Sovjetpsykologien

Den oppfatning og framstilling av menneskets psyke og bevissthetsutvikling som er rådende blant psykologene i Sovjet, har
dannet egen "skole" i psykologiens historie, - og fått betegn
Psykologene i Øst-Europa bruker selv
elsen sovjetpsykologi.
denne betegnelsen, og er nøye med å karakterisere all vestlig
psykologi som "borgerlig" - uansett hvor nært den står den
"dialektisk-materialistiske psykologien".1
Sovjetpsykologien har utviklet seg merkverdig "lineært". Grunn
laget ble lagt allerede før revolusjonen i 1917, altså før den
dialektiske/historiske materialismen ble Sovjetsamveldets
offisielle filosofi og vitenskapsteoretiske utgangspunkt. De
som i Tsartidas Russland funderte Sovjetpsykologien,2 hadde
ikke marxismen som noen vitenskapelig forståelsesform.
Sovjetpsykologiens røtter har godt feste i den naturvitenskapelige
hjernefysiologi med Pavlov som hovedperson. Han inntar en sen
tral plass i sovjetpsykologien idag slik han gjorde i den
refleksfysiologiske forskning før revolusjonen. Pavlov selv
insisterte på at hans eksperimenter "... var rene fysiologiske
studier av hjerneprosesser" 3, men for sovjetpsykologien var
hans utforsking av den "høyere nervevirksomhet" og av de ube
tingede reflekser eksempler på materialistisk og objektiv
(natur)vitenskap, der de psykiske fenomener ble betraktet, slik
Rubinstein uttrykker det, "som en egenskap ved den høyt organi
serte materie." Gjennom formuleringen "... den betingete re
fleks er en virksomhet som samtidig er fysiologisk og psykisk"
framhevet forsåvidt Pavlov sammenhengen mellom det * fysiologiske
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og det psykiske, men han utformet ikke teoretisk i detalj
hvilken karakter denne forbindelsen hadde.
Selv om sovjetpsykologene idag; gir filosofien forrang, og
sjelden røper vitenskapens "tsaristiske" forhistorie, så er det
riktigere å oppfatte det slik at den førrevolusjonære psyko
fysiologien knyttet an tiZ den historiske og (særlig) material
istiske filosofien, og ble videreført innenfor disse rammene,
- framfor å se den økonomisk/juridiske revolusjonen av basis
i 1917, som årsaken til et egentlig vitenskapelig brudd eller
grunnleggelsen av en "ny” psykologi.
Riktignok ble tendensen til anti-idealisme om mulig forsterket,
bl.a. ved at Watson’s atferdisme fikk et visst innpass tidlig
i 20-årene, - men den materialistiske psykofysiologien hadde
allerede en sterk posisjon i Sovjet - og det var innenfor lan
dets grenser ingen utbredt eller sterk idealistisk psykologisk
tradisjon å innta posisjon overfor.I
4 * *
Reaksjonen kom først og fremst mot den mekaniske "refleksologien" altså mot den mekaniske materialisme som skjøv alle
mentale prosesser til side, eller definerte dem som ikke-eksisterende.
(Parallellen til tradisjonsrike retninger innenfor
behaviorismen er åpenbar, og det kan sies til sovjetpsykologiens ros at den gjorde opp med denne forstenete varianten for
50 år siden.)
I Kornilovs "reaktologi" ble menneskelig be
vissthet betraktet som et epifenomen ved fysiologiske prosesser,5
og fremdeles ble gjenspeilingen av utenverdenen forstått som
en passiv-mekanisk prosess.
"Reaktologien" fungerte imidlertid som bindeleddet mellom refleksologien og den nåværende sovjetpsykologien, og i denne
videreutviklingen kom den dialektiske materialismen til å få
avgjørende innflytelse. Lenin kritiserte Kornilovs gjenspeilingsteori, og den mekaniske avbildeteorien ble stilt opp mot
den dialektiske, marxistiske gjenspeilingsteorien, der mennes
ket ikke bare er reaktivt, men også aktivt. Denne rettled
ningen av teorien ved hjelp av allmenne teoretiske standpunkt
er karakteristisk for sovjetisk vitenskap. Mange steder er
den psykologiske teorien justert i overensstemmelse med og ved
hjelp av Lenins videreføring og praktiske tillemping av marx
ismen.
I det hele tatt er sovjetpsykologien kjennetegnet ikke bare
ved en åpen tilslutning til og argumentasjon med allmenne teser
plukket hos marxismen/leninismens klassikere: Marx, Engels,
Lenin, og ved at teoretiske posisjoner begrunnes med sitater
fra samme, men det forekommer også tilløp til en tvilsom form
for eksegetisk katekismebekjennelse.6
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Også den aller yngste Marx og Engels benyttes som sannhetsvit
ner på sovjetpsykologiens riktighet, men det er tvilsomt om de
abstrakte, men riktignok for den historiske/dialektiske materi
alismen viktige utsagn, kan fungere som annet enn en allmenn
rettesnor for en vitenskapelig psykologi, bygget på marxismen
som forståelsesform.
Den hjernefysiologiske varianten av psykologien som i Sovjet
uttrykte seg både i refleksologien og i reaktologien gjennom
20-årene, kan som hos Holzkamp og Schurig, ses på som et resul
tat av bestrebelsene på å etablere en objektiv-naturvitenskapelig psykologi. Men denne mekanisk-reduktive psykofysiologien
innebar en utelatelse av det samfunns-historiske, og den ahis
toriske posisjonen 7 ble først overvunnet
gjennom den
nkulturhistoriske skolen". I løpet av 30-årene oppsto under
"ledelse" av Wygotski 8en ny epoke i sovjetpsykologien, med ut
gangspunkt i marxismens oppfatning av forholdet mellom virk
somhet og bevissthet.
"Den individuelle bevissthet formidles av menneskenes faktiske
virksomhet og fører til en strukturering av bevisstheten som
er preget av den objektive samfunnsmessige-historiske struktur,
bevisstheten er altså selv av samfunnsmessig-historisk art."
(Holzkamp og Schurig).
Vi kan si at sovjetpsykologien vokste fram i fysiologiens skjød
og at det historiske moment ble innarbeidet gjennom innføringen
av de sosiale faktorer som objektive bevissthets- og atferdsdeterminanter. Dermed ble den dialektisk-historiske material
ismen (marxismen som f orståelsesf orm) vevd sammen med psyko
logien. Filosofien understøttet på det samfunnsmessige nivå
det psykofysiologien i detalj kom fram til gjennom laboratorie
eksperimentene.
I dette motsetningsfeltet utviklet sovjet
psykologien seg, og den kulturhistoriske skolen representerte
i 30-årene det progressivt nye.
Men det skjedde ikke uten konflikter. Den fysiologiske retnin
gen har hele tiden stått i et spenningsforhold til den kultur
historiske konsepsjonen. Etter Pavlovs død i 1936 oppsto blant
hans etterfølgere forestillingen om at forbindelsen mellom
psykologien og den dialektiske materialismen var fullendt med
Pavlovs lære om den høyere nervevirksomhet. Det offisielle
Sovjet under Stalins ledelse sluttet seg til denne oppfatningen
og i bestrebelsene på å sjalte ut de "subjektivistiske" ten
densene og "borgerligheten" vedtok vitenskapsakademiet i 1950
å grunnlegge sovjetpsykologien på Pavlovs fysiologi. Men det
denne forstenede materialismen og reduksjonistiske antisubjektivismen ikke kunne avklare, var at den menneskelige bevissthet
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ikke kan forstås som (utelukkende) en fysiologisk reduserbar
kvalitet ved den materielle livsprosessen. 9 (Holzkamp og
Schurig)
Å gi en kortfattet framstilling av sovjetpsykologien idag er
ikke liketil. Jeg har valgt en knapp skissering av premissene
og hovedpunktene, med enkelte problematiserende kommentarer.
De emnene jeg har valgt som ankringspunkter er i rekkefølge:
1. De terminismeproblemet
2. Gjenspeilingsprinsippet
3.
Indre og ytre betingelser
4. Virksomhetens forrang
5. Bevissthetens og virksomhetens enhet
6. Utviklingspsykologien

DETERMINISMEPROBLEMET
Et vannskille i enhver vitenskap går ifølge sovjetpsykologene
mellom de teorier som aksepterer determinismeprinsippet og de
som ikke gjør det.
I sitt referat av psykologiens historiske
utvikling i Sovjet, fastslår Schorochowa 10 prinsippets funda
mentale betydning for muligheten av å nå fram til sann og nyttig
vitenskap,11 ikke minst i psykologien.
Det sovjetpsykologene kaller 11 tradisjonell bevissthetspsykologi",
dvs. alle varianter av psykoanalytisk teori, all assosiasjonspsykologi, gestaltpsykologi, humanistisk psykologi, osv. er
indeterministisk. De har felles en a priori oppfatning av det
psykiske og bevisstheten som en autpnom instans3 et ideelt sub
jekt adskilt fra den "objektive verden", fra menneskenes kon
krete og praktiske virksomhet. Til tross for andre ulikheter
er den "tradisjonelle bevissthetspsykologien" forenet gjennom
anerkjennelsen av "psykens immanente vesen", - dens uforbundethet og uavhengighet av utenomverdenen.
Selv om denne fortolkningen av tradisjonell (vestlig) bevisst
hetspsykologi ikke utpreger seg ved imøtekommende detaljer, så
tjener den til å framheve hvor vannskillet går. For sovjet
psykologene eksisterer intet subjekt utenfor eller upåvirket
av de ytre omstendigheter, tvertimot er subjektet, det psykiske
eller bevisstheten i sin helhet i siste instans determinert,
det vil si kausalt forklart av de ytre objektive, sosiale og
materielle forhold.
En slik formulering plasserer sovjetpsykologien i betenkelig
nærhet av klassisk atferdisme, men problemet "løses" ved at
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atferdismen karakteriseres som mekanisk determinisme, det vil
si at den til forskjell fra sovjetpsykologien ser en mekanisk
eller umiddelbar sammenheng mellom de ytre årsaker og de psy
kiske resultater.
(Hvorvidt sovjetpsykologien virkelig har
klart å distansere seg prinsipielt fra atferdismen gjennom bl.
a. innføringen av virksomhetsbegrepet, vil bli diskutert
seinere).
Som Schorochowa sier så forelå "grunnforutsetningene for de
terminismen i psykologien" allerede i fysiologien, og uten et
brudd med denne materialistiske tradisjonen er indeterminismen
utelukket. Psykofysiologien var opptatt av hvordan hjerne og
nervesystemet sanset og reagerte på ytre stimuli,12 det var
denne tradisjonen sovjetpsykologien videreførte.

I følge determinismeprinsippet er altså de ytre betingelser i
siste instans absolutt bestemmende for menneskenes bevissthet
og psykiske tilstand. Bevissthetens avhengighet av de konkrete
historiske livsbetingelsene uttrykker seg i de spesifikke sær
trekk ved personligheten, trekk som er særmerkte for en bestemt
historisk epoke og for en bestemt samfunnsmessig klasse. Det
gir ingen mening å snakke om noen menneskelig psyke eller be
vissthet utenfor denne historiske virkelighet. "I personlig
heten som en stabil totalitet av psykiske prosesser, egenskapet
og tilstander viser alt seg i siste instans å være sosialt
determinert."
(Schorochowa)
Slike allmenne trosartikler er ikke nye i "marxistisk" psykolog:
men fremdeles gjenstår løsningen på det egentlige psykologiske
problem: Hvordan foregår konkret og i detalj overgangen fra
det samfunnsmessig materielle og sosiale til det psykiske og
til bevissthetstilstandene? Hvordan transformeres den ytre
objektivitet til indre subjektivitet? Foreløpig kan det kon
stateres at sovjetpsykologien antyder et svar i to forskjellig<
retninger. For det første gjennom henvisningen til den funk
sjon den indre materie, hjerne- eller nevrofysiologien har.
For det andre gjennom innføringen av begrepet "virksomhet"
(Tatigkeit). Mens den førstnevnte forklaringsmåten knytter an
til den nevrofysiologiske tradisjon i Sovjet, så er den andre
nært knyttet til den dialektisk-materialistiske filosofi, - et
nytt eksempel på den karakteristiske alliansen i sovjetpsyko
logien.
Den deterministiske oppfatningen gis konsentrert i den allmenn
sammenfattende filosofiske definisjonen av det psykiske som en
hjernefunksjon eller en egenskap ved (den høytorganiserte)
materien, som består i å gjenspeile realiteten og regulere
atferden.13
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Denne spesielle egenskapen til materien har oppstått i løpet
av utviklingsprosessen til den organiske natur, den er grunn
lagt i en historisk sosial organisering av hjernens funksjonsmekanismer. De hjernefunksjonene som er avgjørende for individenes refleksjon av den ytre verden er dermed arvelige og
medfødte.
Det kan være problematisk å innse hvordan bevisstheten samtidig
kan være bestemt både av de nedarvede nevrofysiologiske dis
posisjonene og absolutt bestemt av de ytre omgivelsene,14 vil
ikke det si at innflytelsen fra enhver indrenaturlig medfødt
disposisjon oppheves med øyeblikkelig virkning? Poenget her
er å skille mellom den "fylogenetiske" og "ontogenetiske" ut
vikling. Også menneskeslektens (artens) historie (fylogenesen),
som kan forklare den fysiologiske utrustning og de psykiske
muligheter, er materielt/sosialt bestemt. De er determinert
av slektens samfunnsmessige forhistorie. Det eksisterende
artsindivids utvikling (ontogenesen) bestemmes av de eksister
ende materielle og sosiale tilstander.
At de arvelige betingelsene får sin konkrete utforming bestemt
av miljøet er ingen oppsiktsvekkende formulering. Derimot er
det mer revolusjonerende at også de fysiologiske egenskapene
er bearbeidet og bestemt av omgivelsene.
Sovjetpsykologien slår fast at genotypen også er historisk be
stemt og gir rammen for den individuelle utvikling - innenfor
disse rammene bestemmer de ytre betingelsene hvordan individet
konkret blir.
Determinismeprinsippet i sovjetpsykologien er også knyttet til
begrepet "virksomhet". Det mennesket som sto overfor omver
denen og i et vekselsforhold til den, var ikke bare utrustet
med en "høyt organisert materie" som passivt sanset, men det
var langt mer et virksomt menneske som aktivt iakttok og for
andret den "objektive realitet". Det er i løpet av det aktive
vekselforhold med omverdenen, i virksomheten, at mennesket tar
det sosialt konkrete inn over seg og tilegner seg kulturen i
videste forstand.
Men samtidig som virksomheten ble trukket inn for å forklare
hvordan determinasjonen foregikk, så er det viktig å fastholde
virksomheten som medbestemmende faktor for oppståelsen og ut
viklingen av den psykiske tilstand, selv bare er et middel.
Den er et verktøy for bevisstheten og for utenverdenen, - som
i siste instans determinerer bevisstheten.
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GJENSPEILINGSPRINSIPPET.

Begrepet "gjenspeiling" brukes allment for å billedliggjøre
determinismeprinsippet. Det er en annen måte å beskrive om
verdenens overføring til bevisstheten på, og samtidig under
streke dens speilkarakter:
i bevisstheten framkommer et speil
bilde av den objektive virkeligheten.
Nervesystemet utgjør speilets materiellstruktur. Det utvikler
seg fra fødselen av til et stadig mer presist organ for gjenspeilingen av det omgivende. Schorochowa har formulert inn
holdet i gjenspeilingsteorien slik:
"Den objektive verden
eksisterer utenfor og uavhengig av menneskene. Den er kilden
til alle psykiske tilstander.
Ifølge dets umiddelbare natur,
dets egentlige vesen, så er det psykiske en gjenspeiling av det
som befinner seg utenfor menneskene".
At den objektive verden eksisterer "uavhengig" av menneskene
må ikke oppfattes slik at den skulle kunne gjenspeiles forutsetningsløst 15 og entydig, som ved speilrefleksjon bli til
menneskenes bevissthet, det er eksempel på slett marxisme og
god empirisme.
Hvis all bevissthet er et speil av noe objektivt virkelig, da
melder problemet seg om hvor den "falske" bevissthet stammer
fra, hvor kommer den bevisstheten fra som "motsier" virkelig
heten, som er i strid med f.eks. samfunnets eller naturens
vitenskapelige utviklings lover? Spørsmålet om hvor de gale
ideene kommer fra, dukker opp i samband med gjenspeilingsteo
rien sålenge en ikke nøyer seg med å si at bare den "sanne"
forestillingen (den virkelige kunnskapen) "speiler" sitt objekl
men sier at all kunnskap (bevissthet) gjør det. Liedman har
i artikkelen Før en marxistisk ontologi (Haften for kritiska
studier, 1973,7,7-32) diskutert dette problemet, og mener det
er ",... ulykkelig at speilbildet er blitt dominerende i marx
istisk tradisjon."

Marx, Engels og Lenin har på forskjellig måte tangert avspeilingsteorien. Sovjetpsykologene legger størst vekt på Lenins
utforming av teorien, særlig i Materialisme og empirokritisisme
Det må imidlertid minnes om at dette var et polemisk kampskrift
og at formuleringene var tilspissede. Det sentrale ved avspeilingsteorien er ikke at bevisstheten er en mekanisk avbild
ning av virkeligheten,noe sammenlikningen med speiling kan gi
inntrykk av, men at det er en (av bevisstheten) bearbeidet
avbildning. I Etterskriften til annet opplag av Das Kapital
skriver Marx:
"Hos meg er omvendt det ideelle ikke annet enn
det i menneskets hjerne omsatte og oversatte materielle.11

132

Det finnes eksempler på at den mekaniske avspeilingsteorien,
som ligger langt fra Marx1 forståelse av forholdet mellom be
visstheten og omgivelsene, har fått sin utbredelse i sovjetSærlig i den siste tida er det imidlertid under
psykologien.
streket at såvel den ytre påvirkning som den individuelle be
arbeiding er bestemmende for avspeilingen.15
Ved denne utdypingen av gjenspeilingsprinsippet forsvinner endel av det problematiske* Det er ikke slik at bildet, dvs.
bevisstheten bare er et passivt avtrykk av det som speiles,
virkeligheten må gripes gjennom virksomhet, og denne virksom
heten forandrer også kontinuerlig det som skal gripes, den
objektive realitet.
Det at gjenspeilingen framstilles som en prosess, avhengig av
individets aktive virksomhet, fører ikke bare til at den om
givende virkelighet forandres gjennom materielle inngrep, men
bevissthetsutviklingen forandrer også gjenspeilingen, noe som
fører til at omverdenen gripes i bevisstheten på en ny og
stadig mer presis måte.

INDRE OG YTRE BETINGELSER
Sovjetpsykologien er basert på at bevisstheten står i et kau
salt forhold både til hjerne- og nervematerien og til omverdenen.
Den psykiske tilstand er tenkt slik at utenverdenen "går om
veien" om den indre nerve- og hjernematerien før den tar form
som bevissthet. Og denne bevisstheten er ikke annet enn en
"egenskap ved den indre materie" 16 som til stadighet skifter
karakter på grunn av inntrykkene utenfra - inntrykk som indi
videt mottar gjennom å være "virksomt".
(At det er umulig å
forestille seg et individ som ikke er virksomt i denne betyd
ningen, viser at virksomhetsbetegnelsen ofte benyttes mer som
en marxistisk floskel enn som et vitenskapelig begrep, se
senere). Ved å beskrive bevissthetsutviklingen på denne måten
mente sovjetpsykologien å distansere seg både fra den idealis
tiske oppfatning om bevisstheten som et indre uavhengig lukket
bilde, - og fra den mekaniske materialismen.
At posisjonen er uforenlig med en idealistisk psykologi der
subjektet forstås som noe en gang for alle gitt, en slags
lukket indre verden, - er opplagt, men hvordan forklares skillet
mellom den "mekaniske materialismen" (atferdismen) og sovjet
psykologien?
Rubinstein har formulert motsetningen slik:
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"Til forskjell fra den mekaniske determini? e, der de ytre år
saker umiddelbart determinerer effekten av sine påvirkninger,
helt uavhengig av kroppens egne egenskapei eller tilstander
som følger av disse påvirkningene, så er for den dialektiskmaterialistiske determinismen enhver virkning en vekselvirkning
det vil si de ytre årsaker virker gjennom de indre betingelser*
(s.13) .
Hva vil det si at de ytre årsaker virker gjennom de indre be
tingelser? 17
De indre betingelser billedliggjøres som et prisme gjennom
hvilket "strålene fra det ytre" brytes. Og samtidig er det
indre mer enn en fysiologisk prismestruktur. Med "indre be
tingelser" forstås (Schorochowa):
.individuelle særtrekk ved den høyere nervevirksomhet og dei
indre lovmessigheter som kan oppdages gjennom fysiologiske
undersøkelser; menneskenes behov og innstillinger, følelser,
og evner, hele systemet av ferdigheter, vaner og kunnskap som
rammer alle de individuelle erfaringene såvel som de erfaring
ene menneskeheten har tilegnet seg. Totaliteten av de indre
betingelser bestemmer personlighetens psykologiske karakteri
stika." (s.30,31)
De indre betingelser er altså noe langt mer enn et materielt
prisme, - det innbefatter også alle de tilstander som kalles
psykologiske. Disse eksisterer inne i mennesket, og de er
1.
2.
3.
4.

oppstått utelukkende gjennom påvirkning utenfra,
i stadig forandring,
avhengig av de medfødte, arvelige fysiologiske dis
posisjoner, og
en egenskap ved den fysiologiske materien.

Ethvert ytre stimuli påført gjennom virksomheten øver innflyt
else på personlighetens aktuelle øyeblikkstilstand, og for
andrer tilstanden samtidig som bevissthetstilstanden gjennom
virksomheten også øver innvirkning på den ytre (objektive)
øyeblikkstilstand. De fleste endringene av bevissthetstilstandene er marginelle. Det festner seg snart, dels på grunn
av selektiv persepsjon, et fast personlighetsmønster.
Hva er det så som utgjør den ytre tilstand?
forstås med de ytre betingelser:

Ifølge Schorochowa

"... alle de gjenstandene og tilstandene til den objektive re
alitet som omgir menneskene, den naturen menneskene har for
vandlet og samfunnsformasjonene de har skapt, kulturen i vid
este forstand, det endeløse mangfold av sammenhenger og for-
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bindelser.
I tillegg må åpenbart også organismens somatiske
tilstand regnes med til de ytre omstendigheter.11 (s.30)
Hvilke faktorer i dette "endeløse mangfold" som til syvende og
sist blir determinerende for bevisstheten, sier sovjetpsykologene lite om, bortsett fra at det foregår en utsortering.
Men hva som bestemmer denne utsorteringen eller sensureringen
av omgivelsespåvirkningene blir et kritisk punkt for denne
psykologien. Kan det indre, som absolutt determinert av det
ytre, selv foreta på noe vis denne sensureringen, hvordan
tenker sovjetpsykologene seg i tilfelle den mekanismen? Kanskje
i form av kumulative effekter, der de påvirkningene som gjen
tas oftest får størst betydning for den indre tilstand, og at
bevisstheten lærer seg å oppfange allerede kjente impulser.
I så fall blir den aller første sosialiseringen svært kritisk,
det første inntrykket vil så og si fastlegge det bevissthetsgarnet som virkeligheten senere skal fanges med.

VIRKSOMHETENS FORRANG
Vi starter med de virkelige individer, deres handlinger og
deres materielle livsbetingelser, skrev Marx i Die deutsohe
Ideotogie da den dialektisk-materialistiske filosofien ble utpenslet. Denne formuleringen finnes ofte gjengitt i sovjetpsykologien. Det er det aktivt handlende individ som sosialt
vesen i en bestemt samfunnsformasjon som må være utgangspunktet
for psykologien* Den aktive handlingsprosessen betegnes
"virksomhet" (tåtigkeit) og bare gjennom virksomheten kan men
nesket forandre og tilegne seg kulturen. Mennesket blir kon
frontert med omverdenen gjennom sin praksis, og utvikler der
med sin personlighet. 18
Virksomheten er ifølge Anzyferowa "Nøkkelbegrepet i systemet
til den psykologiske vitenskap." Hva er det som mer konkret
karakteriserer og er innholdet i denne virksomheten?
På den ene side ytrer den seg på tre områder:
i læring, lek
og arbeid, - der arbeidet tillegges "en ledende rolle".
Opprinnelig mente Rubinstein (1940) at virksomhet måtte være
noe som innvirket på og forandret omverdenen direkte. Men
denne posisjonen har han og sovjetpsykologene forlatt. Det er
også berettiget å snakke om tankevirksomhet. Men tankevirk
somheten må ikke forstås som et subjekts tenkning med seg selv,
som et lukket indre system, men tvertimot som et subjekts for
hold til sine omgivelser.19 Tankevirksomheten oppsto som en
følge av samarbeid mellom menneskene, gjennom deres felles virk-
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somhet.20 Det gamle utsagn "Cogito ergo sum" må omformes og
i oversettelse lyde: "Jeg tenker, altså er jeg sammen med
andre• "
Men sovjetpsykologien har ikke nøyd seg med å "tillate" tenk
ning som en form for virksomhet, den forstår virksomhet som
nødvendigvis også en psykisk prosess. Virksomheten består sam
tidig av bevisstheten, det psykiske, og av den observerbare
atferd. Det psykiske på sin side er ikke bare noe indre, like
lite som virksomheten bare er noe ytre. Det psykiske er en
integrert del av virksomheten. De psykiske funksjoner får sin
betydning (i dobbelt forstand) gjennom virksomheten. Bevisst
heten er ikke bare en egenskap ved den høyt organiserte materie
den er også en egenskap ved det virksomme mennesket. Hos
autoriserte sovjetpsykologer framstår derfor "virksomheten"
som:
"... den praktiske og den teoretiske, den skapende, men også
tilpassende evnen - som eksistensens grunnform, som grunnlegg
ende levemåte." (Anzyferowa, op.cit.) Etter en slik begrepsbestemmelse ville det vært bedre å spørre hva virksomheten
ikke er.
Den konsekvente avvisningen av introspeksjonen som vitenskape
lig erkjennelsesverktøy, fører videre til at den psykiske til
standen må gripes via den observerbare virksomheten. Og her
vises bl.a. til Rubinstein (1940), som skriver:
"I handlingen .... uttrykker alle sidene ved psyken seg...."
Handlingen eller atferden blir gjort til psykologiens grunn
element, Tolkning av atferd, gjerne under eksperimentelle
kontrollbetingelser er nøkkelen til forståelse og innsikt i
menneskenes psykiske tilstand.
På dette praktiske nivå er det vanskelig å skjelne mellom
denne varianten av sovjetpsykologien og atferdismen - begge
baseres på den positive atferd som uttrykk for, og nøkkelen
til den psykiske tilstand.
Men i den konsekvente "dialektikken" er det ikke bare slik at
den praktiske, synlige virksomheten røper bevisstheten, den
skaper den også (Rubinstein, 1969):
"Menneskenes sterkeste følelser, slik som glede, lykke, sorg,
nedslåtthet, bestemmes av hvor godt en lykkes i sin viktigste
virksomhet."
Dette viser seg særlig i samband med arbeidet (Anzyferowa, op.
cit.):
"Det ubehagelige, besværlige arbeidet utvikler en middelmådig
personlighet uten initiativ. Bare det mennesket som begeistres
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i sitt arbeid kan demonstrere og realisere sine vesenskrefter,
sine virkelige muligheter."
Men dette sitatet røper sovjetpsykologiens dilemma. Her fast
slås bestemte allmenn-menneskelige vesenskrefter - noe som til
svarer de "egentlige mulighetene". Men så lenge psyken abso
lutt er determinert, ja er en gjenspeiling av de ytre beting
elser, hvor stammer da de psykiske vesenskreftene fra, de
kreftene som ikke er i overensstemmelse med den "objektive"
virkelighet?
Et annet problem som dukker opp i denne forbindelsen er be
stemmelsen av drivkreftene bak virksomheten. Hva gjør at en
virksomhet velges framfor en annen? Anzyferowa skriver:
"Behovene, ønskene, interessene, anstrengelsene til menneskene
utgjør den motiverende delen av virksomheten, og bestemmer
valget av det ene eller det andre målet."
Men nå er jo nettopp disse psykiske kategoriene tidligere bes
temt som absolutt determinert av den virksomheten de nå gjøres
til årsak for, nemlig (målrettet) praksis. Dette som fram
stilles som "avansert dialektikk" er vanskelig å adskille fra
en elementær rundslutning.

BEVISSTHETENS OG VIRKSOMHETENS ENHET
Hos Rubinstein (1935) betegnes sammenhengen mellom virksomheten
og bevisstheten som "en enhet":
"Virksomhet og bevissthet er
ikke to forskjellige sider av samme sak. De utgjør en organisk
helhet, de er ikke identiske, men en enhet." Formuleringer som
"de utgjør en organisk helhet" eller er "en enhet" er anskuelig
billedspråk: men det er ikke presiseringer av sammenhengen,
den framstår ikke klarere ved hjelp av slike ordspill. Den
manglende begrepsbestemmeIsen kan ikke rettferdiggjøres ved
henvisning til et abstrakt dialektisk prinsipp.
Å virke regulerende på den observerbare atferden er bevissthetens virksomhetsrolle. Bevisstheten skjuler seg i den iakttagbare opptreden, virksomhet uten bevissthet (eller bevisst
het uten virksomhet) eksisterer ikke.
Det finnes heller
ingen bevissthet, ingen psykisk tilstand som ikke ytrer seg i
virksomheten. Dermed er den psykologiske metode gitt:
"... veien til en objektiv utforskning av det psykiske og av
bevisstheten går fra virksomheten og dens produkter til de psy
kiske prosesser som dermed ytrer seg."
Men her oppstår et problem: også tenkning er akseptert som
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virksomhet, og hvordan skal en få tak i tankene uten å gå veien
om introspeksjon? - en teknikk som a priori er awist. Pro
blemet "løses" ved at introspeksjonen gjeninnføres (l). Rik
tignok bare som betinget metode, der utsagn om egen bevissthetstilstand sannhetsprøves ved hjelp av den "objektive" etter
følgende atferd.
"Om introspeksjonen er riktig (dvs. om utsagn om egen psykisk
tilstand er korrekt (Sic)) lar seg avgjøre ved å studere de
handlinger som følger etter og uttrykker den indre bevissthetstilstanden." (Anzyferowa, op.cit.) Men psykiske tilstander
som f.eks. fantasier og drømmer, hvordan skal de etterprøves?
Introspeksjonen innføres og avskaffes i samme grep, avgjørende,
og eneste gyldige kriterium på en psykisk tilstand er de hand
linger eller den atferd (eventuelt de produkter) som kan obser
veres. Men spørsmålet forblir dermed ubesvart: Hva med den
bevissthet som uttrykkes i psykisk virksomhet, tenkning, hvor
dan "måler" sovjetpsykologene den? Til tross for iherdig
argumentasjon for det motsatte, avslører visse varianter av
sovjetpsykologien seg på mange områder som atferdisme, en vari
ant av den foraktelige mekaniske materialismen.
Forholdet mellom bevissthet og virksomhet er imidlertid ikke
et entydig forhold, noe sovjetpsykologien selv gjør oppmerksom
på, og dette gjør jo en slutning fra ytre atferd til indre
psyke desto mer problematisk. Selv om det er mulig, slik det
påstås av Anzyferowa:
"at menneskenes bevissthet er fullstendig
fattbar på grunnlag av deres virksomhet", så kan to tilsyne
latende identiske virksomheter ha forskjellig psykologisk ge
halt (utgå fra ulike motiv f.eks.), og også omvendt:
tilsyne
latende forskjellig virksomhet kan ha samme psykologisk gehalt.
Og endog tilsvarende: den samme virksomhet kan også gi opphav
til forskjellig personlighetsresultat, avhengig av de disposi
sjoner som allerede er utviklet og tilstede. Eller som det
heter hos Kastjuk (op.cit.):
"Derfor bestemmer ikke de ytre sosiale omstendighetene person
lighetsutviklingen entydig og umiddelbart."
Men hvor blir det da av den absolutte determinismen - selve
vannskillet i psykologien?
Det vil være umulig å avsløre divergenser mellom atferd og
bevissthet sålenge bare atferd gjelder som psykologisk datum.
Derfor kan sovjetpsykologien ikke fastholde sin metodiske
endimensjonalitet dersom den skal oppfylle sin egen målsetting
og problematisere sin definerte psykologiske gjenstand: å av
dekke de egentlige overens stemmeIsene eller divergensene mellom
bevissthet og atferd.
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UTVIKLINGSPSYKOLOGIEN
Luria hevder at "psykologien må være vitenskapen om dannelsen
av de mentale prosesser",21 det vil si utviklings- eller
sosialiseringsprosessene. Begrepet "sosialisering" tar sovjetpsykologene avstand fra. Det uttrykker en feilaktig passivitet
fra menneskets side, mennesket blir ikke sosialisert, det er
ikke et passivt produkt av ytre innflytelser, men det "sosiali
serer" like mye seg selv.
Den tradisjonelle sosialiseringsteorien uttrykker dessuten
ifølge sovjetpsykologien,at det sosiale, det samfunnsmessige,
er noe som står i motsetning til det biologiske, og griper for
styrrende eller ødeleggende inn i barnets barnslige og mennes
kelige natur.
Særlig psykoanalytisk teori blir tillagt denne
forståelsen. Istedet for å se barnet som biologisk vesen må
psykologien hele tiden holde fast ved barnet/mennesket som et
sosialt vesen:
"I virkeligheten er utviklingen av barnet
ingen overgang fra ikkesosialt til sosialt, men en rekke påhverandrefølgende former for barnets sosiale tilstand."
(Kostjuk, op.cit.)
Men barnet betraktes ikke utelukkende som et sosialt vesen, men
som samtidig et naturlig og samfunnsmessig vesen.22 Mennesket
fødes med arvelig betingede organiske behov og ubetingede re
flekser, og dets "natur" er egentlig biososial: "Som del av
den levende natur fødes det med naturlige muligheter for psy
kisk utvikling. Disse mulighetene realiseres bare under sam
funnsmessige livsbetingelser." (Kostjuk, op.cit.)
Den psykiske utviklingen oppfattes videre som en kontinuerlig
prosess, der prosessen må forstås i sin totalitet. "I selve
virksomhetens dynamikk omformes kontinuerlig motiv og mål, det
oppstår nye behov, menneskenes følelser berikes", heter det hos
Anzyferowa.
Men til tross for denne konsekvente foranderlighetens psykologi,
så vil det allikevel utvikles en relativt stabil personlighet,
det vil si et system av psykiske egenskaper som betinger en viss
grad av atferdsstabilitet, en viss handlingslogikk i overens
stemmelse med de synsmåter, moralske overbevisninger, karakter
trekk, osv., som oppstår. Forholdet mellom stabilitet og for
andring blir forsåvidt ikke særlig problematisk på dette all
menne, abstrakte nivå, men sovjetpsykologiens standpunkt inntar
på den annen side heller ingen særstilling. De fleste psyko
logiske "skoler" vil formulere de allmenne prinsippene omtrent
tilsvarende. Hva er så sovjetpsykologiens særkjennemerke, på
hvilken måte avgrenser dens syn på utvikling seg fra "vestlig"
psykologi?
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AVGRENSNINGENE MOT VESTLIG PSYKOLOGI
I dette korte referatet av sovjetpsykologiens filosofiske fun
dament, kommer ikke avstanden til vestlig psykologi særlig
klart fram. Derfor resymeres mer eksplisitt de viktigste inn
vendingene overfor psykologien i de kapitalistiske land.
De to tradisjonene sovjetpsykologene særlig plasserer seg eks
plisitt i forhold til, er:
1)
2)

Atferdismen (Forstått som mekanisk determinisme)
Psykoanalysen

1) Atferdismen
Det viktigste skillet mellom sovjetpsykologien og atferdismen
framstilles som det at den mekaniske determinismen ikke har
begrep for (det vil si ikke har som forklaringsprinsipp) den
menneskelige virksomhet (hvori inngår bevisstheten), som ut
setter seg for og bearbeider omverdenen. Den mekaniske deter
minismen mener de psykiske tilstandene oppstår uten formidling
gjennom virksomheten.23
Selv om begge "psykologiene" ser psyken eller bevisstheten som
determinert av de objektive ytre omstendigheter, så oppfatter
atferdismen denne overføringen som noe mekanisk og umiddelbart,
mens sovjetpsykologien i større grad ifølge Schorochowa, er:
M... en teori om organismens aktive gjensvar på grunnlag av
dens utgangstilstand, en teori om de stadig mer kompliserte
årsaks-virkningsforhold som består mellom organismen og om
verdenen."
Atferdismen ser påvirkningen utenfra uavhengig av individets
egne egenskaper, eller de tilstandene som er et resultat av
tidligere påvirkninger.
I sovjetpsykologien er de indre be
tingelser i kontinuerlig omforming slik at den samme stimuli
på to forskjellige tidspunkt aldri vil gi samme respons.
Eller slik Rubinstein, (1969), formulerer det: "De indre be
tingelser som dannes og endres i utviklingsprosessen, betinger
selv det spesifikke området for ytre innvirkninger som kan in
fluere den motsvarende psykiske tilstand."
(s.120)
En mindre utarbeidet kritikk mot atferdismen, er at den atomi
serer personligheten. Oppmerksomheten konsentreres mer mot de
enkelte responsene eller symptomene, framfor å innordne enkelttilstandene under strukturhelheten. Sovjetpsykologien etter
streber i teorien et slikt helhetsperspektiv, og vil framstille
enkeltelementenes interaksjon.24
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Men om atferdismen og sovjetpsykologien forklarer detaljene i
den bevissthetsdannende prosessen forskjellig, så befinner de
seg på samme side av determinisme-vannskillet: begge oppfatter
bevisstheten i siste instans som determinert av omverdenen.
Derfor får de ulike teoretiske formuleringene liten betydning
for psykologiens metode og praksis.
Studier av atferd er den objektive vitenskapelige metode,
Schorochowa: "Den objektive metode består i å registrere de
ytre reaksjonene og den synlige atferden, såvel som å korrelere
stimulus og reaksjon."
Sovjetpsykologien gir her sin betingelsesløse tilslutning til
et vitenskapelig objektivitetsbegrep som er identisk med det
som finnes i klassisk "borgerlig" empiristisk og eksperimentell
psykologi. Det beste som kan sies om det ut fra en marxistisk
vitenskapsoppfatning er at det er ufullstendig. Problemet be
står ikke i at sann, objektiv kunnskap nås gjennom å registrere
den positivt observerbare, synlige atferd eller ytre reaksjon,
men problemet er hvordan det observerbare skal forstås, hva er
det i det mangfold, i det kaotiske hele som skal "registreres",
og med hvilke begreper skal det begripes?
Den ytre-determinerte psykologien har to muligheter for psyko
logisk praksis (terapi):
1)

Den kan gjennom innlæring, forsterkning, desensibilisering osv. innpasse individet i den materielle og
sosiale struktur som eksisterer, det vil si bedrive
individualterapi eller kontrollert sosialisering.

2)

Den kan endre de materielle og sosiale strukturer som
i siste instans determinerer psyken, det vil si be
drive samfunns ter ap i .2 5

Atferdistisk terapi har nesten utelukkende vært individual
terapi. Også sovjetpsykologien legger stor vekt på innlæring,
kontroll, tilpasning, oppdragelse, aksept av normer og verdier,
i det hele tatt en individualorientert praksis. Men i tillegg
har sovjetpsykologien begreper om samfunnsmessig, forebyggende
praksis.
Schorochowa skriver f.eks.:
"Problemet består i
en tilfredsstillende organisering av de sosiale betingelsene,
og la disse være virksomme som determinerende faktorer i lær
ings- og oppdragelsesprosessen."
Riktignok blir det problematisk for sovjetpsykologene å gå
nærmere inn på hva en "tilfredsstillende sosial organisering"
er. Konsekvensen må bli at problemet bare kan løses normativt,
og ikke som Schorochowa forsøker, - med henvisning til
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11..• menneskets sanne vesen..." For noe egentlig "menneskelig
vesen" har den deterministiske psykologien ikke rom for.
2)

Psykoanalysen

Som sovjetpsykologiens egentlige motpol eksisterer psykoanalysen
eller psykodynamiske teorier, det vil si psykologier som har
begreper om en transkulturell, naturnødvendig utvikling av
psykiske tilstander eller instanser. Det er først og fremst
slike retninger sovjetpsykologien plasserer seg i forhold til,
både med hensyn til psykologlens gjenstand, metode og praksis.
Psykoanalysen avvises gjennom anerkjennelsen av det psykiske
vesens immanens. F.eks. tas det avstand fra psykoanalysens
driftsteori og begreper som id, jeg, overjeg. Men heller ikke
sovjetpsykologien er kjemisk fri for postulater om en naturlig
psykisk disposisjon, det vil si en psykisk tilstand som med
nødvendighet, uten omsyn til de ytre betingelser, setter seg
gjennom i løpet av individets utvikling (ontogenesen). Det
gjelder f.eks. erkjennelses- eller aktivitetsbehovet - forut
setningen for all virksomhet.
I tillegg gir også sovjetpsykologien ifølge Kostjuk, sin
(betingede) tilslutning til en psykologisk stadieteori.
"Psykens utvikling har stadiekarakter. Den ene tilstanden av
slører den andre i et utviklingssystem der rekkefølgen er for
utsigbar og ikke reversibel. Hvert stadium varer en bestemt
tid mens forandringer pågår samtidig som den spesifikke stadiekvalitet opprettholdes relativt stabilt." (s.123)
Det presiseres imidlertid at psykologiens hovedoppgave ikke be
står i å fastslå rekkefølgen av etappene, men å utforske be
tingelsene og mekanismene ved overgang fra en etappe til en
annen.
At sovjetpsykologene ikke har avklart sitt forhold til stadiemodellen, røper problemet med å formulere konsistent en abso
lutt ytre-deterministisk posisjon.
Når det gjelder psykoanalysens metode, den kommunikative selv
refleksjon, og dens praksis, psykoterapien, - er det åpenbart
at sovjetpsykologien i prinsippet avviser det som subjektivt
og uvitenskapelig.
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RESYME
Det må understrekes at det i det foregående er lagt mest vekt
på å framstille sovjetpsykologiens prinsipielle selvforståelse.
Med hovedvekten på andre sider, f.eks. de resultatene Vygotski
og Luria har framlagt vedrørende språk og tenkning, ville fram
stillingen blitt en annen. Lesning av det filosofiske grunn
laget for sovjetpsykologien gir inntrykk av behov for distanse
til vestlig psykologi og rettferdiggjøring av marxismen-lenin
ismen. Det første uttrykkes gjennom en ofte tvilsom selvkontrast til atferdismen, det andre ved kateketisk forhold til
klassiske sitater (fortrinnsvis tidlig Marx/Engels, og den
filosofiske Lenin), en praksis som mer setter skranker for den
vitenskapelige utfoldelsen enn egentlig beriker den. Marxismen
er til for å forstås, ikke for å siteres. Den "dialektiske"
posisjon er så total at en ofte blir svimmel. Men det er mer
en repetisjon av abstrakte dialektiske prinsipper, enn det er
gjennomføring av konkrete "dialektiske" analyser.
På avgjørende og kritiske punkter svikter den konsekvente
determinismen, - og disse punktene problematiseres ikke, men
tilsløres ofte med overdreven retorikk.
Disse innvendingene må imidlertid ikke forhindre at sosialvitenskapene i Norge nyttiggjør seg det utvilsomt vitenskapelig
progressive som også finnes i sovjetpsykologien.
Sovjetpsykologene, ved Schorochowa, skal få siste ordet til en
oppsummering av teorien:
"Det psykiske blir forstått som
(1) en hjernefunksjon, en egenskap ved den høytorganiserte mat
erie oppstått gjennom den organiske naturens langvarige utvik
lingsprosess. Denne spesielle egenskapen ved den høytorgani
serte materien er
(2) en gjenspeiling av den objektive virkeligheten. Psykiske
framtredelsesformer er kausalt betinget av denne realiteten.
Som gjenspeiling av realiteten blir det psykiske ikke oppfattet
som epifenomen eller som en passiv prosess, men
(3) som menneskenes aktive virksomhet.
Som gjenspeiling av
realiteten spiller det psykiske i dagliglivet og i menneskenes
arbeid en særlig viktig rolle.
(4) Mennesket forandrer realiteten i overensstemmelse med hvor
dan den gjenspeiles, hvordan mennesket orienterer seg i den.
Gjennom utviklingen av gjenspeilingen opptrer enkelte former,
hvorav bevisstheten er den høyeste.
(5) Menneskenes bevissthet er samfunnsmessig betinget, blir i
siste instans bestemt av de materielle livsbetingelser.
Arnulf Kolstad
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NOTER.
1)

Betegnelsene "sovjetpsykologi" og "dialektisk-materialistisk psykologi11 brukes om hverandre.
Som ved all annen skoledannelse er det nyanser og ingen
fullstendig overensstemmelse mellom ulike forfattere. Jeg
legger imidlertid mer vekt på likhetspunktene enn på
skilnadene.

2)

Som grunnlegger av sovjetpsykologien regnes Sechenov,
Pavlov og Bechterev.
Pavlov var etablert nevrolog da han i 1904 mottok Nobel
prisen i medisin, og hans forskning omkring nden høyere
nervefysiologi" og eksperimentene i samband med "betingede
reflekser", foregikk i første tiår av det 20.århundre.
Bechterev grunnla i 1897 i Petersburg det første Psyko
logiske Institutt i Russland, og offentliggjorde hoved
verket "Objektiv psykologi" i 1907. Etter revolusjonen
ble Bechterevs mekaniske refleksologi erklært uforenlig
med marxismen.
Sechenov var også fysiolog og utga Reflexes of the Brain
i 1863. Holzkamp, K. og Schurig, V. har i sin "Innføring"
til A.L. Leontjevs bok Probleme der Entwicklung des
Psychischen.
Frankfurt/M., Athenåum Fischer, 1973, brukt
psykologien i Sovjet etter 1917 som eksempel på at revolu
sjonære endringer av produksjonsforholdene gjør nye viten
skapelige retninger mulige.
Sålenge det ikke skjedde
revolusjonære brudd i sovjetpsykologien i tjueårene, er
Holzkamp og Schurigs formulering: "vitenskapens gjenstand
og metode er avhengig av de objektive samfunnsforholdene",
snarere en påvisning av at den formal juridiske eiendomsoverdragelsen i 1917 ikke førte til noen gjennomgripende
revolusjonering av samfunnsforholdene.

3)

Sitert fra Woodworth, R.S.(1964): Contemporary Schools of
Psychology.
London, Methuen & Co.Ltd., 1964.
Også Jesper Jensen påpeker i artikkelen "I.P.Pavlovs lære
om psykologiens materialistiske grundlag" i Marxistisk
psykologi, red. A.Sjølund, København, Gyldendal, 1974; at
Pavlov understreker gang på gang selv at han var fysiolog
"ikke for at tage afstand fra psykologerne og deres arbejde, men for at betone nødvendigheden af materielle for
klaringer på organismers adfærd og indlærning."

4)

Holzkamp og Schurig (op.cit.) hevder riktignok at det
"I kampen mot metafysiske sjelsforestillinger .... mani
festerte seg en spontan-materialistisk psykologi....",
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men går ikke nærmere inn på den metafysiske tradisjonen.
I en artikkel av Krutetskij: "Den sovjetiske psykologis
udvikling av Lenins ideer om menneskets evner", i A. Sjølung (op.cit.) heter det også: "Den sovjetiske evnepsykologi sto, ligesom den sovjetiske psykologi i det hele
taget, over for opgaven at forjage idealismen fra psyko
logien og likvidere modsætningen mellom "sjæl" og krop".
Dette førte i sin tur til "forskjellige biologiserende
oppfattelser".
Poenget er imidlertid at selv om disse tendensene til
idealistisk, metafysisk tenkning var til stede også i
Sovjet,- så var psykologien hele tiden dominert av den
fysiologisk/materialistiske horisonten.
5)

Kornilov formulerte reaktologien i slutten av 20-årene:
Psychologie imd Marxismus kom i 1925, og Psychology in the
light of nDialechtical Materialism" i 1930.

6)

Eksemplene er særlig tallrike i den teoretisk/filosofiske
framstillingen denne artikkelen i hovedsak er basert på:
E.W. Schorochowa: Methodologisohe vnd theoretische Probleme der Psychologie.
Berlin (øst), Deutscher Verlag,
1974.

7)

Det historiske perspektivets betydning er understreket
bl.a. av Hans Aebli i Innledningen til Ergebnisse der
sovjetischen Psychologies Stuttgart, Erns Klett Verlag,
1969, der det heter:
"Sterkt forenklet kan man si at for
sovjetpsykologien er psykologiske fenomen historiske, mens
flertallet av vestlige forskere forstår psykiske fenomen
ahistorisk og dermed som "uforanderlige"".

8)

Vygotski døde allerede i 1934, samme år boka Tenkning og
sprog kom ut.
I forordet til den danske utgaven (Køben
havn, Reitzel, 1971) heter det:
I 1934 "var russisk ånds
liv låst fast i en vulgærmarxisme, der for psykologiens
vedkommende betød, at et menneskes psykiske aktiviteter
kunne reduceres til simple stimulusreaktionsprocesser i
henhold til en oversimplificeret udgave af Pavlovs reflekslære".
Den "kulturhistoriske skole" er videreutviklet bl.a. av
Luria, Galperin og Leontjev.

9)

Hos Leontjev heter det: "Bevisstheten, tenkningen, det
psykiske kan ikke settes lik de fysiologiske prosessene i
hjernen, og kan heller ikke avledes direkte av disse."
(I Probleme der Entuicklung des Psychischen. Frankfurt/M.,
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Athenåum Fischer Verlag, 1973).
10)

Det hevdes av Schorochowa (op.cit.) (s . 13) : "Den spesielle
betydningen determinismeprinsippet har i psykologien
skyldes det faktum at psykologien er en av de vitenskapene
der indeterminismen har vært og fremdeles er utbredt."

11)

Over alt i sovjetpsykologien legges vekt på vitenskapens
nytteverdi for den eksisternde samfunnsformasjon. Den
psykologiske vitenskap skal kunne demonstrere sin brukbar
het f.eks. i forbindelse med oppdragelse, undervisning,
arbeidsledelse osv. for å kalles vitenskap. På denne
måten føres praksisbegrepet inn, og får et innhold iden
tisk med det vi finner i "vestlige11 sosialteknologier "vitenskapen" demonstrerer sin teoretiske relevans og
riktighet gjennom umiddelbar anvendelse og brukbarhet
innenfor samfunnsformasjonen. Men faren for empirisme og
apologi som ligger i et slikt praksisbegrep, og i en slik
forståelse av forholdet mellom teori og praksis blir like
lite problematisert i sovjetpsykologien som i sosialteknikkene.

12)

Dessuten var sovjetpsykologien metodisk allerede fra be
gynnelsen så nært knyttet til det naturvitenskapelig
inspirerte eksperiment, at noen introspeksjon eller egenobservasjon aldri kunne blitt akseptert som noen "objek
tiv" vitenskapelig metode.

13)

Å bestemme tenkningen (eller bevisstheten) som den høyeste
form for materie i bevegelse har sovjetpsykologien opp
rinnelig fra Engel*s såkalte naturdialektikk, formulert
bl.a. i Anti-Duhrung og Naturens dialektikk (MEW 20:354)

14)

Schorochowa (op.cit.s.47) klargjør denne bestemmelsen ved
henvisning til Rubinsteins tese om at "det psykiske ikke
bare befinner seg i en kausal sammenheng med den ytre
verden, men også med hjernen, og at det også determineres
gjennom den fysiologiske virksomhet. Det psykiske deter
mineres altså av to momenter, der det ene (det indreorganiske) er biologisk og det andre (menneskenes levemåte,
ytterverdenen) er sosialt.11

15)

Ifølge sovjetpsykologien selv vil den omgivende virkelig
heten bare "aller første gang" kunne gripes forutsetningsløst. Ved alle senere anledninger vil den bevisstheten
som skal gripe være determinert av det som gripes.
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15a) Se f.eks. gjengivelsen av Dubrovskij i Eigil Nielsen:
Den marxistiske genspejlingsteori og dens anvendelse i
den sovjetiske psykologi, i "Marxistisk psykologi" red.
A.Sjølund, København, Gyldendal, 1974.
16)

Ordet "materie" brukt så allment og ubestemt understreker
antiidealismen bare ved leppebekjennelser. "Materie" blir
bare en floskel, ikke et begrep.

17)

Det kan refereres flere, tilsynelatende inkonsis tente,
svar på spørsmålet. Hos Schorochowa beskrives de indre
betingelser som ikke annet enn arvelig bestemt fysiologisk
materie . (kfr.s.28), mens Anzyferowa også medregner det
bevissthetsregister som er denne materiens egenskap.
(Anzyferowa, L.1.(1974):
"Das Prinzip der Einheit von
Bewusstsein und Tatigkeit und die Methodologie der Psychologie" i E.W. Schorochowa, op.cit.)

18)

Hos Rubinstein (op.cit.) heter det at "Menneskenes virk
somhet betinger utformingen av deres bevissthet, deres
psykiske tilstand, prosesser og egenskaper." Dette må
forstås slik at virksomheten er et nødvendig middel om
verdenen benytter seg av for å trenge inn i bevisstheten,
- og da blir virksomhet et tomt begrep. Enhver relasjon
mellom individ og omverdenen blir virksomhet. Uten be
vissthet eller omverden er virksomheten utenkelig, like
mye som disse to momentene er utenkelig uten virksomheten.

19)

Rubinstein peker på at "Tenkningen er en prosess fordi den
er en ubrutt vekselvirkning mellom'menneske og objekt".
Dette standpunktet må avvises fordi det umulig kan tenkes
noen form for tankevirksomhet mellom f.eks. et menneske
og et anorganisk objekt dersom relasjonen på forhånd ikke
var påvirket av et annet menneske. Vygotski understreker
i boka Tenkning og sprog (op.cit.) at tenkning er en sos
ial prosess. Ordet er enheten for tenkningen og talen er
et middel for sosial samvær.

20)

Kostjuk har i artikkelen beskrevet hvordan tankevirksom
heten oppsto: "Tenkningen oppsto som en ny form for
erkjennelse av realiteten, gjennom menneskenes felles
virksomhet". .
Også hos Vygotski (op.cit.) understrekes det at "Tenkningen
avspeiler virkeligheten i vår bevissthet på en kvalitativt
annen måte enn den direkte sansing".

21)

Luria, A.R.
nThe Roll of Speech in the Regulation of
normal and abnormal Behaviourrr Pergamon Press, 1961.
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22)

Både hos Kostjuk (op.cit.) og hos Leontjev, som henviser
til Marx, finnes dette perspektivet.
Leontjev, A.N.: Der historische Aspekt bei der Untersuohung der menschlichen Psyche i Hans Aebli (op.cit.)

23)

Å ta stilling til denne påstanden er vanskelig sålenge
virksomhetsbegrepet i sovjetpsykologien er så ubestemt og
altomfattende.

24)

Spesielt Kostjuk (op.cit.) har gått inn på denne kritikkei
Han skriver: "Helheten kan ikke forstås hvis ikke dens
enkelte aspekter og funksjoner utskilles, delen kan bare
forstås i sin tilknytning til det hele."

25)

Innenfor den konsekvente deterministiske forståelsesrammen oppstår riktignok problemet om noen overhodet er
istand til å handle i motstrid, det vil si i et uavhengig
bevisst forhold til de eksisterende, betingende materiellstrukturene, men dette problemet lar jeg ligge.
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