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PRATARMĖ

Svarbiausias marksistinės filosofijos bruožas yra jos 
metodologinis kryptingumas. Didėjančios mokslo spe
cializacijos sąlygomis marksizmo plėtojama dialektika 
teikia vieningą metodologinę poziciją visoms tikrovės ty
rimo sritims. Tuo ji prisideda ir prie lygiagrečiai v yk s
tančios mokslo integracijos.

Metodologinę šiuolaikinio mokslo specifiką išreiškia 
vystym osi požiūris. Jis tapo būtinas aiškėjant, kad visa 
kas tikrovėje yra vystym osi procesų produktai ir kad 
stebimoji reiškinių būsena, kaip nenutrūkstančio proceso 
momentas, nėra pakankamas pagrindas jų buvimui paaiš
kinti. Vadinasi, marksistinė dialektinė metodologija išreiš
kia šiuolaikinius mokslo raidos poreikius.

Marksistinė filosofija yra vystym osi idėjos metodolo
ginio realizavimo pradininkė. Kai K. Marksas ir F. En
gelsas kūrė teorinius dialektinės metodologijos pagrindus, 
ta idėja toli gražu dar nebuvo tapusi bendru metodologi
niu mokslo raidos principu. Gamtotyroje reikšmingiausią 
postūmį šia kryptim i padarė biologijos mokslas. Bet ir 
čia K. Marksas ir F. Engelsas atkreipė dėmesį į socialinį 
žmogaus išsivystymo aspektą dvidešimt penkeriais metais 
anksčiau, negu Č. Darvinas paskelbė savo biologinę žmo
gaus kilmės teoriją. Jie pirmieji pritaikė vystym osi po
žiūrį visuomenės istorijos ir pažinimo proceso aiškinimui, 
suteikdami šiam požiūriui universalaus mokslo metodolo
gijos principo pobūdį.

Ypatingas dialektinės metodologijos tiriamojo pritai
kym o atvejis yra marksistinė socializmo teorija, istori
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joje pirmoji mokslinio tipo socialinės pažangos progno
zės teorija. K. Marksas ir F. Engelsas čia praskynė ke
lią moksliniam visuomenę pertvarkančios socialinės ve ik 
los programavimui, ypač reikšmingam mūsų gyvenamuo
ju laikotarpiu.

Marksistinės iilosoiijos metodologinių idėjų kūrėjai 
niekur nėra sistemingai išdėstę jos pagrindų. K. M ark
sas ir F. Engelsas, o vėliau ir V. Leninas šias idėjas skel
bė spręsdami su savo socialine veikla susijusias teorines 
problemas ir šiuo aspektu polemizuodami su idėjiniais 
priešininkais. Todėl šiandien norint išdėstyti metodologinį 
marksistinės iilosoiijos turinį, kaip ištisinę vieningos prob
lematikos teoriją, paprasto rėmimosi pirminiais šaltiniais 
dar neužtenka. Buvo nemaža bandymų šį turinį sisteminti, 
tačiau ligi šiol dar nesurasta bendros, visiems priimtinos 
dėstymo schemos. Tai liudija ir nesibaigiantys marksisti
nės filosofijos pagrindų kurso programų struktūros kaita
liojimai.

Si knyga yra dar vienas mėginimas metodologinio 
marksistinės filosofijos turinio problematiką susieti į vie
ningą visumą. Kaip tai pavyko, tegul sprendžia skaitytojai, 
savarankiškai studijuojantys marksistinę filosofiją. Jiems 
šis rašinys ir skiriamas.



PIRMAS SKYRIUS

MARKSISTINĖ
ŠIUOLAIKINĖS FILOSOFIJOS 
OBJEKTO SAMPRATA

Viena iš filosofijos, kaip tam tikro mokslo, ypaty
bių yra ta, kad jos tiriamojo objekto negalima tiesiog 
nusakyti. Visų pirma dėl to, kad to objekto samprata 
įvairiais istorijos laikotarpiais esmingai kito. Be to, visais 
laikais įvairios filosofinės srovės skyrėsi ir skiriasi vie
nos nuo kitų ne tik keliamų problemų sprendimu, bet ir fi
losofinės problematikos pobūdžio samprata. Ligi šiol gin
čijamasi, ar filosofija apskritai laikytina mokslu, ar 
ypatinga, mokslui priešpriešinama pažintinės žmonių veik
los šaka. Vadinasi, nebuvo ir nėra bendros, visų pripa
žintos filosofijos koncepcijos. Todėl ir šiuolaikinės filoso
fijos objektas gali būti vienareikšmiškai nusakytas tik 
remiantis pasirinkta filosofijos koncepcija.

Marksizmo požiūriu, šiuolaikinė filosofija yra apib
rėžtos paskirties mokslas, turintis savitą objektą ir prob
lematiką. Ryšio su istorine filosofijos raida aiškinimas 
įeina į mokslinį šios koncepcijos pagrindimą.

1. ISTORINIS FILOSOFIJOS OBJEKTO KITIMAS

Filosofija formavosi senovėje kaip universalus, 
dar nespecializuotas mokslas. J i nagrinėjo visa tai, kas 
domino ar galėjo dominti žmogų. Jos objektas buvo tik
rovė visais galimais tyrinėjimo aspektais. Vadinasi, tuo 
metu dar nebuvo reikalo apibrėžti filosofijos objektą. Ta
čiau, nors tada ir nebuvo skirtingų nuomonių dėl objekto 
apimties, pradėta įvairiai aiškinti jo turinį. Filosofijoje
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išsiskyrė dvi priešingos kryptys — materializmas ir idea
lizmas,— susidarančios iš daugelio įvairių srovių, skir
tingai aiškinančių filosofijos tiriamą tikrovę. M aterialis
tinės srovės laikė tikrove žmogaus juntamų daiktų pasaulį, 
kuriam priklauso ir jį pažįstantis žmogus. Idealistinėms 
srovėms tikrovė yra ypatinga, ideali, dvasinės prigim
ties būtis, tik žmogaus suvokime įgyjanti juntamų daiktų 
pavidalą. Ši ideali būtis, idealizmo požiūriu, ir yra tik
rasis filosofinio aiškinimo objektas.

Apibūdindamas tikrovę, idealizmas operuoja iš reli
ginės tradicijos perimtais vaizdiniais. Idealioji būtis iš 
esmės yra filosofinė dvasiškosios, antgamtinės būties mo
difikacija. Tačiau idealistinė tikrovės samprata su religi
ne tiesiogiai nesutampa. Religijoje pasaulis suskyla į du: 
antgamtinį, arba dvasiškąjį, ir šio kuriamą bei valdomą 
materialųjį pasaulį. Nuoseklus idealizmas yra monistinė 
vienos tikrovės samprata, kuri, religiniu požiūriu, yra ar
tima panteizmui, tapatinančiam dievą su gamta.

Religinei tikrovės sampratai artimesnis yra dualizmas, 
t. y. filosofinė dvejopos tikrovės koncepcija. Tačiau dua
lizmas negali būti laikomas savarankiška, nuo idealizmo 
atskiriama filosofijos kryptimi. Laikydamas besąlygiškai 
tikra tik dvasinę būtį, dualizmas priartėja prie idealizmo 
kaip nenuosekli jo atmaina. Antra vertus, vargu ar įmano
mas ir visiškai nuoseklus idealizmas. .Teigdamas dvasinę 
tikrovės prigimtį, jis negali išvengti jos priešpriešinimo 
juntamajam daiktų pasauliui.

Iš minėtų krypčių išsiskiria agnostinio pobūdžio filoso
finės srovės, neigiančios pasaulio pažinumą. Agnosticiz
mo požiūriu, žmogus negalįs pažinti tikrovės prigimties, 
ir dėl to jokia filosofinė tikrovės samprata negalinti būti 
pagrįsta. Nuoseklus agnosticizmas virsta ypatingu, „sub
jektyviuoju" idealizmu, kuris pažinimo objektu laiko ne 
pačią tikrovę, o tik jos sužmogintą, juslinį vaizdą. Teigda
mas ne būties, o tik pažinimo objekto idealumą, jis ski
riasi nuo nuoseklesnio „objektyviojo" idealizmo. Yra ir 
materializmui artimesnis „pusinis" agnosticizmas, kuris 
nepriešina tikrovės jos jusliniam vaizdui, tačiau laiko, kad 
gilesnis tikrovės prigimties pažinimas žmogui yra nepasie
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kiamas. F. Engelsas jį apibūdino kaip „drovųjį" materia
lizmą.

Įvairios tarpinės srovės yra filosofinės pozicijos ne
nuoseklumo apraiškos. Pagrindinės, viena kitai priešingos 
filosofijos kryptys y ra materializmas ir idealizmas.

Senovėje prasidėjęs filosofijos susiskaidymas į skir
tingas sroves leidžia skirti bent tris jos objekto sampra
tos variantus. Tikruoju filosofinio pažinimo objektu čia 
buvo laikomas arba juntamas materialus pasaulis, arba spė
jama idealioji būtis, arba tik sužmogintas, juslinis pasau
lio vaizdas. Ryšium su tuo prasidėjo ir mėginimai skaidyti 
filosofijos objektą į skirtingo pobūdžio sritis. Antai Aris
totelis skyrė bendrąsias būties problemas sprendžiančią 
„pirmąją filosofiją" nuo jos specialaus tyrinėjimo sričių. 
Aleksandrijos laikotarpiu pradėjo formuotis specialieji 
mokslai, savo objektu išsiskiriantys iš filosofijos.

Viduramžių epocha, kurioje filosofijai oficialiai buvo 
skiriamas teologiją aptarnaujančio mokslo vaidmuo, dar 
tik rengė teorines prielaidas tam naujam filosofijos moks
liniam statusui, kurį ji įgijo naujausiais amžiais.

Naujieji amžiai;— tai intensyvios mokslo specializaci
jos epocha. Mokslas, pirmiausia gamtotyra, diferencijuo- 
jasi į atskiras, savarankiškai besirutuliojančias šakas. Ky
la klausimas, kas dar lieka tyrinėti tradicinei filosofijai 
ir koks jos santykis su kitais mokslais. Iškyla filosofijos 
objekto problema, skirtingų srovių nevienodai supran
tama. Šios problemos mokslinio sprendimo kryptį sąlygo
jo gamtotyros specializacijos pobūdis. Įvairūs gamtos 
mokslai skaidė ją  į specialiai tyrinėjamas savarankiškas 
sritis, neapimdami jos kaip visumos. Visuminis tikrovės 
ir jos pažinimo sąlygų aiškinimas ir toliau liko filosofijai, 
.lai liko ir tos sritys, kurioms tirti tuo metu dar nebuvo 
susiformavę savarankiški mokslai (logika, psichologija ir 
kl;.).

Filosofijos nagrinėjama problematika tuo metu buvo 
labai įvairi, o jos objekto apimtis neturėjo aiškių ribų. 
Šiuo atžvilgiu filosofija akivaizdžiai skyrėsi nuo specia
liųjų mokslų. Nuo šių mokslų ji skyrėsi ir tyrimo meto
dais. Filosofija ir toliau liko grynojo protavimo, t. y. spe
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kuliatyvinis mokslas, priklausomai nuo krypties daugiau 
ar mažiau laisvai operuojantis kitų mokslų duomenimis. 
Dėl to ji „netilpo" į bendrąją mokslo specializacijos sis
temą kaip jos sudedamoji dalis. Iš čia kilo filosofijos, 
kaip ypatingos žmonių pažintinės veiklos srities, priešprie- 
šinimas mokslui. Toks priešpriešinimas buvo ypač būdin
gas toms filosofinėms srovėms, kurių požiūriu, filosofijos 
problematika iš viso moksliniais pagrindais neišsprendžia
ma.

Filosofijos problematikos įvairialytiškumas sąlygojo 
jos vidinę specializaciją, susiskaidymą į įvairaus pobūdžio 
disciplinas. Specializacijos pobūdis, specialiųjų discipli
nų skaičius bei jų  turinys buvo aiškinamas taip pat ne
vienodai kaip ir pažintiniai filosofijos tikslai. Tačiau pag
rindinės šios specializacijos linijos buvo dvi: būties 
teorija, arba ontologija, ir pažinimo teorija, arba gnoseolo
gija. Kitos filosofijos discipliųos, pvz., logika, psichologi
ja, istorijos filosofija, etika, estetika ir kt., šioje speciali
zacijoje vaidino pagalbinį vaidmenį.

Pagrindinė filosofinių pozicijų susidūrimo sritis buvo 
ontologija. Materialistinė filosofija ją kūrė kaip gamto
tyros duomenimis besiremiančią gamtos filosofiją (natūr
filosofiją). Idealizmas laikė ontologiją nuo gamtotyros ne
priklausoma metafizine (esančia už fizikos) disciplina, ku
riai pajungiama atitinkamai gamtotyros turinį interpre
tuojanti natūrfilosofija. Filosofinių pozicijų skirtingumas 
atsispindėjo ir gnoseologijoje.

Naujųjų amžių filosofijoje susiformavo gana daug sro
vių, kurios skyrėsi viena nuo kitos ne tik ontologinėmis 
pozicijomis bei nagrinėjam ąja problematika, bet ir termi
nologijos savitumais. Visa tai silpnino filosofijos poveikį 
gamtotyros ir apskritai specialiųjų mokslų raidai. Net 
materialistinė filosofija, tiesiogiai besiremianti gamtoty
ros duomenimis, neįstengė įžvelgti metodologinių toles
nės gamtos mokslų raidos poreikių ir XIX a. viduryje šiuo 
atžvilgiu net atsiliko nuo tų mokslų.

Apie XIX a. vidurį gamtotyros raidoje prasideda reikš
mingas posūkis. Jo je vis labiau įsigali visa ko vystymosi
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idėja. Nuo paprasto empirinio egzistuojančių gamtos daik
tų tyrinėjimo pereinama prie jų  kilmės bei kitimo sąlygų 
aiškinimo. Dėl to gamtotyros kuriamas gamtos paveikslas 
įgyja naują pobūdį. Šio posūkio reikšmę taikliai apibūdino 
F. Engelsas, sakydamas: „ < . . . >  jei ligi praėjusio am
žiaus pabaigos gamtos mokslas daugiausia buvo renkama
sis mokslas, užbaigtų daiktų mokslas, tai mūsų amžiuje 
jis iš esmės yra tvarkomasis mokslas, procesų mokslas, 
mokslas apie tų daiktų kilmę bei vystymąsi ir apie ryšį, 
kuris šiuos gamtos procesus jungia į vieną didžią visu
mą" Gamtos sritys, kurias gamtotyra tyrinėja kiekvieną 
atskirai ir kurias vystymosi procesai jungia į bendrą gam
tos paveikslą, tik reliatyviai yra atskiriamos viena nuo 
kitos. Tik kaip visos gamtos istorijos sąlygojamos reiški
nių sritys jos sudaro ypatingus mokslinio tyrimo objektus.

Ryškėjant visos gamtotyros objekto vienumui, kiekvie
nas gamtos mokslas yra verčiamas aiškinti savo vietą tarp 
kitų gamtos mokslų ir atsižvelgti į gamtos, kaip visumos, 
ypatybes. Vadinasi, pati gamtotyra ima aiškinti gamtos 
„sistemą". Todėl nebelieka mokslinio pagrindo kurti ypa
tingą, filosofinę gamtos sistemą ontologinių ar natūrfilo- 
sofinių spekuliacijų pavidalu. Materialistinei filosofijai 
iškyla reikalas suderinti savo objektą su gamtotyros ir v i
so mokslo tolesnės raidos poreikiais. Tačiau anuo metu 
tie poreikiai dar nebuvo akivaizdūs. Vystymosi idėjos įsi
galėjimas gamtotyroje tebuvo vos prasidėjęs, o visuome
nės mokslai dar ieškojo kelių į objektyvų mokslinį savo 
srities reiškinių tyrimą. Reikėjo didelio įžvalgumo, kad 
gamtotyros daromame posūkyje būtų pastebėta viso moks
lo raidos naujo etapo pradžia ir filosofijos mokslo naujos 
koncepcijos pagrindas. Tokį įžvalgumą parodė K. M ark
sas ir F. Engelsas, kurie, aiškindami praktinius revoliuci
nio darbininkų judėjimo tikslus, padarė epochinės reikš
mės atradimus filosofijos srityje.

1 Marksas K., Engelsas F. Rinktiniai raštai dviem tomais.— V., 
1950,— T. 2 — P. 349.
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2. MARKSISTINĖ FILOSOFIJOS 
OBJEKTO SAMPRATA

Iš filosofijos mokslinio turinio iškritus tradicinei 
natūrfilosofinei problematikai, jai neabejotinai liko spe
cialiųjų mokslų neperimtas tikrovės pažinimo proceso 
metodologinių pagrindų aiškinimas.

XIX a. viduryje besiformuojanti pozityvistinė filoso
fija iškėlė mintį, kad specializuoto mokslo pažanga naiki
nanti pagrindą filosofijai likti ypatingu tikrovės mokslu. 
Specialiųjų mokslų vykdomų tikrovės tyrimų rezultatams 
nereikią kokio nors filosofinio priedo. Bandymai kurti spe
cifiškai filosofinį tikrovės paveikslą tegalį paversti filo
sofiją mokslui svetima „metafizika". Filosofija galinti iš
likti tik virsdama bendrąja mokslo raidos teorija (episte- 
mologija), reikšminga specialiesiems mokslams kaip kovos 
su „metafizinėmis" spekuliacijomis įrankis.

Iš tikrųjų pati mokslo raida, atitrauktai nuo jo pažin
tinės paskirties, dar nesudaro savarankiško tyrimo ob
jekto. Mokslas yra tikrovės pažinimo įrankis, ir tik šiuo 
aspektu jo raida gali būti vaisingai tyrinėjama. Mokslo 
pažangos sąlygų aiškinimas negali neapimti jo pažintinio 
efektyvumo sąlygų. Dėl to ir filosofija negali vaisingai ty
rinėti mokslo raidos neturėdama savos tikrovės koncepci
jos, t. y. nesiremdama tam tikrais mokslinio pažinimo re
zultatų tikroviškumo kriterijais bei atitinkama pažinimo 
subjekto ir objekto santykio samprata. Be to, pažinimo 
proceso tyrimo problematika gali būti moksliškai keliama 
bei sprendžiama tik tada, jei pati tikrovė yra laikoma 
tiesioginiu mokslinio pažinimo objektu, vadinasi, jei yra 
remiamasi materialistine tikrovės samprata.
1 Materialistinė tikrovės samprata apima įvairius moks
lo raidos lygius, susijusius su skirtingomis pažiūromis į 
reiškinių aiškinimo moksliškumo sąlygas. Moksliškumo 
samprata keičiasi drauge su mokslo pažanga. Įsigalėjus 
moksle vystymosi idėjai, vystymosi požiūrio taikymas ta
po šiuolaikinio moksliškumo reikalavimų išraiška. Tik vys
tymosi aspektu gali būti moksliškai aiškinamas ir pats 
pažinimas. Dėl to yra būtina tirti vystymosi proceso spe
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cifiką, būdingą įvairaus pobūdžio procesams — ir vyks
tantiems negyvojoje bei gyvojoje gamtoje, ir žmonių v i
suomenėje, ir pažintinio mąstymo srityje. Kad būtų galima 
taikyti vystymosi požiūrį visose mokslo šakose, yra būti
na bendroji vystymosi proceso teorija, apibūdinama dia
lektikos terminu. Marksizmo požiūriu, toks visapusiškas 
vystymosi proceso tyrimas kaip tik ir priklauso šiuolaiki
nei filosofijai.

Tirdama vystymosi procesą, aiškindama jo bendrąsias 
sąlygas ir dėsnius, filosofija tuo pačiu aspektu apima visą 
tikrovę ir pažintinį mąstymą. Naujoviškai formuluodama 
savo problemas, ji išlaiko tradicinį filosofijos objekto uni
versalumą ir sudaro teorines prielaidas racionaliam anks
tesnės filosofijos turiniui perimti. Tuo būdu savo mate
rialistinei pozicijai ji suteikia šiuolaikinį dialektinį po
būdį. Dėl to ji ir apibūdinama kaip dialektinė m ateria
listinė filosofija.

Aiškiai apibrėždama savo tiriamąjį objektą, šiuolaiki
nė filosofija, kaip savitas mokslas, įeina į bendrą mokslo 
specializacijos sistemą. To objekto aspektu filosofija gali 
operuoti pažintiniais kitų mokslų rezultatais, nepažeisda
ma jų  mokslinės kompetencijos, ir vaidinti savitą, bet v i
siems mokslams reikšmingą metodologinį vaidmenį.

3. METODOLOGINIS FILOSOFIJOS 
VAIDMUO

Metodologinėmis problemomis užsiima ne tik fi
losofija. Su jomis susiduria kiekvienas mokslas, aiškinda
masis savo pažangos perspektyvas. Įvairūs mokslai tas 
problemas sprendžia remdamiesi savo pažintiniu paty
rimu.

Visų konkrečių tyrimų metodika grindžiama pažinti
niu atitinkamų mokslų patyrimu. Visi mokslinio tyrimo 
metodai turi savyje teorinius ankstesnių tyrimų rezultatus, 
pateisinančius tuos metodus. Pavyzdžiui, spektrinę anali
zę tyrimo metodu daro fizikinė spektro teorija, statistinį 
reiškinių aiškinimą — matematinė tikimybių teorija, svars
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tyklių varto jim ą—-atitinkama mechanikos teorija ir t. t. 
Vartodamas įvairius tyrimo metodus, mokslas tikslingai 
panaudoja teorines žinias naujiems tyrimams. Dėl to ir 
pažintinio patyrimo studijavimas yra būtina kiekvieno mo
kslo pažangos sąlyga.

Nuo konkrečių metodikų skirtina metodologija — ben
dra mokslinio tyrimo metodų teorija. Specialių metodolo
ginių tyrimų objektas yra visas tam tikro mokslo pažin
tinis patyrimas. Čia aiškinamos to mokslo tolesnės pažan
gos prielaidos. Šiuo atžvilgiu specialioji metodologija yra 
mokslas apie mokslą arba to mokslo metateorija.

Pažymėtinos dvi kiekvienos metodologijos ypatybės. 
Pirma, dėl pačios mokslinio pažinimo prigimties metodolo
gija negali būti užbaigta. Jos problematika ir sprendimai 
keičiasi mokslo raidoje. Antra, nėra ir negali būti užda
ros,! vieno kurio nors mokslo ribose kuriamos metodolo
gijos. Specialaus tyrimo sritys yra tik santykiškai sava
rankiškos. Kiekvienas mokslas turi išaiškinti savo vietą 
tarp kitų mokslų, remtis tų mokslų patyrimu. Todėl ir 
specialioji metodologija nėra grynai speciali — į jos 
problematiką įeina ir įvairiems mokslams bendrų prob
lemų.

Yra ir visiems mokslams bendrų metodologinių prob
lemų, susijusių su teorinės veiklos moksliškumo samprata. 
Jos sudaro bendrosios mokslo metodologijos problemati
ką, spręstiną remiantis metodologiniu visų mokslų raidos 
patyrimu.

Mokslinė metodologija pradėjo formuotis dar senovėje 
drauge su mėginimais moksliškai aiškinti tikrovės reiški
nius, Besiformuojančio mokslo specifiką išreiškė struk
tūrinis priežastinis reiškinių aiškinimas. Daiktų savybės 
pradėtos sieti su jų  struktūra, o jų  buvimas bei kitimas — 
su pačioje tikrovėje glūdinčiomis priežastimis. Tuo besi
formuojantis mokslas skyrėsi nuo mitologijos, aiškinan
čios gamtos procesus kaip tikslingus veiksmus. Tolesnį 
žingsnį ta pačia kryptimi žengė naujųjų amžių gamtoty
ra, teikdama struktūriniam bei priežastiniam reiškinių aiš
kinimui tiksliai formuluojamų dėsnių pavidalą. Šiais moks
liškumo kriterijais vadovaujamasi teorinėje veikloje ir
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ligi šiol. Tačiau šie kriterijai, įsigalėjus moksle vystymosi 
idėjai, pasirodė esą nepakankami. Paaiškėjo, kad struktū- 
rinis priežastinis reiškinių aiškinimas sudaro tik vieną tik
rovės mokslinio aiškinimo aspektą. Šiuolaikiniam mokslui 
kilo reikalas aiškinti tiriamųjų reiškinių išsivystymo, eg
zistavimo bei kitimo sąlygas vis plačiau ir giliau apimant 
tikrovę kaip visumą. Vystymosi požiūrio taikymas tapo 
svarbiausiu mokslinės metodologijos reikalavimu.

Dialektinė materialistinė filosofija, darydama savo ob
jektu vystymosi procesą, suteikia teorinį pagrindą nau
jai formuluoti šiuolaikinės specialiosios mokslinės veik
los moksliškumo kriterijus. Remiantis tais kriterijais, ga
lima išaiškinti tos veiklos rezultatų pažintinį lygį, atsi
žvelgiant į tai, kiek juose yra realizuota vystymosi idėja. 
Čia aiškinama, kokiu mastu tam tikras mokslas, jo šaka 
ar kokia nors teorija jau yra aprėpusi savo objektų su
siformavimo bei egzistavimo istoriją, kokios tos istorijos 
pusės dar nepradėtos aiškinti, ir pagal tai nustatoma toles
nių tyrinėjimų problematika.

Dialektiniai specialiųjų mokslų brandumo kriterijai ne
paneigia reikalo taikyti gautų rezultatų matematinio tiks
lumo kriterijus, bet ir su jais nesutampa. Kiekvieno spe
cialaus mokslo raidoje galima skirti esamosios situacijos 
aiškinimo ir jos istorinio pagrindimo stadijas. Pirmojoje 
stadijoje reiškinių tyrimas apima jų  aprašymą, klasifika
vimą, struktūros aiškinimą, jų  tarpusavio ryšių ir ryšių su 
aplinka nustatymą. Šios stadijos tyrimų rezultatams vertin- 
li taikomi jų matematinio tikslumo kriterijai. V ertinant 
antrosios stadijos mokslo rezultatus, matematinio tikslu
mo kriterijai patenka į antrąją vietą, užleisdami pirmumą 
vystymosi idėjos realizavimo masto kriterijams. Pavyz
džiui, biologija atsilieka nuo fizikos tyrimo rezultatų ma
tematiniu tikslumu, bet pralenkia ją  vystymosi idėjos rea
lizavimu.

Vystymosi idėjos realizavimas priklauso ne tik nuo šio 
(yrimo aspekto pasirinkimo, bet ir nuo to, kokias meto
dines galimybes tam tikru metu turi konkretus mokslas. 
Pavyzdžiui, šiuolaikinė fizika dar negali pradėti tyrinėti 
mikrodąlelyčių išsivystymo procesų. J i dar nepriėjo ir
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prie jų  struktūios tyrimo. Tačiau tai nepateisina kai kurių 
fizikų pažiūros, kad fizika apskritai turinti apsiriboti ti
riamųjų reiškinių aprašymu, nepretenduodama kada nors 
juos paaiškinti. Ši pažiūra kartais bandoma paversti bend
ru mokslo metodologijos principu. Nesunku pastebėti, kad 
toks metodologinis ,,nusiginklavimas" prieštarauja pažin
tiniam kitų mokslų, pavyzdžiui, biologijos, patyrimui. Ka
daise biologija neturėjo metodologinių prielaidų paaiš
kinti vystymosi aspektu gyvybės formų įvairovę. XIX a. 
viduryje tokios prielaidos atsirado, ir vystymosi idėja ga
lėjo būti pradėta realizuoti. Šiuolaikinės fizikos būklė 
šiuo atžvilgiu yra palankesnė negu XVIII a. biologijos: 
mikrodalelyčių vystymasis, t. y. vienų dalelyčių virtimas 
kitomis, jau1 ir dabar yra konstatuotas. Esamos metodinės 
kliūtys nepanaikina fizikos tolesnės pažangos problemų ir 
reikalo ieškoti būdų jas spręsti.

Dialektinė metodologija padeda aiškinti specialiųjų 
mokslų pažangos problematiką, pagrįsti tolesnių tyrimų 
krypties pasirinkimą, neribodama šių mokslų pažintinės 
kompetencijos savarankiškai spręsti toje kryptyje išky
lančias problemas. Ji plečia tyrinėtojų pažintinį horizon
tą, padėdama įvertinti specialiųjų tyrinėjimų reikšmę vi
so mokslo raidos aspektu ir tuo stimuliuodama tolesnius 
tyrinėjimus, niekuomet nesitenkinant pasiektais rezulta
tais.

4. PASAULĖŽIŪRINIS BEI IDEOLOGINIS 
FILOSOFIJOS VAIDMUO

Marksizmo požiūriu, filosofijos išsivystymas iš uni
versalaus į ypatingą metodologinės paskirties mokslą ne
menkina jos pasaulėžiūrinio vaidmens. Filosofijos ryšys su 
pasaulėžiūra buvo ir yra gana glaudus, ir dėl to jos ga
na dažnai tiesiog tapatinamos. Tačiau pasaulėžiūros sąvo
ka yra platesnė negu filosofijos ir iš viso nelengvai apib
rėžiama. Apskritai pasaulėžiūra laikoma bendra pažiūra į 
pasaulį, į žmonių visuomenę ir atskiro žmogaus vietą ta
me pasaulyje, į žmonių elgesio vertinimo kriterijus. Dėl
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to pasaulėžiūros turinys negali būti kokio nors vieno 
mokslo! objektu. Be to, pasaulėžiūros turinys nėra viena
lytis. Pasaulėžiūra apibūdinama dviem skirtingais aspek
tais: pažintiniu aiškinamuoju ir ideologiniu vertinamuo
ju. Šie aspektai pasaulėžiūroje dažnai derinami, išvedami 
vienas iš kito. Ypač tai būdinga religinei pasaulėžiūrai, 
kuri, aiškindama pasaulio sąrangą antgamtinių jėgų va
lia, atitinkamai aiškina ir žmonių elgesio vertinimo kri
terijus.

Senovėje besiformuojanti filosofija iš pradžių turėjo 
bendros pasaulėžiūros pobūdį. Vėliau, siaurėjant filoso
fijos objektui, įvairių filosofinių srovių pradėta kelti al
ternatyva: ar filosofija yra su pasaulėžiūra nesutampan
tis mokslas, ar ji yra savo turiniu mokslui priešpriešina
ma pasaulėžiūra. Marksistinėje filosofinėje literatūroje 
šiuo klausimu nėra vieningos nuomonės. Kai kurie auto
riai marksistinės filosofijos turinį laiko dvilypiu. Kaip 
vystymosi proceso teorija (dialektika) ji yra laikoma api
brėžtu mokslu, kurį papildo materialistinės krypties pa
saulėžiūrinis turinys. Kiti autoriai pasaulėžiūrinį filosofijos 
turinį sieja su jos metodologine specifika. Ši pažiūra, at
rodo, yra labiau pagrįsta.

Marksistinę filosofiją daro pasaulėžiūrą kuriančiu 
veiksniu kaip tik jos metodologinis turinys. Pats pasaulė- 
žiūrų skirstymas į mokslines ir nemokslines galimas tik 
metodologiniu pagrindu. Pasaulėžiūra yra tiek moksliška, 
kiek ji yra grindžiama moksline metodologija. Problemiš- 
kiausia yra galimybė taikyti mokslinę metodologiją ideo
loginio pobūdžio vertinimams. Tokią galimybę rado mark“ 
Nistinė filosofija, konstatavusi šių vertinimų kriterijų isto- 
i iškurną ir išaiškinusi objektyvias jų  kitimo prielaidas. Tai 
reiškia, kad ideologinių vertinimų kriterijai gali būti ob
jektyviai aiškinami atsižvelgiant į realius konkrečios v i
suomenės vystymosi poreikius. Tuomet nėra pagrindo 
I>i iešpriešiniti ideologinius vertinimus moksliniam tikrovės 
aiškinimui. Tokio priešpriešinimo veikimo konkretus pa
vyzdys yra marksistinė socializmo teorija. Socializmas čia 
Ii ak tuo j amas kaip objektyviai sąlygota visuomenės vys
tymosi pakopa, kurios istorinis būtinumas pagrindžiamas
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nesiremiant vertinamojo pobūdžio argumentais. Šiuo at
žvilgiu ji yra ištisai mokslinio tipo teorija. Būdama revo
liucinio darbininkų judėjimo programų ir atitinkamų ver
tinimų teorinis pagrindas, ji vaidina ir svarbų ideologi
nio pobūdžio vaidmenį.. Tačiau tai nereiškia, kad iš dia
lektinės metodologijos turinio galima tiesiog logiškai iš
vesti socialistinius šiuolaikinės visuomenės vertinimus. Čia 
yra būtina visapusiška mokslinė toje visuomenėje vyks
tančių procesų analizė.

5. DIALEKTINĖS MATERIALISTINĖS
FILOSOFIJOS PROBLEMATIKOS
VIENINGUMAS

Savo dialektiniu turiniu filosofija yra vieningos 
problematikos mokslas. Tiesa, tikrovės (gamtos, visuome
nės) ir ją pažįstančio mąstymo vystymosi procesai yra skir
tingo pobūdžio. Todėl yra skiriama objektyvioji ir subjek
tyvioji dialektika. Tačiau tai nereiškia, kad yra dvi dia
lektikos, nevienodai aiškinančios gamtos bei visuomenės 
ir pažinimo procesus. Priešingai, dialektika yra visokių 
vystymosi procesų pobūdžio tapatumo teorija, nes ji aiš
kina, kas yra bendra tarp tikrovės objektų ir pažinimo 
vystymosi procesų. Subjektyvioji ir objektyvioji dialekti
k a — tai tik du tos pačios dialektikos problematikos as
pektai. Marksistinė šiuolaikinės filosofijos objekto sam
prata taip pat naikina pagrindą jos problematikos besą
lygiškam skirstymui į ontologinę ir gnoseologinę. Jos po
žiūriu, gryna ontologija, t. y. tokia būties teorija, kurios 
turinys skirtųsi nuo visų mokslų kuriamo tikrovės pa
veikslo, neturi teorinio pagrindo. Todėl dialektinė proce
sų pasaulio samprata įeina į pažinimo teoriją kaip jos tu 
rinio neatskiriama dalis. Vadinasi, neturi teorinio pag
rindo ir gryna, t. y. atitraukta nuo dialektinės tikrovės 
sampratos, gnoseologija. Taigi ir šiuo atžvilgiu galima kal
bėti tik apie du filosofijos problematikos aspektus — onto
loginį ir gnoseologinį, kurie vienas kito atžvilgiu nė
ra savarankiški. Besąlygiškai neskaido marksistinės filo-
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Sofijos problematikos ir materialistinė istorijos samprata, 
teikianti metodologinį pagrindą tyrinėti visuomenės rai
dą kaip objektyviais požymiais nusakomą vystymosi 
procesą. Nors tai ir sukuria objektą specialiai filoso
finei disciplinai, bet pati materialistinė istorijos sampra
ta ištisai įeina į bendrąją dialektinę tikrovės samp
ratą.



ANTRAS SKYRIUS

PAGRINDINIAI FILOSOFIJOS 
MOKSLINĖS RAIDOS ETAPAI

Dialektinio materializmo metodologinės pozici
jos išreiškia šiuolaikinio filosofijos mokslinės raidos 
etapo specifiką. Todėl dialektinės materialistinės fi
losofijos vieta filosofijos istorijoje ir jos istorinė reikš
mė gali būti reikiamai įvertinta tik išsiaiškinant jos san
tykį su ankstesniais tos raidos etapais. Filosofijos moks
linės raidos tyrinėjimas įeina į šiuolaikinės bendrosios 
mokslo metodologijos principų pagrindimo problematiką.

Per ilgaamžę savo istoriją filosofija vaidino labai įvai
rų pažintinį, kultūrinį bei socialinį vaidmenį. Dėl to fi
losofijos istorija gali būti nagrinėjama įvairiais jos turi
nio bei raidos sąlygotumo aspektais. Vienas iš jų  yra fi
losofijos mokslinės raidos aspektas.

Pažiūra į filosofiją kaip mokslą yra būdinga jos ma
terialistinei krypčiai. Idealizmo požiūriu, filosofijos prob
lematika yra ypatinga, neišsitenkanti mokslo ribose. To
dėl filosofijos mokslinė raida iš esmės sutampa su mate
rializmo raida. Tačiau tai nereiškia, kad visi moksliniai 
filosofijos laimėjimai yra vien filosofų materialistų nuo
pelnas. Kaip mokslas, filosofija iš tikrųjų vystėsi mate
rialistiniu pagrindu. Tačiau materializmas, kaip mokslinė 
filosofijos raidos kryptis, netapatintinas su konkrečiomis 
jo atstovų teorijomis. Visų pirma dėl to, kad tos teorijos 
ne visuomet būna nuoseklios metodologinių pozicijų at
žvilgiu. Be to, materializmo polemikoje su idealizmu spren
džiamos filosofinės problemos daugeliu atvejų tampa sa
varankiškos krypčių kovos atžvilgiu, ir naujų moksliškai 
vertingų idėjų iškėlimo iniciatyva ne visuomet priklau-
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so filosofams materialistams. Bet tai iš esmės nekeičia nei 
pagrindinių filosofijos krypčių pobūdžio, nei jų  kovos tu 
rinio. Filosofinių problemų sprendimo kryptis nustatoma 
ne pagal jas sprendžiančių asmenų priklausymą kuriai 
nors filosofinei mokyklai, o pagal tai, ar jas sprendžiant 
nukrypstama ar nenukrypstama nuo mokslinio pagrindo. 
Šiuo požiūriu materializmo istorija nėra paprasta m ate
rialistų skelbiamų doktrinų istorija, o filosofijos moks
linio brendimo istorija.

Filosofijos istorija — tai pasaulinio masto procesas, į 
kurį kiekviena civilizuota šalis įneša savitą indėlį. Dau
gelis šios istorijos procesų vyko įvairiose šalyse lygiagre
čiai, o kai kada filosofinės idėjos „keliaudavo" iš vienų 
šalių į kitas, daugiau ar mažiau pakitėdamos ir užimda- 
mos savitą vietą tų šalių filosofijos istorijoje. Skirtingose 
šalyse buvo ir skirtinga socialinė dirva filosofijos raidai, 
ir nevienodas įvairių filosofinių srovių socialinis vaidmuo. 
Visa tai yra labai svarbu specialiems filosofijos istorijos 
tyrimams, aiškinantiems įvairias jos konkretaus vaizdo 
puses. Aiškinant filosofijos mokslinę raidą, tai nueina į 
antrąjį planą. Daugiausia dėmesio čia reikalauja nagrinė
jamų jos etapų specifiką ryškiausiai išreiškiančios idėjos 
ir teorijos. Gilinimasis į konkretų filosofijos istorijos vaiz
dą galėtų tik užtemdyti jos mokslinės raidos turinį.

Materialistinės filosofijos istorinės raidos pagrindiniai 
«'lapai yra senovės materializmas, mechanistinis naujųjų 
amžių materializmas ir šiuolaikinis dialektinis materia
lizmas. Visi jie savaip išreiškia metodologinę atitinkamų 
I i losofijos mokslinės raidos etapų specifiką.

1. SENOVĖS MATERIALIZMAS

Senovėje materializmas gaivališkai atsirado kar
iu su filosofija, kaip jos mokslinės prigimties išraiška. 
Kaip ypatinga filosofijos kryptis, jis formavosi lygiagre
čiai su idealizmu, postuluojančiu moksliniam tyrimui ne
prieinamą dvasinę tikrovės prigimtį. Besiformuojančios 
Ii losofijos materialistinis pobūdis reiškėsi pastangomis pa
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aiškinti gamtą remiantis jos pačios savybėmis. Tuo pag
rindu formavosi ir mokslinės metodologijos užuomazgos.

Įveikdama mitologinius pirmykštės pasaulėžiūros vaiz
dinius, filosofija visų pirma turėjo imti aiškinti, nuo ko 
priklauso gamtos daiktų įvairovė ir jos kitimas. Bandyti 
atsakyti į šiuos klausimus ji galėjo tik spekuliatyviai, dar 
neturėdama jokių empirinio gamtos tyrimo duomenų, ku
riais būtų galėjusi paremti savo teorinius samprotavimus. 
Dėl to senovės filosofų kuriamos gamtos teorijos buvo 
gana primityvios, išmargintos iš mitologijos perimtais 
vaizdiniais. Tačiau primityvių aiškinimų apvalkalas dengė 
ryškius mokslinės metodologijos pradus, nepraradusius 
vertės ir mūsų laikais.

Bandydama paaiškinti daiktų įvairumą,- senovės filo-’ 
sofija gana anksti pradėjo taikyti struktūrinio reiškinių 
aiškinimo principą. Daiktų specifiką pradėta aiškinti re
miantis jų struktūros ypatybėmis. Iš ankstyvųjų senovės 
filosofinių mokyklų šiuo atžvilgiu pažymėtina graikų fi
losofinė Mileto mokykla (VI a. pr. m. e.), kurios įžymiau
si atstovai buvo Talis, Anaksimandras ir Anaksimenas. 
Struktūros atžvilgiu jie skirstė gamtą' į 4 pradus (žemę, 
vandenį, orą ir ugnį), kurie tam tikra tvarka esą perei
nantys vieni į kitus. Perėjimo procesuose susiformuojanti 
ir gamtos daiktų įvairovė. Šitaip aiškindami gamtos struk
tūrą, jie ieškojo pirminio prado, iš kurio viskas kyla ir 
į kurį, esant tam tikroms sąlygoms, vėl viskas gali pavirs
ti. Jų  nuomonės skyrėsi klausimu, kas yra tas pirminis 
pradas. Talis juo laikė vandenį, Anaksimenas — orą, o 
Anaksimandras visus pradus kildino iš neapibrėžties (grai
kiškai apeiion).

Kitimo procesus ankstyvieji senovės filosofai daugiau
sia aiškino kaip gamtoje esančių priešybių sąveiką. 
Tokiomis priešybėmis buvo laikoma šiluma ir šaltis, sausu
mas ir drėgnumas ir t. t. Nuosekliausią gamtoje vykstan
čių kitimo procesų teoriją VI—V a. pr. m. e. sukūrė grai
kų filosofas Heraklitas. Jo  gamtos struktūros samprata bu
vo artima Mileto mokyklos filosofams. Pirminiu pradu 
Heraklitas laikė ugnį. Kintamumas, jo nuomone, yra pa
grindinė, viską apimanti gamtos ypatybė. Viskas joje
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nuolat kinta, teka, panašiai kaip upės srovė, į kurią tą pa
čią du kartus negalima įbristi. Atsiradimas ir išnykimas, gi
mimas ir mirimas tėra dvejopi to paties proceso apibūdini
mai, nes kitimas visuomet yra vienų daiktų kitais virtimo 
procesas. Todėl daiktai tuo pat metu ir egzistuoja, ir ne
egzistuoja, sudarydami atsiradimo ir nykimo procesų vie
nybę ir kišdami šių priešybių kovos pagrindu. Heraklito 
kitimo procesų teorija daro jį įžymiausiu senovės dialek
tiku. Šiuo atžvilgiu jis pralenkė visus savo amžininkus, 
nors konkretūs reiškiniai ir jo buvo aiškinami primityviai.

Metodologiškai pačią vaisingiausią senovės filosofijos 
mokslinės raidos pakopą sudarė atomistinis materializmas. 
Graikijoje jis susiformavo apie V a. pr. m, ę. Jo  pradi
ninku laikomas Leukipas, o įžymiausias atstovas — Demo
kritas. Vėlesni atomistinio materializmo atstovai buvo 
graikas Epikūras (IV—III a. pr. m. e.) ir romėnas Lukre
cijus (I a. pr. m. e.). Šis materializmas daugiausia siejamas 
su Demokrito vardu. V. Leninas pačią materializmo kryp
tį apibūdino kaip Demokrito liniją filosofijoje.

Demokrito požiūriu, visų gamtos daiktų struktūrą su
daro įvairaus pavidalo ir didumo nematomos, nedalomos, 
amžinos ir nekintamos dalelytės — atomai, spontaniškai 
judantys tuštumoje.' Įvairiais būdais jungdamiesi vieni su 
kitais, atomai suformuoja įvairiausius daiktus ir ištisus 
pasaulius, kurie, vykstant tolesniems atomų jungimosi ir 
skyrimosi procesams, kinta, nyksta ir vėl atsiranda. Vi
sos daiktų savybės esančios nulemtos jų  atominės struk
tūros.

Atomistinė gamtos struktūros teorija buvo didelis 
žingsnis į priekį mokslinės metodologijos formavimesi. J i 
reiškė posūkį nuo spekuliatyvinių samprotavimų apie 
gamtos daiktų struktūros tipus į metodologinę tos struk
tūros konkrečių tyrimų poziciją, nors tokio pobūdžio ty
rimai senovėje dar nebuvo pradėti. Juos pradėjo tik nau
jųjų amžių gamtotyra.

Struktūrinio reiškinių aiškinimo principą atomistinis 
materializmas bandė pritaikyti ir žmogaus sąmonės pri
gimties aiškinimui. Čia pažymėtina Demokrito sielos teo
rija. Pasak šios teorijos, siela esanti materiali, sudaryta iš
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ypatingo pavidalo atomų, kurie įeiną į žmogaus organiz
mo struktūrą ir vėl išsisklaidą žmogui mirštant. Reikšmin
gas čia ne pats šios teorijos turinys, o pažiūra į žmogaus 
mąstymą kaip į jo organizmo struktūros funkciją. Dėl to 
metodologinė Demokrito pozicija gali būti apibūdinta kaip 
materialistinė jau ne gaivališkojo materializmo prasme.

Kitas labai reikšmingas metodologinis atomistinio ma
terializmo nuopelnas — determinizmo principo suformula
vimas. Natūralaus būtinumo idėja buvo būdinga ir ankstes
niųjų senovės filosofų gamtos procesų aiškinimams. Tačiau 
ji dėl savo abstraktumo nestimuliavo konkrečių šių pro
cesų tyrimų. Atomistinis materializmas aiškino būtinumą 
kaip priežastinį visų gamtos procesų sąlygotumą. Todėl 
priežastinis reiškinių aiškinimas, ieškant jų  tarpusavio 
sąryšio,, buvo svarbiausias mokslinio jų aiškinimo tikslas. 
Vadinasi, atomistinis materializmas, dar spekuliatyviai 
aiškindamas gamtos procesus, davė metodologinį pagrin
dą jų  konkrečiam tyrimui. Jo  suformuluotas determiniz
mo principas įprasmino patį mokslinį tikrovės aiškinimą. 
To principo suformulavimo metodologinės reikšmės ne
menkina tai, kad pati formuluotė kai kuriais atžvilgiais 
vėliau turėjo būti patikslinta.

Idealizmo kryptis senovės filosofijoje susiformavo ne 
iš karto. Jos metodologinių pozicijų brendimą ypač vaiz
dingai iliustruoja senovės graikų filosofijos istorija. Me
todologinę dirvą idealizmui dar VI—V a. pr. m. e. pra
dėjo rengti Elėjos mokyklos filosofai — Ksenofanas, Par
menidas, Zenonas ir Melisas. Kritikuodami tai, kad gam
tos stebėjimo duomenys imami jos mokslinio aiškinimo 
pagrindu, elėj iečiai priešpriešiais iškėlė savo kuriamą 
loginį būties modelį. Jie  teigė, kad egzistuoti galinti tik 
būtis, o nebūtis, arba tuštuma, yra logiškai neįmanoma. 
Judėjimas esąs negalimas, nes nėra kur judėti. Kadangi 
negalima nebūtis, esąs negalimas nei atsiradimas, nei iš
nykimas. Būtis negalinti būti daloma, nes tokiu atveju 
reiktų pripažinti tarp jos dalių esant nebūtį. Tuo remda
miesi, elėjiečiai tvirtino, kad būtis galinti būti tik viską 
apimanti, amžina, nekintanti ir nedaloma. Taigi regima
sis tikrovės paveikslas paverčiamas žmogaus pojūčių
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iliuzija. Elėjos mokyklos atstovai neteigė, kad tikroji bū
tis yra dvasinės prigimties. Tačiau, priešpriešindami logi
nę būties rekonstrukciją jos juntamajam, tariamai iliuzi
niam vaizdui, jie teikė metodologinį pagrindą ir idealio
sios būties loginės rekonstrukcijos galimybei. Drauge su 
tuo elėj iečiai iškėlė ir kai kurias tolesnei mokslinės me
todologijos raidai svarbias problemas. Jie atkreipė dėme
sį į tai, kad reikia skirti reiškinį nuo jo esmės, taip pat 
ir į judėjimo turinio nusakymo mąstymo sąvokomis prieš
taringumą.

Negatyviąja prasme idealistinei metodologijai rengė 
dirvą V  a. pr. m. e. vadinamosios sofistų mokyklos grai
kų filosofai Protagoras ir Gorgijas. Jie  akcentavo pažini
mo proceso turinio subjektyvumą ir iš to darė išvadą, jog 
žmogus negalįs atkurti objektyvaus tikrovės vaizdo.

Idealizmas, kaip ypatinga filosofinė kryptis, susifor
mavo senovės Graikijoje IV a. pr. m. e. pradžioje. Jo  
tikrasis pradininkas buvo graikų filosofas Platonas. V. Le
ninas dėl to ir pačią idealizmo kryptį apibūdino kaip Pla
tono liniją filosofijoje. Pačiam idealizmo terminui pagrin
dą davė Platono idėjų teorija.

Platono požiūriu, juntamas daiktų pasaulis nėra tik
rasis pasaulis. Daiktai negalį būti laikomi iš tikrųjų eg
zistuojančiais, nes jie nuolat kinta, čia atsirasdami, čia 
vėl išnykdami. Kaip ir daugelis senovės graikų filosofų, 
Platonas būties tikrumą siejo su jos amžinumu. Jis iš 
esmės sutiko su elėj iečių nuomone, kad tikroji būtis ga
linti būti tik logiškai rekonstruojama. Būties rekonstruk
ciją Platonas suprato kaip savotišką prasiskverbimą pro 
juslinį gamtos vaizdą prie iš principo nejuntamo grynų es
mių pasaulio. Jo nuomone, tikrąjį pasaulį sudaro amžinos 
ir nekintamos idėjos, pasireiškiančios daiktuose kaip jų 
rūšinė bendrybė, o žmogaus mąstyme gaunančios bendrų
jų sąvokų pavidalą. Kitos idėjos išreiškiančios daiktų sa
vybių, jų  ryšių bei įvairios veiklos rūšinį bendrumą. Rū
šinis bendrumas, jo nuomone, pasireiškiąs įvairiai ir nie
kados! nesutampąs su pačiais daiktais. Visos tokios idėjos 
ir sudarančios tikrąjį pasaulį, hierarchinę sistemą, kurią 
jungia į vieningą visumą vyriausioji gėrio idėja. Junta
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mieji daiktai tesą blankūs idėjų atspindžiai, panašūs į 
daiktų šešėlius. Žmoguje idėjų pasauliui atstovaujanti jo 
nemari mąstanti siela, tik laikinai patekusi į žmogaus 
kūną.

Platono sukurtoje idealistinėje tikrovės sampratoje ma
terialusis pasaulis praranda savo būties savarankiškumą, 
virsdamas logiškai sukonstruoto idealaus pasaulio reiški
mosi forma. Vadinasi, pagal sumanymą, Platono idealiz
mas yra monistinė, vieno pasaulio samprata. Tačiau šiuo 
atžvilgiu Platonas nebuvo visiškai nuoseklus. Jo teoriniuo
se samprotavimuose pasireiškia ir dualistinės tendencijos.

Susiformavus idealizmui kaip ypatingai filosofinei kryp
čiai, tolesnė mokslinės metodologijos raida iš esmės įgavo 
materializmo kovos su idealizmu pobūdį. Tačiau senovėje 
dėl visų filosofinių teorijų spekuliatyvumo ir pačios filo
sofijos objekto neapibrėžtumo metodologinis šios kovos 
aspektas dar negalėjo būti visiškai įsisąmonintas. Be to, 
ir bendras mokslinis senovės filosofijos lygis dar nedavė 
pakankamo teorinio pagrindo išskirti iš jos turinio me
todologinę problematiką.

Senovėje ypač buvo išplėtotas loginis mokslinės me
todologijos aspektas. Jau  IV a. pr. m. e. logika tapo sa
varankišką reikšmę turinčia graikų filosofijos disciplina. 
Didžiausią vaidmenį šioje srityje suvaidino Aristotelis, vie
nas įžymiausių senovės filosofų. Jo  filosofinė kūryba yra 
reikšminga dar ir dideliu poveikiu vėlesniųjų amžių fi
losofijos raidai.

Aristotelis buvo Platono mokinys, tačiau kai kuriais 
atžvilgiais filosofinėmis pažiūromis skyrėsi nuo savo mo
kytojo. Jis pasižymėjo nepaprastu žinių ir mokslinių in
teresų platumu. Aristotelis kritikavo savo mokytojo idė
jų teoriją, parodydamas joje slypintį dualizmą. Jo  nuo
mone, juntamasis daiktų pasaulis ir yra vienintelis tikras 
pasaulis. Bendrosios sąvokos išreiškiančios pačiuose daik
tuose slypinčias bendrybes, kurias mąstymas turi atskleis
ti. Dėl to pripažinimas toms bendrybėms savarankiško 
(idealaus) egzistavimo esąs niekuo nepagrįstas. Šiuo klau
simu Aristotelio pažiūra iš esmės sutapo su metodologi
nėmis materializmo pozicijomis. Tačiau jis nebuvo mate
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rialistas. Teigdamas, kad tikrovės procesai turį išankstinį 
tikslą, o materijos formų kitimas — pirminę veikiančią 
priežastį, jis artimas religinei tradicijai ir su ja  susiju
siam dualizmui. Tai nulėmė vidinį Aristotelio tikrovės 
teorijos prieštaringumą, kuris leido vėliau remtis kai ku
riais jos teiginiais tiek materialistinės, tiek ir idealistinės 
krypties filosofams.

Senovės filosofija dar nesurado metodologinio pag
rindo moksliškai aiškinti visuomenės istoriją. J i domėjosi 
etikos ir politikos problemomis, tačiau tik žmonių elgesio 
ir jų  santykių pobūdžio vertinimo požiūriu. O pati visuo
menės, kaip materialaus reiškinio, tyrimo problema se
novėje dar neiškilo. Buvo stengiamasi surasti tikslingos 
istorinės žmonių veiklos bei jų  elgesio vertinimo kriteri
jus remiantis tuo metu egzistavusios ir objektyviai netu
rėjusios alternatyvos vergovinės visuomenės vystymosi 
poreikiais.

Apskritai senovės filosofija savo materialistiniu tu 
riniu ir tendencijomis yra reikšmingas etapas mokslinėje 
filosofijos raidoje. J i  sukūrė metodologinius pagrindus 
struktūriniam reiškinių aiškinimui, neišskiriant ir žmo
gaus sąmonės, suformulavo pačią mokslo veiklą pateisinantį 
determinizmo principą, išplėtojo ir susistemino loginių mąs
tymo formų teoriją. Senovės filosofija padarė pirmuosius 
žingsnius dialektiniam kitimo procesų turiniui atskleisti. 
Duoti ką nors daugiau ji nebegalėjo. Disponuodama men
ka patirtine medžiaga, ji išnaudojo visas spekuliatyvaus 
mąstymo galimybes.

Tolesnei mokslo pažangai buvo būtina pereiti nuo pro
tinių spekuliacijų prie konkretaus ir nuodugnaus gamtos 
procesų tyrimo. Tą perėjimą realizavo naujaisiais am
žiais susiformavusi gamtotyra. Metodologinė šio perėjimo 
išraiška buvo mechanistinis naujųjų amžių materializmas, 
kaip nauja filosofijos mokslinės raidos pakopa.



2. MECHANISTINIS NAUJŲJŲ AMŽIŲ 
MATERIALIZMAS

Naujųjų amžių filosofiją nuo senovinės skiria il
gas pereinamasis viduramžių laikotarpis. Filosofijos isto
rijoje viduramžiai užima ypatingą vietą. Tuo laikotarpiu 
dėl susidariusių istorinių sąlygų pasaulinio masto religijų 
bažnytinės organizacijos tapo įtakingais politiniais insti
tutais, kontroliuojančiais visas intelektualinės ir kultūri
nės veiklos sritis. Laisva mokslinė filosofijos plėtotė bu
vo/ varžoma, oficialiai ja i buvo skiriamas „teologijos ta r
naitės" vaidmuo. Todėl vadinamoji scholastinė viduram
žių filosofija nesudarė atskiro etapo mokslinėje filosofijos 
raidoje. Tai nereiškia, kad viduramžių filosofija apskritai 
nesuvaidino jokio pozityvaus vaidmens. Jo je  brendo ir to
kios idėjos, kurios vėliau sudarė naujo filosofijos moks
linės raidos etapo išeities poziciją.

Priklausomybė nuo teologijos ugdė scholastinės filo
sofijos autoritarinį dogmatinį mąstymą. Tačiau kai kurie 
to meto filosofai darė nemaža pastangų kaip nors tą prik
lausomybę sumažinti. Viena filosofijos vadavimosi iš teo
logijos varžtų forma buvo vadinamoji dvejopos tiesos 
teorija, leidžianti tam tikru mastu atriboti filosofinės arba 
„proto tiesos" sferą nuo specifinės religinės „apreiškimo 
tiesos" sferos. Šiuo atžvilgiu panašų vaidmenį vaidino ir 
Aristotelio filosofijos įtakos didėjimas viduramžių filo
sofijai. Tiesioginio antgamtinių jėgų vaidmens apriboji
mas tariamomis „pirmosiomis" priežastimis stebimuosius 
gamtos procesus leido aiškinti ir moksliniu pagrindu. 
Mokslinį kritiškumą stimuliavo ir viduramžiais kultivuo
jamos Aristotelio logikos studijos. XIII a. anglų filosofas 
Rodžeris Bekonas jau  gali būti laikomas tiesioginiu nau
jųjų amžių gamtotyros pirmtaku. XIV a. konkretaus gam
tos reiškinių tyrimo reikalą kėlė kitas anglų filosofas Vil
jamas Okamas, drauge neigęs religinio tikėjimo protinio 
pagrindimo galimybę. Tuo pagrindu prasidėjo ir vis gilėjo 
scholastinės filosofijos krizė.

Eksperimentinės gamtotyros atsiradimą ir spartų jos 
vystymąsi XVII—XVIII a. sąlygojo to meto gamybinių
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jėgų vystymosi poreikiai. Prasidėjęs feodalizmo žlugimo 
procesas silpnino pagrindinio jo ramsčio — bažnytinės 
hierarchijos — galią ir autoritetą. Susidarė palanki dirva 
pažangiai mokslinei minčiai išsivaduoti iš religinių varžtų, 
o filosofijai — iš „teologijos tarnaitės" vaidmens.

Besiformuojančioje naujųjų amžių filosofijoje iš p ra
džių vyravo metodologinio pobūdžio pažinimo teorijos 
problemos. Pačiai gamtotyros raidai reikėjo naujos me
todologijos, naujo pažintinės veiklos prasmės įvertinimo. 
Reikėjo įveikti mokslo pažangą stabdantį scholastinį mąs
tymo būdą ir išaiškinti nuoseklaus mokslinio galvojimo 
pagrindus. Mokslinio mąstymo pagrindų naujųjų amžių 
filosofijoje buvo ieškoma dviem kryptimis — empirizmo 
ir racionalizmo.

Gamtotyros vystymosi poreikius daugiau atitiko em- 
pirizmas, įsitvirtinęs XVII—XVIII a. anglų filosofijoje. 
Šios metodologinės krypties pradininkas buvo Fransis Be
konas, savo filosofinę veiklą pradėjęs XVII a. pradžioje. 
Kritikuodamas scholastinį dogmatizmą, jis teigė, kad žmo
gaus protas galįs pažinti tiesą tik remdamasis patyrimu. 
Patyrimas leidžiąs tiesiogiai patikrinti žmogaus žinių tik
rumą. Žinojimas reiškiąs ne tik tiesą, bet ir jėgą žmogaus 
kovoje su gamta. Patyrimą F. Bekonas suprato kaip gam
tos stebėjimą, susietą su eksperimentavimu. Dėl to jis 
kritikavo dedukcinę Aristotelio logiką, kuri esą orien
tuojanti mokslą remtis bendriausio pobūdžio teiginiais ir 
iš jų išvedinėti mažiau bendrus. Tuo keliu einant, empiriš
kai konstatuojami faktai iš pažintinės veiklos pagrindo 
paverčiami spekuliatyvinių teiginių iliustracijomis. F. Be
kono nuomone, pagrindinis mokslinio pažinimo metodas 
turi būti indukcija, laipsniškas ėjimas nuo konstatuojamų 
laktų prie vis platesnių apibendrinimų — iki pat visuoti
nės reikšmės tiesų. Jis bandė suformuluoti ir pagrindinius 
mokslinės indukcijos metodus, tačiau tinkamai neatsižvel
gė į indukcijos sąryšį su dedukcija, be kurios neįmano
mas joks apibendrinimas. Empirizmol metodologiją toliau 
plėtojo anglų XVII a. filosofai Tomas Hobsas ir Džonas 
lokas. Tačiau ir jiems nepavyko išaiškinti, kaip galimas 
perėjimas nuo visuomet riboto juslinio patyrimo prie v i
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suotinę reikšmę turinčių mokslo teiginių. Pačiai to meto 
gamtotyrai, įvaldančiai eksperimentavimo metodus ir ne
paprastai sėkmingai vykdančiai empirinius gamtos tyri
mus, tokia problema neiškilo. Todėl empirizmo pozicijų 
teorinio pagrindimo trūkumai nesukliudė empirizmui tapti 
metodologiniu gamtotyros raidos pagrindu.

Racionalizmo krypties pradininkas buvo prancūzų 
XVII a. filosofas ir matematikas Renė Dekartas. Prieš 
scholastinį dogmatizmą jis iškėlė abejojimo principą, teig
damas, kad pažinimas neturi nekritiškai remtis jokiomis 
išankstinėmis nuomonėmis. Tiesos kriterijumi negalįs būti 
nei autoritetas, nei visuotinis žmonių įsitikinimas, nei pa
galiau ir paties žmogaus juslinis patyrimas. Todėl esą rei
kia viskuo abejoti, į viską žiūrėti kritiškai. Abejojimo 
principą R. Dekartas taikė ne tiesos pažinimo galimybei 
paneigti, o priešingai — kaip metodą tikrajai tiesai pažin
ti. Abejojimas, R. Dekarto nuomone, turįs privesti prie 
tokių teiginių, kuriais jau  nebeįmanoma abejoti. Pavyz
džiui, niekas negali abejoti tuo, kad jis abejoja, t. y. 
mąsto, ir kad jis pats egzistuoja kaip mąstantis subjektas. 
Tai jis išreiškė savo garsiuoju posakiu „mąstau, vadina
si, esu" (cogito, ergo sum). Šitaip samprotaudamas, R. De
kartas padarė išvadą, kad teiginio akivaizdumas protui, 
jo aiškumas ir ryškumas yra teisingumo rodiklis. Akivaiz
dumo kriterijus esąs pritaikomas tik paprastiems, nuo ki
tų teiginių nepriklausomiems ir nesuskaidomiems teigi
niams. Remdamasis tokiais akivaizdžiais teiginiais, pro
tas galįs logiškai prieiti ir prie teisingų sudėtingų idėjų, 
kitaip sakant, sukurti teisingas teorijas. Tokių teorijų tei
singumas yra patikrinamas loginės analizės būdu, išaiški
nant, ar visi jos pradiniai teiginiai yra akivaizdūs. Vadi- 
nasi, geometrijoje taikomą aksiominį metodą R. Dekartas 
laikė pavyzdiniu mokslo teorijų kūrimo metodu. O ap
skritai savo filosofinėmis pažiūromis R. Dekartas buvo 
dualistas. Tuo pačiu laikotarpiu racionalizmui dar atsto
vavo Nyderlandų materialistas B. Spinoza ir vokiečių idea
listas G. Leibnicas.

Kaip ir empirizmas, racionalizmas susidūrė su savo 
metodologinių pozicijų pagrindimo sunkumais. Pats aki
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vaizdumo kriterijus buvo neapibrėžiamas. Be to, buvo 
neįmanoma paaiškinti, kuo yra pagrįsta toji savarankiš
ka pažintinė proto galia. R. Dekarto tvirtinimas, kad tą 
galią sudarančios įgimtos proto idėjos, yra tolygus tv irti
nimui, kad protas pats galįs pažinti tiesą todėl, kad jis 
yra protas. Pažinimo turinio teisingumo kriterijų ieškoji
mas pačiame pažinime negali nuvesti niekur kitur, tik į 
„užburtą ratą".

Per daug nesirūpindama teoriniu savo metodologinių 
pozicijų pagrindimu, XVII—XVIII a. gamtotyra pasiekė 
didelių laimėjimų. Pagrindinis jos tikslas buvo nuodugniai 
ir sistemingai ištirti gamtos daiktų struktūrą ir tuo re
miantis išaiškinti jų  ypatybes bei tarpusavio ryšius. Dau
giausia laimėjimų tuo metu pasiekė mechanikos mokslas. 
Remiantis Niutono suformuluotais dėsniais, sugebėta pa
aiškinti tiek žemėje vykstančius mechaninius procesus, 
tiek dangaus kūnų judėjimą, tiek ir žmogaus kuriamų 
mechanizmų veikimą. Mechanikos mokslas tapo sekti
nu pavyzdžiu visiems gamtos mokslams, kurie savo spe
cialiose tyrimų srityse ėmė ieškoti mechaninio tipo dės
nių. Gamtotyroje ėmė įsivyrauti pažiūra, kad visa gamta 
yra sudaryta iš įvairaus sudėtingumo mechanizmų ir kad 
ji yra panaši į milžinišką mechaninį agregatą, amžinai kar
tojantį vis tuos pačius procesus.

XVII—XVIII a. materialistinė filosofija mechanistinę 
pažiūrą į gamtą padarė metodologiniu viso mokslo prin
cipu. R. Dekartas taikė šį principą biologijai, traktuoda
mas gyvus organizmus kaip sudėtingas mašinas. Tik žmo
gaus mąstymą mechanistiškai aiškinti jis nesiryžo teig
damas, kad, be materijos,; dar egzistuoja ypatinga dvasi
nė, mąstanti substancija. XVII a. šią ribą peržengė T. 
Hobsas, kuris mąstymo procesą aiškino kaip paprastą 
skaičiavimo veiksmais besireiškiančią žmogaus kūno me
chanizmo funkciją. Mechanistinis aiškinimas tuo būdu 
buvo pradėtas taikyti visiems tikrovės reiškiniams. Šią 
grynai analitinio pobūdžio mechanicizmo metodologiją 
G. Hėgelis vėliau pavadino metafizine, priešpriešindamas 
ją  savo siūlomai dialektinei metodologijai. Šia prasme
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mechanistinis materializmas dar yra apibūdinamas kaip 
metafizinis.

Mechanistinio empirizmo teorinio pagrindimo sunku
mai sudarė tam tikrą pagrindą subjektyvistinei m ateria
lizmo kritikai. Ją  pradėjo anglų XVIII a. filosofas Džor
džas Berklis. Jis užsibrėžė tikslą suderinti religinio tikė
jimo turinį su naujųjų amžių gamtotyros laimėjimais. Tą 
tikslą jis bandė pasiekti religinę tikrovės sampratą inter
pretuodamas objektyviojo idealizmo prasme, o gamtoty
ros objektą apribodamas žmogiškojo tikrovės vaizdo sri
timi.

Dž. Berklis pritarė XVII a. empiristų nuomonei, kad vi
sos gamtotyros žinios yra gaunamos tik per patyrimą, ku
rį jis interpretavo subjektyvistiškai. Dž. Berklio teigimu, 
visas patyrimo turinys susidaro iš žmogaus pojūčių. Tai, 
ką gamtotyra traktuoja kaip materialius daiktus, iš tik
rųjų tesą įvairių žmogaus pojūčių kompleksai. Šiuo atž
vilgiu daiktų egzistavimas sutampąs su jų suvokimu. Ma
terialistinė pažiūra, laikanti pojūčius materialių daiktų at
vaizdais, esanti nepagrįsta, nes ji operuojanti jusliškai ne
suvokiamos materijos sąvoka. Esą nelogiška teigti, kad 
pojūtis galįs būti panašus į kažką, kas nėra pojūtis. Tik
rasis mokslo pažinimo objektas esąs ne pati tikrovė, o 
tik žmogaus jutimų kuriamas gamtos vaizdas. Tuo būdu 
Dž. Berklis davė pradžią subjektyvistinei naujųjų amžių 
gnoseologijai. Kadangi jo je tiesioginio pažinimo objekto 
vaidmenį vaidina žmogaus pojūčių turinys, tai ji apibū
dinama kaip subjektyvusis idealizmas.

Filosofinės Dž. Berklio pozicijos nebuvo nuoseklios. 
Tikruoju žmogaus pojūčių šaltiniu jis laikė dieviškąją 
substanciją, kurios pripažinimas prieštaravo jo paties pa
žinimo teorijos principams.

Dž. Berklio gnoseologines idėjas toliau plėtojo kitas 
anglų filosofas, Deividas Hiumas, nesiedamas jų  su re
ligijos gynimo tikslais. Objektyvusis tikrovės turinys, 
D. Hiumo nuomone, žmogui esąs neprieinamas, nes jis 
neturįs jokių priemonių išeiti iš savo juslinio patyrimo 
ribų. Į klausimą, koks iš tikrųjų yra pasaulis, mokslas ne
galįs atsakyti. Ieškodamas atsakymo į šį klausimą, žmo-
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gus negalįs pasiremti ir religija, nes pats dievo buvimas 
nesąs įrodomas. Priežastingumo principas, kuriuo remiasi 
ir mokslas, ir religija, išreiškiąs ne tikrovės ryšius, o tik 
žmogui specifišką būdą jungti savo juslinius įspūdžius. 
Patyrimas tiesiogiai leidžiąs operuoti tik faktais, o ne jų 
priežastimis ar galimais padariniais. Priežastinis reiškinių 
aiškinimas esąs pagrįstas psichologine įspūdžių asociaci
ja, kurioje įprastinė įvykių seka gauna priežasties ir pa
darinio ryšio pavidalą. Kiekvienas patyrimu grindžiamas 
priežastinis aiškinimas galįs būti sugriautas vieno vienin
telio jam prieštaraujančio fakto. Visada ribotas juslinis 
patyrimas leidžiąs spręsti tik apie tai, kas paprastai būna,
0 ne apie tai, kas visur ir visada turi įvykti. Tuo būdu 
neigdamas galimybę žmogui pažinti tikrovę, D. Hiumas 
tapo agnosticizmo pradininku naujųjų amžių filosofijoje.

Materialistinės empirizmo teorijos subjektyvistinė kri
tika iš esmės buvo neatremiama metafizinės metodologi
jos pagrindu. Tačiau praktiniai gamtotyros laimėjimai gy
nė nuo viską neigiančio skepticizmo ir ją  pačią, ir ja  be
siremiančią materialistinę filosofiją. Kraštutinis subjekty
vizmas buvo nepriimtinas ir nuosekliam idealizmui. Todėl 
subjektyviojo idealizmo įtaka XVIII a. filosofijos raidai 
buvo ribota.

Nuosekliausia mechanistinio materializmo atmaina bu
vo prancūzų XVIII a. materializmas, kurio įžymiausi at
stovai buvo Žiuljenas O. Lametri, Klodas A. Helvecijus, 
Deni Didro ir Polis A. Holbachas. Pažinimo teorijoje jie 
rėmėsi R. Dekartu ir Dž. Loku, derino metodologines ra
cionalizmo ir empirizmo pozicijas, nepaisydami jų  skir
tumų. Jie kritikavo subjektyvųjį idealizmą, tačiau su jo 
metodologija tiesiogiai nepolemizavo, o tik iškėlė aikštėn
1 ši jos nuoseklaus taikymo kylančias absurdiškas išvadas. 
Gamtos pažinimas, jų  nuomone, esąs laipsniškas jos dės
nių atskleidimas gamtotyros išmėgintais metodais. Mėgini
mus spekuliatyviai išaiškinti galutinius mokslinio pažini
mo pagrindus jie laike bevaisiais. Ž. Lametri svarbiausia 
filosofijos problema laikė žmogaus mąstymo prigimtį, ku
rią jis siejo su žmogaus organizmo mechaninio tipo funk
cijomis. K. Helvecijus žmogaus pažintinius sugebėjimus
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siejo su rankų sąlygojamu jo darbu. P. Holbachas, siste
mindamas gamtotyros duomenis, pabrėžė, kad žmogaus 
organizmo struktūros amžinumo ir jos laipsniško išsivys
tymo prielaidos vienodai patvirtina žmogaus sąmonės pri
gimties gamtiškumą. Kadangi gamtotyra dar neturinti pa
kankamai duomenų žmogaus kilmės problemai išspręsti, 
tai šiuo metu ji ir nesanti spręstina. Jie visi laikėsi nuo
monės, kad gamtotyrinio ir filosofinio pažinimo keliai su
tampą.

Prancūzų XVIII a. materialistai stengėsi pritaikyti de
terminizmo principą ir visuomenės istorijos aiškinimui. 
Tačiau traktuodami visuomenę tik kaip individų visumą, 
o jos istoriją — tik kaip tikslingos veiklos produktą, jie 
stengėsi determinuoti tik individų veiklos valios moty
vus. Dėl to jie nerado metodologinio pagrindo atskleisti 
visuomenės istorijoje slypintį objektyviai dėsningo vys
tymosi proceso turinį.

3. Šiu o l a ik in io  f il o s o f ijo s
MOKSLINĖS RAIDOS ETAPO BRENDIMAS

Mechanistinis materializmas, būdamas filosofijos 
mokslinės raidos tam tikro etapo išraiška, suvaidino pozi
tyvų metodologinį vaidmenį tuo metu, kai gamtotyra dar 
tik pradėjo detalų ir nuodugnų gamtos daiktų struktūros 
ir paprasčiausių jų  tarpusavio ryšių tyrimą. Mėginimas 
teoriškai pagrįsti tokią tyrimų kryptį buvo žingsnis į prie
kį nuo spekuliatyvinių senosios filosofijos pozicijų. Tuo 
pasireiškė mechanistinio materializmo pranašumas prieš 
senovės materializmą. Tačiau tas posūkis į detales buvo 
susijęs su gamtos, kaip visumos, praradimu. Gamtos skai
dymas dėl jos detalaus tyrimo buvo paverstas besąlygiš
ku metodologiniu principu, kuris, laikui bėgant, ėmė truk
dyti tolesnę gamtotyros pažangą. Filosofijoje mechanisti
nio materializmo istorinis ribotumas pradėjo ryškėti jau 
XVIII a.

XVIII a. antroje pusėje filosofijoje kilo naujų idėjų, 
kurios buvo nukreiptos prieš metodologines mechanistinio
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materializmo pozicijas, tačiau nereiškė grįžimo į tradici
nio, grynai spekuliatyvinio idealizmo pozicijas. .Tokias 
idėjas skelbė XVIII a. pabaigos ir XIX a. pradžios vadi
namoji klasikinė vokiečių filosofija, kuriai atstovavo 
Imanuelis Kantas, Johanas G. Fichtė, Frydrichas V. J. Šė- 
lingas ir Georgas V. F, Hėgelis. Iš jų  didesnę įtaką toles
nei filosofijos raidai padarė I. Kantas ir G. Hėgelis.

I. Kanto filosofinės pažiūros formavosi veikiamos 
I. Niutono mechanikos ir D. Hiumo gnoseologinių idėjų. 
Teorinė mechanika žavėjo I. Kantą savo principų visuo
tinumu ir matematiniu formuluojamų dėsnių griežtumu. 
Remdamasis I. Niutono mechanikos dėsniais, I. Kantas su
kūrė Saulės sistemos išsivystymo teoriją, kurią vėliau pa
pildė ir matematiškai pagrindė prancūzų astronomas 
P. Laplasas. Tuo jis padarė pirmą spragą mechanistiniame 
amžinai nekintamo pasaulio paveiksle, taikydamas pačios 
mechanikos principus.. Pripažinus Saulės sistemos istoriš
kumą, reiktų pripažinti, kad visa tai, kas yra žemėje, tu
rėjo  istoriškai išsivystyti. Tačiau I. Kantas nerado meto
dologinio pagrindo moksliškai paaiškinti gyvybės ir ypač 
mąstančio žmogaus atsiradimą. Pati mokslinio tikrovės aiš
kinimo galimybė I. Kantui tapo gnoseologine problema. 
Vėliau jis pasitraukė nuo gamtotyros problemų, ištisai at
sidėdamas tik filosofijai. I. Kantas kritiškai įvertino visą 
pažinimo teorijos problematiką, iškeldamas joje iki tol 
dar nekeltų idėjų.

I. Kantui atrodė, kad filosofijoje pribrendo tokio pobū
džio perversmas, kokį astronomijoje padarė Kopernikas. 
Esą pribrendęs reikalas iš pagrindų pakeisti pažiūrą į pa
žinimo turinio santykį su pažįstamąja tikrove. Iki tol bu
vo laikoma, kad pažinimo tikslas yra atskleisti tikrovės 
prigimtį tokią, kokia ji yra, vadinasi, buvo laikomasi nuo
monės, kad pažinimo turinį sąlygojančios tikrovės ypaty
bės. I. Kanto nuomone, pažinimo proceso turinį sąlygoja 
ne tikrovės, kaip pažinimo objekto, o žmogaus, kaip paži
nimo subjekto, ypatybės. Tikrovės pažinimą I. Kantas 
suprato kaip jos sužmoginimo procesą.

Tikrovės sužmoginimo pradžia I. Kantas jau laikė juslinį 
jos suvokimą. Suvokimo procesas esąs konstruktyviai su-
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sijęs su žmogaus sąmonei specifinėmis, apriorinėmis, t. y. 
nuo patyrimo nepriklausomomis suvokimo formomis, ku
rios tam procesui suteikiančios pažintinio patyrimo pobū
di. Tokiomis formomis jis laikė erdvę ir laiką, kurių ap- 
rioriškurną grindė tuo, kad iš patyrimo esą neįmanoma 
gauti visiškai tuščios erdvės ir laiko be jokių įvykių vaiz
dinių. Dėl turimų erdvės ir laiko formų žmogus galįs jus
liškai suvokti savo aplinką kaip jį supančios gamtos reiš
kinius. Dėl savo žmogiškumo tos formos negalinčios būti 
priskiriamos pačiai tikrovei arba, I. Kanto terminologija, 
„daiktams savaime". Tačiau tos formos galinčios sudaryti 
savarankišką nagrinėjimo objektą matematikai: erdvė — 
geometrijos, o laikas — aritmetikos. Kadangi tos formos 
esančios bendros visiems žmonėms, jas nagrinėjančių 
mokslų turinys galįs turėti neginčijamų tiesų pobūdį.

Tolesnis pažintinis tikrovės sužmoginimas vykstąs ak
tyvioje mąstymo veikloje, kurios I. Kantas skyrė dvi pa
kopas: intelekto (Verstand) ir proto (Vernunit). Intelekto 
veiklos produktas yra jusliškai suvokiamų reiškinių moks
linis aiškinimas kaip tarpusavyje susijusių priežastiniais 
ryšiais. Tokį patyrimo medžiagos surikiavimą sąlygojan
čios apriorinės intelekto kategorijos, į kurias toji medžia
ga yra tartum įvelkama. I. Kanto požiūriu, mokslo aiški
nama gamtos tvarka y ra ne joje pačioje randama, o in
telekto kuriama, tačiau ne savavališkai, o konstruktyviais 
apriorinių intelekto kategorijų pagrindais. Tuo I. Kantas 
skiriasi nuo D. Hiumo, kuris pažintinei veiklai jokių gairių 
neteikė. Tačiau tas skirtumas nėra principinis. Ir vienas, 
ir kitas pačią gamtą pažinimo procesui laiko neprieina
ma.

Skirtingai nuo intelekto veiklos, kuri yra tiesiogiai su
sijusi su patyrimu, grynojo proto idėjos, I. Kanto požiū
riu, yra iš viso patyrimo nesaistomos. Siekdamas paaiš
kinti tikrovę kaip visumą, protas neturįs kuo pasiremti 
ir todėl susiduriąs su neišsprendžiamais prieštaravimais, 
I. Kanto žodžiais tariant, proto antinomijomis. Kiekviena 
tezė čia turinti savo antitezę, ir nė vieną iš jų  neturinti 
loginio pranašumo prieš kitą. Esą galima teigti, kad pa
saulis yra begalinis laiko ir erdvės atžvilgiu ir kad jis
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turėjo pradžią ir yra ribotas erdvės atžvilgiu; kad pasau
lis yra vientisas ir kad yra diskretinės struktūros; kad 
pasaulyje viešpatauja laisvė ir kad viskas jame yra ob
jektyviai sąlygota. Joks patyrimas negalįs padėti atsa
kyti į šiuos klausimus. Žmogus čia turįs pasitenkinti tikėji
mu, žinodamas, kad šio tikėjimo turinys negalįs būti nei 
įrodytas, nei paneigtas. Pati tikrovė, kaip „daiktų savai
me" pasaulis, esanti žmogui nepažini. I. Kantas teikė pir
menybę idealistinei tikrovės sampratai, grįsdamas savo 
pasirinkimą tik netiesioginiais argumentais.

I. Kanto gnoseologinė teorija, leisdama iš esmės nesu
derinamų filosofinių pozicijų vienodą traktavimą, buvo 
prieštaringa ir neduodanti aiškaus atsakymo į jos pačios 
iškeltus ir iš jos pačios logiškai plaukiančius klausimus. 
Je i „daiktai savaime" yra nepažinūs, tai kuo remiantis 
galima teigti, kad jie objektyviai egzistuoja? Jei tie daik
tai yra objektyvus žmogaus suvokiamų reiškinių pagrin
das, tai kuo paaiškinti jų  principinį nesugretinamumą? Jei 
žmogus, kaip pažinimo objektas, yra tiktai reiškinys, o 
kaip „daiktas savaime" yra nepažinus, tai kuo remdamasis 
žmogus gali spręsti apie kitų žmonių pažintinės veiklos 
pobūdį? Lieka nepaaiškinta ir apriorinių suvokimo formų 
bei intelekto kategorijų prigimtis, jų  funkcionavimo pag
rindai. Nepaisant to, I. Kantas suvaidino didelį vaidmenį 
filosofijos mokslinėje raidoje, iškeldamas naujas gnoseo
logines problemas, susijusias su pažintinės žmonių veiklos 
aktyvumu, dialektine tikrovės procesų prigimtimi bei jos 
atsispindėjimu pažinimo procese.

Konkretus I. Kanto filosofijos turinys negalėjo paten
kinti nei nuoseklaus idealizmo, nei juo labiau materializ
mo. V. Lenino žodžiais tariant, I. Kantas toliau buvo kri
tikuojamas ir „iš dešinės", ir „iš kairės", t. y. iš idealiz
mo ir iš materializmo pozicijų. Klasikinėje vokiečių filo
sofijoje I. Kanto teorijos prieštaravimai buvo bandomi 
įveikti iš nuoseklaus idealizmo pozicijų. Nuosekliausias 
šiuo atžvilgiu buvo G. Hėgelis, paskutinysis įžymus vokie
čių idealizmo atstovas.

Kurdamas viską apimančią idealistinę tikrovės siste
mą, G. Hėgelis priėjo prie savo uždavinio metodologiš
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kai, t. y. ieškojo teisingų tikrovės aiškinimo pagrindų. Tik
rovės teorija G. Hėgeliui reiškė jos logiką arba vidinę 
jos būties esmę. Jis kritikavo empirizmą kaip nelankstų, 
metafizinį tikrovės aiškinimo būdą. Pagrindinė empirizmo 
yda esanti ta, kad jis sprendžia apie tikrovę remdamasis 
atskirais faktais ir traktuoja ją  kaip konkrečių daiktų 
visumą. Tuo tarpu iš tikrųjų atskiras faktas turįs tikrovės 
fakto prasmę tik jo sąryšio su visais kitais faktais atžvil
giu, o atskiro daikto egzistavimas yra neatskiriamas nuo 
jo tapimo tuo, kas jis yra, universalių sąlygų. G. Hėgelio 
nuomone, daikto esmę išreiškianti ne konkreti jo būsena, 
o jo sąvoka, apimanti visą jo praeitį bei potencialią atei
tį. Tikrovė — tai ne šiaip sau egzistuojanti, o nuolat tam
panti, kuo įvairiausiai išreiškianti savo sąvokinės būties 
logiką. -

Tikrovės kaip visumos atžvilgiu visi jos loginiai api
brėžimai turį tik santykinę prasmę. Tai, kas vienu atžvil
giu yra teigimas, kitu atžvilgiu tampą neigimu. Pavyzdžiui, 
tapimas vienu atžvilgiu teigia būtį, o kitu atžvilgiu ją  
neigia. Tai reiškia, kad ir visos priešybės esančios santy
kinės, pereinančios viena į kitą. Tai sąlygoją ir pažinimo 
proceso prieštaringumą. G. Hėgelis laikė klaidinga pažiū
rą, traktuojančią pažinimą kaip besąlygiškai teisingų tei
ginių kaupimo procesą. Pažinimo proceso tiesos visuo
met esančios konkrečios, virstančios netiesa kitoniškų 
konkrečių sąlygų atžvilgiu. Pažinimas dėl to esąs nuolat 
kylančių prieštaravimų istorinio įveikimo procesas. Paži
nimo teorija turinti būti grindžiama ne atskirų individų 
pažintinės veiklos bei jos priemonių analize, o istoriniu 
realaus pažinimo proceso turinio aiškinimu. Tik tada esą 
bus galima teisingai įvertinti tą pozityvų vaidmenį, ku
rį ligi šiol atliko pažinimo procese mitologija, religija, me
nas, mokslas ir filosofija, ieškantys vis naujų tikrovės 
tyrinėjimo aspektų.

Dialektinis pažinimo metodas, atsiradęs senovės Grai
kijoje, po ilgos užmaršties G. Hėgelio vėl buvo atgaivin
tas ir praturtintas ilgaamžiu pažintiniu žmonijos patyri
mu. Tačiau G. Hėgelis, prieštaraudamas savo paties su
formuluotiems metodologiniams principams, reikalaujan
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tiems tikrovės pažinimą traktuoti kaip nepabaigiamą pro
cesą, sukūrė filosofinę sistemą, pretenduojančią būti pa
žintinio žmogaus vystymosi pabaiga.

Pažinimo proceso dialektiškumo pagrindų G. Hėgelis 
ieškojo pačios tikrovės prigimtyje. Jam  atrodė, kad paži
nimo procese atskleidžiamas tikrovės dialektiškumas esąs 
nesuderinamas su jos materialumu, kurį jis tapatino su 
inertiškumu. G. Hėgelis tikrovei priskyrė dvasinę prigim
tį ir apibūdino ją  kaip absoliutinę idėją. Pažinimo procese 
atskleidžiamos sąvokos, sudarančios dialektinės sąveikos 
jungiamą sistemą, išreiškiančią loginę būties prigimtį. Tik
rovė kaip gamta, kaip daiktų pasaulis esanti absoliutinės 
idėjos kitabūtis, dialektinis jos loginės būties neigimas, 
jos dvasinės prigimties susvetimėjimas. Žmonijos pažin
tinėje veikloje absoliutinė idėja, pasireikšdama kaip pa
žinimo procesą įgalinanti pasaulio dvasia, gamtoje laips
niškai atpažįstanti save pačią, t. y. vėl grįžtanti į savo 
loginę būtį, bet jau  praturtintą daiktinio konkretumo as
pektais. Vadinasi, G. Hėgelio išanalizuoti dialektiniai pro
cesai pasirodė esą tik absoliutinės idėjos vidinio turinio 
atsiskleidimo procesai, o žmonijos vykdomas pažinimas —• 
jos savęs suvokimo procesas.

G. Hėgelio idealistiškai interpretuojama dialektinė me
todologija buvo nepritaikoma gamtotyrai ir tokiu pavida
lu nepriimtina materialistinei filosofijai. To meto mate
rialistai į G. Hėgelį žiūrėjo ne kaip į vaisingos mokslinės 
metodologijos pradininką, o kaip į idealistinį priešininką, 
besistengiantį nukreipti filosofiją nuo mokslinio kelio. 
Šiuo požiūriu G. Hėgelis ir buvo materialistų kritikuoja
mas. Įžymiausias jo kritikas iš materializmo pozicijų XIX a. 
viduryje buvo vokiečių filosofas Liūdvigas Fojerbachas.

L. Fojerbachas iš pradžių pats buvo hėgelininkas. Vė
liau jis perėjo į materializmo pozicijas ir kritikavo G. Hė
gelį kaip idealistą, siekiantį paversti filosofiją racionalio
sios teologijos atmaina. Jis teigė, kad G. Hėgelio absoliu
tinė idėja — tai krikščionių dievo sinonimas, o dialektinis 
jos vidinio turinio atsiskleidimas — tik pasaulio kūrimo 
iš nieko filosofinis atpasakojimas. Kad filosofija taptų tik
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ru mokslu, ji turinti visiškai atsiskirti nuo .teologijos ir 
grįsti savo teiginius vien gamtotyros duomenimis.

L. Fojerbacho nuomone, materijos ir sąmonės santykio 
klausimas iš esmės yra ne tikrovės, o žmogaus prigimties 
klausimas. Tokia pozicija daro žmogų pagrindimu filo
sofijos tyrimo objektu. Todėl filosofinė L. Fojerbacho po
zicija yra apibūdinama kaip antropologinis materializmas. 
Pats L. Fojerbachas savo poziciją skyrė nuo to meto ma
terializmo, jo tapatinamo su tada Vokietijoje plitusią vul
garia materializmo atmaina. Tačiau iš esmės jis buvo ma
terialistas.

L. Fojerbachas kritikavo idealistinį žmogaus kaip paži
nimo subjekto traktavimą, kuriame' žmogus paverčiamas 
dvasinės prigimties būtybe, nuo kitų žmonių izoliuojamu 
„aš". Iš tikrųjų „aš" sąvoka esanti neatskiriama nuo „tu" 
sąvokos. Pats sau žmogus yra subjektas, turįs dvasinius 
išgyvenimus, o kitiems žmonėms jis yra toks pat jusliš
kai suvokiamas materialus objektas, kaip ir kiti gamtos 
daiktai. Tai,j kas pačiam žmogui subjektyviai yra grynai 
dvasinis, nematerialus, ne juslinis aktas, objektyviai esąs 
materialus aktas. Ir pažinimo procese žmogus veikia ne 
izoliuotai, o drauge su kitais žmonėmis, su visa žmonių 
gimine, tuo būdu uždedamas gamtai sąmonės ir proto ant
spaudą, laipsniškai versdamas ją  vis labiau sau tinkama 
buveine. Tačiau žmonių būties visuomeniškumą jis siejo 
su jų  biologinės prigimties ypatybėmis, neįžvelgdamas pa
čios tos prigimties visuomeniškumo. Atkreipęs dėmesį į 
pažinimo proceso visuomeninį-istorinį pobūdį ir į pažin
tinės žmonių veiklos sąryšį su jų  praktine veikla, jis neįs
tengė padaryti iš to logiškai išplaukiančių gnoseologinių 
išvadų.

L. Fojerbachas daug dėmesio skyrė religijos kritikai. 
Priešingai negu G. Hėgelis, kuriam gamta buvo dvasios 
susvetimėjimo apraiška, jis matė religiniame dvasių pa
saulyje gamtinės žmogaus prigimties susvetimėjimą. Žmo
gus, kurdamas dievą pagal savo paveikslą, suidealintas 
savo paties savybes paverčiąs sau svetima, galinga ir vis
kam viešpataujančia jėga. L. Fojerbachas taip pat paste
bėjo sąryšį tarp religijos ir visuomenės santvarkos pobū
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džio, atkreipdamas dėmesį į tai, kad kiekviena istorinė 
epocha turi savitą religinį socialinių santykių įprasmini
mą. Tačiau jis nesuprato socialinio religijos turinio są
lygotumo esmės ir žiūrėjo į religiją kaip į istorijos procesą 
lemiantį veiksnį. Todėl, projektuodamas humaniškos v i
suomenės idealą, jo realizavimą jis siejo su būtinybe su
kurti1 naują religiją, pagrįstą ne tikėjimu antgamtines jė 
gas, o žmonių tarpusavio meile. Šiuo atžvilgiu jo religi
jos teorija buvo tik savita idealistinio istorijos aiškinimo 
atmaina.

Kritikuodamas G. Hėgelio idealizmą, L. Fojerbachas 
idealistinę dialektinės metodologijos interpretaciją sutapa
tino su pačia ta  metodologija, laikydamas ją nepritaikoma 
mokslinei filosofijai. Metodologiniu atžvilgiu jis liko me- 
chanistinio materializmo pozicijose, tik netiesiogiai prisi
dėdamas prie naujo filosofijos mokslinės raidos etapo pa
rengimo.

4. MARKSISTINIS DIALEKTINIS 
MATERIALIZMAS

Šiuolaikinį mokslo lygį atitinkančio naujo filoso
fijos mokslinės raidos etapo išraiška yra marksistinis dia
lektinis materializmas. Dirvą jam parengė XIX a. prasi
dėjęs posūkis gamtotyros raidoje ir istorinės reikšmės so
cialiniai poslinkiai, sąlygoję naujų idėjų kilimą visuome
nės mokslų metodologijoje.

Posūkis gamtotyros raidoje pasireiškė tuo, kad šiuose 
moksluose ėmė įsigalėti vystymosi idėja. XIX a. gamto
tyra tą  idėją pradėjo taikyti vis naujose tyrimo srityse, 
laipsniškai griaudama pačius mechanistinio pasaulėvaiz
džio pagrindus. Geologijos mokslas išaiškino, kad dabarti
nis žemės paviršius — kalnai, lygumos, upės, jūros ir van
denynai— ilgo vystymosi proceso produktas. Paaiškėjo, 
kad praeityje egzistavo kitokios negu dabar augmenijos 
ir gyvūnijos rūšys, labai įvairavusios skirtingomis istori
nėmis epochomis. Ląstelės atradimas leido konstatuoti v i
sos gyvosios gamtos struktūrinės specifikos bendrumą, įga
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linantį vienų gyvybės rūšių virtimą kitomis. Biologija su
kaupė ir kitokių duomenų, tvirtinančių natūralų visų gy
vybės rūšių ir paties žmogaus išsivystymą. Energijos tver
mės dėsnio atskleidimas parodė,, kad visi gamtoje vyks
tantys energetiniai procesai tarpusavyje susiję, o jų  są
ryšis pasireiškia dėsningu energijos perėjimu iš vienos 
rūšies į kitą. Vėlesnė gamtotyros raida vystymosi idėjos 
taikymą išplėtė visoms be išimties jos tyrimo sritims. 
Šiuolaikinio mokslo požiūriu, gamtoje nėra nė vieno ob
jekto, kuris nebūtų vystymosi proceso produktas. Dialek
tinė pažiūra į gamtą kaip į vieningą tarpusavyje susiju
sių vystymosi procesų visumą pasirodė esanti įrodoma 
remiantis pačios gamtotyros duomenimis.

Kapitalistinės visuomenės raida išryškino jos ekono
minės struktūros santykinį savarankiškumą politinių bei 
teisinių institutų atžvilgiu. Dėl to ši struktūra galėjo tap
ti specialaus mokslinio tyrimo objektu. Šiuo atžvilgiu ka
pitalistinę visuomenę pradėjo tirti susiformavęs politinės 
ekonomijos mokslas, kuris dėl neistorinio požiūrio į tos 
visuomenės struktūrines ypatybes iš pradžių susidūrė su 
metodologinio pobūdžio sunkumais. Bandymai paaiškinti 
ekonominę kapitalizmo struktūrą remiantis vien jos pa
čios ypatybėmis neišvengiamai vedė į „užburtą ratą". Is
toriniam požiūriui į kapitalizmo struktūrą susiformuoti 
socialinį pagrindą davė su ja susijęs revoliucinis darbinin
kų judėjimas, iškėlęs sau tikslą ją pakeisti. Karlas M ark
sas ir Frydrichas Engelsas, tapę šio judėjimo ideologais, 
tyrinėjo kapitalizmą kaip istorinį reiškinį, aiškindami ob
jektyvias jo ekonominės struktūros susiformavimo, kiti
mo ir perėjimo į naują struktūrą sąlygas. Tą patį tyrimo 
metodą jie pritaikė ir ankstesnėms istorinėms epochoms, 
suteikdami mokslinį pagrindą materialistinei istorijos sam
pratai, naujai visuomenės tyrimo metodologijai. Dėl to 
dialektinis vystymosi požiūris jau galėjo būti pritaikytas 
visoms be išimties mokslinio tyrimo sritims. Tuo remda
miesi, K. Marksas ir F. Engelsas naujai suformulavo pa
žintinius filosofijos mokslo tikslus ir sukūrė pamatą nau
jam istoriniam jos mokslinės raidos etapui.
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K. Marksas ir F. Engelsas savo filosofinių pažiūrų for
mavimosi pradžioje buvo hėgelininkai. L. Fojerbacho kriti
nių veikalų paveikti, jie perėjo į materializmo pozicijas. 
Tačiau, įveikdami G. Hėgelio idealizmą, jie ne tik neat
metė to, kas buvo racionalu jo dialektikoje, bet ir padarė 
ją  metodologiniu materialistinės filosofijos pagrindu. Jų  
pastangomis nuosekliai mokslinė filosofijos kryptis susi
formavo kaip dialektinis materializmas.

Dialektinio materializmo susiformavimas buvo revo
liucinis posūkis mokslinėje filosofijos raidoje. Jis įgali
no filosofiją galutinai įveikti iki tol ja i vis dar būdingą 
spekuliatyvumą ir tapti mokslu su savitu tyrimo objektu, 
pažintiniais tikslais ir problematika. Susiaurindamas spe
cialiai filosofinio tikrovės tyrimo sritį, dialektinis m ate
rializmas sustiprino jos metodologinį vaidmenį ir reikšmę 
kitiems mokslams, nepažeisdamas tų mokslų savarankiš
kumo jų specialių tyrimų srityse. Svarbiausias metodolo
ginis dialektinio materializmo filosofijos laimėjimas — iš
aiškinimas prielaidų, leidžiančių pritaikyti objektyvaus 
mokslinio tyrimo principus ir tokioms sritims, kurioms 
anksčiau tų principų taikymas atrodė esąs neįmanomas, 
būtent visuomenės istorijai ir pažinimo procesui. Ne ma
žiau reikšmingas dialektinės metodologijos taikymo laimė
jimas yra ir mokslinės komunizmo teorijos sukūrimas.

Metodologinis dialektinio materializmo sąryšis su m ark
sistine komunizmo teorija komplikuoja jo konfrontaciją 
su įvairiomis šiuolaikinėmis nemarksistinės filosofijos sro
vėmis. Toje konfrontacijoje susipina jos specifiniai filo
sofiniai ir ideologiniai aspektai. T ai trukdo surasti ben
drą teorinę platformą, kuri įgalintų dalykinę polemiką 
dėl metodologinių šiuolaikinės filosofijos pagrindų. O tai 
yra būtina aiškinant dialektinio materializmo vietą ir 
vaidmenį šiuolaikinėje filosofijoje, jo istorinę reikšmę. 
Šiuo atžvilgiu, suprantama, gali būti prasminga gretinti 
metodologines dialektinio materializmo pozicijas tik su to
kiomis pozicijomis, kurios skiria filosofijai mokslinius tik
slus, nors ir nevienodai juos aiškindamos.

Griežčiausiai kelia filosofijai mokslinius tikslus įvai
rios pozityvizmo bei neopozityvizmo srovės. Tos krypties
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pradininkas buvo prancūzų XIX a. vidurio filosofas Ogius- 
tas Kontas. Filosofijai jis skyrė mokslo teorijos vaidmenį. 
Jis teigė, kad žmonija, stengdamasi paaiškinti tikrovę, pra
einanti tris stadijas: teologinę, metafizinę ir pozityviąją. 
Teologinėje stadijoje visi reiškiniai aiškinami kaip įvai
rių antgamtinių jėgų, dvasių veiklos produktai. Metafizi
nėje stadijoje dvasias pakeičiančios abstrakčios priežas
tys, „idėjos", „jėgos" ir kitokios abstrakcijos, kuriomis re
miantis ieškoma bendro visus reiškinius paaiškinančio prin
cipo. Trečioji ir paskutinė esanti pozityvaus mokslo stadija, 

kurioje galutinai atsisakoma nuo pirminių tikrovės pagrindų 
ieškojimo, remiamasi vien patyrimo faktais ir pasitenkina
ma aiškinimu empirinių dėsnių, leidžiančių numatyti būsi
mus faktus ir atitinkamai veikti. Šioje pažinimo stadijoje fi
losofija prarandanti tikrovę aiškinančio mokslo vaidmenį, 
liekanti tik mokslo teorija, aiškinančia bendrus mokslinės 
veiklos principus ir, jais remdamasi, jungiančia specia
liuosius mokslus į pažintinę sistemą. O. Konto nuomone, 
visa ankstesnioji filosofija priklausanti metafizinei stadi
jai, o visa jos tradicinė problematika pozityviojoje moks
lo raidos stadijoje netenkanti prasmės. Panašias pažiūras 
tuo metu dar skleidė Herbertas Spenseris, Džonas Stiuar
tas Milis ir kiti ankstyvojo pozityvizmo atstovai.

Metodologinės ankstyvojo pozityvizmo pozicijos buvo 
teoriškai neišbaigtos, daugiau deklaratyvios ir prieštarin
gos. Visiškai atribodamas filosofiją nuo tikrovės aiškinimo, 
pozityvizmas padarė ją nevaisingą ir kaip mokslo teoriją. Be 
savos tikrovės sampratos filosofija negali turėti ir kriterijų 
vertinti mokslo turinį jo pažintinės paskirties, t. y. jo ir tik
rovės atitikimo, atžvilgiu. Dėl savo teorinio neišbaigtumo 
pozityvizmas iki XIX a. pabaigos didesnio poveikio filo
sofijos raidai nepadarė. Pakitusiu pavidalu jis atgijo XIX a. 
gale, stimuliuojamas naujų fizikos mokslo atradimų.

XIX a. pabaigos ir XX a, pradžios fizikos atradimai 
vertė ją radikaliai pakeisti kai kurių ligi tol tvirtai įsiga
lėjusių savo teorijų turinį. Tai griovė gamtotyroje dar 
gyvą senojo empirizmo tradiciją, • traktuojančią teorinį 
aiškinimą kaip tiesioginį empirinėje medžiagoje slypinčio 
jos objektyvaus turinio atskleidimą. Paaiškėjo, kad ta pa
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ti empirinė medžiaga gali būti įvairiai teoriškai aiškina
ma. Dėl to gnoseologinės empirizmo pozicijos turėjo būti 
patikslintos. Šį uždavinį pasiėmė įvairios neopozityvisti- 
nės srovės, kurių pažiūros apibūdinamos kaip empiriokri
ticizmas. Pagrindiniai jo atstovai buvo Ernstas Machas ir 
Richardas Avenarijus.

Remdamiesi empirizmo tradicija, empiriokritikai laikė
si nuomonės, kad pagrindinis ir vienintelis mokslo teori
jų  šaltinis yra patyrimas. Mokslo teorijų paskirtis esanti 
susisteminti patyrimo duomenis, kad būtų patogu jais ope
ruoti kaip priemonėmis praktiniams tikslams pasiekti. Fi
losofija, vaidindama savąjį mokslo teorijos vaidmenį, tu
rinti išaiškinti, kas būtent sudaro tą sisteminamąjį paty
rimą, apvalytą nuo išankstinių teorinių interpretacijų. Tik 
tuo būdu esą galima apsaugoti mokslą nuo jam svetimos 
„metafizikos". Gryno, teoriniam aiškinimui neutralaus, pa
tyrimo turinio išaiškinimas, empiriokriticizmo požiūriu, 
y ra tolygus mokslo tikrojo objekto išaiškinimui. Bandy
dami realizuoti užsibrėžtąjį tikslą, empiriokritikai padarė 
išvadą, kad grynąjį patyrimo turinį sudarą žmogaus pojū
čiai, interpretuojami ne psichologine, o fizine prasme. Ta 
prasme jie esą galį būti apibūdinti kaip mokslinio pasau
lio vaizdo elementai. Tos fizinės pojūčių prasmės empi
riokritikai smulkiau neaiškino ir patys įvairiai ja  rėmėsi. 
Tačiau kiekvienu atveju pasaulis, kaip nuo žmogaus pa
tyrimo nepriklausoma objektyvi realybė, empiriokritiškai 
aiškinamajame mokslo turinyje nefigūruoja.

Neigdamas mokslo turinio su tikrove gretinimo gali
mybę, empiriokriticizmas nuosekliai prieina prie konven- 
cialistinio mokslo teorijų traktavimo, t. y. prie pažiūros, 
kad tos teorijos tėra moksle priimti susitarimai tam tik
ru būdu sisteminti patyrimo duomenis. Teorijų priimti
numas esąs nustatomas pagal sisteminamų duomenų speci
finiams tikslams vartojimo patogumą. E. Machas šiam rei
kalui siūlė savąjį „mąstymo ekonomijos" principą. Konven- 
cialumo momentas, be abejojimo, yra būdingas mokslo 
teorijų turiniui. Tai sąlygoja mokslinės veiklos kūrybinis 
pobūdis, dialektinė pažinimo proceso prigimtis. Tačiau 
empiriokriticizmas, darydamas konvencializmą mokslo
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teorijos pamatu, net ir geriausiu atveju pastato mokslą 
agnosticizmo aklavietėje be metodologinių jo pažangos 
gairių. Metodologinį empiriokriticizmo bejėgiškumą ryš
kiai parodė V. Leninas veikale „Materializmas ir empi
riokriticizmas".

XX a. pirmojoje pusėje neopozityvizmas gauna loginio 
empirizmo pavidalą. Prie jo šliejasi įvairios analitinės bei 
lingvistinės filosofijos srovės. Šios neopozityvizmo atmai
nos pradininkai buvo Bertranas Raselas, Liūdvigas Vit- 
genšiteinas, Rudolfas Karnapas, Hansas Raichenbachas ir 
kt. Plėtodamas konvencialistinę empiriokriticizmo liniją, 
loginis empirizmas užsibrėžė tikslą surasti tokį mokslo teo
rijų kalbos struktūros modelį, kuris jų empirinės medžia
gos sisteminimo būdą apsaugotų nuo galimų „metafizinių" 
spekuliacijų. Šiam tikslui jis  bandė panaudoti matemati
nės logikos aparatą, prie kurio sukūrimo loginio empiriz
mo pradininkai patys daug prisidėjo. Kadangi loginis em
pirizmas, laikydamasis konvencializmo pozicijų, atmeta 
pačią galimybę gretinti su tikrove mokslo turinį, jo pas
tangos sukurti efektyvius mokslo metodologijos princi
pus lieka tik gerais norais.

Prieš filosofijos spekuliatyvumą stojo ir pragmatizmas, 
kita XX a, pirmojoje pusėje paplitusi filosofinė srovė. Jos 
pradininkas buvo Amerikos filosofas Čarlzas Pirsas, o svar
besnieji atstovai — Viljamas Džeimsas ir Džonas Diujis. 
Pragmatizmo požiūriu, spekuliatyvumas galįs būti įveik
tas traktuojant mokslo teorijas tik kaip veiklos įrankius, 
padedančius žmogui pasiekti pasirenkamus praktinius 
tikslus. Tuomet daug ginčų kelianti objektyviosios tiesos 
problema neteksianti prasmės, nes instrumentiškai trak
tuojamoms teorijoms galįs būti pritaikomas tik praktinio 
efektyvumo kriterijus ir tai tik jų  galimo vartojimo as
pektu. Čia paliekamas atviras klausimas, nuo ko prik
lauso tas praktinis efektyvumas, ir tuo būdu jis pada
romas racionaliai nepaaiškinamas. Todėl pragmatizmas 
ir negalėjo tapti teoriniu pagrindu mokslo pažangos meto
dologijai. Pastaruoju metu jis praranda savarankiškos fi
losofinės srovės pobūdį, o jo plėtota pragmatinė teorijų
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analizė perimama neopozityvizmo kaip vienas iš teorinių 
loginės analizės aspektų.

Iš gana plataus ir nevienalyčio šiuolaikinės neopozity- 
vistinės filosofijos srauto išsiskiria filosofai, didesniu ar 
mažesniu mastu nukrypstantys nuo jos pradinių subjekty
vistinio empirizmo pozicijų (K. R. Poperas, I. Lakatošas, 
T. S. Kūnas, P. Fejerabendas ir kt.). Tačiau ir jie iš esmės 
neperžengia mokslo konvencialistinio traktavimo ribų, o 
mokslo pažangos metodologinių prielaidų aiškinimą daž
niausiai pakeičia mokslininkų veiklos sociopsichologinių 
nuostatų nagrinėjimu.

Radikalesnę opoziciją neopozityvizmui sudaro vadina
moji fenomenologinė mokykla, kurios pradininkas buvo 
vokiečių filosofas E. Huserlis. J i bando kurti objektyvisti- 
nę metodologiją, kuri leistų pereiti nuo subjektyviai su
vokiamų reiškinių prie objektyvią prasmę turinčių esmių. 
Šios metodologijos taikymo produktas — nukreiptos į pa
saulį grynosios sąmonės konstrukcija, apimanti atitinka
mai preparuotą pažinimo proceso turinį. Tuo būdu isto
riškai kuriamas mokslinis pasaulėvaizdis iš esmės pakei
čiamas sustingusių abstrakcijų rinkiniu, o mokslo meto
dologija — spekuliatyvinėmis procedūromis.

Šiuolaikinio mokslo metodologinių poreikių nepaten
kina ir pastaruoju metu gana išpopuliarėjusi hermeneuti
kos mokykla, bandanti pritaikyti pažinimo proceso ana
lizei nagrinėjamų tekstų autentiško turinio interpretacijos 
modelį. Pažinimą ji traktuoja kaip supratimą, kaip tik
rovės procesų prasmės atskleidimą. Čia neatsižvelgiama į 
tai, kad tikrovės procesų prasmė nėra toks interpretavi
mo objektas, kurį būtų įmanoma vienareikšmiškai apibū
dinti nepriklausomai nuo praktinio bei pažintinio visuo
menės santykio su gamta raidos, darančios šiuos procesus 
nepabaigiamo pažinimo proceso objektu. Dėl to tikrovės 
procesų traktavimas kaip analogiškų interpretuotiniems 
tekstams nėra pateisinamas.

Minėtosios nemarksistinės filosofijos srovės, siejančios 
filosofiją su tikrovės mokslinio pažinimo tikslais, atkrei
pia dėmesį į kai kuriuos pažinimo proceso, mokslo veiklos 
ar mokslo teorijų turinio aspektus, daugiau ar mažiau
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reikšmingus filosofijos kaip metodologinio mokslo raidai, 
neapimdamos visos metodologinės mokslo pažangos prob
lematikos.

Šiuolaikinėje filosofijoje tik dialektinis materializmas 
yra sukūręs pagrindus visapusiškai mokslo metodologijai, 
įgalinančiai kryptingai spręsti visų tyrimo sričių mokslo 
pažangos problemas. Lygiagrečios nemarksistinių filoso
finių srovių pastangos pasirodė esančios ir vienašališkos, 
ir nevaisingos, nekalbant jau  apie tas, kurios atriboja nuo 
mokslo patį filosofijos objektą.

Nuo dialektinio materializmo susiformavimo XIX a, 
viduryje praėjo gana ilgas laiko tarpas, nepaprastai tu r
tingas mokslo pasiekimų ir pasaulinės istorinės reikšmės 
socialinių įvykių. Metodologinės dialektinio materializmo 
pozicijos per tą laiką ne tik nepaseno, bet darosi vis gy
vybingesnės ir efektyvesnės. Neprarado metodologinės 
reikšmės nė vienas iš dialektinės metodologijos principų.

Per tą laikotarpį būta nemaža bandymų eklektiškai 
jungti marksistinę filosofiją su jai iš esmės svetimais įvai
rių mada tampančių filosofinių srovių teiginiais, pavyz
džiui, neokantizmo, empiriokriticizmo, egzistencializmo, 
įvairių religinių krypčių ir t. t. Tokių bandymų įveikimas 
ir marksistinės filosofijos metodologinių principų tolesnis 
vystymas naujomis mokslinės bei socialinės pažangos są
lygomis sudaro marksistinės filosofijos raidos lenininio 
etapo specifiką. V. Lenino nuopelnai šioje srityje prilygs
ta  tos filosofijos pagrindų kūrėjų nuopelnams.



TRECIAS SKYRIUS

MATERIALIZMAS
KAIP METODOLOGINIS PRINCIPAS

Marksizmo požiūriu, šiuolaikinę filosofiją daro 
mokslu jos metodologinis, dialektinis turinys, gau
namas tiriant vystymosi procesą kaip objektyvią tik
rovės įvairovės ir jos laipsniško pažinimo sąlygą. Tokia 
filosofijos objekto samprata apima tikrovės materialumo 
prielaidą ir yra logiškai nesuderinama su idealistiniu tik
rovės sudvasinimu, susijusiu su gamtos procesų priskyri
mu sužmogintam tikrovės vaizdui. Tad materializmas čia 
įeina į pačią filosofijos, kaip mokslo, sampratą. Mokslinis 
filosofijos apsisprendimas y ra tolygus jos materialistinės, 
krypties pasirinkimui.

Krypties pasirinkimas filosofijoje kitaip dar vadinamas 
pagrindinio jos klausimo, t. y. klausimo apie materijos ir 
sąmonės santykio pobūdį, sprendimu. Filosofijai šis klau
simas pagrindinis ne dėl vietos jos problematikoje, o tuo, 
kad jo sprendimas lemia patį tos problematikos pobūdį. 
Išspręsdama šį klausimą, filosofija išreiškia savo pažiūrą 
į tikrovę kaip pažinimo objektą ir pagal tai formuluoja 
savo pažintinius tikslus. Materializmas ir idealizmas — tai 
dvi skirtingos tikrovės, kaip pažinimo objekto, sampratos.

Materializmui tikrovė yra žmogaus juntamas bei moks
lo pažįstamas pasaulis, gamta, kuriai priklauso ir mąstan
čiųjų žmonių visuomenė. Sąmonė čia ne priešinama gam
tai, o traktuojam a kaip jos pačios reiškinys, kaip tam 
tikro tipo organizmų savybė, sąlygojama jų  struktūros ir 
materialaus egzistavimo ypatybių. Dėl to sąmonės prigim
ties problema spręstina tokiu pat moksliniu pagrindu kaip 
ir kitos gamtos aiškinimo problemos.
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Idealizmas atitraukia sąmonę nuo materialaus organiz
mo ir paverčia ją  ypatinga, „pirmaprade" dvasine substan
cija, išreiškiančia tikrovės prigimtį. Toji dvasinė, arba 
„idealioji", tikrovės prigimtis laikoma nejuntama ir tie
siogiai moksliniam pažinimui neprieinama. Materialus 
gamtinis tikrovės pavidalas priskiriamas jos' žmogiškojo 
suvokimo specifikai, kuria apribojamas ir pažintinis moks
lo vaidmuo. Filosofija čia priešinama mokslui ta prasme, 
kad ji, aiškindama dvasinę tikrovės prigimtį, nesanti sais
toma mokslo duomenų.

Idealistinė tikrovės samprata istoriškai susijusi su dar 
ikifilosofine tikrovės religinio sudvejinimo tradicija, iš 
kurios perimta ir dvasios, kaip savarankiškos substanci
jos, sąvoka. Nei kasdieninė, nei mokslinio gamtos pažini
mo patirtis neteikia pagrindo tokiai sampratai susifor
muoti. Tačiau pačią galimybę priešinti tikrovės pri
gimtį jos žmogiškajam vaizdui sąlygoja juslinio daiktų 
suvokimo formos subjektyvumas ir natūralus žmogaus pot
raukis suteikti nepabaigiamo tikrovės pažinimo proceso 
turiniui užbaigtos sistemos pavidalą.

Materialistinė tikrovės samprata drauge yra ir mokslo 
metodologinis principas. J i  leidžia mokslui priimti ir at
mesti savo teorijas remiantis jų  sutikimo su tikrove kri
terijumi. Idealistinė tikrovės, samprata šio kriterijaus ta i
kyti mokslui neleidžia, nes, jos požiūriu, mokslas pažįsta 
ne pačią tikrovę, o tik jos sužmogintą vaizdą. Tos filoso
finės srovės, kurios mėgina atsiriboti ir nuo materializmo, 
ir nuo idealizmo, pagrindinį filosofijos klausimą laikyda
mos neišsprendžiamu ar bereikšmiu, metodologiniu atžvil
giu savarankiškos krypties nesudaro. Pati jų  atsiribojimo 
pozicija mokslinio pažinimo objektu verčia laikyti tik žmo
giškąjį tikrovės vaizdą.

Materializmo, kaip metodologinio principo, turinys ne
sutampa su jo konkrečiu istoriniu realizavimu. Pažintinį 
tikrovės paveikslą istoriškai kuria visas mokslas, suteik
damas jam kaskart tokį pavidalą, kokį leidžia jo paties 
išsivystymo lygis. Kita vertus, tas lygis sąlygoja konkrečią 
istorinę materializmo principo interpretaciją, kurioje sa
votiškai atsispindi to principo pažintinės galimybės. Tuo
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pasireiškia istorinė materializmo raida, kurios šiuolaikinį 
etapą sudaro dialektinis materializmas. Kaip tik šiame 
etape ir buvo nuosekliai išryškinta metodologinė materia
lizmo esmė. Toji raida palietė ir pagrindinių sąvokų, iš
reiškiančių materialistinę tikrovės sampratą, vartoseną.

1. METODOLOGINIS MATERIJOS 
SĄVOKOS TURINYS

Materijos sąvoka atlieka metodologinį vaidmenį, 
būdama pasaulio vienumo išraiška. Apimdama visus jus
linio suvokimo objektus kaip įvairialyčius to paties pa
saulio reiškinius, ji kartu apibūdina juos ir kaip moksli
nio aiškinimo objektus. Pasaulio vienumo idėja pagrįstas 
visas istorinis gamtotyros turinys. Tačiau ne metodologi
niai, o gamtotyriniai senovės filosofijos poreikiai nulėmė 
materijos sąvokos susiformavimą.

Pasaulio vienumo idėja, būdama metodologinis gamto
tyros pagrindas, pati reikalinga gamtotyrinio pagrindimo, 
t. y. išaiškinimo, kas realiai jungia skirtingus gamtos daik
tus į vieną pasaulį. Dar spekuliatyviai spręsdami šį klau
simą senovės materialistai susidarė nuomonę, kad tuos 
daiktus jungia bendras struktūrinis pagrindas, pirminė 
substancija, kuriai apibūdinti, ir pradėtas vartoti materijos 
terminas (lot. materia — medžiaga). Vadinasi, materijos 
sąvoka pradėjo atlikti metodologinį pasaulio vienumo iš
raiškos vaidmenį savo gamtotyrinio pobūdžio turiniu. Ir 
tai suprantama. Susiformavusi kaip universalus mokslas, 
senovės filosofija atliko dvejopą funkciją, tačiau savo 
problematikoje jų neskyrė. Metodologinę pasaulio vienu
mo poziciją ji išreiškė tiek, kiek ji pati buvo šios pozi
cijos mokslinio pagrindimo įrankis.

Materijos pobūdį įvairios senovės materializmo mo
kyklos aiškino nevienodai. Mokslo pažangai buvo reikš
mingiausia atomistinio materializmo pažiūra, tapatinanti 
materij ą su nekintamomis bei nedalomomis dalelytėmis — 
atomais. Naujaisiais amžiais tokia pažiūra tapo pagrindi
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niu eksperimentinės gamtotyros formavimosi bei plėto
jimosi principu.

Atomizmo principu buvo pagrįsta ir mechanistinio ma
terializmo tikrovės materialumo samprata. Jo je metodo
loginė pasaulio materialumo prasmė dar neskiriama nuo 
konkrečios gamtotyrinės to materialumo interpretacijos, 
o materijos sąvokai šiuo atžvilgiu tebeteikiamas dvilypis 
turinys. Tuo remiantis visi gamtos daiktų skirtumai bu
vo aiškinami jų  atomistinės struktūros ypatybėmis.

Materijos sąvokos turinio dvilypumas silpnino metodo
logines materializmo pozicijas. Jis davė pagrindą mate
rializmą laikyti visiškai priklausomu nuo esamo gamtoty
ros raidos lygio, šiuo atveju nuo to, kiek pagrįsta buvo 
atomistinė pasaulio vienumo samprata. Tačiau reikalas 
patikslinti materijos sąvokos vartoseną filosofijoje, sutei
kiant jai grynai metodologinį turinį, nebuvo aktualus, kol 
gamtotyroje laikėsi atomizmo principas ir kol mechanis- 
tinis pasaulio modelis tarnavo gamtotyros pažangai.

Formuojantis marksistinei filosofijai, atomizmo princi
pas gamtotyroje dar nebuvo susvyravęs. Tačiau mecha- 
nistinis pasaulio modelis kliudė įsitvirtinti moksle vysty
mosi idėjai. Dėl to iškilo reikalas pasaulio materialumo 
sampratą atriboti nuo jau praeito gamtotyros raidos etapo 
ir su tuo suderinti materijos sąvokos vartoseną.

Dialektinio materializmo tikrovės sampratoje materi
jos sąvokai teikiama vien metodologinė prasmė. Labai 
trumpai, bet tiesiogiai šį klausimą aptarė F. Engelsas. Kri
tikuodamas mechanistinį materijos sąvokos vartojimą 
daiktų kokybinių skirtumų grynai kiekybinei interpreta
cijai, jis nurodė šios sąvokos abstraktumą, atkreipė dėmesį 
į tai, kad ji tik apima visus fiziškai egzistuojančius, bet 
kokybiškai skirtingus daiktus, pati fiziškai neegzistuoda
ma, panašiai kaip abstrakčios vaisiaus ar žinduolio sąvo
kos apima savo srities materialius objektus, bet realiai, 
fiziškai, neegzistuoja. Materijos sąvoka išreiškiamo pa
saulio vienumo F. Engelsas nesiejo su kokia nors konkre
čia struktūrine gamtotyros teorija, polemikoje su E. Diū-
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ringu pažymėdamas, kad tas vienumas yra įrodomas tik il
gu ir sunkiu filosofijos ir gamtos mokslo išsivystym u2.

Diskusijos dėl XIX a. pabaigos ib XX a. pradžios fizi
kos atradimų reikšmės filosofijos raidai tiesiogiai lietė ir 
materijos sąvokos vartoseną. Dėl to materialistinei filoso
fijai iškilo reikalas sugrįžti prie šios sąvokos aiškinimo. 
Naujieji fizikos atradimai prieštaravo tebeviešpatavusiai 
gamtotyroje atomistinei materijos sampratai. Paaiškėjo 
atomų dalumas ir juos sudarančių dalelyčių masės prik
lausomumas nuo energijos. Nebeliko tokių dalelyčių, kurių 
savybės leistų priskirti joms „materijos atomų11 vaidmenį. 
Naujieji fizikos atradimai kėlė ginčus tarp gamtininkų dėl 
gamtos daiktų materialumo prasmės. Daug kam atrodė, 
kad ligi tol gamtotyros kurtas atomistinis gamtos paveiks
las nepasitvirtinęs ir turįs būti pakeistas energetiniu, ku
riame m aterija galinti figūruoti tik kaip ypatingas ener
gijos koncentracijos reiškinys. Nuo tokios pažiūros iki 
fizikos turinio idealistinės interpretacijos lieka tik vienas 
žingsnis. M aterijai priešinama „grynoji" energija jau ne
sunkiai sutapatinama su idealizmo postuluojamos tikrovės 
dvasinės prigimties aktyvumu. Susidarė paradoksali pa
dėtis: idealistinė materializmo kritika pradėjo remtis gam
totyros duomenimis.

Veikale „Materializmas ir empiriokriticizmas" V. Le
ninas atkreipė dėmesį į metodologinę painiavą, kuri pa
sireiškė šioje „fizikinėje" materializmo kritikoje. Jis paro
dė, kad tą painiavą kelia dviprasmiškas materijos sąvokos 
vartojimas, leidžiantis sutapatinti materialistinę tik
rovės sampratą su jos mechanistine atmaina. Tik tapati
nant materiją su nekintamomis bei nedalomomis dalely
tėmis, galėjo susidaryti įspūdis, kad naujieji fizikos atra
dimai paneigia materialistinę tikrovės sampratą, o su ja  
susijusią materialistinę metodologiją daro nepriimtiną gam
totyrai.

Metodologinį materijos sąvokos turinį, būdingą mate
rialistinei tikrovės sampratai, patvirtina visa istorinė gam

2 Žr. Engelsas F. Gamtos dialektika.— V., 1960.— P. 187; Engelsas F. 
Anti-Diuringas.— V., 1958.— P, 39.
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totyros raida, bet tas turinys netapatintinas su kokia nors 
konkrečia gamtos daiktų struktūros teorija. Metodologi
niu požiūriu tų daiktų materialumas reiškia tik tai, kad jie 
priklauso juntamajam pasauliui kaip vienintelei tikrovei. 
Tas materialumas ir įprasmina jų  struktūros tyrimus, ku
riuos skirtingais aspektais atlieka fizika, chemija, biolo
gija ir kiti specialieji mokslai. Vadinasi, naujieji fizikos 
atradimai, aiškinantys fizinę daiktų struktūrą, ne paneigė, 
o patvirtino jų  materialumą. Jie nesudarė pagrindo laikyti 
nematerialiu nė vieno tikrovės objekto, o atomų materia
lumas, pradėjus empiriškai tirti jų struktūrą, buvo dar 
labiau patvirtintas. Tačiau atomistinė materijos samprata 
gamtotyroje buvo taip įsišaknijusi, kad jos empirinis pa
neigimas daug kam atrodė esąs ir gamtotyros duomenų 
materialistinės interpretacijos paneigimas. XX a. pradžio
je tokios pažiūros! pradėjo brautis net į marksistinę filo
sofiją. Tai paskatino V. Leniną įsigilinti į šį klausimą ir 
remiantis dialektine metodologija duoti materialistinę 
naujųjų fizikos atradimų filosofinės reikšmės interpreta
ciją. Šiai problematikai skirtas V. Lenino veikalas „Mate
rializmas ir empiriokriticizmas1', kuriame plačiai nagrinė
jamas ir metodologinis materijos sąvokos turinys.

Aiškindamas materijos sąvoką, V. Leninas visų pirma 
pažymėjo, kad filosofinė materijos sąvoka neturi būti ta
patinama su tuo pačiu žodžiu reiškiama gamtotyros sąvo
ka, iš tradicijos tebevartojama kaip cheminės medžiagos 
sinonimas. Kartu jis atkreipė dėmesį į būtinumą skirti 
tikrovės aiškinimo filosofinį, bendro, metodologinio pobū
džio aspektą nuo specialiojo gamtotyrinio. Minėtame vei
kale V. Leninas pateikė keletą materijos sąvokos apib
rėžim ų3, apibūdinančių ją  kaip abstrakciją, pažyminčią 
objektyvios realybės ir jutimo objektų tapatumą.

Abstrakti materijos sąvoka apima visus be išimties 
tikrovės objektus, pradedant galaktikomis ir dangaus kū
nais ir baigiant elektronais bei fotonais. Šie objektai ir su
daro materiją. Todėl būtų klaidinga teigti, kad daiktai yra

3 Zr. Leninas V. Pilnas raštų rinkinys.—, V., 1981.— T. 18 — P. 126, 
143, 262, 268 ir kt.
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sudaryti iš materijos. Toks teiginys turėtų panašią pras
mę kaip ir teiginiai, jog geležis yra sudaryta iš metalo 
arba asilas sudarytas iš gyvulio. Iš tikrųjų daiktai nėra 
sudaryti iš materijos, o patys yra materija, kaip konkre
tūs jos pavidalai.

Gamtotyroje materijos sąvokai ir šiandien dar neretai 
teikiamas struktūrinis daiktų medžiagos turinys. Supran
tama, kad šios vartosenos perkėlimas į filosofiją gali su
kelti tik metodologinę painiavą, į kurią buvo atkreipęs 
dėmesį V. Leninas. Tokio perkėlimo pavyzdžiu gali būti 
ir marksistinėje filosofinėje literatūroje dar pasitaikantis 
teiginys, remiamas šiuolaikinio gamtotyros lygio duome
nimis, kad pagrindinės materijos formos esančios medžia
ga ir laukas, t. y. teiginys, kuriuo filosofinei materijos 
sąvokai vėl teikiamas gamtotyrinis turinys.

Filosofinis metodologinis materijos sąvokos turinys, iš
reikšdamas juslinio suvokimo objektų ir tikrovės tapatu
mą, pabrėžia visos mokslo raidos patvirtinamą pasaulio 
vienumą. Ilgoje savo istorijoje mokslas griovė vieną po 
kitos tariamai neperžengiamas ribas tarp tikrovės sričių 
ir daiktų rūšių, įrodydamas vienų objektų iš kitų išsivys
tymo galimybę. Šiuolaikinio mokslo duomenimis, jau ne
beliko tokių tikrovės objektų, kurie savo kilme bei pobū
džiu būtų nepriklausomi nuo tikrovės procesų visumos. 
Tai ir pateisina skirtingų objektų įtraukimą į visus juos 
apimančią materijos sąvoką.

2. METODOLOGINIS MATERIJOS JUDĖJIMO 
SĄVOKOS TURINYS

Materijos sąvoka išreiškiamas pasaulio vienumas 
sudaro metodologinį pagrindą moksliniam jo daiktų įvai
rovės aiškinimui. Gamtos daiktų formavimosi procesai 
materialistinėje filosofijoje išreiškiami tradicine m ateri
jos judėjimo sąvoka. Metodologinė šios sąvokos prasmė 
yra ta, kad daiktų įvairovės pagrindas glūdi pačioje gam
toje ir yra atskleidžiamas specialių mokslinių tyrimų prie
monėmis. Ir šiuo atžvilgiu materializmas yra metodologi
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nis principas, kurio pažintinis realizavimas priklauso nuo 
mokslo turimų galimybių. Keičiantis šioms galimybėms, 
keičiasi ir konkretus daiktų formavimosi procesų aiški
nimas.

Senovėje besiformuojanti materialistinė filosofija daik
tų Įvairovę aiškino kaip gamtai būdingų kitimo procesų 
produktą, tų procesų prigimties iš pradžių nuodugniau 
neaiškindama. Daugiau dėmesio ji skyrė pačios kitimo 
sąvokos interpretavimui. Šiuo atžvilgiu daugiausia nuo
pelnų turėjo Heraklitas Efezietis — įžymiausias senovės 
graikų dialektikas. Jis teigė, kad tikrovėje viskas nuolat 
kinta ir vieni daiktai virsta kitais. Jo  požiūriu, atsiradimas 
ir išnykimas tėra dvi to paties kitimo proceso pusės, tik 
santykiškai supriešinamos viena su kita. Atomistinio ma
terializmo atstovai daiktų formavimosi procesus bandė 
aiškinti gamtotyros poreikių aspektu. Tų procesų prigimtį 
jie aiškino kaip materiją sudarančių atomų spontaniško 
judėjimo reiškimąsi. Iš čia kilo dviprasmė „materijos ju 
dėjimo" sąvoka, kurios metodologinė prasmė slypėjo iš 
esmės gamtotyrinio pobūdžio turinyje. Atomistinis mate
rializmas pradėjo kitimo proceso sąvokos turinio susiauri
nimo bei grynai struktūrinio daiktų įvairovės aiškinimo 
tradiciją, vėliau nuosekliai išplėtotą naujaisiais amžiais 
besiformuojančios gamtotyros bei mechanistinio m ateria
lizmo filosofijos.

Senovės materialistinė filosofija gamtos daiktų kinta
mumo' dar nelaikė teorine problema. Jis buvo traktuoja
mas kaip natūrali gamtos būsena. Šiai pažiūrai tiesiogiai 
prieštaravo Elėjos mokyklos filosofai, kurie įrodinėjo ju 
dėjimo sąvokos loginį prieštaringumą ir kitimo procesus 
siejo tik su žmogiško daiktų suvokimo specifika. Daiktų 
įvairovės formavimosi procesų prigimtis tapo problemiška 
Aristotelio teorijoje apie materijos ir formos santykį. Gam
tos procesus jie aiškino kaip materijos formų kitimą, ku
riame materija ir forma keičiasi vietomis: vienos formos 
vaidina materijos vaidmenį kitoms formoms, šios dar ki
toms ir t. t. Ši teorija tiesiogiai dar nesuproblemina kiti
mo procesų prigimties. Tačiau Aristotelis, apibūdindamas 
materiją kaip daiktinėse formose glūdintį bei atitrauktai
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nuo tų formų mąstomą tikrovės pradą, pažymi jos pasy
vumą. Pasak jo, m aterijoje tik potencialiai glūdi visos jos 
formos. Jų  perėjimą vienų į kitas suaktualina savarankiš
kas aktyvumo pradas — forma, mąstoma atitrauktai nuo 
materijos. Principinio materijos pasyvumo koncepcija 
gamtos procesų prigimtį daro teorine problema. Nors pats 
Aristotelis ir neteigė, kad materijos formų kitimas turėjo 
pradžią laiko atžvilgiu, jo materijos ir formos santykio 
teorija vėliau buvo interpretuojama kaip teologinės „pir
mojo materijos išjudinimo" koncepcijos prototipas.

Gamtos procesų prigimties problemiškumo pozicija bū
dinga ir besiformuojančiai naujųjų amžių gamtotyrai. Ma
teriją  ji siejo tik su inercijos savybe, pripažindama judėji
mo pagrindų (energijos) savarankiškumą materijos atžvil
giu. Šia pažiūra rėmėsi ir mechanistinio materializmo fi
losofija, nuvedusi iki kraštutinumo iš senovės atomistų 
perimtą grynai struktūrinį daiktų įvairovės aiškinimą. Me
chanicizmo požiūriu, gamtos daiktai yra įvairaus sudėtin
gumo mechanizmai, kurių pagrindiniai elementai yra ne
kintamos dalelytės, apibūdinamos vien mechaninėmis sa
vybėmis. Šiuo požiūriu, pats struktūros sudėtingumas nu
lemia naujas savybes, skiriančias gyvus organizmus nuo 
negyvosios gamtos daiktų ir vienus nuo kitų, žmones — 
nuo kitų gyvūnų ir t. t. Griežto struktūrinio daiktų apib
rėžtumo idėja buvo logiškai susijusi su gamtos pastovu
mo koncepcija, nenumatančia vienų daiktų iš kitų išsivys
tymo galimybės. Tos koncepcijos požiūriu, materijos ju 
dėjimo sąvoka išreiškia ne daiktų įvairovės formavimąsi, 
o tam tikros struktūros daiktų funkcionavimą gamtoje ir 
jų  mechaninę sąveiką esamoje įvairovėje. Pati ta įvairovė 
čia traktuojama kaip amžina.

Vystymosi idėjos laipsniškas įsigalėjimas gamtotyroje 
griovė metodologines mechanicizmo pozicijas. Tačiau to 
dar neužteko, kad būtų visiškai įveikta mechanistinės mąs
tysenos tradicija. Net šiandien, kai mokslo apyvartoje 
neliko nė vieno objekto, kuris egzistuotų nepriklausomai 
nuo gamtoje vykstančių vystymosi procesų, vis dar pa
sitaiko mechanistinės mąstysenos apraiškų. Čia paminėti
nos pastangos grynai struktūriškai paaiškinti žmogaus mąs
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tymo specifiką, fizikos kalbą padaryti bendra viso moks
lo kalba ir pan. Visiškas mechanicizmo įveikimas yra is
torinis marksistinės filosofijos nuopelnas. Padarydama rei
kiamas išvadas iš vystymosi idėjos įsigalėjimo moksle, ji 
sukūrė metodologines prielaidas nuosekliai taikyti vysty
mosi požiūrį visose tikrovės tyrimo srityse, neišskiriant 
visuomenės istorijos ir pažintinio mąstymo.

Vystymosi idėja besiremianti dialektinė procesų pa
saulio samprata esmingai pakeitė ne tik materijos, bet ir 
materijos judėjimo sąvokos filosofinę vartoseną. J i čia 
vartojama kaip grynai metodologinio turinio abstrakti są
voka, išreiškianti ne fizinio pobūdžio vyksmą, o patį tik
rovės kintamumą, pasireiškiantį jos daiktinę įvairovę for
muojančiais procesais. Konkretus tų procesų pobūdžio 
aiškinimas paliekamas pažintinei specialiųjų mokslų kom
petencijai. Tradicinei m aterijoj judėjimo sąvokai tuo bū
du suteikiama perkeltinė prasmė.

Šiuolaikinis mokslas visiškai patvirtino dar Heraklito 
iškeltą mintį, kad nuolatinis visa ko kitimas yra tikrovės 
egzistavimo būdas. Šiandien jau ne pats kitimas, o san- 
tykiškai pastovių objektų buvimas tapo mokslinio aiški
nimo problema. Paaiškėjus masės ir energijos tarpusavio 
ryšiui, net grynai mechaninio pobūdžio judėjimas pasi
rodė apimantis visą gamtą. Absoliuti rimtis pasirodė esan
ti neįmanoma, ji tapo santykiška tam tikro judė
jimo būvio prasme (t. y. rimtis tik kitų gamtos objektų 
atžvilgiu, kai judama su jais viena kryptimi ir tuo pačiu 
greičiu).| Šiuolaikinio mokslo šviesoje taip pat paaiškėjo, 
kad nei tikrovės objektų struktūros skirtumai, nei jų  
įvairovės formavimosi procesai nėra išreiškiami operuo
jant vien mechaninio tipo parametrais. Daiktų rūšis skiria 
vieną nuo kitos ne tų pačių elementų mechaninės sąvei
kos ypatybės, o pats struktūros tipas su savo specifiniais 
elementais bei daiktų sandaros, apimančios ryšį su aplin
ka, specifika. Pavyzdžiui, įvairios mineralų formacijos 
apibūdinamos chemine jų  molekulių sudėtimi ir priklau
somybe nuo atmosferinių, terminių ir kitų aplinkos są
lygų. Susiformavusius gyvus organizmus apibūdina tokie 
struktūriniai elementai, kaip ląstelė, skeletas, raumenys,
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virškinimo organai, nervų sistema ir kt. bei medžiagų 
apykaita ir egzistavimo būdu pasireiškiantis specifinis ry
šys su aplinkos procesais. Žmonių visuomenei apibūdinti 
prireiks dar kitokių struktūrinių elementų, jos struktūros 
funkcionavimo būdo bei santykio su gamtine aplinka spe
cifikos. F. Engelsas, kritikuodamas mechanicizmą ir ope
ruodamas tradicine materijos judėjimo sąvoka, atkreipė 
dėmesį į būtinumą skirti įvairius kitimo procesų tipus kaip 
kokybiškai skirtingas judėjimo formas, sąlygojančias jas 
tyrinėjančių mokslų specializacijos pobūdį. Metodologinę 
reikšmę čia turi ne F. Engelso nurodomi pavyzdžiai, o 
pati mintis, kad įvairūs kitimo procesai kokybiškai ski
riasi vieni nuo kitų ir dėl to negali būti apibūdinami re
miantis vienais tik mechaniniais parametrais.

3. ERDVĖS IR LAIKO PROBLEMA 
FILOSOFIJOJE

Tikrovėje vykstantys kitimo procesai yra apibū
dinami erdvės ir laiko formomis. Filosofinės problemos 
pobūdį turi šių formų objektyvumas, jų  tinkamumas pa
čios tikrovės objektams apibūdinti. Šios problemos spren
dimas priklauso nuo filosofinės krypties pobūdžio.

Materialistinei filosofijai erdvės ir laiko formų objek
tyvumas nėra savarankiška problema. Jis tiesiogiai įeina 
į materialistinės tikrovės sampratos turinį. Erdvės ir laiko 
formas suproblemina idealistinė tikrovės samprata, kuri 
yra nesuderinama su šių formų objektyvumo pripažinimu. 
Idealiai būčiai nepritaikomi erdvės matai, ir joje negali 
vykti laiko matais matuojami kitimo procesai. Idealisti
nėje tikrovės sampratoje erdvės ir laiko formos yra sub
jektyvios, apibūdinančios ne pačią tikrovę, o tik jos žmo
giškąjį vaizdą. Čia neturi reikšmės, ar idealistinės filoso
fijos atstovai tokią problemą kelia, ar nekelia, kaip nors 
ją  sprendžia ar iš viso nesprendžia. Subjektyvistinis šios 
problemos sprendimas yra neatskiriamas nuo pačios idea
lizmo prigimties.
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Erdvės ir laiko formų objektyvumo nedaro problema 
nei praktinis, nei pažintinis mokslo patyrimas. Jis nesuda
ro pagrindo abejoti, kad metrais matuojami nuotoliai tarp 
objektyviai egzistuojančių daiktų, kubiniais metrais — tų 
daiktų tūriai, o valandomis —• materialių procesų trukmė. 
Materialistinė šių formų objektyvumo pozicija filosofijos 
istorijoje turėjo ir turi dar ir savą problematiką, susiju
sią su to objektyvumo interpretavimu bei šios pozicijos 
taikymu gamtotyroje. Ši problematika daugiausia apėmė 
erdvės formų objektyvumo sampratą.

Senovės graikų atomistai erdve laikė realiai egzistuo
jančią tuštumą, tuo klausimu tiesiogiai polemizuodami su 
Elėjos mokyklos filosofais, kurie, ginčydami judėjimo ga
limybę, neigė tuštumos, kaip „nebūties", egzistavimą. Pa
žiūrą į erdvę kaip į realią judėjimo sąlygą iš antikos 
perėmė ir naujųjų amžių gamtotyra bei ja  besiremianti ma
terialistinė filosofija. Erdvė čia traktuojama kaip neprik
lausoma nuo joje egzistuojančių daiktų realybė, savo gry
nu pavidalu sudaranti geometrinio aprašymo objektą. 
Objektyvi laiko prigimtis šiuo atveju specialiai nebuvo 
nagrinėjama.

Erdvės ir laiko formų objektyvumo poziciją tiesiogiai 
kritikavo I. Kantas. Šios savo kritikos jis nesiejo su idea
listinės tikrovės sampratos loginio pagrindimo poreikiais. 
Jo nuomone, tikrovės prigimtis žmogui yra nepažini ir 
dėl to nėra logiškai pagrindžiama nei materialistinė, nei 
idealistinė tikrovės samprata. Erdvės ir laiko formų ob
jektyvumo neigimas I. Kanto filosofinei pozicijai turėjo 
tą reikšmę, kad leido traktuoti materializmą ir idealizmą 
kaip pagrįstumo atžvilgiu lygiavertes tikrovės sampratas.

I. Kanto požiūriu, erdvės ir laiko sąvokos nėra iš pa
tyrimo išvedamos abstrakcijos, nes jomis išreiškiamos for
mos negali būti laikomos bendromis stebimųjų daiktų sa
vybėmis, mąstomomis atitrauktai nuo tų daiktų. Esą gali
ma abstrahuotis nuo viso patyrimo, vaizduotis visą pa
saulį išnykusį, bet ir tuomet dar liks tuščios erdvės ir be 
įvykių laiko vaizdiniai. Vadinasi, erdvė ir laikas yra pa
tyrimo atžvilgiu išankstinės, I. Kanto terminu,— apriorinės 
žmogiškojo stebėjimo formos, suteikiančios jusliniam su
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vokimui pažintinio patyrimo pobūdį. Dėl savo žmogiškumo 
jos ir negalinčios būti laikomos pačios tikrovės for
momis. Šių formų aprioriškumą I. Kantas siejo su jas ti
riančių mokslų — geometrijos ir aritmetikos — turinio apo- 
diktiškumu. Patyrimo duomenys galį būti įvairiai teoriš
kai interpretuojami, todėl dėl jų  ir vyksta nuolatiniai 
teoriniai ginčai. Kadangi visų žmonių stebėjimo struktūra 
esanti ta pati, tai tos struktūros formos — erdvė ir lai
k a s — visiems turinčios tą pačią reikšmę, ir dėl to jas ti
riančių mokslų turinys ir galįs gauti neginčijamų tiesų 
pobūdį. Ši I. Kanto pozicija’ atitiko tuo metu įsigalėjusią 
erdvės kaip savarankiškos, nuo joje esančių daiktų nepri
klausomos realybės sampratą, jo pritaikytą ir laiko są
vokos interpretacijai.

Erdvės ir laiko sąvokos iš tikrųjų turi dvejopo pobū
džio turinį. Vienu atžvilgiu tą turinį sudaro tai, ką api
būdina erdvės ir laiko matai, t. y. daiktų tūriai, nuotoliai 
tarp daiktų, materialių procesų trukmė ir t. t. Šiam erdvės 
ir laiko sąvokų aspektui į  Kanto interpretacija nepritai
koma, o jo kritiniai argumentai, nukreipti prieš to turinio 
objektyvumą, neturi galios. Toks turinys iš esmės yra ne
atskiriamas nuo jo empirinių išraiškų. Kitu atžvilgiu šių 
sąvokų turinį sudaro atitinkamos matematinės konstruk
cijos, vaidinančios teorinių karkasų vaidmenį empiriniams 
matavimams. Šiam turiniui I. Kanto interpretacija taip pat 
nepritaikoma, nes neturi prasmės pati teorinių konstrukci
jų  iš patyrimo abstrahavimo problema. Visos mokslo teo
rinės konstrukcijos, be abejonės, remiasi patyrimu, bet, 
kaip žmogaus proto kūriniai, tiesiogiai iš patyrimo neiš
vedamos. Erdvės matematinių modelių konstruktyvumą vė
liau patvirtino ir geometrijos mokslo raida, kai N. Lo- 

bačevskis, J. Bojajus ir B. Rymanas įrodė, kad Euklido geo
metrija nėra vienintelė galima ir kad erdvės matemati
niai modeliai gali būti konstruojami įvairiais pagrindais.

Metodologinė erdvės ir laiko formų objektyvumo nuos
tata palieka gamtotyrai tirti jų konkretų turinį, neprimes- 
dama tokiam tyrimui jokių išankstinių prielaidų. Pati spe
cialaus tyrimo galimybė rodo šių formų turinio objekty
vumą ir jų  ryšį su tikrovėje vykstančiais procesais.
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Subjektyvistinę erdvės ir laiko formų interpretaciją 
mūsų laikais kartais bandoma pagrįsti fizikos mokslo re
liatyvumo teorijos teiginiais, visų pirma erdvės ir laiko 
matų santykinumo samprata. Iš to santykinumo daroma iš
vada, kad erdvės ir laiko sąvokos neturinčios savarankiš
ko, nuo matavimo procedūrų nepriklausomo turinio ir 
kad dėl to jos netinkančios pačiai tikrovei tiesiogiai api
būdinti. Nesunku pastebėti, kad ši išvada daroma tapati
nant erdvės ir laiko objektyvumą su šių formų buvimu sa
varankiškomis realybėmis, t. y. laikantis tokios jo ob
jektyvumo interpretacijos, kurios šiandien ir istorinė tra
dicija jau nebepateisina. Iš tikrųjų reliatyvumo teorija 
ne tik nepaneigia šių formų objektyvumo, bet dar patvir
tina parodydama jų  organinį ryšį su materialiais proce
sais. Dėl šio ryšio pripažinimo reliatyvumo teorijos po
žiūris kartais apibūdinamas kaip ištisai dialektinis, sutam
pantis su marksistinės filosofijos požiūriu. Tokiais atve
jais užmirštama tai,, kad gamtotyra tiesiogiai nesprendžia 
metodologinių filosofijos problemų, o filosofija— specia
lių gamtotyros problemų. Reliatyvumo teorija, kaip fizi
kos mokslo teorija, gali būti vertinama ir jos metodologi
nių pozicijų atžvilgiu, tačiau iš šių pozicijų nėra tiesiogiai 
išvedamas jos specialus gamtotyrinis turinys. Meto
dologinių pozicijų priimtinumas dar nedaro teorijos pas
kutiniu mokslo žodžiu. Į šią bendrosios metodologijos ir 
specialiosios mokslinės problematikos santykio specifiką 
atsižvelgtina ir sprendžiant kitas su erdvės ir laiko formų 
interpretacija susijusias gamtotyros ir matematinio mode
liavimo problemas. 4

4. VISUOMENINĖ SĄMONĖS PRIGIMTIS

Sąmonės prigimties problema užima svarbią vietą 
metodologinių filosofijos pozicijų pagrindimo problemati
koje. Jos sprendimo būdas yra pagrindinis kriterijus, pa
gal kurį materialistinės krypties filosofija skiriama nuo 
idealistinės. Priešingai idealizmui, kuris paverčia sąmonę 
moksliniam pažinimui neprieinamu tikrovės prigimties
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pradu, materializmas traktuoja ją  kaip moksliškai aiškin
tiną žmonių visuomenės specifikos reiškinį. Toks pat moks
linis aiškinimas, materializmo požiūriu, yra taikytinas ir 
kitų galimų protingų visatos būtybių sąmonei. Esamų 
mokslo galimybių ribose sąmonės problema turi tik žmo
gaus sąmonės prigimties problemos pobūdį.

Bandymai moksliškai paaiškinti žmogaus sąmonės pri
gimtį prasidėjo dar senovėje. Jie sudarė išeities poziciją 
materialistinei tos prigimties aiškinimo metodologijai. 
Mokslui darant pažangą šioje srityje, materialistinė me
todologija buvo tikslinama ir papildoma naujais jos ta i
kymo aspektais. Savo ruožtu mokslinis metodologinių po
zicijų pagrįstumas ir jų  taikymo nuoseklumas sąlygojo 
specialių sąmonės prigimties tyrimų pažangą.

Žmogaus sąmonės specifiką sudaro jo sugebėjimas 
mąstyti, išskiriant save iš gamtos kaip su ja santykiaujan
tį ir ją pažįstantį subjektą. Todėl žmogaus sąmonės pri
gimties problema iš esmės sutampa su mąstymo proceso 
prigimties problema. Šios problemos sprendimas reiškia 
išaiškinimą, kas daro žmogų mąstančia būtybe.

Senovės filosofijoje žmogaus sąmonės problema iškilo 
įveikiant pirmykštį visų gamtos daiktų suasmeninimą, 
ėmus sieti sugebėjimą mąstyti tik su žmogumi. Šios prob
lemos sprendimui materialistinės metodologijos taikymas 
reiškė sąmonės prigimties aiškinimą remiantis žmogaus 
organizmo struktūros ypatybėmis. Atomistinis materializ
mas tokią metodologiją pritaikė savajai žmogaus sielos 
teorijai, kurią galima laikyti pirmuoju reikšmingesniu ban
dymu moksliškai paaiškinti sąmonės prigimtį. Konkretus 
atomistinės sielos teorijos turinys buvo primityvus, bet 
jos metodologija iš esmės jau buvo mokslinė. Tą metodo
logiją perėmė ir toliau plėtojo materialistinė naujųjų am
žių filosofija, o besiformuojanti gamtotyra, ja remdamasi, 
pradėjo materialių struktūrinių žmogaus mąstymo veiklos 
pagrindų tyrimus.

Tirdama anatominius bei fiziologinius mąstymo proce
so pagrindus, gamtotyra pasiekė nemažų laimėjimų. Gana 
išsamiai ištirtos fiziologinės smegenų, kaip mąstymo orga
no, funkcijos. Pradėtas kai kurių mąstymo operacijų mo
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deliavimas elektroninėmis mašinomis. Materialus struktū
rinis mąstymo proceso sąlygotumas šiandien jau  niekam 
nekelia abejonių.

Gamtotyros raida iškėlė ir naujų metodologinių prob
lemų. Paaiškėjus, jog žmogus yra išsivystęs iš aukštes
niųjų gyvūnų, iškilo to proceso materialių sąlygų proble
ma, apimanti ir mąstymo veiklos sąlygas. Vieną tos prob
lemos aspektą sudaro pažintinis mąstymo veiklos turinys, 
iš principo nepaaiškinamas vien žmogaus sąmonės ypaty
bėmis.

Metodologinį pagrindą visapusiškam žmogaus sąmo
nės prigimties problemos sprendimui suteikė marksistinė 
filosofija. Taikydama šios problemos sprendimui dia
lektinį vystymosi požiūrį, ji atkreipė dėmesį į spe
cifinio žmonių visuomenės santykio' su gamta susidarymo 
bei vystymosi vaidmenį mąstymo proceso funkcijų gene
zei bei pažintinio mąstymo veiklos turiniui.

Pažintiniam mąstymo veiklos turiniui apibūdinti var
tojamas atspindėjimo terminas, pažymintis to turinio ry
šį su pažįstamąja tikrove. Šiuo atžvilgiu mąstymo veikla 
gali būti nagrinėjama kaip atspindėjimo proceso raidos 
gamtoje pakopa.

Plačiąja prasme atspindėjimas yra būdingas visai gam
tai. Negyvojoje gamtoje jis pasireiškia specifiniu daiktų 
reagavimu į įvairius jų  aplinkos poveikius — mechani
nius, fizinius, cheminius ir t. t. Reagavimo būdas yra sa
votiška informacija apie gamtoje vykstančius procesus, 
vadinasi, vaidina tų procesų atspindžio vaidmenį. Remian
tis šia gamtos savybe, yra kuriama mokslinio reiškinių 
stebėjimo technika.

Gyvojoje gamtoje atspindėjimas gauna aplinkos ju ti
mo pabūdį, tapdamas gyvų organizmų toje aplinkoje eg
zistavimo įrankiu. Biologinio egzistavimo sąlygos sudaro 
materialų pagrindą formuotis bei vystytis gyvūnų jutimo 
organams bei su jų  funkcionavimu susijusiai nervų sis
temai.

Ypatingą atspindėjimo proceso raidos pakopą sudaro 
jo psichinė forma, kuria pasireiškia aukštesniųjų gyvūnų 
smegenų veikla. Atspindėjimo objektu tampa gamtos daik-
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tai, kuriuos gyvūnai ima skirti vienus nuo kitų. Daiktų 
atspindžio vaidmenį vaidina jų  juslinis vaizdas, kuris su
sidaro gyvūno smegenyse, tapdamas to gyvūno psichi
niu, vidiniu išgyvenimu.

Juslinis vaizdas jungia gyvūno suvokinius su jo vaizdi
niais savo pobūdžio tapatumu. Tiesioginis juslinis kon
taktas su daiktais sukelia smegenyse jų  suvokinius, ku
rie be tokio kontakto yra atkuriami juose kaip vaizdiniai. 
Juslinis daiktų suvokimas ir jų  vaizdinių turėjimas yra 
dvi viena su kita susijusios psichinio atspindėjimo proce
so pusės. Juslinis suvokimas kuria juslinius daiktų vaiz
dus, kuriuos tų daiktų rūšinio atpažinimo įrankiais daro jų  
sąsaja su gyvūno turimais vaizdiniais.

Psichinis daiktų atspindėjimas yra aukštesniųjų gyvū
nų biologinio prisitaikymo prie sudėtingos aplinkos for
ma, sąlygojanti tam tikrą jų  instinktyvaus elgesio plas
tiškumą. Šią atspindėjimo formą iš savo gyvulinių protė
vių paveldėjo ir žmonės. Tos formos vystymasis gyvojoje 
gamtoje sudaro žmogaus sąmonės formavimosi priešis
torę.

Perėjimas iš gyvulio psichikos į žmogaus sąmonę, bū
damas susijęs su atitinkamais organizmo struktūros ir 
funkcijų pakitimais, iš pagrindų pakeitė atspindimosios 
veiklos pobūdį bei turinį. Visam šiam procesui materialų 
pagrindą sudarė esminis žmogaus protėvių ryšio su gam
tine aplinka pobūdžio pasikeitimas.

Žmonių visuomenės ryšys su ją  supančia gamta turi 
dvišalio santykio pobūdį, kurio materiali išraiška yra ga
mybinė visuomenės veikla. Dialektinės materialistinės me
todologijos požiūriu, šio santykio susidarymo bei vysty
mosi materialių sąlygų ir jo turinio aiškinimas yra raktas 
į žmogaus sąmonės prigimties problemos sprendimą. Tai 
leidžia paaiškinti, dėl ko ir kaip žmogus tapo mąstančia 
būtybe, išsiskiriančia iš gyvulių ir iš visos gamtos. Tokio 
išsiskyrimo reikšmę žmogaus specifikai išaiškinti pabrėžė 
K., Marksas ir F. Engelsas „Vokiečių ideologijoje". „Žmo
nes galima skirti nuo gyvulių pagal sąmonę, pagal religi
j ą — iš viso pagal bet ką. Jie patys pradeda skirti save 
nuo gyvulių,, kai tik pradeda gamintis reikalingus pragy
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venimo reikmenis; tai yra žingsnis, kurį sąlygojo jų  kū
no organizacija. Gamindami sau reikalingus pragyvenimo 
reikmenis, žmonės netiesiogiai gamina ir patį materialinį 
savo gyvenimą" \  F. Engelsas savo veikale „Darbo vaid
muo beždžionės sužmogėjimo procese" išdėstė svarbiau
sius metodologinius principus žmogaus, kaip mąstančios 
būtybės, išsiskyrimo iš gamtos procesui moksliškai paaiš
kinti.

Žmogaus kilmės ir jo sąmonės turinio problematika yra 
sprendžiama daugelio specialiųjų mokslų. Tyrimų rezul
tatai leidžia nušviesti ne vieną žmonių visuomenės išsis
kyrimo iš gamtos proceso ypatybę. Bendrą metodologinę 
reikšmę turi tos šio proceso ypatybės, kurios yra tiesio
giai susijusios su žmogaus sąmonės prigimties problemos 
sprendimu.

Aiškinant žmonių visuomenės dvišalio santykio su gam
ta susidarymo procesą, visų pirma iškyla biologinių šio 
proceso prielaidų problema. Suprantama, žmonių protė
viai galėjo būti tik tokie gyvūnai, kurių priešakinės ga
lūnės dėl savo anatominės struktūros galėjo virsti ran
komis ir kurių psichinio išsivystymo lygis buvo pakanka
mas šiam procesui prasidėti. Be to, dar buvo svarbus 
gerai išsivystęs gyvenimo kaimenėje bei mėgdžiojimo ins
tinktas, leidžiantis perimti vieniems iš kitų individualų 
biologinio elgesio patyrimą. Gamtotyrai priklauso aiš
kinti, kuri konkreti primatų rūšis šias sąlygas atitiko, kada 
ir kur jų  sužmogėjimo procesas prasidėjo.

Kad priešakinės galūnės virstų rankomis, lemiamą 
vaidmenį turėjo suvaidinti žmogaus protėvių, t. y. pir
mykščių primatų, gyvenamosios aplinkos pasikeitimas, 
dėl kurio šie gyvūnai turėjo pradėti vaikščioti stačiomis. 
Stati eisena atpalaidavo priešakines galūnes nuo judėji
mo funkcijos ir taip sudarė sąlygas joms virsti rankomis. 
Dėl to galėjo prasidėti primatų sužmogėjimo procesas.

Perėjimas į stačią eiseną žymiai išplėtė, palyginti su 
keturkojais gyvūnais, žmogaus protėvių juslinio sąlyčio 
su gamtine aplinka apimtį. Juslinių įspūdžių gausėjimas 4

4 Marksas K., Engelsas F. Vokiečių ideologija.— V., 1974.—T . 16.
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intensyvino smegenų veiklą, stimuliavo jų funkcinį bei 
struktūrinį vystymąsi. Priešakinių galūnių vystymasis į 
rankas iš pagrindų keitė žmogaus protėvių gyvenimo bū
dą. Tame procese akmenys, pagaliai ir kiti gamtoje ran
dami daiktai buvo paverčiami vis efektyvesniais kovos 
dėl būvio įrankiais. Iš pradžių rankomis buvo operuojama 
spontaniškai, o ilgainiui jų  naudojimas tampa nuolatinis. 
Pamažu išmokstama derinti daiktų kaip įrankių naudoji
mo paskirtį su įvairiomis jų  ypatybėmis: aštrumu, smai
lumu, lankstumu ir t. t. Tai ugdė žmogaus protėvių pas
tabumą ir skatino daiktų savybių analizavimo užuomaz
gas. Pereinama prie primityvaus gamtos daiktų parengimo 
specialiam vartojimui. Laikui bėgant susidarė reikalingos 
fizinės bei psichinės prielaidos dirbtinių įrankių gamini
mui, jų  tobulinimui ir vis įvairesniam jų  gamybiniam nau
dojimui. Gamybos procesui tampant pagrindine gyveni
mo poreikių tenkinimo priemone, gyvuliniai žmogaus pro
tėviai virto žmonėmis, nauja gyvūnų rūšimi, gamybos pro
ceso jungiama į visuomeninius kolektyvus.

Ilgame ir sudėtingame beždžionės sužmogėjimo proce
se susiformavo visos žmogaus fizinės bei psichinės savy
bės, darančios jį mąstančia visuomenine būtybe. M ate
rialų to proceso pagrindą sudarė visuomeninė gamybinė 
veikla ir jos sąlygojamas naujo tipo visuomenės ryšys su 
gamtine aplinka.

Gamybos technologija ir jos pažangos prielaidos ne
gali būti biologiškai paveldimos dėl savo prigimties, ir 
todėl ta veikla negali tapti instinktu. Ši veikla yra v i
suomeninis istorinis procesas, kuriame individų veiksmų 
pobūdį sąlygoja ne jų  biologinė prigimtis, o technologi
jos reikalavimai.

Gamybinės veiklos sąlygojamame visuomeniniame 
žmonių bendravime susiformuoja kalba kaip šio bendra
vimo įrankis. Kalba taip pat yra ir bendravimo produktas, 
ir jo būtina sąlyga. Gamybinis darbas ir kalba gyvulinių 
žmogaus protėvių kaimenę pavertė visuomeniniu kolek
tyvu, o visuomenės raidą — savitu istoriniu procesu.

Gamybos proceso sąlygojamo materialaus, praktinio 
visuomenės santykio su gamta antroji pusė yra pažintinis
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santykis, kuriame gamta figūruoja kaip pažinimo objek
tas. Tam tikra prasme pats gamybos procesas turi gamtos 
pažinimo pobūdį. Jame tikslingai pritaikomos gamtos daik
tų savybės, tuo būdu tampančios psichinio atspindėjimo 
objektu. Gamybos proceso poreikiai juslinį gamtos suvoki
mą verčia jos tikslingu stebėjimu, ugdo pažintinį požiūrį į 
ją. Šiuo objektyviu pagrindu formuojasi pažintinei veiklai 
specifiškas žmogaus sugebėjimas abstrakčiai mąstyti.

Abstrakčiam mąstymui yra būdinga tai, jog atskirų 
daiktų savybės atitraukiamos nuo jas turinčių konkrečių 
daiktų ir jomis operuojama kaip savarankiškais mąstymo 
proceso objektais. M aterialia prasme tokį atitraukimą rea
lizuoja gamybos procesas, kurio technologijai neturi reikš
mės, kokia būtent konkreti medžiaga turi tam tikram 
gaminiui pagaminti reikiamų savybių. Vadinasi, gamybi
nė veikla yra objektyvus psichinio abstrahavimo proceso 
pagrindas. Abstrakčiam mąstymui specifinę išraiškos for
mą teikia visuomenėje susiformavusi kalba.

Mąstymo procese abstrakcijos turi tam tikrų sąvokų 
pavidalą. Operavimo sąvokomis pobūdį turi visas mąsty
mo proceso turinys. Juslinis tikrovės suvokimas neteikia 
formos sąvokoms reikšti. Nei suvokimai, nei vaizdiniai 
netinka tokiai funkcijai vien dėl savo konkretaus vaiz
dingumo. Formą sąvokoms reikšti teikia tik kalba.

Kalba formavosi kaip visuomeninio žmonių bendravi
mo priemonė. Tuo pasireiškia jos komunikacinė funkcija. 
Šią funkciją kalba gali atlikti tik savo išraiškingumu, t. y. 
tuo, kad jos žodžiai ir sakiniai turi apibrėžtą, bendraujan
čių žmonių vienodai suprantamą prasmę. Kalbos išraiš
kingumo specifiką sudaro tai, kad jos žodžių reikšmė nė
ra vaizdinga. Pavyzdžiui, žodžiai „vilkas", „pelėda", „dru
gelis", žymintys tam tikras gyvūnų klases, patys neper
teikia tas klases sudarančių individų vaizdo. Žodžiai nega
li tiesiogiai išreikšti juslinio vaizdo, o tik sąvokas, kurios 
kartu su kalba ir atsiranda. Kalbos formavimasis taip pat 
yra ir sąvokinio mąstymo formavimosi procesas.

Su kalbine sąvokų forma yra susijęs jų  visuomeniš
kumas, kurį sąlygoja komunikacinė kalbos funkcija. Są
vokinę žodžių reikšmę apibrėžia jų visuomeninis varto
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jimas. Pačias sąvokas individas perima iš visuomenės iš
mokdamas kalbėti. Šiuo atžvilgiu sąvokinis mąstymas yra 
žmogaus visuomeniškumo išraiška. K. Marksas ir F. En
gelsas į tai atkreipė dėmesį dar „Vokiečių ideologijoje", 
kur rašė: „ „Dvasią" iš pat pradžios slegia < \  . .>  prakei
kimas būti „apsunkintai" materijos, kuri čia pasireiškia 
judančių oro sluoksnių, garsų, trumpai tariant, kalbos pa
vidalu. Kalba yra tokia pat sena, kaip ir sąmonė; kalba 
yra praktinė, taip pat kitiems žmonėms egzistuojanti, va
dinasi, tik tuo būdu ir man pačiam egzistuojanti reali są
monė; kalba, kaip ir sąmonė, atsiranda tik iš poreikio, iš 
būtino reikalo bendrauti su kitais žmonėmis. <  . . .  >  V a
dinasi, sąmonė jau iš pat pradžios yra visuomeninis pro
duktas ir juo lieka, kol iš viso egzistuoja žmonės" 5.

Būdama visuomeninė mąstymo proceso forma, kalba 
leidžia individui ir pačiam mąstyti, ir keistis mintimis su 
kitais žmonėmis. Mintis, kaip mąstymo proceso produk
tas, be kalbinės formos neįmanoma. Kalbos ir mąstymo 
vienybė susidarė pačios kalbos formavimosi procese. Toji 
vienybė nereiškia tapatumo. Tos pačios sąvokos gali būti 
išreiškiamos skirtingais žodžiais ir tie patys teiginiai — 
skirtingais sakiniais. Tačiau kokie nors žodžiai ir kokie 
nors sakiniai sąvokų bei teiginių egzistavimui mąstymo 
turinyje visuomet yra būtini.

Mąstymo proceso nuo jo kalbinės formos neatskiria- 
mumas nereiškia, jog individas, ką nors mąstydamas, v i
siškai negali operuoti vaizdiniais ir tokiomis sąvokomis, 
kurioms kalbinės išraiškos jis dar nėra suradęs. Tačiau 
tokiais atvejais vaizdiniai individui pavaduoja kalbinę 
formą, reikalaudami minties išryškinimui kalbinio dešif
ravimo. Sąvokai kalbinės išraiškos ieškojimas reiškia tik 
tai, jog naujos sąvokos reikalaujanti mintis dar formuo
jasi. Atskirų individų mąstymo psichologinės ypatybės 
yra įvairios, ir nuo jų  nemažai priklauso pažintinis to 
mąstymo efektyvumas. Bet tai nekeičia nei visuomeninės 
mąstymo proceso prigimties, nei kalbos vaidmens tame 
procese.

5 Ten pat, p. 26.



Vieną iš mąstymo proceso prigimties visuomeniškumo 
aspektų sudaro tai, kad jam  formą teikianti kalba egzis
tuoja ir vystosi ne kaip individualus, o kaip ypatingas 
visuomeninis reiškinys. Kalbos pobūdį ir istorines ypa
tybes sąlygoja ne individų psichikos specifika, o visuo
menės pažintinės veiklos ir apskritai kultūros raida. 
Funkcinis kalbos ryšys su individų mąstymu neprieštarau
ja  santykiniam jos raidos savarankiškumui. Įvairios kal
bos, nesiskirdamos viena nuo kitos savo funkcijomis, ga
li gerokai skirtis ir skiriasi savo vidine struktūra.

Kalbos raidos santykinis savarankiškumas leidžia ją  
nagrinėti atitrauktai nuo jos faktinio ryšio su mąstymo 
proceso turiniu ir aiškinti jos funkcionavimą remiantis 
jos pačios struktūros ypatybėmis. Pavyzdžiui, semiotika 
nagrinėja kalbą kaip ypatingą ženklų sistemą, struktūros 
ir funkcijų atžvilgiu sugretinamą su bet kuriomis kitomis 
ženklų sistemomis. Tokio pobūdžio tyrimai yra reikšmingi 
kalbos funkcijų analizei, kuria remiasi teorinė lingvisti
ka, matematinė logika, kibernetika ir t. t. Tačiau abs
traktaus kalbos struktūros bei funkcijų nagrinėjimo gali
mybė anaiptol nereiškia, kad ir faktiškai kalba yra atski
riama nuo mąstymo veiklos ir jos atžvilgiu vaidina išo
rinės ženklų sistemos vaidmenį. Metodologiniu atžvilgiu 
yra nepriimtinos kai kurių kalbininkų (pavyzdžiui, 
N. Chomskio) skelbiamos teorijos, kuriose individų kalbos 
vartojimas traktuojamas tik kaip jos gramatinės struktū
ros taikymas ignoruojant mąstymo veiklos vaidmenį tame 
vartojime.

Su žmogaus sugebėjimu abstrakčiai mąstyti yra glau
džiai susijusi jo kuriamoji vaizduotė, sugebėjimas kurti 
vaizdinius, neturinčius tiesioginio ekvivalento jusliniame 
daiktų suvokime. Tuo pasireiškia žmogaus sąmonės kūry
biškumas. Materialų pagrindą kūrybinei vaizduotei for
muotis bei vystytis teikia visuomenės gamybinė veikla, 
turinti kūrybinį pobūdį. Gamybos procese iš įvairios gam
tinės medžiagos sukuriami dirbtiniai iš anksto numatytos 
paskirties daiktai. O tokių daiktų konstravimas reikalau
ja  kūrybinės vaizduotės, kaip savo pagrindo. Mitologinė 
bei meninė fantazija yra to paties tipo psichinės veiklos
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reiškiniai kaip ir techninis konstravimas. Kūrybinė vaiz
duotė pasireiškia ir abstrahavimo procese, kuris visuomet 
yra aktyvus kūrybinis procesas.

Vienas iš svarbiausių žmogaus sąmonės specifikos bruo
žų yra tai, kad ji žmonių veiksmams suteikia valios veiks
mų pobūdį. Veiksmų sąmoningumas pasireiškia jų  tiks
lingu pasirinkimu. Idealizmo požiūriu, veiksmų rinkimosi 
galimybė, arba valios laisvė, yra pagrindinis žmogaus są
monės prigimties dvasiškumo rodiklis. Ikimarksistinis ma
terializmas neigė valios laisvę, laikydamas ją  nesuderi
nama su moksliniam aiškinimui specifiniu determinizmo 
principu. Tačiau, nepaisant pozicijų priešingumo, abiem 
šiems požiūriams yra bendra tai, jog valios laisvės prob
lema sprendžiama abstrakčiai, neatsižvelgiant į žmonių 
egzistavimo sąlygų ir jų  veiklos specifiką. Dialektinis ma
terializmas traktuoja žmogaus valią ne kaip savaiminę 
jo sąmonės ypatybę, o kaip istoriškai susiformuojantį spe
cifišką jo visuomeninio egzistavimo reiškinį.

Valia skiria žmogų nuo gyvulių, kurių visas elgesys 
yra biologinių impulsų tiesiogiai sąlygojamas. Gamybos 
procesas sudaro tarpines grandis tarp žmogaus veiksmų ir 
biologinių jo organizmo poreikių tenkinimo. Šio proceso 
pažanga gausina žmonių veiklos tikslus, įvairina jų  pa
siekimo priemones. Veiklos tikslingumas, veiksmų su pa
sirinktaisiais tikslais derinimas tampa visuomeninio žmo
nių egzistavimo būdu. Kultūros raidos sąlygojamas tiks
lingos veiklos sričių gausėjimas žmogaus veiksmus vis 
daugiau daro valios veiksmais. Vadinasi, valia yra žmo
gaus sąmonės prigimties visuomeniškumo išraiška. Šiuo 
požiūriu valios laisvės problema praranda abstrakčiai 
sprendžiamos teorinės problemos pobūdį.

Formuojantis ir vystantis žmogaus sąmonei, pažin
tinė veikla tampa santykiškai savarankiška žmogaus psi
chinės veiklos sritimi, susijusia su visuomeniniu tikrovės 
pažinimo procesu, kuris ir sudaro naują istorinę atspindė
jimo proceso raidos pakopą. Aukštesniesiems gyvūnams 
būdinga psichinė atspindėjimo forma, pasireiškianti ap
linkos jutimu, kuris turi grynai individualaus proceso po
būdį, o gaunami atspindžiai turi jutimo organų funkcio
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navimo mechanizmų sąlygojamą pavidalą. Visuomeninis 
pažinimo procesas skiriasi abiem šiais atžvilgiais. Visų 
pirma jis yra istorinis procesas, vykstąs visos žmonijos 
istorijos mastu, o atskiri individai į jį tik įsitraukia. Tam 
tikrame savo istorinės raidos etape tas procesas įgyja 
mokslo pažangos proceso pobūdį. Skirtingas ir atspindė
jimo proceso turinys. J į sudaro ne individualūs vaizdai, 
o istoriškai kuriami ir keičiami tikrovės aiškinimai arba 
jos teoriniai modeliai, kuriems atspindžio terminas taiko
mas perkeltine prasme, jų  su tikrove sugretinimo aspek
tu.

Pažintinė žmogaus veikla turi ir fiziologinę pusę. Žmo
gaus sąmonės formavimasis yra tiesiogiai susijęs su atitin
kamu jo smegenų struktūros prisitaikymu prie naujo po
būdžio funkcijų. Mąstymo procesas žmoguje pasireiškia 
tam tikrais smegenyse vykstančiais fiziologiniais proce
sais. Šiuo atžvilgiu smegenys apibūdinamos kaip mąsty
mo organas. Tačiau tai nereiškia, kad fiziologiniu pag
rindu yra paaiškinamas pažintinis mąstymo procesas. Bū
tinumą mąstymo procesą skirti nuo jo fiziologinio pag
rindo yra nurodęs ir F. Engelsas. „Mes, be abejonės,— 
rašė jis,— kada nors eksperimentiniu būdu mąstymą „su- 
vesime" į molekulinius ir cheminius judesius smegenyse; 
bet argi tuo išsemiama mąstymo esmė?" 6

Fiziologiniu atžvilgiu mąstymo procesas yra smegenų 
veiklos procesas, prieinamas objektyviam tyrimui kaip ir 
visi kiti materialūs procesai. Tačiau mąstymo proceso tu
rinys yra sąlygojamas tokių visuomeninių „instrumentų", 
kaip kalba, sąvokos, mąstymo logika, bendras ir specia
lus pažintinis patyrimas, pagaliau ir pati sprendžiamoji 
problema. Visa tai, be abejonės, negali būti fiksuota indi
vido smegenų struktūroje, dėl to fiziologiniai procesai 
smegenyse nėra pakankamas pagrindas paaiškinti, kas 
konkrečiai yra mąstoma, kokia problema yra sprendžiama, 
kaip ji išspręsta ir t. t. Kaip veikia mąstančios smege
nys ir kas yra mąstoma,— du vienas su kitu susiję, bet 
skirtingi klausimai. Sprendžiant pirmąjį klausimą, iš es

6 Engelsas F. Gamtos dialektika, p. 182.
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mės remiamasi biologine žmogaus prigimtimi, o spren
džiant antrąjį — jo visuomenine prigimtimi. Reikia atsi
minti, kad beždžionės sužmogėjimu žmogaus smegenų for
mavimasis baigiasi, o visuomeninis žmogaus sąmonės vys
tymasis tik prasideda.

Žmogaus sąmonės prigimties visuomeniškumo ignora
vimas yra būdingas mūsų laikais psichologijoje paplitu
siai biheviorizmo krypčiai. Biheviorizmas neigia žmogaus 
psichinės veiklos savarankiškumą laikydamas, jog moks
linio tyrimo objektu gali būti tik žmogaus elgesys. Psi
chinius procesus jis traktuoja tik kaip žmogaus elgesio 
instrumentus, to elgesio poreikių determinuojamus. Kitaip 
sakant, biheviorizmas taiko žmogaus psichinės veiklos ty 
rimui tokius metodologinius principus, kurie yra tinkami 
tik gyvulių psichinių procesų tyrimui, visiškai ignoruo
damas žmogaus, kaip mąstančios būtybės, sąmonės spe
cifiką.

Sąmonė daro žmogų individualybe, t. y. besiskiriančia 
nuo kitų žmonių nepalyginamai daugiau atžvilgių, negu 
skiriasi vienas nuo kito tos pačios biologinės rūšies gy
vūnai. Šią žmogaus ypatybę sąlygoja jo visuomeninio eg
zistavimo sąlygų specifika. Visuomenės kultūros pažanga 
nuolat įvairina žmonių bendravimo turinį ir veiklos sritis, 
vadinasi, ir individų saviraiškos galimybes. Žmogaus indi
vidualybė yra jo savitai koncentruotas visuomeniškumas, 
skiriantis jį nuo kitų tos pačios visuomenės individų. A tė
mus iš žmogaus tai, ką jis turi savyje visuomeniška, liktų 
t.ik gyvulys.

Žmogaus, kaip visuomeniškos individualybės, specifika 
neretai ignoruojama interpretuojant techninius kiberne
tikos laimėjimus. Tai daroma keliant ir bandant spręsti 
elektroninio žmogaus smegenų modelio sukūrimo galimy
bės problemą. Nors techninių prielaidų tokiai problemai 
nėra, bet ji paprastai keliama remiantis tuo, jog elek
troninės skaičiavimo mašinos jau dabar atlieka įvairias 
logines operacijas ir, be abejo, šioje srityje elektroninė 
technika toliau tobulės. Mąstymo proceso prigimties prob
lematikos atžvilgiu vertas dėmesio ne techninis, o meto
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dologinis šios problemos aspektas, problemos kėlimo bū
das. Šiuo atveju ji keliama kaip tam tikros struktūros 
modelio sukūrimo problema. Ryškus tokios metodologinės 
pozicijos pavyzdys yra vieno matematiko diskusijos metu 
pareikštas spėjimas, kad kosmose esą galėtų egzistuoti ir 
tokios mąstančios būtybės, kurių organizmo struktūra bū
tų panaši į žemėje egzistuojančius pelėsius. Žinoma, ga
lima spėlioti, jog kada nors ateityje bus įmanoma sukurti 
tokį techninį smegenų modelį, kuris funkcionuotų taip pat 
kaip ir žmogaus smegenys. Tačiau je i toks modelis ir būtų 
sukurtas, vienas pats jis negalėtų vaidinti mąstymo orga
no vaidmens, nes be jau minėtų visuomeninių prielaidų ir 
žmogaus smegenys tokio vaidmens vaidinti negali.

Dialektinės materialistinės tikrovės sampratos požiū
riu, žmonių visuomenė yra ypatingas gamtos istorijos reiš
kinys, kurio individų intelektualinė specifika yra neatski
riama nuo žmonių visuomeninio egzistavimo materialių są
lygų raidos.

5. VISUOMENĖS ISTORIJOS 
MATERIALISTINIO AIŠKINIMO PROBLEMA

Visuomenės istorijos eigos aiškinimas yra sudėtin
ga materialistinės metodologijos taikymo problema. Ją  
komplikuoja tai, kad visuomenės istorija ištisai susideda 
iš žmonių tikslingų veiksmų, kurių aiškinimui objektyvaus 
sąlygotumo prielaida tiesiogiai nepritaikoma. Dėl to vi
soje filosofijoje, neišskiriant materialistinės, ilgus amžius 
vyravo pažiūra, siejanti istorijos eigos ypatybes su jos 
veikėjų valia, jų  pasirenkamų tikslų pobūdžiu bei idėji
niais to pasirinkimo motyvais. Kitaip sakant, visuomenės 
istorijos aiškinimo srityje viešpatavo iš esmės idealistinio 
pobūdžio metodologija.

Ikimarksistinio materializmo atstovai dėjo nemaža pas
tangų stengdamiesi materialistiškai paaiškinti tikslingą 
žmonių veiklą. Tačiau jų  dėmesys buvo nukreiptas ne į 
istorijos eigą, o į atskirų individų valios veiksmus. Tiks
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lingos žmonių veiklos materialistinio aiškinimo problema 
buvo keliama kaip valios laisvės problema. Buvo sten
giamasi įrodyti, kad toji laisvė tesanti iliuzinė, nes indi
vidas nežinąs objektyvių savo elgesio pagrindų. Be to, 
ši problema dažniausiai buvo keliama laisvės ir būtinu
mo sąvokų priešingumo aspektu, ignoruojant tikslingos 
žmonių veiklos specifiką, būtent tai, kad šioje veikloje 
pasirinkimo laisvę sąlygoja to pasirinkimo objektyviai 
būtinų padarinių žinojimas. Reikia atsiminti, kad istorijos 
eigos objektyvaus sąlygotumo problema iš viso neišspren
džiama remiantis atskirų individų elgesio pagrindų aiški
nimu. Istorijos eiga yra bendras daugybės besikryžiuojan- 
čių bei vienų kitiems prieštaraujančių veiksmų sąveikos 
rezultatas, iš principo nepaaiškinamas individualaus e l
gesio ypatybėmis.

Prancūzų XVIII a. materialistai, aiškindami individų 
socialinį elgesį, atkreipė dėmesį į sudarančios jų  aplinką 
visuomenės politinės bei teisinės santvarkos auklėjamąjį 
vaidmenį. Jų  nuomone, tos aplinkos išauklėjami individai 
psichologiškai ir idėjiškai prisiderina prie esamų socia
linių sąlygų net ir tais atvejais, kai tos sąlygos priešta
rauja jų  prigimties ar proto reikalavimams. Tuo buvo 
grindžiama šviečiamoji esamosios visuomenės pertvarky
mo programa. Tačiau ši metodologinė pozicija neleido 
paaiškinti pačios visuomenės pertvarkymo idėjos kilimo. 
Į toje pozicijoje slypintį prieštaravimą atkreipė dėmesį 
K. Marksas savo „Tezėse apie Fojerbachą". „Materialis
tinė teorija,— rašė jis,— kad žmonės yra aplinkybių ir auk
lėjimo produktai, vadinasi, kad pasikeitę žmonės yra kitų 
aplinkybių ir pakeisto auklėjimo produktai, užmiršta, kad 
aplinkybes keičia kaip tik žmonės ir kad auklėtojas pats 
turi būti išauklėtas. Todėl ji neišvengiamai skirsto visuo
menę į dvi dalis, kurių viena iškyla viršum visuome
nės < . .  .>  " 7.

Žmogaus prigimties visuomeniškumo atskleidimas pa
darė visuomenės raidą savarankišku mokslinio tyrimo ob
jektu, nesutampančiu su jos besikeičiančių individų tiks

7 Marksas K., Engelsas F. Vokiečių ideologija, p. 463.
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lingu veiksmų visuma. Marksistinė filosofija, atsižvelgda
ma į visuomenės santykio su gamtine aplinka ir jos ma
terialiosios struktūros specifiką, sukūrė metodologines 
prielaidas tirti visuomenės raidai kaip materialaus pobū
džio vystymosi procesui.

Visuomenė skiriasi nuo kitų tikrovės reiškinių tuo, 
kad jos ryšys su gamtine aplinka turi dvišalio santykio 
pobūdį. Tai sąlygoja visuomenės gamybinė veikla, kurioje 
gamtos daiktai perdirbami ir paverčiami žmogaus gyve
nimo priemonėmis. Gamybinė veikla čia tampa objekty
via visuomenės egzistavimo sąlyga, modifikuojančia šiuo 
atžvilgiu gamtinės aplinkos vaidmenį. Jos tikrasis vaid
muo priklauso nuo konkrečių istorinių gamybos techni
kos galimybių bei jų  realizavimo. Todėl objektyvių ga
mybinės veiklos pažangos rezultatų vaidmens visuomenės 
raidai tyrimas turi tokią pat mokslinę prasmę, kaip ir aiš
kinimas kintančios aplinkos poveikio gamtoje vykstan
tiems vystymosi procesams.

Visi vystymosi procesai yra susiję su besivystančių 
objektų struktūros pakitimais. Kad visuomenės raidą būtų 
galima tirti kaip materialų vystymosi procesą, reikia iš
spręsti šiam procesui specifinę visuomenės materialios 
struktūros problemą. Ilgus amžius tokia problema iš v i
so nebuvo keliama pasitenkinant gamtotyrine visuomenės 
materialiosios struktūros charakteristika. Buvo tiesiog 
konstatuojama, kad visuomenė yra ją  sudarančių žmo
nių junginys ir kad šiuo atžvilgiu jos struktūra yra ne
kintama. Istoriniai pokyčiai buvo aiškinami kaip tikslin
gi tos pačios struktūros pertvarkymai, ištisai priklausan
tys nuo istorijos veikėjų valios. Nagrinėti visuomenės rai
dą kaip vystymosi procesą pasidarė galima tik išaiškinus 
objektyvius požymius, leidžiančius skirti vieną nuo kitos 
įvairias visuomenės išsivystymo pakopas, t. y. tik išspren
dus visuomenės specifiką išreiškiančios materialiosios 
struktūros problemą.

Žmonių visuomenė skiriasi nuo biologinių bendrijų 
tuo, kad jos individus jungiantys ryšiai turi įvairių ta r
pusavio santykių pobūdį. Todėl bet kokia struktūrinė v i
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suomenės charakteristika tegali reikšti jos individų ta r
pusavio santykiavimo būdą. Vadinasi, ir materialiosios 
visuomenės struktūros problema sutampa su jos individus 
jungiančių materialaus pobūdžio santykių aiškinimu. Rei
kia tik tokius santykius išskirti iš įvairių visuomeninių 
santykių visumos.

Materialiais gali būti laikomi tik tokie santykiai, ku
riems yra būdingas nuo žmonių valios nepriklausomas 
turinys. Tačiau išskirti tokius santykius iš jų  visumos 
nėra lengva. Materialūs santykiai yra valios santykiai, pa
gal išorinius požymius neatskiriami nuo kitokio pobūdžio 
santykių. Jie užsimezga ir funkcionuoja pačių žmonių 
kuriamomis tikslingos veiklos formomis, kurias sudaro 
įvairūs visuomeniniai institutai. Materialūs santykiai yra 
tartum įvilkti į institucines formas, ir jų  turiniui išaiškin
ti yra būtina mokslinė analizė. Tik tuo būdu gali būti iš
spręsta visuomenės materialios struktūros problema. 
K. Marksas ją  išsprendė atskleisdamas nuosavybės ins
tituto formose slypintį materialų gamybinių santykių tu
rinį (pirmykštėje visuomenėje tas turinys glūdėjo genti
nių papročių formose). Gamybos procesas, būdamas 
visuomenės egzistavimo būtinybe, daro ją  gamybiniu ko
lektyvu, vienaip ar kitaip tvarkančiu gamybos priemonių 
valdymą bei gaminamųjų produktų pasiskirstymą, t. y. 
funkcionuojančiu vienokių ar kitokių gamybinių santy
kių pagrindu. Šių santykių visuma sudaro visuomenės 
ekonominę struktūrą, kuri dėl savo objektyvaus būtinu
mo apibūdinama kaip jos materialioji struktūra.

Visuomenės santykio su gamta ir jos materialiosios 
struktūros specifikos išaiškinimas leidžia prieiti prie ma
terialistinės metodologijos taikymo visuomenės raidai tir
ti fundamentalios problemos sprendimo, būtent prie aiš
kinimo priklausomybės ryšio tarp visuomenės egzistavimo 
gamtoje sąlygų ir jos materialiosios struktūros pobū
džio. Vadinasi, tai leidžia tirti šią raidą tokiu pat metodo
loginiu pagrindu, kaip ir visus kitus materialius vystymo
si procesus.

K. Marksui įrodžius gamybinių santykių pobūdžio prik
lausomybę nuo gamybinių jėgų išsivystymo lygio, kiek
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viena konkreti visuomenė jos materialiosios struktūros at
žvilgiu gali būti nagrinėjama kaip ekonominė formacija, 
savo objektyviu sąlygotumu analogiška įvairioms geo
loginėms, biologinėms bei kitokioms gamtinėms formaci
joms, t. y. kaip tam tikras objektyvių sąlygų darinys. 
Tačiau ši analogija nepaneigia esminio skirtumo tarp 
savaime vykstančių gamtinių ir tikslingais veiksmais be
sireiškiančių visuomenės procesų. Tikslinga žmonių veik
la gali būti nagrinėjama objektyvaus sąlygotumo aspektu 
ne tikslų rinkimosi, o jų  realizavimo padarinių plotmėje. 
Pasirenkamų tikslų realizavimo galimybė visuomet yra ob
jektyviai sąlygota. Pavyzdžiui, techninėje veikloje pasi
renkamų tikslų realizavimo galimybė turi savo objekty
vias prielaidas, įgyjančias technologinių reikalavimų po
būdį. Panašia prasme laikytina objektyviai sąlygota ir 
tikslinga veikla, kuria pasireiškia visuomenės ekonomi
nės struktūros funkcionavimas bei' kitimas. Tik tos veik
los efektyvumo prielaidų aiškinimas yra daug sudėtingesnis, 
nes čia susiduriama ne su pavieniais, atskirai reali
zuojamais tikslais, o su padrikų tikslingų veiksmų dau
gybe, kuriai tiesiogiai efektyvumo kriterijus iš viso ne
pritaikomos. Tas kriterijus čia pritaikomas visuomenės 
ekonominei struktūrai, kaip istorinei gamybos proceso 
funkcionavimo formai, galinčiai įvairiai skatinti arba stab
dyti šio proceso pažangą, būtiną pačios visuomenės rai
dai. Kai dėl techninio gamybos lygio pasikeitimo visuo
menės ekonominė struktūra praranda savo funkcinį efek
tyvumą, prasideda tos visuomenės struktūrinė krizė, trik 
danti normalų jos organizacinių institutų funkcionavimą. 
Darosi objektyviai būtinas tos struktūros pasikeitimas, 
struktūrinis prisiderinimas prie pakitėjusių visuomenės 
egzistavimo sąlygų.

Objektyvus būtinumas keisti ekonominės struktūros 
pobūdį gali būti nustatytas tik mokslinio tyrimo priemo
nėmis. Visuomenę sudarantys individai tiesiogiai susidu
ria tik su jos organizacinių institutų veikla, su kuria jie 
visuomet sieja ir prasidedančios socialinės krizės reiški
nius. Todėl ir tikslinga pertvarkomoji žmonių veikla v i
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suomet vyksta institutinėmis formomis, pridengiančiomis 
realizuojamų pertvarkymų objektyvų turinį. Tuo ir pasi
reiškia visuomenės vystymosi proceso specifika.

Materialistinė istorijos samprata suteikia materializ
mui visas mokslinio tyrimo sritis apimančio metodologi
nio principo pobūdį.



KETVIRTAS SKYRIUS

DIALEKTINĖ DETERMINIZMO 
SAMPRATA

Determinizmo principas išreiškia objektyvų tik
rovės reiškinių sąlygotumą ir tuo įprasmina jų  moksli
nį aiškinimą. Tą principą patvirtina pati pažintinės 
mokslo veiklos galimybė. Todėl materialistinė filosofija 
jį laiko pagrindiniu mokslo metodologijos principu. In- 
determinizmas, neigdamas objektyvų reiškinių sąlygotu
mą, negali atlikti metodologinio mokslinės veiklos princi
po vaidmens.

Istorinėje mokslo raidoje kito pažiūra į objektyvaus 
reiškinių sąlygotumo pobūdį. Tai atsispindėjo ir filosofi
nės determinizmo sampratos raidoje. Dialektinė determi
nizmo samprata atitinka šiuolaikinę mokslo raidos pako
pą, kuriai būdingas vystymosi idėjos įsigalėjimas. Ligi tol 
vyravusi mechanistinė samprata atitiko XVII—XVIII a. 
mokslo lygį, tačiau ji nebetinka šiuolaikiniam mokslinio 
reiškinių aiškinimo turiniui išreikšti.

Mechanistinė determinizmo samprata buvo susijusi su 
savita pažiūra į tikrovę kaip pažinimo objektą. Tikrovė 
buvo traktuojama kaip sankaupa įvairių daiktų, jungia
mų į vieną pasaulį mechaninio pobūdžio ryšių, o tie daik
tai — kaip baigtinės prigimties elementų dariniai, besiski
riantys vieni nuo kitų struktūros sąlygotomis savybėmis. 
Šiuo požiūriu, atskiri daiktai bei jų  struktūros elementai 
yra savarankiški pažinimo objektai, kurių esmė glūdi juo
se pačiuose. Tuo pasireiškia mechanicizmui būdingas me
todologinis izoliuojamojo reiškinių aiškinimo principas, 
orientuojantis mokslą eiti nuo detalių prie visumos visose 
tyrimo srityse ir visuose aiškinimo lygiuose.
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Vystymosi idėjos įsigalėjimas moksle verčia kitaip pa
žiūrėti į tikrovę kaip pažinimo objektą. Baigtinių daiktų 
pasaulio vaizdą keičia nepaliaujamų vystymosi procesų 
pasaulio vaizdas, kuriame struktūrinis bei rūšinis daiktų 
apibrėžtumas tėra santykinio pobūdžio. Dėl to grynai 
struktūrinis, izoliuojamas reiškinių aiškinimas darosi ne
pakankamas. Mokslinio reiškinių aiškinimo turinyje ne 
mažiau svarbią vietą užima jų  išsivystymo bei santykiš- 
kai pastovaus egzistavimo sąlygų aiškinimas. Vystymosi 
požiūriu daiktai traktuotini kaip nenutrūkstamos pasau
lio istorijos reiškiniai, kurių egzistavimas nuo tos isto
rijos neatskiriamas.

Daiktų išsivystymą visų pirma sąlygoja jų  kintanti 
aplinka, kurią sudaro kiti daiktai drauge su toje aplin
koje vykstančiais procesais. Kiekvienas tos aplinkos ob
jektas turi savas egzistavimo sąlygas, šios — vėl savas ir 
t. t. Tų sąlygų sąsaja visus tikrovės reiškinius jungia 
tarpusavio priklausomybės ryšiais ir daro tikrovę vie
ninga rišlia visuma. Šiuo atžvilgiu visų vystymosi proce
sų universali sąlyga yra visa tikrovė, nuolatos kurianti 
kuo įvairiausius daiktų formavimosi bei kitimo sąlygų 
kompleksus. Dėl to artimiausios daiktų aplinkos sąlygų 
tyrimas tėra pradinė universalių jų  išsivystymo sąlygų 
aiškinimo pakopa.

Tikrovės reiškinių sąlygotumo universalus pobūdis 
aiškėja giliau paanalizavus bet kokio reiškinio atsira
dimo bei buvimo sąlygas. Pavyzdžiui, aiškinant žmogaus 
kilmę, prieinama prie išvados, kad lemiamą vaidmenį čia 
suvaidino tos aplinkos sąlygos, dėl kurių žmogaus pro
tėviai pradėjo vaikščioti stačiomis ir jų  priešakinės galū
nės virto rankomis. Visos kitos sąlygos, kurių reikia, kad 
šis procesas galėtų prasidėti ir toliau rutuliotis, šiuo a t
veju specialiai nenagrinėjamos, traktuojamos kaip esamos. 
Čia turima galvoje paties žmogaus, jo protėvių ir visos 
gyvosios gamtos susiformavimo bei egzistavimo geolo
ginės, atmosferinės, šiluminės ir kitos sąlygos, priklausan
čios nuo Žemės vietos Saulės sistemoje ir tos sistemos bu
vimo kosminių sąlygų. Vadinasi, žmogaus kilmės proble
ma tam tikru aspektu yra pasaulio istorijos problema. An

6-3485 81



tra  vertus, žmogaus atsiradimas Žemėje negali būti laiko
mas vieninteliu galimu variantu sprendžiant platesnę pro
taujančių būtybių išsivystymo tikrovėje problemą.

Universalumo aspektą turi ir palyginti paprastesnių 
reiškinių, net vadinamųjų elementariųjų dalelyčių paži
nimo procesas. Pavyzdžiui, elektrono egzistavimo būdas 
ir savybės yra skirtingos kosminių spindulių sraute, elek
tros srovėje, atomų struktūroje, gyvų organizmų ląstelėse, 
nervų sistemos bei smegenų veikloje ir t. t. Mechaniniai 
parametrai labai siaurai teišreiškia elektronų prigimtį, ku
ri visapusiškai išaiškinama tik visų tikrovės procesų a t
žvilgiu. Pasaulyje nėra tokių reiškinių, kurių esmė glū
dėtų tik juose pačiuose ir kuri būtų išaiškinama neprik
lausomai nuo visų tikrovės procesų sąsajos.

Įsitvirtinus moksle vystymosi idėjai, pagrindiniu meto
dologiniu jo principu tampa visuotinio reiškinių sąryšio 
principas. Šiuo požiūriu, visiškas bet kurio reiškinio pa
žinimas yra tolygus jo vietos visuotinėje reiškinių sąvei
koje išaiškinimui. Dėl to tikrovės ir atskirų jos reiškinių 
pažinimas yra ir tegali būti nepabaigiamas istorinis pro
cesas.

Mechanistinis izoliuojamojo reiškinių aiškinimo prin
cipas šiuolaikinio mokslo šviesoje prarado mokslo pažan
gos metodologinio principo vaidmenį. Tas principas nu
mato tokias reiškinių pažinimo prielaidas, kurios yra ne
suderinamos su pačiu tų reiškinių egzistavimu. Reiškinio 
izoliavimas nuo jo  egzistavimo sąlygų būtų jo, kaip pa
žinimo objekto, sunaikinimas. Tai nereiškia, kad nėra 
prasmės atskirai tyrinėti reiškinius, izoliuojant juos nuo 
vienokių ar kitokių jų  aplinkos poveikių. Toks tyrimas 
yra būtinas. Be jo  nebūtų galima konstatuoti ir visuotinio 
reiškinių sąryšio. Tačiau santykinis tiriamųjų reiškinių 
izoliavimas tėra metodinė mokslo priemonė, neturinti me
todologinio principo reikšmės.

Visuotinio reiškinių sąryšio konstatavimas leidžia gi
liau atskleisti pažintinės žmonių veiklos prasmę. Čia aiš
kėja, kad visi tos veiklos aktai turi universalumo aspek
tą. Ir tais atvejais, kai atrodo, jog yra aiškinama atskirų 
daiktų prigimtis, iš tikrųjų yra kalbama apie tikrovę kaip
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visumą. Paprastas pažintinis daikto apibūdinimas visuomet 
yra susijęs su jo įtraukimu į turimos tikrovės sampratos 
turinį. Pavyzdžiui, teigdami,: kad Petras yra žmogus, mes 
apibūdiname ne tik konkretų individą, bet ir visą tikrovę, 
kurios pažintiniame paveiksle žmonių visuomenė tarp k i
tų užima ypatingą vietą. Koks yra to paveikslo pobūdis, 
tokia y ra  ir tikroji šio teiginio prasmė. Atskirų reiškinių 
pažinimas visuomet yra susijęs su jų  priskyrimu prie tik
rovės, su jų  įkomponavimu į turimą tikrovės paveikslą.

Visuotinio reiškinių sąryšio konstatavimas esmingai 
keičia tradicinės determinizmo sampratos turinį visais pa
grindiniais pažintinio jo taikymo aspektais. Visų pirma 
pakinta determinizmui esmingiausio priežastinio ryšio 
samprata.

Determinizmas paprastai apibūdinamas kaip metodolo
ginė visų tikrovės reiškinių natūralaus priežastinio sąly
gotumo pozicija. Ja  remdamasis, mokslas ieško tiriamų 
reiškinių priežasčių, traktuodamas juos kaip tų priežasčių 
padarinius.

Apskritai priežastinis reiškinių aiškinimas yra seniau
sias jų  aiškinimo būdas. Jo  pagrindas yra praktinė žmonių 
veikla, kurioje žmogus yra akivaizdi savo, veiksmų prie
žastis. Tai buvo akivaizdu ir pirmykščiams žmonėms, ku
rie priežastinį ryšį suprato kaip veikėjo ir veiksmo san
tykį, o gamtos procesus — kaip suasmenintų gamtos daiktų 
veiksmus. Tiesioginė pirmykščio antropomorfizmo tra
dicijos apraiška filosofijoje yra teleologinė pažiūra į gam
tą, operuojanti tikslo priežastimis. Tos tradicijos poveikio 
neišvengė ir mechanistinis materializmas, formuluo
damas metodologinius gamtotyros principus. Tai pasireiš
kė tuo, kad priežasčiai buvo skiriamas aktyvus kuriam a
sis vaidmuo. Ir dabar dažnai sakoma, kad priežastis „su
kelia" padarinį, ne visuomet teikiant šiam posakiui per
keltinę prasmę.

Mechanistinė priežastinio ryšio samprata yra pagrįsta 
izoliuojamojo reiškinių aiškinimo principu. Aiškinimo tiks
las yra surasti „gryną" priežastinį ryšį, t. y. tokį ryšį, ku
rio priežastis ir padarinys gali būti tiksliai nusakyti, o 
nusakytoji priežastis iš tikrųjų sąlygoja padarinio būti
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numą. Tačiau bandant pasiekti tokį tikslą, susiduriama su 
neįveikiamais sunkumais.

Tuo galima įsitikinti smulkiau paanalizavus ir iš pir
mo žvilgsnio akivaizdžius atvejus. Pavyzdžiui, kai kons
tatuojama, kad lietus išguldė kviečius, atrodo, kad šiuo 
atveju priežastinis aiškinimas visiškai tikslus. Tačiau įsi
gilinus reikės pripažinti, kad nurodytoji priežastis yra bū
tina kviečių išgulimo sąlyga ne savaime, o priklausomai 
nuo tokių veiksnių, kaip lietaus intensyvumas, vėjo stip
rumas ir kryptis, šios veislės kviečių stiebų elastiškumas 
ir t. t. Toliau gilinantis paaiškės, kad ir šių veiksnių po
veikis nėra besąlygiškas, o priklauso nuo daugybės kitų 
veiksnių. Vadinasi, analizuojamojo įvykio priežastis, bū
dama akivaizdi, toli gražu nėra ,,gryna". Tokią pat išvadą 
teks padarytį pradėjus smulkiau analizuoti bet kokį ki
tą priežastinį įvykio aiškinimą.

Konkretiems mokslinio tyrimo tikslams neužtenka kons
tatuoti, kad priežastiniai ryšiai yra sudėtingi iri reikalau
ja  įvertinti daugybę įvairių veiksnių. Konkrečiais atve
jais būtina operuoti apibrėžtomis priežastimis, abstrahuo
jantis nuo veiksnių, kurie nėra tiesiogiai susiję su tyrimo 
tikslais. Šiam reikalui tiesioginė reiškinio priežastis ski
riama nuo jos poveikio sąlygų, pagrindinė priežastis — nuo 
šalutinių ir t. t. Mechanistinė izoliuojamojo priežastinio 
ryšio samprata šiam metodiniu atžvilgiu būtinam skirsty
mui teikia metodologinio principo reikšmę. Tai pasireiš
kia bandymais surasti objektyvius kriterijus, kurie leistų 
tiksliai apibrėžti, kas apskritai yra priežastis ir kas — są
lyga, kas laikytina pagrindine priežastimi ir kas — šalu
tine. Tačiau tokie bandymai nebuvo ir negali būti vai
singi. Grįžtant prie nagrinėto atvejo, galima, pavyzdžiui, 
iškelti klausimą, kuris veiksnys — lietaus poveikis ar 
kviečių stiebų neelastiškumas — objektyviai gali būti lai
komas pagrindine kviečių išgulimo priežastimi. Nesunku 
pastebėti, kad objektyvumo plotmėje toks klausimas yra 
beprasmis. Jis gali būti prasmingas tik konkretaus tyrimo 
tikslo atžvilgiu. Šiuo atveju atsakymas bus skirtingas prik
lausomai nuo to, ar aiškinamas pats įvykis, ar kviečių 
veislės kokybė. Nėra objektyvių kriterijų, kurie leistų
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operuoti besąlygiško turinio priežastiniais ryšiais, kaip to 
reikalauja mechanistinė priežastinio reiškinių sąlygotumo 
samprata.

Mechanistinės mąstysenos požiūriu, priežastinio reiš
kinių aiškinimo turinio priklausomybė nuo konkrečių ty
rimo tikslų yra tolygi to aiškinimo objektyvumo neigi
mui, vadinasi, ir paties determinizmo principo atmetimui. 
Tai leidžia suprasti net tarp gamtininkų paplitusį abejo
jimą determinizmo principo galia ar bent galimybe jį ta i
kyti visose tyrimo srityse.

Dialektinė determinizmo samprata ne tik nesieja šio 
principo su izoliuojamų priežastinių ryšių turinio besą
lygiškumu, bet atmeta tokią prielaidą kaip nesuderinamą 
su visuotinio reiškinių sąryšio buvimu. Šiuo požiūriu, prie
žastinis aiškinimas tik santykiškai ir apytikriai gali at
skleisti universalų tiriamųjų reiškinių sąlygotumą. Visuo
tinio reiškinių sąryšio principas pagilina jų objektyvaus 
sąlygotumo sampratą ir sudaro metodologinį pagrindą 
šiam sąlygotumui visapusiškai tirti.

Mechanistinio1 determinizmo požiūriu, griežtas priežas
tinis visų reiškinių sąlygotumas reiškia, kad viskas tik 
rovėje yra būtina ir kad dėl to kokie nors atsitiktiniai 
įvykiai iš viso neįmanomi. Šiuo požiūriu, būtinumas ir 
atsitiktinumas yra viena kitą neigiančios priešybės.

Atsitiktinių įvykių galimybę neigianti pažiūra pradėjo 
formuotis dar senovėje. Pavyzdžiui, Demokritas teigė, kad 
įvykiai, kuriuos žmonės paprastai laiko atsitiktiniais, iš 
tikrųjų yra būtini. Jie laikomi atsitiktiniais tik dėl to, kad 
nėra žinomos visos juos sąlygojančios priežastys. N aujai
siais amžiais šią pažiūrą perėmė ir toliau išrutuliojo me- 
chanistinis materializmas. Nuosekliausiai ją  suformulavo 
ir išdėstė P. S. Laplasas. Jo nuomone, pasaulio istorija 
sudaro vientisą priežastinio sąlygotumo grandinę, kurios 
kiekvienas tarpsnis yra vienareikšmiškai susijęs su visais 
ankstesniais. Todėl, jei būtų įmanoma visapusiškai išana
lizuoti esamos pasaulio būsenos struktūrą ir ją  matematiš
kai apdoroti, prieš akis atsiskleistų visa jo praeitis bei 
ateitis, visi buvę, esami ir būsimi įvykiai.
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Šiuolaikinis mokslas vis dažniau susiduria su reiškiniais, 
kuriems negalima pritaikyti griežto būtinumo schemos. 
Atsitiktinumo sąvoka vis daugiau patenka į mokslinio 
reiškinių aiškinimo turinį. Ypač tai būdinga mikroreiški- 
nių fizikai. Tai skatina objektyvų būtinumą neigiančias 
indeterministines tendencijas metodologinių mokslo pag
rindų aiškinimuose. Kalbama apiei tariamai pačios moks
lo pažangos keliamą determinizmo krizę.

Visuotinio reiškinių sąryšio požiūriu, yra nepagrįstas 
pats atsitiktinumo priešpriešinimas būtinumui, nes šios 
sąvokos turi apibrėžtą prasmę tik tam tikrų, kiekvienai iš 
jų  skirtingų sąlygų atžvilgiu. Šiuo požiūriu, visi tikrovės 
įvykiai yra kartu ir būtini, ir atsitiktiniai: būtini vienų są
lygų atžvilgiu ir atsitiktiniai —- kitų. Pavyzdžiui, žemės 
drebėjimas Taškente buvo būtinas jį sukėlusių tektoninių 
sąlygų atžvilgiu ir atsitiktinis to miesto egzistavimo is
torinių bei kitų tikrovės sąlygų atžvilgiu. Apskritai įvykių 
būtinumas visuomet yra susijęs su tam tikromis konkre
čiomis sąlygomis, o visų kitų tikrovės sąlygų atžvilgiu 
tie įvykiai yra atsitiktiniai. Turėdamas tai galvoje, F. En
gelsas ir apibūdino atsitiktinumą kaip būtinumo reiškimo
si formą.

Mokslas aiškina regimai atsitiktinių reiškinių egzista
vimo būtinas sąlygas su jas išreiškiančių teorinių modelių 
pagalba. Kitaip sakant, mokslo tikslas yra atskleisti atsi
tiktinumo formoje glūdintį reiškinių būtinumo turinį. Šiuo
laikinis mokslas aiškina tą būtinumą dvejopai, kurdamas 
vadinamuosius dinaminius ar statistinius jo modelius.

Gamtotyros istorijoje anksčiau pradėta vartoti dina
miniai modeliai. Dinaminio tipo teorijose aiškinamieji 
reiškiniai gauna tam tikrų veiksnių poveikio padarinių 
pavidalą. Tuomet kiekvienas įvykis, atitinkantis mode
liuojamas sąlygas, determinuojamas kaip būtinas ir dėl 
to vienareikšmiškai prognozuojamas. Dinaminio modelio 
terminas paimtas iš mechanikos mokslo, bet šio tipo mo
deliai taikomi ir nemechaniniams procesams paaiškinti, 
kai tiesioginis determinavimo objektas yra atskirai imami 
reiškiniai.
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Statistinius modelius mokslas pradėjo vartoti XIX a.r 
visų pirma termodinamikoje. Ypač plačiai jie vartojam i 
kvantinėje mechanikoje ir mikroreiškinių fizikoje. Šiuo 
metu jie yra tapę vienu iš pagrindinių mokslinio reiš
kinių aiškinimo įrankių.

Statistiniuose modeliuose atskiri įvykiai figūruoja kaip 
grynai atsitiktiniai tiriamųjų sąlygų atžvilgiu. Su šių mo
delių pagalba matematinės tikimybių teorijos metodais 
apytikriai determinuojamas tik bendras tam tikrų įvykių 
masės pasiskirstymo vaizdas, atskirus įvykius paliekant 
nedeterminuotus. Šiuo atveju mokslas aiškina reiškinių 
būtinumą ne tiesiogiai, o remdamasis tam tikromis būdin
gomis jo atsitiktinės formos ypatybėmis.

Dėl determinavimo negriežtumo statistiniai modeliai 
dažnai priešpriešinami dinaminiams kaip tariamai nede- 
terministiniai. Tuo pasireiškia mechanistinės mąstysenos 
tradicijos įtaka. Visuotinio reiškinių sąryšio požiūriu, toks 
priešpriešinimas yra nepagrįstas. Dinaminio determinavi
mo griežtumas taip pat tėra apytikris, nes ir čia reiški
nius sąlygojantys veiksniai tik santykiškai yra apibrėžia
mi jų  visuotinio sąlygotumo atžvilgiu.

Kaip tikrovės reiškinių būtinumo aiškinimo įrankiai, 
abiejų tipų teoriniai modeliai yra lygiaverčiai. Jų  pasirin
kimas priklauso nuo tiriamųjų reiškinių specifikos, o ypač 
nuo aiškinimo tikslų. Pavyzdžiui, projektuojant dirbtinį 
Žemės palydovą, paleidžiamą su žmonių įgula, reikia rem 
tis dinaminio tipo modeliais, o prognozuojant Žemės ru 
tulio gyventojų skaičiaus augimą galima pasiremti tik 
statistiniais modeliais.

Statistinės tikimybės sąvokai yra artima galimybės są
voka, neturinti matematinės išraiškos. Galimybės ir tik
rovės santykio problema filosofijoje buvo ir tebėra spren
džiama įvairiais aspektais. Su determinizmo problematika 
yra daugiausia susijęs konkrečių įvykių prognozavimo ir 
pasirenkamų tikslų realumo objektyvaus pagrindimo as
pektas. Galimybės čia aiškinamos remiantis dinaminio ti
po tikrovės modeliais, teikiančiais įvairių veiksnių gali
mos įtakos įvertinimus. Prognozuojamo įvykio ar pasirink
to tikslo tikroviškumo laipsnis tarp visiškos negalimybės
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ir būtinybės yra išreiškiamas diskretinėmis reikšmėmis: 
abstrakti galimybė ir reali galimybė. Abstrakti galimybė 
konstatuojama tuo atveju, kai tam tikras įvykis ar tikslas 
apskritai tikrovėje yra galimas, bet konkrečių jo tikroviš
kumo sąlygų analizuojamojoje situacijoje nėra. Kai yra 
pagrindinės tikroviškumo sąlygos, konstatuojamas gali
mybės realumas ir aiškinama, kokie papildomi veiksniai 
leidžia prognozuoti įvykį arba kokių dar reikia pastangų, 
kad pasirinktas tikslas būtų pasiektas.

Remiantis visuotinio reiškinių sąryšio principu, gali
mybės aiškinamos atsižvelgiant į tai, kad jų  abstraktumas 
ir realumas yra santykinio pobūdžio ir kad abi šios reikš
mės turi apibrėžtą prasmę tik tam tikrų konkrečių sąlygų 
atžvilgiu.

Determinizmo principas remiasi tuo, kad reiškinių bū
tinumas tam tikromis sąlygomis yra pasikartoj amo j o po
būdžio, t. y. kad susidarius analogiškoms sąlygoms vėl 
darosi būtini tos pačios rūšies reiškiniai. Jei kiekvieno 
tikrovės reiškinio būtinumo sąlygos būtų unikalios, moks
liškai reiškinius aiškinti nebūtų įmanoma. Dėl to su pasi
kartoj amumo problema susiduria bet kokia determinizmo 
samprata. Filosofijoje ši problema formuluojama kaip at- 
skirybės ir bendrybės santykio problema.

Mechanistinei determinizmo sampratai rūšinis reiški
nių pasikartojimas yra nekvestionuojama išeities pozicija. 
Jos požiūriu, tikrovės reiškiniai, kaip atskirybės, patys 
savyje turi visas galimas bendrybės apraiškas, leidžian
čias juos apibūdinti kaip tam tikros rūšies reiškinius. 
Bendrybės aiškinimas čia suprantamas kaip atskleidimas 
to, ką turi savyje atskirybė, būdama savos rūšies reiški
nių vienetas. Tuo remiantis, mokslinis reiškinių pažini
mas laikomas paprastu ėjimu nuo atskirybės į bendrybę 
vis didėjančiu mastu iki visapusiško tikrovės reiškinių 
surūšiavimo. Tokia metodologinė pozicija atitinka mecha- 
nistinį stacionaraus pasaulio modelį, pagrįstą amžino vis 
tų pačių procesų kartojimosi idėja.

Įsitvirtinusi moksle visa ko vystymosi idėja neleidžia 
laikyti atskirybės baigtiniu pasaulio struktūros elementu, 
turinčiu savyje visas bendrybės potencijas, atskleidžia
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mas izoliuojamuoju tyrimu. Kas ir kaip paskirus reiški
nius sieja tarpusavyje, galima išaiškinti tik tiriant visų 
tikrovės procesų sąveiką. Pažinimo mastas sąlygoja tik
rovės reiškinių rūšiavimo pobūdį bei operavimą atitinka
momis bendrybėmis. Rūšiavimo; pagrindai vis koreguoja
mi pažinimo proceso raidoje.

Bendrybinės reiškinių charakteristikos yra abstrakci
jos, paliekančios neapibūdintas tų reiškinių skirtybes. Jos 
leidžia įkomponuoti tiriamąjį reiškinį į pažintinį pasaulio 
vaizdą. Dėl reiškinių sąryšio visuotinumo bendrybinio aiš
kinimo aspektai yra neišsemiami ir kiekvienas aiškinimas 
niekuomet negali būti laikomas galutiniu. Tiriant reiškinį 
vis kitais bendrybės aspektais, artėjam a prie konkrety
bės, kaip nepabaigiamo pažinimo proceso ribos.

Pažinimo procese atskirybės sąvoka turi santykinę 
prasmę. Ji gali reikšti konkretų objektą, tokių objektų 
atskirą rūšį arba porūšį pagal aiškinamosios bendrybės 
mastą. Subordinuojant bendrybės lygius pagal tiriamų ob
jektų apėmimo mastą, jungiamoji grandis tarp bendry
bės ir atskirybės yra ypatingybė, išreiškianti tam tikros 
rūšies objektų porūšį.

Reiškinių būtinumo aiškinimas apibūdinamas kaip jų 
esmės atskleidimas, t. y. išaiškinimas to, kas daro reiški
nius tam tikros rūšies reiškiniais, prieinamais tyrimui 
bendrybės aspektu. Reiškinio\ ir esmės santykis yra sena 
filosofinė problema, kylanti iš siekimo įprasminti regimą
ją  tikrovės reiškinių įvairovę. Reiškinio sąvoka čia apima 
visus stebimus tikrovės objektus: daiktus, procesus, įvy
kius ir t. t.

Idealizmas remiasi esmės sąvoka, postuluodamas idea
lią tikrovės prigimtį, kurią jis priešpriešina regimajam 
reiškinių pasaulio vaizdui. Kitu aspektu esmę priešprieši
na reiškiniui ir agnosticizmas, teigdamas, kad ji nepažini. 
Visos materializmo srovės vartoja esmės sąvoką kaip teo
rinį įrankį patiems reiškiniams pažinti, nors ir nevienodai 
aiškina šios sąvokos turinį.

Mechanistinis materializmas reiškinių esmę sieja su 
jų materialiu struktūriniu pagrindu ir šiuo atveju taiky
damas izoliuojamojo aiškinimo principą. Visuotinio reiš
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kinių sąryšio požiūriu, nepagrįsta yra pati baigtinės, at
skiriems reiškiniams priklausančios esmės samprata.

Dialektinio determinizmo požiūriu, esmės sąvoka iš
reiškia pažinimo procese atskleidžiamą reiškinio vietą vi
suotiniame jų  sąryšyje. Dėl to esmės aiškinimas yra ne
pabaigiamas procesas, o kiekviena konkreti jos charak
teristika visuomet yra santykinio pobūdžio. Kiekvienam 
reiškinio pažinimo lygiui ir kiekvienam jo aspektui bū
dinga sava esmės samprata, kurioje atsispindi reiškinio 
pažintinio išsėmimo mastas. Esmės pažinimo nepabaigia- 
mumą pažymėjo V. Leninas, atkreipdamas dėmesį į jos 
dialektinės sampratos specifiką. „Žmogaus mintis,— rašė 
jis,— vis labiau skverbiasi nuo reiškinio prie esmės, nuo 
pirmojo, taip sakant, laipsnio esmės prie antrojo laipsnio 
esmės ir t. t. be galo8 ".

Tikrovės procesų objektyvaus dėsningumo samprata 
išreiškia pagrindinį determinizmo principo metodologinio 
taikymo aspektą. Dėsningumo aiškinimas yra tiesioginis 
mokslinio reiškinių tyrimo tikslas. Todėl filosofija, aiš
kindama pažintinį mokslo vaidmenį, visų pirma susiduria 
su dėsningumo sąvokos prasmės problema.

Pažiūra į gamtos procesus kaip dėsningus formavosi 
įveikiant pirmykštį antropomorfinį bei teleologinį jų, kaip 
tikslingų veiksmų, traktavimą. Jau  pirmykštės pasaulė
žiūros raidoje pradėjo formuotis gamtos pastovios tvar
kos idėja. Ją  sąlygojo didėjantis sąlytis su gamtos procesų 
reguliarumu gamybinėje veikloje. Vėliau toji gamtos tvar
ka imama aiškinti pagal analogiją su įstatymų reguliuo
jama valstybės tvarka. Susiformuoja gamtos dėsnio są
voka, analogiška valstybės įstatymo sąvokai. Daugelyje 
pasaulio kalbų abi šios sąvokos ir šiandien tebėra išreiš
kiamos tuo pačiu — įstatymo — žodžiu. Kai teigiama, kad 
procesas vyksta dėsningai, turima galvoje, kad jo turi
nys yra išreiškiamas dėsnio sąvoka.

Tikrovės procesų objektyvaus dėsningumo problema 
iškilo atsiradus subjektyvistiniam dėsningumo aiškinimui, 
visų pirma būdingam idealistinei filosofijai. Idealizmo po

8 Leninas V. Pilnas raštų rinkinys, t. 29, p. 212—213.
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žiūriu, idealiosios būties prigimtį išreiškiantis tikslingumas 
mokslo paverčiamas beasmeniu dėsningumu, remiantis 
žmogiška tos būties suvokimo specifika. Kitaip sakant, 
mokslo1 dėsniai pačiai tikrovei nepritaikomi ir dėl to ne
turi objektyvios prasmės. Subjektyvistinis mokslo dėsnių 
aiškinimas yra būdingas ir agnostinio tipo filosofinėms 
srovėms.

Pažiūra, kad tikrovės procesai yra objektyviai dėsnin
gi, įeina į patį materialistinės tikrovės sampratos turinį. 
Tačiau tas objektyvumas dialektinio ir mechanistinio ma
terializmo yra nevienodai aiškinamas. Visų pirma nevie
nodai aiškinamas pačios dėsnio sąvokos turinys. Jis išreiš
kiamas tomis pačiomis kategorijomis — tai reiškinių ry 
šys, turintis būtinumo bei pasikartojimo požymius, kai yra 
šio ryšio esmės atskleidimo sąlyga9. Tačiau tų kategorijų 
turinys, kaip tai parodyta anksčiau, yra skirtingai aiškina
mas, ir tai atsispindi dėsnio ir dėsningumo sampratoje.

Mechanistinis materializmas operuoja besąlygiško tu 
rinio kategorijomis ir aiškina dėsningumą kaip tiksliai 
funkcionuojančią gamtos tvarką. Jo  požiūriu, tą tvarką 
sąlygoja griežtai veikiantys dėsniai, išreiškiami kiekvie
nas atskirai pagal izoliuojamąją metodologiją. Tikraisiais 
dėsniais jis laiko tik dinaminio tipo dėsnius. Statistinio 
tipo dėsniai laikomi tik dėsnio surogatais, kurie gali būti 
prasmingi tik tada, kai juos galima pertvarkyti į dinami
nius. Viską apimantis dėsningumas čia aiškinamas kaip 
kompleksinis įvairiausių dėsnių veikimas. Šių dėsnių visu
ma sudaranti tartum  gamtos kodeksą, kurį mokslas turįs 
atskleisti. Mechanistinei mąstysenai yra tik viena alterna
tyva: arba griežto turinio dėsniai, arba indeterministinė 
pažiūra į gamtos procesus.

Dialektinio determinizmo požiūriu, tikrovės procesų 
dėsningumo turinį išreiškia visuotinio reiškinių sąryšio 
principas. Procesų dėsningumas čia sutampa su jų  visuo
tiniu sąlygotumu. Mokslo formuluojami dėsniai tą sąlygo
tumą išreiškia tik apytikriai, santykiškai, tik tam tikrų

9 Dėsnio sąvoka vartojama ir kitokiomis prasmėmis, objektyvumo 
problemai turinčiomis šalutinę reikšmę, pavyzdžiui, dėsnis kaip pažini
mo principas, mąstymo taisyklingumo dėsnis ir t. t.
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sąlygų ir tam tikro, šių procesų vyksmo atžvilgiu. Dėsnio 
sąvoka mokslas modeliuoja tikrovės procesus jų  santyki
nio pastovumo aspektu, neapimdamas viso jų  sąlygotumo 
turinio. Dėsniai yra abstrakcijos, išreiškiančios tą turinį 
tam tikrais aspektais, vaizduojančios ištisinius procesus, 
skaidomus įvairiais sąlyginiais pjūviais. Tai taikliai pa
žymėjo V. Leninas, sakydamas: „. . .dėsnio sąvoka yra vie
na iš pakopų žmogui pažįstant pasaulio proceso vieningu
mą ir sąryšį, savitarpio priklausomumą ir vientisumą" 10.

Dialektinė determinizmo samprata išreiškia metodolo
ginius šiuolaikinio mokslo tolesnės pažangos poreikius, su 
sijusius su būtinumu kuo nusekliau ir kuo visapusiškiau 
taikyti vystymosi idėją visose tyrimų srityse. Tie šiuo
laikinio mokslo duomenys, kurie mechanistinės mąstyse
nos tradicijos požiūriu atrodo prieštaraujantys determiniz
mo principui, iš tikrųjų tik patvirtina jo dialektinį turinį.

10 Leninas V. Pilnas raštų rinkinys, t. 29, p. 126,



PENKTAS SKYRIUS

DIALEKTINĖ VYSTYMOSI 
PROCESO SAMPRATA

Dialektinė metodologija reikalauja taikyti vys
tymosi požiūrį visose mokslinio reiškinių tyrimo sri
tyse. Dėl to būtina išsiaiškinti, kas apskritai yra vys
tymosi procesas, kokios sąlygos ir eigos ypatybės yra 
bendros visiems konkretiems tokio proceso atvejams. V a
dinasi, reikia išsiaiškinti, su kokiomis metodologinėmis 
problemomis susiduriama taikant šį požiūrį specialiuose 
tyrimuose.

Apskritai vystymasis yra toks procesas, kai vienos 
rūšies objektai virsta kitos rūšies objektais. Tokie proce
sai yra labai įvairaus pobūdžio. Tai priklauso nuo negy
vosios ir gyvosios gamtos reiškinių, visuomenės istorijos 
ir pažintinės žmonių veiklos specifikos. Išaiškinti jiems 
visiems bendras ypatybes, leidžiančias sujungti juos į 
vieną procesų rūšį, yra labai svarbus metodologinis dia
lektikos teorijos tikslas.

Šis dialektikos aspektas marksistinėje literatūroje ne 
visuomet reikiamai akcentuojamas. Iš dalies tai pateisina 
įsigalėjusi dialektikos išdėstymo tradicija. Kaip žinoma, 
senovės graikų dialektiką naujaisiais amžiais atgaivino 
G. Hėgelis, pritaikydamas ją savo idealistinės filosofijos 
sistemos metodologiniams poreikiams. Jo dialektikos teo
rijoje materialiems procesams skiriamas būties sąvokų ki
timo iliustracijų vaidmuo. K. Marksas ir F. Engelsas, ma
terialistiškai interpretuodami G. Hėgelio pateiktus pavyz
džius ir iš pagrindų pakeisdami jo dialektikos teorijos tu 
rinį, nemažu mastu išlaikė tos teorijos terminologiją bei 
struktūrą. Tai būdinga ir vėlesniems bandymams siste-
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mingai išdėstyti dialektikos teoriją. Todėl marksistinėje 
literatūroje daugelis tos teorijos terminų bei formulių var
tojama perkeltine prasme, tiesiogiai neišreiškiančia mate
rialių vystymosi procesų pobūdžio. Kartu dialektika vis 
dar vaizduojama atskirais pavyzdžiais, neretai iš viso ne- 
susiejamais su vystymosi procesų aiškinimu. Straipsnyje 
,,Dialektikos klausimu" V. Leninas atkreipė1 į tai dėmesį, 
iškeldamas reikalą patikrinti dialektikos turinio teisin
gumą visa mokslo istorija, nepaverčiant jo paprasta pa
vyzdžių suma “.

Dialektikos problematika priklauso nuo metodologinių 
šiuolaikinio mokslo poreikių. Specialieji mokslai iki šiol 
gana daug pasiekė aiškindami įvairius vystymosi pro
cesus. Tačiau dar neįveiktos mechanistinio mąstymo 
tradicijos apraiškos kliudo šiuos procesus visapusiškai 
tyrinėti. Šiuolaikiniam mokslo raidos etapui tebėra ak
tualios šios metodologinės vystymosi procesų aiški
nimo problemos: 1) struktūrinio reiškinių aiškinimo
taikymas besivysiantiems objektams, 2) perimamumo ry
šio pobūdis tarp vienas iš kito išsivystančių objektų ir 
3) vystymosi procesų eigos savaimingumo prigimtis. Šių 
problemų sprendimas sudaro tris svarbiausius dialektikos 
teorijos aspektus. Vystymosi procesui šiais aspektais api
būdinti dialektikos teorijoje operuojama pagrindiniais to 
proceso dėsniais, kurie išreiškia ne tam tikrus ryšius tarp 
įvairių reiškinių, o bet kokio vystymosi proceso tyrimo 
metodologines sąlygas.

1. VYSTYMOSI PROCESAS STRUKTŪRINIO 
REIŠKINIŲ AIŠKINIMO ASPEKTU

Visa istorinė mokslo patirtis rodo, kad vystymosi 
procesai visuomet susiję su objektų struktūros pakitimu. 
Pakitimo pobūdis ir sąsaja su proceso eiga yra pirmiau
sia spręstina metodologinė to proceso aiškinimo problema.

11 2r. Leninas V. Pilnas raštų rinkinys, t. 29, p. 300.
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Senosios mechanistinės metodologijos požiūriu, savai
minis daiktų struktūros pobūdžio pakitimas, išskyrus cik
linius augimo ar nykimo procesus gamtoje, yra neįma
nomas. Jis yra nesuderinamas su postuluojamu griežtu 
struktūriniu tikrovės objektų apibrėžtumu. Įsigalint gam
totyroje vystymosi idėjai, daugelis gamtininkų bandė kaip 
nors suderinti šios idėjos taikymą su tradicine metodolo
gija. Atsirado vystymosi proceso aiškinimų, netiesiogiai jį 
paneigiančių. Pasak vieno tokių aiškinimų, paeiliui vyks
tantys procesai sudaro ištisinę grandinę, kurios atskiros 
grandys skiriasi tik kiekybiniais struktūros rodikliais, o 
rūšinės ribos tarp jų  tėra konvencinio pobūdžio. Šiuo a t
veju vystymasis praranda naujų objektų atsiradimo pro
ceso prasmę. Jis paverčiamas išplėstiniu gamtos procesų 
ciklu, kurio pradinė grandis turi visų kitų grandžių struk
tūros užuomazgas. Kitas vystymosi proceso netiesioginio 
neigimo variantas yra aiškinimas, pagal kurį visi daiktų 
struktūros pakitimai yra tiesiogiai sukeliami išorinių veiks
nių. Tokie aiškinimai galėjo būti pateisinami, kol gam
totyra susidurdavo tik  su atskirais tokio proceso atvejais. 
Vystymosi idėjai visiškai įsitvirtinus moksle, išnyko pag
rindas riboti jos taikymą. Ligi šiol dar gamtotyroje pasi
reiškiančios mechanicizmo tradicijų apraiškos yra ana
chronizmas.

Vystymosi proceso apibūdinimas struktūrinio reiškinių 
aiškinimo aspektu dialektikos teorijoje paprastai išreiškia
mas kiekybinių pakitimų perėjimo į kokybinius dėsnius. 
Šiuo atveju vystymasis apibūdinamas kaip kiekybinių pa
kitimų perėjimo į kokybinius procesas. Dėsnio formulėje 
kiekybės ir kokybės terminais dvejopai charakterizuoja
mi besivystantys objektai.

Kiekybės terminu nusakoma objektų struktūra: jos ele
mentai, jų  tarpusavio ryšiai, atskiros savybės ir t. t. Šiuo 
atžvilgiu objektas gali būti aprašytas nenurodant, kokiai 
objektų rūšiai jis priklauso. Dialektikos teorijoje kieky
bės sąvoka skiriasi nuo vartojamosios kasdienėje kal
boje ir ne visuomet išreiškiama skaitmeniniais rodikliais. 
Pavyzdžiui, gyvulio odos spalva ar nervų sistemos tipas 
jį apibūdina struktūros, t. y. kiekybiniu atžvilgiu.
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Kokybės terminu nusakomas objektų rūšinis apibrėž
tumas, skiriantis juos nuo kitų rūšių objektų. Daiktų rū 
šys buvo skiriamos ir prieš mokslo atsiradimų. Mokslo 
formavimasis prasidėjo bandymais paaiškinti daiktų rū 
šis jų  struktūros ypatybėmis. Ryšium su tuo mokslinį reiš
kinių aiškinimą imta tapatinti su jų  struktūros atskleidi
mu. Mechanistinis materializmas suteikė šiam požiūriui 
metodologinio principo reikšmę. Dialektikos teorija re 
miasi objektyviu kokybiniu daiktų apibrėžtumu, kurio 
santykinis pobūdis leidžia, esant tam tikroms sąlygoms, 
vienos rūšies daiktams virsti kitos rūšies daiktais.

Dialektinė vystymosi samprata, žinoma, remiasi visos 
mokslo patirties tvirtinama išvada, kad daiktų rūšys ski
riasi viena nuo kitos pagal tų daiktų struktūrą. Tačiau 
atsižvelgiama ir į tai, kad pati struktūra nėra savarankiš
kas daiktų rūšinio apibrėžtumo veiksnys. Tam tikros struk
tūros daiktai įgali išsivystyti iš kitų tik tam tikroje aplin
koje ir gali joje egzistuoti tik esant funkciniam ryšiui su 
ja. Bę tokios sąveikos jokių daiktų egzistavimas yra neį
manomas.

Nuolat besikeičianti aplinka sąlygoja ne tik tam tikros 
struktūros daiktų išsivystymą, bet ir nuolatinį tos struktū
ros kitimą. Tačiau, kol išlieka nepakitęs tos struktūros 
tipas ir funkcinės sąveikos su aplinka pobūdis, pakitu
sios struktūros daiktai dar nesudaro naujos daiktų rūšies. 
Kitaip tariant,; tomis sąlygomis kiekybiniai pakitimai dar 
nepereina į kokybinius. Besivystančių objektų kokybės 
pasikeitimas, t. y. perėjimas į kitą rūšį, vadinamas šuoliu 
arba revoliucija. Tuo pabrėžiamas vystymosi proceso ei
gos diskretiškumas. Čia neturi reikšmės, koks yra kon
kretus kokybės keitimosi pobūdis ar jo trukmė. Šuolio 
sąvoka išreiškia tik patį kokybės pasikeitimo faktą.

G. Hėgelis galimo kiekybės kitimo ribą, iki kurios ko
kybė išlieka ta pati, apibūdino saiko sąvoka. Šuolį jis 
aiškino kaip saiko ribos peržengimą. Tiesiogiai siedamas 
šuolį su tam tikru kiekybės pakitimo laipsniu, G. Hėgelis 
suteikė saikui tapsmo dėsnio prasmę. M aterialistinėje vys
tymosi proceso analizėje saiko sąvoka gauna daugiau 
perkeltinę prasmę. Besivystančių objektų struktūros pa-
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kitimai yra kompleksinio pobūdžio ir yra tiesiogiai susiję 
su jos funkcinio sąryšio su aplinka raida. Todėl jie neiš
reiškiami kokiais nors vienareikšmiškai laipsniuojamais 
rodikliais. Saikas čia neturi konkretizuojamos sąvokos po
būdžio, o tik vaizdingai išreiškia vystymosi proceso dis
kretiškumą.

Dialektinė vystymosi proceso samprata yra metodolo
ginio pobūdžio, paliekanti specialiesiems mokslams tirti 
tokių procesų specifiką. Vystymosi procesų rūšiavimas 
neįeina į dialektikos teorijos problematiką. Tačiau skir
tingos prigimties procesų skirtybės turi ir metodologinę 
reikšmę. Skirtingų objektų struktūra, jos funkcionavimo 
ypatybės ir kokybės pasikeitimo būdas turi savo specifi
ką, į kurią būtina atsižvelgti ir metodologinėje analizėje.

Fiziniai bei cheminiai procesai negyvojoje gamtoje 
reiškiasi tiesioginiu struktūrų persitvarkymu ir gali būti 
rekonstruojami laboratorijose. Dėl to jie dažnai laikomi 
ne vystymosi, o paprastais cikliniais procesais. Tokiu at
veju  neatsižvelgiama į esminį skirtumą tarp laboratorinių 
ir gamtos procesų. Gamtoje šie procesai turi visas pagrin
dines vystymosi proceso ypatybes: kintančių objektų 
funkcinį sąryšį su aplinkos sąlygų raida, kiekybinių pa
kitimų kaupimąsi ir kokybinio pobūdžio pakitimus. Be 
to, gamtoje šie procesai vyksta ne kiekvienas atskirai, o 
susipynę su daugybe kitų įvairios prigimties procesų, ku
rie drauge sudaro bendrą ritmingai funkcionuojančios 
gamtos vaizdą. Bet, F. Engelso žodžiais tariant, „ < . . . >  
gamtoje nėra šuolių kaip tik dėl to, kad ji susideda vien 
iš šuolių" 12. Gyvojoje gamtoje naujų gyvybės rūšių išsi
vystymo procesai yra susiję su struktūrinių pakitimų kau- 
pimusi kintančios aplinkos sąlygomis per ilgą kartų eilę, 
kol susiformuoja nauja rūšis. Dėl to šie procesai yra ne
prieinami nei tiesioginiam stebėjimui, nei rekonstravi
mui laboratorijose. Iš dalies tai pakeičia gyvulių bei au
galų selekcijos veikla.

Iki marksistinės filosofijos susiformavimo visuomenės 
raida nebuvo laikoma natūraliu vystymosi procesu. Ne-

12 Engelsas F. Gamtos dialektika, p. 200.
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buvo rasta metodologinio pagrindo taikyti vystymosi po
žiūrį iš tikslingų veiksmų susidedančiai istorijai. Marksis
tinė filosofija tikslingos žmonių veiklos rezultatuose įž
velgė nuo tos veiklos nepriklausomą objektyvų turinį.. 
Buvo išaiškintos visuomenės funkcinio sąryšio su gamtine- 
aplinka ypatybės ir pagal tai — jos materialioji struktū
ra. Organizuota visuomenė funkcionuoja gamtoje kaip 
gamybos proceso vienijamas junginys, nuolat kuriantis 
ir keičiantis materialiąsias savo egzistavimo sąlygas. Ga
mybinę veiklą sąlygojantys visuomeniniai santykiai suda
ro visuomenės ekonominę struktūrą, išreiškiančią gamy
bos priemonių valdymo ir produktų pasiskirstymo būdą. 
Įrodžius tos struktūros pobūdžio priklausomybę nuo vi
suomenės funkcinio santykio su gamta raidos, visuomenės, 
ekonominių santvarkų kaitai pasidarė pritaikomas vysty
mosi proceso statusas.

Struktūrinio aiškinimo atžvilgiu ypatingą vystymosi 
proceso tipą sudaro žmonių pažintinės veiklos raida. Pa
žinimo procesas yra visuomenės pažintinio santykio su 
gamta raidos produktas. J į sudarančios teorijos jungia 
aiškinamuosius reiškinius kaip pažintinio tikrovės paveiks
lo struktūros elementus. Teorijos atlieka savo funkcijas 
tikrovės atžvilgiu, būdamos jos procesų aiškinimo bei 
valdymo įrankiai. Pažinimo proceso pažanga pasireiškia 
arba kiekybiniu naujų reiškinių įtraukimu į esamą teo
rijų  struktūrą, jos iš pagrindų nekeičiant, arba kokybiniu 
senųjų teorijų pakeitimu naujomis, kuriose aiškinamieji 
reiškiniai susiejami naujovišku struktūriniu pagrindu. Va
dinasi, ir pažinimo procesas turi visas pagrindines vys
tymosi proceso ypatybes.

Struktūrinio aiškinimo atžvilgiu įvairaus pobūdžio vys
tymosi procesai turi specifinių bruožų, skiriančių juos 
vienus nuo kitų. Specifinis yra ir besivystančių objektų 
funkcinis sąryšis su aplinka. Tačiau nuolatinis tų objektų 
struktūros bei sąryšio su aplinka kitimas visuomet pasi
reiškia diskretinių vystymosi grandžių kaita.

Dialektinę daiktų struktūrinio apibrėžtumo sampratą 
paremia ir šiuolaikinio mokslo raida. Šiuo atžvilgiu pažy
mėtini naujieji sisteminio tyrimo metodai, operuojantys
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tiriamųjų objektų funkciniais modeliais, kuriuos įprasmina 
tų objektų sąryšis su jų  egzistavimą sąlygojančia aplinka. 
Tačiau, nepaisant to, mechanistinių mąstysenos tradicijų 
ir šiandien vis dar pasireiškia. Čia galima paminėti m e
chaninių parametrų ir struktūros sudėtingumo vaidmens 
absoliutinimą aiškinant įvairius gamtos reiškinius, pažiū
rą į. pažinimo procesą kaip į paprastą operavimą informa
ciniais vienetais, fizikalistinę mokslo integracijos progra
mą ir t. t.

2. PERIMAMUMO RYŠYS TARP VIENAS 
IŠ KITO IŠSIVYSTANČIŲ OBJEKTŲ

Konstatuotas vystymosi proceso eigos diskretišku
mas nepaneigia jo tolydinumo kitu to proceso metodolo
ginės analizės aspektu. Tolydinumas čia pasireiškia per
imamumo ryšiu tarp vienas iš kito išsivysiančių objektų.

Mechanistinei mąstysenai tolydinumas ir diskretišku
mas yra viena kitą neigiančios priešybės. Vystymosi pro
ceso galimybė tuomet siejama tik su tolydine eiga. Pa
vyzdžiui, Č. Darvinui paskelbus evoliucinę žmogaus kil
mės teoriją, tolydinumo priešpriešinimu diskretiškumui 
rėmėsi ir tos teorijos šalininkai, ir priešininkai. Šalinin
kai įrodinėjo, kad tarp žmogaus ir aukštesniųjų gyvūnų 
intelekto nesą kokybinio skirtumo, o priešininkai kritika
vo tą teoriją, operuodami tokio skirtumo buvimu.

Vystymosi proceso tolydinumo aspektas G. Hėgelio te r
minais išreiškiamas neigimo neigimo dėsnio formule, kurio
je neigimo terminui teikiama perimamumo ryšio prasmė. Iš 
pirmo žvilgsnio paradoksalus perimamumo reiškimas nei
gimo terminu leido G. Hėgeliui akcentuoti loginio neigimo 
pozityvų turinį. Jis, pavyzdžiui, atkreipė dėmesį į tai, kad 
nebūties sąvoka ne tik neigia būtį, bet netiesiogiai ją  ir 
teigia, nes be to ši sąvoka neturėtų prasmės. Tapsmą jis 
aiškina kaip būties virtimą nebūtimi ir nebūties — būti
mi. M aterialistinėje vystymosi proceso teorijoje neigimo 
terminas vartojamas perkeltine prasme. Naujasis objek
tas tartum neigia senąjį pačiu iš jo išsivystymo faktu.
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Antra vertus, tas pats faktas rodo esant tarp tų objektų 
ir perimamumo ryšį, dėl, kurio jų  išsivystymas vienas iš 
kito yra ne tik galimas, bet tam tikromis sąlygomis ir bū
tinas. Šiuo atžvilgiu diskretiškumas yra tolydinio proce
so forma.

Perimamumo ryšys visuose vystymosi procesuose yra 
susijęs su tam tikru vienas iš kito išsivystančių objektų 
struktūros elementų bei ypatybių bendrumu. To ryšio po
būdis priklauso nuo vystymosi procesų specifikos. Negy
vojoje gamtoje vykstančiuose fiziniuose bei cheminiuose 
procesuose naujųjų ir senųjų objektų struktūros elementų 
bendrumas yra ne tik moksliškai konstatuojamas, bet ir 
patvirtinamas laboratoriniais bandymais. Gyvojoje gam
toje naujas gyvulių ir augalų rūšis sieja su senosiomis iš 
jų paveldėtos anatominės struktūros ypatybės. Visuome
nės istorijoje perimamumas turi ypatingą, socialinio pa
veldėjimo pobūdį. Tuo būdu didesniu ar mažesniu mastu 
perimamos įvairios ekonominės struktūros ypatybės ir 
tos struktūros funkcionavimą sąlygojantys visuomeniniai 
institutai. Socialinio paveldėjimo mastas yra toks dide
lis, kad iki marksistinės filosofijos susiformavimo visuo
menės raidos etapų diskretiškumas iš viso nebuvo konsta
tuotas. Pažinimo proceso turinį sudaro daugelis lygiagrečių 
bei besikryžiuojančių vystymosi procesų, kurių dis
kretinės grandys yra įvairios vienos kitas keičiančios teo
rijos. Perimamumo ryšys tarp tų teorijų reiškiasi tuo, kad 
naujosios teorijos ne ištisai atmeta senųjų aiškinimus, o 
tik juos transformuoja naujuose tikrovės modeliuose.

Dvigubas neigimas perimamumo ryšį išreiškiančio dės
nio formulėje G. Hėgelio filosofinei sistemai vaidino kons
trukcinio principo vaidmenį. Jis leido paaiškinti postu
luojamosios absoliutinės idėjos saviraidą. Pirmuoju nei
gimu ji pereinanti iš savo pirmapradės loginės būties į 
jai priešingą gamtinę būtį, o antruoju neigimu vėl grįž
tanti į ją  su pirmojo neigimo praturtintu turiniu. Tuo pat 
būdu G. Hėgelis aiškino savo suontologintų sąvokų turi
nio transformaciją, išreiškiamą trinare schema (triada): 
tezė, antitezė, sintezė.
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F. Engelsas parodė, kad ši neigimo neigimo samprata gali 
būti ir materialistiškai interpretuota. Gamtos, visuomenės 
ir pažintinio mąstymo raidoje yra procesų, kuriems gali 
būti pritaikoma minėtoji grandžių triados schema. To
kiais atvejais trečioji grandis yra tartum pirmosios pa
kartojimas su antrosios praturtintu turiniu. Tačiau ši sche
ma dėl ribotos pritaikymo galimybės negali būti laikoma 
visų vystymosi procesų eigos išraiška.

Materialistiškai interpretuojamas neigimo neigimo dės
nis dažnai pavaizduojamas aukštyn kylančios spiralės vaiz
diniu. Dėl to kartais teigiama, kad šis dėsnis išreiškiąs 
vystymosi procesų krypties pažangumą. Čia reikia atsi
minti, kad procesų pažangumo sąvoka yra santykinė ir 
kad visų tikrovės procesų atžvilgiu ji gali reikšti tik tai, 
kad išsivysčiusio objekto pobūdis visuomet atitinka paki
tėjusios aplinkos sąlygas. Neigimo neigimo sąvoka ir ky
lančios spiralės vaizdinys reiškia tik tai, kad perimamu
mo ryšys tarp vystymosi proceso grandžių nedaro tokių 
procesų eilės uždarų ciklų grandine ir kad net cikliniai 
tikrovės procesai niekuomet nebūna visiškai uždari.

3. VYSTYMOSI PROCESO EIGOS 
SAVAIMINGUMO PRIGIMTIS

Vystymosi proceso eigos aiškinimui ypač svarbus 
yra jos savaimingumo aspektas. Reikia išspręsti klausimą, 
kaip įvairių aplinkos veiksnių sąlygojami procesai virsta 
savaime vykstančiais. Sprendžiant šį klausimą, reikia iš
narplioti metodologinę painiavą, kurią ligi šiol kelia me- 
chanistinės mąstysenos tradicijai būdingas priešpriešini- 
mas vidaus ir išorės veiksnių kaip tariamai alternatyvių. 
Painiava atsiranda suplakant į vieną du skirtingus klausi
mo aspektus.

Vystymosi proceso savaimingumo problema, be abejo
nės, yra šio proceso vidinio šaltinio problema. Tas proce
sas negalėtų savaime vykti, jei besivystantis objektas ne
turėtų kokio nors vidinio variklio. Tačiau toks variklis ne
galėtų atsirasti, jei išorinėje aplinkoje nebūtų vystymosi
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procesui reikiamų sąlygų. Vadinasi, vystymosi proceso 
eigos savaimingumas yra vidaus ir išorės veiksnių sąvei
kos problema.

Dialektinė pažiūra į vystymosi procesų savaimingumo 
prigimtį paprastai išreiškiama priešybių vienybės ir ko
vos dėsnio formule, fiksuojančia besivystančių objektų 
vidinį prieštaringumą. G. Hėgelio dialektikos teorijoje 
priešybių vienybė reiškia tai, kad formaliai logiškai klai
dingas to paties objekto apibūdinimas vienas kitam prieš
taraujančiais predikatais darosi logiškai nepriekaištingas 
to objekto tapsmo požiūriu. Pavyzdžiui, tampantis objek
tas tuo pat metu gali būti apibūdinamas kaip egzistuo
jantis vienu atžvilgiu ir neegzistuojantis kitu atžvilgiu. 
Materialistinėje dialektikos teorijoje besi vystantys objek
tai yra prieštaringi ta  prasme, kad jie patys savyje tuo 
pat metu turi ir savo buvimo tuo, kuo jie yra, ir savo 
virtimo kitais struktūrines sąlygas.

Vystymosi proceso objektų struktūroje vidinio prieš
taravimo formavimąsi sąlygoja jų kintanti aplinka, su 
kuria juos sieja funkciniai ryšiai. Šio prieštaravimo for
mavimasis ir plėtojimasis sudaro vidinį vystymosi proce
so turinį, vidinį jo savaimingumo šaltinį. Minėtojo dės
nio terminais, priešybių vienybė apibūdina objektą jo san
tykinio pastovumo aspektu, o jų  kova — jo kitu virtimo 
aspektu.

Konkretus vidinis prieštaravimo formavimosi bei plė
tojimosi vaizdas yra įvairus. Aplinkos sąlygų kitimas ne
gyvojoje gamtoje atsiliepia įvairių medžiagų vidinėje 
struktūroje susidarymu prieštaravimo tarp senąją būseną 
išlaikančių ir naująją skatinančių fizinių bei cheminių ry 
šių. To prieštaravimo plėtojimasis atitinkamus vystymosi 
procesus daro savaime vykstančiais. Gyvojoje gamtoje 
kintanti aplinka sąlygoja vidinio prieštaravimo susida
rymą gyvų organizmų struktūroje tarp jos paveldimų ir 
įgyjamų ypatybių. Dėl to prieštaravimo plėtojimosi per 
daugelį kartų išsivysto naujos gyvybės rūšys.

Eigos savaimingumo atžvilgiu ypatingą rūšį sudaro vi
suomenės istorijoje vykstantys vystymosi procesai. Šių 
procesų specifika leidžia juos apibūdinti kaip savaime
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vykstančius tik perkeltine prasme. Tačiau tai nereiškia, 
kad šiuo atžvilgiu tie procesai iškrinta iš dialektikos teo
rijos. Visuomenės ekonominėje struktūroje vidinio prieš
taravimo susidarymas bei plėtojimasis priklauso nuo funk
cinio sąryšio su gamtine aplinka raidos. Tos priklausomy
bės objektyvumo nenaikina tas faktas, kad šią raidą są
lygoja tikslingo gamybos proceso pažanga. Visuomenės 
santvarkos pobūdžio pasikeitimo procesas, nors ir susi
dedąs iš tikslingų veiksmų, iš esmės yra prisitaikymas prie 
pakitusių egzistavimo sąlygų, kurį skatina vidinio prieš
taravimo plėtojimasis ekonominėje struktūroje. Tai lei
džia traktuoti visuomenės vystymąsi jo objektyvaus tu 
rinio aspektu kaip savaime vykstantį procesą.

Esant specifinėms sąlygoms, išsivysto visuomenės eko
nominės struktūros tipai, susiję su jos susiskaidymu į prie
šingų interesų klases. Atsiranda objektyvus pagrindas 
klasiniam antagonizmui ir klasių tarpusavio kovai. Šiomis 
sąlygomis klasių kova tampa visuomenės ekonominės 
struktūros revoliucinio pakeitimo veiksniu. Tačiau toks 
klasių kovos vaidmuo nėra savarankiškas. Jo  efektyvumą 
objektyviai sąlygoja vidinio struktūrinio prieštaravimo 
plėtojimasis, susijęs su esamos ekonominės struktūros at- 
gyvenimu. Klasinės visuomenės vystymosi specifikos aiš
kinimas yra ne dialektikos teorijos, o specialiųjų ekono
minių bei sociologinių tyrimų problema. Tą patį galima 
pasakyti ir apie socialistinės visuomenės vystymosi spe
cifikos aiškinimą. Marksistinėje filosofinėje literatūroje 
kartais neatsižvelgiama į klasių kovos, kaip antagonisti
nės visuomenės vystymosi varomosios jėgos, vaidmens ne
savarankiškumą. Tuomet ir socialistinės visuomenės vys
tymosi vidinio šaltinio klausimas nepagrįstai paverčiamas 
ypatinga dialektikos problema, pasireiškiančia ieškojimu 
klasių kovai alternatyvios neantagonistinės varomosios 
jėgos.

Perkeltine prasme apibudinamas ir pažintinio mąsty
mo vystymosi eigos savaimingumas. Teoriniai tikrovės 
modeliai yra žmonių kuriami, taisomi ir keičiami naujais. 
Tačiau jie funkcionuoja kaip visuomenės ir gamtos pažin
tinio santykio raidos reiškiniai, vaidinantys tikrovės pro
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cesų pažinimo bei valdymo įrankių vaidmenį. Šių funk
cijų vykdymo atžvilgiu teorijų turinyje yra konstatuojami 
vidiniai prieštaravimai, sąlygojantys objektyvų būtinumą 
teorijas taisyti ar keisti naujomis. Tai leidžia ir teorijų 
kaitą traktuoti kaip vidinio prieštaravimo susidarymo ir 
plėtojimosi sąlygojamą savaiminį vystymosi procesą, šiuo 
atžvilgiu panašų į visus kitus vystymosi procesus.

Mokslas dažnai operuoja priešybėmis ir aiškindamas 
reiškinius, tiesiogiai nesusijusius su tam tikrais vystymosi 
procesais, pavyzdžiui, mechaninis veiksmas ir atoveiks
mis, teigiamoji ir neigiamoji elektra, priešingi magneto 
poliai ir t. t. Tokios priešybės neįeina į vystymosi proceso 
teorijos objektą, tačiau pats reikalas operuoti jomis rodo, 
kad tikrovės procesų prieštaringumas turi ir daugiau as
pektų.

Vystymosi procesų eigos savaimingumo prigimties aiš
kinimas ryškiausiai išreiškia dialektinės jo sampratos es
mę. Jis leidžia pagrįsti vystymosi procesų natūralumą re
miantis vien jų  pačių ypatybėmis. Tačiau išaiškinti tą 
prigimtį nebūtų įmanoma neatsižvelgus į vystymosi pro
cesų ypatybes tų objektų struktūros kitimo bei perima
mumo atžvilgiu. Visi dialektinės vystymosi proceso sam
pratos aspektai yra neatskiriami vieni nuo kitų ir logiš
kai susiję su visuotinio reiškinių sąryšio konstatavimu. 
Dėl to mokslinis įvairių vystymosi procesų aiškinimas vi
suomet turi būti visapusiškas.



Še š t a s  s k y r iu s

TIKROVĖS PAŽINIMAS 
KAIP JOS TEORINIO 
REKONSTRAVIMO PROCESAS

Marksistinėje filosofijoje tikrovės pažinimo pro
cesas nagrinėjamas dviem vienas su kitu susiju
siais aspektais. Aiškinant pagrindinius vystymosi pro
ceso dėsnius, jis nagrinėjamas panašumo į visus kitus vys
tymosi procesus atžvilgiu. Tuomet abstrahuojamasi nuo jo 
turinio specifikos ir jam taikoma visiems vystymosi pro
cesams bendros charakteristikos. Toks nagrinėjimas yra 
specifiškas būtent marksistinei filosofijai, darančiai vys
tymosi požiūrį universaliu mokslinės metodologijos prin
cipu.

Antrasis pažinimo proceso nagrinėjimo aspektas liečia 
jo specifinį turinį. Jis apima per ilgus amžius susiklosčiu
sią gnoseologinę problematiką, į kurios sprendimą m ark
sistinė filosofija įneša savitą indėlį kaip tik vystymosi 
požiūrio taikymu.

Svarbiausia pažinimo teorijos problema yra tikrovės 
pažinumo problema. J i -— labai sena ir vis dar aktuali fi
losofijai. J ą  kėlė ir bandė spręsti dar senovės filosofija, 
o ir šiandien ji tebėra filosofinių ginčų bei diskusijų 
centre.

Tiek materialistinė, tiek ir idealistinė tikrovės sampra
ta yra logiškai susijusios su tikrovės pažinumo pozicija, 
sąlygojančia tokios sampratos galimybę. Tikrovės pažinu- 
mą iš principo neigiantis agnosticizmas daro logiškai neį
manomą bet kokią tikrovės sampratą. Tačiau agnosticiz
mas savarankiškos filosofinės krypties nesudaro ir daž
niausiai reiškiasi kaip tendencija įvairaus pobūdžio 
filosofinėse srovėse.
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Materialistinėms filosofinėms srovėms agnostinės ten
dencijos apskritai nėra būdingos. Jos kartais reiškiasi kai 
kurių materialistų metodologiniu nenuoseklumu, susiju
siu su nepakankamai pozityviu mokslinio kritiškumo in
terpretavimu. Toks nenuoseklumas, pavyzdžiui, buvo bū
dingas anglų gamtininkui materialistui H. Haksliui, kuris 
pirmasis pavartojo agnosticizmo terminą apibūdinti savo 
filosofinei pozicijai.

Idealistinėse filosofinėse srovėse agnostinės tendenci
jos dažniausiai yra susijusios su mokslo pažintinio vaid
mens apribojimu. Kai tikrovė traktuojama kaip dvasinės 
prigimties būtis, nelieka pagrindo laikyti mokslą tos pri
gimties atskleidimo priemone. Būties prigimties proble
matika tuomet nukeliama į moksliniam pažinimui „nepri
einamą" metafizikos sritį, o tiesioginio mokslinio pažini
mo objektu laikoma ne pati tikrovė, bet jos sužmogintas 
vaizdas. Mokslinio pažinimo objekto klausimu tokia idea
lizmo pozicija sutampa su nuoseklia agnostine tikrovės 
pažinumo neigimo pozicija. Todėl nuoseklusis agnosticiz
mas apibūdinamas kaip subjektyvusis arba gnoseologinis 
idealizmas specifine šio termino prasme, t. y. kaip idealiz
mas be idealistinės tikrovės sampratos.

Sudėtinga gnoseologinė problematika formavosi įvai
rių pažiūrų bei tendencijų susidūrimuose ir šakojosi virs
dama santykiškai savarankiška bendrųjų filosofinių pozi
cijų atžvilgiu. Tai buvo būdinga ir istorinei materialistinės 
filosofijos gnoseologinių pažiūrų raidai. Įvairios mate
rializmo srovės nevienodai sprendė pažinimo teorijoje ky
lančias problemas. Dialektinio materializmo gnoseologinės 
pažiūros daug kuo skiriasi nuo ankstesniojo materializmo 
pažiūrų tiek problemų kėlimo būdu, tiek ir jų  sprendimu.

1. PAŽINIMO PROCESO SUBJEKTO
IR OBJEKTO SANTYKIS

Pažinimo subjekto ir objekto santykio problema 
sudaro išeities poziciją pažinimo teorijos turiniui. Nuo to, 
kaip ji keliama ir sprendžiama, priklauso visa gnoseolo
ginė problematika.
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Ikimarksistinėje filosofijoje pažintiniam subjekto ir ob
jekto santykiui buvo teikiamas abipusiai pastovus turi
nys. Pažinimo subjektu buvo laikomas žmogus (individas) 
su savo natūraliais pažintiniais sugebėjimais: jusliniu ap
linkos suvokimu ir mąstymo galia. Objekto vaidmuo ta 
me santykyje buvo skiriamas žmogų supančiam pasauliui. 
Šitaip suprantant pažintinį santykį, pasaulio pažinumas 
tampa pažintinių žmogaus sugebėjimų efektyvumo prob
lema. Tie sugebėjimai tampa svarbiausiu gnoseologinės 
analizės objektu. Tokia pažintinio santykio turinio sam
prata buvo būdinga ir idealizmui, ir ikimarksistiniam ma
terializmui, nors pažintinės veiklos turinys buvo skirtin
gai aiškinamas.

Idealizmas jo postuluojamos dvasinės būties pažinumą 
siejo su subjekto prigimties dvasiškumu, besireiškiančiu 
gamtos ryšių nesaistomu minties aktyvumu. Dvasinė sub
jekto prigimtis, idealizmo požiūriu, leidžia jam įsiskverbti 
į stebimos gamtos vidų ir tuo būdu atskleisti sau tapačią 
tikrosios būties prigimtį. Juslinį gamtos suvokimą idealiz
mas laiko jos subjektyvaus vaizdo kūrimo veiksniu, taip 
pat jos dvasinės prigimties pažinimo kliūtimi, kurią lais
va žmogaus mintis turinti įveikti.

Ikimarksistinis materializmas pažintinius žmogaus su
gebėjimus siejo su jo organizmo specifika, laikydamas 
žmogų pažinimo subjektu iš prigimties. Jo požiūriu, gam
ta, veikdama žmogaus jutimo organus, atskleidžia jam sa
vo materialiąją prigimtį, o tai daro ją adekvataus pažini
mo objektu. Vadinasi, aktyvus vaidmuo pažintiniame san
tykyje čia skiriamas gamtinei aplinkai, o žmogus laikomas 
ypatingu jos poveikių priėmėju, kurio pažintinė veik
la pasireiškia tuo, kad operuojama jam teikiama informa
cija. Tokią stebėtojišką gnoseologinę poziciją K. M ark
sas laikė pagrindiniu ankstesnio materializmo trūkumu.

Marksistinė filosofija, aiškindama pažintinį santykį, 
nuosekliai taiko bendrąjį metodologinį vystymosi požiūrį. 
J i atkreipė dėmesį į tai, kad šis santykis nėra biologinės 
žmogaus organizmo specifikos funkcija, o atsiranda ir vys
tosi materialaus,, praktinio visuomenės santykio su gamta 
vystymosi pagrindu. Pažintinis objekto ir subjekto san
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tykis yra ir praktinio santykio tarp jų atsiradimo produk
tas, ir būtina jo vystymosi! sąlyga. Praktinė ir pažintinė 
visuomenės veikla sudaro du tarpusavyje susijusius jos 
santykio su gamta aspektus. Gamtos pažinimas bei prak
tinis jos įvaldymas yra pasaulinio masto visuomeninis- 
istorinis procesas, laikui bėgant virstąs mokslo bei tech
nikos pažangos procesu.

Pažinimo proceso praktinio sąlygotumo bei visuome- 
ninio-istorinio pobūdžio įsisąmoninimas yra nesuderina
mas su individualistiniu to proceso subjekto traktavimu. 
Pačių pažintinių individo sugebėjimų tiesioginis gretini
mas su pasauliu, kaip priešais jį stovinčiu objektu, negali 
sudaryti išeities pozicijos mokslo bei technikos pažangos 
pažintinėms galimybėms aiškinti. Tikruoju pažinimo pro
ceso subjektu reikia laikyti visą žmoniją, kurios pažinti
nės galios auga drauge su šio proceso pažanga. Tai ne
reiškia, kad atskiriems individams apskritai negali būti 
pripažįstamas pažinimo proceso subjekto vaidmuo. Jie 
vaidina tokį vaidmenį, sudarydami žmoniją ir daly
vaudami pažintinėje veikloje. Jų  pažintiniai sugebėjimai 
yra pagrindiniai pažinimo proceso įrankiai, be kurių tas 
procesas iš viso nebūtų įmanomas. Tačiau pažintinė in
dividų veikla nėra savarankiška. J i yra pajungta bendra
jam visuomeniniam procesui, kuris sąlygoja jos pobūdį 
ir pažintinių sugebėjimų efektyvumo mastą. Užtenka tik 
palyginti šiuo atžvilgiu laukinio žmogaus ir šiuolaikinio 
mokslininko pažintinės veiklos turinį ir jos galimybes.

Pažintinės žmonijos galimybės priklauso ne vien nuo 
jos, kaip pažinimo subjekto, išsivystymo lygio, bet ir 
nuo gamtos virtimo pažinimo objektu masto. Gamta yra 
žmogiškojo pažinimo objektas ne savaime, o tik tapdama 
visuomenės materialios, pertvarkomosios veiklos objektu. 
Tik praktiškai perdirbinėjama gamta atskleidžia savo daik
tų struktūros bei savo procesų ypatybes, kurios be to pa
žintiniam stebėjimui nebūtų prieinamos. Kiekviena prak
tinio įsiskverbimo į gamtos procesus pakopa atveria pa
žinimui vis naujus akiračius, tuo plėsdama jo galimybes. 
Pavyzdžiui, šiuolaikinę atomistiką skiria nuo antikinės ne 
vien teorinės minties išvystymo lygis, bet ir galimybė
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operuoti naujais praktinio skverbimosi į gamtos daiktų 
struktūrą duomenimis. Vadinasi, vystymosi požiūris yra 
taikytinas ir traktuojant gamtą kaip pažinimo objektą.

Pažintinis santykis vystosi tiek jo subjekto, tiek ir ob
jekto aspektu. Gnoseologinis operavimas objekto ir sub
jekto sąvokomis apskritai, nepriklausomai nuo pažintinio 
santykio vystymosi, tuo labiau jų  priešpriešinimas vienos 
kitai metodologiniu atžvilgiu yra nepateisinamas. Istori
nėje pažinimo proceso raidoje jo objektu tampa ir pati 
žmonija, vykstantys joje socialiniai procesai, ir ją  suda
rantys individai. Tuo būdu žmonija ima figūruoti abiejose 
pažintinio santykio pusėse. Tai ir natūralu. Juk  žmonija 
taip pati priklauso gamtai, kaip ir visi kiti jos reiškiniai. 
Pažintinio santykio vystymasis taip pat yra gamtos reiš
kinys.

Taigi pasaulio pažinumo problema marksistinėje filoso
fijoje keliama kaip istoriškai susidariusio visuomenės ma
terialaus bei pažintinio santykio su juo vystymosi prob
lema. Tas santykis realizuojamas per atskirus individus, 
jų  praktinę bei pažintinę veiklą. Todėl individų pažintinių 
galių gnoseologinis tyrimas nepraranda aktualumo ir 
marksistinėje subjekto ir objekto santykio sampratoje. 
Tik šiame tyrime būtina atsižvelgti į pažinimo proceso po
būdžio visuomeniškumą.

2. PAŽINTINIS JUSLINIO TIKROVĖS 
SUVOKIMO VAIDMUO

Juslinis tikrovės suvokimas, jos objektų jutimas 
yra būtina, nors ir nepakankama pažintinio santykio są
lyga. Tikrovės objektus junta ir aukštesnieji gyvūnai, 
kurių jutimo organų funkcijos yra analogiškos žmogaus 
jutimo organų funkcijoms. Tačiau gyvūnams tai nesu
daro pagrindo pažintinei veiklai, kuri, be to, dar reika
lauja jai specifinių materialių prielaidų.

Žmogiškajam pažinimo procesui juslinis tikrovės su
vokimas yra reikšmingas tuo, kad teikia informaciją apie 
ją. Tos informacijos priėmėjai yra atskiri individai, o pati
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informacija turi tikrovės objektų juslinių vaizdų pavida
lą. Juslinės informacijos turinys bei jos patikimumas tam
pa gnoseologine problema, kurią bandė spręsti dar seno
vės filosofija ir kuri tebesprendžiama ir mūsų laikais. Ke
liamas klausimas: ką juslinis daikto vaizdas, kaip ypatin
ga informacijos forma, praneša žmogui apie juntamąjį: 
daiktą, apie juntamąją tikrovę apskritai?

Visos materialistinės filosofinės srovės juslinį vaizdą 
laiko specifiniu tikrovės objektų atspindžiu, vadinasi, šal
tiniu, teikiančiu pažinimo procesui informaciją apie juos. 
Šiuo atžvilgiu materializmas skiriasi nuo idealizmo ir ag
nosticizmo, neigiančių juslinės informacijos tikroviškumą 
ir tuo priešpriešinančių juslinį vaizdą juntamosios tikrovės 
prigimčiai.

Juslinio vaizdo priešpriešinimas tikrovei yra susijęs 
su subjektyvistiniu jo interpretavimu. Čia remiamasi jus
linio vaizdo formos subjektyvumu, t. y. tuo, jog ta forma 
yra sąlygojama žmogaus jutimo organų struktūros, o pats 
vaizdas yra vidinis žmogaus išgyvenimas. Iš to ir daroma 
išvada, kad juslinis vaizdas esąs nesulyginamas su tikro
ve. Subjektyvistinei juslinio vaizdo sampratai pagrįsti tie
sioginis operavimas tuo vaizdu nėra parankus tiek dėl jo 
sudėtingumo, tiek ir dėl ryšio su konkrečiais daiktais aki
vaizdumo. Todėl subjektyvistinėje gnoseologinėje anali
zėje tas vaizdas paprastai suskaidomas į atskirus pojū
čius, kurie gali būti nagrinėjami atitrauktai nuo jo  konk
retaus turinio. Tuomet konstatuojamas neabejotinas 
pojūčių formos subjektyvumas ir, grįžtant atgal prie jus
linio vaizdo, jis apibūdinamas kaip paprastas pojūčių 
kompleksas, teikiąs informaciją ne apie tikrovės objektus, 
o apie individo subjektyvius išgyvenimus. Tokią gnoseo
loginę poziciją neretai bandoma paremti ir šiuolaikinės 
gamtotyros duomenimis, panaudojant jutimo organų funk
cionavimo mechanizmą kaip argumentą pojūčių formos 
priešpriešinimui juntamų objektų savybėms. Tuo pagrindu, 
pavyzdžiui, teigiama, kad spalvos pojūčio forma neturi 
nieko bendra su jį sukeliančiomis šviesos bangomis, gar
so pojūčio forma ■— su oro bangomis ir t. t. Iš to daroma
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išvada, kad ir visa juslinio vaizdo forma neturi nieko 
bendra su juntam uoju objektu.

Iš tikrųjų juslinio vaizdo subjektyvumas nepaneigia 
ir negali paneigti jo teikiamos informacijos .turinio ob
jektyvumo. Subjektyvią formą turi visa žmogaus sąmonė. 
Juslinės informacijos turinio objektyvumas reiškia tik 
tai, kad juslinis vaizdas kokiu nors atžvilgiu yra pana
šus į juntamąjį objektą, skirdamasis nuo jo kitais atžvil
giais. Tas panašumas leidžia pagal tam tikrus požymius 
identifikuoti juntamąjį objektą. Šiuo atžvilgiu jis yra ana
logiško pobūdžio, kaip nutapyto portreto panašumas į jo 
originalą. Portretą sudarančios spalvotos dėmės drobėje, 
be abejonės, yra kitokios prigimties negu jomis vaiz
duojamas žmogus. Tačiau jei iš tų dėmių sukomponuotas 
vaizdas leidžia identifikuoti originalą, tai portretas tam 
tikru atžvilgiu yra panašus į jį, vadinasi, teikia objekty
vią informaciją.

Panašumo nustatymas juslinės informacijos srityje yra 
sudėtingesnis negu portretų tapyboje, kur pakanka pa
prasto sugretinimo. Žmogus negali tiesiog sugretinti sa
vojo juslinio, vaizdo su pačiu objektu ir tuo remdamasis 
konstatuoti jo panašumą. Tas panašumas nustatomas ne
tiesiogiai, visų pirma remiantis juslinio vaizdo biologinio 
vaidmens analize. Aukštesniųjų gyvūnų jutimo organai 
bei nervų sistema susiformavo ir funkcionuoja kaip jų 
gyvybinio ryšio su aplinka įrankiai. Aplinkos objektų 
identifikavimas per juslinį vaizdą sąlygoja tų gyvūnų 
normalaus egzistavimo galimybę. Visas jų  biologinis el
gesys byloja apie juslinių aplinkos orientyrų turinio ob
jektyvumą, apie juslinio vaizdo atspindimąjį pobūdį. Ju s
linės veiklos biologinis aspektas būdingas ir žmogui.

Juslinio vaizdo atspindimojo pobūdžio konstatavimas 
leidžia teisingai įvertinti ir atskirų pojūčių informacinį 
turinį. Savo turiniu pojūčiai visuomet yra susiję su tam 
tikru, juslinio vaizdo atspindimu, objektu. Grynų pojū
čių, neturinčių jokio objektinio turinio, iš viso nebūna. 
Pavyzdžiui, galima turėti žalios žolės, žalio pieštuko ar 
kokį kitą regėjimo pojūtį, bet ne žalios spalvos pojūtį 
apskritai. Galima girdėti jaučio baubimą, ratų dundėjimą,
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bet ne tiesiog garsus. Tais atvejais, kai juntantis subjek
tas savo pojūčio objektinio turinio neatpažįsta, pojūtis 
nepraranda to turinio, apie kurį subjektas gali tik spė
lioti. Objektinis pojūčio turinys išlieka ir sapno, ir ha
liucinacijų metu. Tai reikia turėti galvoje ir aiškinant 
įvairių jutimo organų funkcionavimą, klaidingai interpre
tuojamą subjektyvistų. Regėjimo organai, fiksuodami spal
vas, informuoja ne apie juos dirginančių šviesos bangų 
ilgį bei dažnumą, o apie stebimų daiktų paviršių pagal 
jo savybę atspindėti tokias bangas. Šiai savybei regėji
mo organai suteikia tam tikros spalvos pojūčio, pavidalą, 
o objektyviai ji nustatoma specialiais matavimo prietai
sais. Panašaus pobūdžio ryšys yra ir tarp klausos organų, 
oro bangų bei jas skleidžiančių daiktų. Įvairūs pojūčiai su
daro skirtingus juslinio vaizdo aspektus ir drauge skir
tingus juntamųjų objektų identifikavimo pagrindus.

Juslinės informacijos turinio diskreditavimui nuo se
no yra plačiai taikomas tariamų jos klaidinimų argumen
tas. Čia, pavyzdžiui, atkreipiamas dėmesys į tai, jog įs
trižai įmerktas į vandenį irklas atrodo įlūžęs, o saulė at
rodo lėkštės didumo ir t. t. Nesunku pastebėti, kad toks 
argumentas yra pagrįstas dviejų skirtingų dalykų supyni- 
mu į vieną, būtent jutimo pobūdžio ir jo pažintinio in
terpretavimo. Minėtais atvejais regimojo vaizdo pobūdis 
atitinka optikos dėsnius ir jo kilimo sąlygomis negali būti 
kitoks. Vadinasi, pats vaizdas nėra klaidingas, nors ir 
gali būti klaidingai interpretuojamas. Bet interpretavimas 
priklauso ne tikrovės objektų jutimo, o jos pažinimo pro
ceso sričiai.

Pažintinio visuomenės santykio su gamta susidarymas 
iš esmės pakeitė juslinio vaizdo informacinį vaidmenį, 
nors biologinė jutimo prigimtis ir juslinio vaizdo forma 
išliko nepakitusios. Be savo natūralių biologinių funkcijų, 
tikrovės objektų jutimas vis didėjančiu mastu ėmė vai
dinti visuomeninio pažinimo proceso įrankio vaidmenį. 
Įsikomponuodami į individo įsisąmonintą pažinimo proce
so turinį, jusliniai atspindžiai tampa jungiamąja grandi
mi tarp visuomenės ir individualios pažintinės veiklos. 
Visuomeninis pažinimo procesas visą juslinę informaciją
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gauna per atskirus individus, o individų jusliniams a t
spindžiams pažintinės informacijos pobūdį suteikia jų  įsi
sąmoninamas pažinimo proceso turinys. Pažinimo proceso 
poreikiai plečia juslinio stebėjimo sferą įvairiausiomis 
kryptimis ir gausina į ją  patenkančių objektų diferencija
vimo orientyrus. Techninės stebėjimo priemonės daro 
prieinamus jusliniam suvokimui tokius objektus, kurie 
šiaip jutimo organų nesuvokiami. Tikrovės objektų ste
bėjimas tampa aktyvios ir tikslingos pažintinės veiklos sri
timi. Pati juslinė informacija šioje veikloje savarankiško 
vaidmens nevaidina sudarydama vieną pažintinio mąs
tymo veiklos aspektų.

3. PAŽINTINIS MĄSTYMO PROCESO VAIDMUO

Pažinimo proceso turinį sudaro įvairūs tikrovės 
aiškinimai arba teorijos plačiąja prasme. Teorijos term i
nas paprastai siejamas tik su mokslo veikla ir varto ja
mas moksliškai pagrįstiems aiškinimams apibūdinti. Ta
čiau juo gali būti apibūdinami ir ikimoksliniai tikrovės 
aiškinimai. Sudarydami primityvaus lygio pažinimo pro
ceso turinį, jie atliko panašias funkcijas kaip ir mokslo 
teorijos.

Visos pažintinės teorijos yra žmogaus mąstymo veik
los produktai, arba proto kūriniai, kurių turinys dėl pa
čios savo prigimties yra nejuntamas. Dėl to mąstymo 
veiklos aiškinimas nuo seno užima centrinę vietą gno
seologinėje problematikoje. Istoriškai susiklostė ir nau
jaisiais amžiais aiškiai išsiskyrė dvi pagrindinės mąsty
mo veiklos sampratos — empirizmas ir racionalizmas. Jos 
skirtingai aiškino mąstymo proceso pobūdį ir pažintinio 
jo efektyvumo pagrindus.

Besiformuojančios naujųjų amžių gamtotyros poreikius 
labiau atitiko empirizmas, išvedantis visą pažintinę mąs
tymo galią iš juslinio patyrimo. Gnoseologinėse empiriz- 
mo pozicijose atsispindėjo ir pagrindinės mechanistinio 
materializmo raidos tendencijos. Mechanistinio empirizmo 
požiūriu, žmogaus protas, logiškai apdorodamas juslinio
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patyrimo medžiagą, atskleidžia atskiruose reiškiniuose 
slypinčias bendrybes ir tuo pagrindu formuluoja gamtos 
dėsnius. Pažinimo procese protas paimąs iš empirinės me
džiagos tai, kas joje objektyviai yra. Tačiau empirizmo 
pozicija yra pažeidžiama metodologiniu atžvilgiu. J i  nesu
daro pagrindo paaiškinti gamtos dėsnių pažinimo gali
mybes. Neišvengiamai ribotas patyrimas leidžia nustaty
ti tik tai, kas paprastai stebimomis sąlygomis vyksta, ne
implikuoja, kad panašiomis sąlygomis tai turi vykti visur 
ir visada. Atskiri stebimi faktai patys nesudaro loginio 
pagrindo visuotinės reikšmės teiginiams. Todėl empirizmo 
pozicija neužkerta kelio subjektyvistiniam gamtos dės
nių interpretavimui, t. y. jų  siejimui ne su pačia tikrove, 
o tik su žmogaus juslinio patyrimo turiniu.

Naujųjų amžių racionalizmui išeities pozicija tapo vi
sų pirma metodologiniai matematikos mokslo poreikiai. 
Kadangi matematikos teiginiai apskritai nėra grindžiami 
patyrimo duomenimis, tai atsirado reikalas kaip nors ki
taip paaiškinti tų teiginių pagrįstumo prigimtį. Reikėjo 
metodologiškai spręsti ir visų visuotinės reikšmės teiginių 
pagrindimo problemą. Racionalizmo požiūriu, žmogaus 
mąstymas, be patirtinio turinio, turi dar ir savarankišką, 
nuo patyrimo nepriklausomą pažintinę galią, sugebėjimą 
operuoti protui akivaizdžiomis tiesomis. Tačiau raciona
lizmas yra nepajėgus paaiškinti tos savarankiškos proto 
pažintinės galios prigimties. R. Dekarto aiškinimas, kad 
žmogaus protas čia remiasi įgimtomis idėjomis, neprideda 
nieko nauja prie postuluojamo pažintinės proto galios sa
varankiškumo charakteristikos.

Empirizmas ir racionalizmas — kiekvienas savaip — 
ieškojo pastovių ir neginčijamų pažintinės mąstymo veik
los atsparos taškų, tiesiogiai jungiančių pažinimo procesą 
su pačia tikrove. Tos pastangos negalėjo būti sėkmingos 
dėl to, kad buvo neatsižvelgiama į visuomeninę-istorinę 
pažintinės žmonių veiklos specifiką.

Stengdamasis įveikti metodologinį empirizmo ir racio
nalizmo ribotumą, I.; Kantas atkreipė dėmesį į pažintinės 
žmonių veiklos aktyvumą. Jo  požiūriu, pažinimo proceso 
turinį sudaro ne tiesiogiai atskleidžiama pačios tikrovės
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prigimtis, o jos reiškinių vaizdas, kuriamas specifinių 
žmogaus sąmonės formų. Pažintinis tikrovės sužmoginimas 
vykstąs dviem aspektais: empiriniu ir racionaliu. Juslinis 
suvokimas gaunąs pažintinio patyrimo pobūdį tik įvilk
tas į nuo jo nepriklausomas, apriorines, žmogiškajam ste
bėjimui imanentines erdvės ir laiko formas. Gamtos reiš
kinių virtimą gamtotyros objektu I. Kantas siejo su jų  su
rikiavimu pagal tokias pat apriorines intelekto kategori
jas. I. Kantui atrodė, kad jo gnoseologinė pozicija leidžia 
įveikti empirizmo ir racionalizmo priešingumą traktuo
jan t jusliškumą ir racionalumą ne žmogaus sąmonės ryšio 
su tikrove, o pažintinio jos sužmoginimo aspektu. Taip 
keliant klausimą, juslinis daiktų suvokimas ir pažintinis 
mąstymas tampa vienas kito atžvilgiu savarankiškais tik
rovės sužmoginimo proceso veiksniais, atliekančiais tame 
procese kiekvienas savo funkcijas. Tačiau toks klausimo 
kėlimas, susijęs su pažinimo proceso turinio priešpriešini- 
mu tikrovei, gnoseologinę I. Kanto poziciją nuveda į ag
nosticizmo aklavietę. Lieka racionaliai nepaaiškinama ir 
pati pažintinio tikrovės sužmoginimo prigimtis.

Marksistinės pažinimo teorijos požiūriu, mąstymo pro
ceso pažintinio vaidmens problemai spręsti nepakanka 
vien, šio proceso turinio analizės. Būtina atsižvelgti į 
tai, kad mąstymo procesas, kaip ir visa pažintinė veikla, 
yra materialaus, praktinio visuomenės santykio su gamta 
raidos reiškinys, kurio pažintinės funkcijos ir galimybės 
yra nuo tos raidos neatskiriamos.

Teorinės veiklos praktinio sąlygotumo pozicija visų 
pirm a leidžia racionaliai spręsti operavimo bendrybėmis 
pagrindų problemą. Praktinė veikla tokiam operavimui 
sudaro materialias prielaidas. Tos veiklos atžvilgiu gamta 
yra ne paprasta jutimo objektų masė, o dėsningai funkcio
nuojanti visuma, kurios procesų turinio bendrybės yra 
būtina pačios praktinės veiklos sąlyga. Kitaip sakant, gam
tos procesų turinio bendrybės praktinės veiklos technolo
gijoje įgauna materialaus veiksnio pobūdį, tuo būdu tap
damos pažinimo proceso objektu. Praktinio gamtos įvaldy
mo pažanga sudaro materialų pagrindą pažintinėje veik
loje vis naujais aspektais operuoti bendrybėmis.
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Kadangi praktinis gamtos įvaldymas yra visuomeninis- 
istorinis procesas, tai tokio pat pobūdžio yra ir jo kuria
mų materialinių prielaidų pažintinis realizavimas. Vadinasi, 
pažintinės mąstymo proceso galimybės iš esmės sutampa 
su istorinėmis viso pažinimo proceso galimybėmis. Todėl 
individualus protas nėra savarankiškas gnoseologinio ty 
rimo objektas. Į šį klausimo aspektą atkreipė dėmesį F. En
gelsas „Gamtos dialektikoje". Tiek gamtos mokslas, tiek 
ir filosofija,— rašė jis,— ligi šiol visiškai nekreipė dėme
sio į žmogaus veiklos įtaką jo mąstymui. Jie  težino, iš 
vienos pusės, gamtą, o iš kitos — mintį. Bet esmingiausias 
ir artimiausias žmogaus mąstymo pagrindas kaip tik yra 
žmogaus vykdomas gamtos keitimas, o ne vien gamta 
kaip tokia, ir žmogaus protas vystėsi pagal tai, kaip žmo
gus išmoko keisti gamtą" I3.

Visuomenės praktinė ir pažintinė veikla sudaro du 
vienas su kitu susijusius gamtos sužmoginimo aspektus. 
Tas sužmoginimas visų pirma pasireiškia praktiniu gamtos 
keitimu, jos pritaikymu žmonių visuomenės egzistavimo 
bei pažangos poreikiams. Suprantama, gamta yra sužmogi
nama šiuo atžvilgiu tik! tiek, kiek jos pačios savybės tai 
leidžia. Būtina gamtos keitimo sąlyga yra jos daiktų kin
tamumas, svarbiausia jos, kaip pažinimo objekto, ypaty
bė. Todėl praktinis gamtos keitimas y ra raktas gamtoje 
vykstantiems kitimo procesams pažinti. Pažinimo proceso 
objektas — gamta tokia, kokia ji yra. Bet gamta yra to
kia, kokią ją  padaro joje vykstantys kitimo procesai. 
Dėl to gamtos kintamumo prasmės atskleidimas per prak
tines operacijas su jos daiktais reiškia jos pačios, kokia 
ji yra, pažinimą. Praktinis gamtos sužmoginimas yra ma
teriali sąlyga gamtai tapti pažinimo proceso objektu.

Praktinėje veikloje gamta sužmoginama ne tik tuo 
požiūriu, kad jos procesų turinys pažinimo procese išreiš
kiamas specifinėmis žmogaus mąstymo formomis. Pažinti
nis gamtos sužmoginimas pasireiškia ir tuo, kad pažinimo 
proceso turinyje atsispindi praktinio visuomenės santy
kio su gamta raida,

13 Engelsas F. Gamtos dialektika, p. 168—169.
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Tikrovę aiškinančios teorijos yra konstruktyvios pa
žintinės veiklos kūriniai, kurie tikrovės atžvilgiu gali būti 
apibūdinti kaip jos teoriniai modeliai arba jos procesų 
rekonstrukcijos. Teorijos yra kuriamos pagal praktinėje 
veikloje įvaldytus materialaus konstravimo principus. Is
toriškai keičiantis techninio konstravimo lygiui, keičiasi 
ir teorinio tikrovės rekonstravimo pradinės pozicijos. Pa
vyzdžiui, pirmykštė antropomorfinė gamtos rekonstruk
cija pagrįsta tokiu jos praktinio įvaldymo lygiu, kuriame 
žmonių veikla tik nežymiai gali keisti gamtos procesų 
vyksmą. Todėl pirmykščiai žmonės vaizdavo tuos pro
cesus kaip jiems svetimų galingų gamtos jėgų veikimą. 
Patirdami žmogaus veiksmų ir gamtos procesų padarinių 
panašumą, jie aiškino gamtos procesus pagal savo veik
los modelį. Žmonijai prireikė daug amžių, kol naujas 
praktinio gamtos įvaldymo lygis sudarė pagrindą naujai 
interpretuoti tą panašumą, aiškinti! žmogaus veiksmų pa
darinius pagal gamtos procesų dėsningumo modelius, o 
praktinę veiklą traktuoti kaip gamtos dėsnių taikymą. 
Abiejuose šiuose aiškinimuose atsispindi objektyvus žmo
gaus veiksmų ir gamtos procesų pamatų bendrumas, o jų 
skirtingume — toks pat objektyvus praktinio gamtos įval
dymo raidos pakopų skirtumas.

Praktinis teorinės veiklos sąlygotumas nepaneigia jos 
santykinio savarankiškumo praktikos atžvilgiu. Teorija 
neretai pralenkia praktiką, sudarydama prielaidas nau
jiems praktiniams pritaikymams. Tačiau ir tokiais atve
jais teorija neperžengia bendro praktinio gamtos įvaldy
mo ribų, negalėdama operuoti tokiais gamtos procesų re
konstravimo principais, kuriems praktinio konstravimo 
operacijų turinys nesudaro objektyvių prielaidų. Pavyz
džiui, senovės atomistai sukūrė medžiagos struktūros teo
riją, kuri tapo išeities pozicija naujųjų amžių gamtotyros 
bei technikos pažangai. Bet senovės teorinei minčiai buvo 
iš viso nepasiekiamas XIX a. pradžios atomistikos turinys, 
kuriam sudarė pagrindą to meto praktinis cheminių reak
cijų įvaldymas. Dėl tos pat priežasties Dž. Daltonui buvo 
nepasiekiamas šiuolaikinės atomistikos turinys.
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Mąstymo procese žmogus realizuoja savo visuomeninę 
prigimtį operuodamas visuomenės kalba, sąvokomis, mok
slo bei technikos lygiu, spręsdamas visuomeniniame paži
nimo procese iškilusias problemas ir t. t. Kaip visuome
ninio pažinimo proceso įrankis, individualus mąstymas yra 
pajungtas tam procesui, kuris sąlygoja mąstymo operacijų 
pobūdį ir jo pažintines galimybes. Vadinasi, proto galia 
nėra nei įgimta, nei tiesiogiai išvedama iš juslinio suvo
kimo turinio, nei apskritai paaiškinama individo sąmonės 
ypatybėmis.

4. EMPIRINES IR TEORINIS
PAŽINIMO PROCESO ASPEKTAS

Pažintinė veikla paprastai skirstoma į empirinę 
ir teorinę, t. y. į faktinės medžiagos rinkimą ir jos teo
rinį aiškinimą. Šio skirstymo pagrindą sudaro pats tik
rovę aiškinančių teorijų turinys. Jame figūruoja ir tam 
tikra faktinė medžiaga, ir tam tikras tos medžiagos aiš
kinimas. Tuo remiantis, faktinė medžiaga apibūdinama 
kaip teorinio aiškinimo objektas, o pati teorija — kaip tos 
medžiagos aiškinimo būdas. Pagal tai visas pažinimo pro
ceso turinys imamas skaidyti į empirinį ir teorinį ir tuo 
pagrindu mokslai skirstomi į dvi rūšis. Šiais dviem as
pektais apibūdinama ir mokslo pažanga. Empiriniu aspek
tu ji apibūdinama kaip esamų teorijų pritaikymas vis nau
jiems faktams, o teoriniu aspektu — kaip naujų teorijų 
kūrimas.

Mokslinės veiklos praktikoje minimas skirtumas ypa
tingų sunkumų nesukelia ir yra daugiau ar mažiau patei
sinamas. Tačiau mokslo turinį skaidant į empirinį ir teo
rinį ir bandant juos atriboti bei pagrįsti to atribojimo kri
terijus, susiduriama su neįveikiamais metodologiniais sun
kumais.

Besiformuojančiai naujųjų amžių gamtotyrai ir mecha- 
nistiniam empirizmui teorijos turinio santykis su jos em
pirine medžiaga atrodė gana paprastas. Buvo manoma, 
kad gamtos tvarka glūdi pačioje empirinėje medžiagoje
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ir kad iš šios medžiagos išvedamos gamtotyros teorijos 
vaizduoja gamtą tokią, kokia ji yra. Tokią nuomonę I. Niu
tonas išreiškė posakiu, jog hipotezių jis neišradinėjąs. Tie
sa, XVIII a. ėmė aiškėti, kad ši pažiūra be išankstinių prie
laidų teoriškai nepagrindžiama. D. Hiumą tai nuvedė į 
subjektyvistinę empirizmo interpretaciją, apskritai nei
giančią galimybę racionaliai pagrįsti gamtotyros turinį. 
Tačiau to meto gamtininkai didesnio dėmesio neskyrė 
teoriniam savo empiristinių pozicijų pagrindimui. Epochi
niai gamtotyros laimėjimai stiprino gamtininkų pasitikėji
mą empirinių gamtotyros pagrindų tvirtumu.

Tolesnė gamtotyros raida sukėlė mechanistinio empi
rizmo krizę, kuri paveikė ir pačius gamtininkus. XIX a. 
pabaigos ir XX a. pradžios fizikos atradimai pasirodė esą 
nesuderinami su anksčiau priimtomis fizikos teorijomis, 
kurių turinio empirinis pagrįstumas ligi tol nekėlė jokių 
abejonių. Svarbiausia tai, kad naujieji atradimai palietė 
ne kokius nors atskirus klausimus,! o pačius teorinius fi
zikos mokslo pamatus. Fizikos raidoje prasidėjo revoliu
cinio pobūdžio posūkis. Dėl to nauju teoriniu pagrindu 
turėjo būti paaiškinta ir ta empirinė medžiaga, kurią ligi 
tol sėkmingai aiškino naujųjų atradimų neigiamos fizikos 
teorijos. Iš to padaroma išvada, kad tie patys faktai gali 
būti skirtingai teoriškai paaiškinami, vadinasi, teorijos tu
rinys tiesiogiai iš empirinės medžiagos neišvedamas. Šiuo 
atžvilgiu naujieji fizikos atradimai stimuliavo tarp empi- 
ristų subjektyvistines tendencijas, kurias daugiausia iš
plėtojo įvairios filosofinės neopozityvizmo srovės.

Neopozityvistinis empirizmas skiriasi nuo mechanisti
nio konvencialistiniu teorinės veiklos traktavimu, pagal 
kurį mokslo teorijos nėra tikrovės atvaizdai, o tik su
tartinio pobūdžio empirinės medžiagos sisteminimo būdai, 
leidžiantys kuo patogiau ta medžiaga operuoti. Šiuo po
žiūriu empirinė medžiaga yra neutrali teorinių aiškinimų 
atžvilgiu kaip konkuruojančių teorijų invariantas, t. y. 
be pakitimo pereinanti iš vienos teorijos į kitą.

Konvencialistinis teorinės veiklos traktavimas yra su
sijęs su empirinės medžiagos iš mokslo turinio išskyrimo 
problemos iškėlimu. Teigiamai jos neišsprendus, negalima

119



įrodyti empirinės medžiagos neutralumo teorinių aiškinimų 
atžvilgiu. Todėl šios problemos sprendimui neopozityvisti- 
nės srovės skiria daug dėmesio. Dar XIX a. empirio- 
kritikas R. Avenarijus paskyrė šiai problemai savo svar
biausią veikalą, kurį, perfrazuodamas I. Kantą, jis pavadino 
„Grynojo patyrimo kritika". XX a. loginis empirizmas 
bandė išspręsti tą problemą remdamasis teorijų loginės 
struktūros analize. Tačiau visos pastangos liko be
vaisės. Grynai empirinis teorijų turinys pasirodė esąs ne
apčiuopiamas. Todėl šiuolaikiniai empiristai yra privers
ti grįsti savo gnoseologines pozicijas be griežtesnio em
pirinės medžiagos turinio apibrėžimo.

Marksistinės pažinimo teorijos požiūriu, nepagrįstas 
yra pats tikslas išskirti empirinę medžiagą iš mokslo tu 
rinio kaip besąlygišką gnoseologinės analizės objektą. 
Toks išskyrimas gali būti tik santykinis, pritaikomas tik 
konkrečios teorijos konkrečiam turiniui. Tam tikrus fak
tus empirine medžiaga padaro tik tam tikra teorija, su
siedama juos su savo aiškinamuoju turiniu.

Juk  tikrasis pažinimo objektas yra tikrovės procesų 
tarpusavio ryšių struktūra, imama kaip pagrindas paaiš
kinti įvairiems stebimiems faktams. Patys faktai, nesieja
mi su jų  vieta tikrovės ryšių struktūroje, nėra teorinio 
aiškinimo objektai. Teorinis aiškinimas prasideda tada, 
kai tiriamieji objektai priskiriami tam tikrai objektų kla
sei, atskiriančiai juos nuo į tą klasę neįeinančių objektų. 
Tos klasės aiškinimas yra susijęs su jos priskyrimu plates
nės apimties klasei, šios — dar platesnei, ligi pat gamtos 
kaip visumos. Pavyzdžiui, rožė tampa teorinio aiškinimo 
objektu, kai ji nagrinėjama kaip tam tikros rūšies auga
las, kaip gyvas organizmas, kaip tam tikra medžiaga ir 
t. t. Kiekvienas jos aiškinimo aspektas kalba ne vien apie 
ją  arba apie klases, kurioms ji priskiriama, bet ir apie 
visos gamtos ryšių struktūrą. Dialektinė procesų pasaulio 
samprata, konstatuodama visuotinį reiškinių sąryšį, atski
rų reiškinių pažinimo sąsajai su gamtos kaip visumos pa
žinimu teikia bendro mokslinio metodologinio principo 
reikšmę. Tai reiškia, kad visas specializuoto mokslo tu 
rinys sudaro vieningą pažintinę visumą.
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Bendra teorinė tikrovės ryšių struktūros rekonstruk
cija, arba mokslinis pasaulio vaizdas, yra istoriškai ku
riamas ne ištisai, o atskiromis sritimis bei aspektais. Iš 
to kyla visų pirma mechanizmui būdinga pažiūra į pa
saulį kaip iš principo suskaidomą į pažinimo atžvilgiu sa
varankiškos reikšmės dalis ar fragmentus. Iš tikrųjų atski
ros teorinio aiškinimo sritys bei aspektai tėra įvairios 
bendrosios tikrovės ryšių struktūros projekcijos, kurių 
pažintinis savarankiškumas tėra santykinis. Mokslinis pa
saulio vaizdas — ne teorijų mozaika, o jų  sintetinis jun
ginys, kuriamas nepabaigiamos teorijų kaitos procese. 
Gamtos kaip pažinimo objekto vientisumo ir pažintinio jos 
skaidymo santykį taikliai apibūdino V. Leninas „Filosofi
niuose sąsiuviniuose". „Žmogus negali visiškai apim ti= 
atspindėti =  atvaizduoti visos gamtos, jos „betarpiškos 
vientisybės", jis gali tik amžinai prie to artėti, kurdamas 
abstrakcijas, sąvokas, dėsnius, mokslinį pasaulio vaizdą 
ir t. t. ir pan." 14 Todėl atskiros mokslinės teorijos tik san- 
tykiškai gali būti traktuojamos kaip uždaros sistemos kitų 
teorijų ir viso mokslo turinio atžvilgiu.

Analizuojant teoriją jos santykinio uždarumo aspek
tu, galima apytikriai nustatyti, kokia empirine medžiaga 
ji remiasi modeliuodama tikrovės procesus. Todėl sąly
giškai šią medžiagą galima apibūdinti ir kaip teorijos aiš
kinimo objektą. Bet ir tokiu atveju nereikia užmiršti, kad 
tai medžiagai aiškinamojo objekto pobūdį suteikia kaip 
tik teorija, operuodama ja kaip modeliuojamų procesų 
apraiška. Mokslo raidoje kuriamos naujos teorijos ski
riasi nuo senųjų, kurias jos pakeičia, ne vien naujovišku 
tų pačių faktų aiškinimu. Naujos teorijos operuoja 
kitokia empirine medžiaga, kimioje ir senųjų teorijų apim
ti faktai keičia savo informacinį turinį, t. y. apie tikrovės 
procesus jie byloja jau ką kita.

Neturėdama savarankiško informacinio turinio, fak
tinė medžiaga negali būti ir savarankiškas teorijų patvirti
nimo ar paneigimo pagrindas. Juo gali būti tik teorijos 
sugretinimas su jos modeliuojamais tikrovės procesais.

14 Leninas V. Pilnas raštų rinkinys, t. 29, p. 153.
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Tiesioginis sugretinimas, suprantama, yra neįmanomas. 
Modeliuojami procesai išskiriami iš gamtos visumos kaip 
ypatingi pažinimo objektai tik teorijų turinyje. Pati teo
rija, kaip tikrovės modelis, niekada nebūna visiškai už
baigta. Tačiau netiesiogiai tokiam sugretinimui padeda 
praktinėje veikloje realizuojamas materialus tikrovės pro
cesų modeliavimas, kurio specifinė mokslinė forma yra 
eksperimentas.

Empiristinė gnoseologija susiaurina pažintinį eksperi
mento vaidmenį. Eksperimentą ji laiko paprasta empiri
nės medžiagos gavimo procedūra, būdinga moksliniam tik
rovės stebėjimui. Dėl to neįvertinama tai, kas eksperimen
tui esmingiausia,— manipuliavimas gamtos daiktais, ku
riant pagal teorinius prototipus materialius jos procesų 
modelius. Būdamas materialių stebėjimo objektų kūrimo 
procedūra, eksperimentas iš principo skiriasi nuo tiesio
ginio stebėjimo procedūrų. Eksperimentu realizuojamas 
teorinių tikrovės modelių sugretinimas su jos materialiais 
modeliais, o netiesiogiai ir su natūraliais pačios tikrovės 
procesais jų  materialaus modeliavimo galimybių ribose.

Informacinio empirinės medžiagos turinio teorinis są
lygotumas nepaneigia jos santykio savarankiškumo teo
rijos atžvilgiu. Tą turinį sąlygoja ne vien teorija, bet ir 
konkrečiais faktais besireiškiantis pačių aiškinamųjų pro
cesų pobūdis. Dėl to pats empirinės medžiagos kaupimas 
yra reikšmingas mokslo pažangos veiksnys. Priklausomai 
nuo sukauptos medžiagos santykio su priimtų teorijų tu
riniu to kaupimo poveikis mokslo pažangai būna įvairaus 
pobūdžio. Naujai atrandami faktai gali sutikti su priimto
mis teorijomis ir tuo būdu išplėsti jų  taikymo ribas. Dėl 
jų  gali prireikti papildyti arba iš dalies pakeisti tas teori
jas. Pagaliau jie gali būti pagrindas priimtąsias teorijas 
pakeisti naujomis. Šiuo atžvilgiu galima teigti, kad moks
lo raida turi įvairaus pobūdžio tarpsnius, savo evoliuci
jas ir revoliucijas.

Empirinio pobūdžio tyrimams kartais pripažįstamas sa
varankiškas mokslinės veiklos vaidmuo, apibūdinant to
kią veiklą kaip empirinį mokslo raidos lygį. Toks ir m ark
sistinėje literatūroje pasitaikantis apibūdinimas nėra tiks
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lūs. Empirinių tyrimų, kurie nebūtų grindžiami kokia nors 
teorine pozicija, iš viso nebūna. Tai, kas vadinama empi
riniu lygiu, iš tikrųjų tėra tyrimai, kurie daromi remian
tis mokslo priimtomis teorinėmis pozicijomis jų  nekves
tionuojant. Dėl to tikrovės pažinimas išlieka teorinis pro
cesas visais savo raidos etapais.

Empirinės medžiagos informacinio turinio nesavaran
kiškumas nepaneigia reikalavimo remtis faktais teorinėje 
veikloje. Tačiau patys faktai jokios teorijos neimplikuoja 
ir dėl to būtinumas jais remtis reiškia tik paprastą moks
linį kritiškumą priimtųjų teorijų atžvilgiu.

Pažinimo proceso pažanga turi istorinės teorijų kaitos 
pobūdį. Gamtotyros vystymosi proceso teoriškumą pabrė
žė F. Engelsas, teigdamas, kad jos vystymosi forma yra 
hipotezė !5. Hipotezė tarnauja vis naujiems tyrimams kaip 
spėjamas jų  teorinis pagrindas. Šiuo atveju hipotezė su
prantama kaip moksle dar nepasitvirtinusi teorija. Tačiau 
pažinimo proceso pažangos atžvilgiu ir pasitvirtinusi teo
rija nepraranda savo hipotetiškumo ta prasme, kad ją 
reikia toliau tikrinti. Pažintiniu atžvilgiu tikrovė yra ne
išsemiama. Jos pažinimas yra nepabaigiamas istorinis pro
cesas.

5. OBJEKTYVIOSIOS TIESOS PROBLEMA

Pažinimo proceso istoriškumas yra susijęs su jo 
teorinio turinio kintamumu. T ame procese sukuriamos teo
rijos laikui bėgant yra atmetamos ir keičiamos kitomis, 
šios — vėl kitomis ir t. t. Dėl to kyla klausimas, kokio 
pobūdžio santykis atsiranda tarp to besikeičiančio paži
nimo proceso turinio ir tikrovės, kaip aiškinamo objekto, 
ar apskritai yra galimas koks nors jų sutapimas. Filo
sofijoje šis klausimas paprastai apibūdinamas kaip ob
jektyviosios tiesos problema.

Tai — labai sena, bet ir šiandien aktuali pažinimo teo
rijos problema. Senovės Graikijoje ši problema iškilo dėl 15

15 2r. Engelsas F. Gamtos dialektika, p. 176.
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tikrovę aiškinančių filosofinių teorijų daugumo, dėl neį- , 
veikiamų sunkumų ieškant teorinių aiškinimų objektyvaus / 
teisingumo kriterijų. Atsižvelgdami į tai, senovės graikų j 
sofistai Protagoras ir Gorgijas, o vėliau skeptikai neigė 
galimybę pažinti tikrovę tokią, kokia ji yra, vadinasi, nei
gė objektyviosios tiesos pasiekimo galimybę kuriamų teo
rijų turinyje. Naujaisiais amžiais empirizmo ir raciona
lizmo nesėkmės ieškant neginčijamų tikrovės p až in im o 
atsparos taškų atvedė D. Hiumą ir I. Kantą į objektyvaus 
mokslo teorijų turinio neigimo pozicijas. Mūsų laikais 
labiausiai paplitusi pažinimo proceso turinio objektyvumo 
neigimo forma yra konvencialistinė mokslo teorijų sam
prata.

Sprendžiant objektyviosios tiesos problemą, iškyla teo
rijų turinio su jų  aiškinamais tikrovės objektais sugre
tinimo problema. Be tokio sugretinimo teorijų turinio įver
tinimas jo objektyvumo aspektu yra neįmanomas. Todėl 
negalėjo būti sėkmingos ikimarksistinių gnoseologinių teo
rijų pastangos rasti pažinimo proceso turinio objektyvumo 
kriterijus jame pačiame. Į tai atkreipė dėmesį K. M ark
sas „Tezėse apie Fojerbachą". „Klausimas, ar žmogaus 
mąstymui pasiekiama daiktinė tiesa,— rašė jis,— yra ne 
teorijos klausimas, bet praktikos klausimas. Praktiškai 
žmogus turi įrodyti savo mąstymo teisingumą, t. y. tikru
mą ir galią, šiapusiškumą. Ginčas, ar mąstymas, kuris izo- 
liuojasi nuo praktikos, yra tikras ar netikras,— tai grynai 
scholastinis klausimas" ie.

Praktinė veikla realizuoja perėjimą iš pažinimo sferos 
į tiesioginį kontaktą su tikrovės objektais, kurie perdir- 
binėjami pagal teoriškai grindžiamus technologijos reika
lavimus. Tuo būdu teorijos turinys yra faktiškai gretina
mas su pačia tikrove, kuri jį „priima" arba „atmeta". 
Šiuo sugretinimu praktika tampa teorijos turinio objek
tyvumo kriterijumi. Kitaip sakant, teorijos turinio objek
tyvumas yra patikrinamas pagal jo praktinį efektyvumą.

Praktinio efektyvumo kriterijumi grindžia savo tiesos 
Sampratą ir pragmatizmas, tačiau šiam kriterijui suteikia 16

16 Marksas K., Engelsas F. Vokiečių ideologija, p. 463.
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visiškai kitą prasmę. Pragmatizmas tiesiog sutapatina tie
sos sąvoką su praktiniu idėjos efektyvumu ir tuo būdu 
pašalina iš šios sąvokos jos pažintinį turinį. Mokslo teo
rijas jis traktuoja kaip paprastus praktinės veiklos įran
kius, kuriuos galima įvertinti tik pagal jų  tinkamumą tam 
tikrai praktinei paskirčiai. Teorijos teisingumą pragmatiz
mas laiko ne jos turinio, o praktinio jos taikymo padarinių 
savybe, objektyviai patikrinama tik šiuo aspektu. Todėl 
ta  pati teorija gali būti laikoma teisinga vienu jos prak
tinio taikymo aspektu ir klaidinga — kitu. Teorijos turinys, 
nagrinėjamas nepriklausomai nuo jos praktinio va id 
mens, pragmatizmo požiūriu negali būti laikomas nei tei
singu, nei klaidingu. Vadinasi, praktinis teorijos efektyvu
mas pragmatizmo paverčiamas racionaliai nepaaiškinamu 
dalyku. Objektyviosios tiesos problemos pragmatizmas iš 
esmės nesprendžia, o tik apeina remdamasis savita tie
sos sąvokos interpretacija.

Praktika yra tiesos objektyvumo kriterijus gnoseologi
ne prasme. Jis leidžia interpretuoti mokslo turinį jo  su
gretinimo su tikrove aspektu konstatuojant, jog gamybos 
procesas, eksperimentinis operavimas gamtos daiktais 
ir kitos praktinės veiklos formos tokį sugretinimą 
realizuoja. Tačiau gnoseologija, taikydama praktikos 
kriterijų mokslo turinio interpretavimui, nesprendžia me
todinio pobūdžio mokslo teorijų priėmimo, jų  pagrindimo 
bei tikrinimo problemų. Tas problemas sprendžia patys 
specialieji mokslai, kiekvienas savo srities. Įvairios meto
dinės mokslinio tyrimo bei teorijų tikrinimo procedūros 
formuojasi konkrečioje istorinėje mokslų raidoje ir funk
cionuoja nepriklausomai nuo gnoseologinės jų  interpre
tacijos. Gnoseologinio praktikos kriterijaus vaidmens pri
pažinimas nėra susijęs su kokių nors naujų teorijos pag
rindimo bei tikrinimo procedūrų sukūrimu.

Teigiamas objektyviosios tiesos problemos sprendimas 
neteikia pagrindo operuoti pažinimo proceso rezultatais 
kaip baigtinėmis tiesomis. Tas sprendimas nepaneigia pa
žinimo proceso istoriškumo bei nepabaigiamumo. Šiuo a t
žvilgiu dialektinė pažinimo proceso turinio objektyvumo 
samprata skiriasi nuo mechanistinio kraštutinio objek-
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tyvizmo, traktuojančio pažinimo proceso turinį kaip ne
ginčijamų elementarių tiesų sistemą.

Mechanistinio objektyvizmo gnoseologinis nepagrįs
tumas ypač išryškėjo XIX a. gale, prasidėjus vadinamajai 
„fizikos krizei". Paaiškėjo, kad ligi tol elementariais laiko
mų fizikos teiginių turinys priklauso nuo teorinio kon
teksto, kurio ryšys su tais teiginiais nėra vienareikšmis. 
Tas implikavo, kad mokslo tiesų turinys yra santykinis, 
turįs apibrėžtą prasmę tik tam tikros teorijos atžvilgiu. 
Mechanistinei mąstysenai tiesos santykinumo pripažinimas 
yra tolygus jos objektyvumo paneigimui. Todėl daugelis 
to meto fizikų, negalėdami suderinti naujųjų fizikos atra
dimų su mechanicizmo tradicija, padarė šuolį iš kraštu
tinio objektyvizmo į reliatyvistinį konvencialistinį sub
jektyvizmą, kultivuojamą filosofijoje įvairių neopozity- 
vistinio empirizmo srovių.

V. Leninas veikale „Materializmas ir empiriokriticiz
mas" atkreipė dėmesį į tai, kad tiesos santykinumo prieš- 
priešinimas jos objektyvumui yra susijęs su dviejų skir
tingų klausimų supynimu į vieną. Jis rašė: „Čia aiškiai 
supainioti du klausimai: 1) ar yra objektyvioji tiesa, t. y. 
ar gali būti toks žmogaus vaizdinių turinys, kuris nepri
klauso nuo subjekto, nepriklauso nei nuo žmogaus, nei 
nuo žmonijos? 2) Jeigu taip, tai ar gali žmogaus vaizdi
niai, išreiškiantys objektyviąją tiesą, išreikšti ją  iš karto, 
ištisai, besąlygiškai, absoliučiai, ar tik apytikriai, santy- 
kiškai?" 17

Praktikos kriterijaus taikymas leidžia teigiamai atsa
kyti į pirmąjį klausimą. Mokslo turinio objektyvumą liu
dija praktinis gamtos įvaldymas, jos tikslingas keitimas 
remiantis teoriniais jos pačios modeliais. Šiuo atžvilgiu 
mokslo istorijos turinys yra koreliatyvus technikos isto
rijos turiniui. Bent kaip išlygą tai neretai konstatuoja ir 
tie mąstytojai, kurie apskritai subjektyvistiškai interpre
tuoja gamtotyros turinį. Pavyzdžiui, žymusis fizikas V. Hei
zenbergas straipsnyje, skirtame fizinio gamtos aiškinimo 
istorijai, iš esmės neigdamas gamtotyros turinio objek

17 Leninas V. Pilnas raštų rinkinys, t. 18, p. 119.
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tyvumą, vis dėlto pažymi: „Tačiau abstraktaus mokslo 
apie gamtą gyvybingumą bei vidinį nuoseklumą aiškiai 
rodo ta aplinkybė, kad, nepaisant visokiausių kaltinimų, 
jis nuolat vystosi ta  pačia kryptimi; iš dalies tą gyvybin
gumą sąlygoja — ir to negalima užmiršti — galimybė val
dyti pasaulį su abstrakčiosios gamtotyros pagalba" ls. Čia 
tik reikia pridurti, kad ne iš dalies, o visiškai to pakanka 
mokslo turinio objektyvumui pagrįsti.

Objektyviosios tiesos išreiškimo teorijų turinyje mas
to bei pobūdžio klausimas yra daug sudėtingesnis. Pačios 
tikrovės teorinio atvaizdavimo galimybės priklauso nuo 
visuomenės praktinio santykio su ja raidos, kurioje ji, 
kaip visuma, tik santykiškai paverčiama žmogaus paži
nimo objektu. Todėl visų kuriamų teorijų turinys pasako 
apie tikrovę tik santykinę tiesą. Tas santykinumas pasi
reiškia ne tik tikrovės, kaip visumos, bet ir atskirų teo
rijos aiškinamų reiškinių atžvilgiu. Teorijos aiškina tik
rovės reiškinius tik tam tikrais jų  sąryšio su kitais reiš
kiniais aspektais. Visas kiekvieno reiškinio turinys gali 
būti visiškai atskleistas tik išaiškinus jo vietą visuotinia
me reiškinių sąryšyje. Teorijų išreiškiamų tiesų santyki
numas nepaneigia jų  objektyvumo, nes objektyvusis paži
nimo proceso turinys istorinėje to proceso raidoje gali 
būti išreiškiamas tik santykinėmis tiesomis.

Santykinio pobūdžio yra ir praktinis teorijų turinio 
patvirtinimas. Teorijos turinys praktiškai sugretinamas su 
tikrove ne ištisai, q tik tais aspektais, kuriais jis sudaro 
pagrindą praktiniams veiksmams. Dėl to pažinimo pro
ceso turimo praktinis patvirtinimas yra toks pat nepabai
giamas procesas, kaip ir pats pažinimas. Į praktikos kri
terijaus konkretaus taikymo santykinumą atkreipė dėmesį 
ir V. Leninas „Materializme ir empiriokriticizme" pab
rėždamas jo gnoseologinę reikšmę. „Žinoma, čia nereikia 
pamiršti,— rašė jis,— kad praktikos kriterijus niekuomet 
negali iš esmės visiškai patvirtinti arba paneigti kurį nors 
žmogaus vaizdinį. Sis kriterijus irgi toks „neapibrėžtas", 18

18 Гейзенберг В. Философские проблемы атомной физики.— M., 
1953,— C. 30.
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jog neleidžia žmogaus žinioms pavirsti „absoliutu", ir kar
tu  toks apibrėžtas, kad būtų galima negailestingai kovoti 
su visomis idealizmo ir agnosticizmo atmainomis" 19.

Visuomeninė praktika, būdama bendras pažinimo pro
ceso turinio objektyvumo kriterijus, nėra pakankamas 
pagrindas nustatyti ribai tarp to, kas konkrečių teorijų tu
rinyje teisinga, ir to, kas jame klaidinga. Pati ta riba yra 
santykinė, priklausanti nuo teorinio tikrovės aiškinimo 
aspekto. Tai, kas yra teisinga vienu teorinio aiškinimo 
aspektu, gali būti klaidinga kitu. Visos istorinės pažinimo 
proceso raidos atžvilgiu tiesa ir netiesa praranda nesu
taikomų priešybių pobūdį. F. Engelso žodžiais tariant, „tai, 
kas šiuo metu pripažįstama tiesa, turi dabar paslėptą 
klaidingą pusę, kuri vėliau iškils aikštėn; lygiai taip pat 
tai, kas dabar pripažįstama suklydimu, turi savo teisingą 
pusę, dėl kurios jis anksčiau galėjo būti laikomas tie
sa < . . . > "  20. Pavyzdžiui, klaidingoje pirmykščių žmonių 
pažiūroje į gamtos procesus kaip į tikslingus veiksmus 
buvo teisinga tai, kad gamtos procesai ir tikslingi veiks
mai yra tapatūs savo objektyvių padarinių atžvilgiu. Ne
dalomų bei nekintamų atomų prielaida grindžiama me
džiagos struktūros teorija buvo teisinga gamtoje vyks
tančių mechaninių bei cheminių procesų atžvilgiu ir 
pasirodė esanti klaidinga branduolinių procesų atžvilgiu. 
Pažinimo proceso nepabaigiamumas ir jo pažangos reiš
kimasis teorijų kaita tokią padėtį daro savaime supran
tamą.

Subjektyvistinis tiesos santykinumo priešpriešinimas 
jos objektyvumui yra susijęs su tuo, kad objektyviai tie
sai yra teikiama tik absoliučios tiesos prasmė. Tuomet 
konstatavus, kad mokslo teiginiai y ra tik santykiškai tei
singi, daroma išvada, kad tie teiginiai apskritai neišreiš
kia objektyvios tiesos. Iš tikrųjų santykinio ir absoliutaus 
teisingumo sąvokos nėra viena kitą neigiančios, kai jos 
taikomos pažinimo proceso turinio objektyvumui apibū
dinti. Teorijos turinio santykinis teisingumas turi ir savo

19 Leninas V. Pilnas raštų rinkinys, t. 18, p. 140.
20 Marksas K., Engelsas F. Rinktiniai raštai dviem tomais.— V., 

1950,— T. 2,— P. 349.
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absoliutumo aspektą — tuo, kad jis įeina į bendrą viso 
nepabaigiamo pažinimo proceso objektyvaus turinio cha
rakteristiką, kuriai santykinumo sąvoka jau nepritaiko
ma, Todėl kiekvienosi teorijos turinio objektyvumas gali 
būti nusakomas ir santykinumo, ir absoliutumo aspektu. 
Pagal sutikimą su aiškinamuoju objektu tas turinys yra 
santykinė tiesa, o pagal savo vietą nepabaigiamo pažini
mo proceso objektyviajame turinyje jis gali būti apibū
dintas kaip absoliučios tiesos momentas.

6. TIESOS KRITERIJAUS TAIKYMAS
ATSKIRIEMS TEIGINIAMS

Pažinimo proceso teiginių teisingumo klausimas 
įeina į pažinimo teorijos problematiką. Jo  sprendimas 
priklauso nuo šio proceso gnoseologinio interpretavimo. 
Todėl, imantis spręsti šį klausimą, reikia pirma išsiaiš
kinti, kas laikytina pažinimo proceso teiginiu ir kokia yra 
tiesos kriterijaus taikymo gnoseologinė specifika.

Ne kiekvienas loginis teiginys gali būti besąlygiškai 
laikomas pažinimo proceso teiginiu, nors jiems visiems 
yra pritaikoma ir pažintinė interpretacija. Tikrovės pa
žinimas yra visuomeninis-istorinis jos teorinio aiškinimo 
procesas, kokybiškai skirtingas nuo biologinio tipo jusli
nės orientacijos gamtinėje aplinkoje. Dėl to, kad aukštes
nieji gyvūnai geba jusliškai atpažinti aplinkos objektus 
pagal jų  rūšį, jie dar netampa pažinimo proceso subjek
tais, o juslinis atpažinimas — pažinimo proceso aktu. Ne- 
painiotinas su pažinimo procesu ir žmogaus orientavima
sis suvisuomenintoje aplinkoje. Jis apima žmogaus 
egzistavimo bei kasdienės veiklos sferą, keičiančią savo tu
rinį visuomenės istorinėje raidoje. Šioje sferoje jusliniai 
orientyrai yra suaugę su perimtu visuomeniniu bei indi
vidualiu patyrimu, tiesiogiai neįeidami į pažinimo proce
so turinį. Tiesiogiai neįeina į pažinimo proceso turinį ir 
orientacinio pobūdžio teiginiai, pavyzdžiui, „keliu bėga 
šuo", „dabar lyja", „vyrai pjauna šieną", „Petro tėvas 
y ra stalius" ir t. t. Tokio pobūdžio teiginiams tiesos krite
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rijaus taikymo galimybė niekam nekelia abejonių, bet 
pats tiesos kriterijus čia neturi gnoseologinės prasmės ir 
jo taikymo galimybė nevirsta gnoseologine problema.

Pažinimo proceso aiškinamasis objektas yra tikrovė 
kaip įvairiai funkcionuojanti visuma. Specialieji mokslai 
ją  aiškina skirtingais aspektais, kurdami tam tikros rū 
šies reiškinių egzistavimo bei funkcionavimo šioje visu
moje teorinius modelius. Konkretūs daiktai ir įvykiai pa
tenka į šiuos modelius tik savo rūšinio apibrėžtumo as
pektu. Unikalūs reiškiniai gali būti teoriškai aiškinami tik 
suponuojant tokių reiškinių rūšies galimybę. Pavyzdžiui, 
Saulės sistemos kilmę bei funkcionavimą nebūtų įmanoma 
teoriškai aiškinti manant, kad kita panaši sistema niekur 
ir niekaip negalėtų atsirasti.

Gnoseologine prasme tiesa reiškia ir tegali reikšti teo
rinio aiškinimo turinio sutikimą su aiškinamojo objekto 
pobūdžiu. Toks sutikimas tegali būti konstatuotas tik esant 
sugretinimo galimybei. Teorinis modelis (aiškinimo turi
nys) čia turi būti sugretintas su pačia tikrove, kiek leidžia 
aiškinamasis aspektas. Sugretinimo galimybės neigimas ar
ba ignoravimas veda filosofiją į agnosticizmo aklavietę 
ar bent į subjektyvistinį mokslo turinio priešpriešinimą 
tikrovei. Sugretinimo problemą išsprendė marksistinė filo
sofija, atkreipdama dėmesį į tai, kad kalbamasis sugreti
nimas yra faktiškai daromas gamtos perdirbinėjimo prak
tikoje, drauge teikiančioje pirmavaizdžius pačiam teori
niam modeliavimui. Šiuo atžvilgiu praktika apibūdinama 
kaip gnoseologinis tiesos objektyvumo kriterijus. Tačiau 
šio kriterijaus taikymas gnoseologinei mokslo raidos ana
lizei turi savų problemų.

Kadangi teoriniai modeliai ir modeliuojami procesai 
yra skirtingos prigimties, iškyla klausimas, pagal kokius 
parametrus jie gali būti gretinami. Teoriniai modeliai 
yra daugiau ar mažiau sudėtingos struktūros logiškai su
bordinuojamų teiginių dariniai, atliekantys pažintinį vaid
menį kaip visuma. Praktiškai jie gretinami su tikrove ne 
ištisai, o tik gamybinio, eksperimentinio ar kokio nors 
kitokio tikrovės pertvarkymo aspektu. Todėl praktika lei
džia patikrinti ne visą teorijos turinį, o tik iš jo padaro
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mas praktines išvadas, išreiškiamas atskirais teiginiais. 
Praktikoje pasitvirtinę teiginiai negali tapti teorijų struk
tūros loginiu branduoliu, nes tokios pat praktinės išvados 
gali būti padaromos ir iš skirtingo turinio teorijų. Pavyz
džiui, dėl teorijų kaitos nenustoja veikusios mašinos, pa
gamintos pagal atmestų teorijų technologinius principus. 
Praktika yra istorinio pobūdžio! mokslo tikroviškumo kri
terijus, tik santykiškai pritaikomas konkrečių teorijų tu
rinio objektyvumo tikrinimui.

Žmonių veiklos tikslingumas yra tiesiogiai susijęs su 
teoriniu tikrovės modeliavimu jos pažinimo procese. Ku
riamieji modeliai įgalina tikrovės savybėmis grįsti veik
los tikslų bei jų  pasiekimo priemonių pasirinkimą. Veiklos 
rezultatai tampa ir netiesioginiu teorinių modelių tikroviš
kumo patikrinimu. Jie gali tvirtinti teorijų turinį naujų 
daiktų, jomis remiantis, sukūrimu, gamtinės aplinkos per
tvarkymu, naujų adaptacinių orientyrų įgijimu, būsimų 
įvykių numatymu ir t. t. Visi šie rezultatai yra teorijų, 
kaip tikrovės modelių, priimtinumo rodikliai, nors ir ne 
visi turi minėtojo gnoseologinio teorijos su tikrove greti
nimo aktų reikšmę. Šie rodikliai yra išreiškiami tam tik
rais teiginiais, bet dėl to teorijos priimtinumas nevirsta 
tokių teiginių susumavimo išvada. Atskiri teiginiai neturi 
savarankiškos pažintinės prasmės, nors orientaciniu atž
vilgiu jie būtų visiškai vienareikšmiai. Į teorijos turinį 
įtraukiami teiginiai gauna tai teorijai specifinę pažintinę 
prasmę (pavyzdžiui, teiginys „kiekvieną rytą pateka sau
lė" ne tą patį reiškia Ptolemėjaus ir Koperniko teorijose). 
Teorijos kaip visumos priėmimas ar atmetimas yra istori
nis procesas, kurio visi etapai ir aspektai turi tik santyki
nę reikšmę.

Formali kuriamų teorijų priimtinumo sąlyga yra visų 
jos teiginių loginės subordinacijos neprieštaringumas. Lo
ginėje teorijos turinio analizėje jų teiginiai traktuojami 
kaip vienaprasmiai, ir nedaroma skirtumo tarp fakto te i
ginių pažintinės ir orientacinės prasmės. Kitaip ir būti ne
gali. Pažintinio mąstymo logika negali prieštarauti elgesio 
logikai, tuo labiau kad ir pats teorinių tikrovės modelių 
kūrimas yra susijęs su žmogaus elgesio orientyrams lo-
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giškaj nepriekaištingo racionalaus pagrindo ieškojimu. Tai, 
kad reikia skirti teiginių orientacinę ir pažintinę prasmę, 
yra ne formalus logikos reikalavimas, o pažinimo proce
so istoriškumo padarinys. Be tokio skyrimo nebūtų ga
lima paaiškinti regimai tolydžios pažinimo proceso raidos 
reiškimosi teorijų kaita.

Pažintinio teorijos funkcionavimo atžvilgiu tiesos kri
terijus pritaikomas visiems jos teiginiams. Teorija vaidi
na pažintinį vaidmenį tol, kol visi jos teiginiai yra laiko
mi teisingais. Neteisingų teiginių konstatavimas teorijos 
turinyje pažeidžia loginę teiginių subordinaciją ir falsifikuo
ja  teoriją kaip visumą. Metodologinėje literatūroje papli
tęs teiginių skirstymas į specifinius teorinius ir teorinio 
aiškinimo atžvilgiu neutralius fakto (empirinius) teiginius 
teorijos turinio analizei nepritaikomas. Loginė teorijos tei
ginių subordinacija apima ir vadinamųjų fakto teiginių 
pažintinės prasmės specifiką. Tos prasmės pakitimas nau
jos teorijos turinyje gali pasireikšti ir orientacinėje sfero
je, kai naujoji teorija sukuria pagrindą žmonių veiklos 
pobūdžio pakitimams. Teiginiai apie tam tikrų procesų po
būdį, būdami aktualaus ar potencialaus fakto teiginiai, 
teorijos struktūroje yra jos sukurto tikrovės modelio tu
rinio išraiška. Paaiškėjus, kad tie procesai vyksta kitaip, 
negu teorijos numatyta, jos turinys praranda tikrovės 
modelio vaidmenį.

Gretinimo su tikrove gnoseologinis vienetas yra ją  
modeliuojanti teorija. Iš principo jai pritaikomas tiesos 
kriterijus jos modeliuojamųjų procesų ir tikrovės kaip vi
sumos santykinio pažinimo atžvilgiu. Atskiriems teiginiams 
tiesos kriterijus gali būti tiesiogiai taikomas tik žmonių 
veiklos orientacinėje sferoje. Tačiau tokiu atveju tas kri
terijus neturi gnoseologinės reikšmės.

7. TIESOS KRITERIJAUS TAIKYMAS
IDEOLOGIJOS TURINIUI
Ideologijų turinį sudaro socialinius žmonių santy

kius vertinančios idėjos, turinčios teoriškai grindžiamų 
politinių, teisinių bei moralinių principų pavidalą. Gali
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mybė taikyti šiam turiniui tiesos kriterijų yra ypatinga 
gnoseologinė problema. Čia sprendžiamas klausimas, ar 
socialinių santykių vertinimo idėjos gali turėti objekty
vų turinį, nepriklausomą nuo vertinančių asmenų pažiūrų 
bei jose atsispindinčių interesų pobūdžio, vadinasi, ar ga
lima kelti ideologijoms tuos pačius metodologinius rei
kalavimus kaip ir mokslo teorijoms.

Pozityvistinio tipo empirizmas priešpriešina mokslui 
visus socialiniusi vertinimus, nukeldamas juos į socialinės 
psichologijos sritį. Šie vertinimai tegalį būti mokslinio ty
rimo objektu, patys nebūdami moksliškai pagrindžiami. 
Ideologinių vertinimų įpynimas į socialines teorijas esąs 
nesuderinamas su tų teorijų moksliškumu. Tuo grindžia
mas reikalavimas deideologizuoti socialinį mokslą. Kito
nišką socialinių vertinimų nuo mokslo atribojimo varian
tą sudaro įvairios idealistinės socialinių vertybių teorijos, 
konstruojančios idealius žmonių santykių modelius, nepri
einamus mokslinei kontrolei. Abiem atvejais problema 
sprendžiama abstrakčiai, neatsižvelgiant į vertinamųjų so
cialinių santykių istorinę specifiką ir ignoruojant sociali
nių vertybių ryšį su objektyvių visuomenės egzistavimo 
sūlygU raida.

K. Marksas ir F. Engelsas, kurdami materialistinės isto
rijos sampratos pagrindus, skyrė daug dėmesio savo meto 
ideologijų kritikai. Tos kritikos išeities poziciją sudarė 
ideologinio proceso, kaip ypatingo istorijos reiškinio, ana
lizė, susieta su šiam procesui būdingų vertinimo ypatybių 
aiškinimu. Tas ypatybes jie apibūdino socialinių santykių 
turinį iškreipiančios „ideologinės pažiūros" sąvoka.

Ideologija tampa ypatingo socialinės tikrovės vertini
mo forma tik klasinėje visuomenėje. Dėl pirmykštės v i
suomenės vienalytiškumo, visiško atskirų individų ir v i
suomeninio kolektyvo interesų sutapimo nekilo poreikio 
kaip nors pagrįsti ar pateisinti paprotines žmonių bendra
vimo normas. Nebuvo objektyvaus pagrindo ir skirtin
giems visuomeninių santykių vertinimams.

Susiformavus klasinei visuomenei, esmingai pasikeitė 
žmonių bendravimo pobūdis. Nuosavybės teisės institutas 
suskaidė visuomenę į bendro darbo bei vartojimo jau ne-
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bevienijamus individus „atomus" su privačiais egzistavi
mo interesais. Klasinės diferenciacijos sąlygomis tie pri
vatūs interesai sudarė objektyvų pagrindą įvairiems 
socialiniams antagonizmams. Susidariusios socialinės pert
varos ribojo paprasto žmogiško solidarumo reiškimosi sri
tį ir aspektus.

Socialinių santykių pobūdžio pakitimai klasinėje v i
suomenėje apibūdinami susvetimėjimo sąvoka. Individai 
tampa vienas kitam svetimi savo egzistavimo sąlygų a t
žvilgiu. Buvusį vidinį visuomenės narių ryšį pakeičia skir
tingos socialinės padėties žmonių tarpusavio priklauso
mybė. Valstybinė visuomenės organizacija individams 
tampa jų privačių interesų tenkinimo išorine sąlyga, savo 
išoriškumu analogiška gamtinei aplinkai.

Visuomeninių santykių susvetimėjimas yra susijęs su 
savotišku daiktų viešpatavimu žmonėms. Kaip nuosavy
bės teisės objektai, daiktai sąlygoja individų padėtį visuo
menėje, jų veiklos pobūdį ir egzistavimo interesus. Indi
vidus jie daro ypatingomis socialinėmis kategorijomis su 
savitais žmogiškumo atributais ir elgesio vertinimo krite
rijų taikymo specifika. Šiuo atžvilgiu kulminaciją pasiekia 
kapitalistinė visuomenė su jai būdingu žmonių santykių 
nuasmenėjimu ir daiktų galios išraiška kiekybiniu, pinigi
niu rodikliu.

Klasinėje visuomenėje susvetimėjimas paveikia ir žmo
nių bendravimo normų vaidmenį. Individus jos tiesiog išo
riškai įpareigoja derinti savo privačių interesų tenkinimo 
priemones bei visą socialinį elgesį su esamosios ekonomi
nės struktūros funkcionavimo sąlygomis. Tai atsispindi ir 
šiomis sąlygomis akivaizdžioje socialinio teisingumo for
mulėje: atiduok kiekvienam tai, kas jam priklauso. Sus
vetimėjusių žmonių santykių normoms reikia pateisinimo. 
Teorinė šio pateisinimo forma yra įvairios ideologijos, ku
rių socialinė paskirtis yra vienyti susiskaidžiusią visuo
menę bendriems tikslams.

Klasinių bei grupinių interesų skirtybės vienaip ar k i
taip atsispindi kuriamųjų ideologijų turinyje, sudaryda
mos objektyvų pagrindą nuomonių skirtumams dėl visuo
menę vienijančių tikslų. Klasių kova turi ir savo ideologinį
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aspektą. Tai iškelia problemą dėl galimybės taikyti ideolo
gijų turiniui nepriklausomą nuo reiškiamų interesų po
būdžio gnoseologinį tiesos kriterijų. Ši problema gali būti 
tiksliai iškelta ir vienareikšmiškai sprendžiama tik atsi
žvelgiant į paties ideologinio proceso istorines ypatybes.

Socialinio santykiavimo pagrindai tampa ideologiniais 
principais gaudami bendro visuomeninio intereso išraišką. 
Be tokios išraiškos, grynai partikuliarinis interesas ne
galėtų vienyti visuomenės bendriems tikslams. Dėl to ideo
loginiai nuomonių skirtumai pasireiškia bendrų visuome
nės tikslų teorinio pagrindimo plotmėje, o ideologiniuose 
ginčuose operuojama bendro visuomeninio vertingumo 
argumentais. Klasiniai interesai patenka į ideologijos tu
rinį netiesiogiai, sutapdami su tam tikra ideologine pozi
cija konkrečioje istorinėje situacijoje. Toks sutapimas nu
statomas objektyvia moksline analize. K. Marksas atkrei
pė į tai dėmesį savo veikale „Luji Bonaparto briumero 
aštuonioliktoji", kuriame analizuojamo laikotarpio demo
kratus apibūdino kaip smulkiosios buržuazijos ideologus. 
„Taip pat nereikia manyti, kad visi demokratijos atstovai 
yra krautuvininkai arba krautuvininkų garbintojai. Savo 
išsilavinimu ir individualine patirtimi jie gali būti taip 
toli nuo jų, kaip dangus nuo žemės. Smulkiojo buržua 
atstovais juos daro ta aplinkybė, kad jų  mintis negali 
peržengti tų ribų, kurių neperžengia smulkiųjų buržua gy
venimas, ir todėl jie teoriškai prieina tuos pačius uždavi
nius ir sprendimus, kuriuos smulkusis buržua prieina prak
tiškai, savo materialinių interesų ir savo visuomeninės 
padėties dėka. Toks yra, aplamai imant, santykis tarp 
bet kurios klasės politinių ir literatūrinių atstovų ir tos 
klasės, kuriai jie atstovauja1' 21.

Jei ideologinis visuomeninių santykių modelis apsiri
boja esama ekonomine visuomenės struktūra, tai jos ob
jektyviai sąlygojami žmonių santykiai lieka anapus ideo
logijos kaip nekvestionuojama socialinio santykiavimo 
prielaida. Tuomet socialinių konfliktų ir socialinių prob

21 Marksas K., Engelsas F. Rinktiniai raštai dviem tomais.— V., 
1949,— T. 1— P. 224—225.
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lemų priežasčių ieškoma ne visuomenės ekonominės struk
tūros pobūdyje, o politinių bei teisinių institutų veikloje 
ar dorovinių santykių srityje, kitaip tariant, tos priežas
tys iš visuomeninės būties srities perkeliamos į sąmonės 
sritį, kur ir mėginamos spręsti socialinės problemos. Ideo
logai čia operuoja atvirkščių socialinių santykių vaizdu, 
ignoruodami objektyvius istorinių socialinių problemų 
pagrindus. Šia prasme K. Marksas ir F. Engelsas apibūdi
na ideologinę pažiūrą kaip iš esmės klaidingą. Visų tos 
rūšies ideologijų turiniui čia taikomas tiesos kriterijus, 
teoriškai pagrindžiant to turinio klaidingumą nagrinėja
muoju aspektu. Tačiau tai nereiškia, kad tas turinys yra 
laikomas ištisai klaidingu ir kad nėra tokių jo nagrinėjimo 
aspektų, kurie leistų jį pripažinti ir teisingu.

Ideologijų turinys gali būti nagrinėjamas ir siūlomo 
socialinių santykių modelio esamai ekonominei struktūrai 
vertingumo aspektu. Tas vertingumas turi objektyvią 
prasmę ir jo turiniui gali būti taikomas tiesos kriterijus 
nepriklausomai nuo to, kokiais teoriniais argumentais jis 
yra grindžiamas. Pavyzdžiui, senovės graikams vergovi
niai santykiai buvo objektyviai vertingi, sąlygodami jų  
ekonominės struktūros normalų funkcionavimą, nors tų 
santykių teorinis grindimas vergų, kaip žmonių, tariamu 
menkavertiškumu ir buvo klaidingas. Vadinasi, galima kal
bėti apie įvairių istorinių epochų specifines vertybes, ku
rių istoriškumo ignoravimas yra būdingas ideologinei pa
žiūrai.

Ypatingą ideologijų rūšį sudaro revoliucinės ideologi
jos, vienaip ar kitaip išreiškiančios būtinumą pakeisti v i
suomenės santvarką bręstant socialinės revoliucijos prie
laidoms. Kai revoliucinis procesas neišeina iš klasinės 

visuomenės ribų, ideologinei pažiūrai būdingo socialinių san
tykių turinio iškreipimo neišvengia ir tą procesą išreiš
kiančios ideologijos. Ekonominės struktūros keitimosi pro
cesas ideologijų turinyje gauna visuomeninių institutų pa
gal idealius modelius pertvarkymo veiklos pavidalą. Šiuo 
atveju tiesos kriterijus pritaikomas kalbamų ideologijų 
teoriniam turiniui nekeliant klausimo dėl siūlomo mode
lio vertingumo esamomis sąlygomis.
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Socialinę tikrovę iškreipianti ideologinė pažiūra įvei
kiama peržengiant struktūrines klasinės visuomenės ribas. 
O kad šios ribos! galėtų būti peržengtos teorijoje, reikia, 
kad ir materialinio gyvenimo raida sudarytų tam objek
tyvias prielaidas. Tokias prielaidas sudaro socialistinės 
ekonominės struktūros istorinis pribrendimas.

Socialistinė ekonominė struktūra sudaro objektyvų 
pagrindą realiam visuomenės ir ją  sudarančių individų 
interesų bendrumui, šalinančiam žmonių santykių susve
timėjimo prielaidas. Dėl to socialistinių visuomeninių san
tykių turiniui' nereikia ideologinės transformacijos. Socia
lizmo teorijai lieka moksliškai įrodyti objektyvų istorinės 
socializmo perspektyvos būtinumą.

Utopiniu pavidalu socializmo idėja kilo dar senuoju 
ideologiniu pagrindu. Utopinio socializmo teorijos buvo 
grindžiamos vertinamojo pobūdžio argumentais, o pats 
socializmas buvo suprantamas kaip abstraktaus, su kon
krečiomis sąlygomis nesusijusio teisingumo realizavimas. 
Socializmo idėjai mokslinės teorijos pobūdį suteikė 
K. Marksas ir F. Engelsas.

Metodologijos ir pagrindimo būdo moksliškumu mark
sistinė socializmo teorija nesiskiria nuo gamtotyros teo
rijų. J i  nesiremia vertinamaisiais argumentais ir jų  iš es
mės nepažeidžiama. Tačiau, tapdama idėjiniu revoliucinio 
darbininkų judėjimo ginklu, ši teorija tampa ir konkrečių 
istorinių-sodalinių vertinimų pagrindu. Šia prasme m ark
sistinė socializmo teorija atlieka ideologines funkcijas ne
prarasdama mokslinio tipo teorijos pobūdžio. Šiai tos teo
rijos specifikai apibūdinti ir yra vartojamas mokslinės 
ideologijos terminas.

Mokslinė ideologija savo metodologija ir socialiniu 
vaidmeniu sudaro naują ideologijos tipą. Jos vertinimai 
yra grindžiami realiais visuomenės raidos poreikiais, ne
apeliuojant į abstraktų teisingumą ir nekonstruojant idea
lių socialinių santykių modelio. Visuomeninės veiklos ideo
loginiai motyvai dėl to praranda išorinio privalėjimo po
būdį. Socialiniai tikslai grindžiami moksline tolesnės 
visuomenės raidos perspektyvų prognoze, o veiklos prog
ramos tampa kankrečiais socialiniais projektais, prieina
mais paprastai mokslinei kontrolei.
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SEPTINTAS SKYRIUS

FORMALIOJI LOGINĖ 
IR METODOLOGINĖ MOKSLO 
TEORIJŲ KONTROLĖ

Tikrovės pažinimo raidos mokslinis lygis reiš
kiasi kritiškumu kuriamų teorijų atžvilgiu. Pažini
mas tampa istoriniu teorijų kaitos procesu. Tai daro 
būtiną pažintinę mokslo teorijų kontrolę, susijusią su jų  
priimtinumo sąlygų aiškinimu. Tokios kontrolės funkcijas 
pažinimo procese diskretiškumo aspektu vykdo formalu
sis logikos mokslas, o jo tolydinumo aspektu — mokslo 
veiklos metodologija.

Dar senovėje pradėtos aiškinti pažintinės mąstymo 
veiklos loginės kontrolės priemonės. Kilo logikos moks
las, tiriantis mąstymo logiškumą kaip pažintinės veiklos 
įrankį.

Mąstymo logiškumo prototipas yra objektyvus gyvūnų 
elgesio „logiškumas", besireiškiantis prisitaikymu prie 
gamtinės aplinkos sąlygų. Žmonių visuomenės praktinė 
veikla turi savo objektyviąją „logiką", sąlygojančią tiks
lingo gamtos perdirbinėjimo efektyvumą. Mąstymo pro
cese tai atsispindi logiškumu tiesiogine prasme, t. y. ge
bėjimu sieti mintis remiantis istorine aktyvaus santykia
vimo su gamta patirtimi. Susidarantys loginiai įgūdžiai 
tampa specifine pažintinio mąstymo savybe, jo reiškimosi 
būdu, kurį ir nagrinėja logikos mokslas.

Logikos mokslas tiria pažintinės mąstymo veiklos 
struktūrą atitrauktai nuo tos veiklos konkretaus turinio, 
kaip sutartiniais ženklais išreiškiamas operacijas. Tai daro 
ją  formaliu mokslu, pritaikomu bet kokios konkrečios teo
rijos analizei reiškiamųjų minčių sąsajos bei teiginių su
bordinacijos taisyklingumo atžvilgiu.
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Kaip žinoma, teiginių subordinaciją tiria loginė deduk
cijos, arba vienų teiginių iš kitų išvedimo, teorija. J i aiš
kina, kaip pripažintas vienų teiginių teisingumas ar klai
dingumas implikuoja kitų teiginių teisingumą ar klaidin
gumą. Šiuo atžvilgiu analizuojant teorijos turinį, tikrinamas 
jos loginis nuoseklumas. Žiūrima, ar tas turinys, re
miantis teorijos priimtomis prielaidomis, yra paverčiamas 
logiškai subordinuotų teiginių sistema, į kurią aiškinamie
ji reiškiniai patektų jų  būtinumo teiginių pavidalu.

Teorijos loginis nuoseklumas tėra formali jos priimti
numo sąlyga esamo tikrovės pažinimo lygio atžvilgiu. Fak
tinio tos teorijos teisingumo jis nerodo. Tokios teorijos 
sukūrimas savaime nešalina galimybės sukurti kitomis 
prielaidomis grindžiamą logiškai nuoseklią teoriją, kitaip 
aiškinančią tų pačių reiškinių būtinumą. Loginė teorijos 
analizė, galėdama operuoti tik esamo tikrovės pažinimo 
lygio medžiaga, teorijos gretinimo su tikrove tiesiogiai 
neapima.

Mokslo teorijų loginės kontrolės efektyvumas daug 
priklauso nuo jų  teiginių bei vartojam ųjų sąvokų turinio 
apibrėžtumo. Tačiau pažinimo proceso istoriškumas ir pati 
tikrovės procesų prigimtis leidžia operuoti, tik santykiniu 
apibrėžtumu. Dėl to negalimos tokios tikrovę aiškinančios 
teorijos, kurios turėtų visiškai baigtos loginės sistemos 
pobūdį. Dėl to ir loginė mokslo teorijų kontrolė gali būti 
tik santykiškai efektyvi.

Tik santykinis turinio apibrėžtumas visų pirma būdin
gas teorijų vartojamoms sąvokoms. Jų  turinys logiškai 
apibrėžiamas nurodant išreiškiamųjų objektų esminius po
žymius. O požymių esmingumo samprata priklauso nuo 
tuos objektus aiškinančios teorijos. Todėl sąvokų turinys 
apskritai gali būti apibrėžiamas tik jas vartojančios teo
rijos atžvilgiu. Bet ir tuomet jis tik apytikriai tegali būti 
apibrėžtas, nes praktiškai neįmanoma apimti visų objektų 
esmę išreiškiančių požymių. Dėl to loginės analizės rei
kalui dažniausiai pasitenkinama klasifikacinio pobūdžio 
apibrėžimais, pagrįstais esama teorine sąvokomis reiškia
mų objektų sklaida.
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Viena kitą keičiančios teorijos nemažu mastu operuo
ja  tomis pačiomis sąvokomis, ne visuomet vienodai jas 
interpretuodamos. Tai įgalina palyginti stabili jų  kalbinė 
išraiška, tiesiogiai nesusijusi su tam tikra jų  turinio sam
prata. Pavyzdžiui, elektros srovės sąvoka, pradėta varto
ti elektros skysčio teorijoje, ta pačia kalbine išraiška pe
rėjo į vėlesnes elektros teorijas, nors jos turinys ir pasi
keitė.

Mokslo teorijos, aiškindamos tikrovės procesus, varto
ja  daugelį ypatingų, joms specifinių sąvokų. Kalbos forma 
jos išreiškiamos specialiais terminais, sąlygojančiais vie
nareikšmę vartoseną. Teorijos dažnai skiriasi ne tik savo 
aiškinimais, bet ir terminija, su kuria neretai ir siejama 
tų  aiškinimų specifika. Loginės kontrolės atžvilgiu visos 
teorijų vartojamosios sąvokos yra lygiavertės. Specialiais 
terminais išreiškiamos sąvokos šiuo atžvilgiu ypatingos 
sąvokų rūšies nesudaro.

Sąvokos nėra savarankiški teorijų elementai, o tik jų 
aiškinamojo turinio reiškimo įrankiai. Pačios jos tikro
vės neaiškina ir dėl to negali būti laikomos teisingomis 
ar klaidingomis. Jos tegali būti tik daugiau ar mažiau tin
kamos tam tikram teoriniam aiškinimui išreikšti. Šis są
vokų vaidmuo nepriklauso nuo to, ar jomis reiškiami ob
jektai realiai egzistuoja. Pavyzdžiui, kentauro ar nimfos 
sąvokos yra fantastinės, neišreiškiančios realių objektų. 
Tačiau dėl to jos nelaikytinos klaidingomis ir išmestinomis 
iš mokslo apyvartos. Būdamos netinkamos gamtos proce
sams aiškinti, jos yra ne tik tinkamos, bet ir neišvengia
mos aiškinant senovės graikų mitologijos pobūdį. Be to, 
mokslas operuoja daugeliu tokių sąvokų, kurių turinys su 
kokiais nors konkrečiais objektais yra tiesiogiai nesieja
mas. Pavyzdžiui, santykio ar funkcijos sąvoka įgyja 
objektinį turinį tik tam tikrame teoriniame kontekste. Pa
žintinę teorinių aiškinimų vertę lemia ne vartojamos są
vokos, o tų  aiškinimų su tikrove sutikimo mastas. Supran
tama, kad logiškai analizuojant mokslo teorijas, reikia 
operuoti sąvokomis jų  turinio apibrėžtumo analizuojamo
joje teorijoje aspektu. O dėl to reikia peržengti loginio 
formalizmo ribas ir įsigilinti į visą teorijos turinį.
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Teoriniai aiškinimai tiesiogiai išreiškiami teiginiais, tu 
rinčiais kalbos sakinių pavidalą. Teiginiams, kitaip negu 
sąvokoms, tiesos kriterijus apskritai yra pritaikomas. Ta
čiau jie, turėdami apibrėžtą prasmę tik tam tikroje teori
joje, nėra nei savarankiški to kriterijaus taikymo objek
tai, nei konstruktyvūs teorijos turinio elementai. Teorijos 
nėra nuo jų  turinio nepriklausomų teiginių dariniai. Tas 
pats teorinis aiškinimas, panašiai kaip apsakymo siužetas, 
gali būti išreiškiamas įvairiais teiginiais, daugiau ar ma
žiau adekvačiai jį perteikiančiais. Tiems teiginiams tie
sos kriterijus gali būti taikomas tik viso išreiškiamos teo
rijos turinio aspektu.

Mokslo teorijų priimtinumas yra siejamas su visų jų  
teiginių teisingumu. Tai būtina sąlyga joms funkcionuoti 
kaip ypatingiems tikrovės modeliams. Tam tikrų faktų 
teorinio aiškinimo teisingumas postuluojamas kuriant teo
riją. Tuo būdu iš anksto apibrėžiamas jos pažintinio aiš
kinimo laukas. Tų faktų būtinumo teiginiai dedukuojami 
iš teorijos aiškinamojo turinio. Dėl šios aplinkybės teori
jos loginė analizė leidžia patikrinti ne tik formalųjį jos 
turinį išreiškiančių teiginių struktūros taisyklingumą, bet 
netiesiogiai ir jos sutikimą su aiškinamais faktais. Paaiš
kėjus, kad faktai yra kitokie, negu teorija numato, ta teo
rija  praranda savo pažintinę vertę ir dėl to mokslo atme
tama.

Formaliai logiškai nustačius mokslo teorijos atmesti
numą, iškyla reikalas kurti naują teoriją. Tuo atveju nau
josios teorijos turinys logiškai neišvedamas iš atmestosios. 
Naujų teorijų kūrimas yra neformalios mokslinės kūry
bos uždavinys. Formalioji loginė analizė yra teorijų vi
dinės kontrolės, o ne jų  kūrimo įrankis. J i leidžia kontro
liuoti teorijas tik jų  diskretinio funkcionavimo aspektu, 
t. y. tik esamo tikrovės pažinimo lygio ribose.

Materialistinė naujųjų amžių filosofija, įveikdama scho
lastinį dogmatizmą ir tenkindama metodologinius gims
tančios gamtotyros raidos poreikius, iškėlė mokslo loginių 
pagrindų problemą. Kuo turi remtis mokslas, kad jo teo
rijos būtų priimtinos kritiškam protui? Tiesiogiai remda
masi eksperimentinės gamtotyros pažintine patirtimi, šią
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problemą ėmėsi spręsti to meto materializmo empiristinė 
kryptis. Buvo manoma, kad mokslas turi remtis žmogaus 
patyrimu, kurį sudaro tiesioginis juslinis sąlytis su gamta. 
Tik tiesiogiai stebėdamas gamtą, žmogus galįs atskleisti 
jos paslaptis. Kad tas stebėjimas būtų našus, reikią ypa
tingos logikos, padedančios įžvelgti atskirybėje glūdinčią 
bendrybę. Empirizmo pradininkas Fransis Bekonas ėmėsi 
kurti pagrindus tokios logikos, kuri leistų moksliškai api
bendrinti kaupiamo patyrimo faktus. Priešpriešindamas ją  
tradicinei, iš esmės dedukcinei Aristotelio logikai, jis api
būdino ją  indukcinės logikos terminu.

F. Bekonas suformulavo pagrindines indukcinio sam
protavimo taisykles, kurias vėliau patikslino Dž. Stiuar
tas Milis. Tai buvo bandymas paversti indukciją savaran
kiška logikos mokslo šaka, teikiančia priežastiniam reiš
kinių aiškinimui formalios procedūros pobūdį. Tuo būdu 
buvo bandoma išplėsti formaliosios logikos kontrolės ta i
kymą ir į mokslinės kūrybos sritį, apribojant ją  reiškinių 
priežasčių ieškojimu. Šios pastangos nedavė ir negalėjo 
duoti laukiamų vaisių. Siūlomos priežasčių atrinkimo pro
cedūros rėmėsi mechanistine priežastinio reiškinių sąly
gotumo samprata, kurią privertė atmesti tolesnė mokslo 
raida.

Šiuolaikinis subjektyvistinis empirizmas atsisako pre
tenzijų formalizuoti mokslinę kūrybą. Tai atsispindi ir jų  
atstovų indukcijos teorijose. Pavyzdžiui, R. Karnapas ap
riboja indukcijos funkcijas keliamų hipotezių empirinio 
patvirtinimo tikimybės mato skaičiavimu, leidžiančiu gre
tinti konkuruojančias hipotezes jų  priimtinumo atžvilgiu. 
Ir ši indukcijos samprata yra pagrįsta nepriimtina prie
laida. Mokslo teorijų, kaip tikrovės modelių, turinys ir jų 
empirinis patvirtinimas neišreiškiamas vienareikšmiais kie
kybiniais rodikliais, kuriais būtų galima operuoti skaičiuo
jant tikimybes. Iš tikrųjų indukcija nėra dedukcijai prieš
priešinama logikos šaka, o tik tiriamųjų reiškinių įvedimo 
į esamų teorijų aiškinimo laukus priemonė, reikalaujanti 
dedukcinės kontrolės.

Daugelis subjektyvistinių filosofijos srovių iš negalė
jimo logiškai pagrįsti mokslinę kūrybą daro išvadą, kad
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to ji kūryba iš viso racionaliai nepagrindžiama. Ji sieja
ma su iracionalistiškai interpretuojama intuicija. Moksli
nės teorijos kūrimas aiškinamas kaip nelauktas minties 
blykstelėjimas, o mokslo raida — kaip atsitiktinių konven
cijų grandinė, geriau ar blogiau tenkinanti empirinės me
džiagos sisteminimo poreikius. Mokslo pažintinis vaidmuo 
ir jo raidos tolydinumas šių srovių ignoruojamas.

Mokslo raidos tolydinumo aspektu iškyla metodologinė 
jo  teorijų kūrimo bei kontrolės problematika, reikalau
janti nustatyti teorinių aiškinimų moksliškumo kriterijus. 
Remiantis tais kriterijais, parenkama teorinių paieškų 
kryptis, o viena kitą keičiančios teorijos susiejamos kaip 
kryptingo pažinimo proceso pakopos. Tie kriterijai lei
džia racionaliai interpretuoti ir kūrybinės intuicijos pa
žintinius rezultatus, abstrahuojantis nuo jos konkretaus 
reiškimosi psichologinio vaizdo.

Teorinių aiškinimų moksliškumo kriterijai nėra visuo
met tie patys. Mokslo raidoje kaupiamas pažintinis paty
rimas verčia juos koreguoti. Ta patirtis kartais priverčia 
ir esmingai pakeisti teorinių aiškinimų moksliškumo sam
pratą, o drauge ir teorinės veiklos metodologinius reika
lavimus.

Dar senovėje teorinių aiškinimų moksliškumas pradė
tas sieti su aiškinamųjų objektų struktūros atskleidimu. To
liausiai šia kryptimi nužengė atomistinis materializmas. 
Naujaisiais amžiais šią moksliškumo sampratą nuosekliai 
išrutuliojo mechanicizmas, remdamasis besiformuojančios 
eksperimentinės gamtotyros patirtimi. Aiškinamųjų objek
tų  struktūros matematinės išraiškos griežtumas buvo lai
komas teorijos mokslinio brandumo rodikliu. Iš čia kilo 
ligi šiol gyva tradicija skirstyti mokslus į tiksliuosius ir 
netiksliuosius.

Įsigalėjus moksle vystymosi idėjai, tradiciniai teorijų 
moksliškumo kriterijai pasirodė esantys nepakankami ir 
daugeliu atžvilgių klaidinantys. Besivystančių objektų 
struktūros nuolatinis kitimas pasidarė nesuderinamas su 
griežto jos apibrėžimo reikalavimu. Be to, ši struktūra, bū
dama neatskiriama nuo daiktus formuojančių tikrovės są
lygų visumos, negali būti laikoma savarankišku jų  spe
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cifinio egzistavimo veiksniu. Dėl to atskiri daiktai jau  
negali būti laikomi savarankiškais teorinio aiškinimo ob
jektais, patys savyje turinčiais savo esmės atskleidimo 
prielaidas. Naujai mokslo raidos pakopai prireikė nau
joviškos metodologijos, orientuojančios mokslinę kūrybą 
apimti visus išryškėjusius teorinio reiškinių aiškinimo 
aspektus. Tokios visapusiškos metodologijos vaidmenį 
vaidina marksizmo plėtojama dialektika.

Būdama bendra vystymosi proceso teorija, dialektika at
lieka ir mokslo teorijų metodologinės kontrolės funkcijas. 
J i padeda išaiškinti, kokiu mastu tos teorijos apima vysty
mosi požiūrio taikymo tiriamiesiems objektams proble
matiką ir pagal tai nustatyti, kokio pobūdžio problemos 
dar spręstinos toliau tuos objektus tyrinėjant. Vadinasi, 
teorijos čia tikrinamos ne jų  santykinio apibrėžtumo, o 
atvirumo tolesniems tyrimams, t. y. mokslo pažangos as
pektu.

Pagrindinis metodologinis šiuolaikinio mokslo reika
lavimas yra aiškinti, kokiu būdu nuolat kintanti aplinka 
sąlygoja tiriamųjų objektų išsivystymą bei egzistavimą. 
Ryšium su tuo iškyla tikrovės objektų funkcinio sąryšio 
su jų  aplinka pobūdžio problema.

Tikrovės objektų funkcinės savybės ilgus amžius buvo 
siejamos su jų  struktūros ypatybėmis. Aplinka buvo trak
tuojama tik kaip paprastas fonas toms savybėms reikštis. 
Aiškinant tikrovę jos objektų santykinio pastovumo as
pektu, ši metodologinė pozicija pasirodė esanti gana efek
tyvi ir nekėlė poreikio specialiai tyrinėti aplinkos, kaip 
funkcinio sąryšio su tais objektais komponento, vaid
mens. Toks poreikis atsirado įsigalėjus moksle vystymosi 
idėjai, su kuria logiškai yra susijusi mintis, kad aplinka 
yra daiktus formuojantis veiksnys. Tačiau mokslas dar 
nesurado būdo tam aplinkos vaidmeniui konkrečiai ty ri
nėti. Reikšmingą žingsnį šia kryptimi nužengė mokslas, 
pradėdamas vartoti sisteminio tyrimo metodus. Tikrovės 
objektai čia tiriami kaip su aplinka santykiaujančios sis
temos, operuojant jų  funkciniais modeliais, tiesiogiai ne
reikalaujančiais struktūrinio pagrindimo („juodosios dė
žės" principas). Tačiau ir šiuo atveju neperžengiamos tų
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objektų funkcionavimo tam tikroje aplinkoje santykinio 
pastovumo ribos, nors ir priartėjam a prie vystymosi po
žiūrio taikymui reikšmingo visuotinio reiškinių sąryšio. 
Vartojami funkciniai modeliai iš esmės tik papildo struk
tūrinius, nauju aspektu vaizduodami tuos pačius egzis
tuojančius objektus. Funkcinio sąryšio kokybės kitimo 
šie modeliai dar nerodo.

Vystymosi procesų visuotinis sąlygotumas iš viso ne
išreiškiamas kokia nors baigtine formule, o tie procesai — 
visapusiškai juos atvaizduojančiais modeliais. Bet tai nėra 
metodologinė kliūtis mokslui modeliuoti vystymosi pro
cesus jų  priklausomybės nuo aplinkos sąlygų atžvilgiu, vis 
išsamiau tos aplinkos poveikį išryškinant. Dialektinė me
todologija kaip tik  ir orientuoja mokslą nuolat veikti šia 
kryptimi, nepasiduodant galutinių sprendimų iliuzijai.

Metodologinė mokslo teorijų kontrolė ne tik neprieš
tarauja formaliajai loginei, bet ir yra su ja susijusi. Tik 
logiškai neprieštaringa teorija gali būti tikrinimo objektas 
jos atvirumo tolesniems tyrimams aspektu. Lygiai taip 
pat metodologinius mokslo pažangos poreikius tenkinan
čios naujos teorijos gali atlikti šį savo vaidmenį tik bū
damos formaliai logiškai neprieštaringos. Mokslo teorijų 
turinio santykinis apibrėžtumas ir atvirumas tolesniems ty 
rimams sudaro mokslo pažangos specifiką.
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