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Horkheimera “kritiskā teorija”
Jēdzienu par īpašu teoriju, dēvētu par 

“kritisku” vai arī “opozicionālu”, 1937. gadā 
ieviesa divi vācu ebreju bēgļi no Hitlera Vāci-
jas — Makss Horkheimers (Max Horkheimer, 
1895–1973) un Herberts Markuze (Herbert 
Marcuse, 1898–1979). Abi sevi izprata kā 
marksistus, varēja paglābties Ņujorkā un 
Horkheimera izdotā, Parīzē publicētā žurnāla 
Zeitschrift für Sozialforschung (Sociālo pē-
tījumu žurnāls) sestā gadagājuma otrajā un 
trešajā burtnīcā nodrukāja trīs savstarpēji 
papildinošus rakstus, kuru kopējais apjoms 
bija aptuveni 70 lappuses. Pēc lielākās Hork-
heimera esejas ar virsrakstu “Tradicionālā un 
kritiskā teorija” sekoja divi īsāki, skaidrojoši 

Horkheimera un Markuzes teksti, abu teks-
tu virsraksts — “Filosofija un kritiskā teo-
rija”. Abi sociālfilosofi (dzimuši 1895. un  
1898. gadā) bija finansiāli neatkarīgi un ne-
piederēja ne pie vienas politiskās partijas vai 
grupējuma. Viņi vēlējās saprast savu tagadni 
vai, izsakoties Hēgeļa (Georg Wilhelm Fried-
rich Hegel, 1770–1831) vārdiem, “domās 
tvert savu laiku”. “Viņu laiks” bija nacionā-
listiskais Pirmā pasaules kara slaktiņš un 
strādnieku un karavīru revolūciju neveiksme 
un gals, parlamentāras republikas veidoša-
nās uz kapitālistiskiem pamatiem Vācijā un 
izolētas diktatoriskās valsts rašanās Krie-
vijā, pamatojoties uz sabiedriskotiem ražo-
šanas līdzekļiem; un visbeidzot — “masām  
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Makss Horkheimers, tā sauktās Frankfurtes skolas (socioloģijas) dibinātājs, 1937. gadā 
raksturoja Marksa sabiedrības teoriju kā jaunu institūciju kritikas zinātni, kas atšķirībā no 
dabaszinātnēm un garazinātnēm ar to matricām nodarbojas ar pilsonisko sabiedrību kā pār-
ejošu sabiedrības formāciju. Arī Freida terapija ir (novecojušu) individuālo un kolektīvo in-
stitūciju kritika. Tiesa, ilgu laiku, sekojot Freida “pašpārpratumam” (Hābermāss), tā tikusi 
pārprasta kā dabaszinātne. Gara vēstures ziņā abas kritikas atrodas tradīcijā, ko iezīmējusi 
Šellinga un Ludviga Feierbaha veiktā Hēgeļa kritika.

Kas vispār ir “kritiskā teorija” un kādā ziņā par tādu var uzskatīt Freida psihoanalīzi? Un, 
ja psihoanalīze tāda bijusi — vai kaut kādā ziņā tāda tā joprojām ir —, kāpēc tik daudzi 
psihoanalītiķi negribēja un negrib par to neko zināt?
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naidīgu masveidīgu kustību” veidošanās un 
parlamentāro demokrātiju nomaiņa ar faši
stiskiem režīmiem.

Viņu ieskicētā tagadnes sabiedrības 
(marksistiskā) teorija “kritiski” vērsās ne tikai 
pret “tradicionālajām” sociālajām un dabas-
zinātniskajām teorijām (dekartiskajā versijā), 
kuru autori savu zinātņu sabiedrisko kon-
tekstu pieņēma kā kaut ko dabiski dotu, bet 
arī pret pastāvošo sabiedrību tās kopumā. 
Tāpēc viņu pamatinterese bija par to iekšē-
jām pretrunām, proti, attīstības tendencēm, 
kuras sabalsojās ar privātīpašuma, brīvā al-
gotā darba, tirgus un valsts institucionālajiem 
ietvariem, un pretējām tendencēm, kuras 
darbojās pret pastāvošās kundzības sistēmas 
noliedzošajiem spēkiem, tos vājinot, integrē-
jot vai apspiežot.

Organizētajās strādnieku kustībās, ku-
rās tolaik bija miljoniem locekļu un vēlētāju, 
abas pamatkustības orientējās uz vienkāršoto 
Marksa (Karl Marx, 1818–1883) un Engelsa 
(Friedrich Engels, 1820–1895) kapitālisma 
analīzi un revolūcijas teoriju: sociāldemokrāti 
orientējās uz savas reformpolitikas (kapitālis-
tiskās saimniekošanas sabiedrības ietvaros) 
attaisnošanu, savukārt komunisti attaisnoja 
savu mēģinājumu diktatoriski aizstāvēt plān-
veidīgās, iedzenošās industrializācijas ek-
sperimentu mazattīstītajā Krievijā un visiem 
spēkiem veicināja (drīz gan arī — kavēja) 
revolūcijas Rietumos un Austrumos. Sen no-
stiprinātajā sociāldemokrātu partijmarksismā, 
kā arī Padomju Savienībā topošajā “mark-
sismaļeņinisma” ortodoksijā gan atsaucās 
uz Marksu un Engelsu, tomēr pasauluzska-
tiskā marksisma ideologi nepazina nedz  
1844. gadā tapušos “Ekonomiski filosofiskos 
rokrakstus”, nedz 1845./1846. gadā tapušo 
“Vācu ideoloģiju”, abi darbi pirmo reizi tika 
publicēti 1932. gadā, un pat ne Marksa dar-
bu “Politiskās ekonomikas kritikas pamatapri-
ses” (1857/1858), kuru pirmo reizi publicēja 
Maskavā 1939. un 1941. gadā. Trīs minētie 
tikai trīsdesmitajos gados publicētie darbi pa-
rādīja, ka Markss bija ne tikai Hēgeļa kritiķis, 

bet arī spožs Hēgeļa skolnieks. Ar tiem sais-
tītas, 1923. gadā publicētās, neortodoksās 
Karla Korša (Karl Korsch, 1886–1961) un 
Ģerģa Lukāča (György Lukács,  1885–1971) 
Marksa interpretācijas, nodrošinot dibināša-
nas dokumentus triju draugu — Feliksa Vei-
la (Félix José Weil, 1898–1975),  Maksa 
Horkheimera un Frīdriha Polloka (Friedrich 
Pollock, 1894–1970) — 1924. gadā dibinā-
tajam Marksisma izpētes institūtam, kurš tad 
kļuva slavens ar nosaukumu “Sociālo pētīju-
mu institūts” (Institut für Sozialforschung). 
Iesākumā tā uzdevums pirmām kārtām bija 
izstrādāt 45 sējumos ieplānoto Marksa un 
Engelsa kopotu darbu vēsturiski kritisko izde-
vumu sadarbībā ar Dāvida Rjazanova (David 
Riazanov, dz. David Borisovich Goldendakh, 
1870–1938) vadīto Marksa un Engelsa insti-
tūtu Maskavā. Šī izdošana pēc publicētajiem 
12 sējumiem staļinisko tīrīšanu dēļ tika pār-
traukta.

Horkheimers un Markuze bija marksisti 
hēgelieši. Markuze, kurš nāca no huserliski 
heidegeriskās fenomenoloģijas, 1932. gadā 
publicēja gan jaunu Hēgeļa ontoloģijas inter-
pretāciju, gan arī nozīmīgu (tikko publicētu) 
Marksa 1844. gadā tapušo ekonomiski filoso-
fisko darbu interpretāciju. Horkheimers, kurš 
(1925. gadā) bija habilitējies ar pētījumu 
par Kanta (Immanuel Kant, 1724–1804), 
darbu “Spriestspējas kritika”, savienoja savu 
interesi par Hēgeli (un Marksu) ar intere-
si par Šopenhaueru (Arthur Schopenhauer, 
1788–1860) un Freidu (Sigmund Freud, 
1856–1939), proti, pretstatīja “abus nai-
dīgos brāļus ģēnijus filosofijā” (Nīče (Fried-
rich Wilhelm Nietzsche, 1844–1900))1 —  
Hēgeli un Šopenhaueru. Atskatoties ellīgajā 
1942. ga dā, Horkheimers rakstīja Feliksam 
Veilam: “Mēs trīs [tolaik] vienojāmies — teo-
riju, kura bija sliktās rokās, virzīt tālāk tik ne-
atkarīgi un nesamiernieciski, cik vien iespē-
jams cilvēkiem ar mūsu specifisko pagātni un 
izglītību.”2

Kamēr Horkheimers un Markuze izstrādā-
ja savu kritiskā paņēmiena teoriju, staļiniskais 
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masveida terors ar otro Maskavas izrādes 
procesu pret revolūcijas laika boļševistiska-
jiem vadoņiem Radeku (Karl Radek, dzim. 
Karol Sobelsohn, 1885–1939), Pjatakovu 
(Georgij Leonidovič Pjatakov, 1890–1937) 
un citiem 1937. gada janvārī un slepeno pro-
cesu pret Sarkanās armijas vadību (tā paša 
gada jūnijā) sasniedza savu augstāko punktu. 
Spānijas pilsoņu karā Maskavas spiediena 
dēļ republikāniskā “Tautas frontes” valdība 
vērsās (1937. gada maijā) pret Barselonas 
kreisajiem anarhistiem un POUM3, kuri vairī-
jās atlikt revolūcijas turpināšanu līdz cerētajai 
militārajai uzvarai pār Hitlera (Adolf Hitler, 
1889–1945) un Musolīni (Benito Mussolini, 
1883–1945) atbalstītajiem Franko (Francis-
co Franco Bahamonde, 1892–1975) formē-
jumiem.

Horkheimers rakstīja, ka “kritiskā teorija” 
rodas no “cilvēku izturēšanās, kuras priekš-
mets ir pati sabiedrība. Tā ir vērsta ne tikai uz 
to, lai novērstu kaut kādas nebūšanas, drīzāk 
jau tās šķiet nepieciešamas visā sabiedrības 
būves iekārtojumā”. Kritiskās izturēšanās 
mērķis esot “visa pārmaiņa”. “Sabiedrības 
veseluma nesaskanīgais raksturs tā aktuālajā 
veidolā kritiskās izturēšanās subjektos attīs-
tās par apzinātu pretrunu.”4 “Papildinājumā” 
Horkheimers izteikti uzsver “kritiskās teorijas 
filosofisko raksturu”5, iesākumā tas paskaid-
rots tikai ar atsaukšanos uz Fihti (Johann 
Gottlieb Fichte, 1762–1814) un Hēgeli. Pats 
kritiskais paņēmiens netika plašāk iztirzāts; 
Horkheimers aprobežojās ar norādi uz Mark-
sa “politiskās ekonomikas kritiku”. Nākamajā 
gadā, kad Karls Koršs, kurš bija viens no “So-
ciālo pētījumu institūta” izveides iniciatoriem 
un arī emigrācijas gados bija saistīts ar Hork-
heimeru, publicēja savu nozīmīgo Marksa 
interpretāciju, uz kuras priekšdarbiem attie-
cas arī teksts par Marksa kritikas paņēmie-
nu.6 Marksa “Kapitālā” izšķirīgais nav nedz 
“transcendentā” (proti, drīzāk jau politiskā) 
kritika “no ārpuses”, nedz “imanentā” kriti-
ka, kura atklāja virsvērtības teoriju iekšējās 
pretrunas, izšķirīgais ir “transcendentālā” (vai 

socioloģiskā) kritika, kura vaicā par noteiktu 
jautājumu un to risināšanas piedāvājumu ie-
spējamības un neiespējamības sabiedriska-
jiem priekšnosacījumiem.

Minēšu piemēru. “Kapitāla” pirmajā 
nodaļā, aplūkojot Aristoteļa (Ἀριστοτέλης,  
Aristotelēs, 384–322 p.m.ē.) gadījumu, 
Markss rāda, kā noteiktas sabiedriskās attie-
cības arī visgudrāko sava laika prātu domāša-
nai uzliek ierobežojumus. Aristotelis redzēja, 
kā maiņas praksē savstarpēji tika pielīdzinā-
tas visdažādākās lietas (kā preces), taču tad 
pasludināja, ka šāda pielīdzināšana neesot 
“īstenībā iespējama”, jo tā esot pretrunā ar 
“lietu patieso iedabu”. Tas, ka viņš ar šo ar-
gumentu pārtrauc savu vērtības formas ana-
līzi, liek Marksam paust, ka grieķu sabiedrībā  
4. gadsimtā pirms mūsu ēras, sabiedrībā, 
kura balstās vergu darbā, visu cilvēku un viņu 
darba pielīdzināšana bija praktiska un tāpēc 
arī teorētiski neiespējama. Aristotelis vēl ne-
varēja norādīt, kas dažādajās, savstarpēji pie-
līdzinātajās precēs ir “tiešām vienādais”: tajās 
investētais, tajās saglabātais, abstraktais cil-
vēku darbs. Atskatoties vairāk nekā no divu 
gadu tūkstošu distances, atklājas, kā Aristo-
teļa argumentācijā saspēlējas tas, kas mums, 
tagadējiem, šķiet atbilstīgs, un tas, kas šķiet 
neatbilstīgs. Tātad pastāv “aplamās apziņas” 
formas, kas noteiktu sabiedrisko institūciju 
ietvaros ir nenovēršamas. Šīs deficientās apzi-
ņas formas nav vienkārši “aplamas”, tās ir arī 
relatīvi patiesas (proti, saistībā ar sabiedrību, 
no kuras tās reflektējas). Daudzas paaudzes 
vēlāk Markss atrada atbildi uz Aristoteļa jau-
tājumu. Turklāt viņš atrisināja arī aktuālo mīk-
lu, kā pasauli aptverošā maiņas saimniecībā, 
kurā darbaspēks principā tiek “taisnīgi” atal-
gots, sociālā nevienlīdzība top neizmērojama.

Sabiedrības institūciju kritika
Kritiskā teorija, ar kuru sevi 1937. gadā 

saistīja Horkheimers, ir jaunlaiku “ideoloģiju” 
kritika, proti, sabiedriski nenovēršamo “ap-
lamo” apziņas formu kritika, kas gāja roku 
rokā ar Eiropas buržuāzijas pacelšanos līdz 
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valdošajai šķirai (un nodrošināja tās apziņu). 
Šo ideoloģijas kritiķu virkne sākās ar Bēko-
nu (1620) (Francis Bacon, 1561–1626) un  
noveda līdz Helvēcijam (Claude Adrien 
Helvétius, 1715–1771), bet tad līdz vācu 
ideālistiem un viņu kritiķiem — Feierbaha  
(Ludwig Feuerbach, 1804–1872), Marksa 
un Nīčes.

Kants, Fihte, Hēgelis un Šellings (Friedri-
ch Wilhelm Joseph Schelling, 1775–1854) 
bija Franču revolūcijas laikabiedri un atsā-
pes; Markss bija “ceturtās kārtas”, proti, 
algotās strādniecības pirmo patstāvīgo cīņu 
liecinieks. Gadsimtiem ilgajā Eiropas feodā-
lajā sabiedrībā, kuras pamatu veidoja pa-
saulīgo un garīdzniecisko dižcilšu vara pār 
grunti un zemi (tātad “zemes pastarpinātās 
kundzības attiecības”), kopš 12. gadsim-
ta veidojās amatniecības un tirdzniecības 
pilsētas ar aizstāvēties spējīgu birģerību. 
Tās bija jauna, pār lauku feodālo sabiedris-
košanas formu pārāka, netieša naudas un 
tirgus sabiedriskošanas forma. Anglijas re-
volūcija 17. gadsimtā un Franču revolūcija 
18. gadsimta nogalē apzīmogoja buržuāzi-
jas ekonomiski politisko virskundzību, tās  
politiskie aktieri Francijas Nacionālajā kon-
ventā — ar lozungu “Brīvība, vienlīdzība, 
brālība” — 1789. gada augustā bez lielas 
domāšanas nolēma likvidēt “feodālos slo-
gus” un 1792. gada septembrī likvidēja arī 
“Dievam vēlamo” karalisti. Divu savstarpēji 
konkurējošu ražošanas veidu naidīgā koek-
sistence izraisīja ilgstošu sociālo krīzi, kuras 
gaitā “apgaismības” filosofi kritiski grāva pār-
mantoto sabiedrības kārtību un to attaisnojo-
šās doktrīnas. Revolūcija, tās pārtapšana te-
rorā un tad Napoleona (Napoleon Bonaparte, 
1769–1821) ķeizaristē, reducējot revolūciju 
uz to, kas savienojams ar jauno buržuāzis-
ko kārtību, un militāri internacionalizējot to 
(šādā veidolā), nodrošināja problēmu, pie ku-
ras izpratnes strādāja šī laikmeta intelektuāļi, 
pirmām kārtām jau vācu filosofi. Daudzas pa-
audzes feodālo saimniekošanas un dzīves kār-
tību uzskatīja par vienīgo iespējamo, Dievam 

vēlamo un “dabisko” kārtību, bet nu izrādījās, 
ka viņu “svētītās” institūcijas bija maināmas 
un atceļamas, ka tā nepavisam nebija “dabas 
dota”, tā bija kaut kad nostiprināta un ilgu 
laiku sajaukta ar “dabu”. Apgaismības kriti-
kā tā nu atklājās kā tikai kaut kas uzspiests, 
neizmantojams un nīkulīgs, izsakoties īsāk: 
principiāli revidējams, proti, aizstājams ar 
jaunām institūcijām (piemēram, ražošanas 
līdzekļu privātīpašumu). Kritikai praktiski 
saglabājot pseidodabiski maskētās, cilvēku 
darinātās institūcijas, radās arī iespēja — ar 
to rēķinājās hēgeliskie kritiķi — jaunradītās, 
buržuāziskās institūcijas, ja nu tām jāfigurē 
kā “dabiskām”, proti, “fetišiem”, teorētiski un 
praktiski atkal tās ietvert vēsturē.

Institūciju vēstures anamnēze
Fihtes, Hēgeļa un Šellinga ideālistiskā re-

volūcijas filosofija riņķo tieši ap šo problēmu: 
kā sabiedrības prakses — laika gaitā trans-
formējoties no attīstības formām strupceļos 
vai šīs prakses cietumos — institucionālās 
objektivācijas var atvērt jaunajām vēstures 
vajadzībām, proti, kā tās var revidēt.7 Hēgeļa 
formulējumā: “Manā ieskatā [..]  viss ir par 
to, lai patieso uztvertu un izpaustu nevis kā 
substanci, bet gan tieši kā subjektu.”8

Pirmajos 19. gadsimta gados tā bija 
Hēgeļa un Šellinga kopīgā programma, kas 
tad diferencējās kā gara filosofija (Hēgelis) 
un dabas filosofija (Šellings). Sociālās ekono-
mikas kritika un dvēseles ekonomikas kritika, 
kuru vēlāk, ar trīs gadu desmitu atstatumu, 
Markss un Freids, neatkarīgi viens no otra, 
izvērsa 19. gadsimta nogalē, abiem autoriem 
raksturīga kritikas “klasiskās” formas atkal-
pārņemšana, kādu šo kritiku bija izvērsuši 
Hēgelis un Šellings. Abi bija filosofiski filoso-
fijas kritiķi, un abu skolotājs bija (antropolo-
ģiskais) materiālists Ludvigs Feierbahs, kas 
savu Hēgeļa kritiku bija izvērsis kā reliģijas 
kritiku. Markss izgāja ārpus Feierbaha, izstrā-
dājot viņa “antropoloģisko” materiālismu par 
“vēsturisko” materiālismu, savukārt Freida 
“bioloģiskais” materiālisms tiecās — kā to 
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rāda viņa kultūrkritiskie darbi — uz to pašu 
“vēsturisko” materiālismu. Tomēr pirmais 
Hēgeļa kritiķis bija Šellings, un tikai pirms 
dažiem gadu desmitiem Odo Markvards (Odo 
Marquard, 1928–2015) un citi vērsa uzma-
nību uz savdabīgo Šellinga tēmu un kategori-
ju atgriešanos Freida terapijā.9

Tipiski “šellingiski”, piemēram, Freids 
raksta savā darbā “Sapņa interpretācija”: “Zi-
nātniskā sapņa skatījumā mēs vadāmies no 
pieņēmuma, ka sapnis ir mūsu pašu dvēse-
liskās darbības rezultāts; tomēr gatavs sapnis 
mums šķiet kaut kas svešs, atzīties tā autorī-
bā mēs tiecamies tik ļoti maz, ka itin labprāt 
sakām kā “Man rādījās sapnis”, tā “Es sap-
ņoju”. No kurienes nāk šī sapņa “dvēseliskā 
svešatnība”?”10

Tas, ko šeit Freids saka par sapni un his-
tēriju, gluži tāpat attiecas uz kultūras insti-
tūcijām, un šīs “sakritības” (Freids) viņam 
ļāva pāriet no neirožu terapijas uz tagadnes 
kultūras kritiku (kura vēl tāda nav). Pareizāk 
sakot, tas bija kultūrkritisks un konvencijkri-
tisks motīvs, kas veiksmīgajam neirofiziolo-
gam Freidam lika saraut attiecības ar savu 
(tā sauktās Helmholca skolas) skolotāju (fizi-
kālo) medicīnu, jo tā nesniedza telpu jauno, 
mīklaino “sociālo ciešanu” (Šāndors Ferenci 
(Sándor Ferenczi, 1873–1933)) — proti, 
psihoneirožu — un sapņa izpratnei. Histērijas 
(“organisku ciešanu bez organiska pamata”) 
mīkla viņam atklājās kā kultūras mīkla. Un 
tā no Freida, objektzinātnieka vai dabaszināt-
nieka, izveidojās subjektzinātnieks, kas iestā-
jās par dialogu, brīvām asociācijām un reflek-
siju, proti, nostājās pret dabaszinātni; un šajā 
nozīmē viņš aizsāka “nedabisko” virzienu.

Šellinga filosofijas centrālā tēma bija ko-
lektīvo un individuālo “institūciju” “radīšana 
bez apziņas”, kuru patieso raksturu (kā pro-
ducējumiem) varēja atklāt tikai dialoģiskajā 
atkalatminēšanās (jeb “anamnēzes”) proce-
sā. Adorno (Theodor W. Adorno, dz. Theodor 
Ludwig Wiesengrund, 1903–1969) sarunā 
ar Alfredu ZonuRetelu (Alfred Sohn-Rethel, 
1899–1990) Hēgeļa, Šellinga, Marksa un 

Freida projektu ir raksturojis kā “ģenēzes 
anamnēzi”.11

Šellings, Markss, Freids
Domāju, ka Šellinga izstrādātais modelis 

par svešato un apspiedošo sabiedrības un 
dvēseles institūciju producēšanu bez apzi-
ņas, kuras “izturas kā daba”, jo radītas bez 
apziņas, un to sociālvēsturiskās un individuāl-
vēsturiskās ģenēzes (kritiskajos atminēšanās 
dialogos) atbrīvojošā rekonstrukcija ir pamats 
kā Marksa politiskās ekonomikas kritikai, tā 
arī Freida dvēseles ekonomikas kritikai, kaut 
arī neviens no viņiem nav tieši atsaucies uz 
Šellingu. Abi, gluži kā viņu priekšteči, ideā
listiskie dialektiķi, meklēja izeju no savas ta-
gadnes krīzes, tagadnes, kuru Markss aprak-
stīja kā kapitālismu, bet Freids — kā kultūru. 
Abi saistībā ar pastāvošo sabiedrības dzīves 
iekārtojumu šausmās baidījās par beigām, 
viens, ja nu ekspluatētajai šķirai laikus ne-
izdotos ekspropriēt ekspropriētājus, otrs, 
ja nu laikus modernajās masās atsvabināto 
destruktivitāti neizdotos atkal erotiski saistīt 
dziņu atjaukumā. Abi bija “bezdievīgi ebreji” 
un kā piederīgie nemitīgi vajātajai minoritā-
tei īpaši sensibilizēti attiecībā pret noturīgo 
netaisnību šķiru — kā ekspluatēšanas un 
slepkavošanas vēstures — sabiedrībā. Abi 
noteikti sarāva attiecības ar savā laikā valdo-
šajiem priekšstatiem, viens ar Smita (Adam 
Smith, 1723–1790), Seja (Jean-Baptiste 
Say, 1767–1832), Rikardo (David Ricardo, 
1772–1823) ekonomiku, otrs — ar Helmhol
ca (Hermann von Helmholtz, 1821–1894) 
skolas fizikālismu. Abi tik ļoti attālinājās no 
common sense, ka viņu kritiskās teorijas tika 
pieņemtas, ja vispār tika pieņemtas, vienīgi 
reducētā formā, proti, kā sava veida tirgus 
ekonomikas vai psihotehnikas paveids. Na-
cionālsociālisma ietvarā (ārizētā) psihoana-
līze tad kalpoja psihiskai norūdīšanai (mūs-
dienās teiktu — reziliences kāpināšanai) un 
“tautas locekļu atlasei”. Staļinisma ietvarā 
Marksa revolūcijas teorijai nācās pārtapt par 
attaisnojumu kanibāliskajai vienas partijas 
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diktatūrai Padomju Savienībā. Markss visu 
mūžu konfrontējās ar savu laikabiedru “ap-
lamajām” apziņas formām, ar Feierbahu, 
jaunhēgeliešiem un Prudonu (Pierre-Joseph 
Proudhon, 1809–1865), ar “klasiskajiem” 
un sava laika ekonomistiem; viņš atsedza 
pretrunas to argumentācijā un meklēja pa-
tieso viņu koncepciju aplamībā. Savā politis-
kajā praksē viņš īstenoja (bezgalīgu) dialogu 
ar strīdniekiem, konkurentiem, pretiniekiem, 
slepenām amatnieku apvienībām un dažāda-
jām Pirmās internacionāles frakcijām, ar La-
sallu (Ferdinand Lassalle, 1825–1864) un 
Bakuņinu (Mikhail Alexandrovich Bakunin, 
1814–1876), ar Lībknehtu (Karl Lieb knecht, 
1871–1919) un Bēbelu (Ferdinand August 
Bebel, 1840–1913). Freids gluži tāpat visu 
mūžu konfrontējās ar tradētajām dvēseles 
mācībām, ar saviem laikmetīgajiem skolo-
tājiem un priekštečiem, piemēram, Šarko  
(Jean-Martin Charcot, 1825–1893) un Brei
eru (Josef Breuer, 1842–1925), pretinie-
kiem (reliģiozajiem ilūziju producentiem) un 
skolniekiem, “atkritējiem”, piemēram, Jungu 
(Carl Gustav Jung, 1875–1961) un Ādleru 
(Alfred Adler, 1870–1937), kuri pieņēma 
tikai daļu no viņa atrastajām “patiesībām”... 
Savus jaunos ieskatus par dvēseliskā “kairi-
nājumu pārstrādes aparāta” funkcionēšanas 
veidu viņš ieguva terapeitiskajos dialogos, 
kas viņa pacientēm un pacientiem ļāva atmi-
nēties viņu dzīves slepeno vēsturi, atsegt viņu 
traucējumu ģenēzi, lai varbūt spētu likvidēt 
“primitīvā” traumas pārdzīvojuma fatālo insti-
tucionalizēšanu.

Gan Markss, gan Freids domāja caur-
caurēm vēsturiski. Lai izkļūtu no sliktās ta-
gadnes, viņi iedziļinājās tās priekšvēsturē,  
viens — ražošanas veidu (jeb “sabiedrības 
formāciju”) priekšvēsturē, otrs — aktuālo 
“kultūras” konfliktu priekšvēsturē, kā tā tra-
dēta antīkajā mitoloģijā, kā tā izpaužas to 
etnologu aprakstos, kuri centās saprast un 
aprakstīt ārpuseiropeiskās, premodernās 
kultūras. Marksa teorijai par “formām, kas 
norisinās pirms kapitālistiskās ražošanas”, 

atbilda Freida ģimeniski psiholoģiski un et-
noloģiski informētais “zinātniskais mīts” par 
patriarhātu, brāļu sacelšanos, tēva slepkavī-
bu un “vēlāko paklausību”.

Freida mācības sabrukums
Uz vienu viņiem kopīgo matricu ved ne 

tikai abu kritisko teoriju ģenealoģija: ideālis-
tisko filosofu un viņu materiālistisko pēcteču 
izstrādātā, dialoģiskā pseidodabisko institū-
ciju (dvēseles vēstures un sociālās vēstures 
institūciju) kritika. Arī abu kritiku sabrukumā 
atklājas bēdīga paralēle. Abas reizes īstenojās 
regresija, atgriešanās pie common sense kā 
abu dibinātāju pamatuzmetuma (vai “sistē-
mas”) izšķīšanas. Gluži kā Jozefs Šumpeters 
(Joseph Alois Schumpeter, 1883–1950) 
nošķīra Marksu “pravieti” no Marksa “so
ciologa” un tad abus no Marksa “ekonomista” 
un Marksa “skolotāja”12, tā arī psihoanalīzes 
vēsturē nošķīrās teorijas un prakses saistība. 
Ārstiem un dabaszinātniski skolotiem psiho-
logiem, kuri profitēja no jaunās bezapziņas 
psiholoģijas terapeitiskā pielietojuma, uzma-
nības centrā drīz vien nokļuva “tehnika”.13 
Metapsiholoģiju, proti, Freida mācību par 
dvēseles aparāta instancēm un funkcionēša-
nas veidu vairs neuztvēra kā pagaidu, prekā-
ru produktu, kas tapis ilgā kultūras attīstībā, 
tā tika dehistorizēta. Tīksmes un realitātes 
principu kļūmi izprata vienīgi kā tīri psihiskas 
regulēšanas instances. Tagadnes kultūras kri-
tika, kurai Freids veltīja sava mūža pēdējos 
divdesmit gadus, modernās masu veidošanās 
un tās tepes, antisemītisma un vispārinājuma 
formu, ksenofobiju uzskatīja par sava veida te-
rapijas blakusproduktu vai atkrituma produk-
tu, terapijas, kuru uzlūkoja par vienīgu jauno 
uzskatu avotu. Iekšējā saistība starp terapiju 
un kultūras kritiku, terapija kā kultūras kritika 
in nuce vairs netika saskatīta, terapeitiski ne-
pieciešamā “VirsEs nojaukšana” (Ferenci) —  
ķeršanās pie tradīcijas, kura no indivīdiem 
veido atkārtotājus, — tika aizstāta ar pacientu 
adaptīvo norūdīšanu, nekādi neapšaubot viņu 
dzīves vidi. Šajā laikā  12 000 visā pasaulē  
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organizēto psihoanalītiķu kļuva par inteliģen-
ces klusējošo frakciju. Būtisku artavu Freida 
lietas oriģināla un psihoanalīzes vēstures iz-
pratnei kādu pusgadsimtu sniedz nevis psi-
hoanalītiķi, bet gan filosofi un vēsturnieki. Tas, 
vai un kad iezīmētā psihoanalīzes revīzija tiks 
revidēta, ir atklāts jautājums. Šādas revīzijas 
priekšnosacījums būtu tās “lojālās domāša-
nas bremzēšanas” (Freids14) pārraušana, kura 
kā apvienības ideoloģija “dara svētu” tradēto 
“ortodoksiju” un tās pārstāvju, International 
Psychoanalytic Association, vēsturi...

Tulk. LZA īst. loc. Dr.phil. Igors Šuvajevs 
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Zusammenfassung

Schlüsselwörter: Anamnesis, kritische Theorie, Psychoanalyse, Institutionen

Max Horkheimer, der Begründer der sogenannten “Frankfurter Schule” (der Soziologie)  
hat 1937 die Marxsche Gesellschaftstheorie als eine neuartige Wissenschaft der Institutio-
nenKritik charakterisiert, die sich im Unterschied zu den Natur — und Geisteswissenschaften 
mit deren Matrix, der bürgerlichen Gesellschaft — als einer transitorischen Gesellschaftsfor-
mation — beschäftigt. Auch die Freudsche Therapeutik ist eine Kritik (obsolet gewordener) 
individueller und kollektiver Institutionen. Freilich wurde sie lange Zeit, Freuds “Selbstmiss-
verständnis” (Habermas) folgend, als eine Naturwissenschaft verkannt. Geistesgeschichtlich 
stehen beide Kritiken in der Tradition der von Schelling und Luwig Feuerbach vorgetragenen 
Hegelkritik.
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summary

key words: anamnesis, critical theory, psychoanalysis, institutions

Max Horkheimer, the founder of the socalled “Frankfurt School” (of sociology), character-
ised Marxian social theory in 1937 as a new science of institutional criticism, which concen-
trates, unlike the natural sciences and humanities, on the analysis of their matrix, civil society, 
as a transitory social formation. Freudian theory also implies criticism of individual and col-
lective institutions that have become obsolete. For a long time, following Freud’s “selfmisun-
derstanding” (J. Habermas), it has been misjudged as natural science. In terms of intellectual 
history, both forms of criticism belong to the tradition of Schelling and Ludwig Feuerbach as 
critics of Hegel’s idealism.


