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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
AItaip 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.
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