263332

'

časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo
letnik
številka 4—5-6
IZDAJA:
Univerzitetna konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije Lju
bljana in Maribor; revijo sofinansirata Kulturna skupnost Slovenije
in Raziskovalna skupnost Slovenije.'
UREDNIŠTVO;
Franko Adam, Mladen Dolar, Pavel Gantar, Primož Južnič^ Tomaž Mastnak,
Jadran Storie, Leo Šešerko (odgovorni^,urednik), Darko Strajn, Drago
Urbane (glavni urednik), Slavo j Žiželi,'
OBLIKOVALEC s
Andrej Trobentar •
LMTOR:
Bora Zlobec-Jurčič

,

UREIMIŠTVO:
.
' .
Ljubljana, Trg Svobode št. 1, t e l . 21-28o
NAROČNINA; Cena te trojne številke je 3 o . - din. Letna 5 o . - din, cena
posamezne številke lo.- din;' ' 'Številka žiro računa: 5olo1-678-^1.73o3
ZSMS, Univerzitetna konferenca, predsedstvo,
Ljubljana, Trg osvoboditve
Rokopise za naslednjo številko sprejemamo do 15• februarja 1973
Nenaročenih rokopisov ne vračamo."

f/263332

иш

1^0,'8:301

'PAJTE 3ATAR'

;

SOOIOLOGIJA IN ALIMACIJA"^
J^^TBraoJ.jSvedsló sociolog.; jo tisti. Ici nas bo uvedel v sociološjBr''uFi^našega razpravloan^acžc sdaj naip. ijiora biti jasno, da govorjcnje C odtu.-jitvi ne implicira odtujevanja od nekairšnega imaginar
•n":¿;a človeškega bistva, ampak kaie na odtujevanje od človekovih л
(in. družbenih)konkretnili (sice-r potencialnih) možnosti in zmožno
sti rRazodtujitev ne implicira cirkula^^nsga snaca.ja zgodovine in
vrn-j.tve na nekoč ide alno stanje üer konec zgodovine(1), temveč
sugerira kreiranje projekta, o čemer bo več govora v zvezi s teza
mi ameriškega sociologa Etzionija^'
Û'oIsraelÇl) začenja svojo študijo v spoprijemu z Althusser jem in
z opozorilom na relevantnost Kar>i:oviii zgodnjih spisov »Odtujit e v
implicira-tri epistemološke in m-etodoloske nivoje: psihološki,
sociološki, filozofsko-antropološki (sovjetski teoretiki, kolikor
je pojem odtujitve za njih relevantenjpr-j-Sta ja jo le na sociološki
aspekt in negirajo pomen psihološkeg-a, npr# Ogurccv) »V empirični
sociologiji termin odtujitve označuje določeno subjektivno stanje
individua a Seeman npr*loči pet dimenzij odtujitve:nemoč, nesmiselnosi; J odsotnost "norm, izolacijo, samoodtujitev.,Nasprotno pa se
pojem anemije nanaša na objektivne družbene pogoje in procese«
Ii Ji? .^-2^ Д shajajoč iz Diirkheima, opredeljuje anemijo kot zlom'
iJai-Gurne strukture, kate l'è vzroki so.^v nastanku diskrepance med
.družbeno, kulturno pripoznaniml normami in cilji na eni strani .
in pa socialno struJ-cturiranimi možnostmi članov skupine« da bi
delovali v skladu s temi normama, na drugi stranio
Makrosociološke teorije vsebujejo tri podmene v zvezi z odtujitvi
jo: o človeški naravi, o naravi družb^j, vizijo o razvojnih tenden
cah bodoče družbe; teorije o človeški naravi pa so om^piricne, nor
mativne in filozofsko-antropološke »Po 2о.£9гаУ-:'obstajata dve druž
beni teoriji, prva, ki izhaja is.; konsensuša in stanja odtujitve,
in druga, ki gloda na konfliktno stanjo kot na normalno .'Če to '.^
bolj koiiicretiziramo, bi lahko rekli, da se teorije o naravi dru-'žbe ra-.".likuje jo v teh vprašanjih: kako gledajo na vlogo konsensu.sa in konflikta, kako na prisotnost ali odsotnost potrebe po inte
graciji,ali je saželjeno bolj konformistično ali enkcnformistično
' obnašanje in inovacije, ali sm^atrajo slo j:'i (razredne) razlike za
fiinl^^cionalne in kako sploh ocenjujejo egalitarnost, se zavzemajo
za stabilnost ali socialne spremembe, je dotična družba v osnovi
množična ali pluralistična družba, itd/
Osnovne hipoteze metodološko narave, ki jih je postavil Israel,
so vsekakor петogrešljive pri nadaljni t malizi, zato jih bomo
grafično prikazali:

TPiacujoči zapis' je del obsežnejše razprave

Pet elementov je, ki sestavljajo diagram odtujitve: določeni družbeni
pogoji, določeni psihični pogoji, vrsta družbenih procesov, družbeni
pogoji, ki nastopajo v določeni družbeni stinlkturi, pojem človeške
narave in potreb kot njenega izraza.
Pri individualno orientirani teoriji gre za diskrepanco med aktual
nim psihičnim stanjem in zahtevami človeške narave oziroma potreb;
razodtujitev je možna sprememba družbenih pogojev, ki so izzva;U.x^íp-í_
diskrepanco, V družbeno-orientirani teoriji gre za prepad med
nini družbenimi pogoji in idealno družbeno strukturo, vzrok je v de-^
viantnem, socialnem vedenju posameznikov .ali skupih© Za prve je odtujitev konsekvenca določene družbene strukture, in zato poudarjajo spre
membo družbe, za druge pa je poudarek na posamezniku, njegovi družbe
ni adaptaciji.
.
'
Kot vse klasifikacije, definicije, sistematizacije ipd., je tudi opi
sano Israelovo metodološko izhodišče enostransko, zoženo in pomanj
kljivo. Ne da bi se spuščali v podrobnejšo kritiko njegovih bazičnih
socioloških postavk, je treba reči, da je blizu marksizm.a (vendar
bolj reformistično orientiran)5 njegove interpretacije Marxovega kon
cepta odtujitve in postvarjenja so koj|^tne, čeprav se, kot bomo vide
li, ne morem strinjati z vsemi implikacijami in konsekvencami, ki jih
je potegnil iz analize tako Mai-xove kot drugih socioloških teorij '
alienacije. Po drugi . strani pa je treba opozoriti na njegov epistemološki eklekticizem.' Po Hab erma su namreč obstajajo .trije tipi socio
logi j, ki se centrirajo okrog treh' medijev, nujnih za ohrani, te v družbe:
dela jezika, gospostva (Herschaft), s temi sovpadajo trije tipi inte
resov, ki motivirajo: raziskovanje ; tehnični, interpretacij ski (hermenevtski) in emancipatomi.' Iz tega slede trije načini spoznavanja:
informacija, interpretacija, kritika in trije tipi znanstvenih idealov,
ki so prisotni v družbeni znanosti: naravoslovni (pozitivizem), hermenevtski (strukturalizem), kritični (k^^i'^ična teorija družbe).'
Israel se zavzema za takšno sociologijo, ki naj bi bila kombinacija
vseh treh tipov.' Odveč je dokazovati, da je takšna kombinacija le
malo preveč notranje protislovna, saj so ti tipi med sabo večkrat (ne
vedno!) diametralno nasprotnimi e Sociologija naj bi bilii^več kot^po-'
zitivistična znanost, več kot razumevajoča Gnanost in več kot kritič
na znanost; le tako se lahko izogne padcu v postvarjeno znanost? (pri
mer: ekonomski determinizem, je tisti, ki dela določene marksistične
teorije, oziroma razlaga postvarele)c
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Kot že rečeno,na.j ostane, za zdaj povedano, brez kritičnih komen
tarjev in se spustimo raje v sledenje Israelovi interprataciji
Marxa, oz o njegovi teoriji odtujitve.'
Po novoveškem filozofu Langsletu je po drugi vojni diskusija o
mladem Marxu šla v dve smeri,'"prvo, ki je pojmovala odtujitev ^ .
kot ontološko-etično kategorijo (eksistencialisti;teologi, npr.'
Tillich), in drugo, ki jo je pojm.vala psihološko-sociološko.'
Sam Marx je po Israelu'razvil dve teoriji, prvo v Manuskriptih.
ki bazira na filozofsko-antropološki podmeni o človeški naravi in
vsebuje norraativne sodbe,ki so etičnega in hijmanističnega• značaja
ter drugo, ki je sociološka in tudi ta vsebuje normativno-etične
aspekte ( s tem se v glavnem strinjam,saj sem to v zapisu o Ш г х и
skušal pokazati).To pa tudi pomeni (tako nadaljuje Israel),da je
Marx kategorijo odtujitve, ki jo je opustil v Nemški ideologiji,
( in s tem filozofsko-antropološko podxaeno o človekovi naravi),
nadomestil v poznejših spisih z kategorijo postvarjenjaiVersachli
chung,Verdinglichujig).Ko se sprašuje, če je "odtujitev teoretično
ploden pojem", ugotavlja večpomenskost-.in pomanjkljivost preciza
cije tega pojma.' Vprašuje se, zakaj npr. Seeman pet dimenzij odtu
jitve subsumira pod, pogojem odtujitve in zakaj jih ne uporablja
posamično, ali pa so isti fenomeni pojasnjeni enkrat z odtujitvi *, .
jo, drugič z anomijo,Če jo prvi argument proti odtujitvi logičnosemantičnega značaja, sta druga dva teoretskega : Teorije odtujitve
so večkrat enostransko normativne,kot talcšne so nerealistične,
ker ne upoštevajo dovolj družbenih pogojevjpo drugi strani obra-' .
vnavajo individua in družbo na abstrakten način, se pravi izhaja
jo iz .onega ali od drugega, zato konstruirajo konflikt med posarne
znikom.in družbo, ki naj bi bil, s sociološkega stališča, irelevanten<,Po Israelu nastopajo konflikti sam.o znotraj določenega
družbenega sistema.Kategorija postvarjenja v nasprotju z odtuji
tvijo označuje družbeni proces, ki meri na odnose med ljudmi in
na odnose do njihovih ob jektov.Konflikti se lokalizirajo znotraj
družbe, težišče se premakne od psihološke k sociološki naravnano
sti.^Prehod od teorije odtujitve k teoriji postvar jen ja naj bi
imel za posledico osvoboditev od metafizičnih predpostavk,določe-^?
ne^domneve in predstave o človeški naravi in družbi postanejo od
večne.Ta avtorjeva teza pa se zdi, da je močno problematična, saj
sam pravi, da vse sociološke teorije (tudi njegova!) vsebujejo
normativne postavke.Marxova zgodnja teorija odtujitve po njegovem
vsebuje vrednostne premise, ki so se oblikovale v dobi prehoda
od obrtne k industrijski proizvodnji.To pokaže na konceptu dela,
Marx.ima na,reč določeno predstava o idealnem človeku in idealnem
delu.Ker delo ne odgovarja osnovnim potrebam tega idealnega člo
veka, se le-ta čuti odtujen.Tako gledanje pa je še romantično, л
saj po Israelu temelji na predk:apitalističnem' in predindustrij
skem pojmovanju dela; v industrijski družbi je delo le maloštevil
nim vir za samorealizacijo^ za večino je utrudljivo in rutinersko
Ni toliko odvisen odnos pošameznika^do njegovega dela, temveč njo
gova pozicija v procesu pr oduJcci j e in izmen jave.Po Marxu obsta ja-^
jo trije pogoji,"^ki izzovejo odtujitev: privatna lastnina, blago
vni karakter delovne sile in delitev dela.,Za Israela pa je le
obstoj privatne lastnine odvisen cd dr'ažbene strulcture, ostala "'t
dva pogoja pa sta produkt industrializacije in ju je moč zasledir
ti tudi v socialstičnih; državah, čeprav Israel pristaja na domrievo, da so le-te državao-kapitalistične.'Zato uvaja razen'distin
kcije sccialistično-kapitalistione družbe tudi distinkcijo
• tehnološko-razvite tehnološko-nerazvite«
Aplikacijski obseg kategorije postvarjenja je vecjl^ kot ga ima
odtujitev, čeprav je prva kategorija ožja od druge.'Vsebina postva
r jenja je'v. tem., da" družbeni odnosi prevzamejo karakter odnosov'med stvarmi. Berg or in Luclaiian sta ( v Imjigi The social constru
ction of reality) '

-k-

pokazala na paradoksalno situacijo, da so ljudje s^^osobni ustvariti
kompliciran svet. po drugi strani pa ga doživljajo kot nekaj neosebne
ga, kot nekaj,^kar eksistira neodvisno od njih in njihove dejavnosti.
Sam Marx je večkrat opozoril na dejstvo, da-.se ljudem pojavlja družba
oziroma družbeni procesi kot od narave dani.' To pa je takšna družba, v
kateri produkti dela postanejo blago in to postane tudi delavec sam
(o tem sefvtprecej povedal že v prvem delu in ker tudi Israel sledi
Marxovi misli iz Grundrisse, se bom omejil le na konsekvence). Trans
formacija uporabne vrednosti v menjalno je vzrok postvarjenja, blaga
so tisti objekti dejavnosti, ki imajo menjalno-.vrednost. Človek ni le
delovna sila, ampak tudi potencialni k on zime nt :.' Kot delovna sila ima
delo za 'delavca, ki ga prodaja, menjalno vrednost, v manjši meri pa
uporabno, delo ga namreč le redko zadovoljuje, ne'more si prilastiti '
rezultatov svojega dela.' Kot konzument postane kupec menjalne vrednos
ti. Prodajalec (kapitalist) gleda nanj ìe kot na sredstva v distribu- '.
ciji^' Ljudje se počutijo v. vlogah producentov in konzumentov kot objek
ti, stvari; p2?ispeli smo do psihičnega aspekta postvarjenja.' Predpo-^
stavka je koncentracija moči v eliti in na drugi strani петос^Дjudi.'
Človek ni rezultat družbenih odnosov, je družbeni odnos sam.' Če se
človek čuti v svojih odnosih do drugih kot objekt na ta način, da se
mu pojavlja zaznavanje postvarjenja kot normalno stanje, govorimo o'
postvareli zavesti. Y produkcijskem procesu tak človek ne more zado
voljevati potrebe po samopotrejevanju (ki implicira, da je cenjen v
očeh drugih), niti v prostem času, kjer živi izolirano. Kriterij za
samovrednotenje in samopotrditev tako postanejo stvari^ ki jih posedu
je; določen socialni status implicira posedovanje določene količine
teh stvari.' Tako se te stvari paradoksalno spreminjajo iz menjalne v uporabno vrednost, ker zadovoljujejo (sicer ne« neavtentičen način) '
osnovne potrebec' Vendar pa gre tu, kot je pokazal Golđmann, za domina
cijo kvantitatiTOe vrednosti prediaeta, kar je posledica'postvarjenja;'
Analogno predmetu tudi ljudje posedujejo menjalno vrednost (kot last- '
niki potrošnih dobrin) in uporabno vrednost, ki se nanaša na' inteligen
co, lepoto, solidarnost, simpatičnost ipd«' Postvarjeni odnos do neke
osebe je tak odnos, v katerem se ta oseba pojavlja kot blago z visoko
menjalno vrednostjo in nizko uporabno vrednostjo. Medčloveški kontakti
bazirajo tako,na vrednotenju menjalne vrednosti, ali je uporabna vred
nost posredovana z menjalno.' Iz povedanega sledi, da je fenomen po
stvarjenja določen a tremi procesij ustvarjanjem vedno novih potreb,
ki nimajo zveze z individualno strukturo potrebj s pretvorbo človeka
v delovno silo in z birokracijo kot postvarelo koncentracijo diužbene
moči nad človekom. Birokraciji se v glavnem pripisuje štiri pomene.'Prvi se nanaša na birokracijo kot adjiiinistrativno osebje v organiza
ciji, drugi na birokracijo kot sistem vrednot, tretji pa na birokra
cijo, utelešeno v ljudeh, ki v nekih organizacijah ali družbi razpo
lagajo z močjo, in četrti v Webrovem smislu kot funkcioniranje biro
kratske organizacije, ki je najbolj racionalna oblika organizacije.'
Po Webru tvorijo vrednostni sistem birokracije uspešnost, formalizaci
ja pravil, neosebni odnosi, akceptiranje hierarhičnih osebnih odnosov,
ki so avtoritarnega značaja. Po M^rtonu disciplina in.konformnost do
pravil omogočata delpvanje organizacije (birokracije).
Zdi-se mi, da imamo opraviti z Marxcvo dihotomijo med občansko družbo
in državo, le da prva tu nastopa pod imenom potrošnE'ia družba, druga
pod imenom birokratske organizacije.' V prvi je človek, egoistični l'hom
me, blago in medčloveški odnosi so postvarjeni, v drugi pa nastopa kot
lojalen državljan (le citoyen), ki pa je v bistvu.izročen istim silam,
proti katerim je večkrat nemočen kot v prvi sferi„ Rešitve Israel ne
vidi v likvidaciji birokracije, ampak v njeni kontroli, po drugi strani
pa v nevtralizaciji tržnega sistema. V diagramu, ki opisuje nepcstvar-jene procese, stoji individuum v središču in je ustvarjalec svojih

