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Filozofska izhodišča

Filo~fskoizhodišče t. im. nove psihiatrije, no
ve psihologije in nove kriminologije je bistvo
(osmišljenost) človeka: ;Skati ga je treba v nje
gov,i neo'Vir.ani avten-tičnOrSti, človeka, ki v okviru
možnosti SVQbodno izbira, Be odloča, se zaveda
posledic in prevzema odgovornost zanje. Sodobne
družbene ureditve s svojimi ustanovami takšen
avtentičen razvoj osebnosti <YVirajo :s tem, da ga
vse od rojstva, !prilagajajo ustaljenim pravilom
in nO'I'1I1am.

K;daj in z"kaj je nastala takšna miselnost, kak
šne lpors}.edice ima za družh,eno prakso v sodob
nosti?

Obdobje razsvetljenstva in racionalizma pred
francosko -revolucijO' je bilo obdobje vere v zrna
go človeškega razuma nad iracionalizmom in mi
S'ticizmom, obdobje vere v človeka, v njegovo
razsodinost in svobodno odločanje.

Odkritja naravoslovnih ved in matematike v
istem času, razočaTanj,a nad političnimi posledi
cami francoske .revolucije, ugotovitve o statistič

nih zakanitootih porajanja in umiranja ljudi v
začel-1m 19. stoletja (Qu€telet), preučevanjedruž
bene razvojne dinamike s 'Pomočjo zgodovine
(Comte), redno pG'!1.avljajočise ciklusi gospodar
skih kriz in preučevanje razvoja človeka kot vr
ste (Darwin) pa so v 19. stoletju omogočili deter
ministično, material-istično in evolucionistično

razumevanje družbenega razvoja in. človekove

dejaWWlS1Ji. Devetnajsto, stoletje je predwem sto
letje ugotavljanja pozitivnih dogajanj (pozitivi
zem), kar pomeni mehanično pojmovanje sveta
v celoti. l V ozračju takšII1e miselnosti so Marxa
njegovi sodobniki in tudi Engels sam razumeli
in razlagali bolj deterministi6n.o in mehanicistič

no, kot je tedaj M",rx mislil in pisal.'
Na prizoriščupolitične dejavnosti sta ob k·oncu

19. stoletja postali ,Ldejni izhodišči determinizma
in evolucionizrna ovira za !pOlitični boj, podpora
za utrjevarnje -družbene demokracije in refor
mizma. >->-••• Biti materialist pomeni predvsem
zatrjeva;ti. 'nujnost Visega dogaja\tlja ... , kakor
določa gibanje materije <Yblrkovanje idej in volje,
tako so ti in v:sa dogajanja v svetu nujni,..:..: je
pisal Bernstein.' Zato pa so drugi že pred tem
čwsom in hk>rati poudarjali, podobno kot Marx,
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pomen človekove .akcije za družbeni napredek
(npr. Dietzgen, Lahriola)4

V filozofiji se 'v sedemdesetih letih prej~lt1.jega

stoletja srečamo z novokantavci: zanima jih pred
vsem vprašanj.e večnih in nespremenljivih vred
nOl1:' Tem sledijo t. i. filozofi življenja. »Osred
nja teza življenjsk,e filozofije je, da je razum
cr1iespc>'Soben dojeti žirvljenje v vsej njegovi mno
govvs1mosti in dinamiČIWISti in da je treba isili:ati
odgovor na življenjska vpra;šanja časa v iracio
nalnih globinah člov·eške narave.6 Tako je ž:iv
ljendska fi1ozof'ija :razločevala med ~azumom in
intuicijo.

Fenomenologij a (Husserl) pomeni še večjo pre
usmeritev k iJntuitivnemu doživljanju človeka,

saj -po tem tolma6enju obstaja n.arrava samo tQ
liko, koli-kor odseva v človekovi zavesti. 7 Feno
metnologija pat je nato >->-vodila k raznim varian
tam sodobnega ,eksistencializma«.8

Čeprav so med eksistencialisti (Heidegger, Jas
pers, Sartre) pomembne razlike (in nekaetri pi:sci
predlagajo izraz eksi'stencializmi9), je temeljno
vprašanje za eksistencialiste spraševanje po bi
stvu (smislu) stvari in po bi~tvu (osmišljenosti)
človeka. Pri tem pa se Sartre :sreča zlasti z mar
ksizm-om, ;in to že po času, ko so bila odkrita
(v začetku tridesetih let našega stoletja) Marxova
in Engelsova zgodnj a dela, zlasti rokopisi iz lo
1884. >->-V načinu življenj,ske -dejavnosti je vsa po~

sebnoot vrste ... , svobodna zavesina dejaV!I1.oot
je posebnost človekove vrste... Zavestna živ
ljenjska dejavnost Taz10cuje človeka neposredno
od življenjske dejavnosti živali ... njegova de
ja:vnosrt je rs1Vio'bodna dejavnost,« pravi Marx.lo

Za duhovno ozračje petdesetih let našega sto
letja je bilo torej ZlIlačilno predvsem razmerje
med markSlizmom in <iksistenciatizmom." V šest
desetih letih pa je strukturalistična filowfska
smer znova poudarila določenost človekoveoseb
nosti in njegove dejavnasti. »0 strukturi govo
rimo takra1, kadar so elementi !povezani v celo
to ki ima kot taka svoje specifične m.ačilnosti,

m' kadar so lastnooti elementov, iz katerih je ce
lota sestavljena, docela ali deloma odvisne od
lastnosti celote« (Jean Piaget). V takšnem kon
tekstu pa človek ni več ustvarjalni subjekt in

4 V:r:anicki, str. 208, 226.
5 Majer, 1968, str. 50.
6 P'rav tam, str. 55.
7 Prav tam, str. 88.
s Prav tam, str. 73.
9 Pirav tam, str. 92.
10 Marx-Engels - Rani radovi, str. 25l.
11 Pervic, str. 5.
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