objektīvajā esamībā, pareizāk
būtu to uzskatīt par vērtību avotu, par
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dažādu vērtību — gan materiālo, gan ga-

rīgo — veidošanas bāzi, par vērtību sākotni,

Daba par vērtību kļūst tikai cilvēka darbībā,

kas pārveido īstenību.

Daba ir filozofijas un zinātnes izziņas ob-

jekts. Filozofija un zinātne atklāj dabas

likumus. Cilvēks šīs zināšanas izmanto savā

praktiskajā darbībā, savā dzīvē. Taču reizē

cilvēka attieksmei pret dabu ir arī aksiolo-

ģisks prizmējums — daudzveidīgi sazarots

un diferencēts. Daba cilvēkam ir materiālo

vērtību avots, otrās, priekšmetīgās dabas

veidošanas nosacījums un līdzeklis. V. Ver-

nadskis uzsver, ka, apgūstot planētu nes
tikai tās vieliskajā, bet arī enerģētiskajā
izpausmē, šī izpausme kļuvusi par apzinātu
radošu ģeoloģisku spēku, kas palīdz cilvē-

kam veidot savu paaudžu nākotni. Daba ir

gan cilvēka šūpulis, gan nepārejoša viņa
darba un darbības arēna, viņa darbnīca,

enerģijas avots. Daba ir cilvēka dzīvesdar-

bības pamats, viņa vitālo spēku un veselības

saglabātājs un stiprinātājs faktors. Daba

lielā mērā ir cilvēka psiholoģiskā tonusa

veidotāja un regulētāja. Milzīga ir dabas

estētiskā un kulturālā nozīme. Gandrīz nav

tāda mākslas veida, kurā daba nerastu savu

māksliniecisko transformāciju un iemieso-

jumu.
Izsekodami cilvēka un civilizācijas vēstu-

rei, nereti atradīsim vārdus «cīņa ar dabu».

Jā, cilvēks sevi veidoja un apstiprināja, cī-

nīdamies ar dabas stihiskajiem spēkiem,
pakļaudams tos savām vajadzībām. Taču

reizē daba vienmēr bija arī dzīves pamats,
atbalsts un sabiedrotais, jo cilvēks itin
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neko — ne darba rīkus, ne medību ieročus,

ne mājokļus, ne mākslas darbus — nevarēja
radīt bez dabas, bez ārējās, jutekļiem tvera-

mās pasaules. Dabas un cilvēka dialektis-

kās attieksmes labi atklāja jau Hēgelis: «Lai

kādus spēkus daba attīstīja un vērsa pret
cilvēku — aukstumu, plēsīgus zvērus, uguni,
ūdeni, — viņš vienmēr atrod līdzekļus pret
tiem, un pie tam viņš šos līdzekļus rod tajā

pašā dabā, izmantojot to pret viņu pašu; cil-

vēka prāta lokanums un apķērība dod viņam

iespēju virzīt pret vieniem dabas spēkiem
citus, iznīcināt tos un, stāvot aiz šiem viņam
noderīgiem spēkiem, saglabāt sevi.»21

Ļoti spilgti par dabu kā cilvēkam nepie-
ciešamo vērtību veidošanas sākotni runā folk-

lora, arī latviešu tautas dainas. Te daba

cieši vienojas ar cilvēka praktiskajām vaja-

dzībām, ar pašu cilvēka eksistenci. Dabā

folkloras radītājs raugās ar zemkopja acīm.

Sevi viņš izjūt organiskās saiknēs ar zemi,

mežiem, jūru, upēm, ezeriem — kā to aug-
stāko turpinājumu.

Laika gaitā cilvēka attieksme pret dabu ir

jūtami mainījusies. Sirmā senatnē daba cil-

vēku baidīja ar savu noslēpumainību, tās

spēki tika personificēti mitoloģijā. Taču, arī

pakāpeniski apgūta un izzināta, daba nekad

nav zaudējusi zināmu pirmreizību un noslē-

pumainību. Ne tikai romantisma uzzieda lai-

kos, bet arī vēlāk dabas procesi un parādī-
bas rosinājuši cilvēka iztēli un fantāziju,
bijuši pretsvars šauram prakticismam un

ikdienas prozai. Tomēr jaunākajos laikos,

intensificējoties ražošanai, daba cilvēkam

aizvien vairāk kļuvusi galvenokārt par izej-
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vielu avotu un sabiedrisku mērķu sasniegša-
nas līdzekli. Atšķirībā no kapitālisma, kas
dabas izmantošanā ir alkatīgs un nepazīs
mēru, sociālisms tiecas uzturēt līdzsvari

starp dabu un saimniecisko darbību, sagla-
bājot dabu kā ne ar ko neaizstājamu eksis-

tences pamatu un vērtību.

Kādreiz ražošanā bija iesaistīti tikai atļ
sevišķi dabas elementi un spēki. Tagad cil-
vēka darbība ietekmē dabu gandrīz globāli
Pēdējos 300 gados no zemes virsas izzudu-

šas 300 zvēru un putnu sugas; domā, ka

tuvākajos 30 gados izzudīs vēl 100. Tiel:

piesārņota atmosfēra un hidrosfēra. V. As-

tafjevs savā lieliskajā grāmatā «Zivju ķē-
niņš» spilgti atklāj, ka šodien pat Sibīrijas
plašajām, pirmatnējām, šķietami neizsmeļa-

majām dabas bagātībām draud briesmas, jo

neaizsargātajai dabai uzbrūk labi apbruņo-
jies, savtīgs, bezsirdīgs patērētājs. Daudzi

buržuāziskie publicisti un rakstnieki nākotni

šajā sakarā zīmē ļoti drūmās krāsās. Un ne

tikai nākotni, bet arī šodienu. Zviedru rakst-

nieks Harijs Martinsons esejiskajā novelē

«Vēstule» atklāj, cik bēdīga kļuvusi apkār-
tne, kur vēl nesen valdīja krāšņa pirmrei-
zība, kas varēja sniegt cilvēkam atveldzi no

pilsētas trokšņa, prieku un atpūtu. «Kopš es

tev pirms pieciem gadiem rakstīju iepriekšējo
vēstuli, mans uzskats par dabu ļoti mainī-

jies. Daba man vairs nav tāda, kāda bija

agrāk. Visādā ziņā tā kļuvusi pavisam ci-

tāda, un pat pasaule man šķiet cita. [. .1

Pirms divdesmit gadiem cilvēks baudīja brī-

vības sajūtu, iedams kājām pa lauku ceļiem.

Tagad šīs izjūtas velti meklēt. Nemitīgi jā-



113

vēro ceļš, nemitīgi jāuzmanās no pārstei-
gumiem, dzīvības briesmām, braucējiem un

daudzajiem trokšņiem. Arī mežus lielceļa
malā pārņēmuši šie trokšņi. Bieži nemaz

vairs nevar sadzirdēt meža šalkas. Var tikai

noskatīties, kā koku galotnes un krūmi kus-

tas trokšņu vērpetēs. Tāpēc es vairs nekad

nestaigāju pa ceļiem. Un izjūtu to gandrīz
vai kā pazemojumu.»

Asums, kādu mūsdienu pasaulē iegūst da-

bas aizsardzība, izskaidrojams ne tikai ar

zaudējumiem, ko tai rada stihiskā materiā-

lās ražošanas paplašināšana, bet arī ar to,
ka pieaug, saasinās dabas vērtību apzināša-
nās. Cilvēks dabu ne vairs metaforiskā, bet

ļoti tiešā nozīmē izjūt kā savu «neorganisko
ķermeni» (K. Markss). Indivīda vai grupas
attieksme pret dabu aizvien vairāk tiek vēr-

tēta ne tikai no praktiskā, sociālā, bet arī

no ētiskā viedokļa. Ļoti skaidri un saasināti

šis ētiskais aspekts skan jau minētajā
V. Astafjeva grāmatā, V. Rasputina stāstā

«Atvadas no Matjoras» un citos darbos. Ar

labā vai ļaunā mēru tagad mērām ne tikai

cilvēku izturēšanos pret citiem cilvēkiem,
bet arī viņu izturēšanos pret dabu. Tādējādi
dabas vērtības un morāles vērtības gūst
jaunu mijattieksmi, savstarpēju izgaismo-
jumu un pastiprinājumu.

Pieaug prasības cilvēka ekoloģiskajai kul-

tūrai. Tās mūsdienu problēmas saturīgi ak-

centējis filozofs R. Vilciņš apcerē «Par cil-

vēka bioloģisko kultūru»22
. Ekoloģiskā kul-

tūra ir pretstats neplānveidīgai, stihiskai,

šauri utilitārai, egoistiskai dabas vērtību

patērēšanai, kas balstās uz jēdzieniem
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«tūlīt», «tagad», nedomājot par rītdienu, par

perspektīvi. Pret dabu nedrīkst izturēties kā

pret pakļaujamu, iekarojamu objektu, jo pats
cilvēks ir savā evolūcijā «subjektivizējusies»
tās daļa. Tāpēc viņam obligāta ir gan savas

biosociālās iedabas kultūra, gan kultūra at-

tieksmē pret savu māti un uzturētāju —

dabu. Šīs kultūras ignorēšana cilvēkam

draud ar dažādu patogēnisku, mutagēnisku
faktoru aktivizēšanos (tikai no piesārņota
ūdens lietošanas vien tagad pasaulē ik ga-
dus iet bojā ap 5 miljoni jaundzimušo). Sli-

mību vidū aizvien lielāku vietu rod sirds un

asinsvadu kaites, šizofrēnija, psihiskā de-

presija un citas «civilizā-cijas slimības».

R. Vilciņš pamatoti uzsver: «Neviens cilvēka

dzīves jautājums nav tikai viņa personiska
lieta. Jo dzīvot pasaulē un dzīvot ārpus sa-

biedrības ir neiespējami. Tādēļ savu bioso-

ciālo resursu apguves un izmantošanas ziņā
mēs pārstāvam ne vien savu individualitāti,

bet arī visu cilvēci, bagātinām vai arī nopli-
cinām to.»

Ar kultūras jēdzienu mēs nesaprotam tikai

kaut ko atšķirīgu no dabas, dabai presta-
tīgu, bet gan arī pašas dabas kulturālu pār-
veidi cilvēka interesēs. Pasaules pārveide

pirmām kārtām izpaužas dabas dotā mate-

riāla garīgošanā, mērķtiecības radīšanā pret-
statā aklai nepieciešamībai. Šis pārveides
process principā ir bezgalīgs. Pilnīgi «izsme-

ļoša» dabas matērijas garīgošanā, objekta
apgūšana reāli empīriskajā īstenībā ir gluži
vienkārši neiespējama, jo tas nozīmētu matē-

rijas pārvērti garā, objekta — subjektā utt.

Kā uzsver gruzīnu filozofs Nikolajs Čavča-
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vadze, pilnīgs vērtības iemiesojums, pilnīga
tās saplūsme ar tās reālo izteicēju iespējama
tikai mākslā.

Mūsu republikas Valsts meliorācijas pro-

jektēšanas institūta galvenais arhitekts

J. Vilciņš uzsver: «Dabas un lauksaimnie-

ciskās ražošanas harmonija ir ainavas vei-

došanas vispārīgs vadmotīvs. Šāda pieeja
visumā atbilst arī teorijai, ka lauku ainavai

jābūt pēc iespējas dabīgākai, nemākslotai,

un, jo mazāk redzams cilvēka roku darbs,

jo ainava ir estētiski kvalitatīvāka. Tas, pro-
tams, nenozīmē, ka var samierināties ar šo-

dienas zināšanām. Gluži otrādi — vistuvā-

kajā nākotnē jāveic dziļi un vispusīgi aina-

vas veidošanas pētījumi, jo meliorācija jau

aptvērusi visas republikas teritoriju. Ja kļū-
dīsimies, iznīcinātie dabas estētiskie resursi

tik drīz vairs nebūs atgūstāmi. [..] Daži

novērojumi liecina, ka minētie trīs aspekti
[t. i., ekonomiskie, ekoloģiskie un estētiskie

momenti. — P. Z.] ir noteiktās savstarpējās
sakarībās un mijiedarbībā. Ja ignorē kādu

no šiem faktoriem, tad ne tikai nevar panākt
labu rezultātu kopumā, bet arī ievērojami
pasliktinās pārējie apstākļi.» Pēdējos ga-
dos lauku ainavas mērķtiecīgā saimnie-

ciski estētiskā pārveidē daudz darīts

Lietuvā. 23

Mūsdienās aizvien vairāk mainās 'ekolo-

ģiskās domāšanas raksturs un stils. Dabas

vispārcilvēciskās vērtības izpratne un izjūta
tajā aizvien ciešāk saliedējas ar dabaszināt-

nisko domāšanu, ar tieksmi apjēgt, kāds ir

tā vai cita fakta, norises statuss kopējā
objektīvās realitātes hierarhijā un kādas
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savstarpējās sakarības veido to vai citu sis-

tēmu. Bet pēdējā laikā tajā jūtami pieaug
ari ētiskā un humānistiskā momenta klat
būtne.

M. Prišvins, kas savos darbos tik daud:

darījis dabas vērtību atklāsmē, atzīmē, ki

prast redzēt sevi atspoguļojamies dabas ur.

cilvēces pasaulē nozīmē būt māksliniekam

nozīmē meklēt un atklāt dabā cilvēka dvēse-

les skaistākās puses. Kāds no 2. P. Sartr;

eksistenciālistiski reflektējošajiem varoņien

apgalvo: esmu ārpus dabas, esmu pret dabu

Tā ir naidīga cilvēkam, un cilvēka eksis-ļ
tencē tai nav nekādas vērtības. Mums ir pil-
nīgi pretēja personības koncepcija. Tieši sa-ļ
raudams saiknes ar dabu, nostādamies pre:
to, nejuzdams. attieksmi pret dabu ne jūtās,
ne humānistiskos jaunatklājumos, cilvēk:

zaudē savu eksistences jēgu, degradējas,
zaudē arī dziļākos, objektīvos radošos pirm-
avotus.

Z. Z. Ruso savā laikā izeju no civilizācijai

negācijām saskatīja vienatnē ar daba

Franču mākslinieks P. Gogēns atstāja met-

ropoli un devās uz eksotiskajām aizjūras sa-

lām, uz Taīti, lai vienatnē ar dabu radīti

jaunu mākslu, jaunas vērtības. Trauksmains

un zinātkārs norvēģu jauneklis Tūrs Hei-

jerdāls arī nolēma saraut saiknes ar izsla-

vēto Rietumu civilizāciju, rast mītni tropis-

kajās salās. Viņš atrada arī meiteni, kas bija
ar mieru veidot kopīgo paradīzi primitīvā
būdiņā. Pirmā T. Heijerdāla grāmata ar:

saucas «Paradīzi meklējot». Drīz vien abi

jaunieši izjuta un izprata savas rīcības utfr

pisko raksturu, taču te meklējami arī sākumi
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slavenajam ceļotājam, pētniekam un jaunat-

klājējam, kādu mēs šodien pazīstam Tūru

Heijerdālu.

Saprotams, ka visi cilvēki nevar atstāt

biezi apdzīvotās pilsētas, meklēt patvērumu

Marķīzu salās vai Fatu Hivas džungļos, kā

to darīja Heijerdāls. To saprata arī viņš
pats. Otrajā pasaules karā viņš piedalījās
cīņā pret fašismu, vēlāk organizēja zinātnis-

kās ekspedīcijas ar dažādu tautu pārstāvju
piedalīšanos. Viņš saprata, ka tieksme iz-

bēgt no pasaules nemiera, rūpēm un paslēp-
ties banānu audzē ir naiva un pat bezjē-
dzīga, īstais cilvēka ceļš — dabas aktīvā aiz-

sargāšanā, izjūtā, harmonijā ar dabu. Nevis

atpakaļ pie dabas, bet uz priekšu pie da-

bas — tādu devīzi izvēlējās viņš un viņa
domubiedri, līdzdarbinieki, kuru vidū ir arī

padomju ārsts, zinātnieks, žurnālists J. Sen-

kevičs.

Tehniskais progress rada betona, metāla,
stikla barjeru starp cilvēku un dabu. Šis fak-

tors savienojumā ar vispārīgās un it īpaši
emocionālās audzināšanas trūkumiem spēj
cilvēkā noslāpēt dabas uztveres, tās estētiskā

iespaida burvību, radot nopietnu apziņas

deformāciju. Nehumāna izturēšanās pret sa-

viem «mazākajiem brāļiem» dzīvniekiem, ne-

vērība pret augu valsti, celtnieku, tūristu un

melioratoru nesaudzīgā attieksme pret ai-

navu, plēsonīga malumedniecība — te visur

atklājas arī jūtu atrofija, estētiskās attiek-

smes deformācija vai zudums.

Taču lielā cilvēku daļā tieši šī barjera pa-

stiprina tieksmi pēc dabas, kas spēj dot

mieru, klusumu, fizisku un garīgu veldzi.
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Dabas piesārņošana, patērētājattieksmes se '
kas, kā to atklāj T. Heijerdāls savā grā
matā «Ra», rada cilvēkā arī dramatiskas ur

traģiskas izjūtas. Padomju literatūrā j
trauksme ieskanējās jau L. Ļeonova «Kriev-

zemes mežā». To izsaka arī vairāki jaunāki
grāmatu nosaukumi: «Noskalpētā zemo,

«Kamēr daba nav mirusi» utt.

Attieksmē pret dabu neder ne fatāls pesi-
misms, ne viegla bezrūpība. Nepieciešami
kompleksa darbība, ticība, ka visi cilvēk

T<opā spēs saglabāt nākamajām paaudzēm
šobrīd vēl zūdošo harmoniju. Šo ticību ii

īpaši stiprina attīstītās sociālistiskās sabiedļ
rības rūpes un centieni, cilvēku vispārīgā:
un estētiskās kultūras līmenis.

Daba kā vērtību pamats, iespēja un sā-

kotne atklājas caur mūsu sociālo pieredzi ifl

mūsu apziņā līdz ar to iegūst lielu cilvēcisku

jēgu.
X- Markss sava agrīnajā darba «Ekono-

miski filozofiskie rokraksti» uzsvēra: «Da-

bas cilvēciskā būtība eksistē tikai sabiedris-

kajam cilvēkam; jo tikai sabiedrībā daba cil-

vēkam ir posms, kas cilvēku saista ai

cilvēku, viņa esamība citam un cita esamība

viņam, cilvēciskās darbības vitālais elements:

tikai sabiedrībā daba atklājas kā viņa paša!
cilvēciskās esamības pamats. Tikai sabiedrībā'

viņa dabiskā esamība viņam ir viņa cilvē-

ciskā esamība un daba viņam kļūst par cil-

vēku. Tātad sabiedrība ir pabeigta būtīga
cilvēka vienotība ar dabu, īsta dabas atdzim-

šana, realizēts cilvēka naturālisms un reali-
zēts dabas humānisms.»24

Ari šodien spilgti redzam, ka daba ir viens
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no tiem «lakmusa papīriem», attiecībā pret
kuru atklājas cilvēka socialitātes un apzinī-

guma mērs, intelekts, jūtas, estētiskā kul-

tūra. Tas attiecas gan uz uzņēmuma vadī-

tāju, laukkopi, tūristu un makšķernieku, gan

uz jebkuru pilsoni. Garīgi bagātam, jūtīgam
cilvēkam saskarsme ar dabu rada līksmu

pacilātību, kas līdzīga svinīgai un reizē

rotaļīgai mūzikai. ledams pa pļavu un mežu,

gar upi, viņš it kā ar atjaunotu, svaigu ska-

tījumu raugās uz neparastas, gudras un

mērķtiecīgas «konstrukcijas» veidojumiem —

priedi, ozolu, margrietiņu, ziepenīti, ūdens-

rozi
...

Uz neparastiem esamības modeļiem,
kuros mums vēl daudz neizprotama, bet kuri

sagādā lielu, gaišu prieku. Turpretī nepie-
tiekami socializēts zemas kultūras cilvēks

(ar tādiem nācies ne vienreiz vien sastapties
makšķernieka gaitās), nokļuvis pie dabas,
tiecas izlādēties visrupjākajiem vārdiem, ap-
dullina sevi ar alkoholu un vairs nespēj (un

negrib) uztvert dabas skaistumu, tā nian-

ses, atstāj aiz sevis atkritumiem piebārstītu
krastmalu un mežu.

Sergejs Eizenšteins šajā sakarā ir izteicis

ļoti būtisku atziņu: ««Nevienaldzīgā daba»

vispirms ir mūsos pašos, bet mūsu pašu daba

ir cilvēka iedaba, kas nevienaldzīgi izturas

pret pasauli, saprātīgi to pārveido.» Šo ne-

vienaldzību savos audzēkņos tiecas ieveidot

daudzās skolās un augstskolās (diemžēl,_ ne

visās!). V. Suhomļinskis šo attieksmi vērta

par vienu no savas pedagoģijas stūrakme-

ņiem, uzskatīdams to par ļoti būtisku.cilvēka

garīgi emocionālās tapšanas, viņa radošo*

spēku veidošanās faktoru. Viņš uzsvēra, ka



skaistums un dzīva doma tikpat organiski
saistīti kā saule un zieds. Daiļrade sākas ar

skaistuma uztveri; dabas skaistums saasina

uztveri, ierosina radošo domu, piesātina
vārdu ar individuālo pārdzīvojumu. Tā tas ir

ne tikai ar bērnu, bet arī ar pieaugušo, ku-

ram nemitīgi jārod spēki un jāatjaunojas
dabā.

Dabaszinātnieks akadēmiķis I. Borodins

teicis, ka dabas vērtības ir tikpat nozīmīgas
un unikālas kā, piemēram, Rafaēla gleznas:
tās iznīcināt ir viegli, bet atjaunot — ne-

iespējami.
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CILVĒKA RADĪTĀ

«SOCIALIZĒTĀ DABA»

Vērtību pasaule ir paša cilvēka

radīta, un tajā (it īpaši vēsturiski prizmētā

skatījumā) dažādās stadijās, pakāpēs un

formās atklājas gan cilvēka socializācija,

gan arī civilizācijas un kultūras vērtību

tapšana, noteikta vērtību statusa nostiprinā-
šanās. Šo vērtību «gammu» veido objekti,
sākot ar primitīvu akmens cirvi, māla trauku

un beidzot ar pēdējo gadsimtu arhitektūras

šedevriem, kas ir vidutāji starp materiālo un

garīgo kultūru, vieno civilizāciju ar māk-

slu.

Lietās, priekšmetos līdzās materiālam, kas

veido to substrātu, izpaužas cilvēka garīgā
enerģija, un tās izpausme nav atraujama
nedz no to īpašās, cilvēka radītās priekšme-
tiskās struktūras, nedz arī no to funkcijas.
Būtu metafiziski nodalīt no objekta tikai

ideālo, tvert to kā vērtību, bet visu pārējo —

materiāli substancionālo — uzskatīt par

«nevērtību» vai ko aksioloģiski neitrālu. Gan

Ēģiptes piramīdas, gan Atēnu Partenons,

gan Mikelandželo skulptūra «Dāvids», gan
tautas mākslas darinājumi, kas saglabāju-
šies no iepriekšējiem gadsimtiem, gan pir-
mās iespiedmašīnas un aparāti ir vērtības to
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objektīvajā materiāli garīgajā veselumā.
Būtu gaužām aplami aksioloģiski tvert tikai

priekšmetā ietverto ideju, bet visu reālo

priekšmetu izslēgt no vērtību sfēras. Tāpēc
jau arī tiecamies rūpīgi saglabāt senās cel-

tnes, vispār materiālās kultūras pieminekļus,
ka tie ir vērtības to veselumā. Idejai dziļāka

jēga ir tikai objektivizētā iemiesojumā un ši

iemiesojuma iespējamībā, nevis kaut kādā

ideālā eklektiskā saistījumā «ar kaut ko ār-

pus apziņas». Pat viskrāšņākais katedrāles

vai skulptūras apraksts nekad nevar aizstāt

reālās katedrāles vai skulptūras uztveri, vis-

pusīgu vērtības pārdzīvošanu. Taisnība taču

K. Marksam, ka nepareizi spriest par cilvēku

pēc tā, ko viņš pats par sevi domā. Lietas

sniedz skaidrāku liecību par cilvēku nekā

viņa subjektīvā pašapziņa.
Viena no marksistiskās filozofijas funda-

mentālajām atziņām ir tāda, ka cilvēka esī-

bas būtību veido viņa priekšmetiskā darbība,

ko apstiprina, vainago tās priekšmetiskie re-

zultāti. Cilvēku sabiedrības attīstība būtībā

ir kultūras — t. i., materiālo un garīgo vēr-

tību sistēmas, īstenības apgūšanas un «cii-

vēciskošanas» formu un rezultātu — attīs-

tība. Attīstīdams kultūru, cilvēks rada savu

«otro dabu» — sociālo kultūras «slāni», kurā

īstenojas viņa būtīgie radošie spēki, specifis-
kās cilvēciskās kvalitātes un spējas.

Galvenās cilvēka radošā darba sfēras var

nosacīti iedalīt teorētiskajā, praktiski kon-

struktīvajā, ētiskajā un mākslinieciskajā

jaunradē. Teorētiskā — zinātniska, filozo-

fiskā — jaunrade tiecas izpētīt lietu un pa-

rādību objektīvo stāvokli, iegūtās atziņas
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attīrot no individuāli subjektīviem piemaisī-

jumiem, bet praktiski priekšmetiskā jaun-

rade, tieši otrādi, meklē ceļus, kā pārveidot
īstenību atbilstoši indivīdu, sociālo grupu,

sabiedrību un galarezultātā visas cilvēces

bioloģiskajām un sociālajām vajadzībām un

interesēm. Taču reizē praktiski priekšmetiskā
jaunrade arī virzīta uz lietu objektīvā stā-

vokļa apstiprināšanu. Kaut ko radīt vai pār-
veidot iespējams, tikai balstoties objektīvās
likumībās. Tas nozīmē, ka mūsu interesēm,
uzdevumiem un mērķiem, kā arī pārveides
līdzekļiem adekvāti jāatbilst īstenībai, no-

teiktiem objektīviem likumiem. Šajā nolūkā

arī tiek izmantoti citu jaunrades nozaru sa-

sniegumi, kas materiālo vērtību sasaista ar

noteiktu garīgās (intelektuālās, estētiski

mākslinieciskās) vērtības mēru.

īpaši izteikti šī likumība atklājas mūs-

dienu tehnikā jeb, kā mēdz teikt, tehniskajā
civilizācijā. ZTR apstākļos sastopamas divas

pretējas tendences: absolutizēt moderno teh-

niku, pacelt to «vērtību dieva» pakāpē un,

otrādi, visas mūsdienu negācijas (ekoloģisko
krīzi, cilvēka atsvešināšanos no garīgām vēr-

tībām utt.) uzskatīt par tehnikas sekām.

Mūsu pieeja tehnikas izpratnei ir dialektiska

un apzināti vēsturiska. Tehnika kā viens no

ražotājspēkiem top izgudrotāju jaunradē, ko

nosaka cilvēku, sabiedrības vajadzības. Teh-

nikai kā noteiktai civilizācijas pakāpei un

vērtībai raksturīgi vairāki momenti: tehnika
ir specifiska sociāla parādība, neatņemama
sabiedriskās esamības sastāvdaļa; tā aptver
materiālās sistēmas, paaugstinādama mērķ-
tiecīgās cilvēka darbības efektivitāti; tehniku
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veido apzināti radīta sistēma, tā ir fiziska
darba un materializētu zināšanu produkts;
tās pamatā ir mērķtiecīga materiālu un pro-
cesu izmantošana; tajā izpaužas cilvēka

jaunrade, kurā no neskaitāmām iespējamām
objektīvo likumu kombinācijām tiek atrastas

noteiktu mērķu sasniegšanai piemērotās; teh-

nika veido subjektīvo mērķu un objektīvo to

sasniegšanas iespēju dialektisko vienību;
tehnikai raksturīga struktūras un procesa

vienotība, un tā tiek izmantota, balstoties uz

specifiskām atziņām. 25

Tehnikas sociālo un morālisko lomu no-

saka sociālie spēki, kuru rokās tā atrodas:

imperiālisma, militāro monopolu spēki teh-

niku izmanto cilvēku ekspluatācijai, privāt-
kapitāla vairošanai, kara draudu eskalācijai
bet sociālisma pasaule — tautas labklājībai,
vispārējam progresam, mieram un humānis-

mam, savai drošībai.

Cilvēka darbība nepieciešamo priekšmetu
veidošanā, vēlāk ražošanā ir kārtojošs, or-

ganizējošs, harmonizējošs, antientropisks
process. Šajā nozīmē sociums ir biosa tur-

pinājums kvalitatīvi augstākā attīstības pa-

kāpē.26

Materiālās un garīgās kultūras parādībai
gan savā būtībā, gan arī funkcijās ir relatīvi

patstāvīgi veidojumi. Taču tās vieno cilvēka

radoši produktīvā darbība un to mērķis -

apmierināt cilvēka vajadzības, nodrošināt

sabiedrības funkcionēšanu un progresu.
Izcilais krievu mākslas kritiķis V. Stasovs

(1824—1906) rakstīja, ka vispusīgi izvērstai

sabiedrības kultūrai raksturīga bagāta ma-

teriālā un garīgā esamība to savstarpējā
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mijiedarbē. Tur, kur zemā līmenī ir celtnie-

cība, ražošana, sadzīves kultūra, tur arī ga-

rīgā kultūra būs dibināta uz smiltīm, tai ne-

būs materiālā pamata, nepieciešamo eksis-

tences nosacījumu. G. Sunjagins apcerē
«Māksla un materiālā kultūra» (Ļ., 1978)
akcentē, cik cieša šī saikne ir arī mūsdienās.

Imants Ziedonis «Kurzemītē» visai pār-
liecinoši parādīja, ka tagadnes laukos strauji

ceļas materiālās dzīves līmenis, taču garīgo
vērtību nepietiekamība, materiālās vides

estētiskā nepiesātinātība dara cilvēka dzīvi

vienpusīgu. Tikai materiālo un garīgo vēr-

tību, dzīves praktisko un estētisko kvalitāšu

savstarpējā atbilstība, līdzsvarotība var da-

rīt dzīvi cilvēka cienīgu. īpaši tas attiecas

uz attīstīta sociālisma sabiedrību, kur šāda

atbilstība kļuvusi par mērķi un normu.

Tāpēc viss, ko mēs saucam par priekšme-
tiski materiālo kultūru, nereducējas tikai uz

materiālo ekvivalentu, bet ietver sevī arī cil-

vēka gribu, fizisko un garīgo enerģiju, mērķ-
tiecību, prasmi, talantu. Otrā, socializētā

daba ir objektivizēta radošo spēku un spēju,
skaistuma un harmonijas izpausme — īpaša
vērtību pasaule un vērtība cilvēkam.

Priekšmetam pašam par sevi nav nedz mo-

rāliska, nedz psiholoģiska satura. Taču dar-

barīkus, lietošanas priekšmetus var aplūkot
arī kā savdabīgu kanālu, formu vai līdzekli

tādu psihisko īpašību un mehānismu nodo-

šanai indivīdam, kuri viņam nepieciešami
morālai rīcībai un noteiktai psihiskai pašap-
ziņai, stabilitātei. Priekšmetu pasaule šaja

skatījumā jāaplūko nevis izolēti, bet ciešā

saiknē, kompleksā ar garīgo kultūru, tās



126

ietekmi. Par šo vienotību liecina gan folk-

lora, gan etnogrāfija, gan mūsdienu sa-

biedrības realitāte. Cilvēks nevar produktīvi
radīt nozīmīgas priekšmetiskās vērtības bez

zināšanām, bez noteiktām radošām iema-

ņām, noteikta vērtībievirzes, estētiskās gau-
mes līmeņa.

Varam pilnīgi pamatoti sacīt, ka lietu vēs-

ture ir cilvēka socializēšanās un garīgošanās
vēsture. Rūpīgi aplūkojiet kaut vai mūsu Et-

nogrāfiskā brīvdabas muzeja un Maskavas

Politehniskā muzeja daudzos eksponātus, un

tie jums skaidri apliecinās šīs domas patiesī-

gumu.
Kā teicis kāds rakstnieks — ikviena

priekšmeta vēsture ir pieci tūkstoši kur, sep-ļ
tini tūkstoši kā, simt tūkstoši kāpēc.

Mēs piespiežam pogu, un momentā iede-

gas spuldze. .No fizikas zinām, ka elektris-

kās spuldzes izgudrošanā galvenie nopelni
ir zinātniekiem Voltam, Ladiginam un Ediso-

nam. Taču cilvēka ceļš uz ērto un spulgo
gaismu ir bezgala garš un sarežģīts. Tas it

daudzu gadu tūkstošu ceļš no vienkārša

ugunskura uz pirmatnējās mītnes klona

līdz skalam (ko vēl pirms simt gadiem lie-

toja arī mūsu senči), lāpai, tauku, vaska un

stearīna svecei, eļļas, bet pēc tam petrolejas
lampai, gāzes lukturim (ar ko apgaismoja
arī ielas) un elektriskajai svecei. Tā bija

pavisam jauna pakāpe gaismas ķermeņa vei-

došanā, un tās pamatus lika 19. gadsimta
izgudrojumi fizikā un tehnikā. Tā bija cieši
saistīta ar elektrības izgudrošanu, tās avotu

atrašanu. No pirmās spuldzes izgatavošanas
līdz tās lietošanai dzīvokļa un ielas apgaismo-
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šanā (Parīzē 1877. gadā) pagāja vairāki gadu
desmiti. Pirmās spuldzes bija diezgan neēr-

tas un ātri izdega. Tikai Edisonam izdevās

pagarināt spuldzes mūžu līdz 800 stundām.

Tā bija īstā tagadējās spuldzes priekštece.
Varbūt vēl sarežģītāks, ilgstošāks bija cil-

vēka ceļš uz pulksteni (pirms tam bija
ūdens, smilšu, saules, nūjas utt. laikrāži),

barometru, mikroskopu, radio, automašīnu

un daudzām citām tagad tik nepieciešamām
lietām. Sis ceļš balstījās uz sīkstu, neatlai-

dīgu darbu un pasaules izzināšanu.

Ikvienas lietas tapšana ir saistošs stāsts

par cilvēka meklējumiem, pūļu un izziņas
alku nebeidzamo ceļu, kas joprojām turpi-
nās.

Šodien mūsu zemē ir radīta «Tehnikas sar-

kanā grāmata», kurā tiek fiksēti unikāli, iz-

zūdoši tehnikas darinājumi. Tiem nav utili-

tāras nozīmes, bet ir milzīga kultūrvēstu-

riska nozīme. Tika uzskatīts, ka Rīgas rūp-
nīcā «Russo-Balt» mūsu gadsimta sākumā

ražotās 500 automašīnas (izņemot vienu

Maskavas Politehniskajā institūtā esošo ek-

semplāru) ir izzudušas bez pēdām. Taču

nesen viens šīs mašīnu markas eksemplārs
tika atrasts, rūpīgi restaurēts un eksponēts
auto vēsturei veltītajā izstādē Rīgā. Tas ne

tikai kļuva par izcilu notikumu antīko auto-

mobiļu cienītājiem, bet arī saistīja plašas
sabiedrības uzmanību kā noteikta mūsu ze-

mes tehnikas vēstures un civilizācijas attīs-

tības posma fakts, priekšmetiskots cilvēku

pieredzes glabātājs.
Vislielākā vērtība civilizācijas vēsturē ir

tiem materiālās kultūras priekšmetiem,
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kuros visizteiktāk objektivizējusies pirmat-
klāsme, oriģinalitāte, būtiski jaunas kvalitā-

tes (salīdzinājumā ar iepriekšējiem cilvēce:

attīstības posmiem) un cilvēka radoši kon-

struktīvās spējas un kuri zīmīgi ar respektē

jamām estētiskajām kvalitātēm, iespaidīgi:
formu. Šādi objekti parasti arī kļūst par mu-

zeju eksponātiem, cilvēka daudzveidīgās dar-

bības, radošo spēju reprezentantiem; tie

iegūst nemirstību. Ikviens no mums ir dzir-

dējis teicienu «septiņi pasaules brīnumi*

Ar to tiek apzīmētas izcili vienreizīgas cel-

tnes, objekti ar lielu kultūrvēsturisku nozīmi

un vērtību — Ēģiptes piramīdas, Rodas ko-

loss, Aleksandrijas bāka, Efesas Diānas tem-

plis, Halikarnasas mauzolejs, Olimpa Jupi-
ters un Semiramidas gaisa dārzi, kā arī citi

No rīta piecēlušies, jūs vispirms pārlaižat
skatienu savai istabai un ieraugāt grāmat-
plauktu, pulksteni, radio, televizoru, mēbe-

les, gleznas ... leraugāt daudz citu lietu, kas

ir jūsu palīgi, jūsu pašu «turpinājums», bez

kā jūs nevarat iztikt. Aizejiet uz tautsaim-

niecības izstādi Mežaparkā, un jūs redzēsit

bezgala daudz lielisku priekšmetu, rīku, apa-

rātu, dažādu cilvēku radīto produkciju, kas

ir visas sabiedrības pūliņu rezultāts un sa-

biedriska vērtība.

Lieta ir cilvēka palīdze, «uzticīga kal-

pone», dzīves atvieglotāja, dzīvesveida at-

spoguļotāja un izteicēja, cilvēka socialitātes

daļa. Reizē lieta ir īpaša zīme, kas atklā;

daudzveidīgās objektivizētās cilvēka garīgo
spēku izpausmes, cilvēka darbības, viņa so-

ciālo lomu daudzpusību. Lietās mēs redzam

cilvēka vaibstus. Šekspīra «Jūlijā Cēzarā»
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Kasijs sarunā ar Brutu jautā: «Saki, Brut,

vai tu redzi sevi?» Bruts: «Nē, Kasij, acs

sevi neredz. Tā redz sevi atspoguļojumā,
caur citām lietām.»

Māksla, it īpaši glezniecība, ar lietu,

priekšmetiskās pasaules detaļām pauž cilvēka

vērtībattieksmi pret pasauli. Ļoti izteikti šo

principu izmantoja franču gleznotājs F. Ležē.

E. Iltners savos jaunākā posma darbos «kon-

frontēja» mašīnas un cilvēkus, vērīgi sekoja
šim «attieksmēm» un ar perspektīvu skatī-

jumu tiecās tās optimistiski harmonizēt.

Tāpat kā formas tērps raksturo karavīra,
lidotāja, jūrnieka vai citas profesijas pār-
stāvja vietu un lomu dzīvē, tāpat lietu for-

mas raksturo šo lietu apmierināto cilvēka

spēju un prasību saturu. Lieta ir sava veida

metafora, kurā apvienojas dabas un cilvēka

subjektivitātes radītās vērtības. Daudzi

priekšmeti ir simboli, kas cilvēkam izteic no-

teiktu viņa esības statusu. Daudzām tautām

(piemēram, čuvašiem) pēc apģērba var at-

šķirt precētu sievieti no neprecētas. Centieni

gredzenu kā laulības simbolu «atcelt» līdz ar

baznīcas laulības atcelšanu izrādījās* ne-

veiksmīgi, un tas kalpo par divu cilvēku sa-

vienības, mīlestības simbolu.

Lieta kā zīme (karogs, ģerbonis, rags kā

pasta simbols, enkurs kā jūrniecības sim-

bols, ordeņi, medaļas, talismani, suvenīri,

nozīmes utt.), priekšmeta funkcijas un for-

mas saliedētība mums daudz ko pasaka par
cilvēku

— viņa sociālo un profesionālo sta-

tusu, tradīcijām, tehniskās jaunrades spēju,
materiālajām iespējām, vispārīgo kultūru,
estētisko gaumi utt.
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Priekšmetiskās vērtības gan nav cilvēka

esamības, viņa personības pašmērķis, jo
galvenokārt tās tomēr ir eksistences līdzek-

lis, taču cilvēka priekšmetiskā pasaule,
«otrā daba» ir viņa socialitātes izteicēja,
viena no viņa personības mēra, viņa darbī-

bas (izzinošās, radoši konstruktīvās, novēr-

tējošās, komunikatīvās) vispārīgās sabied-
riskās nozīmības paudējām. Vienpusīgas,
pašmērķīgas lietu varas kultu, kas rakstu-

rīgs vienpusīgas, bezgarīgas cilvēka eksis-

tences situācijai, marksistiskā personības
koncepcija noraida. Mēs uzskatām, ka cil-

vēks savus īstenos spēkus var apliecināt,
pirmkārt, veidojot lietas, kas praktisko un

estētisko funkciju apvieno vienotā vese-

lumā, saskaņojas ar sociālistiskās sabiedrī-

bas cilvēka garīgajām prasībām, dzīves-

veidu; otrkārt, materiālās un garīgās vērtī-

bas harmoniski un saprātīgi līdzsvarojot
atbilstoši personības daudzpusīgajām un

reizē vienoti mērķtiecīgajām iekšējām prasī-
bām. Liela taisnība angļu sakāmvārdam, ka

vispirms cilvēks uzceļ māju, bet pēc tam

māja*veido pašu cilvēku. Tāpēc mūsu arhi-

tektu un celtnieku, konstruktoru, dizaineru

darbība virzīta ne tikai uz utilitāru, bet ari

uz svarīgu sociālu, garīgi audzinošu, estē-

tisku uzdevumu risināšanu. Šis «garīgais
atlikums», kas it kā paceļas pāri objekta
utilitārajam satvaram, pauž patieso cilvēcis-

kumu.

Vienpusīga lietu vērtības pārspīlēšana
saistīta ar zemu inteliģences līmeni, vienpu-

sīgu vērtīborientāciju. Lietas te nav vainī-

gas, un nekā fatāla te nav. Viss atkarīgs no
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izmanto priekšmetu pasauli materiālo un ga-

rīgo vajadzību apmierināšanai. Attieksmi

pret lietām kropļo, vienpusīgi hipertrofē (un
reizē cilvēku demoralizē) tādas parādības kā

deficīts, «blats», estētisko kvalitāšu ignorē-
šana ražošanā, visa ārzemnieciskā pielūg-
šana, vienpusīga pārvērtēšana utt.

Ir tādas esamības sfēras kā tirdzniecība,
sabiedriskā ēdināšana, sadzīves pakalpo-
jumi, veselības aizsardzība, vides labiekārto-

šana, kur cieši saplūst materiālais un garī-
gais, kur neapšaubāmi cilvēka garīgo —

morālo, psiholoģisko, ētisko — tonusu no-

saka materiālais līmenis un tā organizācija.
Lietu ietekme uz indivīdu ir vairāku fak-

toru pastarpināta. Svarīga loma ir īpašuma
formai, valdošajai ideoloģijai, izglītības un

kultūras līmenim, ģimenes tradīcijām, mik-

rovides standartnostādnēm pret lietām, cil-

vēka pieredzei.

Tādējādi ne tikai garīgā, bet arī materiāli

lietišķā kultūra atklāj būtiskas cilvēka vēr-

tīborientācijas izpausmes. Uzskatīt sabiedrī-

bas garīgo dzīvi par vienīgo kultūras formu,

reducēt uz to aksioloģiskās nostādnes —

tas loģiski nozīmētu ierobežot vērtības ar

virsbūves rakstura parādībām, tādējādi ne

tikai vienpusīgojot vērtību saturu, bet arī

nonākot pretrunā ar praksi, ar marksisma-

ļeņinisma koncepciju.
Tikai saprātīgs samērojums materiālo un

garīgo prasību apmierināšanā var nodroši-

nāt izvērstu personības attīstību, funkcionē-

šanu, pašrealizāciju un pašapstiprināšanu,
veidot vispusīgu, harmonisku cilvēku.
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ZINĀTNES UN
FILOZOFIJAS VIETAVĒRTĪBUSISTĒMĀ

Šī jautājuma pamatmomentus
esam iezīmējuši, jau runādami par aksiolo-

ģijas un gnozeoloģijas (izziņas) attiecībām.

Tādēļ šeit mēs akcentēsim tikai dažas pa-

pildlīnijas.
Zinātniskajā jaunradē objektīvi un neap-

strīdami par vērtību kļūst atklājums, patie-
sība, kas nav atkarīga no subjekta (vai

subjektu grupas) iegribām, patvaļas utt. Lai

atrastu un spētu piepildīt produktīvus mēr-

ķus, jāseko patiesībai, jābalstās uz to. Si

doma atbilst V. I. Ļeņina tēzei, ka filozofija
un zinātne ir partejiska un zinātniskajai pa-
tiesībai ir objektīvs raksturs. Cīnīties par
humāniem mērķiem, saglabāt augstus mo-

rāles principus zinātnē ir iespējams, tikai

balstoties uz objektīvo patiesību.
Buržuāziskie ideologi marksistiem daudz-

kārt pārmetuši, ka viņi esot aizrāvušies ar

gnozeoloģiju uz aksioloģijas rēķina. Taču

tas nav tiesa. K. Markss, F. Engelss,
V. i. Ļeņins pasaules izzināšanu cieši sais-

tīja ar parādību novērtēšanu. Mēs esam dia-

lektiķi un uzskatām: lai parādību varētu

izprast, lai varētu noteikt tās vērtību un sa-
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prātīgi izlemt savu attieksmi pret to, vis-

pirms tā jāizzina. Cilvēks tās vai citas pa-
rādības īpašības novērtē atbilstoši savām

vajadzībām vai veicamajiem uzdevumiem,
salīdzina ar citu parādību īpašībām un tie-

cas noteikt to vērtību. Ikdienā daudzi to dara

sadzīviskās pieredzes līmenī. Taču dziļai un

vispusīgai priekšmetu un parādību novērtē-

šanai vajadzīga zinātniska pieeja. Jautā-

jums par tās iespējām un robežām ir sarež-

ģīts, it īpaši tādās cilvēka darbības sfērās

kā politika, morāle, māksla, cilvēka emoci-

jas, kur runa ir nevis par utilitāra rakstura

tiešo, īslaicīgo, tūlīt patērējamo vērtību, bet

par substancionāli noturīgām vērtībām cil-

vēka dzīvē. Taču arī te bez zinātniskas pie-

ejas nevar iztikt.

M. Gorkijs un arī Rainis uzsvēruši, ka

cilvēkam nav varenāka spēka par zinātni.

Šis raksturojums jau arī ir aksioloģiski priz-
mēts un pasvītro zinātnes milzīgo lomu civi-

lizācijas vēsturē, cilvēku sabiedrībā. Ne velti

viduslaikos un renesanses laikmetā daudzi

izcili domātāji, jaunu patiesību atklājēji,

bija gatavi, aizstāvot zinātnisko patiesību,
ziedot dzīvību. 18. gadsimta apgaismotāji
zināšanas uzskatīja par augstāko garīgo

spēku, kam ir izšķiroša nozīme brīva cilvēka

veidošanā, cīņā pret reliģiju un citiem pagāt-
nes aizspriedumiem. Viņi gatavoja augsni

vēlākajai atziņai, ka brīvība ir izzināta (un

apzināta) nepieciešamība. Nezinošs cilvēks,

kas neredz un neapjauš savus tālākos rīcī-

bas ceļus un līdzekļus, ir nebrīvs: dzīvē viņš

taustās kā pa tumsu, jūtas kā neredzamās

važās iekalts. Patiesu, brīvu pasaules skatī-
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jumu, atraisītu rīcību, lielāku vai mazāku
brīvības pakāpi dara iespējamu tikai zinošs,
pieredzē bagātināts cilvēka» prāts. Reizē var

sacīt: aksioloģiski brīvs ir tas cilvēks, kam
vērtības apziņa izkristalizējusies, ieguvusi
skaidrību, no ārēja, subjektīvi vēl neapzi-
nāta faktora kļuvusi iekšēji apzināta, ap-
gūta — tāda, ar ko var brīvi kontaktēties,
kas kļuvusi par personisku vērtību un liek

atbilstoši tās «imperatīvam» ne tikai domāt

un just, bet arī darboties. Tā sekmē citu, tai

radniecīgu vērtību pietuvināšanos, atlasi,
veicina vērtību subjektīvu cilvēciskošanos,
stimulē jaunu vērtību radīšanu.

Tādējādi viena no svarīgākajām zinātnes

funkcijām un reizē vērtībām ir tās spēja pa-

plašināt cilvēka un cilvēces redzesloku, reizē

viņa brīvības horizontu, viņa cīnu par sa-

biedrisko progresu. Daži buržuāziskie zināt-

nieki pauž uzskatu, ka zinātnes mēraukla uz

vērtībām (piemēram, morāles vērtībām) nav

attiecināma. Atšķirībā no juridiskajām nor-

mām, kas ir valsts varas sankcionētas un

likuma formā izteiktas, morāle ir neformāls

rīcības regulēšanas, kontroles, cilvēku sav-

starpējo attiecību veids, sabiedriskās apzi-
ņas forma, kas balstās uz attiecīgajā sabied-

rībā jau nostiprinātiem vai vēl topošiem uz-

skatiem, pārliecību, principiem un rīcības

normām. Taču morāli nevar pretstatīt zi-

nātnei, kā to dara neopozitīvisti un citi ideā-

listi. Jebkurš novērtējums, kas pauž attiek-

smi pret dažādiem materiālās vai garīgās
kultūras «produktiem» (to vidū arī morāles

principiem), dziļāk, adekvātāk atbildīs sa-

biedrības vajadzībām, ja tas balstīsies vis-
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pusīgā zinātniskā apsvērumā, analīzē. Mar-

ksisms, tā zinātniskā metodoloģija palīdz

dziļi, vispusīgi, dialektiski izprast sabiedrī-

bas attīstību, tas vadošos spēkus, likumības

un palīdz izprast arī ētikas zinātnes skaid-

roto morāles būtību un vērtību. Saprāta un

gribas, t. i., zinātnes un visprogresīvākās
morāles, kritēriji te visnotaļ saskan.

Arī zinātne prasa, lai pētnieks ievērotu

noteiktas normas — patiesīgumu, godīgumu,
cieņu pret citu cilvēku meklējumiem, kuru

nolūks ir rast patiesību. Nereti savā pirm-
veidā patiesība šķiet paradoksāla, konserva-

tīvajai sabiedrības daļai nepieņemama, un,

lai to aizstāvētu, zinātniekam vajadzīga liela

ētiska noturība — līdz pat gatavībai maksāt

ar ciešanām un dzīvību.

E. Radzinska lugā «Sarunas ar Sokrātu»,
kas spilgtu skatuves dzīvi guva mūsu Krievu

drāmas teātrī, risināts pazīstamais sižets:

vairāki cienījami Atēnu pilsoņi apvaino Sok-

rātu, ka viņš sludinot nepareizu filozofiju,

samaitājot jauatni, un liek viņam izdzert

indi. Taču «nepareizums» izpaužas atziņu
novitātē, augstajās prasībās cilvēkam, kuras

nespēj izturēt «pilsētas tēvi» — Sokrāta ap-

sūdzētāji. Sokrāta priekšteči pitagorieši pē-
tīja kosmosu, dabu, turpretī viņš pievēršas
cilvēkiem un iestājas par to, lai katrs kon-

krētais cilvēks zinātu, kas ir labais un slik-

tais, un attiecīgi rīkotos savā darbībā.

Sokrāts lauž ceļu patiesajām zināšanām,

labajam un skaistajam, ar ironijas palīdzību
vēršas pret sastingumu un aizpriedumiem.
Si ironija arī aizvaino tos, kas negrib nekā-

das pārmaiņas dzīvē un domāšanā.
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Draugi grib Sokrātu glābt, uzpērk sargus,

bet filozofs atsakās bēgt,, viņš izdzer indi,

uzskatīdams, ka ar savu nāvi apstiprina un

aizstāv savu patiesību un tā iekaro nemir-

stību. Sokrāts ir cieši pārliecināts, .ka cil-

vēka galvenā nelaime ir zināšanu trūkums,

ja visi cilvēki būtu zinoši, apgaismoti, dau-

dzi trūkumi un ļaunumi izzustu. Viņš iestā-

jas par likumu ievērošanu, par to, lai ap labo

nebūtu tik daudz asiņu.
Sokrāta pirmais skolnieks dogmatizē Sok-

rātu un kļūst par viņa nodevēju. Dogma-
tisms vēršas noziegumā un

nodevībā. Sok-

rāta antipods Anits, ietērpies zvēru ādās,

pats kļūst līdzīgs zvēram. Ciniķis, apvie-
nots ar liekuli, ieskicē nākamā Jūdas kontū-

ras.

Zīmīga šajā ziņā ir arī B. Brehta filozo-

fiskā luga «Galileja dzīve». B. Brehts necen-

šas ievērot vēstures hronoloģiju, sīkas deta-

ļas. Viņš rada vēsturiski sociālu drāmu.

Galileja situācija zināmā mērā ir pretēja
Sokrāta situācijai, jo Galilejs uz brīdi un

vismaz ārēji atsakās no paša atklātās patie-
sības. B. Brehts te saasināti atklāj progresī-
vās zinātnes un reakcionārās varas kon-

fliktu. Zinātnieks tiecas pēc patiesības, bet

vara, kurai šī patiesība ir «neērta», vēršas

pret šo patiesību. Ceļš uz patiesību ir

grūts — tas iet caur šaubām, pretrunām, da-

žādu ilūziju sašķobīšanu un iedragāšanu.
Reakcionāra vara balstās metafiziskā volun-

tāristiskā nemainības, stabilitātes idejā, šau-

bas un meklējumi tai ir nepieņemami, tāpēc
sadursme ir neizbēgama. Reakcijas pārstāvji
atsakās paskatīties teleskopā un pārliecinā-
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ties, ka eksistē Jupitera pavadoņi un citas

parādības, kuru realitāte nesaskan ar līdzši-

nējiem uzskatiem. Ja fakti nesakrīt ar dog-
mām, jo sliktāk faktiem.— tāda ir viņu mo-

rāle.

Taču arī tumsoņi nevar pilnīgi iztikt bez

zinātnes. Viņi ir par zinātni, tikai bez radi-

kālām atziņām. Kardināls Barberīni, nāka-

mais pāvests Urbāns VIII, piespiezdams Ga-

-lilejli atteikties no saviem radikālajiem
atklājumiem, neaizmirst piesavināties viņa
sastādītās zvaigžņu kartes, jo tās ir prak-
tiski noderīgas jūrasbraucējiem. Hitlers zi-

nātni izmantoja militārajām vajadzībām,
bet progresīvus zinātniekus vajāja. Brehts

parāda Galileju kā zinātnes «pagrīdnieku»,
nosoda viņa kompromisu ar sirdsapziņu,
taču reizē atklāj viņa nožēlu.

Zīmīgi, ka pēc Hirosimas atombombardē-

šanas un vēlreiz pēc ūdeņraža bumbas iz-

gudrošanas B. Brehts savu lugu papildināja.
Mūsdienu dabaszinātniekiem un reizē skatī-

tāju zālei veltīts Galileja (viņš viss ir tumsā,
tikai seja apgaismota) noslēguma monologs:
«Vienīgais zinātnes mērķis ir padarīt vieg-
lāku cilvēka grūto eksistenci. Un, ja zināt-

nieki, savtīgu valdnieku iebaidīti, apmierinā-
tos ar to, ka zināšanas tiktu krātas pašu zi-

nāšanu dēļ, tad zinātne var kļūt kropla un

jūsu jaunās mašīnas nesīs tikai jaunas mo-

kas. Ar laiku jums acīmredzot izdosies at-

klāt visu, ko vien var atklāt, bet jūsu ceļš
zinātnē būs tikai attālināšanās no cilvēces.

Un bezdibenis starp jums un cilvēci var būt

tik milzīgs, ka vienā jaukā dienā jūsu
svinīgais paziņojums par jaunu atklājumu



138

tiks sagaidīts ar vispārēju šausmu sau-

cienu.»

Lugas beigās Galilejs prasa no dabaszi-

nātniekiem kaut ko Hipokrāta zvērestam

līdzīgu — «izmantot savas zināšanas tikai

cilvēces labklājībai, jo saprāta uzvara var

būt tikai saprātīga uzvara». Tāda ir atziņa,

pie kuras Galilejs nonāk savā rūgtajā pie-
redzē (un dramaturgs Brehts — vel plašākā,
vēsturiskā pieredzē).

Lugā pausta humāna doma: nedrīkst cil-

vēku padarīt par «piedevu», par skrūvīti pie
kaut kā — vienalga, vai tās būtu mašīnas

vai iestādes, vai sistēmas. Zināšanas pašas
par sevi ir sociāli un ētiski neitrālas, savu

sociālētisko vērtību tās iegūst praksē, kas

virzīta uz tādiem vai citādiem sociāliem mēr-

ķiem. Zinātne un morāle ir dažādas sabied-

riskās apziņas formas. Taču būtu metafi-

ziski uzskatīt, ka starp tām ir uzceļama
robeža. Patiesība, skaistais un labais sais-

tīti ciešām, kaut arī ne vienmēr ārēji pama-
nāmām saiknēm. Kultūra kopumā, cilvēka

sociāli tiesiskā apziņa galarezultātā izvirza

jautājumu: «Uz ko mēs varam paļauties?»
Nevar būt zinātnes sirdsapziņas bez patiesi
humānistiskām zināšanām, vispārinājumiem
un mērķiem. Tāpēc zinātnes uzvaru laik-

metā pieaug zinātnes un morāles, zinātnes

un mākslas savstarpējais sakars. Māksla,

skardama mūsdienu zinātnes problēmas, at-

tēlodama zinātnes cilvēku, tiecas stiprināt
zinātnes humānistisko kodolu.

Jo izteiktāk zinātne vairo iespējas pakļaut
cilvēka kontrolei dabas spēkus un sociālos

spēkus, jo izteiktāka un nepieciešamāka ir
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lās kalpošana humānistiskiem mērķiem. Nav

iespējama cilvēka brīvība bez atbrīvotības no

trūkuma, nezināšanas, tumsonības. Te at-

klājas zinātnes sociālie, politiskie, ētiskie,

vispār aksioloģiskie aspekti.
Zinātnes galvenā vērtība ir tās līdzdalība

sabiedriskajā progresā. Kā uzsver izcilais

padomju zinātnieks V. Vemadskis, zinātne

kļuvusi par ļoti būtisku planctāru spēku.
Saprāta un tā visprecīzākās izpausmes —

zinātnes organizācijas — rašanās varbūt ir

visnozīmīgākais no spēkiem, kāds bijis bio-

sfērā. Tas nosacījis biosfēras pāreju jaunā
kvalitātē — noosfērā, cilvēka saprāta val-

stībā.

Dažādo zinātnes nozaru eksistence ak-

centē, ka zinātne reizē ir ideāla un praktiska
bagātība. Teorētiskās zināšanas, it īpaši ar

fundamentālu raksturu, dod iespēju izprast
noteiktu matērijas kustības formu likumības,

savstarpējās saiknes. Tās stimulē arī atse-

višķu zinātnes nozaru attīstību, un to nozī-

mīgākie vispārinājumi sintezējas filozofijā.
Būtībā jebkurām teorētiskām zināšanām ar

objektīvu saturu galarezultātā ir tā vai cita

praktiskā nozīme, jo tās apbruņo cilvēku ar

pasaules pārveides metodēm, tā vai citādi

nopamato praktiskās darbības mērķus un

līdzekļus. Šajā aspektā zinātne pirmām kār-

tām ir garīga vērtība, kas spēj materializē-

ties dažādās formās. Vēstures gaitā zinātne

veic ļoti svarīgu cilvēka radītās «otrās da-

bas» racionalizēšanas lomu. Vienīgā no vi-

sām apziņas formām zinātne pirmām kārtām

tiek radīta un attīstīta tādēļ, lai cilvēku dar-

bību varētu saskaņot ar dabas un sociālās
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īstenības objektīvajām prasībām, likumiem.
Zinātne šajā sfērā tiecas savienot, harmoni-
zēt materiālo un ideālo, atklāt cilvēka mērķ-
tiecīgās darbības iespējas.

Viena no zinātnes fundamentālajām vērtī-

bām ir tā, ka zinātne kļūst par tiešu sabied-

rības ražotājspēku, varenu ZTR faktoru.

Vēsturiskās attīstības gaitā tā pakāpeniski
«garīgo» visus galvenos materiālās ražoša-

nas spēkus: tehniku, tehnoloģiju, darba in-

ženierorganizāciju. Nākotnē, komunistiskajā
sabiedrībā, zinātnei jākļūst par vispārēju

ražojošās darbības formu. Tas nozīmē, ka

materiālā ražošana tiks pilnīgi zinātniskota.

Fiziskais darbs no tiešā tās procesa izzudīs

(pašreiz roku darbs mūsu tautsaimniecībā

aptver gandrīz 45 milj. cilvēku), un ražo-

šana visos savos posmos, runājot X- Marksa

vārdiem, pārvērtīsies «materiāli radošā un

priekšmetiski iemiesotā zinātnē». Līdz ar to

paplašināsies cilvēku brīvā laika sfēra, brī-

vas radošās darbības iespējas.
Viena no zinātnes vērtībām ir tās jaunra-

došā vērtība. Zinātniskajā jaunradē izpau-
žas būtiskas visiem jaunrades veidiem kopī-

gās likumības. Tās labi atklājis T. Vilciņš

grāmatā «Izpētes objekts — zinātne», uz-

svērdams, ka zinātniskajai jaunradei rakstu-

rīga atklājoša oriģinalitāte, vispārinājumu
sabiedrisks nozīmīgums, domas koncentrē-

tība, sintēze, tās atziņām piemīt estētiska

pievilcība, spēja saistīt uzmanību, izraisīt

interesi, t. i., stimulēt tālākus meklējumus

attiecīgajā virzienā. Zinātniskās jaunrades
process ietver sevī daudzkārtēju pārslēgša-
nos no atsevišķā uz vispārīgo, un otrādi;
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tas prasa intelektuālu un emocionālu sprie-

gumu, gribas piepūli, ārējās un iekšējās pre-
testības pārvarēšanu, zinātnisku «apsēs-
tību». Emocijas, kas rodas zinātniskās jaun-
rades procesā, jau pašas par sevi ir vērtība.

Zinātniskā jaunrade ir viena no cilvēka bū-

tīgo garīgo spēku realizācijas izpausmēm,
cilvēka pašapliecināšanās formām.

Pati mūsu sabiedrības attīstīfja izvirza

nepieciešamību kāpināt zinātnisko un teh-

nisko potenciālu. Tas ir galvenais spēks,
kas tautsaimniecībā var kompensēt darba

roku nepietiekamību, celt darba ražīgumu un

ražojumu kvalitāti. Tāpēc mūsdienās pieaug
zinātniskās kompetences, jēgpilna lietišķuma
vērtība un prestižs sabiedrībā. Zinātniski ne-

kompetents, neprofesionāls cilvēks mūsdienu

prasību gaismā ir neētisks cilvēks — no viņa

nekompetences cieš sabiedrība. J. Skops savā

romānā «Drošības tehnika» parāda, ka ne-

var ar voluntāristiskiem lozungiem segt
savu neprasmi — tāda prakse ir sabiedriski

kaitīga. Šodien jāsaka: pietiek literatūrā cil-

dināt pārāk dārgo «varonību», ar kuras pa-
līdzību tiek segta nemākulīgu vadītāju hao-

tiskā rīcība. Pietiek heroizēt sturmēšanu,
kas būtībā tikai kompromitē mūsu plānvei-
dīgo saimniekošanas sistēmu.

Zinātne ir arī nozīmīgs citu sabiedriskās

apziņas formu — pirmām kārtām filozofi-

jas — avots.

Kas attiecas uz filozofiju, tad, runājot
Hēgeļa vārdiem, to var uzskatīt par grez-

numu, taču par nepieciešamu greznumu, jo,
kad ir apmierinātas dzīves primārās vaja-
dzības, par dabisku cilvēka eksistences
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tendenci, it īpaši ja viņš sev dzīvē izvirza

nopietnus mērķus, kļūst vajadzība pēc pa-
saules uzskata, arī filozofiskā. Ne velti filo-

zofijas sākumi veidojās laikā, kad cilvēka

gars jau bija pacēlies pāri pirmatnējai tīri
dabiskās dzīves stihijai, kad indivīds jau
tiecās pēc vispārīgā — gribēja izprast esī-
bas būtiskas likumības. Filozofija vajadzīga
ikvienai attīstītai tautai, ikvienai šķirai, jo
tada vai citādā pakāpē pauž gan tautas,
gan sava laika centienus un garu. Filozofija
ir cilvēces pieredzes sintēze. Vēsturiski vei-

dojušās filozofijas sistēmas neizbēgami ir

pārejošas, ar laiku tās kļūst par retrospek-
ciju ķēdi, taču veido filozofijas tradīciju kā

vērtību un nodod tālāk savas nozīmīgākās
atziņas.

Filozofija tādējādi ir nevis vienkārši zinā-

šanu summa, bet ideju sistēma, kas pauž
cilvēka attieksmi pret pasauli un pasaules
attieksmi pret cilvēku un līdz ar to veido

pamatorientierus vērtību pasaulē, kuri gala-
rezultātā nosaka cilvēka sociālo rīcību.

Marksistiskajai filozofijai ir svarīga teorē-

tiski metodoloģiska loma zinātnes attīstībā,

progresā. 27

Filozofija ir teorētisks domāšanas veids,

kas no mitoloģiskās, reliģiskās un sadzīvis-

kās domāšanas atšķiras ar tendenci rast

racionālu, analīzē balstītu vispārīgo izpratni

par parādību. Filozofijas vēsture liecina, ka

pasaules izprašanas ceļš bijis grūts, pretru-
nīgs, nereti pilns ar skarbu dramatismu un

nomaldiem. Taču tam visam cauri jaušams
cilvēka meklējošais gars, domas spēks, inte-

lekta spriegums. Raugoties no šodienas filo-
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zofisko atziņu augstumiem, seno domātāju
uzskatu kvintesence, pēc kuras visa pirmpa-
mats ir ūdens, gaiss vai uguns (Talcss,

Anaksimens, Hēraklits), šķiet naiva un ne-

zinātniska. Taču mūs saista viņu domu

gaita, tās īpatnais raksturs, drosme sacel-

ties pret tradicionālo mitoloģisko pasaules
skaidrojumu, tendence pasaules likumības

meklēt nevis pārdabiskos, mītiskos spēkos,
bet pašā dabā, matērijā. Mēs zinām, ka duā-

listi un ideālisti, pārvarot vēl neapgūta (vai
nepietiekami apgūta) materiāla pretestību,
maldoties principiālu filozofijas problēmu
risināšanā, tomēr spējuši dot ne mazumu

vērtīgu atziņu. Tādēļ, studēdami filozofijas
un vispār kultūras vēsturi, mēs apgūstam
arī viņu darbus, un tie tiek laisti klajā jau-
nos izdevumos (īpaši apsveicama te ir iz-

devniecības «Zvaigzne» sērija «Avots»).
'īstā filozofijas vērtība ir atklājama, ne jau

apgūstot shematizētos, nereti vienpusīgos

galasecinājumus un iegaumējot atsevišķus
citātus, bet gan vērīgi lasot oriģināldarbus,
nododoties dziļākām studijām. Studēdami

pirmavotus, mēs it kā jūtam domātāja klāt-

esamību, viņa garaspēku, domāšanas veidu

un stilu. Šis «klātbūtnes efekts» rosina mū-

sos garīgos spēkus plašākam domas lido-

jumam, apjausmai par tām vai citām funda-

mentālajām pasaules likumībām. Šajā pro-

cesā mēs sevi tiecamies savienot ar filozofa

atklāto pasauli, tiecamies rast savu vietu pa-

saulē. Diemžēl, šodien daudzi jaunieši filo-

zofiju studē nevis pēc avotiem, bet pēc mā-

cību grāmatām, kas gan sniedz atziņu
kopsavilkumu, taču neveicina dramatisko
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zofijas «iekšējo garu». Tāpēc ne mazums no

viņiem filozofijā jūtas vīlušies un ari tālā-

kajā dzīvē paliek pret to atsaluši. Ar to viņi
ir atsvešinājušies no lielas garīgās vērtības,
kurai tagad nav mazāka nozīme kā senatnē.

Arī šodien ļoti svaigi skan Epikūra vārdi,
kas teikti gandrīz pirms 2300 gadiem: «Lai

neviens jaunībā neatliek nodarbības ar filo-

zofiju un vecumā nepamet tās, jo neviens

nav ne nobriedis, ne arī pārbriedis garīgai
veselībai.»



145

MORĀLES VĒRTĪBAS

leklausoties runās un lasot rak-

stus, nākas konstatēt, ka nereti tiek jaukti
divi termini, kas izsaka radniecīgus jēdzie-
nus: «morāle» un «ētika». Ētika ir zinātne,

kas pēta morāli — īpašu praktiski funkcio-

nējošu sabiedrisko institūtu, kurš regulē cil-

vēka rīcību. Institūtu, kas daudzo atsevišķo
indivīdu rīcību tiecas saskaņot ar masu (ko-

lektīva, šķiras, nācijas, visas sabiedrības

utt.) kopējo rīcības līniju.

Tiesa, sabiedrībā ir arī citi faktori, kas

regulē sabiedrisko disciplīnu: cilvēku attie-

cību ekonomiskā regulācija (īstenojas cil-

vēku materiālo interešu sfērā), tiesību nor-

mas (fiksētas oficiālajos likumdošanas ak-

tos un tiek realizētas ar valsts piespiedu
līdzekļiem), administratīvās kontroles for-

mas (īstenojas oficiālo pilnvaru un pienā-
kumu sadalē starp amatpersonām). Morāles

normas var raksturot kā nerakstītus liku-

mus, ko cilvēks uzņemas un pilda brīvprā-

tīgi. Taču šī brīvprātība ir objektīvās
sabiedriski vēsturiskās nepieciešamības no-

sacīta, sava laika pasaules uzskata, sabied-

riskās domas, tradīciju, kultūras līmeņa un

citu faktoru veicināta. No otras puses, mo-

rāle regulē cilvēka rīcību itin visās viņa dzī-

ves sfērās — darbā, sadzīvē, politikā un
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zinātnē, ģimenē un sabiedrībā Tās vai citas
sabiedrības morāle pirmām kārtām nosaka
noteiktu rīcības saturu, ko citādi vēl pie-
ņemts dēvēt par tikumiem. Taču praktiski šis

saturs nav atraujams no konkrētā rīcības

aspekta — politiskā, tiesiskā, estētiskā utt.

Ikdienas dzīvē morāliskās jeb tikumis-

kās normas īstenojas masu ieradumu, vis-

pāratzītās un pieņemtās disciplīnas, sabied-

riskās domas ietekmē. Katra atsevišķa
cilvēka rīcību no morāles normu izpildes vie-

dokļa kontrolē principā visi — visa apkār-

tējā sabiedrība. Turklāt tās vai citas perso-
nas autoritāte morāles sfērā nav saistīta ar

oficiālām pilnvarām, varu vai sabiedrisko

stāvokli, bet gan ir tīri garīga autoritāte (un'
reizē cilvēciska vērtība), kas izriet no visas

cilvēka būtības, viņa rīcības motīviem un

patiesajiem rezultātiem. Par īstenām vērtī-

bām uzlūkojami tikai tie cilvēka radītie ga-

rīgās kultūras produkti, kas spēj pārvērsties
ētiskās kvalitātēs.

Cilvēka morāliskās īpašības var būt un ir

ārkārtīgi dažādas. Attiecībā uz cilvēka sa-

biedriski idejiskajām kvalitātēm mēs runā-

jam par revolucionāro modrību un principia-
litāti, apzinīgumu, jaunā izjūtu un pašaiz-
liedzīgumu vai arī par demagoģiskumu un

konservatīvismu, mietpilsoniskumu un vul-

garitāti, ciniskumu, iedomību utt. Attiecībā

uz tādu kvalitāti kā godīgums mēs vienā ga-

dījumā varam saskatīt uzticību un patie-
sumu, atklātību un tiešumu, bet citā — po-
lārā vai atšķirīgā — nodevību un viltu, de-

magoģiju un melus, liekulību un farizejisku
izlikšanos. Cilvēka attieksmē pret sevi un
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citiem var atklāties tādas morāliskās īpašī-
bas kā cildenums, laipnība, augstsirdīgums,
prasīgums, uzticēšanās, cieņa, līdzjūtīgums,
vienkāršība, cilvēcīgums, lepnums — vai arī

augstprātīgums, skaudīgums, ciniskums,

egoistiskums, patmīlīgums, neiecietīgums,
iedomīgums, greizsirdīgums utt.

Cilvēka izturēšanās pret darbu un īpa-
šumu no morāliskā viedokļa var izpausties
gan kā čaklums, centība, darba mīlestība,

taupība, gan arī kā slinkums, karjerisms,
patērētājattieksme, skopums, liekēdība. Indi-

vīda gribasīpašības, no vienas puses, ir iztu-

rība, vīrišķība, drosme, pašdisciplīna, bet,
no otras puses, bailība, mazdūšība. Cilvē-

kam raksturīgas arī tādas morāliskās jūtas
kā mīlestība un naids, lepnums un skaudība,
bailes un kauns, patmīlība un godkāre . . .

Pirmajā acumirklī visas šīs morāliskās

īpašības (jeb, var arī teikt, morālisko īpa-
šību gradācijas ar plusa vai mīnusa zīmi)
var likties tīri subjektīvas, cilvēkā ieslēptas,
viņam vien piederošas. Taču, aplūkojot pla-
šākā cilvēciski sabiedriskā skatījumā, kļūst

redzams, ka tajās iemiesojies sarežģītāks

komplekss — morāles principi, ideāli, cilvēka

jābūtība. Apvienodamies noteiktā sistēmā,

visi šie morāles priekšraksti pārtop uzskatos

par cilvēka dzīves mērķi, dzīves jēgu, par

cilvēka personības morālisko satvaru. Tie

jau iegūst gan atsevišķam indivīdam, gan
visai sabiedrībai svarīgu objektīvu raksturu.

Tie nosaka cilvēka dzīvesdarbības virzību,
kolektīva garīgi morālo gaisotni, ietekmē

cilvēku sadarbību, kopīgā darba rezultā-

tus...
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Katra aizvadīta diena, katrs jauns rīts, ;
kas liek ar zināmu jau izkristalizētu distanci i
atskatīties uz iepriekšējo dienu, ikvienā no !
mums rada vai nu garīgas piepildītības,

gandarījuma, apmierinājuma, vai arī tuk-

šuma, vilšanās, mulsinošas pretrunības sa-

jūtu. Rūpīgāk analizējot aizvadītās norises,

mēs jo bieži varam konstatēt, ka to vērtī-

gumu lielā mērā nosacījusi mūsu personības
morālisko īpašību piepilde darbībā un attiek-

smē pret citiem, kā arī citu cilvēku izturē-

šanās pret mums, mūsu nodomiem, plāniem,
darbiem. Mēs atceramies, ka darbā bija jāat-
risina visai sarežģīta problēma. Te bija
iespējami dažādi varianti, to vidū arī pie-
kāpšanās mazdūšīgākajiem «pusceļa gājē-

jiem», kas jautājuma risināšanu gribēja at-

likt uz vēlāku laiku, nogaidīt. Taču jūs

spējāt argumentēt, pārliecināt, pierādīt, ka i
jautājums nav atliekams, ka tā atrisināšana

pilnā apjomā un vistuvākajā nākotnē dos

lielu labumu lietai, kurai mēs kalpojam...
Jūs šajā dienā bijāt noguris, aizņemts, taču

nenoraidījāt kādu jaunu cilvēku, kas griezās
pie jums pēc padoma, izrunājāties ar viņu,

rūpīgi izsvērāt visus «par» un «pret» viņu

interesējošajā lietā, un viņš aizgāja ar

izkliedētu neziņu, jaunas apņēmības pilns.
Jums piezvanīja cilvēks, kas stāda nozares

darba plānus nākamajiem pieciem gadiem,
un uzaicināja jūs strādāt pie problēmas, kas

jūs pašu saista; saruna bija sirsnīga, paļā-

vīga, konstruktīva. Tā jūs dienas nogalē
vērta pacilātā noskaņā; iztēlē, domās jūs

ieskicējāt nākamā darba metus, un apziņa

par šo perspektīvo darbošanos jūs patīkami
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satrauca, radīja pozitīvas emocijas. Vakarā

jūs aizgājāt uz teātri. Izrāde bija spilgta,,

asa, laikmetīga. Ar pārliecības spēku tajā
risinātās morāles problēmas asociējās ar

visu dienā notikušo, deva jaunu spēka
lādiņu, radīja patiesu estētiski ētisku garīgu

prieku. Tāpēc par aizvadīto dienu kopumā
jūs izjutāt pozitīvu morālu gandarījumu un

varējāt to nosaukt par īsti vērtīgu sava

mūža dienu, kas dos labu atbalstu nākama-

jai. Bet dzīvi, mūžu jau arī veido šīs die-

nas — piepildītas vai nepiepildītas. Diem-

žēl, ne no tādām vien veidojas mūsu mūžs.

Ir dienas, kurās mēs savos centienos sasto-

pamies ar aukstu vienaldzību un nelaipnību
no savus noteiktus pienākumus pildošo per-
sonu puses, pat birokrātismu, esam lieci-

nieki morāliskām kroplībām, kuras labot nav

mūsu spēkos, lasām grāmatu, kurā nav bez-

kompromisa patiesuma, dziļuma, mākslinie-

ciskās pievilcības, un mūs (vismaz uz laiku)

pārņem grūtsirdība, apātija, kas tikai ar

laiku atkal pāraug spītā, ticībā labajam. Un

tikai sirsnīga telefona saruna ar labu, uzti-

camu draugu, emocionāls televīzijas raidī-

jums spēj šīs neveiksmīgās dienas beigās-
ieviest zināmu garīgu līdzsvaru, nomierināt.

Te mēs ieskicējām divus prestatīgus mo-

deļus, kuros atklājas morālisko attieksmju
un reizē morāles vērtību lielā (arī emocio-

nāli psiholoģiskā) nozīme cilvēka dzīvē. Šīs

cilvēka ikdienas var veidoties un veidojas.
|oti pretrunīgi: tajās var atklāties gan mo-

rāliski pozitīvais, labais, gan arī negatīvais,,
sliktais. Bet no tā, kā tie saplusējas daudzu

cilvēku attiecībās, saiknēs, darbībā, atkarīgs
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morālpsiholoģiskais klimats plašākā mērogā,
galarezultātā atkarīgs arī daudzu pasākumu,
darbu iznākums, cilvēku garastāvoklis, to-

nuss, nereti arī viņu tālākais liktenis ...
Balstoties uz sabiedrības izstrādātajiem

morāles priekšrakstiem, apgūstot tos, atse-

višķs cilvēks spēj tajā vai citā pakāpē regu-
lēt savu rīcību un spriest par visu, kas no-

tiek viņa apkārtnē. Tādējādi morāles sfērā

cilvēks funkcionē ne tikai kā sabiedriskās

kontroles objekts, bet arī kā pašdarbīga per-

sona (subjekts), kam piemīt morāliskā paš-

apziņa — pārliecība, jūtas, noslieces, sirds-

apziņa.
Jo augstāks ir humānisma mērs cilvēku

attiecībās, jo plašāka morāles darbības sfēra

sabiedrības dzīvē. Jo izteiktāka cilvēka per-

sonība, jo pilnīgāka viņa morāliskā pašap-

ziņa un reizē viņa aktīvi negatīvā attieksme

pret atkāpēm no morāles normām, pret mo-

rāliskām kroplībām. Kā liecina dzīve, daudzi

laikraksta «Ļiteraturnaja gazeta» materiāli,
literārie darbi (V. Tendrjakova «Nakts

pirms izlaiduma», V. Astafjeva «Zivju ķē-

niņš», J. Bondareva «Krasts», «Izvēle»,

I. Grekovas «Katedra», P. Kūsberga «Lietus

lāses», E. Vetemā «Monuments», «Nogu-
rums» v. c), tieši personība ar augsti iz-

koptu morālisko pašapziņu ir visjūtīgākā,
visvieglāk ievainojama saskarē ar ļaunumu,

viltu, cinisku birokrātismu, divkosību, karo-

jošu mietpilsonību, egoismu un citām amo-

rālām izpausmēm. Šādai personībai rakstu-

rīga nesamierinātība, konsekventa cīņa par

saviem un mūsu sabiedrības morāliskajiem

principiem. Galu galā šie principi parasti



151

uzvar. Taču nereti šī cīņa ir dramatiska, pat
traģiska, jo arī ļaunumam ir savs spēks,
savs ieroču arsenāls. Šajā cīņā tiek zaudēts

daudz morālpsiholoģiskās enerģijas, ko va-

rētu ziedot radoši konstruktīvajai darbībai;
nereti morāliski principiāls cilvēks iet bojā
arī fiziski. Tāpēc cīņa par pozitīvām ētiska-

jām vērtībām mūsu sabiedrībā reizē ir cīņa

par visa ļaunā, morāliski kroplīgā iznīcinā-

šanu (N. Cerniševskis: «Labais nav iespē-

jams bez ļaunā nosodīšanas.»). Reizē tā ir

iestāšanās par personību, tās aizstāvēšana,
tās ētisko pozīciju stiprināšana.

Augusts Milts savā grāmatā «Harmonis-

kais un disharmoniskais personībā» 28 pārlie-
cinoši parāda, ka harmoniskas personības kā

sabiedrības augstākās vērtības veidošanās

nenotiek bez disharmonijas un aritmijas
klātbūtnes un bez pretspēka, pret kuru

izcīnot sīkstu un neatlaidīgu cīņu, tikai arī

veidojas patiesais ētiskais cilvēka kodols.

Graša vērts ir pieticīga, laipojoša cilvēka

godīgums, tāda cilvēka «garīgais līdzsvars»,
kurš nemeklē jauno un tāpēc nepazīst risku,

zināmu briesmu robežu, dramatisku stihiju.
Gēte atzīmē, ka tikai plukatas ir pieticīgi.
Liela vērtība (arī morāliska!) ir lielu pūļu
vērta. Tā top tikai cīņā pret ārējo ļaunumu,

disharmoniju, pret paša iekšējo slinkumu,

pieticību, garīgo sastingumu, bezkaislīgās
malā stāvēšanas «ne mana cūka, ne mana

druva» principu. Tā ir arī cīņa ar laika skrē-

jienu. Cilvēkam jābūt daudzpusīgam gan

lielajā, gan mazajā. Tas nav viegli. «Cits,

ieracies darbā, aizmirst ģimeni, dažs, upurē-

damies citu labā, aizmirst pats sevi, cits
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pārāk vēlu pamana, ka dzīves ceļu aizsācis

ne savu spēju virzienā, cits nav īsto ceļa
biedru atradis. Neizmantotās dzīves vērtības

ir arī mūsu neizlasītajās grāmatās, neredzē-

tajā pasaulē un dažreiz pat nepateiktajā
labajā un varbūt arī asajā vārdā, mūsu mī-

lestībā un naidā.»29

Mēs pieminējām jēdzienu «gribasspēks».
Pati par sevi tā nav ētikas, bet psiholoģijas
kategorija. Pie morāles piederoša vērtība ir

labā griba, t. i., tāda cilvēciskā griba, kas

virzīta uz mērķiem un motīviem, kuri ir aug-

stāki un plašāki, sabiedriski nozīmīgāki par

atsevišķa indivīda personīgajām interesēm.

Līdzīgā kārtā arī drosme, vīrišķība kļūst

par morālisku vērtību, ja tā virzīta uz hu-

māniem mērķiem, kalpo citiem cilvēkiem.

(Estētikā, mākslā tā saturiski atklājas ka-

tegorijā «cildenais».) No otras puses, gribas
vājums, «mīkstmiesība», rakstura nenoteik-

tība nekad nevar kļūt par psiholoģisko bāzi

morāliski stipras, veselīgas personības vei-

došanai. To labi parādījis N. Cerniševskis

savā slavenajā apcerē «Krievu cilvēks ren-

dez vous brīdī», kur viņš akcentē domu, ka

vājas gribas cilvēki, nokļūdami garīgi tukšā,

vulgārā vidē, pakļaudamies tās spiedienam,
pamazām ieslīd situācijā, kas ir pretstatīga

progresīvām sabiedriskajām interesēm. Šī

doma adresēta ne tikai l. Turgeņeva stāsta

«Asja» varonim Gaginam, bet ikvienam. «La-

bāk ir cilvēkam neattīstīties nemaz, nekā

attīstīties tādējādi, ka viņu neietekmē doma

par sabiedriskām lietām [..]» Ar to Cerni-

ševskis it kā saka: tavs pilsoniskums, tavs

sociālais un sabiedriskais ētiskums nav va-
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jadzīgs kaut kam anonīmam, bet pirmām
kārtām tev pašam. Bez šīm vērtībām tev ne-

var būt un nebūs pilna personīgās laimes

mēra, tevis paša individualitātes attīstības.

Tas īpaši svarīgi tagadnes, attīstītas sociā-

listiskās sabiedrības, cilvēkam.

Morāliskās vērtības veidojas nemitīgā sa-

biedriskās un individuālās morāles mijiedar-
bībā. Šajās vērtībās apvienojas sabiedriskās

un individuālās apziņas un rīcības, pasaules
apguves un pārveides pieredze. Sabiedriskā

un individuālā morāle veido dialektisku pret-
metu vienību; arī individuālajai morālei ir

sabiedrisks raksturs, jo tā spēj attīstīties ti-

kai sabiedrībā, un savukārt sabiedrisko mo-

rāli bagātina individuālā morāle savās spilg-
tākajās un konsekventākajās izpausmēs. Kad
mēs domājam jēdzienos «komunistiskā mo-

rāle» vai «padomju cilvēka morāle», mēs šīs

vispārinošās kategorijas neuztveram kādas

abstrakcijas veidā. Mūsu priekšā nostājas
revolucionāru paaudzes, sociālisma cēlāji,
zemes un cilvēka pārveidotāji partijas un

valsts darbinieki, inženieri, arhitekti, ģeo-
logi, celtnieki, pedagogi, zinātnieki, karavīri

Tēvijas kara cīnītāji, zemkopji jauno zemju

apguvēji, kosmonauti, diplomāti — visi tie,
kas sava rakstura kaldinājumā, darbā un

cīņā veidojuši padomju cilvēka komunistisko

morāli. Mūsu atmiņā pavīd daudzi cilvēki,
dzīves epizodes, literāru darbu un kinofilmu

varoņi — spilgti šīs morāles reprezentanti
un īstenotāji.

Sabiedriskās morāles principi un nostād-

nes sintezējas ļoti plašā daudzpakāpju
kategoriju sistēmā: sociālais taisnīgums,
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vienlīdzība, brīvība, patriotisms, disciplīna,
šķiriskā (kolektīvā) solidaritāte, sabiedris-

kais ideāls, dzīvesveids, dzīves jēga, attiek-

sme pret sabiedrisko īpašumu, sabiedriskais

pienākums, aktivitāte, humānisms, profesio-
nālā ētika .. . Taču jo bieži konkrētajā dzīves

situācijā cilvēkam dažās minūtēs vai pat se-

kundēs jāizlemj, kā rīkoties (degošā mājā
ieslēgti bērni, acupriekšā slīkst cilvēks, huli-

gāni uzbrūk sievietei, jūsu vadītas mašīnas

priekšā parādās maza meitene...). Tieši

šajās sekundēs atklāsies jūsu rīcības morā-

lums — drosme vai gļēvulība, aktivitāte

vai vienaldzība, altruisms vai egoisms...
Šādā situācijā jums nebūs laika teoretizēt,

analizēt sabiedriskās morāles kategorijas.
Te visu izšķir tas, kāda bijusi līdzšinējā mo- ļ
rāliskā audzināšana, rakstura veidošana,

noteiktu rīcības motīvu izstrāde, izšķirs indi-

vīda sociālā pozīcija, jūtu pasaules bagā-
tums — vārdu sakot, morāliskās un psiho-
loģiskās īpašības, kas kļuvušas par orga-

nisku cilvēka esamības sastāvdaļu. Plus vēl

tas, cik stabilas kļuvušas šīs īpašības un

tātad cik konsekventu attieksmi pret apkār-
tējo vidi, notikumiem un cilvēkiem tās no-

drošina. Tikai tad, ja ir šāds morāliskais no-

drošinājums, no cilvēka var gaidīt drošsir-

dību, vienalga, vai tā atklātos īsā laika

sprīdī, vai arī prasītu ilgstošu noturību.

Kā jau atzīmējām, morāles vērtību sistēma

ir ļoti daudzveidīga un komplicēta. Taču to

vidū gribas sevišķi izcelt tādu īpašību un

vērtību kā godīgums.
«Godīgums» ir sintezējoša ētikas katego-

rija. Tā ietver uzticību noteiktiem pozitīviem
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ideāliem, ncuzpērkamību, patiesīgumu, tais-

nīgumu, principialitāti, atklātību, pašcieņu,
kas apvienoti ar pienākuma jūtām, tiešumu,

labvēlīgumu, augstu sadzīves ētikas un pro-
fesionālās ētikas līmeni. Godīgums un gods
būtībā ir viens no cilvēka un cilvēces pastā-
vēšanas un progresa nosacījumiem.

Ja cilvēks pret citiem cilvēkiem, darbu
T

sabiedrību, pats pret sevi, savu sirdsapziņu
nav godīgs, tad viņam nav goda jūtu, goda-
prāta un līdz ar to neko vērtas nav arī citas

viņa īpašības. Godīgums ir cilvēka iekšējās

pasaules, viņa gara higiēna, kas nav mazāk

svarīga par miesas higiēnu.
Godīgums ir noteiktu sabiedrisku prasī-

jumu kopums. Kļūdams par indivīda pārlie-
cību, nostiprinādamies viņa rīcībā, šis morā-

liskais princips pārtop viņa pamatīpašībā,
rakstura mugurkaulā. Jau antīkajā pasaulē
tika uzsvērts, ka vergturu demokrātijas
brīvā pilsoņa godīgums ir savas šķiras godī-
guma pamatā. Dēmokrits pasvītroja, ka cil-

vēka godīgumam jāatklājas ne tikai rīcībā,
bet arī sirdsapziņas satvarā. «Ja tu esi pat
vienatnē ar sevi, nedomā un nedari neko

sliktu. Mācies daudz vairāk baidīties no se-

vis nekā no citiem.»

Godīgums jāieaudzina bērnā un jaunietī.
Tam jātop par viņa personības kodolu. Šis

mērķis nav savienojams ar divkosību, izlik-

šanos, nevērību pret topošā cilvēka domām,

jūtām, patiesības izpratni — skolā, mājās,
visā dzīvē. Laikraksts «Komsomoļskaja
pravda» publicēja kādas Krasnojarskas vi-

dusskolas 9. klases audzēknes Valentīnas P.

vēstuli. Tajā viņa raksta, ka sacerējumā par
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A. Ostrovska lugas «Negaiss» varoni Kat-
rīnu izteikusi savas domas, kas neesot sa-

kritušas ar Dobroļubova sniegto šī tēla rak-

sturojumu. Sacerējums nolasīts klasei

priekšā, ticis izlikts it kā klases apsmieklam,
pavadot to dažādiem apvainojošiem epite-
tiem — «jauns ģēnijs atradies», «Anti-Dob-

roļubovs» utt. «Vairums klases biedru

saka — «Raksti to, ko prasa, svarīgi taču

nopelnīt labu atzīmi!» Protams, tagad es

būšu gudrāka, turklāt norakstīt taču vieg-
lāk nekā domāt pašam. Un galvenais — tas

nav bīstami.» Dramaturgs V. Rozovs, ko-

mentēdams šo vēstuli, raksta, ka šāda pie-

eja rada liekulību, pat cinismu; tā nevar

ieaudzināt jaunajā cilvēkā godīgumu. «Es

esmu pret šādu gatavu, vispārzināmu patie-
sību pedagoģisku iekalšanu audzēkņu prā-
tos,» saka V. Rozovs, «jo sevišķi, ja runa ir

par daiļliteratūru, — pirmā mīlestība pret

grāmatu ir dibināta nevis uz . .
. «izņem-

šanu», bet gan uz pavisam tiešu personīgo
iespaidu, ko radījusi izlasītā grāmata.»

Godīgums izpaužas cilvēka domas, vārdu

un darbu saturiskā vienotībā. Tas veic nozī-

mīgu sociālo funkciju, nodrošinādams sav-

starpēju uzticību un cieņu starp cilvēkiem

viņu attiecībās un sadarbībā. Ja cilvēks

praksē pierādījis savu negodīgumu, mēs

viņu morāliski (nereti arī tiesiski) nosodām

un negribam stāties ar viņu nekādās nopiet-
nās attiecībās.

Godīguma struktūru veido vesels kritē-

riju vēdeklis, ko atspoguļo tādi jēdzieni kā

būt patiesam, runāt patiesību, saglabāt uz-

ticību pienākumam, cienīt citu cilvēku tieši-
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bas. Savukārt ikviena no šīm normām kon-

kretizējas un sazarojas. Godīgums atklājas
arī dabiskumā, viltus, negodīguma, divko-

sības, karojošā dogmatisma aktīvā nolieg-
šanā un cīņā pret to. Godīgums izpaužas
pilsoniskā uzticībā savai tautai, dzimtenei,
darba, ģimenes locekļa, biedra pienākumu
izpildē. Ja pienākuma jūtas neapvienojas ar

godīguma jūtām, tās nav plika vērdiņa vēr-

tas. V. I. Ļeņins izsmēja to cilvēku bezprin-
cipialitāti, kuriem «pārliecība» atrodas ne

dziļāk par mēles galu.

Runājot par tādu godīguma izpausmi kā

patiesīgums, jāšķir maldi kā gnozeoloģiska
kategorija no patiesības un meliem kā ētis-

kas kategorijas. Kļūme izziņā var būt (un
parasti arī ir) negribēta atkāpe no objektī-
vās patiesības, bet meli — apzināta patie-
sības izkropļošana nolūkā piemānīt citus,

'īstens cilvēka patiesīgums kā morāliskā vēr-

tība izpaužas lietas apstākļu pazīšanā, ap-

zinīgumā, brīvprātīgumā, konkrēto apstākļu
ievērošanā (ļoti uzmanīgi ar patiesību jārī-
kojas ārstam, dažādu nozaru speciālistiem,
kam jāglabā dienesta, valsts militārie no-

slēpumi; puspatiesība, sagrozīta patiesība
nereti kalpo par dažādu baumu avotu). Go-

dīgs cilvēks klusē par to, ko īsti nezina, par
ko nedrīkst vai nav vērts runāt.

Godavārda sociālā vērtība pieaug, kad

runa ir par noteiktu kolektīva apņemšanos,
saistībām. Šādu saistību neizpildīšana, at-

kārtotas tukšas deklarācijas devalvē dota

vārda nozīmi.

Godīgums ārpus aktivitātes, darbīguma ir

bezsatura čaula (tauta saka —
labiem
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nodomiem cejš bruģēts uz elli), bet darbī-

gums bez godīguma savukārt parasti pārtop
bezprincipu darījumā, savtīgā pragmatismā.

Nozīmīgs mērķis attaisnojams tikai tad, ja
tas sasniegts godīgiem līdzekļiem.

Godīgumam ir izšķīrēja loma indivīda

pašapziņas, harmonijas, garīgās stabilitātes

veidošanā. To labi pateicis A. Makarenko,
izvadīdams savus audzēkņus dzīvē: jābūt
godīgam, savās domās un rīcībā partejis-
kam cilvēkam, jo, lai būtu laimīgs, ir ne-

pieciešama pārliecība, ka dzīvo pareizi, ka

aiz tavas muguras nav nedz nelietības un

krāpšanas, nedz liekulīgas nogaidīšanas, I
nedz kāda cita riebīguma.

Mēs nevaram runāt, ka cilvēks ir sociāli

nobriedis, ja viņā neiemīt noteikta, apzināti
īstenota vērtību sistēma, tāda sistēma, kas

spēj īstenot noteiktus izvēles kritērijus, kuri

nav tīri autonomi, bet parasti ietiecas arī

politiskajā, filozofiskajā (pasauluzskatis-
kajā), intelektuālajā, emocionālajā un citās

sfērās. Par sociāli nobriedušu attīstīta so-

ciālisma pilsoni mēs nevarēsim runāt, ja

viņam nepiemitīs (protams, dažādās indivi-

duālās variācijās) tādas morāliskās īpašī-
bas (vērtības) kā aktīva dzīves pozīcija,
darba mīlestība, mērķtiecība, iniciatīva, dis-

ciplinētība, pienākuma jūtas pret savu zemi,

valsti, kolektīvistiski dzīves principi, atbil-

dības jūtas pret sociālistisko īpašumu, pret
ģimeni, citiem cilvēkiem, godīgums.

Sabiedrības pilsoni, kas jūtas kā savas

zemes saimnieks, kam rūp tās nākotne, kam

piemīt attiecīgais sociālpolitisko un morā-

lisko vērtību komplekss, varam uzskatīt par
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nobriedušu tagadnes visprogresīvākās sa-

biedrības cilvēku.

Morāle regulē visas indivīda dzīvesdarbī-

bas formas, reglamentē viņa sociālās lomas,

tāpēc tā ir ne tikai universāla, visur klāt-

esoša cilvēku dzīves regulētāja, bet arī so-

ciālā brieduma rādītāja. Par sociāli nobrie-

dušu mūsu zemē var uzskatīt tikai cilvēku,

kas sasniedzis tādu personības attīstības

pakāpi, kura Jauj efektīvi izmantot sabied-

rības garantētās tiesības un brīvības, izpil-
dīt konstitucionālās saistības, aktīvi pieda-
līties sabiedrības izvirzīto uzdevumu īste-

nošanā, attīstīt savas individuālās sociāli

garīgās īpašības un spējas.
Persona savā rīcībā individualizē, subjek-

tivizē, pietuvina reālajai situācijai sabied-

risko morāli, veic tās aktualizēšanas un at-

jaunināšanas darbu. Indivīds ar savu

morāli (pilsoniskuma, drošsirdības, jaunat-
klāsmes, profesionālās morāles utt. konkrē-

tajām izpausmēm) «neizkūst», nepazūd sa-

biedriskajā morālē, bet, pats bagātināda-
mies, saglabā savu ētisko patiesību.30

Būtu maldīgi domāt, ka personīgās mo-

rāles vērtības top tikai nemitīgā kustībā,

trauksmē, ārējā darbībā. Liela nozīme to

stiprināšanā ir individuālajam darbam vie-

natnē, pārdomām, atziņu izkristalizēsanai.

Tas nav individuālisms, bet svarīgs vērtību

akumulācijas nosacījums.

Kā īpašu morālisko vērtību topošajā cil-

vēkā svarīgi attīstīt jutīgu sirdsapziņu, kas

pat vissarežģītākajos dzīves brīžos liek vi-

ņam rīkoties saskaņā ar savu «iekšējo balsi»,
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iekšējo brīvību, iekšējo kultūru, kas intuitīvi

apvieno sevī visu labo, taisnīgo, altruistisko.

Cilvēka pārliecība, sirdsapziņa, bagāta kul-

tūra ir tie svarīgie balsti, kas veido perso-
nības pamatu un parasti atklājas cilvēka

uzvedības kultūrā. Uzvedības kultūras vēr-

tēšanā cieši apvienojas ētiskie un estētiskie

kritēriji, saturs un forma.

Sabiedriskās un individuālās morāles vēr-

tības netop statiski pasīvā situācijā. Tās iz-

veido apzināta, mērķtiecīga aktīvā dzīves

pozīcija. Aktīva dzīves pozīcija atbilstoši no-

teiktai vērtībattieksmju sistēmai pārvērtē
visu līdzšinējo dzīves pieredzi, zināšanas,

prasības, prātu, jūtas, motīvu, līdzekļu un

mērķu kopumu. Aktīva dzīves pozīcija indi-

vīdu padara brīvāku iepretī apkārtējiem ap-

stākļiem, bet, no otras puses, determinē

saasinātam atbildīgumam par izvirzīto

mērķu īstenošanu un to sasniegšanas līdzek-

ļiem.
Aktīva dzīves pozīcija ir cieši saistīta ar

dzīves jēgas izpratni. Aktīva dzīves pozīcija
cilvēku no melanholiska izpildītāja, nepie-
ciešamības marionetes vērš iekšēji brīvā ra-

dītājā. Tikai aktīva dzīves pozīcija arī var

veidot aktīvo morāli — svarīgu sociālās

prakses faktoru, vērtīborientācijas un vērtību

veidošanas izpausmi. Mēs zinām, ka prak-
tiski efektīvu rezultātu var sasniegt arī ar

nehumāniem līdzekļiem. Mūsu jaunākā
posma mākslā šāda rīcība vairākkārt iztir-

zāta un traktēta kā sociālistiskajam dzīves-

veidam, sociālistiskajai morālei un personī-
bas koncepcijai neatbilstoša. Cilvēka rīcības

morāliskie motīvi taču ir būtiski cilvēka so-
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ciālās iedabas izteicēji. Komunistiskā mo-

rāle virzīta uz to, lai atsevišķa indivīda

rīcība atbilstu citu cilvēku, «sociālā vese-

luma» interesēm un lai indivīds ar šo rīcību

gūtu personīgu gandarījumu.

Augsta morālisko vērtību apziņa, kas ap-

vienota ar aktīvu dzīves pozīciju, ceļ perso-
nības sociālo nozīmi, nodrošina indivīda

rīcības morālumu jebkurā situācijā, cil-

vēka, cilvēku attiecību humanizāciju. Sa-

skarē ar tādu cilvēku varam justies droši,

paļāvīgi, jo zinām, ka sastapsim izpratni,

atsaucību, tieksmi palīdzēt risināt vissarež-

ģītākās problēmas, ko izvirza mūsu dzīves

attīstības vajadzības.
Morāles vērtību lielo nozīmi cilvēka dzīvē,

viņa kolektīvistiskās un reizē individuālās

apziņas stiprināšanā mēs īpaši akcentējam,
kad runājam, ka viņš jāstimulē un jāatbal-
sta ne tikai materiāli, bet arī morāli, ka

viņa pozitīvajam veikumam jāveltī sabied-

riska atzinība.

Patiesi humānai morālei (un tāda ir ko-

munistiskā morāle) ir radošs raksturs.

Diemžēl, par to mēs maz domājam, radošo

darbību saskatīdami tikai mākslā, zinātnē,

tehniskajā jaunradē. Taču radoša attieksme

pret morāli ir īpaša morāliskā vērtība,
bez kuras šajā jomā nebūtu nekāda pro-

gresa.

Jaunrade morālē nozīmē radoši pārstrādāt
progresīvākās tās tradīcijas un izstrādāt

jaunas morāliskās pozīcijas, normas un

principus, kas atbilstu laikmeta un sabied-

riskā progresa vajadzībām. īsteni labais
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personības dzīvē vienmēr ir unikāls, indivi-

duāls — tāpat kā skaistais. Morāles normu

praktisko realizāciju nevar uzskatīt par

vienkāršu labā «tiražēšanu», jo cilvēka dzī-

vesdarbības situācijas ir bezgala daudz-

veidīgas un prasa radošu pieeju arī morā-

liskā plāksnē. Nepieciešams, lai cilvēkam

būtu noteikts priekšstats par dažādu sabied-

risko parādību (vispirms indivīdu rīcības

un tās motīvu) nozīmi sabiedriskajā tiku-

mībā.

Šo domu, kaut arī visai abstrakti, atrauti

no vēsturiskās konkrētības, tiecās akcentēt

1. Kants savā kategoriskajā imperatīvā:
rīkojies tā, lai tavas gribas maksima (t. i.,

noteikumi, pēc kuriem tu vadies) varētu būt

paraugs citu rīcībai, rīkojies tā, lai pret cil-

vēci, citiem cilvēkiem tu nekad nebūtu iztu-

rējies kā pret līdzekli, bet gan tikai kā pret
mērķi. Saasinādams morāles vērtību nozīmi,

Kants cilvēka iekšējo brīvo morālisko godī-
gumu pretstatīja oficiāli ārējam, piespiesta-
jam «tiesiskajam godīgumam». Galveno

akcentu viņš lika uz rīcības motīviem, nevis

uz pašu rīcību. Marksisms morālisko vērtību

redz motīvu un objektīvi pozitīvās rīcības

nesaraujamā vienotībā.

Visiem morāles principiem ir noteikts kon-

krēti vēsturisks, objektīvs pamats. Taču tas

nenozīmē, ka taisnīgums, pienākums vai

laime kā sociālo parādību pazīmes, līdzīgi
materiālo ķermeņu kvalitātei vai formai,

pastāv neatkarīgi no cilvēka. Aplūkot sociā-

lās īstenības īpašības atrauti no cilvēku va-

jadzībām, interesēm un mērķiem nozīmētu

«radīt» kaut kādu no cilvēkiem neatkarīgu,
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sevī pastāvošu morālisko kvalitāšu (labā,
taisnīgā utt.) un stāvok|u sfģru. Morāles

vērtību veidošana ir iestāšanās par cilvēka

laimi, cildenumu. Nevar par laimīgu uzska-

tīt cilvēku, kas «objektīvi» būtu it kā lai-

mīgs, bet šo laimi neizjūt, nepārdzīvo. Vēl

jo vairāk to nevar sacīt par veselu šķiru,
tautu.

Reizē marksisms atzīst, ka pastāv objek-
tīvi cilvēka rīcības morāliskās vērtēšanas

kritēriji, rodot tos nevis abstraktās labā un

ļaunā idejās, bet pareizi izprastas vēsturis-

kās nepieciešamības un cilvēka gribas sa-

skaņojumā, dialektikā.

Morāliskā brīvība izpaužas tur, kur cilvēks

rīkojas pēc morāliskās nepieciešamības, t. i.,
atbilstoši saviem iekšējiem pozitīvajiem dze-

nuļiem, pārliecībai un jūtām, nevis ārēju,

viņam svešu, nepieņemamu spaidu vadīts un

ietekmēts. Taču nepieciešams, lai šī pārlie-
cība un jūtas atbilstu sava laika dzīves vis-

progresīvākajām, optimālajām vajadzībām,
sabiedrības un personības attīstības intere-

sēm. Ja šie abi, subjektīvie un objektīvie,
nosacījumi harmoniski saskaņojas, cilvēks

rikojas brīvi nevis formālā, bet faktiskā no-

zīmē, apzinādamies, ka individuālā brīvība

atrautībā no sabiedriskajām interesēm ir

anarhija. Agrāk vai vēlāk tā noved strup-

ceļā, degradē cilvēka personību. To pārlieci-
noši parāda igauņu rakstnieks M. Unts

stāstā «Matiass un Kristīne». Tēlodams jau-
niešus, kas balstās pašu iedibinātajos anar-

histiskajos morāles principos, autors atklāj
to bezperspektivitāti, krahu.

Atsaucīgi, labvēlīgi, ar uzmanību izturē-
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damies pret citu cilvēku, indivīds rada labo,
kas atklājas' konkrēti. Tā ir labā izpaus-
mes priekšmetiski reālā forma. Tā izraisa

pateicības, līdzdalības, simpātiju, mīlestības
utt. jūtas, emocijas. To var saukt par labā
radīšanas garīgi psiholoģisko pusi, kas jau
atklājas divu vai vairāku cilvēku attiecībās.
Morāliskā jaunrade var atklāties un visbie-
žāk atklājas jaunā, neatkārtojamā jau sen

pazīstamu morāles normu īstenošanas formā.

Šī jaunrade palīdz praktiski garīgi veidot

cilvēcīgumu tā konkrēti vēsturiskajā un in-

dividuālizētajā izpausmē, radot vismasvei-

dīgāko kultūras veidu — darbīgo un

iedarbīgo morāli, kas sekmē sociālās un

personīgās brīvības sfēras paplašināša-
nos.

Morāles vērtību patiesais sabiedriskais

saturs īstā pilnīgumā atklājas tikai visas

cilvēka radītās kultūras kontekstā, jo bez

augstas morāliskās kultūras nevar runāt par

respektējamu kultūru vispār. Jebkura laik-

meta sabiedrības civilizācija, kultūra var

attīstīties un bagātināties, tikai humānisma

garam un augstām morāles vērtībām savie-

nojoties un veidojot caurtieci. Par to pārlie-
cināmies, kaut vai izsekodami, cik milzīga
loma morāliskajam _faktoram bijusi un ir

mākslas attīstībā. Ētiskais, apvienodamies
ar estētisko, māksliniecisko, vairākkārt pa-

stiprina savas iedarbības spēku, izceļ savas

vērtības nozīmīgumu cilvēkam, sabiedrībai,

kultūrai. Morālums, cildenums ir viena no

būtiskākajām un personības cementēšanā ļoti
nozīmīgajām vērtībām, kas ietvertas māk-

slā. Ar mākslas palīdzību cilvēks morāles
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vērtības apgūst brīvi, latenti. Morāliskais

kritērijs ir arī svarīga robežšķirtne ideju
cīņā, kas noris mūsdienu mākslā. Pirms da-

žiem gadiem iznāca šiem jautājumiem vel-

tīts ass, polemisks rakstu krājums «Tiku-

mīgā un netikumīgā māksla» (krievu un lat-

viešu valodā), kas guva plašu atbalsi

lasītājos. Indivīda attieksme pret citiem cil-

vēkiem savā pamatbūtībā ir morāles jautā-
jums, un mākslai (it īpaši literatūrai) tas

ir ne tikai izpētes priekšmets, bet arī cil-

vēka personības atklāšanas ceļš. Morāles

problemātika ir dzīvinoša atmosfēra, kas

aptver jebkuru nopietnu darbu par perso-
nības izaugsmi.

Mūsdienās aizvien vairāk pieaug cilvēka

iespējas iedarboties uz dabu, kosmosu, so-

ciālajiem procesiem sabiedrībā, uz cilvēku.

Līdz ar to pieaug arī morāliskais atbil-

dīgums gan par izvirzītajiem mērķiem, gan
darbības sekām. Te nevar būt cita kritērija
kā vienīgi rūpes par sabiedrības interesēm,

tās patiesu progresu, cilvēces nākotni —

drošību un laimi.31

Alberts Einšteins ar lielu pārliecības
spēku uzsvēris, ka ievērojamas personas

morāliskajām īpašībām savas paaudzes
dzīvē un visā vēsturē varbūt ir lielāka no-

zīme nekā tās' intelektuālajiem sasniegu-
miem pašiem par sevi. Šie sasniegumi daudz

vairāk, nekā pieņemts domāt, ir atkarīgi no

personības diženuma.

Skaidrs, ka morāles normas, principi, kas

aizvien izteiktāk ietekmē cilvēku uzvedību,

attiecības, psiholoģisko klimatu, veidojas,
nostiprinās un attīstās ikdienas sociālajā
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stāvdaja. Attīstītā sociālistiskajā sabiedrībā

dominējošajam dzīvesveidam raksturīga
tāda sociālpsiholoģiskā, morāliskā atmo-

sfēra, ko nosaka savstarpēja cieņa, augsts
atbildīgums un prasīgums, rūpes par sabied-

rības augšupeju. Šīs morāliskās vērtības fik-

sētas arī mūsu Konstitūcijā. Tas ir liels

iekarojums, reālā humānisma īstenojums

praksē.
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EMOCIJAS KĀ VĒRTĪBA

Emocijas ir ļoti būtisks psiholo-
ģisko vērtību veids. Bez tām cilvēks un viņa
dzīve vispār nav iedomājami.

Aksioloģiskā skatījumā emocijas pirmo
reizi izvērsti aplūkotas psihologa Borisa

Dodonova grāmatā «Emocija kā vērtība»32
.

B. Dodonovs uzsver, ka vērtībattieksme ir

psihiska un praktiska darbība (piemēram,
gleznu kolekcionāram, kas iegādājas, studē,

demonstrē, apstrādā mākslas vērtības), kurā

tādu vai citādu prasību apmierināšana ir

cieši saistīta ar emocionālu pārdzīvojumu.
Emocija pauž prasību aktīvo pusi, ir to ek-

sistences forma. Attiecībā uz garīgajām
vērtībām — morāliskajām, estētiskajām,
mākslinieciskajām — varam runāt tikai par
relatīvu to apgūšanas nobeigtību (piesātinā-

tību). Būtībā šim procesam nav kaut kādas

absolūtas robežas. Cilvēka gribas un inte-

lekta darbība noris ievirzē uz jaunām emo-

cionālo vērtību izpausmēm, to dziļuma un

plašuma atklāšanas iespējām.
Personības virzībai ir divas galvenās pu-

ses: morāliski pasauluzskatiskā un emocio-

nālā.

Protams, te jāatzīmē, ka pasaules uzskatu,

morāli un emocijas cilvēkā vienu no otra

var nodalīt tikai teorētiski. Praktiski šīs
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puses ir cieši saistītas, mijiedarbīgas. Taču

emocijām kā psihes darbības izpausmei ir

sava specifika, ko var aplūkot kā īpašu psi-
holoģisko vērtību.

Emocijas raksturojot tīri fenomenoloģiskā.
aprakstošā plāksnē, var akcentēt šādas to

pazīmes: 1) apziņā emocijas izpaužas tiešu

pārdzīvojumu veidā; 2) tās ir divdabīgas,
psihofizioloģiskas — reizē satraukums un tā

organiskā izpausme; 3) tām ir spilgti iz-

teikts subjektīvais iekrāsojums, īpaša «inti-

mitāte».

Emocijas nevar ne atklāt zīmējumā, ne

adekvāti raksturot zinātniskā formulējumā;
aptuveni tās var izteikt vārdos (literatūrā),
mūzikā — vissubjektīvākajā un «visiekšš-

jākā» no mākslām. Emocijas atklājas attiek-

smēs starp mūsu vēlēšanos, vajadzību ap-

ziņu un to īstenošanos, objektivizēšanos.
Emocijas, kas subjektīvi izpaužas prieka,
sarūgtinājuma, nepatikas utt. formā, pauž
apstākļu vai situāciju maiņu uz labo vai

slikto pusi («Traģēdija ir pāreja no laimes

uz nelaimi.» Aristotelis). Būdamas mūsu

darbības pozitīvo vai neveiksmīgo rezultātu

«pavadones», emocijas atklājas noteiktu mo-

tīvu īstenošanās procesā; tajās izpaužas
reakcija uz kādas vajadzības apmierināša-
nas kvalitāti. Emocijas un emotīvie noska-

ņojumi atspoguļo mūsu vērtējumu par īste-

nības vispārīgo atbilstību mūsu vajadzībām
un interesēm.

Minētajām emociju izpausmēm raksturīga
dažādība. Taču tās vieno kopīgas iezīmes.

Emocijas veic aksioloģisku funkciju. Emoci-

jas «no cilvēka interešu viedokļa ir sava
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veida vērtējums visam tam, kas notiek

ikvienā no mums un ārpus mums»
33

.
Emo-

ciju pamatā ir psihes darbība, kurā tiek no-

vērtēta smadzenēs ienākošā informācija, ko

sajūtas un uztvere «pārtulko» subjektīvu
ārējās un iekšējās pasaules tēlu formā.

Jūs esat atgriezies no cilvēka, kam biju-
šas ļoti nepieciešamas jūsu zināšanas, at-

balsts, padoms. Vairākas stundas esat pa-

vadījuši, kopīgi risinādami kādu problēmu.
Jūs vēl jūtat drauga ciešo rokas spiedienu,
pateicības spulgo gaišumu viņa acīs. Kaut

arī esat noguris un pats praktiski neesat

neko guvis, tomēr pārdzīvojat gandarījumu,
gaišu prieku, pozitīvas emocijas, jūtaties
garīgi bagātināts. Šādas emocijas psihologi
dēvē par altruistiskajām emocijām. To pa-
matā ir cilvēka iekšējā prasība sadarboties

ar citiem, palīdzēt viņiem, izjust rūpes, mai-

gumu, satraukumu par līdzcilvēkiem. Šīm

emocijām radniecīgas ir komunikatīvās

emocijas, kuru pamatā ir iekšējā prasība uz-

turēt sakarus, sadarboties ar citiem cilvē-

kiem svarīgu uzdevumu veikšanā, biedro-

ties, draudzēties un mīlēt.

Jūs esat paveicis darbu, kas jums sagā-
dājis atzinību gan savā kolektīvā, gan pla-
šākā sabiedrībā. Pamodušās emocijas pie-

ņemts saukt par gloristiskajām emocijām.
Vispārēja sabiedriskā atzīšana rada īpaši
patīkamas emocijas, kas dod spēku darbo-

ties, radīt jaunas vērtības.

Ceļā uz kādu nozīmīgu mērķi jūs esat sa-

skāries ar nopietnām grūtībām un šķēršļiem.
Taču jūs neatkāpjaties šo grūtību priekšā,
neejat tām apkārt, bet, rūpīgi apsvēris



170

iespējamos mērķa sasniegšanas ceļus un

līdzekļus, dodaties cīņā un galarezultātā ari

nokļūstat pie iecerētā mērķa. Šajā sakarā

mēdz runāt par pugniskajām (no lat.

pugna — cīņa) emocijām. To pamatā ir cil-

vēka iekšējā nepieciešamība apliecināt sevi.

pārvarot grūtības (arī briesmas), iet uz

risku, uz cīņu par ko nozīmīgu, grūti aiz-

sniedzamu.

Cilvēks nevar dzīvot bez romantiska-

jā m emocijām. Tās saistītas ar tieksmi pēc
kaut kā neikdienišķa, neparasta, brīnumaina,

gaiša, priecīga. Tās izpaužas ilgās pēc tā-

lēm, pēc vēl neredzētā, nepiedzīvotā, neiz-

justā. Tām raksturīga īpaša pacilātība, ko

rada notiekošā sevišķa nozīmīguma, dažkārt

arī noslēpumainības, sajūta. Spilgti to pauž
romantiskā māksla.

No citiem cilvēka emociju veidiem vēl mi-

nēsim gnostiskās (ar izziņas alkām, prieku
un jaunatklāsmi saistītās), hedoniskās (ju-
tekliska baudījuma, fiziska un garīga kom-

forta, apmierinājuma izpausme), estētiskās

(ar skaistuma slāpēm un tā baudīšanu sais-

tītās; tās rada aktīva saskarsme ar harmo-

nisko, cildeno, traģisko, tās atklājas nega-

tīvā attieksmē pret riebīgo, nejēdzīgo, ze-

misko utt. dzīvē un mākslā). Akizitivās (no
fr. acquisition — iegādāšanās) emocijas
rada to vai citu priekšmetu, kultūras vēr-

tību iegāde, kolekcionēšana utt.

Te jāpiebilst, ka katrs no minētajiem

emociju tipiem aptver kā pozitīvās, tā nega-
tīvās emocijas (piemēram, pelēcības, apras-

tības, dzīves vienveidības, garlaicīgas no-

māktības utt. sajūta kā romantisko emociju
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pretstats). Protams, nosaukt šīs emocijas

par negatīvām var tikai pēc satura, nevis

vērtības, jo tās, kā jau aizrādījām, brīdina

cilvēku, virza viņu uz rīcību, kas var novērst

emociju badu vai pasargāt no bīstamām

situācijām. Darbīgs tālredzīgs cilvēks apzi-
nās, ka smagas, negatīvas emocijas ir pa-

kāpe ceļā uz grūtību pārvarēšanu, uz izrau-

dzīto nozīmīgo mērķi, ka, sasniedzot to, viņš

gūs gandarījumu, pozitīvas emocijas. Garīgi

tukšam, bezpersoniskam cilvēkam arī emo-

ciju pasaule ir sekla, virspusēja, mazsaturīga,
tā vairāk saistīta ar to emociju tipu, ko psi-
hologs P. Jakobsons nosaucis par praktis-

kajām emocijām un kas saistītas galveno-
kārt ar kādu praktisku, utilitāru labumu.

Daudziem cilvēkiem arī prasības pēc hedo-

niskajām emocijām ir vulgāri pieticīgas,

viņi cenšas apreibināties ar alkoholu un nar-

kotiskiem līdzekļiem, lai tādējādi sasniegtu
ātru un spēcīgu ierosu. Taču galarezultātā
šāds ceļš noved tikai pie paģirainām izjū-
tām un ar laiku arī pie cilvēciskas notruli-

nāšanās, vispārējas degradācijas, apstāša-
nās emociju zemākajā, primitīvajā līmenī.

Patiesi dziļas un saturīgas cilvēciskās emo-

cijas rodas darbā un cīņā, pasaules izzinā-

šanā un nemitīgā sevis morāliskajā un ga-

rīgajā pilnveidē. Tikai ejot šo ceļu, emocijas
pāraug noturīgās jūtās, tajā vispārinošajā
dzīves, pasaules un sevis izjūtā, ko var

saukt par cilvēcisku laimi.

Tādējādi emociju saturu, to vērtīgumu
nosaka cilvēka darbības raksturs, dzīves

jēgas, laimes izpratne. Lai cilvēks patiesi
būtu laimīgs, viņam jāīsteno visas savas
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cilvēciskās potences. Laimi ar tai atbilstošu

emocionālo satvaru nevar gūt, ieslēdzoties

tikai šaurajā personīgās labsajūtas un lab-

klājības pasaulītē, norobežojoties no darbī-

bas, kurai ir nozīmīgi cilvēciski, sabiedriski

mērķi. Laime, līdzīgi polifoniskai melodijai,
veidojas no daudziem elementiem, kuros

skan gan gaišs prieks, gan skumjas, zaudē-

jumu rūgtums, traģikas izjūta, dažādi nian-

sēti stāvokļi starp polārām izjūtām un pār-

dzīvojumiem. Svarīga ir virsjēga, galvenais
vadmotīvs. Laimes sajūta ir integrāla emo-

cija, ko veido neskaitāmi komponenti.

K. Markss uzsvēris, ka vislaimīgākais ir tas

cilvēks, kas ar savu darbību sniedzis laimi

vislielākajam cilvēku skaitam. Zinātniskā

komunisma pamatlicēja paša dzīve ir šāda

grūta, bet lielu gandarījumu sniedzoša

laime. Darbības objektīvā jēga tajā saplūst
vienotā veselumā ar personīgajām intere-

sēm, sevis apliecināšanu.
Emocijām ir nozīmīga funkcija cilvēka

organisma un personības dzīvē. Tās sekmē

orientēšanos pasaulē, rosina un regulē
rīcību. Emocijai kā novērtējuma izpausmei
drīzāk ir līdzekļa nekā mērķa vērtība. Taču

noteiktai emociju grupai ir patstāvīgu pozi-
tīvu vērtību raksturs. Mēs zinām, ka ir

darbi, ko cilvēks veic ar prieku, apmierinā-
jumu, un ir tādas nodarbes un situācijas,
kas tiek radītas tieši emocionāla gandarī-
juma labad un kam nav utilitāras nozīmes

(spēle, satikšanās ar patīkamu cilvēku, sa-

skare ar dabu, mākslu utt.). Emocijas ir

viens no cilvēka iekšējās dzīves daudzpusī-
bas rādītājiem. Garīgi aktīva esamība bez



173

tām nav iedomājama. «Emociju bads» no-

māc, rada vienmuļības, pelēcības sajūtu.
Harmoniskas personības cilvēks tiecas to

pārvarēt saskarē ar patiesām dzīves vērtī-

bām, bet sīks «sajūtu cilvēks» — dažādi

apreibināties, «aizmirsties», mākslīgi «uz-

kurināt» emocijas, kuru vērtība ir īslaicīga
un šķietama. Turpretī dziļas, cilvēciski ba-

gātas pozitīvās emocijas atstāj ilgstošu ga-

rīgu ietekmi, iegulsnējas cilvēka apziņā,
visā viņa būtībā. Nereti cilvēks ilgojas arī

pēc emocijām, kas ir skarbas, pretrunīgas.
Tās ir lielākas vērtības nekā tukšs miers,

svētdienīga garīga bezdarbība, pasivitāte.
Pieredze liecina, ka humanizētu emociju

pavadīta un caurstrāvota darbība daudzās

nozarēs noris daudz produktīvāk nekā dar-

bība, kas balstīta uz «vēsu saprātu». Kāpēc

jau sirmā senatnē cilvēka iedaba nespēja
aprobežoties tikai ar saprātu, racionālo do-

māšanu? Acīmredzot tāpēc, ka emocijas bija
domāšanas sagatavošanas izpausme, «pirm-
forma», kas cilvēka dzīvē veic ārkārtīgi ne-

pieciešamas funkcijas. Emocijas «ieintere-

sēti», cilvēki «kaismīgi» novērtē īstenību un

pārdzīvojuma formā šo vērtējumu novada

organismam «zināšanai». Jau dzīvnieki or-

ganiski izjūt, kā noteiktā situācijā jāizturas
un jādarbojas. Attīstītam cilvēkam emocijas
ir intelekta pavadītas un caurstrāvotas. Var

sacīt, ka jebkuru izziņas un cilvēka attieks-

mju formu caurauž gribas enerģija un

emociju liesma. Intelektuālā domāšana rada

jēdzienus, emociju pārdzīvošana — emocio-

nālus vispārinājumus. Bez emocijām, bez

kaislībām daīve kļūtu neinteresanta. Tieši
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gurna apvienojums daudzus cilvēkus dara

lielus, kaut arī sekmīgai darbībai vajadzīga
savaldīšanās un koncentrēšanās. Bēdīgi gan
ir tad, ja par cilvēku jāsaka: «ne cepts, ne

vārīts». Saprātīguma caurstrāvotas emocijas
izmaina darbības līmeni, rada pacēlumu.

Visiem pazīstami ir Ļeņina vārdi, ka bez

cilvēciskām emocijām «nekad nav bijis, nav

un nevar būt cilvēcisku patiesības meklē-

jumu». Emocijas ne tikai motivē, ne tikai

aktivizē domu darbību, bet arī, ietverdamas

šīs darbības struktūrā, veic jaunradošo,
heiristisko funkciju. Tas pierādīts, analizē-

jot daudzu zinātnisko atklājumu un talan-

tīgu mākslas darbu tapšanu. Psihologs
O. Tihomirovs at?īmē, ka emocijām pareiza
risinājuma meklēšanā ir tāda pati loma kā

vārdiem «silts» un «auksts» pazīstamajā
bērnu spēlē, kur jāmeklē noslēpts priekšmets.

Tas, cik saturīgas būs nākamā sabiedrī-

bas pilsoņa emocijas, ļoti lielā mērā atka-

rīgs no tā, cik mērķtiecīgi būs ievirzīta mo-

rāliskā un estētiskā audzināšana un jūtu
veidošana kopš agras bērnības, it īpaši sko-

las gados, kad intensīvi veidojas un nostip-
rinās cilvēka intereses, individuālās no-

slieces, iekšējā garīgā pasaule. Visnotaļ

svarīgi, lai izveidotos emocionālā satvara

noturīgums, kas dzīves variablajā daudzvei-

dībā būtu viens no aizsargiem pret negatī-
vām nosliecēm, jūtu degradāciju. Emocijām

jāpārtop būtiskā faktorā, kas personību ko-

pumā spēj celt aizvien augstākā līmenī, do-

dot iespēju atklāties tās potenciālajai
mībai.34
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ESTĒTISKĀS
KULTŪRAS VĒRTĪBAS

Kultūras vēsturē estētiskās vērtī-

bas tikušas un nereti arī šodien tiek aplū-
kotas sakarā ar māksliniecisko darbību un

tās rezultātu — mākslu. Taču jēdzienus
«estētiskais» un «mākslinieciskais» nevar

reducēt vienu uz otru. Katrai no šīm kate-

gorijām savs saturs. Katra no tām saistīta

arī ar savām specifiskām «vērtības lauka»

dominantēm. Tiesa, starp estētisko un māk-

sliniecisko pastāv noteiktas mijattieksmes.
Hēgelis atzīmēja, ka dabā rodamās skaistā

izpausmes ir visai neskaidras, izplūdušas,
tās nevar īpaši analizēt, pētīt, par tām ne-

var teoretizēt. Teorija, zinātne sākas tikai

ar mākslu, ar mākslā ietverto skaistumu.

Taču Hēgelis nenoliedza, ka skaistajam, es-

tētiskajam gan dabā, gan priekšmetiski pār-
veidojošajā darbībā, gan teorijā, gan sa-

dzīvē ir liela vērtība. Kā jau atzīmējām,
Hēgelis uzsvēra, ka patiesais un labais rad-

nieciskām saiknēm savienojas tikai skais-

tumā. Un tā tas ir. Mēs jau uzsvērām da-

bas skaistuma lielo vērtību cilvēka dzīvē un

kultūrā, tiecāmies izsekot, cik liela nozīme

praktiski lietderīgā un skaistā vienotības

dinamiskajai izpratnei bija paša cilvēka
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attīstībā, vērtību izpratnes, «vērtību lauka»

tapšanā. Sabiedrības kultūras līmenis lielā

mērā saistīts ar estētiskās kultūras līmeni.

'īpaši šodien, attīstīta sociālisma sabied-

rībā, nevienā sfērā — ne lauku ainavas vei-

došanā, ne celtniecībā vai tehnikā, ne sa-

dzīvē, ne racionāli teorētisko struktūru

veidošanā vai personības būtības izpratnē -
nevaram runāt par nopietnām vērtībām,
izslēdzot no tām estētisko ekvivalentu.

Jurijs Bondarevs PSRS VI rakstnieku

kongresā akcentēja domu, ka estētiski zau-

dējumi sadzīvē, celtniecībā rada lielus mo-

rāliskus zaudējumus. «Ja arhitektūrai, pie-
mēram, jāizsaka laikmeta gars, kādēļ mēs

nepagurdami ceļam un ceļam taisnstūrainas

pilsētas bez dvēseles, ar milzīgiem caurvē-

jainiem prospektiem, kopēdami debeskrāpju
bezdvēselisko «romantiku», svešu garīgo
atmosfēru? [..] Bet kur gan arhitektūrā ir

padomju dzīvesveida stils, brālības gars un

apvienošanās siltums zem pilsētas jumta?
Aizmirsdami, augstprātīgi nicinādami paši
savu arhitektūru, mēs sašķobām tautas do-

māšanas veidu. Mūsdienu pilsēta no «kār-

biņām» (pat apstādīta ar papelēm) kļu-
vusi par simbolu cilvēka cīņai ar dabu —

ar sauli, ar gaismu un, ja vēlaties, ar īstu

dzīvesprieku. Pie mums gandrīz izzudusi

arhitektūra, kas izteiktu laikmeta idejas.
Mēs negribam apjēgt, ka tipveida mājas un

tipveida pilsētas rada cilvēkus ar tipveida
domāšanu.»35

Dažkārt līdzās tādiem terminiem kā «es-

tētiskās jūtas», «estētiskais pārdzīvojums»,
«estētiskā gaume» tiek lietots arī termins
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«estētiskā darbība». Taču, kā liecina cilvē-

ces, tās kultūras vēsture, nekad — ne civi-

lizācijas tālajā rītausmā, ne vēlāk — tāda

specifiska patstāvīga darbības veida kā es-

tētiskā darbība nav bijis. Sabiedrības estē-

tiskās vajadzības nav vajadzības pēc kaut

kādiem īpašiem estētiskiem priekšmetiem,
kurus varētu īpaši aplūkot un nolikt kādā

atsevišķā plauktā. Līdz ar to arī estētisko

vērtību no apkārtējo parādību kopuma ne-

var izdalīt kā īpašu «ekstraktvielu». Ne no

dabas, ne no cilvēka, viņa rīcības, darbības,

no priekšmeta, darbarīka, vismodernākās,

elegantākās automašīnas, lidmašīnas utt.

tādu nevar izdalīt. Estētiskais nelokalizē-

jas, bet, caurauzdams cilvēka darbības da-

žādās sfēras, atklājas kā īpašs tās aspekts

(virsjēga). Tas nav šauri utilitārs vai teh-

noloģisks aspekts, bet īpaša garīga attiek-

sme, kuras būtība ir cenšanās jo pilnīgi
izvērst vēsturiski nosacītās cilvēka iespējas.
Mēs nešaubāmies, ka estētiskas ir tādas

Īstenības kvalitātes kā minerālu forma,

krāsa, struktūra, augu formu krāšņā daudz-

veidība un reizē vienotā mērķtiecība, har-

monija; dabas ritmi — diennakts, gadalaiku

mija, jūras viļņojums, straumes vienmērī-

gais plūdums, saules gaismas daudzveidīgie
refleksi ūdens virsmā, debesu zilgmē, māko-

ņos, dzidrā strautā, augos, celtnēs utt.; cil-

vēka ķermeņa un darbības pievilcība — si-

metrija, proporcionalitāte, daļu un veselā har-

monija, savdabīga pārskatāmā un sarežģītā

vienotība; priekšmetu forma, faktūra, krāsa,

uzbūves strukturālā mērķtiecība utt. Estētis-

kais kā vērtība konkretizējas skaistajā.
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Estētiskā objektīvās formas ļoti daudz-

pusīgi saskaņojas, nesaraujami «saķēdējas»
gan ar dabas mērķtiecību, bioloģiskās eksis-

tences likumiem, gan ar cilvēka esamības un

darbības praktisko, sociāli prizmēto virzību.

Šo formu uztveršanā, apzināšanā izpaužas
cilvēka daudzpusīgums, viņa kultūras pr
sību līmenis. Estētiskais caurstrāvo visas

galvenās sabiedrības kultūras sfēras: reāli

praktisko (materiālo ražošanu, sabiedriski

organizatorisko darbu, pedagoģiju, fizisko

kultūru un sportu, medicīnu, sadzīvi un

citas cilvēka praktiskās darbības izpaus-
mes), praktiski garīgo (spēles, māksliniecis-

kās darbības daudzpusīgās izpausmes) un

garīgi teorētisko (zinātni, ideoloģiju, estē-

tikas un estētiskās audzināšanas teoriju

utt.).

Kopīgā estētiskās kultūras, tāpat kā vis-

pār kultūras, sociālā funkcija ir sekmēt cil-

vēka pilnīgošanos un garīgošanos, izkopt

daudzveidīgi brīvu attieksmi pret īstenību,

bet specifiskā — rosināt cilvēku aktīvi iz-

prast un radīt, estētiskas vērtības.

Kā jau atzīmējām iepriekš, estētiskās vēr-

tības apziņa vēsturiski izauga no praktiskās
vērtības apziņas, taču pilnībā nereducējās

uz pēdējo un laika gaitā ieguva relatīvu

patstāvību. Sākumā estētiskās vērtības

lauks bija visai ierobežots. īstenības apgu-

ves, tās diferencēšanās procesā tas pakāpe-
niski paplašinājās, un estētiskā vērtība vei-

dojās kā sintēzes rakstura parādība, izaug-
dama no visa cilvēkam nozīmīgā, vajadzīgā,
derīgā, labā, nobeigtā, veiksmīgi nostrā-

dātā, noformētā utt. — kā jutekliski kon-
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krēts, emocionāls (reizē zināmu vispārinā-
jumu ietverošs) praktiskās vērtības papla-
šinājums. Estētiski nozīmīga priekšmetiskās
darbības izpausme, kas veidojas sabiedris-
kajā prakse, tika pārnesta uz formu. Estē-

tiskais kļuva arī par īpašu priekšmeta kva-

litatīvo raksturotāju un informācijas veidu,
par subjektīvi objektīvu vērtības izpausmi.
Estētiskā attieksme pauž spilgti izteiktu cil-
vēka mēra pakāpi, vēsturiski nosacītu bū-

tīgo spēku darbību. Taču šie raksturojumi ir
visai abstrakti, tie jākonkretizē.

Estētiskā vērtība pamatos veidojās kā

īstenību, cilvēka darbību, tās rezultātus po-
zitīvi harmonizējošais, kā skaistais. Dažādu

tautu valodās vārds «skaists» bijis un bieži

vien arī tagad ir sinonīms vārdam «labs»,

«patīkams», «mīļš», «daiļš», «stalts»,
«jauks», «spīdošs», «skanīgs», «derīgs»,

«nepārspējams», «tāds, kas var kalpot par

paraugu» utt. Tātad estētikā galvenajai po-

zitīvajai dominantei — skaistajam — ir

niansēti daudzpusīgs aksioloģisks raksturs.

Vēstures gaitā estētiskais diferencējas. Taču

arī visi citi estētiskā paveidi — cildenais,

traģiskais, komiskais, dramatiskais utt. —

kļuva par līdzekli un specifisku formu

skaistā apstiprināšanai tā realitātē vai

ideālā.

Ar laiku estētiskais atklājās ne tikai ob-

jektīvi tiešā, bet arī pastarpinātā veidā —

līdzšinējās sociālās un kulturālās pieredzes,
tradīciju apguvē, izmantošanā, estētiskās

audzināšanas principu izstrādē, īstenošanā

utt. Estētiskās jūtas veidojās kā sarežģītas

garīgas jūtas, kas radniecīgas, piemēram,
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taisnīguma, atbildības, mīlestības, solidari-

tātes, brīvības jūtām.
Estētiskais (noteiktās objekta īpašībās,

cilvēka attieksmēs, darbības momentos) ir

vērtība dažādās cilvēka darbības jomās, vi-

sur tur, kur rodas iekšēja cilvēciska nepiecie-
šamība pēc augstas sakārtotības, samērības,

ritmizācijas, harmonizācijas. Estētiskās at-

tieksmes subjektīvā puse atklājas sajūtu un

uztveres pacilātībā, gaišā priekā, cilvēka

radošo iespēju variabilitātes nojautā, ap-

ziņā, ka saturīga forma ir estētiskās vērtī-

bas nesēja. Tā pauž cilvēciskās apziņas

pašpacelšanos pāri daudzām empīriski tve-

ramām parādībām un spēju tajās atklāt no-

teiktas likumsakarīgas līnijas, reizē tvert

tās ar savu individuālo mēru. Estētiskās

vērtības apzināšanās ir bioloģiski un so-

ciāli nosacīta; pacilātais emocionālais tonuss

šajā procesā saistīts ar cilvēka psihofiziolo-
ģiskā un sociālā «līmeņa» aktivizāciju. Estē-

tiskās attieksmes rezultātā parasti veidojas

pozitīvas emocijas.
Estētisko attieksmi pastarpniecisko, nemi-

tīgi «koriģē» un virza cilvēces iepriekšējo
laikmetu estētiskā pieredze, kas sintezēju-
sies materiālajā un garīgajā kultūrā. Tā

kalpo par cilvēku estētiskās gaumes vieno-

tāju, virza uz ideālu, uz jābūtību. Estētiskā

situācija savā izvērstajā plašumā un laik-

secīgajā plūdumā var tikt raksturota kā

skaistums, kas, saglabādams noteiktas sub-

stantīvas izpausmes, atributīvi mainās, tiek

nemitīgi radīts no jauna, rada vērienīga
kaleidoskopa izjūtu, kas aptver kosmosu,

dabu, cilvēka darbību, sabiedrību. Pasaules
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estētiska apguve reize klust par dinamisku

cilvēka vērtīborientācijas sistēmu.

Padomju estētiķis A. Iliadi uzsver, ka jē-
dziens «īstenības estētiskā apgūšana» zināt-

nisku jēgu iegūst tad, kad šo apgūšanu
izprot kā svarīgu cilvēka darbības un tās

rezultāta momentu. Aiz šīs kategorijas atro-

das nevis priekšmetiski lietišķs patstāvīgas,
darbības produkts savā telpiskajā «estē-

tiskā objekta» izpausmē, bet funkcionāla

struktūra, kas veidojas un iedarbojas uz cil-

vēku jebkuras cilvēciskās darbības procesā,,
formā, tās priekšmetiskajos līdzekļos un.

rezultātos. Kaut arī šo funkcionālo struk-

tūru nevar īpaši izdalīt un «nosvērt uz sva-

riem», tai ir ne mazāk izteikta kvalitātes

izpausme kā lietai vai priekšmetam, jo tā

veido relatīvi patstāvīgu, dinamisku lauku,
kas piemīt visiem cilvēka darbības veidiem

un to konkrētajām izpausmēm, kas ierosina

estētisko refleksiju. Bez tās cilvēka darbī-

bas raksturs ir nepilnīgs, nenobeigts. Teik-

sim, var savienot sazāģētus, neēvelētus dē-

lus, uzlikt uz paaugstinājuma un izmantot

par galdu. Taču kārtīga saimniece neuzska-

tīs šādu galdu par «īstu», nestrādās pie tā,,
neklās uz tā pusdienas, jo tam nav nobeig-

tības, nav elementāras estētiskās vērtības,
kas rodama, noslīpējot, nokrāsojot mate-

riālu, izveidojot funkcionālu un reizē estē-

tisku formu. Var uzbūvēt «motorizētu»,,

kustīgu konstrukciju un izmantot to par pār-
vietošanās līdzekli. Taču tā neaizstās mūs-

dienu moderno automobili, kuram ne mazāk

svarīga par visiem tehniskajiem paramet-
riem ir mērķtiecīga funkcionāla forma —
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estētiskais veidols, ko rada tādi elementi kā

virsbūves nostrādātība, plūdlīnija, krāso-

jums, daļu harmonija ar veselo utt. Tas

pats attiecas uz lidmašīnu, darbgaldu, apa-
viem, apģērbu un citiem priekšmetiem, kuru

estētiskā vērtība ir organiska un neatrau-

jama to funkcionālās būtības sastāvdaļa.
Estētiskais atklājas kā dabas, sociālās

darbības izomorfisms, kā īstenības cilvēcis-

kās harmonizācijas mērs. Estētiskā vaja-
dzība un vērtība ir sabiedriska pēc savas

iedabas. Indivīds kā personība var veidoties

tikai tad, kad tajā pakāpeniski fiksējas jau
agrāk sabiedrības kolektīvajā pieredzē attīs-

tītās, izvērstās estētiskās attieksmes, kad

viņš pats tās tiecas pilnveidot, mērķtiecīgi

darbojoties arī pēc skaistā likumsakarībām.

Estētiskajai vērtībai ir pretrunīgi divda-

bīgs raksturs. Vispirms jau tā var atklāties

vērošanas formā, ko I. Kants raksturoja kā

utilitāri neieinteresētu, nesavtīgu tieksmi

pēc skaistā, pēc harmonijas, tās pārdzīvoša-
nas, baudīšanas. Tās izpausme var būt mi-

nerāla, dabas ainavas, zieda, putna lido-

juma, pirmo reizi ceļojumā ieraudzītas pil-
sētas vērošana, kas sniedz estētiski pozitīvu
gandarījumu. Šīs attieksmes veidošana ir

svarīga estētiskās audzināšanas sastāvdaļa.
No otras puses, estētiskā attieksme savā

dziļākajā būtībā saistīta ar cilvēka aktivi-

tāti īstenības praktiskajā, praktiski garīgajā
pārveidē pēc skaistuma likumiem. Tās aug-

stākā pakāpe atklājas specifiskā cilvēka

darbības formā — mākslinieciskajā daiļ-
radē.

Cilvēka darbības rezultātā estētiskā vēr-
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tība pārtop noteiktā zīmē, t. i., jau garīgās
darbības produktā, kas atspoguļo cilvēka

radoši emocionālās iespējas, apaug ar nozī-

mīgu daudzveidību (noteiktas formas sim-

boliskuma, asociativitātes, metaforiskuma

utt. izpausmēm). Priekšmetā tiek iekodēta

tehniski konstruktīvā pamata, funkcijas,
priekšmeta jēgas nozīme.

Tādējādi estētiskās vērtībattieksmes pa-

matā ir sabiedriski objektīvi nosacīta vaja-
dzība pēc tā, lai cilvēka attiecībās ar pa-

sauli valdītu dabiski un sociāli harmoniska

sistēma. Estētiskā vērtība top un materiali-

zējas, cilvēkam tiecoties pēc «pasaules sa-

kārtotības», strukturāli funkcionāla pilnī-
guma, pēc cilvēka un dabas, indivīda un

sabiedrības harmonijas. Tāpēc estētiskās

prasības un estētiskā vērtībattieksme ir ne-

pieciešama sabiedriskā progresa izpausme.
Aizsākdamās bioloģiskajā dzīvesdarbības

pakāpē, tā savu īsto iedabu atklāj cilvēka

darbības sabiedriski garīgajā izpausmē.
Estētiskā vērtība tiek apgūta, realizējoties

noteiktai psiholoģiskajai ievirzei — tieksmei

pēc garīga prieka, harmonijas, pēc pozitī-
vām emocijām, pēc vides un cilvēka saikņu:

pārdzīvošanas. Taču šīs ievirzes noformēša-

nās, tās apzināšanās un intelektuālas no-

pamatošanas procesā tieksme pēc estētiskās-

vērtības no subjektīvi psiholoģiskā līmeņa

paceļas sociāli ideoloģiskajā līmenī. Šajā
līmenī tā jau iegūst konceptuālu raksturu,,

pārtop estētiskajos uzskatos, kļūst par sva-

rīgu estētikas zinātnes teorētisko elementu.

Estētiskā vērtība ir viens no personības,

bagātinātājiem faktoriem. Nav iespējams
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dam attīstītu estētisko gaumi, prasību pēc
estētiskajām vērtībām, izvērstas estētiskās
attieksmes pret īstenību un savu dzīvesdar-
bību. Daudzpusīgi garīgi bagātinātai perso-
nībai sabiedrības estētiskās vērtības to ap-

guves gaitā kļūst par individuālu (un
individualizētu) ieguvumu, kas, subjektīvi
pārdzīvots, vēršas rīcības dzenulī un motīvā.

Estētiskās vērtības «pietuvinājumam», ap-

guvei ir dažādas nianses, nereti neapzinā-
tas, intuitīvas. Taču savā integrējošajā iz-

pausmē tā var pacelties līdz dzīves jēgas
līmenim (dzīvot estētiski pilnvērtīgi, daudz-

pusīgi, harmoniski), liekot izjust sava darba

radošo raksturu, skaistumu, vajadzīgumu
sabiedrībai. Personīgās vajadzības te gūst
saskaņu ar sabiedriskajām.

Estētiskās vērtības apziņa cilvēkā nav

bioloģiski iekodēta, bet veidojas vispārīgās
un estētiskās audzināšanas, kultūras un

dzīves pieredzes apguves gaitā. Estētiskās

gaumes un apziņas veidošana ir nopietns
darbs, kas topošajam cilvēkam sākas ar pir-

majiem dzīves gadiem, iziet dažādas stadi-

jas, sākot ar bērnudārzu, un principā turpi-
nās visu darbīgo mūžu. Estētiskās prasības,
kas cilvēkam kļuvušas par noturīgu un sta-

bilu garīgo spēku, ir estētisko vērtību, gau-

mes, takta veidotājspēks un avots, stimuls

estētisko vērtību (kas ir liela sabiedriski so-

ciāla vērtība) jaunradei. To formēšana sa-

vukārt cieši saistīta ar nopietnu estētisko

audzināšanu, kas ir būtiska vispārīgās ak-

:sioloģiskās audzināšanas sastāvdaļa. 36
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MĀKSLAS VĒRTĪBAS

UN MĀKSLA

KĀ VĒRTĪBA

'īstenības estētiskā apgūšana bija
viens no būtiskākajiem nosacījumiem māk-

slas izcelsmē un attīstībā. Estētiskās vērtī-

bas nav atraujamas no mākslas vērtībām;
tās savstarpēji mijiedarbojas un bagātinās,
tām ir vairākas kopīgas iezīmes un likumsa-

karības, kaut arī, kā uzsvērām, tās nav

viens un tas pats.

Māksla savā struktūrā ietver būtiskākās

estētiskās kvalitātes, kas rodamas cilvēka

attieksmē pret dabu, darba procesā, priekš-
metiskajā vidē, sabiedrisko procesu organi-
zācijā. Leonardo da Vinči bija cieši pārlie-
cināts (un to nemitīgi akcentēja savā

slavenajā darbā «Par glezniecību»), ka par
labu gleznotāju var kļūt vienīgi tas, kas

studē dabu jeb, citiem vārdiem sakot, ap-

gūst tās estētiskās kvalitātes, kas rodamas

dabā — formas pilnīgumu, nobeigtību, vi-

tālo mērķtiecību, krāsainību, simetriju, pro-

porcionalitāti, gaismas refleksus ... Māk-

sla — tā ir daba, tikai vienu pakāpi aug-
stāk.

Mākslas vērtību pamatā, no vienas puses,



186

ir pārveidots pašu īstenības kvalitāšu kon-

centrāts (glezniecībā — dabas formu,
priekšmetu faktūras, krāsu, gaismas un ēnu

attiecības; mūzikā — ritmu, tembru, cilvēka

valodas intonatīvās transformācijas utt.),
bet, no otras, — mākslinieka skatījuma, at-

tieksmes, radošā darba, meistarības at-

klāsme, jeb, kā mīl sacīt J. Borevs, mākslas

darba būvmateriāls ir dzīves īstenība, rei-

zināta ar mākslinieka personību. Tieši šajā
«reizinājumā» top jauna kvalitāte — māk-

slas darbs, mākslas tēls, mākslas vērtība.

Mākslinieks, balstīdamies uz dzīves estētis-

kās apguves pieredzi (konkrētā laikmeta

priekšstatiem par skaisto, cildeno, traģisko,
komisko, par formas, mākslinieciskās nosa-

cītības iespējām utt.), tomēr neaprobežojas
ar šo aspektu vien, bet pievēršas tādām

esamības pusēm, kas nav mērojamas tikai

ar estētisko ekvivalentu. Mākslas darbā

ietveras cilvēka daudzveidīgā dzīve, tāpēc
tā saturīguma kritēriji ietiecas socioloģijas,

filozofijas, morāles, psiholoģijas utt. sfērā.

Mākslas vērtībai ir sintezējoši integrāls
raksturs, daudzveidīgas arī tās funkcijas

(izzinošās, estētiski audzinošās, komunika-

tīvās, estētiski hedoniskās, heiristiskās, de-

kompensējošās, futuroloģiskās v. c). Dažā-

dos laikmetos māksla ir veikusi dažādas

funkcijas (piemēram, alu zīmējumi kalpoja

sagatavei medībām, E. Delakruā gleznas
glorificēja jauno iekārtu Francijā). Mūsu ta-

gadnes izpratnē mākslas vērtība atklājas kā

daudzfunkcionālas vērtības, kas galarezul-
tātā sintezējas socializējošajā un garīgojo-
šajā funkcijā. Te atklājas arī mākslas vērti-
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bas specifiskais dialektiskais raksturs —

estētisko un sākotnēji «neestētisko» mo-

mentu pārtapšana mākslas patiesībā, t. i.,

jaunā kvalitātē, ko izsaka estētikas katego-
rija «mākslinieciskais».

Taču te vēlreiz jāakcentē, ka par īstenām

mākslas funkcijām varam runāt tikai tad, ja
ievērota mākslas estētiskā būtība. Mākslā

«neestētiskos» momentus caurstrāvo estētis-

kais, kas tos vieno jaunā kvalitātē, veido-

dams mākslas estētisko pievilcību. Vispār,
jo augstāk daiļdarbs vērtējams kā estētisks

fenomens, jo pilnīgākas tā mākslinieciskās

kvalitātes. Mākslas darbs, kuram nav objek-
tīvu estētisku kvalitāšu, zaudē, arī savu

māksliniecisko vērtību, jo estētiskais atklā-

jas mākslas darbā ietvertajā meistarības

līmenī, īpaši formā. Ja dažādi mākslas

darba elementi nav estētiski organiski vie-

noti, tad tie var palikt savā īpašajā stihijā
(socioloģiskajā, morāliskajā, utilitārajā
utt.), neieguvuši mākslas vērtības raksturu.

Estētiskajam ir būtiska loma mākslas neat-

kārtojamās sociālās funkcijas veidošanā.

Māksla atklāj estētisko attieksmi pret pa-
sauli kā sociālu vērtību. Atspoguļodams un

novērtēdams īstenības parādības, māksli-

nieks daiļdarbā ietver estētisko kritēriju kā

universālu cilvēka mēra izpausmi. Sociālās,
politiskās, ētiskās idejas, cilvēku attiecības

māksla novērtē no estētiskām pozīcijām,
reizē izstrādādama noteiktu estētisko ideālu.

Pasvītrojot šo mākslas vērtības saikni ar

estētisko vērtību, reizē nav pieļaujama to

identificēšana. Dabā mēs varam sastapt
estētiski ļoti spilgtus, skaistus veidoju-
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mus — minerāla «rakstus», kristālu «kom-

pozīcijas», leduspuķes logu rūtīs, fantas-
tisku pasauli stalaktītu un stalagmītu alu

«galerijās» utt. Taču šo estētiski pilnīgo,
saistošo parādību naturālistiska kopija ne-

spēs sniegt māksliniecisko vērtību. Jeb-

kurā gadījumā mākslas vērtības reducēšana

tikai uz estētisko (teiksim, dabisko vai teh-

niski estētisko skaistumu) būs māksliniecis-

kās vērtības zaudēšana, atteikšanās no tās.

Var izveidot mākslas darbu, kuram ir

skaisti gluda ārējā forma, kurā darbojas
skaisti cilvēki skaistā dabas fonā un mo-

derni skaistā priekšmetiskā vidē. Un tomēr

saskarē ar šāda tipa darbiem mēs negūstām
māksliniecisku gandarījumu, ja tajos nav

dziļa satura, dzīves problēmu, skaudras

laikmeta elpas.
Mākslai ir daudz sarežģītāka struktūra

nekā vienkāršai estētiskai attieksmei. Tā ir

īpaša komunikatīva sistēma, ko veido sa-

kari starp 1) mākslinieciskā atspoguļojuma

objektu; 2) to atspoguļošanas subjektu —

mākslinieku; 3) mākslas darbu, kas veido-

jas kā jauns objekts; 4) otru subjektu —

uztvērēju, kam mākslas darbs adresēts.

Šī komunikatīvā sistēma aptver ne tikai

estētisko, bet visus galvenos cilvēka darbī-

bas veidus, sociālo esamību, morāli, psiholo-
ģiju, emocijas utt. Visas šīs parādības, kas

atspoguļotas un ietvertas daudzveidīgajā un

bagātajā mākslas sistēmā, ir daudz plašākas

par estētisko, bet, no otras puses, var sacīt,

ka estētiskais nav vienlīdz raksturīgs visiem

mākslas elementiem un katrā mākslas veidā

tam ir atšķirīgas izpausmes. Ir labi zināms,
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ka patiess mākslas darbs mūs dažkārt tā

aizrauj, ka šķiet, it kā mēs paši būtu «dzī-

vās dzīves» līdzdalībnieki, sarunātos ar at-

tēlotajiem cilvēkiem, iejustos viņu garīgajā
pasaulē, iekšējos pārdzīvojumos. Dzīves no-

zīmīgo, aktuālo problēmu izvirzījums, tā

dzijums un vērienīgums rada izziņas, reizē

mākslas baudījuma prieku, garīgu gandarī-

jumu par mākslinieka godīgumu, pilsonisko
aktivitāti, prata asumu. Un, ja tas tā ir,

dažkārt mēs māksliniekam piedodam lokā-

lus izteiksmes «grumbuļus», neprecizitātes

atsevišķās detaļās. Taču nav apšaubāms arī

tas, ka augsta meistarība, pārliecinoša māk-

slinieciska jaunatklāsme, formas oriģinali-
tāte nozīmīgu problēmu atklāšanā šo māk-

slinieciski morālo gandarījumu vairākkārt

pastiprina.

Visa mākslas vēsture liecina: jo organis-
kāk estētiskais sakausējas ar visiem māk-

slinieciskā veselā elementiem, jo lielāks

estētiskais nozīmīgums ir mākslas darbam,

jo augstāka ir tā mākslinieciskā vērtība.

Izsekojot klasikas dzīvei vēsturiskajā laikā,

varam konstatēt, ka aktīvu nozīmi vēlākajos

vēstures posmos iegūst tie darbi, kuru estē-

tiskās kvalitātes kalpo būtisku vispārcilvē-
cisku un reizē mūžam jaunu esamības pro-

blēmu un vērtību atklāsmei. Ne velti

mūsdienu mākslas publikā ir pastiprināta
interese par V. Šekspīra, F. Dostojevska,
A. Cehova, J. Raiņa, T. Manna, B. Sova

darbiem: viņu pasaules skatījums, cilvēka

izpētes veids tuvs mūsdienu mākslinieciskās

domāšanas raksturam, kas kļūst komplicē-

tāks. Brīžiem pat liekas, ka mēs šos auto-
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rus uztveram dziļāk, vērienīgākā diapazonā
nekā viņu laikabiedri. Par to liecina gan ļ
teātru un kino režisoru skatījums, gan arī

analīzes un interpretācijas kritikā.

Estētiskās vērtības izpausmes ir ārkārtīgi
plašas, būtībā universālas. Tās veidošanā

tā vai citādi var piedalīties ikviens normāls

cilvēks. Mākslinieciskā darbība ir difereneē-

tāka, šaurāka tajā nozīmē, ka tai raksturīgs
augsti kvalificēts darbs, ko veic ar talantu

apveltīts, apdāvināts, īpaši sagatavots cil-

vēks — mākslinieks. Reizē mākslinieciskā

darbība savu likumību ziņā ir komplicētāka
par darbību «pēc skaistuma likumiem» un

tādā nozīmē kvalitatīvi atšķirīga. Var ari

teikt, ka māksla ir plašāka par estētisko

tajā nozīmē, ka pievēršas ne tikai skaista-

jam, bet arī cildenajam, spilgti raksturīga-

jam dabā un cilvēkos; individualizētā formā

tā atklāj tipisko, dramatisko, pretrunīgo,

traģisko, šausta zemisko, nejēdzīgo, sociāli

un politiski reakcionāro, pauž sabiedriski

cilvēciskus ideālus, noteiktu dzīves, perso-
nības koncepciju. Te visur atklājas subjek-
tīvā momenta svarīgā loma; tas paplašina
estētiskā sfēru mākslā un, saliedēdams vie-

notā veselajā mākslas darbam (tā veida,

žanra izpausmē) nepieciešamos elementus,

rada to fenomenu, ko saucam par mākslas

vērtību.

Māksla spēj sintezēt visas dzīvē esošās

vērtības un reizē pati kļūst par īpašu ga-

rīgu vērtību. Nosacītība kā aktīvs tēla vei-

došanas līdzeklis kalpo tam, lai, distancē-

joties no parādību ārējās tveramības,

īstenības procesos ietiektos būtiskāk, dziļāk,
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ietu uz individualizētu vispārinājumu. No-

sacītība ļauj ietiekties arī tādās dzīves esa-

mības sfērās, kur parādības un stāvokļus
nevar izteikt nekādā to reālajām īpašībām
atbilstošā adekvātā formā (cilvēka iekšējās
garīgās dzīves, makropasaules varenums,

skaistums, cildenums, prieks, skumjas —

mūzikā utt.). Nosacītība mākslas tēla ide-

jiski estētisko saturu vērš plašāku par tajā
ietverto konkrēto īstenības parādību, tādē-

jādi atspoguļojumu padarīdama plašāku par

attēlojumu (t. i., attēloto parādību fiksā-

ciju).
Mākslas vērtība nav kaut kads sevī slēgts,

autonoms fenomens. Tā cieši saistīta ar cil-

vēka vēsturiskās socializācijas, kulturizāci-

jas, garīgošanās vajadzībām. To ļoti spilgti
akcentējis Hēgelis: «Vispārēja vajadzība iz-

paust sevi mākslā izriet no cilvēka sapratī-

gajiem centieniem līdz garīgas apziņas
līmenim sev celt ārējo un iekšējo pasauli kā

zināmu priekšmetu, kurā viņš no jauna uz-

zina savu personisko «es».»
37

Hēgelis savā «Estētikā» arī caurvij domu,

ka māksla rada īpašu vērtības izjūtu, kas

reizē ir īpaša veida attieksme pret pasauli.
No praktiskās iegūšanas un patērēšanas
intereses šī attieksme atšķiras ar to, ka at-

stāj priekšmetu tā brīvajai eksistences neat-

karībai, bet, patērējot priekšmetu un gūstot
no tā utilitāru labumu, tas tiek saārdīts.

Mākslas vērtību radīšana nesaraujami
saistīta ar sabiedrības garīgajām vajadzī-
bām. Māksliniecisko prasību veidošanas

pauž vēsturisko nepieciešamību akumulēt un

nodot tālāk (no paaudzes paaudzē, no



192

sabiedrisko vērtību kopuma — indivīdam)
cilvēku sociāli garīgo pieredzi, noteiktas so-

ciālās, pirmām kārtām garīgās vērtības. Tīri

objektīvi pa dabiskiem biogēniskiem kanā-

liem šīs vērtības nav iespējams nodot tālāk,

jo atsevišķu cilvēku dzīve ir bioloģiski iero-

bežota. Tās iespējams saglabāt un nodot

tālāk, tikai izmantojot sociālās sistēmas ka-

nālus. Māksla vēsturiski arī izveidojās par
tādu sociālo vērtību akumulācijas un reizē

komunikāciju veidu, kas cilvēka dzīvesdar-

bību spēj iemiesot un saglabāt ideālā

formā, reizē saglabājot noteiktas dzīves rea-

litātes izpausmes.

Tādējādi māksla, no vienas puses, koncen-

trē pagātnes pieredzi (grāmatās, gleznu un

tēlniecības darbu galerijās, pieminekļos, mū-

zikas darbu partitūrās utt.), kas pakļauta
sociālajai mantojamībai. No otras puses,

jau izveidotās mākslas vērtības rada vaja-
dzību un nosacījumus apgūt pagātnes pie-
redzi, reizē aktualizēt to tagadnes vajadzī-
bām. Šī uztvere ir brīva (brīvprātīga) un

atbilst noteiktām cilvēku tieksmēm. Treš-

kārt, uz esošā mantojuma bāzes tiek radīti

jauni oriģināldarbi, kas atspoguļo sava laika

dzīvi, cilvēka esamību un darbību, veido

jaunas, laikmeta tiešajām vajadzībām, per-

sonības prasībām atbilstošas vērtības. Māk-

slinieka individuālā pieredze, viņa talanta

spēkā un darbā tapusī mākslas vērtība kļūst
par daudzu cilvēku, sabiedrības (daudzu
tautu, cilvēces) ieguvumu. No indivīda uz

sabiedrību un no sabiedrības uz indivīdu —

tāda ir vērtību nemitīgās apmaiņas un

funkcionēšanas dialektika. Jau šajā procesā
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atklājas būtiska mākslas funkcija — komu-

nikatīvā funkcija.
Tiek izmantoti dažādi sociālie kanāli, in-

stitūti, lai šīs mākslas vērtības kļūtu par sa-

biedrības piederumu (reproducēšana, izstā-

dīšana, inscenēšana, izpildīšana, teorētiski

kritiska interpretācija utt.). Uz šī pamata
tiek izstrādāta personības vērtīborientācijas
veidošana, kā arī aktivitātes stimulēšana

sabiedrībai (šķirai, nācijai) vajadzīgā vir-

zienā.

Māksla savu patiesīgumu (un reizē vēr-

tību) atklāj jutekliski tveramā veidā, kas

modulēts pēc noteikta veida un žanra liku-

mībām. Mākslas vēsture un teorija var

daudz dot mākslas intelektuālajai izprat-

nei, taču māksliniecisko baudījumu kā māk-

slas vērtības subjektīvu tveramību varam

istenot tikai tiešā saskarē ar pašu mākslas

darbu. Mēs varam, piemēram, detalizēti ru-

nāt par mūsu redzamāko vidējās paaudzes
gleznotāju E. Iltnera, I. Zariņa, R. Valneres,
I. Vecozola v. c. glezniecības izcilajām kva-

litātēm, taču tikai tiešā saskarē — izstāžu

zālē — varam to vērtības uztvert, izjust,

pārdzīvot.

Ļeņina prēmijas laureāta I. Zariņa glez-
niecībā dažas renesanses tradīcijas spilgti

apvienojas ar mūsu revolūcijas pārstāvju —

latviešu sarkano strēlnieku — heroismu, ar

ļoti spilgtu, meistariski svaigu, gleznieciski

iespaidīgu mūsu tagadnes laikabiedra atklā-

šanu. Citos gadījumos mēs redzam ieskana-

mies franču un spāņu glezniecības motīvus,

taču tie tūlīt tiek ieslēpti paša mākslinieka

suverēni veidotajās gleznu celtnēs. Vīrišķīgs
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vēstures patoss I. Zariņa gleznās saķē-
dējas ar lielu pietāti pret pagātnes un šo-

dienas kultūras vērtībām, ar lirisku impro-
vizāciju, kolorīta vērtību, vispār — ar glez-
nieciskās formas meklējumiem. Viņa talants

atklājas lielā spējā jebkurā objektā — ai-

navā, klusajā dabā — atklāt noteiktu emo-

cionālu pārdzīvojumu. Būdams Joti daudz-

veidīgs tematiski saturiskajā ziņā, savā
attieksmē pret parādībām, I. Zariņš ir vien-

gabalains pēc rokraksta, stila, esamības pa-

matkoncepcijas. Tā ir spēja atmest treššķi-
rīgo, traucējošās detaļas, ar lielas aktivitātes

spēku tuvoties būtiskajam, kas viņa darbus

ne jau pēc kvadratūras, bet norišu skatī-

juma padara par monumentāliem.

Glezniecības vērtības nevar atklāt vārdos

(citādi glezniecība nebūtu vajadzīga), var

raksturot tikai galvenās tendences. Gleznie-

cība ir jāskatās — mierīgi un pacietīgi, at-

griežoties pie tuva mākslinieka tuva darba

vēl un vēl. Un vislabāk, ja tas notiek glez-
notāja personālizstādē, kur mākslinieka per-

sonības bagātība, viņa radītās vērtības at-

zaigo visās varavīksnes krāsās. Šī izjūta
īpaši izteikta bija Ritas Valneres personāl-
izstādē, kas salīdzinājumā ar kopizstādēs
redzētajiem atsevišķiem spilgtajiem darbiem

pavēra jaunas dimensijas, kļuva par noti-

kumu ne tikai pašas mākslinieces daiļradē,
bet arī katram glezniecības cienītājam. Mēs

sastapāmies ar garīgo spriegumu, kas iz-

lauzies no darbnīcas sienām, un divdesmit

garajos gados audzētais un koptais kļuvis
arī par mūsu piederumu, mūsu esamības

daļu, par vērtību visiem.
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Tāpat kā I. Zariņš, arī R. Valnere ir spē-

cīgu subjektīvo impulsu māksliniece, taču

tie viņas darbos atklājas atšķirīgāk — var-

būt sievišķīgāk, maigāk, kas izpaužas gan

tematikā, gan kolorītā un citos momentos.

R. Lāce kādā no saviem rakstiem izteikusi

arī domu, ka R. Valneres spēcīgā indivi-

dualitāte, viņas tieksme izkopt savu indi-

vidualitāti sākumā veido it kā dramatisku

dialogu ar pārējo savas paaudzes glez-
niecību, kurā viņai tuvāks varbūt vienīgi
V. Ozols.

Taču visas šeit aprādītās mākslinieciskās

vērtības, kas izteiktas gleznieciski ļoti kolo-

rītajās I. Zariņa tematiskajās eļļas gleznās
un klusajās dabās, R. Valneres daudzplānu
asociatīvajās kompozīcijās, pasteļos, skais-

tajos ziedu atgleznojumos, mēs varam ap-

gūt, izjust un pārdzīvot tikai jutekliski
tveramā veidā — tiešā, aktīvā šo lielisko

darbu vērošanā, specifiskā apguvē, kas at-

šķiras no literatūras, mūzikas un citu māk-

slas veidu apguves. Katram mākslinieciskās

vērtības veidam atbilst arī savs vērtības ap-

guves veids, kas šodien augstas prasības
izvirza mākslas uztvērējam.

Pasvītrojot mākslas komunikatīvās, ar

savu īpašo valodu cilvēkus vienojošās fun-

kcijas, hedonisko, estētiskā prieka devēju un

citas funkcijas, īpaši jāpasvītro mākslas

morāliski audzinošā funkcija un vērtība.

Mākslas morāliskā vērtība atklājas visā

radošā procesa daudzveidībā, mākslas darba

radīšanas un uztveršanas gaita, atklājas

spējā veikt morālpsiholoģisko iedarbību uz

personību un ietekmēt morāliskās apziņas
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veidošanos (ciešā saiknē ar estētisko apziņu
un jūtām). Šajā aspektā vienlīdz augstas
prasības tiek izvirzītas gan mākslas darbam

kā morāliskās vērtības izteicējam, gan ari

mākslas uztvērējam.
Dažādās mākslas veidu un žanru, kon-

krēto darbu situācijās mākslas morāliskā

vērtība izpaužas dažādi — kā tēls, raksturs,
cilvēka rīcība, koncepcija. Mākslas darbs

morāliskās vērtības plāksnē var radīt līdz-

jūtības, uzticēšanās jūtas, tieksmi savienot

sevi ar varoni un līdzināties, stiprināt pār-
liecību par izvēlētās rīcības līnijas parei-
zumu vai arī otrādi — emocionāli noraidīt

to, «kristalizēt» apziņu un jūtas noteiktā

intelektuāli intuitīvā virzienā. Liela morā-

liski suģestējoša nozīme ir arī mākslinieka

pilsoniskajai drosmei, spējai pārvarēt mate-

riāla pretestību, novatoriski un mākslinie-

ciski spilgti atklāt savu pārliecību.
Mūsu sabiedrībā mākslas vērtības morā-

liskajai pusei veltīta īpaša vērība. Partija
un valsts ir ieinteresētas augstu morālisko

kvalitāšu personības izveidē, sociālistiskā

humānisma ideju transformēšanā ikviena

indivīda iekšējā pārliecībā. Mākslas darbs

tādējādi ir viens no organizējošajiem ele-

mentiem personības morāliskās būtības vei-

došanas sistēmā.

Mākslas morāliski audzinošā, emocionāli

iedvesmojošā vērtība cieši saistīta ar māk-

slas lielo lomu vienotā idejiski ētiskā un es-

tētiskā ideāla tapšanā un attīstībā. Tas cieši

saistīts ar iepriekš aplūkoto jābūtību
esošā un iespējamā sintēzi. Ideāls mākslā

nav abstrakcija, bet reāli patiess spēks, jo
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ietver sevi būtisko cilvēka iespēju izpaus-
mes caur mākslinieka realizēto pasaules un

cilvēka koncepciju. Ideāls ir absolūts kā

jēdziens, relatīvs kā īstenības izpausme;
ideāla jēdziens vēsturiski mainās, taču tas

ietver galīgā un bezgalīgā, relatīvā un ab-

solūtā, individuālā un sociālā dialektisko

vienību. Mākslā ideāls ir īstenības specifis-
kās izzināšanas (un patiesības) izpausmes
forma. Māksla bez liela, realitātē balstīta

ideāla ir maznozīmīga. Hēgelis zīmīgi šajā
sakarā uzsvēris: dieva ideāls ir ārpus reā-

lās dzīves, turpretī mākslas ideāls ir reā-

lajā dzīvē, tas atklājas tautas garā, kon-

centrētā tās labāko īpašību izpausmē. Tāpēc
mākslas vērtībai ziniskajā aspektā at-

bilst nevis estētikas vēsturē lietotais atda-

rināšanas jēdziens, bet gan atspoguļošanas
jēdziens ļeņiniskā, patiesi dialektiskā iz-

pratnē. No prakses daudzveidības viedokļa
māksla ir priekšmetiskā darbība, no objekta
viedokļa — atspoguļošana, izziņa. Ja ideāls,
kas balstās mākslas kā atspoguļotājas iz-

pratnē, ir īstenības izzināšanas rezultāts un

reizē mākslinieka praktiski garīgās darbības

rezultāts, tad dabiski, ka mākslai ir liela

ziniskā un aksioloģiskā nozīme, jo māk-

slinieciskais ideāls līdz ar visu to satu-

rošo struktūru ir ne tikai izziņa, bet arī vēr-

tība, zināmā nozīmē — norma un savukārt

kalpo par konkrētā mākslas darba novērtē-

šanas kritēriju. Atklādamies kā sabiedriski

nosacīts, mākslinieciskais ideāls ietekmē

publikas gaumi tieši tāpēc, ka ietver sevī ne

tikai noteiktu mākslinieciskās iedarbes

spēku, bet arī gaumes normu un pauž
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noteiktu
_

sabiedrisku patosu dziļi iekšējā,
individuāli pārdzīvojamā formā.

Aksioloģiski ļoti nozīmīgs ir mākslas ra-

doši konstruktīvais aspekts jeb kreatīvā

funkcija. Liela māksla atklāj ģēnija un ta-

lanta spēku, māksliniecisko varēšanu, vir-

tuozitāti. Cilvēka radošā darbība ir daudz-

veidīga, taču tieši mākslas jomā jaunrade
atklājas kā cilvēka darbības augstākā
forma.

Kants savā estētikā pasvītroja atšķirību

starp zinātnisko un māksliniecisko jaunra-
des tipu. Patiess ģēnijs, pēc viņa pārliecī-
bas, iespējams tikai mākslā, kur nav runa

par vienkāršu atklājumu, kāds raksturīgs

zinātnei, bet radīšanu, ko nevar izsecināt

ne no kādiem noteikumiem, kuru pamatā ir

jēdziens. Tāds pretstatījums diez vai ir pa-

matots, taču tas liecina, cik augstu Kēnigs-

bergas domātājs vērtēja māksliniecisko

jaunradi kā vienreizīgas, neatkārtojamas,
«eksemplātiskas» vērtības, šedevrus. Daiļra-
des procesā atklājas dzīves likumības un

mākslinieka garīgā attieksme pret tām,

mākslinieka intelekts un intuīcija, kurai

jaunradē ir īpaši liela loma, tas stāvoklis un

process, ko pieņemts saukt par iedvesmu

(māksla kā materializēta iedvesma) iztēle un

fantāzija. Patiesi talantīgai personībai rak-

sturīga tieksme pēc daiļrades pilnības, pēc

nemitīgas pilnveides un tās objektivizācijas
mākslas tēlos. Daiļrade ir individuāls pro-

cess, taču tajā atklājas mākslinieka inicia-

tīva cilvēces kultūras vērtību apguvē un

pārradē. Tieši šodien to svarīgi pretstatīt
mākslas devalvācijai, daiļradei kā procesa
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saardīšanai, kas tik izteikti atklājas mūsdienu

buržuāziskās mākslas krīzes situācijā. Māk-

slas vērtība un humānistiskā nozīme cieši

balstās tās radošajā potenciālā. Sociālistis-

kais reālisms dziļi un daudzveidīgi attīsta

mākslas radošo potenciālu, paceļ to kvalita-

tīvi jaunā novatorisma un sociālās iedarbes

līmenī. Mākslas vērtība balstīta uz cilvēk-

centrismu, uz vispārinteresantā atklāsmi, uz

vēršanos pie cilvēka prāta un jūtām. «[..]

cilvēciskais veido patiesā skaistuma un

mākslas centrālo punktu.»38 Tāpēc tās īste-

nību pārveidojošā funkcija atklājas pastar-

pināti — iedarbojoties uz cilvēka apziņu,
psihi, morālisko un estētisko ievirzi. Māksli-
nieks kā daiļrades subjekts, akumulēdams

sevī noteiktu cilvēces garīgās attīstības

līmeni, ar tās rezultātiem bagātina indivīdu,
bet caur viņu — sabiedrību kopumā. Rad-
niecība starp «nozīmi» un «veidolu» mākslā

ir tā, ka māksla atklāj ne tikai cilvēka bū-

tīgo spēku ārējību, bet it īpaši subjektīvās
darbības nosacīto attiecību starp iekšējo
pārdzīvojumu, jūtām, tiešo, dzīvo vērojumu,
priekšstatiem un to radniecīgo noformējumu.
Mākslas tēlu sistēmā viena parādība iz-

gaismo otru, vienas parādības, tvertas

metaforiski, dod iespēju saskatīt citu parā-

dību nozīmi, savstarpējās asociatīvas

saiknes.

Tagadnes zinātne un tehnika rada ap cil-

vēku otro materiālo dabu, cilvēciskodamas,

socializēdamas ārpasauli. Māksla cilvēcisko

cilvēka iekšējo dzīvi. Te atklājas zinātnes

un mākslas vērtību kopīgums un atšķirī-

gums. Tas nosaka abu cilvēka radošas
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darbības veidu sabiedrisko vajadzīgumu.
Mākslas vajadzīgums ir universāls. Meista-

rība, harmonija, mēra un relatīvās nobeigtī-
bas izjūta, skaistums ir sociāli nozīmīgā
izzināšanas un apjēgšanas līdzekļi, kas paši

par sevi saista un aizrauj.
Māksla veido personības veselumu, cil-

vēka rakstura garīgo kodolu. Tāpēc attīstīta

sociālisma sabiedrībā māksla netiek virzīta

uz kādu atsevišķu šauru, tīri praktisku fun-

kciju veicējas lomas pildīšanu, bet tiek

atzīta par vienu no svarīgām kultūras vēr-

tībām, kas nav aizstājama ne ar zinātni, ne

arī ar ko citu un kas vitāli nepieciešama cil-

vēka pašapliecināšanās vēsturiskajā procesā,
vispusīgā personības attīstībā. Mākslas kul-

tūrai marksisma izpratnē jāsekmē visu cil-

vēka būtīgo spēku, visas cilvēka bagātības
atraisīšanās.

Mākslas specifisko, ne ar ko citu neaiz-

stājamo vērtību nosaka tas, ka māksla iz-

zina tādas īstenības puses (galvenokārt cil-

vēka personību tās veselumā, cilvēka garīgo
dzīvi), kas nav adekvāti izzināmas nekā

citādi. Zinātnes un filozofijas kategoriju ra-

cionālajā valodā, formulās, abstraktajos

vispārinājumos grūti, būtībā neiespējami
atklāt tādas cilvēka personības izpausmes
kā varonība, pašaizliedzība, godīgums, hu-

mānisms, kā draudzība un mīlestība
...

In-

tīmās tuvības, cildeno mīlestības jūtu
priekšā zinātne ir bezspēcīga. Tikai māk-

sla zināmā mērā paver priekškaru tam, kas

notiek mīloša cilvēka dvēselē. Šīs jūtas ir

individuālas, neatkārtojamas; tās var tikt

atklātas, izkoptas lielā mērā tieši ar māk-
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slas, nevis ar racionālas didaktikas un zi-

nātnes formulu palīdzību.
Vairāki padomju mākslas sociologi un es-

tētiķi akcentējuši būtisku atziņu, ka bez

mākslas kā cilvēkam piemītošas īpašas
darbības un vērtības cilvēce nebūtu bijusi

spējīga eksistēt un izdzīvot, tāpat kā tā ne-

var dzīvot bez radīšanas instinkta, bez mī-

lestības starp vīrieti un sievieti, bez mātes

jūtām un gādības, bez izziņas alku piepil-
des.

Māksla kā viens no cilvēces eksistences

nosacījumiem savā funkciju daudzveidībā un

sociālajā virsjēgā nemitīgi mobilizē cilvēka

intelektuālās un emocionālās iespējas, attīsta

un vispusīgo spējas, līdz ar to ir viens no

cilvēka garīgi emocionālās iedvesmas, pro-

gresa avotiem. Māksla stiprina cilvēka in-

tuitīvās uztveres un iejūtas autoritāti un,

kā uzsvēris jau Beļinskis, attīsta patiesības
tiešās vērošanas spēju. Māksla reizē it kā

pasvītro to, ka abstrakti loģiskā patiesības
atklāsme tikai ar zinātnes līdzekļiem cilvē-

kam ir nepietiekama, vienpusīga, neatbilst

cilvēka iedabas universālajam raksturam.

Māksla pasargā cilvēku no vienpusības,
harmonizē viņu gan darbībā, gan domā-

šanā, īstenības uztverē un izpratnē.
Māksla arī nākotnē palīdzēs nosargāt pa-

saules izzināšanu no vienpusīgas diskursi-

jas39 (kuras funkcijas aizvien vairāk tiek

nodotas mašīnai), jo adekvāta, vispusīga

pasaules, cilvēka izzināšana kopumā ir ne-

pieciešams cilvēces eksistences nosacījums.

Šodien, ZTR laikmetā, nav tādu

briesmu, kas varētu draudēt zinātniskajai,
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diskursīvajai domāšanai: tās derīgums pārāk
acīmredzams. Bet var runāt par tēlainās do-

māšanas, intuīcijas, emociju lomas pazemi-
nāšanos. Tāpēc mūsu dienās mākslas vērtība
un loma ir īpaši liela.

Buržuāziskās sabiedrības apstākļos, kur

notiek mākslas vērtību devalvācija, progre-
sīvie mākslinieki asi izvirza jautājumu par
cilvēka dzīves galvenajām vērtībām un par
mākslas nozīmi cilvēka dzīvē.

70. gadu beigās pie mums kļuva pazīs-
tams un visai populārs amerikāņu rakst-

nieka K. Higinsa romāns «Harolds un

Moda». Šis darbs tika publicēts, Valmieras

teātris to iestudēja V. Maculēviča režijā.

Aukstajā un cietsirdīgajā ārējā komforta pa-

saulē, kur pat māte nevelta cilvēcisku uz-

manību, jaunais Harolds Ceizens jūtas
svešs. Arī elektronisko skaitļošanas mašīnu

izraudzītajās līgavās viņš saskata tikai šīm

mašīnām līdzīgus robotus. Dažādi galēji
ekstravaganti demonstrējumi skolā (kuru
dēļ viņš to spiests atstāt) un «efektīgi» paš-
nāvības demonstrējumi mājās (pie kuriem

arī māte jau pieradusi un vairs nereaģē) ir

vienīgās formas, kādās viņš protestē pret
auksto, vienaldzīgo vidi. Bet tad Harolds

sastop Matildi Šardēnu, sauktu Modu, kura

jau gatavojas atzīmēt astoņdesmito dzim-

šanas dienu, bet kuru it kā nav skāris Laiks.

Viņas dzīve tāpat kā jaunībā piesātināta ar

gaismu, krāsām un skaņām. Ar rūpēm par
dzīvo radību. Ar jūtīgi emocionālu attiek-

smi pret mākslu — mūziku, deju, gleznie-
cību, pret labo cilvēkā. Viņa nav zaudējusi
spēju jūtīgi, daudzpusīgi — talantīgi dzī-
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vot. Un viņa atmodina Haroldu, viņa būtī-

bas snaudošos spēkus, izravē viņa aizau-

gušo emociju pasauli. Liek pirmoreiz īsti

izjust mīlestības brīnumaino varu, apzinā-
ties patiesa cilvēcīguma un cilvēka radīto

vērtību nozīmi citam cilvēkam. K. Higinsa

darbs, kas risina ļoti akūtas mūsdienu

problēmas, no vienas puses, ir nostalģija
par pazaudētām, pagātnei piederošām vērtī-

bām, reizē mudinājums nesaraut saiknes ar

šīm vērtībām, vismaz individuālā, perso-

niskā līmenī tiekties pārvarēt «patērētāju
sabiedrības» radīto atsvešinātību, lai rastu

attaisnojumu un jēgu dzīvei.

Nepareizs ir patlaban pavīdošs priekš-
stats, ka ZTR fatāli izmaina mākslas

iedabu, pārvērš to par kaut ko tehnikai, ra-

cionālai konstrukcijai, abstraktam rēbusam

vai priekšmetiskās vides naturālam atribū-

tam līdzīgu. Arī ZTR apstākļos patiesa māk-

sla nemaina savas īstās vērtības iedabu,
tieši otrādi — tā meklē iespējas dziļāk
ietiekties cilvēka personībā, viņa rīcības mo-

tīvos, emociju un domu dzīvajā pasaulē.
Tiesa, ZTR laikmetā atsevišķi mākslas veidi

attīstās straujāk. Izteiktāk parādās repro-

ducēšanas un kiča tendences. Taču šī situā-

cija taisni izceļ spilgta, vienreizīga, oriģi-
nāla mākslas darba vērtības nozīmi. Acīm-

redzot nav nejaušība, ka laikā, kad liela

daļa cilvēku cauriem vakariem nonīkst pie

televizoriem, daudzi jo daudzi skatītāji tie-

cas uz teātri, lai nostātos aci pret aci ar

dzīvo aktieri, būtu mākslas brīnuma tapša-
nas tiešie liecinieki un emocionāli uzlādētie

līdzdalībnieki.
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Tikai patiesi humāna, nevis vienpusīga
«atsvešināta» māksla spēj padziļināt cilvēka
saiknes ar visām sabiedriskā progresa pu-
sēm, veidot personības iekšējo veselumu,
veicināt tās garīgo uzplaukumu un sociālo

norūdi. Reizē ar to šāda māksla spēj stimu-

lēt tos spēkus, kas piedalās ZTR, stimulē

tās radošo potenciālu.

Mākslas sociālā būtība, tās vērtība visiz-

teiktāk atklājas personības aspektā, t. i.,

indivīda garīgās struktūras veidošanā un

bagātināšanā. Zīmīgi, ka garīgi bagātas
personības un mākslas struktūra savās gal-

venajās līnijās ir radniecīgas. Šo radniecību

veido tādas izpausmes kā ārējā un iekšējā
(formas un satura) harmonija, daudzpusī-
bas un individuāli neatkārtojamā spilgtuma
vienotība, garīgais piesātinājums, ko veido-

jusi kultūras apguves un dzīves pieredzes
sintēze, polifunkcionālisms un vēl citas. Cil-

vēks ar garīgi bagātu personību tver dzīvi

visā tās daudzveidībā un reizē saredz bū-

tisko likumsakarību izpausmes; jēdziens
«dzīves patiesība» viņam ir daudzplākšņains
un dialektiski skatīts attīstībā, viņa skatiens

ir vērsts uz jauno, novatorisko, perspek-
tīvo.

Šādam cilvēkam prasības attiecībā pret
mākslu atklājas kā tieksme izjust garīgi
caurstrāvotas pozitīvas emocijas, ko tā

sniedz. Māksla atkarībā no tās rakstura (iz-

klaidējošā, komercmāksla, kičs vai nopietna,
patiesi talantiga māksla), atkarībā no žanra

var sniegt emocijas ļoti plašā diapazonā —

sākot ar elementāru biopsihisku iedarbi un

beidzot ar vissarežģītākajām sociālā, sociāl-
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ētiskā līmeņa emocijām, ko caurstrāvo estē-

tiski hedonisks gandarījums. Personības

mākslinieciskās prasības atklājas tajā īpa-
šajā pārdzīvojuma formā, ko Ļ. Vigotskis
nosaucis par mākslinieciskajām emocijām
un kas pieder pie augstākā līmeņa — sociā-

lajām — emocijām.
Dzīvē labais un ļaunais, smiekli un asa-

ras, patiesība un meli nav nodalīti ar

skaidri saredzamu robežu. Māksla palīdz
labāk saskatīt to pretstatus un arī robežas.

G. Trojepoļskis savā pazīstamajā stāstā

«Baltais Bims Melnā auss» atzīmē, ka

rakstnieks nevar rakstīt tikai par labo vien;
tādā gadījumā ļaunais paliks triumfējoši
neaizskarts. Ja rakstnieks tēlos tikai laimi

un laimīgos, cilvēki var pārstāt domāt par

nelaimīgajiem. Ja viņš rakstīs tikai par no-

pietno, skaisto, ļaudis var atradināties smie-

ties par nejēdzīgo. Literatūra, attēlodama

dzīvi tās pretrunīgumā, atklādama harmo-

nisko un disharmonisko cilvēkā, veido jūtu
pasauli visā to daudzveidīgumā.

Kā uzsver Ļ. Vigotskis, mākslas sniegtās

emocijas ir «gudras emocijas», tās prasa

smadzeņu, prāta autentisku produktīvu līdz-

radīšanas darbu. Protams, māksla sniedz

tīri juteklisku (optisku, redzes, dzirdes utt.

radītu) hedonisku baudījumu, ar kuru dau-

dzi «mākslas patērētāji» arī apmierinās.
Taču, kā to jau akcentējis Aristotelis, apro-

bežoties ar šo līmeni nozīmē iztapt zemāka-

jām jūtām — pārijiem — un nepacelties
patiesa, vispusīga estētiskā baudījuma
līmenī. Attīstītā mākslas kultūrā šim līme-

nim ir tikai atbalsta loma, tas vajadzīgs,
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lai ietu uz augstāku līmeni — uz emocionāli

intelektuālu baudījumu, kas saistīts ar vis-

pusīgu mākslas darba izjūtu un sapratni.
Mākslinieks, veidodams daiļdarbu, kon-

centrētā pasaules modelī atklāj visu citu

garīgo vērtību aspektus, veidojot personības
vērtīborientāciju attiecībā pret cilvēku dar-

bības priekšmetiskajiem rezultātiem (lie-
tām), politiku, morāli, reliģiju, estētisko

attieksmi, izziņas alkām utt. Tātad viņš
veido attieksmi pret vērtībām, ārpus kurām

nav domājama cilvēka personība. Māksla

neizvirza sev uzdevumu izstrādāt striktus

rīcības noteikumus konkrētām situācijām.

Šajā ziņā tās funkcijas atšķiras no politi-
kas un morāles sociāli regulējošajām fun-

kcijām.
Kā atzīmē A. Guliga (apcerēdams

I. Kanta estētiku), nebūt nevar paļauties uz

to, ka noziedznieks labosies, izlasījis pamā-
cošu romānu. Vai arī — pusaudzis kļūs par

klejotāju, iepazinies ar M. Tvena grāmatu
«Haklberiju Fina piedzīvojumi». Tāpat zināt-

niskas problēmas atrisinājums nav jāmeklē
daiļdarbā. Tieša sakara nav, taču F. Šille-

ram taisnība, kad viņš pasvītro netiešā sa-

kara nozīmi. Daiļdarbā akumulētās ētiska

rakstura idejas, kas pārtop personības ele-

mentā, var kļūt par rīcības normu.

Šodien, pievēršoties profesionālās mākslas

vērtībām, kas izteiksmīgi un saasināti runā

par akūtām laikmeta problēmām, ne tikai

nemazinās, bet pieaug interese par tautas

mākslu, folkloru. Folklora daudzu cilvēku

uzmanību piesaista ar savam dziļajam sak-

nēm, kas ietiecas tautas dzīves vissenākā-
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jos slāņos, ar savu sinkrētiskumu — saikni

ar tautas mūziku, deju, tradīcijām un izda-

rībām. Ar savu enciklopēdiskumu (dabas,
cilvēka, darba, vērtību aptveri) folklora

slēpj sevī ne tikai gadsimtos slīpētās māk-

slas vērtības, bet arī valodas bagātību,
daiļumu, tautas gudrību, tās nesalauža-

mību un stiprumu, tās filozofiju, ētiku un

estētiku.

Vai māksla kā īpaša vērtība būs vaja-

dzīga 30. gadsimtā? Šādu jautājumu īpaši
organizētā aptaujā uzdeva Tartu universi-

tātes studentiem — topošajiem filologiem,
fiziķiem un matemātiķiem, mediķiem. 85 pro-

centi studentu uz šo jautājumu atbildēja
pozitīvi. Daudzi studenti atzīmēja, ka, pro-

gresējot zinātnei un tehnikai, mākslas loma

nemazināsies, bet pieaugs. Tiesa, daļa pa-

svītroja mākslas izklaidējošo, dekompensē-
jošo lomu nākotnē. Taču dominējošā doma

bija tāda, ka māksla nepieciešama, lai cil-

vēkā kultivētu visu cilvēcisko. Kāds stu-

dents mediķis rakstīja: «Māksla ir cilvēka

garīgā bagātība. Bez mākslas nevar dzīvot,

tāpat kā nevar dzīvot bez saules, ziediem,

putniem... Māksla ir garīgā barība, kas

nākotnē cilvēkam būs ne mazāk vajadzīga
kā materiālā.» Kā atzīmēja viens no otrā

kursa matemātiķiem, «bez mākslas cilvēks

pārvērtīsies mežonī-robotā». Studenti uz-

sver mākslas nozīmi cilvēku attiecību piln-
veidē, viņu pasaules uzskata veidošanā, per-
sonības audzināšanā.

Personībai mākslas vērtības apziņa iet

dziļumā un reizē plašumā — dažādu māk-

slas veidu formu apguvē. Augstākās māk-
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jaunas mākslas vērtības. Taču arī tam, kas

pats nerada mākslas darbus, māksla palīdz
kļūt radošākam domāšanā un darbībā, ir

spēcīgs stimuls cilvēka produktīvajai darbī-

bai visās dzīves jomās. Estētiskā un māksli-

nieciskā attieksme pret pasauli kļūst par

būtisku attīstītas sociālistiskās sabiedrības

personības vērtībattieksmes veidu.
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VĒRTĪBORIENTĀCIJA

UN AKSIOLOĢISKĀ

AUDZINĀŠANA

Vērtīborientācijas jautājums pie
mums tikpat kā nav risināts, bet jēdziens
«aksioloģiskā audzināšana» līdz šim vispār
nav lietots. Taču tie ir tuvi, savstarpēji
saistīti, viens otru papildinoši jēdzieni. Ru-

nādami par aksioloģisko audzināšanu, do-

mājam par noteiktiem iedarbības faktoriem,

kuru kopumam jāveido bagāta individuāla

vērtību pasaule, par subjektīvas (arī emo-

cionālas) iedabas sistēmu, kurā noteiktas

zināšanas pārtop indivīda personības, viņa
rakstura kodolā, kļūst par viņa dzīves un

darbības vadzvaigzni.

Aksioloģiskā audzināšana cieši saistīta ar

vēsturiskā laika un sociālās vides (telpas)
izjūtu, saprātīgu, saturīgu un perspektīvi
virzītu prasību veidošanu. Aksioloģiskajai
audzināšanai jāveido tādi iekšējie stimuli,
lai cilvēks no sasniegtā pozīcijām tiektos

pēc jābūtības, pēc augstākas pakāpes savā

esamībā un darbībā, pēc ideāla.

Publicistiskos un pat filozofiskos rakstos

nereti tiek lietots jēdziens «vērtību iz-

vēle», kas kļuvis gandrīz ortodoksāls. Šādā
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formulējuma vērtība tiek uzlūkota ka kaut
kas pilnīgi ārējs attiecībā pret indivīdu un

pats izvēles akts — kā tīri lietišķa «piesavi-
nāšanās», līdzīgi tam, kā mēs, iegājuši vei-

kalā, izvēlamies to vai citu preci, iegādāja-
mies to, pie kam šī iegāde var būt saistīta ar

zināmu motīvu cīņu. Protams, arī tāda izvēle

ir vairāk vai mazāk saistīta ar cilvēka vēr-

tīborientāciju, vērtību izpratni.-Taču šī ten-

dence vairāk raksturīga «patērējošajai», ne-

vis jaunradošajai vērtību apguvei. Precīzāk

sakot — nevis apguvei, bet ieguvei. «Patē-

rētājs» tiecas iegūt, piesavināt citu cilvēku

radītās vērtības, bet maz dod pretī. Tāda

attieksme pret vērtībām ir egoistiska, ne-

radoša, nereti arī amorāla. Diemžēl, mūsu

sabiedrībā ir ne mazums spēkpilnu jauniešu,
kas labi apzinās citu radīto vērtību cenu,

bet paši netīko strādāt, dzīvo uz vecāku

rēķina. Diemžēl, mums ir saradies visai

daudz jauniešu, kas grib izcelties nevis ar

darba tikumu, zināšanām, bet ar dārgām
mantām.

Pēdējā laikā daudz pārrunu un strīdu iz-

raisījusi V. Arro drāma «Skatieties, kas at-

nācis», kurā parādīts, ka mūsu sabiedrībā

visai lielu svaru ieguvusi t. s. jaunā aristo-

krātija — tirdzniecības un pakalpojumu
sfēras darboņi, kas, izmantodami zināmu

preču un pakalpojumu deficītu, sāk ieņemt
visai redzamu vietu materiāli augsti situēto,

ar lielām patērēšanas iespējām apveltīto

pilsoņu rangā un rada situāciju, kur «ne-

personība grib, lai to cienītu personība» un

dažā ziņā pat būtu no tās atkarīga. Viņi

pērk mašīnas, vasarnīcas, sievietes godu ..



211

Bet tam nav neka kopīga ar patiesi cilvē-

cisku vērtību apguvi.

Savas vērtīborientācijas veidošanas gaitā
mēs izvēlamies to vai citu darbības veidu,
balstīdamies uz vērtībām, kas mums pieder,
bet it īpaši — kas ir mūsos pašos kā cilvē-
kos. Indivīda uzskati par labo un ļauno,
skaisto un bezjēdzīgo, taisnīgo un netaisno,

patieso un nepatieso (protams, ja tādi uz-

skati viņam ir, taču kaut kādi uzskati ir

katram cilvēkam), indivīda uzskati par vēr-

tību, rīcības kritērijiem, normām, principiem
| nevis vienkārši tiek izraudzīti, bet gan vei-

dojas kopš agras bērnības un visu mūžu. To

veidošanā sava noteikta, neaizstājama loma

ir gan ģimenei, skolai, gan dažādiem sa-

biedriskajiem institūtiem un organizācijām,
sabiedriskās apziņas formām — filozofijai,
morālei, mākslai. Augstāk nosaukto principu

un kritēriju gaismā veidojas arī detalizētas,

pakārtotas cilvēka ikdienas rīcības izpaus-
| mes. Tiesa, mēs nevaram noliegt, ka daudzu

cilvēku rīcība ir subjektīva, nopietniem vēr-

tību kritērijiem neatbilstoša. Tacu tas no-

zīmē tikai to, ka šādos cilvēkos nav izvei-

doiusies nozīmīga vērtību sistēmas apziņa

vai arī tā nav kļuvusi par iekšēji stimulē-

jošu vadoni adekvātai rīcībai.

Ļoti izsalkušam cilvēkam vislielākā vēr-

tība var likties maizes gabals, stipri nogu-

rušam — miers, atpūta, bet nepatiesi apvai-
notam cilvēkam — taisnīga, zinoša cilvēka

patiesi aizstāvības vārdi. Tomēr visai nozī-

mīgs aksioloģiskajā audzināšanā ir vērtību

hierarhijas jautājums. Būtiskas, nozīmīgas
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vērtības ir svarīgi atšķirt no «trešā plāna»
vērtībām.

Tiesa, cilvēku vērtībievirzes un normas

var atklāties arī parastā sadzīviskā, ārēji
necilā rīcības aktā, detaļā. Šim momentam

nereti pievēršas māksla, lai caur ikdienišķo
atklātu neparasto, individuālo, cilvēka dzīvē

nozīmīgo. Grūti runāt par aksioloģiski
mērķtiecīgi un vispusīgi audzinātu cilvēku,

kas, teiksim, nozīmīgu sabiedrības dzīves

vai ražošanas problēmu risināšanā ir savu

uzdevumu augstumā, bet sadzīvē, attieksmē

pret citiem cilvēkiem — nevērīgs, pat rupjš,
emocionāli neattīstīts.

Holandes sociologi J. Burdams un V. Os-

terhans-Martiniuss pievērsušies šķietami
lokālam, maznozīmīgam jautājumam — so-

cioloģiski aksioloģiskai ģimenes fotogrāfiju

izpētei.40 Viņi balstās uz P. Burdjē 60. gadu
vidū izvirzīto teoriju, ka ģimenes fotogrāfi-
jas ir ģimenes integrācijas instruments, ka

tās atspoguļo kādus svarīgus momentus ģi-
menes kā sabiedrības šūniņas dzīvē. Kaut
arī mūsdienās, kā atzīmē abi holandiešu pēt-
nieki, notiek ģimenes fotogrāfijas derituali-

zācija, individualizācijas momenta pieau-

gums, tomēr arī mūsdienu ģimenes fotogrā-

fijas ir noteikta sociālās un aksioloģiskās
apziņas izpausme. Tajās uzmanība koncen-

trējas uz momentiem, kas demonstrē sav-

starpējo solidaritāti, labvēlību, mīlestību un

labklājības tieksmes. Tajās tikpat kā nav

strīdu, seksuālu ainu, nelaimes gadījumu

atainojuma. Pētnieki secina, ka ģimenes
albums ir idealizācija, tieksme pēc jābūtī-
bas, tas, kādu ģimene grib sevi priekšstatīt
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pasaulei. Tas ir uzskatāms ģimenes atbal-

stīto sociālo un morālisko vērtību iemieso-

jums, kolektīvā atmiņa, dokuments jauno
ģimenes locekļu adaptācijai.

Kaut arī vērtīborientācijas veidošanā liela

nozīme ir zinātniski racionālajam pamatam,
tā nevar izolēties no dažiem sadzīviskās ap-

ziņas slāņojumiem, it īpaši tiem, kas sais-

tīti ar pozitīvo dzimtas, ģimenes, darba ko-

lektīva tradīciju, ieražu, pieredzes apguvi un

radošo pārmantošanu.

Tāpat kā cilvēka audzināšanai vispār, ari

aksioloģiskajai audzināšanai nepieciešama
kompleksveidīga pieeja. Taču reizē jāat-
zīmē, ka dziļi un mērķtiecīgi izvērsts darbs

kādā noteiktā vērtīborientācijas veidošanas,
radošas vērtību iepazīšanas jomā var bru-

ģēt ceļu uz citām vērtību sfērām, uz vis-

pusību. Ir labi zināms, ka nopietns estētis-

kās un mākslinieciskās audzināšanas darbs

sekmē bērnu un jauniešu vispārīgās kultū-

ras, intelekta līmeņa celšanos, attīsta gaumi,
ceļ radošās spējas, stiprina morālisku skaid-

rību un noturību. Bet tās ir vērtīborientā-

cijā ļoti svarīgas īpašības. Šo likumību

apliecinājusi Maskavas pedagogu N. Gonča-

rova, E. Svešņikovas, D. Ogorodova, L. Ge-

neralova, B. Teplova, M. Ščetitiņika, kā arī

citu pieredze, kas vispārināta jaunākajā lite-

ratūrā.41

Jurijs Andropovs PSKP CX 1983. gada

jūnija plēnuma, runādams par jaunās paau-

dzes audzināšanas kompleksu, uzsvēra estē-

tiskās audzināšanas lielo lomu padomju pil-
sonim nozīmīgu vērtību radošā apguvē. «Un

kur gan citur, ja ne skolā, cilvēks var



214

saņemt elementāro estētisko audzināšanu, uz

visu mūžu iegūt skaistā izjūtu, prasmi iz-

prast un cienīt mākslas darbus, var sākt

pievērsties daiļradei?» 42 J. Andropovs atzī-

mēja, ka jaunatnes audzināšanas akūtie uz-

devumi prasīs daudz pūļu un laika, jo va-

jag atbilstoši tagadnes apstākļiem uzlabot

pedagogu kadru sagatavošanu, īstenot skolu

reformu.

Visas šajā grāmatā aplūkotās, kā arī citas

vērtības sintezējas mūsu sabiedrībā augstā-

kajā vērtībā — cilvēkā, personībā. Būtībā

jebkura vērtība nav pašmērķis, bet personī-
bas veidošanas līdzeklis. Bagāta noteiktas

sabiedrības vērtību sistēma un bagāta per-
sonība ir kā divi savstarpēji vienoti spoguļi,
kas reflektējas viens otrā.

Sarežģīti, daudzveidīgi ir vērtību apguves

avoti, līnijas un ceļi. Garīgi aktīvs un ba-

gāts cilvēks šīs vērtības akumulē, radoši

pārveido un caur savas subjektivitātes priz-
mējumu nodod saviem tuviniekiem, drau-

giem, darbabiedriem, audzēkņiem, nodod sa-

biedrībai, savai tautai, bet izcili, ģeniāli ra-

dītāji — visai cilvēcei.

Mēs dzīvojam attīstīta sociālisma sabied-

rībā. Salīdzinot ar iepriekšējo mūsu zemes

vēsturi, iestājies relatīvi mierīgāks, «evolu-

cionārāks», stabili ikdienišķs darba un visas

dzīves ritms, ko nodrošinājuši visi līdzši-

nējie iekarojumi. Taču tas izvirza jaunas,

paaugstinātas prasības cilvēkam šodienas

un rītdienas uzdevumu priekšā. Tagad mūsu

zemē cilvēks darbojas 2000 zinātnes noza-

rēs, strādā pāri par 30000 specialitātēs. Cil-

vēka darbības diferencēšanās izvirza pra-



215

sību pēc «integrēta», garigi bagāta plašu
horizontu cilvēka. To prasa ne tikai ražo-

šanas un sabiedrisko saikņu komplicētības
pieaugums, bet arī paša cilvēka personības

pašvērtības stiprināšanas un padziļināšanas
vajadzības. Produktīva profesionālā un sa-

biedriskā darbība, brīvā laika piepilde, sa-

dzīve, attiecības ar cilvēkiem tagad prasa

augstu sociālo apziņu, izkoptu vērtīborien-

tāciju.
Senāk cilvēkiem attiecības, saiknes itin

visās darbības jomās bija ļoti tiešas, tur-

pretī tagadnes sabiedrībai raksturīga cil-

vēku saikņu aizvien izteiktāka pastarpināša-
nās. Reizē cilvēks ik dienas netieši saskaras

ar daudziem cilvēkiem un viņu darbības re-

zultātiem. Saskaras ražošanā un tās pro-

duktos, vispār ekonomiskā mehānisma da-

žādās pakāpēs un posmos, pārvaldē,
sabiedriskajā darbībā, sadzīvē, vides orga-

nizācijā un noformējumā, ar zinātnes, masu

komunikācijas, mākslas utt. palīdzību. Viens

cilvēks, viņa darbība izrādās saistīti ar dau-

dziem citiem. Tas reizē palielina ikviena cil-

vēka morālisko atbildību citu cilvēku

priekšā. Arī aksioloģiskā plāksnē: kādas

vērtības vai nevērtības veidojas cilvēka dar-

bības rezultātā?

Vispār jāsaka: kaut arī vērojams jauna
tipa mietpilsonības, patērētājpsiholoģijas
tendenču pieaugums, šodien krasāka nekā

jebkad agrāk ir vērtību izjūtas diferenciā-

cija. Pieaug patiesi garīgo, intelektuālo,
māksliniecisko vērtību svars mūsu sabied-

rībā, personības dzīvē. Paplašinās cilvēka

subjektīvā aktivitāte garīgo vērtību sfērā,
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uz cilvēka personību sākam mazāk raudzī-

ties kā uz noteiktu mūsu sabiedrības uzde-

vumu īstenošanas līdzekli, bet vairāk kā uz

pašvērtību, mērķi.
Arī zinātniski tehniskās revolūcijas

ietekme cilvēkā lielā mērā ir pastarpināta.
Tā atklājas caur ekonomisko bāzi ar visu

sabiedrisko attiecību sistēmu, kas nevar ne-

ietekmēt cilvēka intelektu, garīgo dzīvi,

emocijas. Taču, apzinādamies šo likumsaka-

rību, mēs tagad tiecamies veidot tādu cil-

vēka personības tipu, lai viņa rīcību tik

daudz nenosacītu sabiedrības normatīvās

prasības, ārēja piespiešana, apbalvojumi un

sodi, lai viņš, apguvis sociālās darbības

normas, pats sev izvirzītu augstas prasības,
sevi vispusīgi novērtētu, saprātīgi kontro-

lētu savu darbību, izdarītu garīgi bagātas
personības prasībām atbilstošu izvēli vēr-

tību pasaulē. Šāds personības tips cieši

saistāms ar noteikta dzīvesveida un dzīves

mērķa izpratni. Tā ir tendence uz prasību
un vērtību harmoniju. T. Kampanella
(1568 —1639) uzsvēra, ka pārlieka bagātība,
ķas tālu sniedzas pāri cilvēka vajadzībām,
rada egoismu, nodevību, melus, viltu, lie-

kulību, bet galēja nabadzība cilvēkus pa-

dara par neliešiem, zagļiem, viltvāržiem.

L. Feierbahs šajā sakarā atzīmēja, ka tur,
kur trūkst tādu apstākļu, lai cilvēks varētu

apmierināt savas saprātīgās prasības un gūt
laimi, tur trūkst apstākļu arī tikumībai. Ti-

kums, tāpat kā miesa, prasa barību ... Dzī-

ves pamats ir arī morāles pamats. Mēs

esam pret minētajām galējībām un tieca-

mies nodrošināt cilvēka laimei materiālo un
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morālo pamatu, kaut arī abās jomās esam

visai tālu no pilnības.
Mūsu ideāls ir cilvēks, kuram svešs lietu

kults, alkatība un skopums, kura rīcībā ap-

vienojas saudzīga attieksme pret jau izvei-

dotajām sabiedriskajām un personiskajām
vērtībām, cilvēks ar garīgi dvēselisku bagā-
tību, nesavtību, dāsnumu pret citiem. Mūsu

sabiedrība rūpējas, lai cilvēki tiktu nodroši-

nāti ar darbu, lai viņi varētu attīstīt savas

radošās potences, lai cilvēkam būtu pietie-
kami daudz brīvā laika un lai to varētu pie-
pildīt ar vispusīgām garīgām vērtībām un

saturīgām nodarbēm.

Brīvais laiks ir viena no cilvēka vērtībām,
kas dod iespēju apgūt, piesavināt sev citas

vērtības. Brīvajā laikā, tāpat kā darbā, sa-

biedriskajā darbībā notiek personības vei-

došanās, tās socializācija. Brīvajā laikā cil-

vēks attīsta arī tās savas dotības, apmierina
tās intereses, ko ne vienmēr var segt tiešā

profesionālā darbībā. Brīvais laiks ir viens

no faktoriem, kas jēdzienam «harmoniski

attīstīta personība» dodtipoloģiski daudzvei-

dīgu satvaru, .individuālo variāciju bagā-
tību. Tas pozitīvi ietekmē vērtīborientāciju.
Taču reizē tas izvirza svarīgu aksioloģisko
un morālisko uzdevumu — iemācīt cilvēkus

izturēties pret to kā pret nozīmīgu vērtību,
kā pret faktoru, kas sekmē citu vērtību

apguvi. Taču būtībā jau šodien daudziem

radošiem cilvēkiem — zinātniekiem, racio-

nalizatoriem, rakstniekiem, māksliniekiem

v. c. — grūti novilkt stingru robežlīniju

starp «darbu» un «brīvo laiku», «atpūtu».

lepazīšanās ar jaunām idejām, ar jauniem
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procesiem dzīvē, mākslā, zinātnes pētījumu

rezultātiem, speciālās literatūras lasīšana,
sarunas ar kolēģiem nereti pārvēršas par

visaizraujošāko atpūtas veidu. Vispusīgi
attīstīta personība — tā ir pirmām kārtām

cilvēka pašattīstība, kas norit uz personīgās
pašiniciatīvas un darbības pamatiem, iz-

mantojot sabiedrības radītos sociālos, sa-

dzīves, kultūras apstākļus.
Brīvais laiks ir personības pārbaudes ak-

mens. Jo nopietnāk cilvēks izturas pret sevi

un dzīvi, jo garīgi saturīgāka ir viņa brīvā

laika struktūra. Un otrādi — jo tukšāks un

vieglprātīgāks ir cilvēks, jo nabadzīgāka,
nevērtīgāk aizpildīta ir arī viņa brīvā laika

struktūra. Šodien nereti var vērot (un to

apstiprina arī socioloģiskie pētījumi) taisni

paradoksālu situāciju. Cilvēkiem, kuriem ir

bagāts interešu loks, selektīva, prasīga at-

tieksme pret dzīves un kultūras vērtībām,

allaž pietrūkst brīvā laika — stundas un

dienas ir par īsām, lai paveiktu visu iece-

rēto, lai būtu līdzdalīgs piesaistošajā un

nozīmīgajā. Turpretī cilvēki ar zemu vērtīb-

orientācijas līmeni nezina, kur likt brīvo

laiku, un visbiežāk to aizpilda ar nevērtī-

bām, ar antikultūru. Ir arī cilvēki ar saviem

vaļaspriekiem, taču dažkārt šis vaļasprieks
arī pārvēršas interešu šaurībā, atrautībā no

dziļākām un plašākām vērtībām, maz bagā-
tina. Katrā ziņā jāvēršas pret atsevišķu vēr-

tību vienpusīgu fetizēšanu, vienalga, vai tas

būtu sports, tiekšanās pēc rekordiem, vai

kolekcionēšana utt. Dienvidslāvu filma «Iz-

taisnojies, Delfīna!» vēršas pret šādu cilvēka

vienpusīgošanu sporta jomā: atsevišķu dar-
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binieku tiekšanās pēc rekordiem par katru

cenu, treneru godkāre, karjeras intereses ne

tikai traucē Delfīnai harmoniski dzīvot, bet

arī rada krasi dramatisku situāciju.
Personības attīstības komunistiskais ideāls

sociālistisko sabiedrību orientē uz vispusīgi
attīstītu intelektuālo, ētisko un estētisko at-

tieksmi pret īstenību. Tas nozīmē, ka cil-

vēks jāorientē uz vispusīgu garīgo, tai

skaitā māksliniecisko vērtību apguvi. Ja
kultūras apguves sistēmā ir jūtamas dispro-
porcijas, ja cilvēka uzmanības lokā ir tikai

daži ierobežoti garīgo attieksmju veidi (pie-
mēram, tikai TV raidījumu skatīšanās), tad

pasaules skatījuma vienotības vietā stājas
fragmentārisms, kas traucē un kavē vispu-
sīgas personības veidošanos.

Nav bez pamata V. Lāma vērojums, ka

daja mūsdienu «tehnisko cilvēku», noslēdzo-

ties pret garīgām vērtībām, viegli var pār-
vērsties «darba skudrās», kam pietrūkst cil-

vēka esamības jēgas, apsīkst jūtu dzīve,
svešs paliek skaistums, ko sniedz daudzvei-

dīgā pasaule un māksla. Tāpat bēdīga vien-

pusība ir dažādu civilizācijas un modes at-

ribūtu piesavināšana, kas raksturīga daļai

jaunatnes, nespēja vai negribēšana nokļūt
pie dziļākiem un vispusīgākiem kultūras slā-

ņiem, kas ar laiku ved pie saaugšanas ar

apšaubāma rakstura vērtībām un personības
sociālās deformācijas. Interešu nabadzība

pusaudža un jaunības gados, garīgs kūt-

rums virza uz regulāru dīkdienību un arī

pretsabiedrisku rīcību, par ko tik daudz

rakstījis A. Dripe.

Jā, darbs ir visu bagātību pamats, avots,
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un tāpēc mēs to nebeidzam un nebeigsim
slavēt. Bet, ja darbs ir tikai naudas pelnī-
šanas un krāšanas līdzeklis, tikai materiāla

vērtību iegādes līdzeklis, tad arī vērtību sis-

tēma ir šaura un nabadzīga; ja lopkope
izcilniece (kā stāsta Ē. Hānbergs), kas

pelna vairākus simtus rubļu mēnesī, ir uz-

cēlusi māju, nopirkusi žiguli, bet ar to nav

tikusi tālāk par rajona centra veikaliem,
vairākus gadus neizmanto atvaļinājumus,
jo nezina, ko ar tiem iesākt, tad tā ir gau-

žām vienpusīga bagātība, kas nekādi neat-

bilst mūsu laika un mūsu sabiedrības cil-

vēka (ieklausieties tikai — pirmrindnieces!)

patiesajai dzīves jēgai.
Laika gaitā gan mainās vērtību hierarhija,

taču nemainīga ir cilvēku tieksme pēc dzī-

ves pilnības, vispusības, brīvības. Anarhis-

tiskai brīvībai, ko tiecas realizēt dīkdienīgi

klaiņojošu padsmitnieku bariņi, būs graša
cena, ja tā netiks piepildīta ar zināšanām,

pasaules izpratni, ar patiesi cilvēciskām

vērtībām. Taču tas attiecas uz jebkuru, arī

t. s. radošo cilvēku. VDR rakstnieks Ginters

dc Bruins romānā «Godalgošana» pārlieci-
noši atklāj, ka cilvēks, kas aizstāv nepilnī-
gas, šķietamas, morāliski un estētiski sevi

ātri izsmeļošas vai savu laiku pārdzīvoju-
šas vērtības, iet uz kompromisu ar sirds-

apziņu, uz «retrovoluntārismu», divējādo
sevi, sāk lejupslīdi arī kā personība.

Mūsu republikā 70. gadu beigās tika izda-

rīti socioloģiskie pētījumi par vērtīborientā-

ciju strādājošās jaunatnes un studentu vidu.

Tie atklāja mūsu jaunatnes lielākās daļas

izaugsmi, mērķtiecību, interešu dziļumu, bet
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reizē arī trūkumus, to, cik liels darbs vēl

veicams to faktoru stiprināšanā, kas nosaka

saturīgu, mūsu dzīvesveidam atbilstošu vēr-

tīborientāciju. Strādājošā jaunatne (jau-
nie rīdzinieki) augstu vērtē interesantu,

īpaši radošu darbu. Tālāk dzīves vērtību hie-

rarhijā seko: mīlestība, veselība, materiālā

labklājība, tīra sirdsapziņa, citu cieņa,
jautri pavadīts laiks, veiksme pasākumos.
Zīmīgi, ka saistoša darba prestižs ir pro-

porcionāls izglītībai. Apmēram trešā daļa
jauniešu nav apmierināti ar savu veicamo

darbu (nelabvēlīgu darba apstākļu, darba

smaguma, vadītāju neiejutība, profesionā-
lās izaugsmes iespēju trūkuma, sliktu attie-

cību kolektīvā v. c. faktoru dēļ). Daudzas

jaunas sievietes izsaka neapmierinātību ar

pārslodzi darbā un mājās. Vīrieša summārā

darba slodze ir 55 stundas nedēļā, sievie-

tes — 70. Lielā jaunatnes daļā ir tieksme

uz kvalifikācijas celšanu, izglītības paaug-

stināšanu. Liela daļa aptaujāto (39%) gri-
bētu vairāk ceļot, redzēt pasauli.

Aptauja apstiprināja, ka zināmā jaunat-

nes daļā (it īpaši ar zemāku izglītību) rak-

sturīgas patērētājtendences, lietu kults. 20%

jauniešu atbildēja, ka sadzīves priekšmetu
iegādi viņi uzskata par prestiža jautājumu
(pērk tāpēc, ka tāds ir paziņām un drau-

giem), bet 18% atbildēja, ka cilvēku attie-

cībās dod priekšroku nevis draugiem, bet

«derīgiem cilvēkiem». Daļai strādājošo ar

zemāku izglītību ir arī visai zemas kultūras

prasības, vāja orientācija vērtību pasaulē.
Viņi akcentē «materiālo nodrošinātību», grib
«jautri» pavadīt laiku. Šīs grupas jauniešu
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vidū 26% ir pret mācīšanos, 65% pret teātra

apmeklēšanu un 24% pret sabiedriskā darba

veikšanu. Tieši šīs mazizglītotās un mazāk-

prasīgās jaunatnes vidū vērojama orientē-

šanās uz antivērtībām — dzeršanu, kāršu

spēli, mietpilsonisku laika pavadīšanu,
egoisms attieksmē pret citiem cilvēkiem utt.

Domājot par šī tipa jauniešiem, neviļus nāk

prātā Gogoļa vārdi: «Eksistēt pasaulē un ne

ar ko nozīmīgu neiezīmēt savu eksistenci —

tas man liekas briesmīgi.»
Vairums mūsu republikas studentu (60%

no aptaujātajiem) par cilvēka esamības,

vērtības, laimes pamatu uzskata darbu. Stu-

dentu domas virzītas uz interesantu, iespē-

jami radošāku, patstāvīgāku, sabiedriski no-

zīmīgu darbu materiālo vērtību ražošanā,

zinātnē un tehnikā, pedagoģijā un citās sfē-

rās. Izteiktāks izņēmums šajā ziņā ir LVU

Finansu un tirdzniecības fakultātes studenti,

kas savu darbu pirmām kārtām saista ar

materiāliem labumiem, bet laimes, bagātu

emociju avotus meklē citās — ārpusdarba
(ģimene, brīvā laika saistoša piepilde utt.)
sfērās. Zīmīgi, ka šajā nozarē ir visvairāk

studentu, kas savu nākamo specialitāti izvē-

lējušies nemotivēti.

Vispār jāteic, ka sociālistiskajam dzīves-

veidam visatbilstošāko, optimālo vērtību

modeli veido 40,5% aptaujāto studentu

(tika aptaujāti LVU, RPI, LVFKI studenti).
Tie ir jaunieši, kas sava dzīvē, vērtību sis-

tēmā tiecas savienot sabiedrisko ar perso-

nīgo. Viņu priekšstati par dzīves laimi sais-

tīti ar tādām vērtībām kā darbs, mīlestība,
sabiedrības atzinība un cieņa. Šis personī-



223

bas modelis kopumā studentu vidu ir gan-
drīz divreiz vairāk izplatīts nekā strādājo-
šajā jaunatnē. Tas liecina, ka studentu vidū

sabiedriski aktīvas personības audzināšana

tiek veikta labāk nekā daudzās darbavietās.

Taču nevar neredzēt arī vairākus trūku-

mus studējošās jaunatnes vērtīborientācijā.
Apmēram septītajai daļai mūsu šodienas

studentu pirmajā vietā ir individuāla rak-

stura vērtības, kas reducētas galvenokārt uz

personīgo materiālo labiekārtotību, hedo-

nisku dzīves baudīšanu, šauri izprastu omu-

lību, kura būtībā nav tālu no mietpilsonis-
kuma. 8% studentu grāmatas pērk ārēja

prestiža, interjera rotāšanas interesēs. Tāda

tendence izteikta nākamo tirgotāju, inže-

nieru enerģētiķu, fizkultūras pasniedzēju
vidū. 19% studentu prioritāti ierāda nevis

saiknēm ar sirsnīgiem cilvēkiem, labiem

draugiem, bet gan ar «vajadzīgiem cilvē-

kiem». Tas liecina, ka gandrīz katrs piektais
students ir patērētājpsiholoģijas, protekcio-
nisma un «blatu» attieksmes gūstā. Būtībā

šādu attieksmi pat neuzskata par novirzi no

cilvēciskās morāles normām, bet gan tieši

otrādi — par savu spēju un pašapliecināša-
nās izpausmi, par māku nodibināt vajadzī-
gos kontaktus, «izsisties uz augšu», iegūt
sev to, ko citi nespēj gūt. Aptaujā atklājās
arī, ka daudziem studentiem nav pietiekamu
zināšanu mākslas kultūrā, ka augstskolās ir

zems estētiskās (vispār — jūtu kultūras)
audzināšanas līmenis.

V. Rasputins uzsver, ka salta izglītība, ja
tai nav dziļu ētisku pamatu, netikumību

vērš izsmalcinātāku, sabiedrībai kaitīgāku.
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Acīmredzot sava loma šajās pārvirzās ir

noteiktiem objektīviem apstākļiem — zi-

nāmu preču deficītam, trūkumiem ražošanā,

apgādē, tirdzniecībā, sadzīves pakalpoju-
mos. Taču netiek likti lietā arī visi iespēja-
mie subjektīvie faktori. Tā, studentu ap-

mācīšana un audzināšana noris zināmā

atrautībā no prakses. PSRS ZA Socioloģisko
pētījumu institūta profesors I. Bestuževs-

Lada atzīmē, ka diplomētiem dažādu nozaru

speciālistiem nākas it kā beigt «otru augst-

skolu», jo izrādās, ka daudz kas no tā, kas

viņiem mācīts, ir novecojies vai arī vispār

nav vajadzīgs, bet daudz kas akūti nepie-
ciešams vispār nav mācīts. Aizvien vēl no

augstskolas uz ražošanu nāk estētiski maz-

izglītots, radoši strādāt nespējīgs cilvēks,
būtībā pseidospeciālists. Aizbildinoties ar

fatālo «informācijas lavīnu», jaunais cilvēks

netiek radināts izkopt spēju koncentrēt savu

apziņu un gribu uz būtisko, atlasīt un integ-
rēt derīgo informāciju, izmantot to savas

darbības vadlīnijas izkopšanai, padziļināša-
nai, lai ikdienas detaļu patiešām pārbagā-

tajā un nereti nomācošajā plūsmā nepa-

zaudētu sevi, savas personības kodolu,
skatījumu uz vērtībām. Tas liecina, ka par

topošā speciālista personības veidošanas

objektīvajiem un subjektīvajiem faktoriem

jādomā daudz vairāk nekā līdz šim.

Mūsu sociologi secina, ka šajā nolūkā jā-
ceļ radošais moments darba saturā, kom-

pleksāk jāpieiet audzināšanai visās tās pa-

kāpēs un posmos, it īpaši panākot ciešāku,

iedarbīgāku darbaudzināšanas, morāliskās
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un estētiskās audzināšanas vienotību. Do-

mājot par sociālās attīstības plāniem, regu-

lāri un vispusīgi jāpētī jauniešu prasības,
intereses, vērtīborientācija.

Citiem vārdiem, mērķtiecīgi jāveido cil-

vēku apziņa un pašapziņa. Reizē jāizvirza

nopietnākas prasības topošajai personībai,
apzinoties, ka cilvēks nav nevarīga māla

pika, ko veido tikai apstākļi. īsts cilvēks

kontrolē savas domas, jūtas, rīcību, apzinās
tās rezultātu nozīmi, realizē gribas, rak-

stura, visas personības pašaudzināšanu. Ap-
ziņa un domāšana ir tieši cilvēka privilē-
ģija. Diemžēl, ir cilvēki, kas lielu savas

dzīves daļu pavada bez domāšanas šī vārda

dziļākajā nozīmē. Gudrību daži saprot kā

atturīgu un skeptisku visa vērošanu «no ma-

las», nepārsteidzību, spēju ar degunu just
«vēja virzienu». Bet, ja sabiedrību veidotu

tikai tāda tipa gudrinieki, tad tās progress
būtu gaužām lēns un niecīgs. Gudrība sais-

tīta ar tieksmi pēc harmonijas, taču tā

nenozīmē konjunktūristisku pielāgošanos,
samierināšanos ar mērenību un smīnīgu
novēlēšanu citiem skriet ar pieri sienā.

Cilvēks nedrīkst būt skaidiņa, ko straume

nes, kur grib. Viņa dzīves kuģim jābūt
apgādātam ar karti, kompasu, jābūt skaid-

ram virzienam un mērķim. Personība

visizteiktāk atklājas izvēles momentos. Bez-

darbība, izvairīšanās lemt arī ir sava veida

lēmums. Tikai ar mīnus zīmi.

Vēsturiskā pieredze un mūsu šodienas

dzīve tās daudzpusībā pārliecina, ka pakāpe,
kādā ikviens cilvēks cienīgs nest šo cildeno

nosaukumu, atkarīga ne tikai no tā, cik
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ras vērtības, bet, un jo sevišķi, no tā, cik

lielā mērā viņš kļuvis par jaunu vērtību

radītāju, ar savu darbu, darbību ienesis

savu daļu tajā vai citā sabiedriskās dzīves

sfērā — sava kolektīva, tautas, cilvēces kul-

tūrā.

Rakstnieks C. Amiredžibi savā romānā

«Data Tutaškija» saka: «Un cilvēkam tapa
dots. Sirdsapziņa. Lai viņš pats atmaskotu

savus trūkumus. Spēks, lai viņš spētu tos

pārvarēt, prāts un labestība par svētību sev

un saviem līdzcilvēkiem, jo tikai tā ir svē-

tība, kas nāk par labu tuvākajiem. Sieviete,
lai neiznīktu un uzplauktu viņa dzimta.

Draugs, lai viņš apjēgtu savu labsirdību un

spēju uzupurēties tuvākā labad ...»

Vai mēs vienmēr apzināmies šo bagātību,
kas mums ir dota? Vai mēs katrs pietiekami
apzināmies tās vērtības, ko mums dod so-

ciālisma pasaule, visas progresīvās cilvēces

kultūra? Cilvēka dzīvi veido daudzas puses

un elementi, bet tie neatceļ neizbēgamo pa-

tiesību, ka ikvienam cilvēkam dota tikai

viena dzīve, ko veido viņš pats. Domādams

par cilvēka dzīves iespējām, M. Gorkijs
teica: «Cilvēks ir Visums, un lai mūžos

dzīvo viņš, kas nes sevī visu pasauli!»

Vai mēs vienmēr un pietiekami asi sev

izvirzām jautājumu: kā es dzīvoju un kādēļ
es dzīvoju?

Ja šī grāmata lasītājam palīdzēs iegūt

priekšstatu par aksioloģiju un reizē asāk

domāt par šiem jautājumiem, meklēt atbil-

des, autors būs pietiekamā mērā gandarīts.
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