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V. ANDREJAUSK.AS

SOCIALIZMAS IR BIUROKRATIJA
Iki pastarojo meto mas4 literatOroje vyravo nuomon�. kad soclallzlll<ls Ir
biurokratija esą nesuderinami dalykai. Kadangi realusis socializmas nenorejo
"paklusu· tokiai nuomonei, buvo einama l kompromisą: esama Uk biurokratizmo
apra!Ak4, o biurokratijos - ne. Klausimas apie apraJšk4 pamatą paprastai badavo
apeinamas. nurodant l autoritetus (K. Marksas. V. Leninas) arba pakelčhnt sva
ratymoobjektą tų apraiškų rašla„lmu. Galų gale jos buvo suprantamos kaip prielipos
prie sociall�svtsuomen�s kano.kaip "vis dar pasi taikančios ankstesnts santvarkos
atgyvenos", kurių netur�l4 baU. Esant tokiai nuostata!, hlurokratljos tyrln�jlmas
buvo neaktualus Ir nerclkallngas. Tiesa, apie biurokratiją rašyta nematai. bet ne apie
soclallsUnt:: valsty� biurokratiją. Viešpatavęs apologetinis požlarts l soclalil..mq
aprio:"likal vertt Jl traktuoti ne kaip realią santvarką, o kaip idealą. Tod�l biurokra
tijos tyrtn�tojal badavo gana akyli. krit!ški, parodydavo lšmliltles bel Išradingumo,
ratydaml apie kapitalizmo realijas, o susidarę su soclallsUne santvarka, šių savybių
tarsi nustodavo: kaip tyrintu tai, ko n�ra?
Dabar, kai atradome. �')g Ir pagcl valdininkų skaičių pralenktme kitas šalis
(aituonlollka milijonų, arba kas septinta." dirbantysis) Ir kad ryškiausias J4 darbo
rezultatas yra krtzln� 6alles bakl�. biurokratijos buvimu ljg Ir neabejoJ1me. Tačiau
kyla kitas klausimas ar ta santvarka, kurioje susikau� tiek biurokratijos, yra
socializmas? Atsh1bodaml nuo tokių nepatogių klausimų. ��kim pasižlareu, kas
nutinka blurokraUjaJ. pa�mus proletariatui valstybinę valdžią: ar lieka objektyvių
prielakių jaJ eg;zlstuoU? Tam reikia paUksllnU, kas yra biurokratija.
K. Marksas biurokratijos sąvoką vartojo trejopa prasme: pirma, biurokratija jis
vadino valdininkiją. t.y. tą žmonių sluoksni. kuriam valdymas virtęs profesine veikla.
antra neefektyvų valstybts valdymą. trečia speclflnl vlsuomen� sąmon�
susveUmtjlmą. kur&Jls vadino biurokratine dvasia. Akivaizdu, kad nel biurokratinio
valdymo, nel blurokraUn� dvasios, t.y. biurokratizmo apraJškų negali bau. jeigu
n�ra valdininkijos - vieno li svarbiausių "Valstyblnb �Inos" Institutų. TaJgl
biurokratija. kaip vlctoslos valdžios parelganų sluoksnis, glodi Jau valsty�s ·genu
O!IC": ji atsiranda Ir \ystosl k?rtu su valstybine vbuomen� organizacija. Kiekvienas
valstybinis valdymas yra blurokraUnls ta prasme, kad visada remiasi tam tikru
valdymo aparatu, arba valdininkija. Tačiau ne kiekvienas valdymas yra vadinamas
bturolaaUnlu. Todtl. svarstant biurokratijos problem�. svarbu lcjkoU biurokratizmo
kriterijų, jo pofymlų, taip pat aiškinus tas sąlygas, d�l kurių valstybinis valdymas
darosi neefektyVus. Vadlna..1111, mums raplmą klausimą konkrečiau galttume sufor
muluoti taip: pirma, ar, !vykus soclallstlnel revoliucijai, IMieka valdininkija. t.y.
valsty�?Antra.anoc:lallsUn�valsty�s.jos paretgan4vetklanegaUbaU neefCktyvl?
Vienareikšmiai atsakyti galima Uk l pirmą)! klausimą. bet l� to atsakymo
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nelšplauk1a. Jog socialJzme blurokraUJa nėra galima. Pasak K. Markso, svarbiausias
revoliucijos klausimas yra politinės valdžios Iškovojimas, o ne val bės panaikini
Unė valsty�.
mas. O valdžjos Iškovojimas· ta' proletariato dlktatora. arba soc
Taigi be valstybės ir he va ldininkq socializmas apsldU negali.
Nuomonė, Jog socialJzmo sąlygomis biurokratijos negali boc. grindžiama ta K.
Markso miuUml, kad valdininkija, aptarnaudama klasinio vldpatavimo (ly.
Išnaudojimo) •mūlną•• paU yra darbo žmonių engėja. todėl socialistinėje revoliucijoje
turi bou panaikinta; buržuazija, kaip klasė, Ukvid110Jama kartu su visu Ją aptar·
naujančlu valstybiniu aparatu, o naujoji v!suomenė, kurtoje nebėra antagonistinių
klasJ ų. sukuria tokias sąlygas. kurios neleidžia valstybės parelgonams subiurokratėti.
Lyg ir logiška. Bet. pirma, socialistinė revoliucija panaikina tik buržuazinės valstybės
blurokraUJą. t.y. tą specUlnl Visuomenės sluoksni. kuris ne Uk tarnavo buržuazijai.
bet buvo net Ir Jai Aiek Uek svetimas. Juk bodamas buržuazijos, arba valstyl>ėa,
Interesų relškėjas. tuos interesus Jis pagal aplinkybes laikė daugiau ar mažiau savais.
Ir atvirkščiai savo luomo Interesams stengdavosi sut�lkU Įstatymų pavidalą. Tuo
atžvilgiu valdininkija Ir Iš prigimties, Ir pagal padėti yra prfdlšk:l ne tik darbo
žmonėms . Kiek valdininkija savo interesams pajungia kitus visuomenės sluoksnius,
Uek objektyviai JI yra parazitinė, kad Ir kokioje santvarkoje veikia. Antra, tai, ką
visuomenė turėtų padaiyti, kad jos valdlnln'kija nesublw·okratėtų, lr taJ, ką JI
fakUškal gali padaiyti, yra labai skirtingi dalykai.Paprastai padaroma tai, kas
konkrečiomis sąlygomis yra. Įmanoma. JulC K. Marksas turėjo galvoje Pranc07Jją. o
ne carinę Rusiją.
Minėtai m..:omonel jslgalėU pagrindą sudarė Ir ta l"lcll"ksizmo klasikų mintis, jog
proletariatui atėjus l valdžią valstybė prad�lantl atmirti, o Jos poliU:1� funkcijos
tolydžio maUs Ir paprastės, todėl joms vykdyti nerelk..:s specialaus pasirengimo·visi
gafės valciJU Iš eilės, kol valdymas nustos prasmės apskritai. Bet čia nede:-ėtų painioti
marksizmo klasikų pozicijos valsty�s galutinio liki1no klausimu su Jų požlariu l
valstybės pa::lėtl konkrečiu p<>revoliucln.u laikotarpiu. Minėta nuomonė grindžiama
ta viešai neišreikšta prielaida, kad gali1n."s ·sterilus" socla!im-.as. Tarsi pamirštama,
kad socializmas - t.ai perelnama.3ls laikotarpis. ir .;ocla!lstinė r.voliuclja ne užbaigia
JI. o Uk pradeda. Socializmo atsiskyrimas Ir atitolimas nuo kapital17.mo yra ne
vienkartinis ak!as, o Istorinis procesas, kuris turi savo tarpsnius Ir kurio es�
nepasikeičia nuo to, jeigu Ignoruojant realius faktus. tai, kas gali boU, traktuojama
kaip jau esama. Tokiamf! kontekste lyg lr botų galima prltarU nuomonei, kad
blurokraUja socializmo sąlygomis yra buržuazlnts santvarkos atgyvena, bet tik su ta
sąlyga. Jeigu lr socialistinė valstybė toida pat, nes valdlnlnklja yra bet kokios
valstyl:.ts, o ne Uk buržuazinės, abibutas. Kita vertus, minėta klašlkų progne>U Lent
Iki &lol nepasitvirtino nt vienoje valstybėje. kuri sav� vadina socialistine. P'..s mus kol
kas viskas ėjo prfdlnga luyptimi - ne l demokratinimą, savivaldą,'> l p�
centralizaciją. l sudėtingumą. Šiandien akivaizdu, kad norint efektyviai vaJdyU. rctkSa
kompetencijos, profesionalumo, nes Ir vidaus, lr užsienio poUuka yra pasidariusi
labai sudėUnga. O juo valdininkų kompetencija mmkesnt, tuo daugiau jų reikia. Tik
vienu aspektu valstybinis valdymas yra pasiekęs didelio paprastumo, nereikalauja
parelganų profesionalumo, bet tai Mandlen j2u oficialiai vadiname komandine·
administracine sistema, arba blurokraU7.mu. Laikyti JI buržuv!n� san�kos
atgyvena, juo labiau "vis dar pasitaikančia·, nedera jau Vien dtl to, kad blurokra·
Uzmas, tą komandlnt-adnlnistracln� sistema. bacftnga Visoms socializmo keliu
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einančioms va'.stybėms. Reikia leškoU savo š.iknu. Tas savumas pasireiškia ne tuo,
kad socializmas sukuria kažkokias naujas biurokraUzrnf, sųJygas, o tuo, kad i.elstengl.i
panaikinu senųjų Jo prielaidų, susijuslų su bet kthLl v alstybini u v aldy mu. Ta! Iš
dalies gailina paaiškinti tuo, kad soclalmnas prJuėJu fonnuuu; ne lablaustal
išsivysčiusiose, o atsilikusiose kapi talistinėse arba nc:t fcoiliiinėse Mtyse, k ur
nebuvo demokraUnio valdymo tradicijų.
Socializmo sąlygomis išlieka bendrųjų ir at.>klrųjt;, grupinių !nteresų skirtu1nal.
kuriuos derina valstybė per savo pareiganus. Valdinin kij a ir čia yra ta rea li Jėga, kurt
lakUškai tvarko valstybini gyvenimą. Vadinasi, JI tebet ur i sąlyg:is v al s ty bę traktuoti
kaJp savo nuosavybę. O juk kaip lik tai K. Ma rksas vadina esminiu blurokraUJos
požymiu. SociallsUnės valstybės valdininkija tuo atžvilgiu yra net geresnėje padėtyjt"
negu buržuazinės. l\apltallsLinėJe visuomenėje valstybės pavertimas v ald inin k ij os
nuosavybe yra daugiau iliuzinis, nes kai lik tla ekonomika tampa autononusk<1
polltlkos atžvilgiu, todėl llkriejl šeimininkai per daug ulslmiršuslą valdininkiją
nesunkiai pastato !Jai prikl..tusančlą, t.y. tarnuvletą. l\Jo tarpu soclaLzme, suvtsuorn
eninus gamybc.s priemones ir tam suvisuomeninimui sutelkus, gali1.ia sakyti.
vienintelę - valstybinę - nuosavybės 1orrru.. va l s tybė Iš Ukrųjų tampa faktine
valdininkijos nuosavybe, nes niekas daugiau IJą kaip l nuosavybę nepretenduoja. Ji
yra vtsų, o tai reiškia - nlekleno arba tų, kurie ją faktiškai ap:arnat1Ja. Kitaip sak.int,
sociallzmas, nuasmenindamas gamybos priemonių Ir pap,arni11to produktowldymą.
ekonomiką v �l grąžina l valstybės prleilarą, suvarto Jns savarankiškumą. Politika Ir
ekono::li� vėl glaudžiau susipina, Ir tame susipynime ryškus politikos diktatas.
Todėl visuomeninė nuosavybė savo v alstybine forma yra reali b1urokraUjos prielaida.
Jos ekonominė šaknis, kaip lr valstyLinlo-monopollsUnio kapitalizmo atveju. Tačiau,
suprantama, vien šios prielaidos nepakanka, kad valdininkija sub1.1rokratėtų.
Valstybinės valdžios subiurc'rratėjlma!:. tiesiogiai priklauso n:.Jo to, kirl< ji darosi
faktiškai nepnklausoma nuoJą formuojančių žmonių, kurie ms tu:·ėtų tarnauti ir bCIU
atsakinga. Kita vertus, kiek nerenkamieji 1·�ldiios o r� ana l uustelbia ren\r.amuoslus.
Tas nepriklausymas relSkiasi tuo kad ui savo veiksmus pareiganal atsako tiktai
valstybei, t.y. aukštesnėms valdymo grandims. o m: vtsuomentl. Aps!U'ltai atsakyti,
atsiskaityU visuomenei reikalaujama lik iš renkamųjų. o skiriami, nerenkami
valdininkai net ir fonnaliai visuomenei neturi a:slskaiUnėU. Jie yra atsakingi lik savo
vlriininkarns.
Pats valdžios funkcijų vykdymas iškelia pardganus l lšsl<irtlnę padėti kitų
pllJetių atžv1lgl11, sudaro prlebidą nesilaikyti bendrų Ir visiems vienodų elge!'to,
moralės lr tcl�s normų. Tą sau Ir kitiems skirtingą matą per "Išimties tvarką"
valdininkija kgallzuoja. Išteisina ir pama;�u sukuria iš tisq savo išskirlinumo. arba
prtvtlegljų, sistemą. O prMlegljų buvimas (nesvarbu, kaklų Ir kokia fonna) yra
aiškiausias valstybės parelganų kastiškumo poiyrnls. Todėl klausimą apie blurokra Ujos buvimą soclallzr.1e galim:'. suformuluctl ir taip: ar valdl.ioc: pareigūnai faktiškai
turi prtvtlegljų? Galimybė taikyti skirtingą matą savo ir kitų elgesiui reiškia, kad
valsty� parelganal gall sau leisti daugiau negu kitiems. Todėl galima pasakyti. kad
tarnavimą valstybei �!ganai supranta ka!p tam Uk:ą Indulgenciją sau arba ka!p
mandatą savtvalcl su žmon�mis. Juo valdininkai labiau nutol� nuo to. kas vadinama
liaudimi, arba visuomene. 'uo daugiau jie sau gali !eisli. Taigi. ar socializmo
sąlygomis galioja iš seno žinomas prlniclpas: kas leidJ.iamaJupil<"rlul, t3s nelt'ldžia1M
jaučiui. Parf'lganų prlklausomyb�s nuo \1'iuome1�ė:; r;wJt'jhrw pacforln�·-� y1 a Ir l a!.
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kad vadovavimas virsta komandavtmu, o komandavtmas 1§ vtriaus 1r yra biurokra

tizmas.

Parelganų atslrlbojlmas nuo vlsuomen�. Iškilimo vlri jos tenldai būna labai
jvalrOs Ir prtklauso nuo jų rango: nuo paprasto rcall ų žmonių lnteres� nepaisymo lkl
nerašytos tes� numlrU garbingame poste. Vienas li ryikesnlų mūsų ialles
bl urokra t!nlų ritualų yra "bendrallaudlnlų ivenčlų pavert lmas paradinėmis eJtynėmls
pro "mlkromauzoUejus·... Ištikimybės jausmui pademonstruoti" l. Biurokratinėje
valstybėje "Ua-..idles tamaJ" visą laJką yra nuo Jo::. atsitvėrę: darbe valdlnl.nl(ų
hierarchija. kablnetaJs, l kuriuos sunku paklJoU. tarnybinėmis mašinomis, susir
inkimuose - prezidiumu. demonstracijose - tribūnomis. kitose gyvenimo sferose specpaslaugomfg, specpo!lsio, medžioklės, ŽVejybos Ir kt.'zonomis.
•

RenkamųJt; organų pajungimo valdymo aparatui ryškiausias tenklas tas, kad
Jie, apskrita! kalbant, paverčiami staUstaJs, kurie UktaJ patvirtina, be to, vienbalsiai,
bet koki aparato parengtą dokumentą. Pvz., nuo 1936 m. lkl pastarojo laJko TSRS
Aukščiausiosios Tarybos sesijose 1o·1s1 nutarlmaJ prUmami Uk vienbaislat2. Tas pat 1r
partijos suvažlavtmuose. O juk tie nutarimai neretai būclavo diametraliai priešingi
vieni kitiems. O ką reiškia per:nanentlnls Vienbalsiškumas demokratinėje sistemoje?
Juk dar senov� graikai sakydavo: Viena nuomonė - arba prlcv:uta, arba apgaulė.
Tokiomis sąlygomis !!rinktieji parelgonaiatpranta nuo savarankiškumo, atsako�.
nuo būtinumo galvoti apie tai, koK!e bus Jų veiksmų padariniai. Jiems svarbiausia
- IUkU vyresnybei.
Pagal!au klek apskritai čia galima šnekėti apie demokratiškumą? Juk pata
renkamų pareigūnų buvimas valdžioje tampa tiklaJ ritualu. TO<U-1 visų lygtų renka
mieji valdžios organaJ ·jų sesijos, suvažlavlmaJ, konJerencljos Ir kt faktiškai tampa
nerenkamą valdymo aparatą aptarnaujančiomis tstalgomis. Realią poUUką vykdo
aparatas, nustatydamas llmltus Ir procentus Viskam·Ir renkamųjų organų struktūrai,
Ir deputatų kompetencijai, jų lojalumui aparato attvilglu, Ir demokratijai aplamal.
Valdlnlnk!Jos !takai sustlp�U. be :utko, padeda 1r ta aplinkybė, kad liaudks
� po rcvo1ucljos Visada yra nuginkluojamos, J Uaud.:S pati "valdo" UktaJ
rcvoUucfjos metu, kol yra ginkluota. Po Spalio rcvoUucljos Jvyko tas pat.... Marksizmo
klaslkų teiginys. kuris ��l daugtausl2. Paryžiaus Komunos patyrimu, kad nuolatint
karluomenė bus panaikinta, nepasitvirtino. Jau antraisiais metais organJzuojama
Raudonoji annlja. o Ua•idls, proletariatas nuginkluojami, ly. atiduodami savo
tarnams. Kitos povelklC1 valstybės pareigūnams, valdlil1nkljaJ prlemon�s llgalnJul
buvo apribotos arba vlsal panaikintos. Įdomu, kad Tarybų Sajungoje nunyko ne
valdlnlnklja. bet 1r tokios poveikio Jai prlemon�s. kurias �lek Uek toleravo net caro
valdžia (pvz., streikas. kaip nonnalus oklnlo gyvenimo reguliavimo, spaudimo
biurokratija! faktorius). Todėl nieko nuostabaus, ltad "trlsdcš!ml metų Aaly.Je tvyrojo
mirtina tyla, garsiai net !odžio nebuvo galima pasakyti"'.
žtncima, galima be didelio vargo rasti tas vietas K. Markso ar V. Lenino rattuosc,
kur kategorl�I tvtrtJnarna. jog 90Ciallstin�Je vlsuomen* valstybės parclgOnaJ
nehus biurokratai. ,t.ple tai galima pasakyti, kad jų prugn<>U ��si ta paUrtlml,
10pnH1t JO. PllT)'&llw
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kurią jie tada turejo. Masų padtUs gere:snt, ues turime bent Vieną svarų argumentą
·daugiau negu septynlas<lešlmUes metų realaus socializmo patyrimą. Kita vertus, ar
ne porevo!Juclnlam Leninui priklauso tokie nedviprasmiški posakiai. kad mus
smaugia biurokratizmas, biurokratizmas· pikčiausias mosų vidaus priešas ir pan.?
Taigi porevo!Jucln� valdininkija, nors Ir tgauna ·ger\!snę prigimtį" (!'uslformuoja li
darbo žmonių J4 Interesų i:rnimo pagrindu), savo esmts · valdyti valstybę· neprar
anda Ir slopinimo, kitaip sakant, visuomenės organizavimo funkciją atlieka nt klek
ne blogiau negu buržuazlntje valsty�je.
BlurokraUJa, kaip valstybinio valdymo sU!Jus, kaip sistema (t.y. b!urokra
Uzmas), &plma visą socla!Jnj gyvenimą, todėl Jos charakterisUkos bana gana Įvairios.
Bendr1auslu pož!ortu Ją galima aplbodlnU pagal valstybinio valdymo efektyvumą.
BlurokraUnls valdymas neefektyvus. Tai toks valdymas, kai sutrinka adekvatus
darbo Ir pareigų, sprendimo teisių Ir atsakomy�s pasiskirstymas. kai pažeidžiami
pagrindiniai principai · kompetencija, efei<tyvumas, objektyvumas4• Valstyblnlo
valdymo pask!rUs yra garantuoU normalų visų vlsuoments gyvenimo sferų vystymą
si, opUmalų visų socialinių problemų sprendimą. Tačiau galų gale valsty� yra
prlevarUn� gamybos Ir mainų, kaip vlsuoments gyvenimo p.Jgrindo, organl7.avtmo
prlemont. Todtl biurokratijos problem::iUkoJe ypač svarbus ekonomikos Ir poliUkos
santykio i<lauslmas: Juo ekonomika lalsvesnt nuo po!JUkos, tuo demokratJšl<esnt
visuomenė. Taigi \a[styblnlo valdymo efektyvumas visų pirmą reiškiasi akints
veiklos rezultatais, ekonomikos efektyvumu. Valstybinis valdynu� yra Uek efektyvus,
klek skaUna gamybinių jėgų vystymąs!, moksl1.1ę·tC(.hnlnę pažangą, "ekonominę
savivaldą", kl:k akint velkfa gali remt!s ekcnomikos dėsniais, o ne administracine
prievarta.
YJekvlenoJe .1suomenės vdklos srityje biurokratizmas rel!.klasl savaip, tačiau
bendrt rezultatai Visur yra Uc patys · grtežta centrall1.aclja Ir reglamentaclJ:i. Todtl
blurokraUJą ga!Jma apibodinti kaip pr1cvartlnll) centr.JJzmo s·Jabso!JuUnimą, kaip
kompetencijos, Iniciatyvos, sprendimų galios, telslngu,;no Ir kitko monopol17..av1mą,
sutelkimą auk�lauslame valdymo lygmenyje. Biurokratizmas · tai visų reikalų
tvarkymas li Vieno centro, o Jo mastas Uesloglal proporcingas valsty�s dydžiui.
Supr.mtama, kad viso tf), kas sutelkiama ce;itrc, nelieka arba beveik ne!Jcka
periferijoje. Todtl blurokraUJa yra demokratijos pri<.š!ngy�. nes demokratija tai
valdžios decentralizacija, valdymas, pagrjstas \1suomenės narių savavelksmlš'kumu,
Centralizacija sl!ponuoja valdymo grancit.lų
mažt:snlu jų reglamenta\1mu.
hierarchiją. Hierarchijos principas rel�kla, kad žemesnieji netenka ga!i. lny�s anai·
lzuoU Ir vertinu aukštesniųjų veiklą. Zemesnes valdymo grandis, o lablauslaJ pačią
apačią· !Jaudles daugumą ce:itralil.ac!Ja padaro beteises. Dėl to beteisiškumo Ir dtl
griežto reglamentavimo žemu,imal organai priversU kiekvieną žlngsnj derinu su
aukštesniais, o aukštutiniai totališkal kontrolluoU žemesniuosius. Vis didesn�
reglamentacija reiškia ne tik tai, kad valda11Uejl nepasitiki valdomaisiais, bet Ir lai,
kad Jie nebepastukt Ir savtml. Bo Unumas kontro!JuoU Ir žlnoU padėŲ apačioje (kuris
Iš esm�s yra iliuzija, nes viršuje sužinoma Uk tai, ką norima lšglrsU) verčia didinti
valdymo aparatą Ir niekam nerei!callngą popierizmą. Ir Juo dlde!'n� valsty�. tuo
labiau. O piečlanUs valdymo aparatui. mažėja valdymo velksmmgumas, nes \•ald"/mo
aparat.is. tur1 savo "kriUnę n.asę", kurią peržengęs, perauga l savo priešybę ·
·

·
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organl7.avtmas virsta trukdymu. Pasiekęs tam� dy di, valdymo aparatas pradeda
funkclonuoU pagal savo dt snlus sugeba apsirOplnU darbu, neišeidamas ui aparato
funkclo112vlmo ribų, t.y. praranda adekvatų ryši su realiu gyvenimu. Realos relkalaJ
Ir po ple rlnJal reikalai atskyla vieni nuo 11.ltų, lr popierinis gyvenimas pradeda smaugU
realų gyvenUJut. Centralizacija niekais pavertJa tai, lus paprastai laikoma vien u 11
didžiausių soclaJJzmo pranašumų, - galimybę planingai pagal ekonomikos raidos
·

dėsnius tvarkyti valsty�s okj. Svarbiausiu dalyku tampa visokių nonnų Ir limitų
skirstymas, l':.ltalp sakant. organizuotas aklo chaosas, kuriame nuolat ko nors
troksta Ir ne Įmanoma rasti to, ko r�lkla. Tiesa, planai yra, bet Jau ne Uek žmontms,
kiek žmorits - planams.
Vienas ryškiausių biurokratizmo požymių fonnallzmas, lšpla� It to, kad
valdininkija speclflškai suvokia socialinę tikrovę. Ir ta specl!lka po soclallsunts
revoUucljos neišnyk<Jta, nes lšliek:i žmonių santykių susvetlmtjlmas. Valstybts
pareigonams soclalln! Ukrovt yra oficiali, ly. tokia, kokią esant UudlJa vals
aktCI.!, direktyvos, nutarlma!, Instrukcijos, vadų kalbos Ir nurodymai. Val
organų parelt;a yn saugoti šitą oflclaliąj� Uk;ovę Ir palaikyti nustatytą tvarką.
vo
veikloĮe valstybts parelgon:-i pr1pažlsta liktai vle:t ą, t.y. oficialų požiorj, kuris
lšrels.:ta vyrtausybts slekimt monopollsU�!<al spręsU apie padtŲ 'la!stybtje. Tuo
tarpu neo 1'lc !<.la us poll01io es mlnt s'lvybt yra s1 1praUmas, kad oficialus požlCrls
Iškreipia soclaUnės Ukrovts fak tus . Neoficialus pot!Orls remiasi pilicėll.1 gyvenimo
realiais faktais, todtl konstatuoja prleštaravlmt tarp realaus gyveni mo Ir to jo
pavelkslei, kurt plešia valdžios parelganal. Požiūrių Įvairumas, parel nų supratimu,
yra neleistinas, nes p rieštarauja Jų veiklos esmei baUnumul pa
U n ustatytą
tvarką. Jis paralyžiuoja Jų mąstymą Ir trukdo velku pagal lnstru ctjas. Todtl
kiekviena.'\ kitas, t.y. neoOclaius požiūris Jiems yra ne Uk ne:elkallngas, bet Ir
priešiška s, ovlsl, kurie veikla (ar net mtslo) kitaip negu leista oficialiai, yra valstybės,
taigi Ir liaudies priešai.
Antroji šios "Valstybinio proto" nuslaty�os tvarkos gynimo pust yra valdlnlnkų
savlvalt. Valstybts direktyviniai aktai dtl Jvalrlų priežasčių (dtl Jų gausumo, dtl to,
kad !Vairios žinybos savo Interesus tapatin a su valstybės Interesais Ir kt . ) niekada
nebona neprieltarlngl. �l to valdininkai �aU Juos lnterpretuoU pagal reikalą, t.y.
faktlikal nesilaikyti &sta t.ymų. Pvz., TSKP CK Vlsuoments mokslų akademijos alllktų
tyrimų duomenimis, daugldu negu pust apklaust tijų t eisininkų p risipažino, jog
nuteisia žmoj1es tais atvejais, kai pagal &statymą p rtvaltt
uos �telstnti1• �l
reglamentacijų gausumo žrnonts yra talp suvaržyti, kad nebe
n� žingsnio !engU,
netapdami valstybiniais nuslkalt�llals. Paslrinkl!JlaS Uk to : atvirai nesilaikytJ
nustatytų reikalavimų arba leAkoU badų Ir priemonių papirkti valstybts pare�nus.
Paprastai einama ab!em k eliais. PaplrklntJlmo praktika moauose suko� visą AJo
verslo mechanizmą - nuo draug!�kų pietų lkJ mafijos klanų, aplmanč!ų 1$Usas aklo
bkas Ir valdymo aparat o grandis Uek horli.untallal, Uek verUkallaJ, pvz., •rntdvtlnfti
byla· Ir kt.
Dar vienu svarbus blurokrat!jos bruožas - tai veiklos slaptumas, vlelumo
sloplnhr.as. 11 es mts - t2.I val stybts veiklos kritikos Ir lnfonnacljos monopolizavimas
v:ilstybk aparato rankose, Jos dozavimas, vykdomas &valnomls formomis. K. Markao
!odžiais sakant, cenzoros prWQrtmoa maslnts komunikacijos prlemonta, staUsUka.
•no...,ie. Jl, Wnnpenn B. 'leM OUIOl 15topoąar? // lb.ctų- 18 ...,. 1988.·
�139. C.3.
·
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klek JI skelbiama. yra veidmainiškos, maskuoja tikrąją padėŲ visuomenėje. nes
cenzūra pastoja kellą neoficlallajam požiūriui. Nė \1ena val.itybė nedrjsta !statymo
pavidalu pasakyti to, ką faktiškai gall daryti pasitelkusi ccnzarą8. Cenznra yra viena
Iš sąlygų, dėl kurių Išsivysto oficialiojo po'-lūrlo apologetlka. vyriausybės, partinės
vadovybės. savęs Ir \1sų apgaudinėjimas. dviveidiškumas, žodžių Ir darbų neati
tikimas. Ji skatina politinius p�letarus. mitus Ir pilietlų pasyvum;'.l. Jų pasitraukimą
Iš valstyblnJo gyvenimo. Veiklos slaptumas. ypat hierarchijos vlr�uj�. reiškia, kad
valstybės administracija stengiasi paslt'ptl -�wo veiksmus arba Jų padarinius ne lik
nuo dabartinės visuomenės, bet ir nuo bosimų kartų. Ta prasme vcldanU viršūnė
kontrollu0ja ne tik dabartj. bet Ir praeiti bei alt'itj7•
K !\1arkso soclallnės teoiijos pnliOriu. raga.l kurj \1suomenėvyslosl komunistlnts
savivaldos Unkme. biurokratijos likimas yra aiškus - Ji turėtų nunykti kartu su
valstybe kaip vienas Išjos Institutų. VaJinast. vystyma s ls ml nt' ta kryplimJ suponuoja
vis dld-:snę \1suomen:.'s gyvenimo demokratizaciją. Jos sa\'ivaldos didėjimą, kitaip
sakant, tai, kad prievartos elementas visuomenės gyvenime vis mažt'Ja. kol visai
išnyksta. I�ickgi mes esame pasislinkę tos sa\ivaldos linkme? Ne kreipiant dėmesio
l kitas aplinkybes, o žiOiint liktai bendro rc.>wltato, tenka konstatuoti, kad realybė
labai skiriasi nuo prognozlą Tal, k:: s vystosi kaJp reali socialistinė \1suoment'. yra
prieštarl:1gas, vienareik.;miškai neįmanomas jwrllntl reiškinys. Visuomenės raida
po socia.lislinės revoliucijos vyko ne lik demokrallzarljos. bel Ir i=�iešlnga kryµllrnJ.
Todėl. atšventusi savo septyniasdešlml<l)! gimtadieni, patl pirmoji Ir, kaip paprastai
teigiama. pafani.;iausia sol'ialisUniq valstybių sunikt' esanti priešKrtzlm'je situacijoje
Ir neturinti dt>mokratlnlo �·ven:mo jgodilą Ui.tai biuro k r a tizmo - per akis. Ir
artimiausia atelt.ls jo deficito m·zada. nes bi u ro krallp pati savęs "suėsti" negalJ
kiekvienas mt'gin'mas save sumaJlnll rdškla Jos dldt'Jlmą. Pastarieji \1suoment's
pertvarkos metai yra tikras kryžiaus fygis prieš bluroKrallJą. už valdymo aparato
mažinimą. Kokie gi rezull<ltJ.i? 1988 m valdymo dar b u otoj ų skaltlus, palyginus su
1985 m„ ne sumazėJO. o padidt'J O 0.8'Jn".
Bendrais bruožais aptarę va.ld111lnkijos biurokratt'j!mo sąln:as, socialistinės
revoliucijos poveiki Joms, apžw!gi; kai kuriuos biurokratizmo pot.vmlus, galime
padaiyll šias Išvadas. Pirma, biurokratijos molina yra valstybė. todt'l. kol JI išlieka,
išlieka Ir biurokrallnlo valdymo galimybė. Antra. te oriškai socialistinė santvarka
teikia palankesnes sąlygas negu kapitalistinė biurokratijai apr'boll ir jveikli (nereikia
slopinu daugumos ir kt.I. tačiau, kaip rodo sociallstmlų valstybių praktika, los
sąlygos nėra kaip reikiant panaudojamos. Bene svarbiausia priežastis ta, l·.ad
soc:lalistin� santvarka pradėjo formuotis ne labiausiai išslvystiusio5' Ir demokra
tiškiausiose kapltallsllnt'se šalyse. o atsilikusiose, kur objektyvios sąlygo"> (Okln�
suirut�. ekonornJn� blokada, r.uolat1nis karo pavojus, \1siš!:as demokratinio valdymo
tradicijų nebuvimas Ir kt.) reihaiavo greito efekto, slūm� l prievartinius valdymo
metodus Ir Jų oficialų pateisini:ną. o demokratijos ribojimas yra biurokratijos
puoselt'Jimas. Trečia, socialistinei santvarkai pavojų kella ne biurokrau;os galimumo
pripažinimas. o lai, kad nėra kuliamos sąlygos Ir garantijos Jai vis labiau apriboti Ir
Įveikli.
·

----

1Map1CC IC Jiienw: �.Cm. · 2-e KU- T. l.· C. 67- 68.
1Muapa.1m B.n. A1w110 l>topoulllH . 1 i-it"" i-OOiu ICap.na � Pocroe fVJL. 1985.· C. 40.
f,1e K atOJlw;O ynpaBllCIUICI // fullCClltl. 8 IQTL· 1989.· )'."V67.
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V. RYBAKOVIENt

ASMENINIS APSISPRENDIMAS
IR DORovr;s STEREOTIPAI
Kalbant apie dorovini žmogaus paslrinJrJmą, galJma sklrU du susijuslus, bet
kartu Ir savarankl1kus aspektus. Pirmiausia dorovt tai 1mogaus autcnUAko
apsisprendimo sritis. Cia Jos esmt. Be žmvgaus vidinio apslsi;rcncilmo laJsWa negali
btlU Ir dorovtn� alsakomy�s: žmogu� neĮ!alJ boU atsakingas už sprendimus Ir
veiksmus, kurte nuoJo neprtk!auso. Individo dorovtnl pasJrtnklmą bei apslaprcnd!Jų
rodo Ir tai, kad tose pačiose prakUnbe situacijose skirU:igl žmonts gali paalelgtJ
skirtingai.
Tačiau dorovt tai ne Uk žmogaus asme:llnb apsisprendimas, bet Ir soclalJnls
re!Aklnys, tvalrtos socialinio gyvenimo normos, telslngu1:io principai bel verty�
Kitaip sakant, tam Ukra Išorint žmogaus atžvilgiu ·medžiaga• sudaro asmenlnk>
pasirinkimo bendrą sąlygą.
Savo ruožtu M lšorin� žmogaus atžvilgiu dorovt gana su�Ungas IOClallnls
reiškinys: tai !Vairas papročiai. paproUnlo pobūdžio normos, žmonių grupių eliealo
stereoUpal, viešoji m.:omc..nt. Kita vertus, dar yra ldeologlzuotos verty�. soc:talinto
teisingumo prlnclpal, visuomenei kellaml tikslai: gerovt, lalsvt, pat.anga, socialine
tvarka Ir lt. Pirmuoju atveju konkreti, Uesloglnt žmonių veikla bel Jos vcrUnlmal
tartum sutampa. Antruoju atveju suslduname su principais kaip :abal Idealia afera,
kurta remdamiesi galime vertinti Ir pačius papročius.
Tarp dorov�. kaip asmeninio apsisprendimo, Ir dorov�. kaip •IAortnto• bno·
gaus atžvilgiu :-clšklnlo. egzistuoja pastovi Įtampa, jud�Jlmas: žmogua, lndMduallaJ
rinkdamasis vertybes, daugiau ar mažiau atsižvelgia l soclallnlų normų alaterų Ir
AI taip savo el�cslu veikla ja.
Teorijos plotmtje tai paslrelAkla kaip subjektyvizmo Ir rellatyvtzmo, 11 VSCnoe
pu�a. bel objektyvizmo Ir absolluUzmo koncepcijų · Iš kitos, pridstata. Vienu atveju
pabrttlama tai, kad Iš faktų negalima kildinti verUnlmų, kad filosoftnf;U �Jlmal
neutralūs verUnlmo atžvilgiu, kad vlenlntells Ir galutinis dorov� autoritetas yra Uk
konkretus žmogus. Alternatyviniu požiūriu dorov�s relkalavtmal gaU boU kildinami
11 tam tikrų socialinio elgesio standartų, vl• 3oslos nuomon�. teorinių principų Ir LL
Kitaip sakant. f'gzlstuoja objektyvus. nuo žmogaus nepriklausomas dol'"OYh sąvokų
Ir žmogau& elgesio kriterijus. Todtl fiiosofinlal lytln�jlmaJ, padedantys atraaU �
ar kitą dorovtnlo elgesio kriterijų, ntra morallškal neutralūs.
.
Mosų epochos dorovint situacija taip pat formuojama šių dviejų bent 11 pirmo
!vilgsnlo pridingų tendencijų. ŠI situacija aL"lspindI Ir soclallntje filoaoftjo.Je bel
etikoje. Žmogus. Kaip dorovinio pasirinkimo kriterijus bel pradinis tUkaa, Vienu ar
kitu aspektu skelbiamas l. Kanto XVIII .i. anglų momllst4 bei XlX a. uUlltartstų
•
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pažiorose, šluolalklnėJe emotyvlnėJe etikoje bel egzlstenclalizmo filosofijoje.
Tačiau Jau kell šlmunečlal lndlvldual!zmo rogšUs su sa\'O pllusa!s Ir m1nusaJ1'
ardo šias vienareikšmes hierarchines struktaras. tradicines žmogaus vaidmenų Ir
pareigų sistemas. Šis procesas lndlvldualiwoja žmogų. didina jo laisvo apsis
prendtmo galimybes.
Kaip prisimename, viduramžiais feodalizmas buvo tipiškas vienareikšmių so
clallnlų nonnų bei religinių vertybių dominavimo atskiro žmogaus <"ltžvilgiu pavyz
dys. Cia nėra aplamai ·gero· žmogaus ar '1plamai ·gero· veiksmo, o yra "feodalo",
"baudžiauninko" ar " kunigo" gerumas Ir pareiga. Suprantama, kad šlt<>mls sąlygomis
žmogaus asmeninio dorovinio apsisprendimo galimybės yra ribotos.
Kita ver.us. mes esame jpėdlnial Ir kurtame naujas, gerai Integruotas durovtnes
s tru k ta ras. Tekiti struktarų pavyzdžiai s gali bau primltyvusis krikščlonizmas.
puritonlzmas, demokratijos tradicijos. socializmo principai, tautos gerovė, totalitar
inio mąstymo apmlškos. Kiekvienoje Iš šių dorovių yra apibrėžti bendrl doroviniai
visuomenės tlksla!. tam tikra taisyk lių visuma, vertybių :>.\Tašas. Atskirų dorovinių
struktcrų tikslai, taisyklės ir vc:rtybt's s kiriasi. Sakys im, konseivatyvioJI katallky�
paklusnumą auto1itetuins traktuoja kaip vertybę. o demokratinis socializmas paŲ
nuolankumą laiko viena Iš ydų. Pt•ritonizmui taupumas yra didžiausia d<>ry�. o
tingumas - ėldžlausla ;·da; tradiciniam arlstokratizmul pasiturimas gyvenimas dory� Ir t.t. Pavyldžiul, šiandien žmogui Į;.ill iškilti sodallzn10 Ir tau Ušk umo
prlnclp·�. socl�linės ernll •JC ljos ir labiau radikalių permainų prlešstatos, kltos
panašios probk·mos.
Didėjantis lndhidua!lzmas, žmoglskojo apsisprendimo laisvė, iš vienos pusės.
Ir apibrėžtų vertybių, stereotipų c: gzlstavimas - iš kitos, sudaro šluolaik1nlo ŽIT'Jgat1s
dorovinę koliziją. Susidaro galimybė pasiri nk ti tam tikrą dorovtnlų vertybių stere
otipą arba boti laisvam ši.:i pasirinkimo alžvllglu, batl vienos lš šių dorovių "viduje"
arba s�ovėtl šalla Jos.
Šią pliešstatą gal!ma palll ustruotl dviem krašlutlnl<Js ,ia\)'Zdžla!s. Socializmo.
kuris buvo kuriamas mnsų šalyje. s�ygumis dorov�s svurio c„n1ras, bent Jau !'....l
paskutinio lalkotarplo. iš žmog.<us bu ;o perke ltas j m oralinių lozu ng q ir no1matyvlnių reikala\1mų s:itj. :'\uo!at buvo akcentuojamos išorinės žmogaus atžvilgiu
vertybės: pasiaukojimas socializmo ld�joms, loj al u1r_as ir meH� socialistine! tt'vyn el
ir pan. Tai šiandien vadiname st.:iLnlsline dorove. Prkšstata j.:-J gali boti egziste nclal 
lstln� mąstysena, kurt skelbia. k a d gyvenimas pagal iš ankstu žinom us strreotlpus
yra dorovinės atsakomyb..'s atsisa�\}·mas, aklo tikėjimu aktas. Dorovinio velk�mo
pasirinkimo šaltini Jie aptinka žm0g�us prigimtyje: sąmoninga bntybė skiriasi nuo
daiktu savo laisve bei �los laisvės suvo �im u.
Tatiau toks griežtas asmenlnJo apsisprendimo ir dorov�s. kaip !"oclallnio
reiškinio, supriešinimas, vlt'no ar kito požlarlo absoliuUnimas neatsispindi vlsosjų
tarpusavio santykių realybl's. Ta 1tamp l, kuli egzistuoja t.rp dorov�s. kaip asmeni
nio apsisprendimo, Ir socialinio �;venlmo nonnų bei principų, Išreiškia pačių
socialinių santykių prirštarlngumą bel kintamumą. Todėl bet kur.o kr�tutinio
pOi'lnrto absollut lzavlma s prieštarauja lli>k soclallnel, tiek dorovinei praktikai.
Santykiai stabiliais vr"uomenės raidos laik otarpiais dorovl11lal relkalavlmal
d;1J nal kildinami Iš nusistovt'juslų soclalinlq 1 1 ormų. daugumos pripatintų socialinio
t P hingu m o principų. Tai:lau gr!O\«lllt senosiom s soclallnlo gyvenimo fo1mom3, suyra
1r vi e nare i kšmi s dorovinis žodynas, api:Jrežtų teisi·� ir pareigų sistema. Kartu
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susidaro tarytum koks dorovtnts vakuurnas. Tue>met ir Ima rastis !Vairios reliatyvts�
koncepcijos, l pirmą Vietą ltkyla žmogus, jo prlglmUes problema. Arba: tmogaus
autenmko pasirinkimo vertybių absorbavimas l soclalinių normų s1atemą Ir pneAl.n
gal lengviau vyksta labiau atvirose, demokratin�se nel patrlarchalln�
sustabattjuslose ar mosų laiku totalitar4.n�se Visul)men�se.
Senų, tradJcinių
patriarchalinių struktūrų lrimas naujaisiais laikais, Vis dld�JanU lndMdualaus
apsisprendimo laisv� anaiptol nereltkia, kad žmogus tampa Vislikal laisvu ·lšortn�·
dorov� atžV!lglu. Ir 61uolalkin�se Visuomen�se egzistuoja Įvairių socialJnlų grupių
bel junginių (pagal profesJjas, l�llavfnlmą, elninę priklausomybę) Ir aUtlnkaml
jvalrOs dorovtnlo elgesio stereoUpal bel modeliai, pagal kuriuos orientuojami at.&klrų
žmonių veiksmai. Net tais atvejais, kai žmogus t.".rtum atsisako socialhllo .elgesio
stercoUpų Ir remiasi vien savo autentiAka pnglmtlml,jls n„ra pasmei·ktasdorovlniam
sollpslzmul. Prfglmt1n1s žmogus taip pat suclallrifs tmogus. Iki savo autenti\ko
pasl.rlnklmo Jis n�ra ·nuogas·. Masų aoclalln� praeiti& detennfnuoja tą dorovini
!o<:frlą, kuriuo remdamiesi Ir pasirenkame. Tod�l kiekviena soc!afinlo gyvenimo
fonna !ukurla Ir savo prlglmUes paveikslą.l atskirų žmonių veiksmai.�f't tais
atvejais, kai žmogus tartum atsisako socialtnlo elgesio stereoUpų Ir remiasi Vien savo
autenUAka prigimtimi, jis n�ra pasmerktas doroviniam sollpslzmul. •prtgtmtlnfs•
žmogus
taip pat soclalinis žmogus. Iki savo autenU6ko pasirinkimo Jis n!ra
·nuogas·. Masų soclallJ1� praeitis determinuoja tą Jorovtnj žodyną, kuriuo remdam·
lesi Ir
padarome savo pasirinkimą. T�I kiekviena socialinio gyvenimo fonna
sukurta Ir savo prtglmUes paveikslą.
•

·

•

•

