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Simbolinio interakcionizmo metodologines
nuostatos*

Terminas "simbolinis interakcionizmas" atsiranda kaip jvardijimas, iSreiSkiantis palyginti savitq
poiiiirj j imoniy socialinio gyvenimo ir elgesio tyrinejimus* *.
Yra daug mokslininky, kurie laikesi tokio poiiiirio arba prisidejo prie jo intelektualinio pagrindimo. Tai iymiis Arnerikos mokslo imones: Georgas
Herbertas Meadas, Johnas Dewey'is, W. I. Thomas,
Robertas E. Parkas, Williamas Jamesas, Charlesas
Hortonas Cooley7is,Florianas Znanieckis, Jamesas
Markas Baldwinas, Robertas Redfieldas ir Louisas
Wirthas. Nepaisant reikSmingy skirturny, biidingy
Siy mokslininky mqstymui, labai panaSus bendrasis
biidas, kurj jie naudojo stebedami ir tirdami imoniq
socialinj gyvenimq. Simbolinio interakcionizmo
sqvoka jvardija Siq bendrojo panaSumo dalj. Simbolinio interakcionizmo teiginiai nera pakankamai
aiSkiai suformuluoti, o labiausiai truksta Sios pakraipos metodologiniy principy pagrindimo. is
straipsnis yra pastanga iiplesti tokius principus. AS
remiuosi daugiausia Georgo Herberto Meado, kuris
pa pirmasis padejo simbolinio interakcionizmo
rypties pamatus, iSprotavimais, taCiau siekiau
iipletoti savo versijq, iSsamiai aptardamas daugeli
esminiy aspekty, kurie buvo tik numanomi Meado
ir kity autoriq samprotavimuose, bei aprepdamas
kritines temas, kuriy jie nenagrinejo. Taigi didiiaa
dalimi esu visiSkai atsakingas u i analizq ir poiiiirius,
kurie pateikiami Siame straipsnyje. Tai ypaC teisinga
kalbant apie rnano metodologine traktuotq, - Sioji
tema gvildenama remiantis tik mano paties poiiiiriu.
Mano traktuotes projektas - pirmiausia apibreiti
simbolinio interakcionizmo pradus, po to nustatyti
svarbiausius metodologinius principus empirinio
mokslo srityje ir galiausiai pasirinktu aspektu iSnagrineti simbolinio interakcionizmo metodologine
pozicijq.
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Simbolinio interakcionizmo pradai
Simbolinis interakcionizmas, trumpai tariant, vadovaujasi trimis paprastomis prielaidomis. Pirmoji
prielaida: imoniy santykj su daiktais apibiidina
reikSmes, siejamos su Siais daiktais. Tokie daiktai
apima visus reiSkinius, kuriuos imogus gali jvardinti
savo gyvenimo pasaulyje: fizinius objektus, pvz.,
mediius arba kedes; kitus imones, pvz., marnq arba
parduotuves tarnautojq; imoniy riiSis, pvz., draugus
arba prieSus; institucijas, pvz., mokyklq arba vyriausybq; pirminius idealus, pvz., asmens nepriklausomumq arba dorumq; kity imoniy veiklq, pvz., jy
jsakus arba praSymus; tam tikras situacijas, pvz.,
asmeninius santykius imogaus kasdieniniame gyvenime. Antroji prielaida: tokiy daikty reikSme atsiranda ar kyla iS socialines sqveikos, kuri vyksta tarp
imogaus ir jo painekovy. TreCioji prielaida: Sios
reikgmes priiiiirimos ir valdomos interpretuojant,
kai asmuo tyrineja daiktus, su kuriais jis susiduria.
Noretiau trumpai aptarti Sias tris esmines prielaidas.
Atrodyty, kad tik nedaugelis mokslininky gali
jivelgti kaikq klaidinancio pirmojoje prielaidoje, t.y.
kad imoniy santyh su daiktais apibiidina reikimes,
siejamos su Siais daiktais. Tatiau, kad ir kiek keista,
Sj paprastq poiiiiri ignoruoja arba uigoiia bemai
visa Siuolaikines sociologijos ir psichologijos mintis
ir veikla. ReikSme yra laikoma arba savaime suprantamu dalyku ir del to sumenkinama tarsi nesvarbus
dydis, arba ji jsiterpia kaip paprasCiausias neutralus
saitas tarp veiksniq, jtakojanCiy imogaus elgesj, ir
paties elgesio, kaip Siy veiksniy iSdavos. Siandienq
tai aiSkiai parodo vyraujanti psichologijos ir sociologijos laikysena. Abi Sios sritys linkusios apibudinti
imoniy elgesj kaip iSdavq jvairiy veiksniy, darantiy
poveikj imonems; demesys sutelkiamas j elgesj ir j
tuos veiksnius, kurie laikomi elgsenos prieiastimi.

* Versta iS: Blumer H. Symbolic Interactionism. Perspective and Method, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1969, p. 1 - 21.
** Terminas "simbolinis interakcionizmas" yra palyginti grubus neologizmas, kuri aS nuiiediiau be ilgesnio pasirengimo savo straipsnyje
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sitaip psichologai, noredami paaiikinti esamas imoniy elgesio formas ar pavyzdiius, nukreipia ivilgsnj
j tokius veiksnius: stimulus, nuostatas, sqmoningus
ir nesqmoningus motyvus, jvairias psichologiniy sqnaudy, suvokiniy bei paiinimo riiSis ir jvairius
individualaus sisteminimo bruoius.
PanaSiai elgiasi ir sociologai, kurie domisi tokiais
veiksniais, siekdami sukurti aiSkinimo tvarkq: socialine padetis, status0 biikle, socialiniai vaidmenys,
kultiiros nuorodos, normos ir vertybes, socialiniai
suvariymai ir kolektyviniai saitai.
Sie du tipiiki psichologinio ir sociologinio aiSkinimo atvejai, iikeldami veiksnius, jtakojantius imoniy
elgesj, arba ignoruoja, arba uigoiia daikty reikimes
imonems, kurie dalyvauja sqveikose. Jei kaikas
tvirtina, kad esamas elgesio rySys yra specifiniy
veiksniy, kurie laikomi jy atsiradimo sqlyga, padarinys, tai nera reikalo dometis daikty, su kuriais
imones turi tam tikrq santylcj, reikimemis; tereikia
tik nustatyti pirminius veiksnius ir iSvestinj elgesio
tipq. Jei reikia, galima meginti pritaikyti reikSmes
elementq, jkurdinant jj tarp pirminiy veiksniy arba
laikant neutraliu saitu, jsiterpusiu tarp pirminiy
veiksniy ir elgsenos, kuriq, manytina, jie ir sukuria.
Pirmuoju atveju iS pastaryjy pateikty pavyzdiiy
reikSme iSnyksta susiliedama su pirminiais arba
prieiastiniais veiksniais; antruoju atveju reikime
tampa tik perdavimo rySiu, kurj galima ignoruoti del
ty patiy pirminiy veiksniy.
Ir atvirkStiai: simbolinio interakcionizmo pozicijos esme ta, kad reikSmes, kurias daiktai perteikia
imonems, yra svarbios patios savaime. Ignoruoti
imoniy santykio su daiktais reikSmg lygu ignoruoti
tyrinejamq elgesj. Uigoiti reikimg del patiy veiksniy, kurie laikomi elgesio atsiradimo sqlyga, tolygu
neriipestingai uigoiti reikSmes vaidmenj formuojantis elgesiui.
Paprasta prielaida, kad imoniy santykj su daiktais apibiidina reikSmes, siejamos su Siais daiktais,
pati savaime pernelyg paprasta, kad biity galima diferencijuoti simbolini interakcionizmq - esama
keleto kity kryptiy, kurios remiasi Sia prielaida.
Pagrinding skirties linijq tarp jy ir simbolinio interakcionizmo nubreiia antroji prielaida, kuri nurodo
reikSmes Saltinj. Yra du gerai iinomi tradiciniai
biidai, kurie padeda aiSkinti reikSmes kilmg. Vienas
iS jy parodo: reikSme biidinga patiam daiktui, kuris
jq perteikia, tai natiirali daikto objektyvios sandaros
dalis. AiSku, jog kede yra kede pati savaime, karve
yra karve, debesis yra debesis, sukilimas yra sukilimas ir pan. Kadangi reikSme biidinga daiktui, kuris
jq perteikia, tereikia atitraukti jq stebint objektyvy

daiktq, kuris turi Siq reikSm9. Kitaip sakant, reik~me'
iSteka iS daikto ir nera pagrindo kalbeti apie jos
formavimosi procesq; reikia tiesiog pripaiinti reikSmg, esantiq patiame daikte. Nesunku suprasti, kad
Sis poiiiiris atitinka tradicing "realizmo" nuostatq
filosofijoje - nuostatq, kuri platiai vartojama ir
jsigalejusi sociologijoje bei psichologijoje.
Antrasis svarbus tradicinis poiiiiris "reikSm9" laiko psichologiniu papildymu, kurj suteikia daiktui asmuo, jvardijantis savo santykj su daiktu. Manytina,
kad Sis psichologinis papildymas yra asmens psichikos, proto arba psichologines sandaros sudedamyjy
elementy iSraiSka. Sudedamieji elementai yra tokie
dalykai: pojiitiai, jausmai, idejos, atmintis, motyvai
ir nuostatos. Daikto reikime yra tik esamy psichologiniy elementy, kurie iSkyla aikiten suvokiant S j
daiktq, iiraiika; Sitaip siekiama paaiSkinti daikto
reikSmg iSskiriant specifinius psichologinius elementus, kurie sukuria reikimg. Visa tai rod0 Siek tiek
senoje ir klasikineje psichologinkje praktikoje aptinkamq objekto reik8mt.s analizg, kuri identifikuoN
pojiitius, iikylantius aikiten tada, kai mes suvoKiame Sj objektq; arba Siuolaikines praktikos pastangas
kildinti dalyko, tarkim, prostitucijos reikimg iS
asmens, stebintio S j reiSkinj, nuostatos. Toks daikty
reikSmes jkurdinimas psichologiniuose elementuose
apriboja reikimes formavimosi raidq kai kuriais procesais, jgalinantiais aptikti ir susieti esamus psichologinius elementus, kurie sukuria reikimg. Tokiy
procesy prigimtis yra psichologine ir susideda iS
suvokimo, sugebejimo paiinti, slopinimo, jutimy
perdavimo ir idejy derinimo.
Simbolinio interakcionizmo poiiiiriu reikSme kyla
iS kitokio Saltinio negu tie, kuriuos nurodo dvi pagrindines prieS tai aptartosios kryptys. Manytina, kad
reikSme neiSteka iS daikto, kuris perteikia reikSmg,
vidines sandaros, ji neatsiranda ir iS asmens psichologiniy elementy derinio. Veikiau laikoma, jog reikSmg
kuria sqveikos tarp imoniy procesas. Daikto reikSme
asmeniui kyla iS bidy, kuriuos kiti imones naudoja
sqveikaudami su imogumi daikto ativilgiu. Jy veiksmy kryptis apibreiia daiktq asmeniui. Taigi simboliniam interakcionizmui reikSmes yra socialiniai
dariniai arba kiiriniai, kurie formuojami apibreiiant
sqveikaujantiy imoniy veiklq. Toks simbolinio
interakcionizmo poiiiiris suteikia labai savity bruoiy,
turintiy giliq potekstg, kuriq aptarsime veliau.
Tretioji ankstiau mineta prielaida dar labiau
iSskiria simbolini interakcionizmq. Nors daikty
reikSme formuojama socialines sqveikos kontekste
ir pats asmuo jq jsigyja i i Sios sqveikos, klaidinga
manyti, kad reikSme, kuriq vartoja asmuo, yra tik
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Siuo biidu jgytas reikSmes pritaikymas. Si klaida
labai trikdo daugelio mokslininky, savitai traktuojantiy simbolinio in terakcionizmo poiiurj, veiklq.
Jiems nepavyksta jivelgti, kad reikimes, kurias
asmuo vartoja savo veikloje, apima interpretavimo
procesq. Siuo ativilgiu jie yra panaSiis j dviejy
pagrindiniy poiiiiriy Salininkus, apie kuriuos kalbeta
anksCiau: ir tuos, kurie reikimq jkurdina jq perteikianCio daikto objektyvioje sandaroje, ir tuos, kurie
jq laiko psichologine elementy iSraiSka. Siuos tris
poiiiirius jungia bendroji nuostata, kad imogus savo
veikloje vartoja reikSmes, kurios esantios jau nustatyty reikSmiy tiesioginis peremimas ir pritaikymas. Visiems trims poiiiiriams nepavyksta jivelgti,
kad aktorius vartoja reikSmes, jtakojamas intepretavimo proceso. $is procesas susideda iS dviejy
savarankiSky iingsniy. Pirma, aktorius paCiam sau
nurodo daiktus, kuriy ativilgiu jis apibreiia savo
veiklq; jis pats turi jvardinti daiktus, kurie perteikia
reikimq. Tokiy nurodymy formulavimas yra internalizuotas socialinis procesas, kur aktorius sqveikauja
pats su savimi. Si sqveika su savimi yra kaikas
daugiau negu psichologiniy elementy komponavimas; tai pavyzdys asmens, kuris jsitraukia i pokalbj
su savimi. Antra, del Sio jsitraukimo j pokalbi su
savimi interpretavimas tampa parankiniy reikSmiy
problema. Aktorius atrenka, igdesto, atideda, pergrupuoja ir pertvarko reikgmes, atsiivelgdamas tiek
j situacijq, kurioje jis yra atsidurqs, tiek j savo
veiksmo krypti. Vadinasi, interpretavimo nedera
laikyti tik mechaniSku nustatyty reikSmiy pritaikymu, tai darybinis procesas, kur tos reikSmes yra
vartojayos ir tikrinamos kaip instrumentai, nukreiglantys ir formuojantys veiksmq. Reikia jsi,&meti, kad reikSmiy svarbq veiksmui atskleidiia
sqveikos su paCiu savimi procesas.
Neketinu kaip tik dabar aptarti visy trijy poiiiiriy,
kurie jkurdina reikSmq atitinkamai daikto, psichikos
ir socialinio veiksmo lygmenyse, privalumy, t.p.
neketinu detaliai pletoti problemiSko teiginio, kad
aktorius 1anksCiai priiiuri reikSmes formuodamas
savo veiksmq. Siuo atveju aS tik noriu paiymeti, kad
simbolinis interakcionizmas, remdamasis Siomis
trimis prielaidomis, primygtinai skatina iSpletoti
imoniy kolektyvinio gyvenimo bei imoniy elgesio
analitinq schemq, kuri yra pakankamai savita. Stai
toji schema, kuriq dabar ketinu nubreiti.
Simbolinis interakcionizmas remiasi tam tikromis
pagrindinemis idejomis arba, kaip esu linkqs jas
pavadinti, "pirminemis jivalgomis". Sios pirmines
jivalgos nurodo ir apibiidina tokius dalykus: imoniy
grupes arba bendrijas, socialines sqveikas, objektus,

imogy kaip aktoriy, socialini veiksmq ir veikimo
krypCiy sqrySj. ~ i pirminiy
y
jivalgy visuma yra
biidas, jgalinantis stebeti imoniy bendrijq ir elgesl.
Tai analizes ir tyrimo pagrindas. NoreCiau tnunpai
apraSyti kiekvienq tokiq pirminq jivalgq.
Visuomenes arba socialinio gyvenimo prigimtis.
Socialines grupes susideda iS imoniy, kurie jsitraukia j veikimq. Veikimq sudaro jvairiausi veiksmai,
kuriuos individai atlieka savo gyvenime, susidurdami
vienas su kitu ir nagrinedami prieSprieSiais issidesEiusiy situacijy sqrySi. Esama individualiy arba
kolektyviniy veiksmy, individai gali veikti tam tikros
organizacijos, kitos grupes vardu arba joms atstovauti. Veiksmus atlieka ir visada juos pletoja, atsiivelgdami i esamas situacijas, veikiantys individai.
Sio paprasto ir perdem jkyriai kartojamo apibiidinimo esme yra ta, kad socialines grupes arba visuomenes egzistavimas yra veiksmo raiika ir aiSkintinas
pasitelkus veiksmo sqvokas.
Toks imoniy visuomenes, kaip veiksmo, jvaizdis
turi biiti bet kurios schemos, meginantios analizuoti
ir paaiikinti imoniy visuomenq empiriSkai, atskaitos
pradiia (ir grptamasis rySys). Konceptualines schemos, kurios apraSo visuomenq kitokiu budu, yra tik
besitqsianCios daugiapusiSkos veiklos, sudaranEios
grupes gyvenimq, vediniai. Si pastaba teisinga kalbant
apie dvi dominuojanCias visuomenes koncepcijas kulturos ir socialines struktiiros - Siuolaikineje
sociologijoje. Kultura kaip koncepcija, atsigrqiianti j
paprotj, tradicijq, normq, vertybq, taisykles ir panaSius
dalykus, remiasi tuo, kq imones veikia. PanaSiai ir
socialine struktiira daugeliu savo aspekty, kuriuos
apibiidina socialines padeties, statuso, vaidmens,
autoriteto ir prestiio terminai, remiasi santykiais,
kylanciais iS imoniy tarpusavio sqveikos. Biitina
pabreiti, kad bet kurios socialines bendrijos gyvenimq
sudaro besitqsiantis jos nariy tarpusavio suderinimo
procesas. Toks besitqsiantis veiklos derinys nustato ir
jtvirtina struktiirq bei organizacijq. Svarbiausias
simbolinio interakcionizmo principas: bet kuri
empiriSkai orientuota socialines bendrijos schema,
taip pat vedinys, turi gerbti faktg kad tiek siauresniu,
tiek platesniu poiiuriu socialinq bendrijq sudaro
imones, kurie dalyvauja veikloje. Norint, kad Si
schema biity empiriSkai pagrjsta, jq privalu derinti su
imoniy socialinio veiksmo prigimtimi.
Socialints sqveikos prigimtis. Biitina pabreiti,
kad kolektyvinj gyvenimq sudaro grupes nariy
tarpusavio sqveika; kitaip tariant, visuomene susideda
iS tarpusavyje sqveikaujantiy individy. ~ m o n i y
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veiklos pamatas - jy atsakymai vieni kitiems arba
tarpusavio santykiai. Nors apibreidami socialine
bendrijq tai bemai visada pripaijstame, vis delto
socialine sqveika dainiausiai laikoma savaime suprantamu dalyku, kuris nesqs labai reikSmingas pats
savaime - jei apskritai ir turi kaikokiq reikSme. Visa
tai akivaizdiiai parodo tipiikos sociologines ir
psichologines schemos: Siuo atveju socialine sqveika
laikoma paprasCiausiu laidininku, praleidiianEiu
elgesio veiksnius, kurie ir sukuria elgesj. Taigi tipiSka
sociologine schema apraSo elgesj pasitelkdama tokius
veiksnius: status0 padetis, kultiiros nuorodos, normos, vertybes, nuobaudos, vaidmeny 1iikesEiai ir
socialines sistemos reikalavimai; toks aiikinimas
apsiriboja pastaryjy veiksniy jvardijimu neskirdamas
demesio socialinei sqveikai, kuriq neiivengiamai
numato jy tarpusavio deriniai. PanaSiai ir su tipiSka
psichologine schema; siekiant paaiSkinti elgesi, bet
visiikai neatsiivelgiant j socialine sqveikq, jtraukiami
tokie veiksniai: motyvai, nuostatos, uislopinti kompleksai, psichologinio struktiirinimo elementai ir
psichologiniai procesai. IS tokiy prieiastiniy veiksniy
tiesiogiai pereinama prie elgesio, kurj jie tariamai
sukuria. Socialine sqveika tampa paprasEiausia sankaupa, praleidiianf a sociologinius ir psichologinius
veiksnius, kurie neva sukuria esamas imoniy elgesio
formas. Svarbu pridurti, kad tokio socialines sqveikos
ignoravimo nejstengia iStaisyti kalbejimas apie visuomeniniy elementy sqveikq (Sitaip sociologas kalba
apie socialiniy vaidmeny sqveikq ar sqveikq tarp
socialines sistemos komponenty) arba psichologiniy
elementy sqveikq (Sitaip psichologas kalba apie
sqveikq tarp nuostaty, kuriy laikosi skirtingi imones).
Socialine sqveika - tai sqveika tarp aktoriy, bet ne tarp
veiksniy, kurie priskiriami Siems aktoriams.
Simbolinis interakcionizmas ne tik manieringai
linkteli paEiai socialinei sqveikai. Pripaijstama, jog
socialine sqveika nepaprastai reikSminga pati savaime. Svarbu tai, kad socialine sqveika yra procesas, kuris formuoja imoniy elgesj, o ne vien tik
paprasta priernone, iSraiSkos fonas arba imogaus
elgesio iSlaisvinimas. Kitaip sakant, imoniy tarpusavio sqveika privalo atsiivelgti j tai, kokius veiksmus
individai atlieka vienas kito ativilgiu arba ketina
atlikti; imones priversti reguliuoti savo elgesj arba
valdyti tam tikras situacijas atsiivelgdami j konkreEias aplinkybes. Sitaip jtraukiama kity imoniy
veikla, kaip teigiamas veiksnys, founuojantis jy paCiy
elgesiui; kity individy veiksmai gali priversti atsisakyti ketinimy arba tiksly, juos periiiireti, patikrinti
arba atideti, sustiprinti arba pakeisti. Kity imoniy
veiksmai nukreipia ketinimus ir gali sutrukdyti
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jgyvendinti planus arba uikirsti keliq jiems, gali
paskatinti periiiireti planus ir reikalauti visiSkai
skirtingo jy pritaikymo. Savo veiklos kryptj tam tikru
biidu reikia suderinti su kity imoniy veiksmais. Privalu atsiivelgti j kity imoniy veiklq - jos nedera
laikyti tik asmens, kuris ketina atlikti tam tikrus
veiksmus arba imasi juos jgyvendinti, saviraiSkos
sfera.
Ui nepaprastai jivalgiq socialines ssqveikos analizg
esame skolingi Georgui Herbertui Meadui; tai analize, kuriq taiko Cia pristatytas realistinis poiiiiris.
Meadas nustato du socialines sqveikos pavidalus,
arba lygmenis. Jis atitinkamai nurodo "gesty pokalbj" ir "reikimingy simboliy vartojimq"; visa tai aS
atitinkamai vadinsiu "nesimboline sqveika" ir "simboline sqveika". Nesimboline sqveika jvyksta tada,
kai tiesiogiai atsakoma j kito asmens veiksmq
neinterpretuojant pastarojo veiksmo; simboline
sqveika apima veiksmo interpretavimq. Nesimboline
sqveikq geriausiai apibiidina refleksy atsakas, kaiy'
yra boksininko, kuris automatiSkai pakelia savo
rankq atremdamas smiigj, atveju. TaCiau jei@ boksininkas reflektyviai jivelgty artejantj savo pfieSininko
smiigj kaip klaidinantj manevrq norint jvilioti jj j
spqstus, jis dalyvauty simbolineje sqveikoje. Siuo
atveju jis meginty nustatyti smiigio reikSme, t.y. kq
reiikia smiigis, kaip prieiininko uimaCios. ~ m o n e s
labai plaEiai saisto nesimboline sqveika - tiesmukiSkas ir nereflektyvus atsakas j vienas kit0 judesius,
pasakymus, balso intonacijq, taCiau jiems biidingas
sqveikos biidas yra simbolinis lygmuo - pastanga
suprasti vienas kit0 veiksmy reikSme.
Meado simbolines sqveikos analize yra nepaprastai svarbi. Tai gesty ir atsako j Siy gesty reikSme apraSymas. Gestas yra atitinkama besitesianEio veiksmo dalis arba aspektas; toks veiksmas iSreiSkia platesnj vyksmq, kuriam jis priklauso; pavyzdiiui, mojavimas kumSCiu - tai tiketino uipuolimo nuoroda,
arba valstybis paskelbtas karas - tai Sios valstybes
laikysenos ir veiksmo krypties nuoroda. PraSymai,
potvarkiai, jsakai, uiuominos, pareiSkimai ir panaSiis dalykai yra gestai, kurie perduodami asmeniui,
atpaijstaneiam juose dalyvaujaneio individo numanomy ketinimy arba sumanymy idejq. Asmuo,
kuris formuoja savo atsakq, remiasi tuo, kq jam
reiSkia Sie gestai; asmuo, kuris perduoda gestus,
pletoja juos kaip nuorodas arba ienklus atsiivelgdamas j tai, kq jis ketina daryti, ir j tai, ko jis tikisi iS
atsakovo veiksmy arba supratimo. Taigi gestas turi
reikSmes ir individui, kuris jq formuoja, ir individui,
j kurj nukreipta Sita reikSme. Tarpusavio supratimas
atsiranda tada, kai gestas turi tq palSiq reikSme jiems
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abiem. Si trumpa apivalga leidiia iivelgti, kad gesto
reikSme apima tris skirtybes (,Meado nustatyta
trejopa reikSmes prigimtis): reikSme paiymi tai, kq
ruoSiasi daryti asmuo, i kuri ji yra nukreipta; ji
paiymi, kq planuoja daryti asmuo, kuris formuoja
gestq; galop ji paiymi jungtini veiksmq, kuris ima
rastis jgyvendinant abiejy asmeny veiksmus. Stai,
pavyzdiiui, pleSiko jsakas pakelti rankas savo aukai
buty: a) nuoroda j tai, kq pasirengusi daryti auka; b)
nuoroda j tai, kq planuoja daryti pleSikas, t.y. iS savo
aukos atimti pinigus; c) nuoroda j atsirandantj
vyksmq - apipleSimq, kaip yra Siuo atveju. Jeigu del
kurios nors paminetos skirtybes atsiranda painiava
arba nesupratimas, rySiy palaikyrnas darosi neveiksmingas, sutrinka sqveika, stabdomas abipusio veiksmo formavimas.
Uibaigiant Meado simbolines sqveikos analizq,
reikty prideti vienq papildomq poiymi - tai, kad dalyvaujantios puses turi biitinai priimti viena kitos
vaidmenis. Nurodant kitam asmeniui tai, kq jis turi
daryti, kartu reikia formuoti nuorodq priimant Sito
asmens poiiurj; jsakydamas savo aukai pakelti
rankas, pleSikas turi numatyti savo aukos atsakq.
..
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ir auka turi numatyti jsakymq priimdama pleSiko, kuris duoda tokj jsakq, poiiiirj;
auka turi suvokti ketinimq ir numanomq pleSiko
veiksmq. Toks abipusis pasikeitimas vaidmenimis yra
komunikacijos ir veiksmingos simbolines sqveikos
svarbiausioji sqlyga.
Lemiama socialines sqveikos jtaka ir svarba imoniy kolektyviniam gyvenimui turety biiti akivaizdi.
Visuomenq arba socialinq grupq sudaro imones, palaikantys tarpusavio ryiius. Tokia asociacija gali
egzistuoti tik kaip imoniy, kuriy veiksmai nukreipti
vienas j kitq, saitai arba dalyvavimas socialineje sqveikoje. Savaime suprantama, tokia sqveika visuomeneje dainiausiai vyksta simboliniame lygmenyje;
kai individai, veikdami pavieniui, kolektyviai arba
kaip tam tikry organizacijy jgaliotiniai, susiduria vienas su kitu, jiems butinai tenka jvertinti vienas kit0
veiksmus formuojant savo paties veiksmq. Visa tai
jie daro dvejopu biidu: nurodydami kitiems atliekamq veiksmq ir interpretuodami nuorodas, kurias
pateikia kiti imones. zmoniy kolektyvinis gyvenimas - tai nesibaigiantis savo veiksmy jvardijimo
kitiems imonems ir, antravertus, kity imoniy jvardijimy interpretavimo procesas; kaip tik del Sio proceso imones jstengia derinti tarpusavio veiklq ir
formuoti savo individualy elgesi. IS Sio ir del Sio
besitqsiantio proceso kyla ir toks jungtinis vyksmas,
ir individualus elgesys; visa tai nera paprastiausia
iSraiSka arba iSdava ty dalyky, kuriuos imones

atsineSa i sqveikq, arba ty sqlygy, kurios yra ankstesnes negu Sioji sqveika. Nesugebejimas jivelgti ir
pritaikyti Sio esminio aspekto - tai dainiausiai pasitaikantis triikumas, biidingas toms schemoms, kurios
siekia paaiSkinti visuomenq analizuodamos socialinq
organizacijq arba psichologinius veiksnius, taip pat
jvairius jy tarpusavio derinius. Del simbolines
sqveikos imoniy kolektyvinis gyvenimas neabejotinai yra darus procesas, bet ne tik ankstesniyjy
veiksniy raiSkos biidas.
Objektq prigimtis. Simbolinis interakcionizmas
teigia, kad "pasauliai", kuriuose egzistuoja imones ir
socialines grupes, susideda iS "objekty" ir Sie objektai
yra simbolines sqveikos iSdava. Objektas yra tai, kq
galima nurodyti; objektas - tai bet kuris nurodomas
arba jvardijamas dalykas: debesis, knyga, jstatymy
leidiiamoji valdiia, bankininkas, religine doktrina,
vaiduoklis ir pan. Patogumo delei objektai klasifikuojami j tris kategorijas: a) fizinius objektus (mediiai, kedes, dviratiai ir kt.); b) socialinius objektus
(studentai, kunigai, prezidentai, motina, draugas ir
kt.); c) abstraktius objektus (doroviniai principai, filosofines doktrinos arba idejos: teisingumas, iSnaudojimas, gailestingumas). Verta pakartoti, kad objektas yra bet kuris nurodomas arba jvardijamas dalykas.
Objekto - vienokio ar kitokio - prigimtj nusako
reikime, perteikiama tam asmeniui, kuriam Sioji
reikime esti jvardijamasis objektas. Si reikime rod0
tam tikrq biidq, kurj asmuo taiko suvokdamas objektq, nustatydamas atitinkamq savo veiksmo krypti ir
pasiruoidamas apibudinti jj. Objektas gali tureti vienodq reikimq skirtingiems individams: medis nera tas
pats objektas botanikui, medkirtiui, poetui ir privatiam sodininkui; Jungtiniy Amerikos Valstijy prezidentq iitikimas jo politines partijos narys ir
opozicijos narys gali laikyti visiikai skirtingu objektu;
etnines grupes narius kity grupiy nariai gali laikyti
skirtinga objekto atmaina. Objekty reikSme asmeniui
iS tikryjy kyla iS biido, kurj jam apibreiia kiti asmenys,
kaip yra tarpusavio sqveikos atveju. Taigi pagal kity
imoniy nuorodas pradedame suvokti, kad kede yra
kede, kad gydytojai yra tam tikras profesinis sluoksnis,
kad JAV Konstitucija yra konkretus teisinio dokumento pavyzdys ir t.t. Bendrieji objektai kyla iS
besitqsiantio abipusiy nuorody proceso; tai objektai,
kurie turi tq patiq reikSmq konkretiai imoniy visumai
ir yra vienodai nusakomi ty patiy imoniy.
c i a pletojamas objekty aptarimas leidiia jivelgti
keletq pakankamai svarbiy padariniy. Pirmiausia parodoma nevienoda imoniy aplinkos arba padeties
situacija. Siuo poiiiiriu aplinkq sudaro tik tie objek-
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tai, kuriuos konkretiis imones paijsta ir pripaijsta.
Tokios aplinkos prigimtj nusako reikSme, kuriq
Siems imonems perteikia objektai, sudarantys pastarqjq aplinkq. Vadinasi, individai, taip pat socialines
grupes, atsidiirusios ar jsikiirusios ty paEiy vietoviy
ribose, gali tureti labai skirtingas aplinkas; sakytume,
imones gali gyventi greta, vienu ir tuo paCiu metu
gyvendami skirtinguose pasauliuose. ISties vietoj 50diio "aplinka" derety vartoti tikslesnj terminq
"pasaulis", kuris iymi sferiSkumq, pasaulevaizdj ir
prieSprieSiais esanEiy daikty sandarq. Tai objekty, su
kuriais imones turi reikaly ir kuriy ativilgiu jie
pletoja savo veiklq, pasaulis. Vadinasi, norint suprasti imoniy veiklq, reikia nustatyti jy objekty
pasaulj - svarby dalykq, kurj aptarsime veliau.
Antra, objektai Cjy reikSmes ativilgiu) turi biiti
laikomi socialiniais kiiriniais, kurie susiformuoja ir
kyla iS apibreiimo bei interpretacijos proceso prasidejus imoniy tarpusavio sqveikai. Tarpusavio
nuorody procesas formuoja, jvardija ir perduoda
vienokiq ar kitokiq reikSmq; toks procesas laikytinas
socialiniu procesu. Socialinio gyvenimo simbolines
sqveikos lygmuo yra nenutriikstamas procesas, kur
imones formuoja, iSlaiko ir keiEia jy pasaulio objektus suteikdami jiems reikSmq. Objektai neturi nustatytos padeties, iSskyrus tuo atvejus, kai jy reikime
iSlaikoma pasitelkus nurodymus ir apibreiimus,
kuriuos imones kildina iS objekty. VisiSkai akivaizdu, kad visy riiSiy objektai gali patirti reikSmes
pokyEiy. Siuolaikiniam astrofizikui Zvaigide danguje
tikrai nera tas pats objektas, koks buvo kerdiiui seny
senoveje; velyvojo Romos imperijos period0 gyventojams vedybos buvo kitoks objektas negu ankstyvojo laikotarpio romenams; valstybes prezidentas,
kuris kritiniu laikotarpiu nejstengia sekmingai
vadovauti, gali tapti visiSkai kitu objektu Sios teritorijos gyventojams. Apibendrinant galima pasakyti,
kad simbolinio interakcionizmo poiiiiriu socialinis
gyvenimas yra procesas, jgalinantis sukurti, ivardyti,
keisti ir atmesti objektq.
kmogus kaip veiksnus organizmas. Simbolinis
interakcionizmas teigia, kad imones privalo tureti
savybiy, atitinkanciy socialines sqveikos prigimtj.
zmogus laikytinas organizmu, kuris ne tik atsako
kitiems imonems nesimboliniame lygmenyje, bet ir
jvardija nuorodas kitiems individams bei interpretuoja jy nuorodas. Kaip primygtinai pabreie Meadas,
tokia veikla kyla tik iS sugebejimo tureti tam tikrq savybq - "pats" (self). Tai nera kaikokia ezoteriSka
ypatybe. Nurodoma tik tai, kad imogus gali bMi savo
veiksmo objektu. Pavyzdiiui, jis gali jsisqmoninti save

.
a

'a-

kaip imogy, esantj jauno amiiaus, studentq, siekianti gydytojo karjeros, kilusj iS neiymios Seimos ir pan.
Visais Siais atvejais jis yra objektas paEiam sau; jis
veikia Zvelgdamas isave ir priiiuredamas savo santyQ
su kitais imonemis pagal objekto, kuriuo jis yra pats
sau, tipq. Siqpaties kaip objekto sampratq galima sieti
su ankstesniqja diskusija apie objektus. Kaip ir kity
objekty atveju, pats-objektas kyla iS socialines
sqveikos proceso, kai kiti imones apibreiia asmenj
patiems sau. Meado diskusija apie vaidmeny priemimq nustate biidq, kuris jgalina Sj vyksmq. Jis
paiymejo, kad asmuo, noredamas tapti objektu paEiam sau, privalo ivelgti i save iS iSores. Visa tai
jmanoma padaryti tik atsidiirus kity imoniy padetyje
ir ivelgiant j save arba iveiksminant save iS Sios padeties. Kelias 4 vaidmenis, kuriuos priima asmuo, eina
nuo pavieniy individy ("vaidybos lygmuo" -the "play
stage") per pavienes organizuotas grupes ("iaidimo
lygmuo" - the "game stage") iki abstrakcios bendruomenes ("apibendrintas kitas" - the "generalized
other"). Priimdamas Siuos vaidmenis asmuo ima
kreiptis j save arba uikalbina save, kaip yra mergaites
atveju, kai Si "vaidindama mamq" kalbasi su savimi
tarsi kalbety pati jos mama, arba kaip yra jauno
kunigo atveju, kai jis ivelgia i save dvasininkijos
akimis. Asmuo, priimdamas Siuos vaidmenis, susiformuoja savo paties objektq. Vadinasi, mes
jvardijame save tam tikru biidu, kurj pasitelkia kiti
imones mus jvardydami ir apibiidindami, arba,
tiksliau kalbant, mes jvardijame save priimdami vienq
iS trijy kity asmeny vaidybiniy tipy, apie k u r i u o s b kalbeta. Tai, kad paties saves objektas susiformuoja
tam tikru biidu, kurj pasitelkia kiti imones, apibreidami atitinkamq asmenj sau patiems,
pakankamai gerai iinoma Siandienos literatiiroje, o
todel, nepaisant didiiules Sio fakto svarbos, toliau
apie tai nekalbesime.
Yra ir kitas, dar svarbesnis, dalykas: imogus turi
jam biidingq savybq -pats; tai ir jgalina jo sqveikq su
paCiu savimi. Sios sqveikos nereikety laikyti sqveikos
forma tarp dviejy ar daugiau psichologines sistemos
daliy: tarp poreikiy arba tarp emocijy, tarp idejy arba
tarp id ir ego Freudo schemoje. Atidiiau jsiiiiirejus,
sqveika yra socialine; tai rySiy palaikymo forma, kai
asmuo kreipiasi j save kaip asmuo ir pats j tai atsako.
zmogus aiSkiai jivelgia tokiq sqveikq savyje, kai
suvokia, jog pykstasi su savimi arba skatina save
siekdamas tikslo, primena sau vienq ar kitq dalykq
arba parengia tam tikrq veiksmo planq. Kaip rod0
pastarieji pavyzdiiai, Sioji saviveika yra tam tikras
jvardijamy nuorody paEiam sau procesas. Tokia veika
tqsiasi visq demesingq imogaus gyvenimq, kai
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jvardijami ir aptariami vieni ar kiti dalykai arba
stebimi vienaip ar kitaip wkstantys reiSkiniai. IS
tikrqjy imogaus savivoka yra tapati bandymui nurodyti daiktq sau paEiarn, identifikuojant jj kaip
konkrety objekto tipq ir atsiivelgiant j jo pritaikomumq ar svarbq imogaus veiksmo krypEiai. zmogaus
demesingas gyvenimas susideda iS tokiy nuorody,
kurias asmuo jvardija sau paEiam, virtints, kitaip
sakant, ty nuorody, kurias jis panaudoja nukreipdamas savo veiksmq.
Taigi rySkeja tam tikras jvaizdis imogaus - kaip
organizmo, kuris, atsiivelgdamas j savo nuorodas,
sqveikauja pats su savimi socialinio proceso lygmenyje. Sis poiiiiris j imogy visiSkai skiriasi nuo to, kuris
vyrauja Siuolaikineje sociologijoje ir psichologijoje.
Dominuojanti kryptis ivelgia j imogy kaip j struktiiriSkq organizmq, kurio elgesys yra atsakas j veiksnius, jtakojantius organizmo sandarq. Kurie iS Siy
veiksniy laikomi reikSmingais, labai skiria sociologijos
bei psichologijos kryptis; tai rod0 tokia jvairuojanti
skale: stimulai, organiSki potraukiai, poreikiy nuostatos, sqmoningi motyvai, nesqmoningi motyvai,
emocijos, jsitikinimai, idejos, kulturos nuorodos, normos, vertybes, statuso reikmes, socialiniaivaidmenys,
priklausomumo grupei rySiai ir instituciniai suvarZymai. Mqstymo mokyklos skiriasi ir savo poiiiiriu i
'mogaus struktiirinq padetj: imogus gali biiti biolog' es strukturos riiSis, psichologines struktiiros fiiis,
taip pat iS visuomenes perimtos struktiiros figis, kuri
atitinka vienos ar kitos grupes socialine struktiirq. Nepaisant to, Sioms mqstymo mokykloms biidingas panaSup poiiiiris j imogy - kaip j atsakus teikiantj organizmq; Siuo poiiiiriu imogaus elgesys yra tam tikry
veiksniy, kurie jtakoja jo struktiirq, padarinys arba jo
struktiiriniy daliy tarpusavio santykiy iSraiSka. Pagal
Sj plaeiai pripaiintq poiiiirj imogus yra "socialus" tik
tam tikra prasme, t.y. biidamas socialines riiSies nariu,
atsakydamas kitiems imonems (socialine paskata),
taip pat jdiegdarnas tia savo grupes struktiirq.
Simbolinio interakcionizmo poiiiiris j imogy yra
visiSkai kitoks. zmogaus "socialumas" suprantamas
daug gilesne prasme; tai organizmas, kuris jsitraukia
i socialinq sqveikq su savimi, pateikdamas nuorodas
sau paeiam ir atsakydamas j Sias nuorodas. Tsitraukdamas j panaSaus pobiidiio saviveikq, imogus sueina
i visiSkai kitoG santyki su savo aplinka negu tvirtina
plaeiai paplitusi mqstymo kryptis, kuriq apraSeme
anksEiau. zmogus nera organizmas, kuris vien tik
atsako i vidiniy arba iSoriniy veiksniy poveiki;
veikiau pripaijstama, kad imogus yra organizmas,
kuris imasi aiSkinti tai, kq iymi toji veikla. Toks
iymejimas pradeda rySketi, jsitraukus 4 savirodos
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(self-indication) procesq, kai sudaromas paiymimasis objektas, sukuriama jo reikSme ir Si reikSme
vartojama kaip pagrindas, kuris nukreipia veiksrnq.
Bet kuris elgesys, susijqs su tokiu iymejimo procesu,
nelaikytinas tik atsaku, kuri paskatina iymimojo
dalyko nusakymas; tai veiksmas, kylantis iS interpretavimo, kuri jgalina asmens saviroda. Siuo poiiiiriu jsitraukqs j savirodq imogus yra ne tik
atsakantis, bet ir veiksnus organizmas, formuojantis
veiksmo kryptj pagal dalykus, kuriuos jis jvardija, bet
ne tik pagal atpalaiduojantj atsakq i tam tikrus jo
struktiirq jtakojanEius veiksnius. .
zmogaus veiksmas ir jo prigimtis. zmogaus
gebejimas jvardinti nuorodas sau patiam suteikia
skiriamqjy bruoiy veiksmui. Tai tolygu pasakymui,
kad individas atsigrqiia ne j aplinkq, kuri del jo
struktiiros savybiy suiadina atsakus, bet j pasaulj,
kurj jis turi interpretuoti, imdamasis veiklos. Jam
privalu analizuoti situacijas, kurios skatina jo paties
veiklq nustatant kity imoniy veiksmy reikSmq ir
suplanuojant savo veiksmo kryptj toje paEioje interpretacijoje. Jis turi konstruoti ir priiiiireti savo
veiksmq, o ne tik atpalaiduoti ji atsakydamas j
iadinanEius iSorinius ar vidinius veiksnius. Galima
atlikti visiSkai neiymy darbq konstruojant savo
veiksmq ir vis delto privalu jj konstruoti.
Sis poiiiiris j imogy, kuris priiiiiri savo veiksmq
pateikdamas nuorodas sau paeiam, neabejotinai
prieitarauja jsigalejusiam poiiiiriui j imogaus veiksmq Siuolaikineje psichologijoje ir sociologijoje.
Jsigalkjqs poiiiiris, kaip jau sakyta, imogaus veiksmq
sieja su pradiios veiksniu arba tokiy veiksniy deriniu. Veiksmas grqiinamas atgal j tokius dalykus, iS
kuriy jis ir kildinamas; tai motyvai, jsitikinimai,
poreikiy nuostatos, nesqmoningi impulsai, paskaty
iSsidestymas, statuso padetys, jsipareigojimai vaidmenims ir situacijy poveikis. Tad veiksmo susiejimas
su vienu ar keliais pradiios veiksniais pastaruoju
atveju laikomas moksliniy uidaviniy jgyvendinimu.
Taeiau toks poiiiiris ignoruoja ir uigoiia savirodos
procesq, kuris suteikia galimybq individui valdyti
savo pasauli ir konstruoti savo veiksmq. Sitaip
pastatoma uikarda nepaprastai svarbiam interpretavimo veiksmui, kai individas iymi ir jvertina
dalykus, su kuriais jis turi reikaly ir pagal kuriuos jis
planuoja aiSkaus elgesio kryptis dar prieS jas jgyvendindamas.
Esminis dalykas yra tas, kad veiksmas, kaip imogaus pastanga, yra poiiiirio j skirtingus iymimuosius
daiktus priemimas ir elgesio krypties, pagal kuriq
imogus interpretuoja Siuos daiktus, nustatymas.

Daiktai, kuriuos imogus jtraukia j savo akiratj,
apima tokius dalykus: jo paties troSkimus ir norus,
jo tikslus, atitinkamas priemones siekiant jgyvendinti Siuos tikslus, veiksmus bei numanomus kity
imoniy veiksmus, paties imogaus jvaizdi ir tiketinus
esamos veiksmo krypties padarinius. Toksai nurodymo ir interpretavimo procesas suformuoja ir pagrindiia jo elgesj. Sis procesas nukreipia arba sustabdo, atmeta arba atideda esamas veiksmo kryptis,
apriboja jas paprastiausiais ketinimais arba vidiniu
vaizduotes pasauliu, be to, jau prasidejusi veiksmo
kryptis gali biiti pakeista. Cia neketinu analizuoti Sio
proceso, bet veikiau siekiu atkreipti demesi j jo
tqstinumq ir poveikj formuojantis imogaus
veiksmui. Turime suprasti, kad imoniy veikla yra
susijusi su aktualiy situacijy, kurios iadina jy
aktyvumq, slinktimi ir jy veiksmai kuriami pagal tai,
kq imones jvardija, kaip jie jvertina bei interpretuoja
tai, kq jie jvardija, ir, be to, kokiq numanomq veiksmo kryptj jie pasirenka. ~ i proceso
o
negali paaiikinti
veiksmo priskyrimas tam tikram veiksmo tipui (pvz.,
motyvams, poreikiy nuostatoms, vaidmeny jsipareigojimams, socialiniams 1iikesCiams arba socialinems
taisyklems), kuris, kaip yra manoma, suiadina
veiksmq ir veda ji i atitinkamq iSdavq; tasai veiksnys
arba tam tikra jo iSraiSka yra dalykas, j kurj veikiantis
imogus atsiivelgia planuodamas savo veiksmo
krypti. IS pradiios veiksnio negalima susidaryti arba
atsekti, kaip jvardijami vieni ar kiti dalykai toje
situacijoje, kuri suiadina veiksmq. Norint suprasti
imogaus veiksmq, reikia jsiskverbti apibreiiantiojo
proceso vidun.
Toks poiifiris j imogaus veiksmq taip pat taikytinas jungtiniam arba kolektyviniam veiksmui, kai
dalyvauja gerokai daugiau individy. Jungtinis arba
kolektyvinis veiksmas yra sociology demesio sritis;
tai grupiy, instituciniy steiginiy, organizacijy ir
socialiniy klasiy elgesys. Siuos visuomeniSko elgesio
pavyzdiius, kad ir pakankamai skirtingus, sudaro
individai, kurie savo elgesio kryptis derina tarpusavyje. Biitina svarstyti ir nagrineti jungtini arba
kolektyvinj tokio elgesio pobiidj, o ne individualius
Sio elgesio komponentus. Kolektyvinis elgesio pobiidis neatmeta galimybes, kad panagus elgesys yra
konstruojamas interpretuojant aktualias situacijas,
kur kolektyvas pagrindiia veiksmq. Toks kolektyvas
gali biiti karo veiksmuose dalyvaujanti kariuomene,
taip pat korporacija, kuri tikisi iSplesti savo veiklq,
valstybe, kuri siekia pakeisti nepalankias sutarties
sqlygas; ir vis delto atitinkamas veiksmas konstruojamas interpretuojant visa tai, kas atsitinka konkrei:ioje veikimo sferoje. Interpretavimo proceso

dalyviai pateikia nuorodas ne tik patys sau, taCiau ir
vienas kitam. Jungtinis arba kolektyvinis veiksmas
yra biitent tokio interpretuojantios sqveikos proceso
iSdava.
Veiksmo sqsajos. Kaip jau mineta, imoniy kolektyvini gyvenimq sudaro ir iprasmina individualiy
veiksmo kryptiy tarpusavio derinimas. IS tokios
veiksmo krypCiy raiSkos atsiranda ir susiformuoja
daugelio dalyviy jvairiausiy veiksmy visuomeninio
elgesio organizavimas. Jungtinis veiksmas ('joint action), nors ir sudarytas iS jvairiy sudedamyiy veiksmy, kurie jj formuoja, skiriasi nuo bet kurio iS jy ir
nuo paprasCiausiosj y sankaupos. Jungtinis veiksmas
turi tik jam biidingy skiriamyiy bruoiy, kurie kyla
iS raiSkos biido arba sqsajy - tai nepriklauso nuo
dalyky, kuriuos galima iSreikSti arba susieti. Taigi
jungtini veiksmq galima identifikuoti, aptarti ir
nagrineti neskaidant j atskirus veiksmus, iS kuriy jis
susideda. Taip darome tada, kai aptariame tokius
dalykus: vedybas, komercinius sandorius, karo
veiksmus, parlamento diskusijas ar bainytios tarnybas. PanaSiai galime kalbeti apie kolektyvq, kuris
jgyvendina kolektyvini veiksmq neidentifikuodamps
paskiry Sito kolektyvo nariy; Sitaip darome tada, kai
kalbame apie Seimq, verslo jstaigq, bainyCiq, univdrsitetq ar valstybq. ISties akivaizdu, kad socialinds
srities mokslininko tikrasis uidavinys yra nagrineti,
jungtinj veiksmq ir atskirus kolektyvus, kurie igyvendina tokius jungtinius veiksmus.
Kolektyvo ir jungtinio veiksmo tyrimas gali lengvai suklaidinti, jeigu nejstengiama suprasti, kad kolektyvo jungtinis veiksmas yra dalyvaujantiy imoniy
paskiry veiksmy sqsaja. Del Sios prieiasties gali
iSslysti iS akiy tas faktas, kad jungtinj veiksmq visada
sudaro formavimosi procesas; nors tai gali biiti
pakankamai patvari ir pasikartojanti sociologinio
veiksmo forma, kiekvienas atskiras atvejis turi biiti
formuojamas iS naujo. Be to, formavimosi vyksmas,
kuris atveda j tokios formos egzistavimq, susideda
iS jau minety dvipusiy - jvardijimo ir interpretavimo
- veiksmq. Dalyvaujantys imones nuolatos turi priiiiireti atitinkamus savo poelgius formuodami ir
vartodami reikSmes.
Pasitelkqs Siuos teiginius kaip prielaidas, noriu
atkreipti demesi j tris dalykus, kurie leidiia jivelgti
aptariamosios sqsajos, sudarantios jungtini veiksmq,
vedinius. Pirmiausia noreziau aptarti tuos jungtinio
veiksmo atvejus, kurie yra patvariis ir pasikartoja.
zmoniY visuomeneje, ypai: seslioje visuomeneje,
didiiqjq socialinio veiksmo dalj sudaro pasikartojanCios jungtinio veiksmo pavyzdiiy formos. Dainiausiai tokiose situacijose, kai imoniy veiksmai
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siejasi vienas su kitu, individai jau turi tvirtq nuostatq
tiek apie savo, tiek apie kitu imoniu numanomus
veiksmus. Jie turi bendrqsias ir jau priimtas reikSmes
ty dalyky, kuriy tikimasi iS dalyvaujantiy individy
veiksmy, - pagal Sias reikSmes kiekvienas dalyvis
jstengia priiiiireti ir savo elgesi. Pasikartojantiy ir
jau priimty jungtinio veiksmo formy pavyzdiiai yra
visiems bendri ir vartojami taip dainai, kad nesunku
jivelgti prieiasti, kodel mokslininkai linksta laikyti
juos imoniy kolektyvinio gyvenimo natiiraliyjy
formy esme. Bene labiausiai tokj poiiiiri iSreiSkia
"kultiiros" ir "socialines tvarkos" sqvokos, giliai jsiSaknijusios socialiniy moksly iodyne. Dauguma
sociologiniy modeliy laikosi poiiiirio, kad visuomene egzistuoja kaip natiiralios gyvenimo tvarkos
forma; Sioji tvarka - tai perirntos taisykles, normos,
vertybes ir nuobaudos, kurios iymi imoniy veiklos
gaires skirtingose situacijose.
Trumpai verta pakomen tuoti tia pateiktq lakoniSkq modeli. Pirma, tikrai biitume neteisiis teigdami, jog iSsarni gyvenimo erdve visuomeneje, bet
kurioje visuomeneje, yra tik iprasty jungtinio veiksmo formy iSraiSka. Kolektyvinio gyvenimo formos
jtraukia naujas situacijas, kurios yra problemiSkos ir
kertasi su esamomis taisyklemis. Niekad neteko
girdeti apie tokiq visuomeng, kuri neturety problemy, arba apie tokiq visuorneng, kurios nariai tarpusavyje nesvarstyty galimy veikimo biidy. Sios ne\suvariytos elgesio sferos yra tokios pat natiiralios,
jprastos ir pasikartojantios kaip ir tos sferos, kurios
paklii~tajau esamiems ir besqlyginiams jungtinio
veiksma nurodymams. Antra, turime pripaiinti, kad
netgi jprasto ir pasikartojantio jungtinio veiksmo
atveju kiekvienas jungtinio veiksmo pavyzdys turi
biiti formuojamas iS naujo. Dalyviams tenka kurti
savo veiksmo kryptis ir derinti jas tarpusavyje; visa
tai kyla iS dvipusio - ivardijimo ir interpretavimo proceso. ~ i n o m ajie
, daro tai vartodami priprastas
ir pastovias reikSmes, kaip yra pasikartojanzio
jungtinio veiksmo atveju. Jeigu Sitai pripaijstame,
biitinai turime suprasti, jog tai, kq turime laikyti
reikSmingu dalyku, yra ne jprasta jungtinio veiksmo
forma, bet reikSmiy tarpusavio veika ir jy biikle. IS
interpretavimo proceso kyla tiek pasikartojantis ir
tvarus jungtinis veiksmas, tiek nauja, pirmqkart
iSpletojama, jungtinio veiksmo forma. Tai nera
lekStas arba pedantiSkas teiginys; patios reikSmes,
kurios pagrindiia iprastq ir pasikartojanti jungtinj
veiksmq, yra susijusios tiek su apribojimais, tiek su
papildymais, jos susiduria ir su gimstantiu nepasitenkinimu, ir su abejingumu; galima suabejoti Siomis
reikSmemis, taip pat ir priimti jas, Sios reikSmes gali

neriipestingai cirkuliuoti, kita vertus, jas galima
uipildyti nauja energija. U i objektyviai suvokiamo
jungtinio veiksmo fasado iSsidestes reikSmiu
pasaulis, pagrindiiantis Sitq veiksmq, turi savo
gyvenimq, kurj socialines srities mokslininkas vargu
ar gali ignoruoti. Normy, vertybiy, socialiniy
taisykliy ir kt. sqvoky neproblemiSkas peremimas
neturety uigoiti svarbios aplinkybes, kad bet kuri iS
Siy sqvoky yra prieSprieSinama socialines sqveikos
procesui, kuris ne tik jgalina jy pakitimus, bet ir
padeda iSlaikyti tvarias formas. Juk visuomeneje
biitent socialinis procesas kuria ir iSsaugo taisykles,
bet ne taisykles kuria ir iSsaugo visuomeng.
Kitas teiginys apie sqsajq, sudaranCiq jungtini
veiksmq, remiasi iSplestiniu veiksmy sqrySiu, kuris
iS pagrindy sustiprina imoniy kolektyvini gyvenimq.
Mes pakankamai gerai paijstame Sias plaCias ir
sudetines veiksmo sekas, kurios aprepia tarpusavio
saitus ir skirtingy imoniy nevienody veiksmy tarpusavio priklausomybg, pavyzdiiui, darbo pasidalijimo
atveju - nuo fermerio iSauginto griido iki duonos
pardavimo parduotuveje arba, kaip ir nuoseklios
jvykiy grandines atveju, - nuo jtariamojo sulaikymo
iki jo galutinio iilaisvinimo iS kalejimo. Sios sekos
pagal suderintq skirtingy imoniy nevienody veiksmy
jvairiuose lygmenyse iSsidestymq atitinka vaizdini ty
institucijy, kurios ir buvo pagrindinis sociology
riipestis. Kartu jos suteikia pagrindq idejai, iSkeliantiai imoniy kolektyvinio gyvenimo sistemiSkumq.
Paivelgus j tokiq platiq jvairiopos veiklos visumq ir
tarpusavyje suderinto veikimo biidq, turint mintyje
tia dalyvaujantiy imoniy glaudiiy santykiy sqrySi,
nesunku suprasti, kodel tiek daug mokslininky
tokias sekas arba institucijas laiko savaime veikianEiais dariniais, kurie pakliista savo raidos logikai ir
nereikalauja sutelkti demesio ipatius sekos dalyvius.
Dauguma sociology, analizuojantiy institutus ir
socialines organizacijas, tvirtai laikosi Sio poiiiirio.
Tai, mano nuomone, yra labai klaidinanti nuostata.
Turime pripaiinti tikrqjq padetj, t.y. kad nevienodas
dalyviy, uiimantiy skirtingus lygmenis, iSsidestymas
priklauso nuo jy patiy veiksmy tuose lygmenyse, siekiant jvertinti esamas reikimiy visumas. Bet kuri seka arba institutas nefunkcionuoja savaimingai del
tam tikros vidines dinamikos ar del sistemiikumo
reikmiy; Sie dariniai funkcionuoja del to, kad imones skirtingose vietose uisiima tam tikra veikla ir
visa tai, kq jie veikia, yra iSdava ty patiy pastangq
apibreiti situacijq, kuri paskatina juos veikti. Pastarqji aspektq iS dalies pripaijsta kai kurie autoriai,
nagrinejantys sprendimq priemimo klausimq, tatiau
apskritai Sis dalykas nepagrjstai ignoruojamas.
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Reikia jsidemeti, kad reikimiy visumos, kurios
paakina imones veikti pagal jy uiimamq padetj toje
patioje sekoje, apima ir savarankiSkas socialines
sqveikos vietinio proceso sekas, ir, be to, Sios reik&
mes yra formuojamos, iblaikomos, susilpninamos,
sustiprinamos a r pertvarkomos kaip ir socialiai
jvardijamo proceso atveju. Sis interpretavimo procesas, kuris aprepia jvardijamus dalyvaujantiy
imoniy pasaulius, daro jtakq tiek instituty funkcionavimui, tiek jy likimui.
Tretiasis svarbus dalykas yra tas, kad bet kuris
jungtinio veiksmo pavyzdys - naujai suformuotas ar
ilgai trunkantis - neiivengiamai kyla iS dalyvaujantiy
imoniy ankstesniyjy veiksmy. Be tokio pagrindo
negali atsirasti nauja jungtinio veiksmo ruiis. Dalyviai, kurie ima formuoti naujq jungtini veiksmq,
visada atsineSa su savimi tam tikrq objekty pasauli,
reikimiy visumas ir iSankstines interpretavimo
schemas. Taigi naujoji jungtinio veiksmo forma kyla
iS ankstesniojo jungtinio veiksmo konteksto ir visada
yra susijusi su juo. Be Sio konteksto paprastiausiai
jos nesuprastume; biitinai reikia atsiivelgti i tokius
saitus drauge su iiankstinemis jungtinio veiksmo
formomis. Sukurtume nepatikimus ir empiriSkai
nepagrindiiamus teiginius, jeigu manytume, kad bet
kuriq jungtinio veiksmo formq galima atstatyti iS
atitinkamy istoriniy saity, tarsi jos sandarq ir savybes
spontaniikai perduoty iS niekur, bet neiSpletoty iS
ty dalyky, kuriy biita ankseiau, tam tikra karta.
VisiSkai skirtingose ir reikSmingose situacijose
imones gali iSpletoti naujas jungtinio veiksmo
formas, kurios labai skiriasi nuo ankstesniyjy, - ir
netgi tais atvejais, kai atpaijstame tam tikrq rySj ir
tqstinumq su ankseiau buvusiais dalykais. Nejsteng-

sime suprasti naujosios formos, jeigu nejtrauksimi
tqstinumo aspekto j pastarosios formos analizq.
Jungtinis veiksmas ne tik atstovauja horizontaliesiems saitams, kitaip tariant, dalyviy veiklos
sritiai, bet taip pat ir vertikaliesiems saitams drauge
su ankstesniuoju jungtiniu veiksmu.
ISvados. Sie glaustai ir paprastai iidestyti pirminiy jvaizdiiy metmenys nusako bendrqjq simbolinio
interakcionizmo perspektyvq. Siuo poiiiiriu visuomene - tai imones, dalykiSkai susijq su gyvenimu.
Toks gyvenimas yra darus veiksmo procesas, kai
dalyvaujantys imones pletoja veiksmo kryptis atsiivelgdami j kintantiy situacijy gausq. Jie jtraukiami
iplaty sqveikos procesq, bandydami derinti vienq su
kitu besipletojantius savo veiksmus. Tokj sqveikos
procesq sudaro veiksmo krypties nuorodos kitiems
imonems ir interpretavimas ty nuorody, kurias
s
objekty
pateikia kiti asmenys. ~ m o n e gyvena
pasauliuose ir orientuojasi bei veikia atsiivelgdami
i Siy objekty reikSmes. Pastarieji objektai, jskaitant
ir juos patius kaip objektus, yra formuojami, iSlaikomi, susilpninami ir pertvarkomi imoniy tarpusavio sqveikoje. Be abejo, Si bendrqjj procesq svarbu
diferencijuoti pagal atitinkamus poiymius, nes
imones priklauso skirtingoms grupems bei asociacijoms ir uiima skirtingas padetis. Todel jie nevienodai
vertina vienas kitq, gyvena skirtinguose pasauliuose
ir vadovaujasi ne tais paciais reikSmiy sqryiiais.
Nepaisant to, kq nagrinetume - tam tikrq Seimq,
nepilnametiy gaujq, verslo bendrovq a r poiit+partijq, - svarbu suprasti kolektyvo veiklq, kuriq
formuoja jvardijimo ir interpretavimo procesas.
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