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SUMMARY 

The aim of this work is to discover the intersection between positivism and hermeneutics in art 

philosophy. The analysis of different concepts in philosophy of art is unimaginable without 

understanding of these philosophical concepts, therefore in work the essence of basic distinctions 

between positivism and hermeneutics was searched. Works of positivistic and hermeneutic thinkers 

actively influences modern philosophical and daily thinking, therefore such research are actual and 

productive. Considering a direction of studies (Media philosophy), in this work the media theory is 

considered from prospect of pair hermeneutics-positivism. Such sight is actual not only for the media 

theory as enriches concept about it with a new point of view, but also helps to understand more clearly 

the essence of divergences in principles of positivism and hermeneutics. After carrying out of research, 

bases of a difference in principles of positivism and hermeneutics are found out: the different approach 

to language, the fact, different concept of reliability. After approach at the media theory in a context of 

positivism-hermeneutics, likeness of its many principles to concepts of positivism has been noticed. 
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ĮVADAS 

Šis magistrinis darbas sumanytas kaip originalus kūrinys, parodantis jo autoriaus, studijavusio 

medijų filosofiją, santykį su pozityvizmo ir hermeneutikos sankirta meno filosofijoje. Būtent tą santykį 

galima laikyti darbo atspirties tašku, kurio laikytasi siekiant darbui iškeltų tikslų. 

Nors šio darbo tikslas yra parodyti pozityvizmo ir hermeneutikos sankirtą meno filosofijoje, 

tačiau meno filosofija neatskiriama nuo pačios filosofijos. Požiūris į meną charakteringai atspindi bet 

kurios filosofinės krypties bruožus. Todėl, viena vertus, tyrinėdami pozityvizmo ir hermeneutikos 

sankirtą meno filosofijoje, sužinome apie principinius lyginamų filosofijos krypčių skirtumus, o kita 

vertus, meno filosofijos skirtumų esmę sunku suvokti nepajutus giluminės pačių filosofijos koncepcijų 

skirtumų esmės. 

Siekiant darbo tikslo, pirmiausia iš istorinės-kultūrinės pusės apžvelgta, kada ir kaip atsirado tai, 

ką imta vadinti pozityvizmu bei hermeneutika, kodėl būtent tokie pavadinimai suteikti šioms 

filosofijos kryptims. Toliau bandyta suprasti, koks yra pozityvistinės ir hermeneutinės meno filosofijos 

ir apskritai pozityvizmo bei hermeneutikos krypčių skirtumų pagrindas, pagal ką vienokia ar kitokia 

teorinė koncepcija priskirtina pozityvizmui ar hermeneutikai. Tiriant pagrindinę darbo temą, ieškota 

atsakymų ir į bendrus meno filosofijos klausimus — iš kur ir kodėl atsiranda menas, kaip jį reikėtų 

suprasti, kas yra meno kūrinys? Iškelti pažintiniai pozityvizmo ir hermeneutikos klausimai — ieškota 

šių koncepcijų požiūrio į faktą, istoriškumą principinių skirtumų. Svarstyta, ar pozityvistinis pažinimas 

faktais yra tikrai toks realus ir tikras, kaip įprastiniame gyvenime priimta, kokios bendros žmogui 

būdingos mąstymo tendencijos lemia polinkį vienai ar kitai filosofijos krypčiai. 

Pagrindinė darbe naudota informacija buvo pozityvistinės meno filosofijos atstovo Ipolito Teno 

(Hippolyte Taine) ir hermeneutiko Hanso-Georgo Gadamerio (Hans-Georg Gadamer) veikalai. 

Pozityvistiniam ir hermeneutiniam meno kūrinio suvokimo būdams iliustruoti atlikta Gustavo Klimto 

paveikslo „Acqua Mossa II“ analizė. Darbe taip pat naudotasi Medijų filosofijos kurse skaitytų 

paskaitų medžiaga. 

Atsižvelgiant į magistro studijų kryptį („Medijų filosofija“), darbe tirta, kaip Medijų teorija 

pasireiškia pozityvizmo ir hermeneutikos kontekste. Tokiu tyrimu į medijų teoriją pažvelgta iš 

neįprastos pusės, taigi supratimas apie šią filosofijos kryptį praturtintas nauju požiūriu. Nauda 

pagrindinei darbo temai čia taip pat neabejotina — tuo būdu pozityvizmo ir hermeneutikos koncepcijų 

skirtumai buvo iliustruoti dar vienu pavyzdžiu, taigi tapo aiškiau juntami. 

Šio darbo tema vadintina nauja, nes kitų darbų, ieškančių pozityvizmo ir hermeneutikos meno 

filosofijos sankirtos, nepavyko rasti. Darbo tema aktuali, nes ir pozityvizmui, ir hermeneutikai 

atstovaujančių mąstytojų veikalai aktyviai veikia šių laikų mąstyseną, todėl svarbu geriau suvokti šių 

koncepcijų bendrumus ir skirtumų pagrindus. Medijų teorija yra nauja, sparčiai besivystanti filosofinio 
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diskurso kryptis, todėl aktualu pabandyti įžvelgti jos sąsajas su jau žinomomis filosofinėmis 

pažiūromis. 

 

1. POZITYVISTINĖ FILOSOFIJA 

1.1 Pozityvistinės filosofijos kilmė ir raida 

Apie pozityvizmą galima kalbėti ir kaip apie tam tikrų pažiūrų tipą, ir kaip apie istorinį-kultūrinį 

reiškinį. Istorinis-kultūrinis reiškinys, gavęs pozityvizmo pavadinimą, prasidėjo su 1830 metais 

pradėtu leisti Comte’o (Auguste Comte, 1798—1857) „Pozityviosios filosofijos kursu“.  

1831 metais mirus Hėgeliui (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770—1831), ilgai neatsirado 

jokio žymesnio konstruktyvios, metafizinės filosofijos veikalo. „Pozityviosios filosofijos kursas“ tapo 

naujos epochos vėliava, tačiau tai, pasak filosofijos istoriko Tatarkievičiaus (Władysław Tatarkiewicz, 

1886—1980), buvo grįžimas prie XVIII amžiaus dvasios, prie minimalizmo, realizmo, utilitarizmo, 

prie to, ką propagavo  d’Alambert’as (Jean le Rond d'Alembert, 1717—1783). (Tatarkiewicz, 2003:7) 

Tipiškos ir pripažintos to laikotarpio doktrinos buvo tos, kurios apribodavo savo uždavinius, kad 

galėtų juos išspręsti atsargiai, tiksliai, užtikrintai. Pažįstame tik juslėmis, žinojimo šaltinis yra tik 

patirtis, mokslo metodas yra tik indukcija, tyrimo objektas gali tik būti faktai, jokių absoliutų, jokios 

metafizikos, nes tai yra klaidų ir apsirikimų šaltinis — tokios pažiūros buvo būdingos XIX amžiaus 

antrajai pusei, jos buvo paplitusios visose Europos šalyse. 

Pozityvizmui įsivyrauti padėjo pasikeitusios gyvenimo sąlygos. Išplitus spaudai, paspartėjo 

apsikeitimas informacija, imta spausdinti daugybė knygų, atsirado naujas reiškinys — mokslinė 

periodika. Padaugėjo aukštųjų mokyklų, progų kalbėti ir klausytis apie filosofiją. Lengvai įgyjamos 

žinios tapo labiau paviršutiniškos. Padaugėjo ne tik filosofų profesionalų, bet ir diletantų. 

Siauresne prasme pozityvistinė filosofija yra ta, kuri vieninteliu tikro mokslo objektu laiko tik 

išorinius faktus, susijusius su kūnais. Plačiąja ir populiariąja žodžio prasme „pozityvizmas“ yra 

epochos žmonių pasaulėžiūra. Empirizmas, susijungęs su pozityvizmu, nuo maždaug 1850 metų buvo 

užvaldęs dvi europiečių kartas. Šios pasaulėžiūros pamatas yra pasitikėjimas mokslu suprantant jį 

„blaiviai“. Būdinga tai, kad grynosios pozityvistinės minties populiarintojams pati filosofija dažnai 

nebuvo pagrindinis užsiėmimas. Ji jiems pasitarnaudavo kaip mokslinės ar šviečiamosios veiklos 

fonas. Daugelio jų nuostata apskritai buvo antifilosofinė. Tipiškas XIX antrosios pusės reiškinys — 

filosofas, kuris išsižada filosofijos. Nors ir tada buvo gana daug profesionalių filosofų, kurie su šių 

doktrinų prielaidomis nesutiko, platūs inteligentijos sluoksniai visiškai jomis pasitikėjo ir kone 

kiekvienas šviesesnis XIX amžiaus žmogus buvo „pozityvistas“. 

XIX amžiaus pozityvistinės filosofijos turinys buvo artimesnis Mill’io (John Stuart Mill, 1806—

1873) empirizmui, nei jai pavadinimą suteikusio Comte’o pažiūroms. Priimta laikyti, kad Comte’o 

filosofija turėjo dvi fazes, ir tik pirmąją, ankstyvąją, įprasta laikyti pozityvistine. Tatarkievičiaus 



 8 

nuomone, antroji fazė buvo natūralios pažiūrų evoliucijos išdava, nes Comte’as, pradėjęs spręsti 

gyvenimo problemas įsitikino, kad ankstesni jo principai yra nepakankami ir kad neįmanoma jų 

išplėtoti nesinaudojant visumos ir tikslo sąvokomis: tik neorganiniame pasaulyje visuma yra 

priklausoma nuo dalies, o organiniame pasaulyje dalys yra priklausomos nuo visumos. Tvirtas 

pagrindas, į kurį galima atsiremti, jam tapo žmonija, kuri atstojo absoliutą. Prancūzijoje Comte’as 

paliko dvi mokyklas. Viena laikė tiesa viską, ką kada nors jis yra pasakęs. Ji vadinosi pozityvizmu, 

tačiau skelbė naują Comte’o religiją, „Žmonijos kultą“, kurios pasekėjai kūrė bendruomenes ir 

bažnyčias, gyvuojančias iki šiol. Brazilijoje atsirado „Pozityvistinė bažnyčia ir apaštalija“ su didžiąja 

„Žmonijos šventove“ Rio de Žaneire. Kita mokykla ištikimai laikėsi „Pozityviosios filosofijos kurso“, 

o vėlesnes jo pažiūras atmetė kaip neatitinkančias jo paties principų. Ši mokykla padarė įtaką žymiems 

XIX a antrosios pusės protams, tokiems kaip E. Renanas (Ernest Renan 1823—1892) ir I. Tenas 

(Hippolyte Taine, 1828—1893). Dėl šių pasekėjų veiklos XIX amžiaus pabaigoje įsigalėjęs 

pozityvizmas buvo artimas būtent ankstyvosioms Comte’o pažiūroms. 

 

1.2 Pozityvizmo teoriniai principai 

Pozityvizmo pasaulėžiūra didžiąją savo principų dalį yra perėmusi iš empirizmo, materializmo, 

evoliucionizmo, specialiųjų mokslų. Britų empiristas Mill’is sujungė į vienumą daugybės ankstesnių 

empiristų kartų ieškojimus. Jis pažinimo pagrindu laikė vidinius, o Comte’o pozityvizmas — išorinius 

faktus. Mill’is rėmėsi psichologija ir pažinimo teorija, o pozityvizmas jas atmetė; bet juos abu vienijo 

faktų kultas ir priešiškumas metafizikai, apriorizmui bei racionalizmui. Empirizmas su esminiu 

keblumu susidurdavo dedukuojant. Bendrieji teiginiai jo požiūriu negali būti pirminiai, nes žinojimą 

gauname iš patirties, o patiriame visada atskirybes. Tik indukcijos būdu galima pereiti nuo atskirybių 

prie bendrybių. Tačiau tuomet lieka neaišku, kaip iš bendrųjų teiginių dedukcijos būdu gaunami kiti 

teiginiai. Į šį klausimą buvo atsakoma pasiremiant analogija — vienos detalės panašios į kitas, todėl ir 

joms turi galioti tie patys dėsniai. Logikos dėsniai ir matematinės aksiomos taip pat tėra patirties 

apibendrinimas, jos nėra akivaizdžios, jos gali ir privalo būti pagrįstos kaip tik empiriniu, indukciniu 

būdu. Empirizmas moko, kad nėra būtinų dalykų, tuo tarpu pagal Hėgelį, pati filosofija yra mokslas, 

nagrinėjantis daiktų prigimtį būtinumo aspektu. 

Pozityvistiniu supratimu, filosofavimas mokslo požiūriu yra reakcingas dalykas, teorinė ir net 

moralinė klaida. Filosofija atrodė nekantrių protų kūrinys, kurie stengėsi dedukciškai atspėti tai, prie 

ko mokslai ankščiau ar vėliau prieis normaliu empiriniu keliu. Visus tyrimus galima vykdyti tik 

normalių specialiųjų mokslų metodu, norėti juos atlikti kitaip — vadinasi klysti arba piktnaudžiauti. 

Mokslo funkcija — faktų patvirtinimas juos aprašant, o ne aiškinimas. Mokslas kelia klausimą „kaip“, 

į klausimą „kodėl“ jis atsakyti nepajėgus, tačiau tikras žinojimas priklauso tik mokslui. Matematikos 

vertė tik pagalbinė, o humanistika vertinga tik tada, kai supanašėja su gamtotyra. Mokslas tarnauja 
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žmonių dvasiai, todėl jis atlieka ir moralinę, politinę, visuomeninę misiją. Klausimas turėtų būti ne kas 

yra gėris, o ką žmonės laiko gėriu. Mill’is rašė, kad gera yra tai, kas atitinka žmogaus norus, vadinasi 

psichologinius faktus. Psichologinių faktų šaltinis — biologiniai faktai, tai, ko reikalauja gyvenimas, 

kova už būvį. Moralė atsiradusi dėl visuomenės spaudimo ir iš patirties, kad tam tikrų normų 

nepaisymas gresia neigiamomis pasekmėmis. Žmonių elgesio motyvams buvo imti taikyti politinės 

ekonomijos dėsniai (kurie yra kitokie, nei moraliniai), pasiūlos-paklausos dėsnis. Dėl tokio 

moksliškumo ši pasaulėžiūra dar vadinama „scientizmu“, tipiškas jos atstovas buvo Charles’as 

Pearson’as (1857—1936). 

Pagal V. Tatarkievičių, pozityvizmo pradininkas A. Comte’as taip apibūdindavo pozityviąją 

filosofiją: 1) ji domisi tik tikrais objektais ir vengia menamų; 2) nagrinėja tik naudingas temas, 

vengdama bergždžių, nes nori pagerinti gyvenimą, o ne patenkinti kieno nors smalsumą; 3) apsiriboja 

objektais, apie kuriuos galima gauti tikrą žinojimą, ir vengia į amžinus ginčus vedančių abejotinų 

klausimų; 4) sprendžia tikslius klausimus, vengdama miglotų; 5) dirba pozityviai, neapsiribodama 

negatyvia kritika. Pasak Comte’o, pozityvistas supranta, kad gamtos mokslai sukūrė pavyzdį, kuriuo 

reikia vadovautis ir filosofijoje — atsižadėti spekuliacijų, o vietoje jų užsiimti grynų faktų tyrinėjimu; 

jis vengia absoliučių teiginių pakeisdamas juos santykiniais. 

 

1.4 Pozityvizmas moksliniuose tyrimuose 

Tyrimo metodas, kuris naudojamas šiuolaikiniame moksle, gali būti vadinamas pozityvistiniu. 

Moksliška veikla laikoma tokia, kurią atliekant renkami duomenys, kaupiami faktai, o vėliau jie 

apibendrinami, keliamos pastebėtus dėsningumus paaiškinančios hipotezės. Gamtos, ar socialinių 

mokslų darbas, kuriame neatliktas aprašomasis tyrimas, nesukaupti duomenys, atrodo tarsi būtų be 

pagrindo, abejotinos reikšmės teorinės spekuliacijos. Nors tyrimo pradžios pagrindas gali būti iškelta 

hipotezė, tačiau jai patvirtinti ar paneigti naudojami empiriniai stebėjimai, pozityvistinė indukcija. 

KTU Humanitarinių mokslų fakulteto studentams skirtoje metodinėje priemonėje „Studijų darbų 

parengimo tvarka“ nurodoma kokia turėtų būti puikiai vertintino darbo struktūra: „Dešimtuku (puikiai) 

yra vertinamas originalus mokslinis tyrimas. Tai darbas, kuriame iškeltos naujos idėjos, remiamasi 

naujausiais mokslininkų darbais, atliktas tyrimas pagrįstas naujai surinkta medžiaga, išvados 

argumentuotos“. Pripažįstamas vykusiu toks darbas, kuris yra atliktas pagal pozityvistinius principus 

— remiasi tyrimais, surinkta medžiaga. Nurodoma, kad tiriamojoje (projektinėje) studijų darbo dalyje 

turi būti pateikiama „faktinė (statistinė, sociologinė, lingvistinė ir kitokia) tiriamos problemos 

informacija, jos analizė. Jeigu reikia, atliekami įvairūs papildomi tyrimai bei pateikiamas iškeltų 

hipotezių (ar mokslinių problemų) patvirtinimas arba paneigimas“. Toks orientavimasis į faktus, jų 

analizę, atitinka pozityvistinės filosofijos principus.  
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Fizikai, pastebi Tatarkievičius, į savo uždavinius linkę žvelgti atsargiai ir siaurai, taip, kad 

neliktų vietos pasaulėžiūriniams apibendrinimams. Kai jie pateikia savo tyrinėjimų programą, ji yra 

pozityvistinė: būtina apdoroti patirtis, ir nieko daugiau. (Tatarkiewicz, 2003:329) 

 

1.5 Pozityvizmo kritika 

Ir pozityvizmo didžiausio populiarumo laikais ir vėliau buvo pastebimi argumentai, kurie skatino 

laikyti ginčytinomis pozityvistinio metodo pretenzijas į tikrą žinojimą. Savo pažiūromis artimas 

pozityvizmui filosofas Ernestas Renanas (Ernest Renan, 1823—1892) apie pozityvizmo pradininką 

Comte’ą yra rašęs, jog šis pakartojo, tik blogu stiliumi tai, ką iki jo geru stiliumi jau buvo rašę 

Descartes’as, d’Alambert’as, Laplace’as (Tatarkievicz, 2003:22). 

Pozityvizmas kritikuojamas iš pažinimo filosofijos pozicijų. Pastebėta, kad kitaip, nei priimta 

pozityvizme, patirtis nėra priešingybė apriorinei minčiai, nes joje pačioje esama apriorizmo. Pažinimo 

objektas nėra kažkas priešinga subjektui, nes pats yra subjekto kūrinys. Tiesos kriterijus nėra vaizdinių 

tapatumas daiktams (ar daikto ir intelekto atitikmuo — mano pastaba), nes daiktai nėra prieinami 

tiesiogiai ir dėl to jų negalima palyginti su vaizdiniais. Apie tiesą galima spręsti tik iš vidinio reiškinių 

suderinamumo ir iš to, kaip jie atitinka proto reikalavimus. Filosofija tai ne mokslas apie būtį, kurios 

neįmanoma pažinti, o tik mokslas apie pažinimą. Formas žinome geriau, nei tai, kas suformuota. Dėl 

savo formalumo mūsų žinojimas yra visuotinis ir būtinas, bet ir neišsamus, ribotas. (Tatarkiewicz, 

2003:110) 

Pozityvizmo pagrindas — faktas yra tai, kas turi apibrėžtą pradžią ir pabaigą, o gamtoje 

kiekvieno įvykio priežastys ir pasekmės nusitęsia į begalybę. Faktas yra kažkas apibrėžta, identiška su 

kitais tos pačios rūšies faktais, o gamtoje niekas su niekuo nėra identiška. Jei matome panašumus ir 

identiškumus, tai tik todėl, kad nekreipiame dėmesio į tai, kas reiškinius skiria vienas nuo kito. Faktas 

nepriklauso tikrovei, jis yra tik jos simbolis. Jis ją ženklina, bet jos neatspindi. (Tatarkiewicz, 

2003:162) 

Vaizdiniai, kokiais naudojasi mokslininkas, dažnai būna tokie pat neapibrėžti, kaip artisto ar 

poeto vaizdiniai. Gamtos elementai yra tik hipotetiški. Atomai ir mechanizmai, kuriais operuoja 

gamtotyra, yra tik simboliai; protas naudojasi jais, kad galėtų suprasti reiškinius. 

  

1.6 Ipolito Teno estetika 

1.6.1 Enciklopedinės žinios 

Ipolitas Tenas (Hippolyte Taine, 1828—1893) — prancūzų meno kritikas ir istorikas. 

Prancūziškojo natūralizmo pradininkas, pagrindinis socialinio pozityvizmo autorius ir vienas iš 

pirmųjų istorinio kriticizmo taikytojų. Ypač pagarsėjęs dėl savo sukurto trišakio kontekstinio meno 

kūrinio nagrinėjimo metodo, pasiremiančio aspektais, kuriuos jis vadino race, milieu, moment (rasė 
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(tauta), aplinka, laikas). Ši jo teorija remiasi bandymais interpretuoti meno kūrinius labiau kaip 

socialinį produktą, nei spontanišką genijaus kūrybą. Santykiai tarp meno kūrinių ir aplinkos esantys 

griežti ir būtini. „Rasės“ sąvoka apėmė visas vidines menininko jėgas, „aplinka“ — visas jėgas, 

veikiančias menininką iš išorės, o „momento“ sąvoka reiškė iš istorijos jau gautą impulsą, to, kas 

buvo, tam, kas yra dabar, poveikį. Paties menininko savybės irgi formuojasi veikiant būtent rasei, 

aplinkai ir momentui, o taip suprantant meną veikiančius veiksnius, kitokių ir neprireikia. 

„Humanitariniai mokslai privalo taikyti gamtos mokslų metodus“ (Tenas, 1989:227). 

Filosofijos srityje I. Tenas reiškėsi epochoje, sekusioje po romantinės eros (trukusios nuo 1820 

iki 1850 metų), Prancūzijoje. Naujoji epocha prasidėjo kaip sukilimas prieš klasikinę romantinę 

mokyklą, jos negyvybingumą. Jaunoji karta pavargo nuo to, ką ji vadino nuolatiniu dairymusi į 

sutartinius dalykus, tuščia retorika, melancholiška poza. Šios kartos idealas buvo tiesa, šūkis — laisvė, 

o būti kuo arčiau mokslinės tiesos tapo jos atstovų tikslu. 

 

1.6.2 Apie meno kūrinio esmę 

Meno kūrinius  Tenas priskiria tam tikroms apibrėžtoms visumoms. 

Pirmoji visuma — menininko asmeninė visuma. Bet kuris menininko kūrinys yra dalis kūrėjo 

meninės visumos. Įvairūs menininko kūriniai yra tarp savęs giminingi, turi bruožų pagal kuriuos 

atpažįstamas menininko stilius. Meno žinovas pagal šiuos charakteringus bruožus gali pasakyti kas yra 

nepasirašyto kūrinio autorius. 

Antroji visuma — to laikotarpio ir to kultūrinio rato menininkų terpės visuma. Susipažinus su 

kitų to paties laikotarpio ir to paties krašto menininkų kūryba, visada galima atrasti giminingo talento 

kūrėjų. Savo 1865 metais išleistoje knygoje „Meno filosofija“ Tenas pateikia Šekspyro (jo kūryba 

buvusi artima jo amžininkų Webster’io, Ford’o, Massinger’io, Marlow’ės, Ben Johnson’o, Fletcher’io 

kūrybai) ir Rubenso (giminingi menininkai — Crayer’is, Adomas Van Nort’as, Gerardas Zeghers’as, 

Rombouts’as, Abraomas Jensen’as, van Roos’ė, van Thulden’as, Johnas van Ost’as ir kt.) pavyzdžius. 

Trečioji visuma yra plačiausioji, talpinanti antrojoje visumoje minimą menininkų šeimą. Tai to 

laikotarpio socialinės terpės visuma. Menininkai, pagal Teną, nėra kokie atsiskyrėliai, todėl jų 

papročių ir dvasios būvis yra toks pat kaip ir visuomenės, kurioje jie gyvena. Pagal išlikusius meno 

kūrinius galime susidaryti vaizdą ir apie tautos, kurioje gyveno kurinių autoriai, bendrąją to laikotarpio 

kultūrą. Norint perprasti priežastis, dėl kurių kūrėjas pasirinko tam tikrą tapybos, dramos pobūdį, kodėl 

vaizduoja būtent tokius jausmus, reikia bandyti suvokti bendrą to meto tos tautos papročių ir dvasios 

būvį. Kaip gyvosios gamtos, taip ir žmogaus dvasios kūriniai tegali būti suprantami tik sąryšyje su 

gyvenamąja aplinka. 

Tai, kas vadinama estetika, Tenas supranta kaip meno filosofiją, kurios uždavinys esąs suprasti 

kiekvienos meno šakos prigimtį ir jos egzistencijos pagrindines sąlygas. Tokiai prigimčiai suprasti 
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reikia kuo tiksliau nustatyti įvairius dvasios būvio etapus, kurių dėka atsirado tam tikra meno rūšis ar 

srovė. Savo estetiką Tenas vadina „konstatuojančia dėsnius“, moderniška, skirtingai nuo „taisykles 

primetančios“ ir „dogmatiškos“ senosios estetikos, kuri esą pirma duodavo apibrėžimus, o vėliau pagal 

juos „išteisindavo, pasmerkdavo, peikdavo ir vadovaudavo“. Žmogaus dvasios kūrinius jis traktavo tik 

kaip reiškinius ir faktus, kuriems ieškojo charakteringų bruožų ir atsiradimo priežasčių. Atsakyti į 

klausimą „Kas yra menas ir kas yra jo esmė?“ Tenas bando ne „primesdamas formulę“, o parodydamas 

faktus, kuriuos galima stebėti. Naudodamasis palyginimais ir išskyrimais, suranda ir atrenka 

bendruosius meno kūrinių bruožus ir tas charakteringas ypatybes, kuriomis jie skiriasi nuo kitų 

žmogaus dvasios kūrinių. 

Rašydamas apie meno reikšmę I. Tenas pastebi, kad žmogui kartais kyla noras suvokti pastovias 

ir pačias giliąsias priežastis, nuo kurių priklauso jo ir jo artimųjų buitis, pagrindinius principus, kurie 

sąlygoja aplinkos visumą. To siekti galima dviem būdais: pirma — mokslu, kuris tas priežastis 

išreiškia formulėmis ir abstrakcijomis, antra — menu, kuris tas priežastis ir pagrindinius dėsnius 

išreiškia ne daugumai nesuprantamomis sąvokomis, o regimu būdu, kreipdamasis ne į protą, o į 

pojūčius ir širdį. Menas yra kilnus ir paprastas, nes apreiškia aukščiausia ir apreiškia visiems. 

 

1.6.3 Meno kūrinio ir aplinkos vienovė 

Meno kūrinį apibrėžia bendro dvasios būvio ir papročių visuma. Šį teiginį I. Tenas įrodinėja ir 

patyrimo, ir protavimo keliu. Pavyzdžiai iš tikrovės jam rodo, kad nėra nei vieno atvejo, kuris 

nepatvirtintų šio dėsnio, kuris galioja ne tik meno visumai, bet ir jo dalims, atskiroms mokykloms, 

visiems meno reiškinių svyravimams ir atmainoms. Protavimo kelias parodo, kad tas dėsnis yra toks, 

nes kitokio negali būti. Aplinkos papročiai ir bendrasis dvasios būvis pagal paprastus žmogaus 

prigimties dėsnius daro įtaką visuomenei, menininkams, o tuo pačiu ir meno kūriniui. Iš to daroma 

išvada, kad šis sąryšis nėra atsitiktinis, o būtinas.  

Laikotarpio bendrasis būvis sukelia tam tikrus polinkius ir vertinamus gabumus, o juos išreiškia 

tam tikras asmenybės tipas, ir šis tipas vaizduojamas tam tikromis formomis, spalvomis, ar garsais, 

kurie atitinka tuos polinkius ir gabumus. Pagal I. Teną, mažiausias pokytis bet kurioje šios grandinės 

grandyje sukelia atitinkamus pasikeitimus tolimesnėse ir parodo esant pasikeitimams ankstesnėse. 

Įvertinus ir šalutinius dėsnius, turinčius įtakos galutiniam rezultatui, aplinkos tyrimą papildžius tautos 

tyrinėjimu, atkreipus dėmesį ne tik į vyraujančias meno sroves, bet ir į tam tikrą meno vystymosi 

momentą, bei asmeninius kiekvieno menininko jausmus, galima išvesti dėsnį, kuris būtų įrankis ne tik 

didžiosioms pasaulio revoliucijoms ir bendroms žmogiškos vaizduotės formoms perprasti, bet ir 

supratimui apie tautinių mokyklų ypatybes, kiekvieno stiliaus atmainas ir atskiro asmens kūrybos 

charakteringus bruožus. Toks aiškinimas yra išsamus, kadangi aprėpia tiek bendruosius bruožus, 

būdingus atskiroms mokykloms, tiek atskiruosius, charakterizuojančius atskirų asmenų kūrybą. 
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1.6.4 Apie idealą mene 

I. Tenas idealo mene sąvoką siekia nagrinėti metodiškai, panašiai kaip gamtos mokslų 

mokslininkai, analizuodamas ir stengdamasis sužinoti ne mitą, o dėsningumą. Žodis idealas reiškia 

tobulybę, pavyzdį, aukščiausią tikslą. Meno kūrinio tikslas yra kokį nors esminį bruožą išreikšti 

aiškiau ir giliau, nei tai matosi stebint tikrovės daiktus. Šiam tikslui pasiekti menininkas susidaro to 

bruožo idėją ir pagal ją transformuoja tikrovės daiktą. Šitaip transformuotas, daiktas atitinka idėją, 

kitaip sakant, jis yra idealus. Kai menininkas atgamina daiktus keisdamas juos pagal savo idėją, daiktai 

pereina iš tikrovės į idealo sritį. Daiktus menininkas keičia suprasdamas ir išskirdamas juose kokį nors 

esminį bruožą, pagal tam tikrą sistemą keisdamas natūralius jų dalių santykius, darydamas tą bruožą 

ryškesnį ir labiau vyraujantį. 

Meno kūrinio kokybę I. Tenas nusako jame vyraujančio charakterio svarbumu ir teigiamumu. 

Kūrinys bus tuo geresnis, kuo jame vaizduojamas esminis bruožas, kūrinio idėja yra labiau vyraujanti 

ir išryškinta. 

 

1.6.5 Italų Renesanso dailės analizė pagal I. Teną 

Italų tapybos suklestėjimas (Renesansas), prasidėjo paskutiniame XV a ketvirtyje ir pasibaigė 

XVI trečiame-ketvirtame dešimtmetyje. Šiuo laikotarpiu savo aukščiausią tobulumą buvo pasiekę 

Leonardo Da Vinci, Rafaelis, Michelangelo, Andrea del Sarto, Fra Bartolomeo, Giorgione, Ticianas, 

Sebastijonas del Piombo, Correggio. Iki šio laikotarpio, pasak Teno, ši meno kryptis buvusi dar 

nesusiformavusi, primityvi, sausa, sustingusi, o vėliau šio laikotarpio didžiųjų meistrų mokiniai tik 

nesėkmingai imitavę savo mokytojus.  

Vadovaudamasis savo metodu, I. Tenas nagrinėja pasirinktos meno krypties aplinką, juk ta 

aplinka ir turėjusi būtent tokį, o ne kitokį meną ir suformuoti. Pirmiausia, italų renesansą kūrė italai, 

tad ir pats jų menas turėjo būti toks, kokiu jį vertė būti įgimti italų tautiniai instinktai. Italo vaizduotė 

yra klasikinė, artima senovės graikų ir romėnų vaizduotei. Tai matosi ne tik iš Renesanso meno 

kūrinių, skulptūrų, pastatų, ir paveikslų, bet ir iš viduramžių architektūros bei XIX a. muzikos. Italų 

architektūra net krikščioniškais viduramžiais buvo antikinio stiliaus. Visoje Europoje paplitęs gotikinis 

stilius į Italiją įsiskverbė vėlai, ir tai tik nevykusių kopijų pavidalu. Esančios gotikinio stiliaus 

bažnyčios yra statytos užsieniečių meistrų.  

I. Tenas skiria tris sąlygas, kurių reikia, kad žmogus galėtų džiaugtis didžiaisiais tapybos 

kūriniais ir juos kurti. Pirma, žmogus turi būti išlavintas. Jei esi paniręs į gyvulišką gyvenimą dėl 

sunkios darbų naštos ar gyveni siekdamas paprastų malonumų, bus sunku suprasti formos grožį ir 

spalvų harmoniją. Kad galėtų gėrėtis paveikslu, žiūrovas turi nors iš dalies atitraukti save nuo žiaurių 

darbų, nusikratyti primityvių įspūdžių, negalvoti vien apie lėbavimą ir muštynes. Be kariškų instinktų 
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lavinimo, kūniškų poreikių tenkinimo, turi atsirasti tauraus, kilnaus pasigėrėjimo troškimas. Tokiam 

pasikeitimui turi būti susiformavusios atitinkamos istorinės sąlygos. Būtent tokios permainos, kai 

žmogus perėjo iš feodalinių papročių į naujesnių laikų pažiūras, ir įvyko XV amžiaus Italijoje. 

Antra, reikia, kad meniniai vaizdai nebūtų idėjų nustelbiami ir sužalojami. Nukrypusios į 

vienašališkumą kultūros ypatybė yra ta, kad ji vis labiau blyškina vaizdus ir keičia juos idėjomis. Dėl 

nuolatinės auklėjimo, protavimo ir mokslo įtakos pirmykštis vaizdas netenka savo formos, išblanksta ir 

nyksta, užleisdamas vietą idėjai. Nors I. Teno laikais Anglijoje ir Prancūzijoje žmogus buvo laisvesnis, 

tačiau demokratijos ir konkurencijos sąlygomis turėjo daug dirbti, todėl menas jam mažai rūpėjo. 

Vokietijos tapytojus I. Tenas vadina per klaidą į rankas vietoj plunksnos paėmusiais teptuką filosofais, 

ant sienų tapančius filosofijos ar istorijos kursus. Pernelyg didelis abstrakčių idėjų įsiviešpatavimas 

nepalieka vietos regimiesiems įspūdžiams. Renesanso epochos menininkų sąmonė nebuvo šia prasme 

„sugadinta“, todėl jie piešia be dirbtinumo, gyvai. Įsiskaičius į to meto kronikas ir atsiminimus matyti, 

kad italai gyvenimą norėjo paversti ištisa gražia švente.  

Trečia, aplinkybės, dėl kurių meno vaizdavimo objektu tapo žmogaus kūnas. Italų Renesanso 

atveju, I. Tenas bando išaiškinti priežastis, dėl kurių to meto dailės kūriniuose buvo ypač mėgiama 

vaizduoti sveikus, veiklius, raumeningus žmones. To meto Italijoje nebuvo institucijų, užtikrinančių 

viešąją tvarką. Žmonės teisingumą vykdė pagal savo supratimą ir individualiai. Tais laikais žmogui 

nužudyti pakakdavo menkiausios nesantaikos, o įvairios nesantaikos, kovos dėl valdžios kildavo 

dažnai. Tų laikų vyras, nors ir aukštos kilmės, turėjo būti kovotojas, mokėti valdyti durklą ir kardą, 

būti gerai fiziškai išlavintas. Menininkai šia prasme nebuvo kokia nors išimtis. Taip gyvenantys 

žmonės gerai supranta kūno formas, pozas, domisi kūno dalimis ir instinktyviai, patys to nejusdami, 

tampa gerais meno žinovais. Energingi veikėjai, žiaurūs papročiai, meniškas nusiteikimas ir pagimdė 

tobulą žmogaus kūno tapybą Italijoje. 

 

1.6.6 Rasės-aplinkos-laiko metodo kritika 

Kritikuodami I. Teno metodą jo amžininkai atkreipdavo dėmesį visų pirma į tai, jog „tauta-

aplinka-laikas“ nepakankamai dėmesio kreipia į menininko individualybę, kurio kūrybos genijus 

romantiniu laikotarpiu buvo laikomas svarbiausiu. Netgi Zola (Émile Zola, 1840—1902), kuris labai 

gerbė Teną, jam prieštaravo sakydamas, jog maištingas menininkas gali daryti meninius sprendimus, 

kurie skiriasi nuo jo aplinkoje įsigalėjusių papročių, suformavusių jo pažiūras. Pagrindinis Zola’o 

pavyzdys buvo dailininkas Édouard’as Manet’as (1832—1883). Panašiai ir Gustave’as Lanson’as 

(prancūzų istorikas ir literatūros kritikas, 1857—1934) teigė, kad „tauta-aplinka-laikas“ savyje negali 

sukurti genijaus. Jis manė, kad I. Tenas geriau paaiškino vidutinybę, nei didybę. 

Kita kritika susijusi su šių trijų sąvokų buvimo drauge moksliniu pagrindu. Daugeliui kritikų 

šios, panašios į darvinistinę, idėjos moksliškumas atrodė menkas. Austrų rašytojas ir literatūros 
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kritikas Leo Spitzer’is (1887—1960) nurodo, kad santykis tarp trijų metodo sudedamųjų amžininkų 

niekada gerai nebuvo suprantamas, o trečiasis elementas daugeliui atrodė kaip be reikalo pridėtas prie 

pirmų dviejų. Tauta ir aplinka visada būna kažkokiu metu, tad įvertinus jų poveikį įvertinamas ir tuo 

metu buvusio laiko poveikis. 

 

2. HERMENEUTINĖ FILOSOFIJA 

2.1 Enciklopedinės žinios 

Hermeneutika — tai filosofijos kryptis, kilusi iš religinių tekstų aiškinimo. Pirmiausia Šv. Rašto, 

o vėliau ir kitų — Korano, Toros. Šiuolaikinė hermeneutika nutolo nuo savo ištakų. Ji tyrinėja ne tik 

tekstų aiškinimą, bet ir apskritai supratimo, interpretacijos reiškinius. Todėl ji dar vadinama 

interpretacijos, supratimo teorija. Hermeneutika svarsto galimybę suprasti tekstą kaip išraišką per 

prasmės atkūrimą arba sukūrimą naujoje — jau interpretatoriaus interpretacijoje. Teksto prasmės 

supratimas hermeneutui yra savotiškas kūrybinio akto pakartojimas, pasiekiamas įsigyvenant į jo 

sukūrimo istorinę epochą ir įsijaučiant į autoriaus ketinimus. Supratimo sklaida — aiškinimas ir 

interpretavimas. Hermeneutikos tikslas — padaryti mąstymo prielaidas kiek galima aiškesnes, tuo 

pačiu įtraukiant į supratimo vyksmą. 

Plačiausiu požiūriu hermeneutika yra filosofijos kryptis, nagrinėjanti pasaulio, tikrovės 

interpretacijos būdus. Ji yra viena iš vyraujančių šiuolaikinės filosofijos krypčių. Pastaruoju metu, 

tekstų koncepcija buvo išplėsta iki pasisakymo ar kalbos, įvairių vaidinimų, dailės kūrinių ir, netgi, 

įvykių. 

Žodis hermeneutika turi dvi kilmes. Viena yra iš graikų dievo, Hermio, iš pradžių prekybos, 

vėliau ir magijos globėjo. Hermis buvo ryšininkas tarp dievų ir žmonių pasaulio, todėl jis siejamas su 

paslaptimi, uždarumu. Kita kilmė — sinkretiška ptolemėjiškos dievybė Hermis Trismegistas, 

simbolizuojanti užslėptą ir paslaptingą žinojimą. Todėl kiek vėliau hermeneutika pradėta vadinti tekstų 

(dažniausiai paslaptingų) aiškinimo mokslu. 

Hermeneutinės filosofijos principų tyrimą atlikau daugiausia nagrinėdamas žymaus ir įtakingo 

šiuolaikinio vokiečių filosofo Hanso Georgo Gadamerio (Hans-Georg Gadamer 1900—2002) darbus. 

Šis autorius neretai pavadinamas svarbiausiu hermeneutinės filosofijos, aktyviai lemiančios XX 

amžiaus mąstymą, kūrėju. 

 

2.2 Hermeneutinės filosofijos principai 

2.2.1 Supratimas kaip esminė ypatybė. 

Hermeneutinė filosofija kaip esminę žmogaus ir jo būties ypatybę traktuoja supratimą. Visos 

paskirybės turi atitikti visumą — toks yra nuolatinis teisingo hermeneutinio supratimo kriterijus. Jei 

tokio atitikimo nėra, tai nėra ir supratimo.  
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Taisyklė, kad visumą reikia suprasti remiantis paskirybe, o paskirybę — remiantis visuma, buvo 

žinoma dar antikinės retorikos mokslui. Naujųjų amžių hermeneutika šią iškalbos meno taisyklę 

pritaikė supratimo menui. Atskiro Šventojo rašto fragmento supratimas sąlygojamas Šventojo rašto 

supratimu bendrai, ir atvirkščiai — visuma gali būti suprasta tik supratus atskirus fragmentus. Panašus 

visumos ir dalių santykio ratas nėra kažkas nauja. Apie ją žinojo jau antikinė retorika, kuri harmoningą 

kalbą lygina su organiniu kūnu, su santykiu tarp galvos ir kūno dalių. (Gadamer, 1988:221) 

Tekstų supratimas ir aiškinimas yra ne tik mokslinė užduotis, bet aiškiai susijęs su apskritai 

bendra žmogaus patirtimi. Suprantant tai, kas mums perduota istorine tradicija, ne tiesiog suprantami 

vieni ar kiti tekstai, bet sukuriami tam tikri vaizdiniai ir suprantamos tiesos. Kas tai per pažinimas ir 

kas per tiesa? Jei kreipti dėmesį į viešpataujančią Naujųjų laikų mokslo padėtį filosofiniame švietime ir 

pagrindžiant tiesos pažinimo sąvokas, šis klausimas atrodo neteisingas. Tačiau netgi pačio mokslo 

rėmuose be jo negalima apsieiti. Supratimo fenomenas ne tik persmelkia visus žmogaus ryšius su 

pasauliu. Taip pat ir moksle jis turi savarankišką reikšmę ir priešinasi bandymams jį paversti kokiu 

nors moksliniu metodu. Hermeneutiniai tyrimai remiasi šiuo pasipriešinimu, nepaisydami mokslinio 

metodo pretenzijų į universalumą. Jų tikslas atskleisti tiesos atskleidimo patirtį, esančią virš mokslinės 

metodikos kontroliuojamos srities. (Gadamer, 1988:38) 

Tik todėl, kad tarp suprantančiojo ir teksto nėra savaime aiškaus atitikimo, mes to teksto dėka 

galime gauti hermeneutinę patirtį. Tik todėl, kad tekstas turi būti perneštas iš svetimos į jau mums 

įsisavintą sferą, siekiančiam supratimo jis kažką pasako. Tik todėl, kad tekstas to reikalauja, prieinama 

iki aiškinimosi. Išaiškinimo pagrindas yra atsakymas, tad panašiai kaip kiekvienam atsakymui, 

išaiškinimo prasmė taip pat apsprendžiama iškeltu klausimu. Taigi klausimo ir atsakymo dialektika 

visada eina prieš išaiškinimo dialektiką. Ji ir paverčia supratimą įvykusiu. Kiekvieno susikalbėjimo ir 

kiekvieno supratimo tikslas yra santara dėl dalyko. Hermeneutikos uždavinys yra sukurti nesamą arba 

atkurti sutrikdytą santarą. (Gadamer, 1988:545). 

Šlejermacheris (Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, 1768—1834) aiškiai atskiria laisvą 

hermeneutikos praktiką, prasidedančią nuo to, kad supratimas gimsta savaime, nuo griežtesnės, 

besiremiančios tuo, kad savaime kyla nesusipratimas. Taip supratimo sunkumai ir nesusipratimai 

vertinami ne kaip atsitiktiniai, o kaip integralūs momentai, kuriuos reikia iš anksto atskirti. 

Šlejermacheris apibūdino hermeneutiką kaip meną išvengti nesusipratimo. Ji pakyla virš pedagoginio 

atsitiktinio aiškinimo praktikos ir tampa savarankišku metodu, nes „nesusipratimas kyla savaime, o 

supratimo kiekviename punkte reikia ieškoti ir norėti“ (Gadamer, 1988:232). Vengti nesusipratimo — 

šiame negatyviame pasakyme telpa visi uždaviniai. Jų pozityvų sprendimą Šlejermacheris įžvelgia 

gramatinio ir psichologinio aiškinimo taisyklių kanonuose, kurie kuriant išaiškinimą visiškai atsiskiria 

nuo dogmatiškų turininių saitų (Gadamer, 1988:232). 
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2.2.3 Kito supratimas per bendravimą 

Suprasti — reiškia visų pirma suprasti vienas kitą. Supratimas visų pirma yra tarpusavio 

supratimas. Žmonės dažniausiai supranta vienas kitą tiesiogiai, arba susitaria dėl tarpusavio supratimo. 

Susitarimas visada yra susitarimas dėl ko nors. Jei jau du žmonės supranta vienas kitą nepriklausomai 

nuo to „dėl ko nors“, reiškia jie supranta vienas kitą ne vienu ar kitu klausimu, o apskritai viskuo 

esminga, kas sieja žmones. Supratimas tampa ypatingu uždaviniu tik ten, kur pažeidžiamas šis 

natūralus buvimas suvokiant tai, kas turima omenyje. Ten, kur kyla nesusipratimai ir pasakyta 

nuomonė nustebina savo nesuprantamumu, įprastas gyvenimas su jam būdingu bendro dalykų turėjimu 

omenyje pasikeičia tiek, kad nuomonė tampa duotybe kaip kito nuomonė, priklausanti „kitam“ — 

teksto autoriui. Tačiau ir tada remiantis bendrais dalykais dažniausiai bandoma pasiekti susitarimą, o 

ne tiesiog supratimą. Ir tik kai šios pastangos pasitelkiant argumentacijos, klausimų ir atsakymų, 

prieštaravimų ir paneigimų meną prie nieko nepriveda, klausimas iškeliamas atvirkščiai. Tik tada 

supratimo pastanga, nukreipta į „kito“ individualumą ir atkreipia dėmesį į jo savitumą (Gadamer, 

1988:227). Tiktai nepavykus mėginimui laikyti teisinga tai, kas pasakyta, stengiamės suprasti tekstą 

kaip kito  nuomonę. Hermeneutikos uždavinys, pagal H. G. Gadamerį, yra nušviesti supratimo 

stebuklą, kuris kyla iš dalinimosi bendra prasme. 

Norintis suprasti negali atkakliai ir nuosekliai negirdėti kito nuomonės. Norint suprasti reikia 

būti pasiruošusiam, kad kitas kažką pasakytų. Todėl hermeneutiškai išlavinta sąmonė, pagal Gadamerį, 

išsyk imli teksto kitokybei. Tačiau toks dalykas nesuponuoja nei dalykinio „neutralumo“, nei juolab 

savęs ištrynimo, o tik mokėjimą aiškiai atskirti savo išankstines nuomones bei išankstinius sprendimus. 

Reikia būti įsisąmoninus savo išankstinį sprendimą, kad pats tekstas galėtų parodyti savo kitybę ir įgyti 

galimybę priešpriešinti savo dalykinę tiesą mūsų išankstinėms nuostatoms. (Gadamer, 1999:30) 

Suprasti — pirmiausia reiškia sutarti dėl dalyko, ir tiktai po to — išskirti ir suprasti kito 

nuomonę kaip nuomonę. Norėdami suprasti, dargi sustipriname kito argumentus. Net ir pokalbyje, o 

juolab suprasdami raštą, laikomės to, kas prasminga, o tai savaime yra suprantama ir todėl neskatina 

vėl persikelti į kito subjektyvybę (Gadamer, 1999:30). Suprasti reikia ne tik pažodinį tekstą ir jo 

objektyvią prasmę, bet ir kalbančio ar rašančiojo individualybę. (Gadamer, 1988:233) 

 

2.2.4 Susitarimas kalba 

Kalbos esmė glūdi ne tiek jos gramatikoje, sakiniuose, ženkluose, kiek tame, kas ta kalba 

pasakoma. Kalba tikrąją savo būtį įgyja tik dialoge, susitarime dėl bendros kalbos. Tai nėra 

suprantama kaip kalbos tikslas. Susitarimas dėl bendros kalbos nėra tiesiog ženklų, kuriais aš perduodu 

savo valią kitiems, surinkimas. Susitarimas dėl bendros kalbos nereikalauja jokių įrankių. Tai yra 

gyvas procesas, kuriame patiriama gyvenimo bendrybė. Išryškėja dvejopas kalbos pobūdis: kalba kaip 

ženklų, sakinių visuma; kalba kaip pokalbis. Kalba kaip pokalbis yra pirmapradis žmogaus santykis su 



 18 

pasauliu. Kalba kaip ženklų visuma jau reiškia, kad, norint kalbėti apie kalbą, reikalinga kita kalba. 

Vadinasi, teiginių analizė yra jau antrinis reiškinys. Gadameris, nagrinėdamas žodžio sampratą, 

pabrėžia, kad žodis — tai ne ženklas, o greičiau veidrodis, kuriame matomas daiktas. Kalba yra 

daiktiška ir yra daikto veidrodis. Tačiau jos daiktiškumo nereikia painioti su mokslo objektyvumu. 

Mokslinio žinojimo objektyvumas pasireiškia tuo, kad jei mokslininkas pastebėjo kokį nors gamtos 

dėsnį, tuo pačiu jis jau įgavo jį į savo rankas, ir gali įgytomis žiniomis naudotis kaip savo nuosavybe. 

Tuo tarpu kalba — tai būtis, o būties negalima turėti savo žinioje. Priešingai nei mokslas, kuris 

įdaiktina viską, kas patenka į jo veiklos sferą, kalba nieko nesudaiktina.  

Kalbai būdingas spekuliatyvumas. Tas, kuris turi ką nors pasakyti, ieško ir suranda žodžius, kad 

padarytų save suprantamą kitam asmeniui. Tačiau tai nereiškia, kad jis paprasčiausiai gamina sakinius. 

Kalba nėra vien sakiniai. Svarbu ne tiek kokios sąvokos naudojamos pokalbyje, kiek tai, kas tomis 

sąvokomis perteikiama. 

 

2.2.5 Šneka, ištara, tiesa 

Šneka, logos, dažnai verčiama kaip protas, ir pagrįstai, nes jau senovės graikai, Gadamerio 

teigimu, supratę, kad šnekoje pirmiausia saugoma ir slepiasi pačių daiktų suprantamybė. Pačių daiktų 

protas leidžiasi parodomas ir perteikiamas ypatingu šnekos būdu. Šis šnekos būdas vadinamas ištara 

arba sprendiniu. Skirtingai nuo kitų kalbos būdų, sprendiniui būdinga tai, kad jis siekia būti tiktai 

teisingas; jis nori būti vertinamas pagal tai, ar atskleidžia buvinį tokį, koks jis yra. (Gadamer, 1999:37) 

Kadangi kalba tai ne tik minčių gaminimo vidinis produktas, bet ir pranešimas, ir tokiu būdama 

turi išorinę formą, ji atstovauja ne tiesiog betarpišką dvasios raišką, bet ir apmąstymą. Tiesiogine 

prasme tai, kas pasakyta priskirtina viskam, kas fiksuota raštu, taigi visiems tekstams. Jie visada esmę 

perduoda su meno elementu. Kur kalba yra menas, ten ir supratimas yra tokis. Bet kokia kalba ir bet 

koks tekstas iš principo susiję su supratimo menu, hermeneutika, ir tuo paaiškinama retorikos (kaip 

estetikos skyriaus) ir hermeneutikos tarpusavio priklausomybė: kiekvienas supratimo aktas, pagal 

Šlejermacherį, tai perdirbtas kalbos aktas, tam tikros konstrukcijos rekonstrukcija. Atitinkamai 

hermeneutika tai kažkas panašaus į atvirkštinę retoriką ir poetiką. 

 

2.2.6 Estetika hermeneutikoje 

Estetika kaip filosofinė disciplina, pasak Gadamerio, atsirado XVIII amžiuje naujųjų laikų 

racionalumo, iškilusio konstruktyviosios gamtotyros (šiais laikais virtusios technika) pagrindu. 

Racionalistinės orientacijos į matematinius gamtos dėsningumus fone grožio bei meno patyrimas 

atrodo visiškai subjektyvus dalykas. Juk pažinimas visuomet reiškė subjektyvaus jutiminio sąlygotumo 

peržengimą ir apčiuopimą daiktuose to, kas protinga, dėsninga ir bendra. Bet, pastebi Gadameris, jei 
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tai, ką sutinkame, tik lauktas bendrybės atvejis, tuomet tai joks grožio patyrimas — nei mene, nei 

gamtoje (Gadamer, 1997:23). 

Meno kūrinio kūrimas yra intelekto ir vaizduotės žaismas, kadangi vaizduotės tvariniai išsako 

reikšmingus turinius, kurie atsiveria supratimui. Iš daiktų mes iš-žūrime vaizdą ir į-vaizduojame vaizdą 

į daiktus. Meno kūriniui ne pritaikome iš anksto turimas sąvokas (nes tuomet jis būtų tik atskiras 

visuotinybės atvejis), o veikiau priešingai — tik pažvelgus į meno kūrinį ir „užgaunamos“ sąvokos, 

kaip sakė Kantas. Sąvokos funkcija — būti savotišku rezonatoriumi, pajėgiančiu artikuliuoti 

vaizduotės žaismą (H. G. Gadamer, 1997:31). 

Filosofinė estetika turi rasti atsakymą į klausimą kuo grožio patyrimas, kaip atskirybė, nebūdama 

visuotinė, kaip matematiškai formuluojami gamtos dėsniai, taip pat gali pretenduoti į tiesą. Vien tik 

subjektyviai individualus skonis estetikos srityje neturėtų jokios prasmės. Estetinio fenomeno teisę 

galioti ir nebūti suvestam į tikslingumo sąvokas išreiškė Kantas — tai, kas būtinai turi būti patiriant 

grožį, kad tai nebūtų vien tik subjektyvi skonio reakcija, esantis „nesuinteresuotas malonumas“, kuris 

yra grožio teikiamas džiaugsmas. Tai reiškia, kad žmogus nesuinteresuotas tuo, kas vaizduojama ir kas 

reiškiasi. Tai estetinės nuostatos ypatybė, neleidžianti prasmingai klausti: kam? kas iš to, kad 

džiaugiesi tuo, kas džiugina? (Gadamer, 1997:28) 

Meno akivaizdoje, Gadamerio teigimu, visuomet tvyro įtampa tarp grynai aspektiško vaizdo bei 

vaizdinio ir reikšmės, kurią intuityviai suvokiam esant meno kūrinyje pagal tai, kokį poveikį mums turi 

susitikimas su menu. Kantas išeities tašku pasirinko ne skonį, o genijų, gamtos apdovanotą gebėjimą 

kurti ne sąmoningai taikantis prie taisyklių, o gebėjimą kurti tarsi pagal nebūtas taisykles kažką 

neregėta ir kas kartu atrodo sukurta pagal visas taisykles. Tai ir yra menas: kurti pavyzdinga, užuot 

gaminus taisyklinga (Gadamer, 1997:30). 

 

2.3 Gadamerio meno hermeneutika 

2.3.1 Savaimingas judėjimas — žaidimas 

Gadamerio teigimu, žaidimas tai — tokia elementari žmogaus gyvenimo funkcija, kad be jo 

apskritai neįsivaizduojama žmogiškoji kultūra. Žaidimas esąs savaimingas judėjimas, nesiekiantis 

jokių tikslų, kaip perteklinis fenomenas, kaip gyvybės saviraiška. Posakiai „bangų žaismas“, „šviesos 

žaismas“ reiškia judėjimą, nesusietą kokiu nors tikslu. Judėjimo laisvė suponuoja, kad šis judėjimas 

turi būti savaimingas. Žmogiškojo žaidimo ypatybė ta, kad jis gali įtraukti ir intelektą — savybę 

numatyti tikslus bei sąmoningai jų siekti. Žaidimo vaizdavimo funkcija — galiausiai parodyti ne bet 

ką, o tam tikrą žaidybinį judėjimą, taigi žaidimas yra save vaizduojantis žaidybinis judėjimas 

(Gadamer, 1997:34).  
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2.3.2 Dalyvavimas žaidime 

Žaidimas yra komunikatyvi veikla, nes čia nėra distancijos tarp žaidžiančio ir stovinčio greta. 

Nuolat vyksta vidinis dalyvavimas besikartojančiame judesyje. Žiūrovas — daugiau nei paprastas 

stebėtojas, matantis, kas vyksta; „dalyvaudamas“ žaidime jis yra žaidimo dalis. Gadameris pastebi, kad 

nuo apeiginio šokio iki parodymui atliekamų apeigų — vienas žingsnis, o nuo jo vienas žingsnis iki 

atsieto vaizdavimo, pvz. teatro. Arba iki vaizduojamojo meno, kurio dekoratyvumo ir išraiškingumo 

šaknys glūdi bendrame religiniame gyvenimo kontekste (Gadamer, 1997:34). 

Žaidime kažkas suprantama kaip kažkas, net jei tai nėra sąvokinis ir tikslingas dalykas, vien 

pačių nusistatyta judėjimo instrukcija. Dalyvavimas nereiškia, kad nebėra kūrinio, nes kūrinio vienovė 

(buvimas?) nereiškia jo uždarumą to, kuris juo susidomi ir kuris jį pasiekia, atžvilgiu. Jau žaidime 

esama yra protingumo užuominų — nusistatytų taisyklių laikymosi, to, ką stengiamasi pakartoti, 

tapatumo. Patiriant estetiškai, net patys trumpalaikiškiausi ir vienkartiniai dalykai suponuoja tapatumą. 

 

2.3.3 Meno šventiškumas 

Šventės patyrimas, pastebi Gadameris, susijęs su tuo, kad joje neįmanoma izoliuotis nuo kitų. 

Šventė tai bendrumas, tobulos bendrumo formos manifestacija. Darbas išskiria, nes dirbant būtinas 

darbo pasidalinimas, o šventė sutelkia. Šventimui būdinga tai, kad jis egzistuoja tik dalyvaujančiam, 

tai yra ypatingas ir kuo sąmoningiausiai atliktinas buvimas (Gadamer, 1997:57). 

Grožis reiškia ir viešumą, jis skirtas apžiūrai. Tai suponuoja tam tikrą gyvenseną, apimančią ir 

meninio apipavidalinimo formas, architektūrinį gyvenamosios erdvės formavimą. Jei mene esama 

šventiškumo, jis turėtų peržengti šias savo paskirties ribas, nes prekyba ar komercija niekad nebuvo ir 

nėra tikroji meno funkcija (Gadamer, 1997:70). 

 

2.3.4 Kūrinio identifikacija 

H. G. Gadamerio pastebėjimu, meno kūrinys yra tarsi organiška visuma. Gerai jaučiama, kad 

kiekviena vaizdo ar teksto atskirybė, kiekvienas momentas taip įpinti į visumą, kad neatrodo sudurstyti 

ar įvykių srauto nešiojami negyvi fragmentai. Tai atitinka Aristotelio meno grožio apibrėžimą, „nei 

pridėsi, nei atimsi“. 

Kūrinio vienovė atsiranda iš hermeneutinio tapatumo. Kaip suprantantis, stebėtojas turi 

identifikuoti kažką kaip tai, kas jis buvo ar yra, — ir šis tapatumas sudaro kūrinio prasmę. Jei taip, 

tuomet neįmanoma meninė produkcija, kuri neturėtų omenyje to, ką produkuoja, lygiai kaip ir to, kas 

tai yra. Gadameris pastebi, kad tą patvirtina ir kokio buities daikto pateikimas kaip meno kūrinio. 

Kūrinys yra neabejotinas dėl poveikio, o poveikis neabejotinai buvęs. Toks kūrinys neturi 

išliekamosios vertės klasikinio tvarumo prasme, tačiau hermeneutinės tapatybės prasme tai tikrų 

tikriausias „kūrinys“. Kiekvienas kūrinys tarsi palieka jį suvokiančiam erdvės, kurią pastarasis turi 
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užpildyti — žiūrėdamas į formą turi ją brėžti, aktyviai konstruoti, kaip reikalauja bet kuri kompozicija 

— ne tik piešinys, bet ir muzikinė, spektaklis, tekstas. Tai nuolatinė sąveika, į kurią įtraukia ir kurią 

valdo kūrinio tapatybė (H. G. Gadamer, 1997:38). 

Kūrinio tapatybės negarantuoja kokie nors klasicistiniai ar formalistiniai apibrėžimai. Meno 

istorikas ir estetas Richard’as Hamman’as tą tapatybę yra suformulavęs taip: „čia kalbama apie 

patyrimo savareikšmiškumą“. Patyrimas neįkomponuojamas į pragmatinius gyvenimo santykius ir 

nepaverčiamas jų funkcija, o pasirodo ir atsiskleidžia savo paties reikšme. Patyrimas čia nėra „juslinė 

daiktų oda“. Tai reiškia laikyti kažką tikru, t.y. kas juntama juslėmis, pamatyti ir priimti kaip kažką. 

 

2.3.5 Meno kūrinio patyrimas 

Patirti meno kūrinį, Gadamerio teigimu, gali tik tas, kuris „žaidžia kartu“, t.y. aktyviai stengiasi. 

Kūrinio tapatumą sudaro tai, kas jame yra „suprastina“. Jis reikalauja atsakymo, kurį duoti gali tik tas, 

kuris priėmė reikalavimą. Atsakymas turi būti jo paties pasiektas aktyvia pastanga. Be „žaidėjo“ 

nebūtų žaidimo. 

Gadameris pastebi, kad sekdami pasakotojo kalbą, mes užpildome erdvę, kurią mums palieka 

poetinis žodis. Tai sintezė, nes reikia daug ką susieti, suvienyti. Sakoma, kad paveikslas „skaitomas“ 

kaip tekstas. Nebūtinai tai kubistinis paveikslas, kuris reikalauja skirtingus to paties daikto profilius, 

rakursus lyg puslapius „versti“ vieną po kito, kad tai, kas pavaizduota, galiausiai atsiskleistų drobėje 

visa profilių įvairove, nauju spalvingumu bei plastika. Ir gilinantis į tradicinę meninę kūrybą, ir 

susidūrus su moderniojo meno reikalavimais privali dvasinė, refleksijos pastanga. Dalyvauti priverčia 

ne tik šiuolaikinis menas savo rafinuotomis kūrybos priemonėmis. „Skaityti“ meno kūrinį reiškia dirbti 

nepaliaujamą hermeneutinį darbą, kurį vairuoja visumos prasmės lūkestis ir kuriuo iš atskirybių 

išskaitoma visumos prasmė. (Gadamer, 1997:40) 

 

2.3.6 Simbolio atpažinimo reikšmė 

Antikoje simbolis buvo techninis žodis, reiškiantis atminimo šukę. Platono dialoge „Puota“ yra 

istorija, pasakojanti apie tai, jog kadaise žmonės netinkamu elgesiu užsitraukė dievų rūstybę ir buvo 

perplėšti pusiau. Nuo to laiko kiekviena gyvenimo ir būties puselė ieško savojo papildinio. Kiekvienas 

žmogus tarsi nuolauža, o meilė — viltis, kad nuolauža gali tapti visybe. H. G. Gadamerio supratimu, 

šis palyginimas tinka ir grožio meno prasme patyrimui, nes ir meno kūrinio reikšmingumas nurodo į 

kažką, kas nėra matoma ir suvokiama iš pirmo žvilgsnio. 

Simbolis, simbolinė prasmė reiškia, kad kiekviena ypatinga atskirybė yra tarsi būties nuolauža, 

su savuoju papildiniu galinti sudaryti darnią visumą, tarsi tai tas mūsų ilgai ieškotas gyvenimo 

fragmento papildinys. Kitaip nei nuoroda, alegorija, kurios nurodo į tai, ką galima patirti ir tiesiogiai. 

Grožio patirtis, ypač mene, pastebi Gadameris, — tai galimos tvarkos iššaukimas, kad ir kur tai būtų. 
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Ši patirtis esanti daugybiška, pažįstama mums tiek istorinės tikrovės, tiek dabarties simultaniškumo 

pavidalu. Meno kūriniai mums praneša vis tą pačią visybės žinią, patiriamo pasaulio ir žmogaus 

ontologinės padėties jame totalumą. Neapibrėžtas prasmės lūkestis, kurio dėka kūrinys tampa 

reikšmingas, nereiškia, kad suprasdami ir pažindami kada nors galėsime aprėpti visą visumą. 

(Gadamer, 1997:47)  

Simbolis yra tai, iš ko ką nors atpažįstame. Atpažinti nereiškia ką nors pamatyti dar kartą. 

Atpažinimas neturi pirmosios pažinties atsitiktinumo, jis pakylėtas idealybės sferon. Gadameris 

įžvelgia, kad atpažįstant pažįstama kur kas tikriau, nei leidžia trumpalaikis pirmasis susitikimas. 

Atpažįstant kintamybėje įžvelgiama tai, kas nekintama. Užbaigti šį procesą esanti tikroji simbolio bei 

kiekvienos meno kalbos simbolinio turinio funkcija  (Gadamer, 1997:67). 

Simbolis ne tik nurodo reikšmę, bet ir aktualizuoja ją — jis ją reprezentuoja. Pavyzdžiui, žymi 

asmenybė reprezentatyviai atvaizduojama portrete. Jame ji pati atlieka savo reprezentavimo vaidmenį. 

Tai reiškia, kad meno kūrinys nėra vien kažką primenantis ženklas, kažkokios būties nuoroda ar 

pakaitalas (Gadamer, 1997:50).  

 

2.3.7 Meno dabartiškumas 

Pasakojamos istorijos, pastebi Gadameris, nėra liudytojo parodymai. Jos liudija pasakojamus 

dalykus tik tuo būdu, kuriuo pasakoja, tik dalyvavimo intonacija, išliekančia nepaisant visų 

pakartojimų ir pagražinimų. Tai suteikia papasakotoms istorijoms kažką panašaus į tiesą, bet tikrai ne 

liudijimų patikimumą. Pasakojimai turi sužadinti žmogaus sielos sugebėjimą svajoti ir prisipildyti 

tokio pasakojimo aidu. Painūs gyvenimo keliai, audros sukrečiančios klausytojų vaizduotę, žavinčia 

poetinės formos galia patys atsiveria kaip tiesa. Tik mokslinei apšvietai plintant tai pradėta vadinti 

„fikcija“ (Gadamer, 1999:274) 

Kažką sakantis meno kūrinys stoja akistaton su mumis pačiais — jis išreiškia kažką, kas (taip, 

kaip pasakyta) yra tarsi atradimas, kažko paslėpto atsiskleidimas. Iš čia ir nuostaba. „Kaip teisinga, 

kaip tikra!“ nėra tai, ką jau žinome. Meno patirtis yra patirtis tikrąja prasme, todėl kaskart iš naujo 

tenka įveikti patirties keliamą uždavinį: įjungti ją į savo orientacijos pasaulyje bei savipratos visumą. 

Meno kalba remiasi tuo, kad savo dabartiškumu prabyla į kiekvieno žmogaus savipratą kaip kaskart 

dabartiška (Gadamer, 1999:60). Menui būdingas belaikis dabartiškumas, nes meno kūrinys nepriklauso 

nuo jokių istorinių ir visuomeninių sąlygų. Meno kurinio sukeliama patirtis, jo tapatumas yra 

išliekantys ir nuolat dabartiški. (Gadamer, 1999:231) 

Meno kūrinio būtis yra vyksmas. Menas yra vyksmas, kaip kalba yra pokalbis (Gadamer, 

1999:249). Kiekvienas kūrinys, pastebi Gadameris, į ką nors kreipdamasis, jau reikalauja atsakymo. 

Kas leidžiasi į tai, stabtelėdamas, žiūrėdamas, ar mąstydamas, jau įsitraukia į pokalbį ir kažkaip 

atsiliepia į kitą, su kuriuo ieško bendros kalbos, kaip ir kiekviename pokalbyje. 
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2.3.8 Meno supratimas 

Nesunku sutikti su Gadameriu, kad bet koks supratimo aiškinimas, kuris padeda suprasti kitiems, 

yra kalbinio pobūdžio. Visa pasaulio patirtis perduodama kalba, ir tai apibrėžia plačiausią tradicijos 

sąvoką: nors pati savaime ji ir nėra kalbinė, bet gali būti interpretuojama per kalbą (Gadamer, 1999:59) 

Meno kūrinys, pasak H. G. Gadamerio, žmogui kažką sako, ir ne tik taip, kaip istorinis 

dokumentas istorikui, — jis kiekvienam sako kažką, tarsi kalbėtų būtent jam, sako kaip kažką 

dabartiška ir vienalaikiška. Todėl iškyla reikalas suprasti to, ką jis sako, prasmę, išsiaiškinti ją sau ir 

išaiškinti kitiems. Tad suprasti nekalbinį meno kūrinį taip pat yra hermeneutikos uždavinys. Meno 

kūrinys yra ypatingas tuo, kad jį patiriame, suprantame ne tik pažinę prasmę, kaip tai daro istorinė 

hermeneutika, nagrinėdama tekstus. 

Gadamerio teigimu, gali būti įdomu, ką menininkas turi pridurti prie to, kas pasakyta viename 

kūrinyje ir ką jis sako kitame. Tačiau meno kalba suponuoja pačiame kūrinyje glūdinčią prasmės 

gausą, kuri padaro kūrinį neišsemiamą, kad ir kiek jį bandytume išversti į sąvokas. Dėl to mėgindami 

suprasti meno kūrinį negalime pasitenkinti patikima hermeneutikos taisykle, kuri sako, kad teksto 

keliamą uždavinį suprasti aprėžia mens auctoris (autoriaus mintis, intencija, kūrinio sumanymas).  

 

2.3.9 Meno istoriškumas 

Gadameris pastebi, kad visa, kas plačiausia prasme prabyla į mus kaip tradicija, kelia uždavinį 

suprasti, tačiau suprasti apskritai nereiškia, kad reikia iš naujo analizuoti savyje kito mintis. Ir istorijos 

mokslo uždavinys nėra suprasti subjektyvias istorijos dalyvių nuomones, planus ir išgyvenimus. 

Supratimo ir interpretacinių pastangų reikalauja veikiau didysis istorijos proceso prasminis kontekstas. 

Subjektyviosios istorijos procese dalyvaujančių žmonių nuomonės retai būna ar niekad nebūna tokios, 

kad vėlesnis istorinis įvykių vertinimas patvirtintų amžininkų vertinimą. Įvykių reikšmė, jų sampyna ir 

padariniai, pasirodantys istorinei retrospektyvai, pranoksta mens actoris lygiai taip pat, kaip ir meno 

kūrinio patirtis pranoksta mens actoris. „Lyginant su bet kokia kita, kalbine ar nekalbine tradicija, 

galima sakyti, kad meno kūrinys bet kuriai dabarčiai yra absoliuti dabartis ir kartu jis pasiruošęs tarti 

žodį bet kokiai ateičiai“ (Gadamer, 1999:62). 

Literatūrinis tekstas ne tik fiksuoja įvykusią šneką. Literatūrinis tekstas kaip tik todėl yra 

labiausiai tekstiškas, kad nenurodo atgal į pirmapradį veiksmą, bet savo ruožtu paliepia visus 

pakartojimus ir kalbinius veiksmus. Poetinis tekstas atlieka norminę funkciją, kuri ne nurodo atgal į 

pirminį kalbėjimą ar į kalbančiojo intenciją, o kyla iš jo paties. Literatūrinio pobūdžio tekstas ne tik 

fiksuoja šneką, bet ir pats yra autentiškas. Jei šneka pasižymi tuo, kad klausytojas klauso lyg kiaurai 

pro ją ir visą dėmesį nukreipia į tai, ką ji jam perteikia, tai literatūriniame tekste reiškiasi pati kalba 

(Gadamer, 1999:190). 
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2.3.11 Modernusis ir tradicinis menas 

Ir menininkai ir nuo meno nutolę žmonės pastebi naują kultūros reiškinį — XX a naujausiąją 

meninę kūrybą. Tai, kad klausytojai koncertuose vengia modernios disonuojančios muzikos, 

Gadamerio požiūriu parodo esant prieštaravimą tarp meno kaip švietimo religijos ir meno kaip 

modernaus menininko provokacijos. Šis konfliktas, autoriaus manymu, atsirado antrosios XIX amžiaus 

pusės tapyboje, kai susvyravo centrinė perspektyva. Atsisakius šios pamatinės meno prielaidos, kuri 

buvo privaloma tapybai nuo Renesanso ir išreiškė žmonijos meno ir mokslo pažangą, radosi naujos 

menininkų provokacijos. Viduramžiškas menas buvo be gamtamokslinio ir matematinio skaičiavimo, 

tarsi hieroglifas ar piktograma, aiškiai perskaitomas. Naujųjų laikų centrinės perspektyvos atsisakymas 

rodo, kad ji tebuvo laikina vaizdinės kūrybos forma. Tačiau šiais laikais, jos atsisakius, viduramžiškas 

perskaitomumas negrįžo. Atsirado tokie reiškiniai kaip formų skaidymas, vaizdinės formos 

nudaiktinimas. „Kubistinio paveikslo ar paveikslo be daiktų nebepamatysi uno intuitu, vien tik 

fiksuojančiu žvilgsniu. Tam reikia atlikti ypatingą veiksmą: reikia pačiam susintetinti įvairius profilius, 

kurių fragmentai šmėžuoja drobėje, tik tuomet galbūt lygiai taip pat tave sujaudins ir pakylės gili 

kūrinio dermė ir teisingumas, kaip ankstesniais laikais tai neabejotinai padarydavo bendras paveikslo 

turinys“ (Gadamer, 1997:12). 

Nesunku sutikti su Gadameriu, jog suprasti, kas šiandien yra menas, yra mąstymo uždavinys, 

kuriam kaip visumą reikia aprėpti tiek didįjį praeities meną, tradiciją, tiek modernųjį meną, kuris ne 

vien priešinasi tradicijai, bet ir semiasi iš jos jėgų bei įkvėpimo. Tiek atmintis ir prisiminimai, kuriuose 

gyvena praeities menas, tiek drąsus eksperimentavimas turėtų būti ta pati dvasios veikla. Svarbus ne 

tik giluminis nenutrūkstamas ryšys, siejantis senąsias menines formas ir dabartinį jų nepaisymą. 

Gadamerio teigimu, šiuolaikinis menininkas pasitelkia mūsų aktyvumą saviems siekiams įgyvendinti. 

Naujos meninės pažiūros siekiamos įdiegti kartu ir kaip naujai ugdomas solidarumas, nauja visų 

bendravimo su visais forma. Meno pasiekimai ne tik keičia aplinką. Tuo, ką kuria, menininkas įveikia 

įtampą tarp tradicijos puoselėjamų lūkesčių ir diegiamų naujų įpročių. 

Vienas svarbiausių modernaus meno siekių yra įveikti atstumą, kuriuo nuo meno kūrinio laikosi 

žiūrovai. Kiekvienoje šiuolaikinio eksperimentavimo menu formoje galima įžvelgti siekį santūrų 

stebėtoją paversti apstulbusiu dalyviu. Panašu, kad šiuolaikinio meno perteklinis simbolizmas, 

tuštumas ir nutolimas nuo kultūros tradicijos — reakcija į simbolių stygių karštligiškame 

progresyvizme, tikėjime technine, ekonomine ir socialine pažanga (Gadamer, 1997:35). 

Kas, klausia Gadameris, susidūrus su kokiu nors praeities meno kūriniu, yra visiems savaime 

suprantama? Istorinė sąmonė yra ne kokia ypatinga mokslinė ar iš pasaulėžiūros kilusi metodinė 

pozicija, bet savotiška mūsų pojūčių dvasingumo instrumentuotė, iš anksto nulemianti mūsų meno 

regėjimą ir patyrimą. Gadamerio hermeneutiniu požiūriu, tiek savo pačių istorijos tradiciją, tiek su 
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Vakarais nesusijusių pasaulių tradicijas ir formacijas mes galime reflektuoti kaip kitas ir būtent šitaip 

jas įsisavinti. Problema: kaip tai pavyksta padaryti ir kodėl istorinė sąmonė ir jos naujasis 

reflektyvumas neatsiejami nuo pretenzijos, kad visa, kas regima, kreipiasi betarpiškai į mus? 

(Gadamer, 1997:16) 

 

2.3.12 Meno grožis ir teisingumas 

Menas reiškia „dailusis“, arba „gražusis“ menas. Kalbinėje patirtyje (ir lietuvių) dorovingumas 

siejamas su grožiu. Gražiai pasielgti reiškia pasielgti dorovingai. Gadameris primena, kad vokiečių 

idealistai Hėgelis ir Šileris „gražiuoju dorovingumu“ apibūdino graikiškąjį valstybingumą ir papročius. 

Gražumas čia nereiškiąs pompastikos ir dekoratyvinės prabangos, o kad grožis nuolat rodosi visose 

bendro gyvenimo formose. Toks grožis esantis kažkas, ką pripažįsta ir kam pritaria visi. 

Aristotelis pastebėjo, kad „gera“ visuomet susiję su praktika, o „gražu“ — pirmiausia su 

nekintamais dalykais, taigi skaičių ir geometrijos sritimi. Čia ryškėja grožio bei tiesos kaimynystė. 

Grožis lieka artimas žinojimo ir pažinimo sričiai. 

Graikams akivaizdžiausias grožio pasirodymas buvo kosmosas, dangaus tvarka. Griežti metų 

laikų, mėnesių, dienos ir nakties periodai atspindėjo nekintančią tvarką ir buvo žmonių darbų ir žygių 

dviprasmiškumo, nepastovumo priešybė. Grožiu Platonas vadina tai, kas ryškiausia ir patraukliausia, 

t.y. idealybės akivaizdumą. Gadamerio pastebėjimu, grožio esmė yra ne tikrovės priešprieša ar 

priešingybė, o grožis tarsi parodo, kad tai, kas tikra, nėra kažkur nepasiekiama, o šalia. Nutiesti tiltą 

tarp idealybės ir tikrumo yra ontologinė grožio funkcija (Gadamer, 1997:22) 

 

2.3.13 Grožėjimosi gamta prigimtis 

Analizuodamas estetinę grožėjimosi gamta patirtį, Gadameris pastebi, kad tam tikra prasme tai 

klaidingas įspūdis; iš tiesų mes jau negalime pažvelgti į gamtą kitomis akimis kaip tik meniškai 

išsilavinę ir patyrę žmonės. Dar XVIII a kelionių aprašymuose Alpės buvo vaizduojamos kaip baisingi 

kalnai, bjaurūs, gąsdinantys ir laukiniai, nieko neturintys bendra su grožiu, žmogiškumu, būties 

slaptingumu. Dabar pasaulis įsitikinęs, kad šie aukštikalnių masyvai įkūnija ne tik gamtos didybę, bet 

ir tikrąjį grožį. XVIII amžiuje dar buvo žiūrima racionalios tvarkos mokyklą išėjusios vaizduotės 

akimis. Gadameris sutinka su Hėgelio pastebėjimu, kad gamtos grožis yra meno grožio atspindys, jį 

mokomės matyti sekdami menininko matymu ir kūryba. (Gadamer, 1997:43) 

 

2.3.14 Idealistinis paklydimas 

Gadamerio supratimu, Hėgelio teiginys jog meno grožis tai „juslinė idėjos regimybė“ 

prieštarauja faktui, jog kūrinys kalba kaip kūrinys, o ne kažkokios žinios perdavėjas. Teiginio esą 

„filosofija ir sąvokomis galima pasivyti tai, ką miglotai, nekonceptualiai mums sako meno kalbos 
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juslinės atskirybės“ klaidingumą, pagal Gadamerį, parodo bet kokia meno patirtis, o ypač dabarties 

menas, nedviprasmiškai neleidžiantis iš mūsų laikų meninės kūrybos tikėtis orientacijos į sąvokomis 

išreikštas prasmes. Meno kūrinys, būdamas nepakeičiamas, nėra tik prasmės nešėjas, nes tą prasmę 

galėtų nešti ne tik jis. Meno kūrinio esmė veikiau esanti ta, kad jis yra. Menas ne tik atskleidžia 

prasmę, veikiau jis paslepia prasmę tvirtame pavidale, kad ji neišsisklaidytų ir neišsektų, o būtų 

įtvirtinta ir išsaugota darinio (kūrinio) konstrukcijoje. Galimybę išsivaduoti iš idealistinės prasmės 

sampratos ir išgirsti meno mums bylojančią būties pilnatvę arba tiesą, Gadamerio teigimu, suteikęs 

Heidegeris, parodęs, kad atskleisties sąvoka reiškia tik vieną pamatinės žmogaus patirties pasaulyje 

pusę. Greta atskleisties esanti ir paslėptis, užskleistis — žmogaus baigtinumo dalis. Ši filosofinė 

įžvalga, apribojanti idealistinį integravimą vien tik į prasmę, reiškia ir tai, jog meno kūrinyje yra 

kažkas daugiau nei vien tik reikšmė, kurią neapibrėžtai suvokiame kaip prasmę. Idealistinės estetikos 

klaida esanti ta, kad ji negeba įžvelgti jog menas mums nepralenkiamai išsiskiria tuo, jog jame 

susitinkame su atskirybe, su tik atskirybėje besireiškiančia tiesa. Simbolio esmė nesanti intelektualiai 

suvokiamos reikšmės ženklinimas; jo reikšmė išlieka jame pačiame (H. G. Gadamer, 1997:53). 

Čia nesu linkęs priimti Gadamerio nuomonę kaip atitinkančią ir mano supratimą apie tai, ką 

teigia idealistinė estetika. Kiek esu supratęs klausydamas idealistinės estetikos paskaitų, sąvoka 

Hėgeliui nėra konkreti žinia, ji turi istoriškai susiformavusį turinį. Sąvokos konkretumas pasireiškia tik 

tuo, jog ji suvokiama suvokimo momentų, o momentas yra konkretus ir vienas. Intelektualiai suvokti 

(įvardinti sąvoka) nereiškia neigti Heidegerišką užskleisties buvimą. Idėja negali būti išreikšta per 

laiko momento atskirybę. Per laiko momentą pajuntamas tik idėjos „švytėjimas“, arba, sakant 

Heideriškai, „atskleistis“, tuo tarpu visa kita lieka Heideriškoje „užskleistyje“. Idėjos konkretumą 

fiksuoti ilgiau nei momentui savyje gali tik pats kūrinys, tačiau jos suvokimas visada būna tik per 

momentinį „švytėjimą“. Nesant kitos galimybės patirti kūrinio prasmės ir pats idealistinis integravimas 

į kūrinio prasmę negali būti visą prasmę apimantis. Prasmė ir čia yra tik nujaučiama, jos neįmanoma 

visos suvokti intelektu. Pati prasmė yra viršlaikiška, o viršlaikiškumo mes, esantys konkrečiame 

erdvės-laiko pasaulyje, iš principo negalime patirti. 

 

2.4 Pastebėjimai apie Gadamerio hermeneutiką 

Perskaičius apžvelgiamus Gadamerio darbus atrodo, kad šiam autoriui yra pavykę pastebėti 

keletą tikrų dalykų. Meno kūrinys tikrai turi savo tapatumą ir suprantamas kaip kūrinys tik tada, kai 

patiriamas kaip toks vienetas. Tapatumas, kurį stebėtojas turi identifikuoti kaip tai, kas jis buvo ar yra, 

ir yra kūrinio turinys, kuriantis kūrinio prasmę. 

Supratimas yra tada, kai kažkas priimama kaip tiesa. Tuo momentu, kai žmogus kažką supranta, 

jis tą supratimą ir pajunta. Komunikacija yra prasmės bendrumo paieškos. Komunikuojant pajuntama, 

jog randama bendra prasmė, vadinasi esama prasmių, kurios nėra tik sau pačiam. 
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Menininkai yra ypatingo jautrumo ir pastabumo žmonės. Per meno kūrinius, įvaldę medžiagą, jie 

perteikia savo išgyvenimus, arba, filosofiniais terminais sakant, savo pastebėjimus ir įžvalgas. 

Patirdami meno kūrinį, arba kitais žodžiais, komunikuodami su meno kūrinyje įjuslinta kūrinio idėja 

mes taip pat pajuntame tą menininko išgyvenimą. Pajutę išgyvenimą patiriame ir kūrinio prasmę. 

Svarbūs man pasirodė Gadamerio pastebėjimai apie žaidimus. Kiekviename žaidime yra 

taisyklės. Be taisyklių nėra žaidimo. Kiekviename žaidime yra bendravimas pagal tam tikras taisykles 

tarp žaidime dalyvaujančiųjų. Žaidime, kaip ir šventėje, dalyvauti apsisprendžiama sąmoningai. 

Šventimui būdinga tai, kad jis egzistuoja tik dalyvaujančiam. Menas daromas dėl žiūrovų ar klausytojų 

reakcijos, jo patyrimas vyksta bendraujant su meno kūriniu. Be reakcijos nėra bendravimo ir menas 

negali būti patiriamas. Kai suprantama meno kūrinyje slypinti  taisyklė, jis atpažįstamas kaip kūrybinis 

vienetas ir meno kūrinys. Menas yra tarsi suprasta taisyklė, tam tikros tvarkos, simetrijos, tiesos 

pastebėjimas jusliniame objekte.  

Teisingo ir gražaus artumas jaučiamas ne tik dėl esamos kalbinės patirties (juk apie teisingą, 

dorovingą poelgį sakoma „pasielgė gražiai“). Jau senovės graikai pastebėjo, kad grožis slypi vidinėje 

daiktų tvarkoje, harmonijoje, simetrijoje. Harmoniją ir simetriją (kartu ir grožį) galima pasiekti 

veikiant taisyklingai, pagal harmonijos ir simetrijos taisykles. Taisyklė yra teisingas (ne klaidingas) 

būdas kažkam pasiekti. Siekiant pagal taisyklę, siekiama teisingai. Taigi grožis matomas dėl formos  

teisingumo, neklaidingumo, dėl kūrinį gaminant pasirinkto tiesos kelio. Ir kalbinė patirtis mums 

primena, kad taisyklė — tai, kas ištaisyta, vadinasi teisinga. Tačiau kūryba yra ne sekimas taisyklėmis, 

o jų kūrimas. Todėl ir meno kūriniai kuriami ne pagal taisykles, tačiau sukurti atrodo pagal visas 

taisykles. 

Grožis negali būti neteisingas. Nebent apgaulingas. Tačiau apgaulingumas jau etinė, o ne 

ontologinė (paties grožio kaip tokio) sritis. Mene yra teisingumas ir tiesa. 

Bet koks tikrovės pažinimas yra komunikatyvi veikla. Aplinką žmogus nuolat patiria, atpažįsta ir 

įvardina savo turimomis sąvokomis. Meno kūriniai ypatingi tuo, kad jais sąmoningai (bet nebūtinai 

paties menininko įsisąmonintai) siekiama sukelti tam tikrą patyrimą, o per jį perduoti prasmę. 

Vertinamasis tikrovės sprendinys meno kūrinio atveju nėra visiškai laisvai pasirenkamas, o numatytas 

meno kūrinyje slypinčio komunikacinio sumanymo. Net ir šiuolaikinis menas, nors jame dažnai 

nebūna ir paties meno kūrinio, visgi orientuojasi į patį komunikavimo aktą. Būtent per šį aktą ir 

klasikiniai ir šiuolaikiniai menai perteikia kūrinio idėją, ar, kitais žodžiais tariant, atskleidžia 

nepaslėptį. 
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2.5 Meno daiktiškumas 

Šiame skyrelyje pateikiami samprotavimai apie šiuolaikinį meną, jo (ne-)daiktiškumą. Analizę 

patalpinau darbo dalyje, skirtoje hermeneutinei filosofijai, nes čia siekiama suprasti, interpretuoti 

reiškinį, o ne paaiškinti jo kilmės istorines sąlygas. 

 

2.5.1 Kūrybiškumo pasireiškimas 

Menas neįsivaizduojamas be kūrybos. Kad gimtų menas, turi įvykti kūrybos aktas. Tai, kas 

meniška, suvokiama kaip kūrybiškumo pasireiškimas. Kaip kažkas, kas yra kūrybiška, mums 

pasireiškia, kad tai galėtume patirti esant? Kad galėtume patirti juslėmis, pažinimo objektas turi būti 

daiktiškas, gamtoje esantis. Kūrybos rezultatas — kūrinys irgi turi būti daiktiškas, nes kitaip jis nebūtų 

prieinamas jusliniam suvokimui. Pati kūryba savaime nėra kūrinys, nes ji nėra daiktiška. 

 

2.5.2 Kūrinio gaminimo prasmė 

Kūrinys be jo pagaminimo būdo, gamybos technikos atsirasti negali. Meno kūrinio gaminimo 

techniką galima vadinti būdu, sugebėjimu kažką pavaizduoti. Kūrinys atsiranda jį pagaminus, iki tol 

gali būti tik neišreikštas kūrybinis sumanymas, negimęs kūrinys. Ar įmanoma kažką pagaminti 

nesugebant tai gaminti, arba, meno atveju, perteikti be gaminimo technikos, sugebėjimo perteikti?  

Meno kūrinio tikslas — sukelti emociją. Kad sukeltų emociją, jis turi veikti kaip emociją 

sukelianti sistema. Bet kokiai sistemai pagaminti reikalingos technikos žinios, sugebėjimai, tad meno 

kūrinys yra techninė, emociją kelianti sistema. Meno kūrinio gaminimas yra techninės sistemos 

kūrimas. Techninę sistemą gaminti, neturint įgūdžių, meistriškumo ir žinių galima bandyti, tačiau toks 

bandymas greičiausiai bus nevykęs. 

Menas suprantamas kaip tai, kuo kažkas vaizduojama. Taigi, kuo tobuliau menininkas įvaldęs 

gaminimo techniką, tuo sėkmingiau gali pavaizduoti tai, ką nori. Neįvaldęs jokios gaminimo technikos 

žmogus negali savo kūrybinio sumanymo daiktiškai išreikšti, tad jo kūryba ir lieka neišreikšta, menu 

nevirtęs kūrybinis sumanymas. 

 

2.5.3 Meno kūriniai, ar sumanymų simboliai? 

Meno kūrinys turi sukelti emociją, vaizdinį. Tačiau vaizdinį mums sukelia bet koks objektas. 

Jokio objekto nepažįstame tiesiogiai, o kaip vaizdinį — kompromisą tarp jau turimo apriorinio vaizdo 

ir juslinės tikrovės. Ar gali meno kūrinio funkciją atlikti bet koks daiktas? Toks, kuriam pagaminti 

neprireikė menininko sugebėjimo tą daiktą apdirbti? Praktika rodo, kad tokie daiktai šiais laikais 

neretai būna eksponuojami meno kūriniams skirtose vietose. Būdamas meno kūrinio vietoje toks 

daiktas nebėra tik pats daiktas, bet ir kažką vaizduoja, turi intenciją sukelti tam tikrus estetinius 

potyrius žiūrovų sąmonėje. Kaip ir įprastinio meno atveju, kažkas daiktiška ir čia atstovauja 
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kūrybiniam sumanymui. Tačiau ar potyris vadintinas estetiniu, jei jį sukelia ne tai, kaip objektas 

apdirbtas, o tai, kur ir kaip jis pristatytas? 

Įprastiniai daiktai gali turėti ne tik funkcinę paskirtį, bet ir kažką simbolizuoti. Pavyzdžiui, 

raktais ne tik rakinamos spynos, tačiau jie turi ir simbolinę reikšmę (valdžios, sprendimo galios). 

Neapdirbtas objektas meno kūrinio vietoje taip pat kažką simbolizuoja. Tačiau, būdamas neapdirbtu 

objektu, toks daiktas gali tik simbolizuoti, nors ir būdamas kūrinio vietoje bei žiūrovams keldamas 

mintis bei vaizdinius. Tuo tarpu apdirbto objekto atveju pats jo apdirbimo būdas išreiškia kūrybinį 

sumanymą. Tad ką simbolizuoja neapdirbtas objektas būdamas meno kūrinio vietoje? Tai, kam jis toje 

vietoje atstovauja — kūrybinį sumanymą. Skirtumas nuo tradicinio meno čia pakankamai ryškus — 

meniškai neapdirbti objektai tik atstovauja kūrybiniams sumanymams, vadinasi juos galima vadinti 

nerealizuotais kūrybiniais sumanymais, kūrybinių sumanymų simboliais, o meniškai apdirbtieji yra 

realizuoti kūrybiniai sumanymai, menas. 

Apdirbto objekto formoje tarsi paslepiama daug simbolių, kurie sudaro kūrinio vienovę. Atskirų 

simbolių meno kūrinyje, kaip suvoktame vienete, nematome. Įprastinis daiktas, būdamas vienu 

simboliu, kūrinio vienovės sudaryti negali.  

Kalbinė patirtis taip pat mums primena, kad menas yra visų pirma meistriškumas kažką labai 

gerai atlikti. Kai kažkas atliekama stebėtinai gerai, įgudusiai, apie tai sakoma, jog tai yra „menas“. 

Įprastinis daiktas dar ir todėl negali būti meno kūriniu, kad joks stebėtinas sugebėjimas jam pagaminti 

nebuvo panaudotas. 

Patį menu pristatomą reiškinį, kuriame naudojamos ne meniškai struktūruotos medijos, būtų 

galima vadinti kūrybinių sumanymų (simbolių) demonstracija. Idėja čia neretai išreiškiama lydinčiais 

komentarais, sąvokomis, o ne jusliškai, vadinasi patys objektai neatlieka meno kūrinio, kaip jusliškai 

suvokiamo objekto, funkcijos. Sąvokų sistemomis idėjos perteikiamos filosofijoje, todėl kuo labiau 

komunikacija tarp meno ir žiūrovo vyksta sąvokomis, tuo labiau jis primena filosofiją, nei meną. 

 

3. LYGINAMOJI POZITYVIZMO IR HERMENEUTIKOS ANALIZĖ 

3.1 Lyginimo metodas 

Tai, kaip reiškiniai lyginami, kokios įžvelgiamos jų bendrybės ir skirtumai, priklauso nuo 

pasirinkto lyginimo metodo, požiūrio taško. Metodo pasirinkimas yra problemiškas, nes požiūrio tašką 

kiekvienas žmogus vienu metu gali turėti tik vieną ir tik juo gali vadovautis lygindamas. Tai, kaip bus 

palyginta, visiškai priklauso nuo požiūrio, kurį tuo metu turi palyginimą atliekantis autorius, nes nuo 

savo pažiūrų net lyginimo momentu neįmanoma pabėgti. Palyginti žmogus gali tik savo supratimą apie 

vieną reiškinį su savo supratimu apie kitą reiškinį. Nieko patikimiau jis neturi ir negali turėti. 

Ir pozityvizmas, ir hermeneutika yra kalbėjimo apie reiškinius, jų skirtumų ir panašumų 

įžvelgimų metodai, tad ir patį skirtumą tarp pozityvizmo bei hermeneutikos galima mėginti apibūdinti 
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tiek pozityvistiškai, tiek hermeneutiškai. Ar gali vienas autorius lyginti tiek pozityvistiškai, tiek 

hermeneutiškai, ir ar tai nebus nepriklausymo nuo savųjų pažiūrų iliuzija? Ir pozityvizmas, ir 

hermeneutika nėra griežtos kanonizuotos sistemos. Tai, kas priskirtina vienai ar kitai srovei, kokie 

esmingiausi ir būdingiausi jų skirtumai, yra diskusijos klausimas. 

Šio darbo dalis, kurioje rašau apie pozityvizmo ir hermeneutikos kilmę, raidą, yra pozityvistinio 

pobūdžio. Rašydamas apie šių reiškinių atsiradimo ir paplitimo istorines sąlygas miniu mano nuomone 

tam reikšmės turėjusius faktus, taigi vėlgi elgiuosi pozityvistiškai. Nors skyriaus pavadinime esantis 

žodis „analizė“ rodo intenciją visumą skaidyti dalimis ir lyginti, vadinasi naudoti pozityvistinį metodą, 

tačiau naudojamo metodo pobūdis vis tiek neišvengiamai priklauso nuo lyginančiojo santykio su 

pozityvizmu. Nepriklausyti nuo savo pažiūrų neįmanoma, tačiau abu metodus gali naudoti bet kuris 

autorius, kuris turi susidaręs apie šiuos metodus nuomonę. Kiekvienas lygina pagal savo unikalų 

supratimą ir pažiūras, taigi ir pats lyginimas, jei jis yra originalus, ne „aklai“ perpasakotas, yra 

unikalus. 

 

3.2 Faktas ir tiesa pozityvizme ir hermeneutikoje 

Pozityvizmas suprantamas kaip požiūris, kuriam rūpi visų pirma faktai, nes toks yra jo tyrimo 

pagrindas. Įvykę faktai gretinami, aiškinami, iš to daromos išvados, kuriamos paaiškinančios teorijos. 

Pozityvistiniu požiūriu, pirma susiduriama su faktais, o vėliau galima jų analizė. Kalbos ne apie faktus 

esančios tuščia metafizika. Hermeneutikai rūpi mąstymo, supratimo, patyrimo įvykiai, jos tiesos 

pagrindas — pasiektas supratimas. Hermeneutinio tyrimo požymis — kalbama apie tai, kaip kažkas 

„suprantama“. 

Pozityvistinis faktų pirmumo pažinime metodas atrodo abejotinas, nes patirtis atsiranda pirmiau 

faktų. Jusliniai įvykiai pirma patiriami, o tik vėliau interpretuojami ir virsta faktais. Nėra savarankiškų 

faktų, visi jie tėra žmonių patirtų potyrių interpretacija. Faktas pats savaime negali būti atsakymas. 

Faktai tėra klausimai, o mąstymo konstrukcijos — atsakymai, nes tik suprastas faktas duoda atsakymą. 

Grynas faktas, kuriuos apibendrina pozityvizmas, be supratimo negali ir egzistuoti. Faktas visada 

priklauso nuo reiškinio interpretacijos, tad jis didele dalimi yra ir interpretuojančiojo reiškinį, ir apie 

faktą sužinančiojo kūryba. Pažinimas be aprioriškumo neįmanomas, nes kitaip negalėtume įvardinti 

pastebėtų reiškinių pagal panašumą į jau patirtus. Todėl pozityvistiniai faktai negali būti grynai 

empiriniai, objektyvūs, duodantys tikrus atsakymus. 

Pačiam pozityvizmui svarbus tik faktų aiškinimas, tarsi įvykių virtimas faktais yra savaime 

suprantamas ir nevertas dėmesio procesas. Pozityvizmas netiria kaip veikia jo metodas, kaip faktai 

tokiais virsta iš juslinių duomenų. Kelti tokį klausimą būtų jau ne pozityvistinė refleksija. Supratimo 

klausimus nagrinėja hermeneutika.  
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Faktiškumas hermeneutikoje remiasi atidžia patyrimo įsisąmoninimo ir virtimo faktu proceso 

refleksija. Supratimas turi išankstines sąlygas, nuo kurių ir priklauso jo faktiškumas. Suprantantysis 

nėra kažkokiu būdu atsiradęs iš niekur ir negali būti nepriklausomas nuo istorijos (Gadamerio 

vadinamos Wirkungsgeschichte, „veikiančioji, gyva istorija“), kuri jį veikia kiekvienu momentu. 

Veikiančiosios istorinės sąmonės, to, kas vadinama „prietarais“ poveikio sau pats žmogus negali iki 

galo suvokti, nes jo suvokimas remiasi ta pačia istorine sąmone. Kalba, kurios žodžiais suprantantysis 

įvardina tai, ką supratęs, taip pat turi savyje istorinę sąmonę. Ryšio tarp daiktų ir sąvokų sistema 

kiekvienoje kalboje istoriškai susiformavusi kažkiek skirtinga. Kalbos žodžių reikšmės yra sutartos 

pagal buvusias istorines aplinkybes, o jos kiekvienos tautos, dialekto, socialinio sluoksnio yra vis 

kitokios. Net patys kalbos garsai, viena kalba vienaip, kita kitaip skambantys žodžiai nemenka dalimi 

formuoja suprantančiojo požiūrį, taigi irgi yra veikiančioji istorinė sąmonė. Faktiškumas 

hermeneutikoje randamas per simbolių interpretaciją, pasitelkus žaidimą, dialogą ir kalbą ir pasireiškia 

fakto reikšmės supratimo bendrumu. Jei bendraujant sutariama dėl bendrai juntamos reikšmės, tai ir 

laikoma įvykusiu hermeneutiniu faktu. 

Pozityvizme faktų tikrumas verifikuojamas — tikrinamas praktika, statistika, pasitikima 

tiriančiojo faktų konstatavimu, jei jo tyrimas atitinka praktinius nešališko tyrimo kriterijus. Tikresnės 

tiesos už tokiu būdu gautąją pozityvizme nėra. Vienas iš pozityvizmo pradininkų empirikas Džonas 

Stiuartas Milis (John Stiuart Mill) savo knygoje „Apie laisvę“ rašo: „Teigti, kad tiesa pati savaime turi 

kažkokią jai būdingą galią, kurios neturi klaida <...>, tėra nepagrįsto sentimentalumo pavyzdys“ (Mill, 

1995:63). Hermeneutikoje tiesą bandoma rasti ne verifikacija, o objektyvizacija, kuri randasi iš 

supratimo bendrumo. Tai, ką Mill’is vadina „nepagrįstu sentimentalumu“, hermeneutikai yra pats 

tikriausias, nes neabejotinai kiekvieno pajuntamas dalykas. Supratimo bendrumas tikrai būna, jei toks 

yra pajuntamas ir nebūna, jei tokio pajautimo nėra. Tiesa yra tai, kas bendrai suprantama kaip tiesa. 

 

3.3 Tikrumas pozityvizme ir hermeneutikoje 

Pozityvizmo ir hermeneutikos priešprieša panaši į empirizmo ir apriorizmo priešpriešą: viena 

koncepcija tiesos kriterijumi laiko faktiškumą ir pažinimą sieja tik su stebėjimo teiginiais, o kita 

kriterijumi laiko supratimo būtinumą, tad tikrasis pažinimas, jos požiūriu, yra tik aksiominis, formalus, 

racionalus. Kasdieniniam supratimui toks teigimas atrodo abejotinas — nejaugi šaltas, nešališkas 

pozityvistinis stebėjimas yra labiau abejotinas, nei hermeneutinis? Iš kur hermeneutikoje tas tikrasis 

pažinimas, tikrumas, kai viskas suprantama santykinai, priklausomai nuo subjekto istorinės situacijos?  

Atsakymą čia gali duoti paties tikrumo samprata. 

Fakto tikrumas pozityvistiškai sąlygojamas jį sudarančių faktų tikrumu. Ar faktas tikras, galime 

sužinoti tik tikrindami visus fakto teiginius. Pavyzdžiui, tikrinant fakto „Šuo išlindo iš būdos“ 

teisingumą, reikėtų patikrinti ar teisingi tokie faktai: 1) ar tai buvo šuo; 2) ar išlindo; 3) ar išlindo iš 
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būdos. Bandant tikrinti pirmąjį dėmenį, tyrimas toliau šakojasi: 1) ar turimas šuns aprašymas atitinka 

tam, ką reiktų vadinti šunimi; 2) ar aprašymas atitinka to gyvūno, kurį matėme išlendant iš būdos, 

vaizdui. Šiose šakose esančių teiginių faktiškumas irgi turėtų būti tikras, tik jei yra patikrintas, tačiau 

klausimų, į kuriuos reikėtų atsakyti, vis daugėja. Kiekvienas atsakymas iškelia naujų neatsakytų 

klausimų. Kas turėtų spręsti apie vaizdo ir aprašymo atitikimą — stebėtojų dauguma, ar kuris vienas? 

Kaip žinoti, kad stebėtojai neklysta? Iš kur žinoti, kad turimas aprašymas, su kuriuo lyginama, tikras?  

Tikrinant faktus, teiginių, kurių teisingumą reikia patikrinti, skaičius visada išauga iki begalybės. 

Viską patikrinti neįmanoma, todėl pozityvistinėje praktikoje, nors ir kalbama apie patikrintus faktus, 

patikrinimas nebūna užbaigtas, vis viena atsiremiama į prielaidas, kuriomis pasitikima be patikrinimo. 

Be to, sistema pakinta ją betikrinant. Nors pats įvykis gali būti ir užfiksuotas (pavyzdžiui, 

nufilmuotas), tačiau išsišakojantys faktai nuolat kinta — atsiranda nauji ir kinta esami reiškinių 

vertinimo, įvardinimo faktais kriterijai. Taigi toks faktų verifikavimas — visų priežastinių ryšių 

tikrinimas negali pavykti ir todėl, kad neišvengiamai nusitęsia į begalybę, ir dėl paties tikrinamo 

objekto (tikrovės) nepastovumo. Nepavykus patikrint tikrovės, galutinė pozityvistinio svarstymo apie 

tikrumą išraiška yra „nieko nėra tikra“. 

Kitaip tikrumas suprantamas hermeneutikoje. Hermeneutika neieško būtino tikrumo ten, kur jo ir 

negali būti — verifikuojant tikrovę. Tikra yra tai, kas jaučiama kaip tikra. Kažkas tikra tiek, kiek 

konkrečiu istoriniu momentu tuo neabejojama. Teiginys „Šuo išlindo iš būdos “ teisingas ir tikras, jei jį 

pasakęs stebėtojas yra nuoširdus, tai yra, jei jis pats sau matytąjį reiškinį būtent taip įvardino. Tai, kad 

viskas hermeneutikoje suprantama santykinai ir priklauso nuo istorinių sąlygų, visiškai netrukdo 

ieškoti tikrojo pažinimo ir tiesos. Subjekto istorinė situacija nuolat kinta, tad jis gali išreikšti tik 

teiginius, kurie atitinka jo sampratą apie tą situaciją, arba jos neatitinka. Subjektas negali išreikšti 

kažką „netikra“, kas neatitiktų jo esamos situacijos sampratos, nebent sąmoningai meluotų. Tuo būdu 

subjekto pažinimas hermeneutikoje negali būti netikras būtent dėl jo nuolatinio santykinumo ir 

kintamumo. Daugiau nei vienam subjektui būdingas, ne momentinis (vadinasi transcendentalus) 

tikrumas hermeneutikoje randamas per bendravimą. Tikrumas „objektyvizuojamas“ — pajuntamas per 

supratimo bendrumą, susitariant dėl bendros prasmės. Tokio sutarimo galimybė įrodo tikros tiesos ir 

tikrumo egzistavimą. 

Hermeneutika tiesos tikrumą randa ten, kas žiūrint pozityvistiškai atrodo kaip jokio „realaus“ 

pagrindo neturintys svarstymai — iš kur žinoti, kad tai, ką supranta žmogus, yra realu ir pozityvistiškai 

„tikra“? Sunku patikrinti, koks yra subjekto individualus supratimas, o ir paties tokio tikrinimo vertė 

sąsajų su pozityvistine tikrove požiūriu atrodo abejotina. Tai, kas vyksta „tikroje“ pozityvistinėje 

„didžiojoje realybėje“, su individualiu supratimu gali turėti mažai ką bendra. Pozityvistiniais principais 

besiremiančios filosofijos srovėms natūraliai iškyla klausimai „ar kas nors yra tikra“, bei „ar realybė 

yra tikra“. Hermeneutiškai tokie klausimai neatrodo prasmingi — visa, kas realu, yra, vadinasi to 
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tikrumo nei įmanoma, nei reikia tikrinti. Tikra ir teisinga tai, kas nėra klaidinga, arba apgaulinga. 

Apibendrinant — pozityvistiškai tikra vadinama tai, kas formaliai patikrinta, o hermeneutiškai — tai, 

kas nekelia abejonių. 

 

3.4 Aiškinimas ir supratimas 

Pozityvistinė filosofija apibūdinama kaip aiškinanti, bet nesiekianti supratimo. Tačiau ar 

įmanoma apskritai kažką aiškinti nesuprantant ir nesiekiant supratimo? Tai nebūtų aiškinimas, o 

veikiau beprasmis kalbėjimas, tad pozityvizmas pagal šį požymį būtų tarsi kalbėjimas nesuprantant. 

Bet kokia jame esanti pastanga suprasti tuomet būtų hermeneutinis bruožas, tolinantis jį nuo 

pozityvistinių principų. Tačiau ar apskritai prasminga kalbėti apie filosofiją, kuri nieko suprantama 

nesiūlo? Tai būtų veikiau buitinė kalba (ir dar pati beprasmiškiausia jos rūšis!), nei filosofija, ar 

mokslas.  

Ar įmanomas aiškinimas be pastangos suprasti? Neįmanomas, nes jei nesiekiama supratimo, tai 

tokia kalba ir nėra aiškinimas. Aiškinimo tikslas savaime yra supratimas. Estetiką pozityvistas I. Tenas 

vadino meno filosofija, kuri teikia supratimą, jos uždavinys esąs suprasti kiekvienos meno šakos 

prigimtį ir jos egzistencijos pagrindines sąlygas. Be pastangos suprasti nebūtų ir aiškinimo, taigi ir 

pozityvistinis aiškinimas irgi yra siekis suprasti. Prasmingai kalbėti galima tik suprantant ką kalbama, 

tad net ir pozityvistinė kalba išduoda esantį supratimą. 

Bandydami kažką suprasti, lyginti, atliekame hermeneutinį supratimo veiksmą. Pozityvizmas, 

atmesdamas klausimą „kodėl“, atmeta ir galimybę suprasti. Hermeneutika pozityvizmo „kaip“ 

neatmeta, o jį savuoju „kodėl“ paverčia prasmingai atsakomu. Po kiekvienu suprastu pozityvistiniu 

„kaip“ slypi hermeneutinis „kodėl“, kitaip faktas lieka nesuprastas ir neužrašomas. Pozityvizmas tiek 

yra faktinis, kiek yra hermeneutinis, tai yra atsakantis ir į „kodėl“. 

Pagrindinis skirtumas, kurį įžvelgiu tarp pozityvistinės ir hermeneutinės filosofijų yra ne tas, kad 

viena jų užsiima aiškinimu, kita supratimu. Aiškinant taip pat siekiama suprasti. Aiškinama žodžiais, o 

žodžiai parenkami ne bet kokie, o tinkami. Pačiuose žodžiuose yra supratimas. Jų reikšmės yra 

istoriškai sutartos supratimo pagrindu. Pozityvistinė filosofija taip pat apima supratimą, nes jau 

pačiuose žodžiuose slypi protas ir supratimas. Pozityvizmas, pats to nepastebėdamas, aprioriškai 

pasitiki istoriškumu ir kalbos protu, o pačių žodžių parinkimas (supratimo aktas) pozityvistiškai nėra 

mąstomas. Hermeneutika atkreipia dėmesį į istoriškumo ir kalbos dalyvavimą supratimo procese. 

Hermeneutika mąsto apie kalbos ir tikrovės atitikimą, o pozityvizmas — ne. 

Svarstant hermeneutiškai mąstoma apie tai, apie kas kalbama, ir kaip tai suprantama, o svarstant 

pozityvistiškai — pasitikima istoriniu žodžių turiniu, apie jį net nesusimąstoma. Gali kilti klausimas — 

kur daugiau filosofijos, ar kalbant apie supratimą, ar apie tai, kas tiesiog yra tikrovėje? Jei manysime, 

kad tai, kas yra tikrovėje, tyrinėja specialieji mokslai, o pažinimas — filosofijos sritis, tuomet ir 
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pozityvizmą problemiška laikyti filosofija. Jis galėtų būti tiek filosofiškas, kiek jame pasitaiko 

hermeneutikos. Tačiau, kita vertus, būties teorija, kuri laikoma filosofijos sritimi, irgi kalba apie 

santykį su  tikrovę.  Pozityvizmą tad bendrais bruožais galima laikyti būties teorija, o hermeneutiką — 

pažinimo teorijos sritimi. 

 

3.5 Pozityvizmo ir hermeneutikos priešybės 

Pozityvizmo ir hermeneutikos skirtumai yra tokie, kad juose galima įžvelgti dialektines poras, 

empirizmas-apriorizmas, indukcija-dedukcija. Hermeneutinis supratimo ratas, ėjimas nuo bendrybės 

prie atskirybės, ir atgal, yra labiau dedukcinio pobūdžio. Bendrybė čia yra pirminė, ir naudojama tam, 

kad ją suvokę galėtume pastebėti atskirybes. Tuo tarpu pozityvizme kryptis labiau indukcinė, bendrybė 

formuojama ir priklausoma nuo atskirybių. „Svarbu suteikti kuo didesnę laisvę neįprastiems dalykams, 

kad laikui bėgant išaiškėtų, kuriuos iš jų dera paversti papročiais“ (Mill, 1995:103). 

Įdomu pasvarstyti, kas lemia tai, kuriai pusei yra artimesnės bet kurio žmogaus pažiūros? Vieni 

žmonės yra linkę spręsti ir veikti pagal turimus faktus, situaciją, bendras požiūris jiems ateina vėliau, o 

kiti linkę pirma susikurti požiūrį, o po to veikti, nes be to bendrumo pajautimo veikla jiems atrodo 

neturinti pagrindo. Tuo tarpu pirmieji tokį bendro požiūrio kūrimą linkę laikyti tuščiomis, pagrindo 

neturinčiomis svajonėmis. Jie gali veikti ir be bendro supratimo, o antriesiems be tokio supratimo, be 

nežinojimo „ką dabar darau?“ veikti yra sunku. Nepanašu, kad ši pirminė nuostata, polinkis, keistųsi 

priklausomai nuo išsilavinimo, ar įgytos patirties. Greičiausiai čia labiau lemia ne išsilavinimas, bei 

istoriniai, aplinkos veiksniai, bet prigimtinis psichikos mechanizmo tipas. 

Pozityvistinis veiklos būdas dominuoja aktyviame įprastiniame gyvenime. Indukciniam veiksmui 

yra linkę iniciatyvūs žmonės, veikiantys pagal aplinkybes, esamas sąlygas, o ne pagal savo apriorines 

nuostatas. Praktikoje paprastai pirmauja tie, kurie prisitaiko prie aplinkybių, jomis naudojasi ir jas 

kuria, o ne užsiima svarstymais apie atsirandančių aplinkybių atitikimą tam, kokiomis jos turėtų būti. 

Aprioriniai dedukciniai samprotavimai dažnai pavadinami abejotinos reikšmės moralizavimais, o 

empiriniai indukciniai — vertingomis kultūrinėmis įžvalgomis. Sporto varžybos ne indukciškai ir 

neįsivaizduojamos — jose nugali tie, kurie aktyviai veikia pagal aplinkybes, o svarstymams, ar 

taisyklės yra geros, varžybų metu tiesiog nėra laiko. 

 

3.6 Požiūris į istoriškumą 

Ieškant pozityvistinės ir hermeneutinės filosofijos sankirtos įdomu panagrinėti pozityvizmo 

atstovo I. Teno ir hermeneutiko H. Gadamenio požiūrį į istoriškumą. Abu jie savo tyrimuose 

akcentuoja istoriškumą, tačiau supranta jį skirtingai. 

Gadamerio hermeneutikai svarbu tai, ką kūrinys perteikia. Meno perteikiama tiesa kreipiasi į 

mus kartu su visu savo laikotarpio turiniu, nesvarbu kada tas kūrinys atgaminamas. Istorija įvyksta tuo 
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metu, kai kūrinys patiriamas. Meniškai pasakojamos istorijos, pastebi Gadamenis, nėra paprasti 

liudytojo parodymai. Jos liudija pasakojamus dalykus tik tuo būdu, kuriuo pasakoja, tik dalyvavimo 

intonacija, išliekančia nepaisant visų pakartojimų ir pagražinimų. Tai suteikia papasakotoms istorijoms 

kažką panašaus į tiesą, bet tikrai ne liudijimų patikimumą. Pasakojimai turi sužadinti žmogaus sielos 

sugebėjimą svajoti ir prisipildyti tokio pasakojimo aidu. Painūs gyvenimo keliai, audros sukrečiančios 

klausytojų vaizduotę, žavinčia poetinės formos galia patys atsiveria kaip tiesa. Tik mokslinei apšvietai 

plintant tai pradėta vadinti „fikcija“. Gadameris pastebi, kad visa, kas plačiausia prasme prabyla į mus 

kaip tradicija, kelia uždavinį suprasti, tačiau suprasti apskritai nereiškia, kad reikia iš naujo analizuoti 

savyje kito mintis. Ir istorijos mokslo uždavinys nėra suprasti subjektyvias istorijos dalyvių nuomones, 

planus ir išgyvenimus. Supratimo ir interpretacinių pastangų reikalauja veikiau didysis istorijos 

proceso prasminis kontekstas. Subjektyviosios istorijos procese dalyvaujančių žmonių nuomonės retai 

būna ar niekad nebūna tokios, kad vėlesnis istorinis įvykių vertinimas patvirtintų amžininkų vertinimą. 

Įvykių reikšmė, jų sampyna ir padariniai, pasirodantys istorinei retrospektyvai, pranoksta mens actoris 

lygiai taip pat, kaip ir meno kūrinio patirtis pranoksta mens actoris. „Lyginant su bet kokia kita, 

kalbine ar nekalbine tradicija, galima sakyti, kad meno kūrinys bet kuriai dabarčiai yra absoliuti 

dabartis ir kartu jis pasiruošęs tarti žodį bet kokiai ateičiai“ (Gadamer, 1997:42). 

I. Tenas istoriškumą supranta kaip kūrinio priklausomumą nuo istorinių sąlygų, aplinkybių. 

Pasak jo, norint suprasti kiekvienos meno šakos prigimtį ir jos egzistencijos pagrindines sąlygas reikia 

kuo tiksliau nustatyti įvairius dvasios būvio etapus, kurių dėka atsirado tam tikra meno rūšis ar srovė. 

Kūrinys negalėjo atsirasti kitoks, nei nulėmė tuo momentu ir toje vietoje veikę istoriniai faktoriai. 

Žmogaus dvasios kūrinius jis ima tik kaip reiškinius ir faktus, kuriems ieško charakteringų bruožų ir 

atsiradimo priežasčių. Tokia filosofija, jo manymu, irgi teikia supratimą. Norint suprasti kūrinį, reikia 

įsijausti į to meto ir vietos gyvenimą. Čia atsiskleidžia šio autoriaus pozityvistinių pažiūrų ypatybės — 

šalinimasis nuo per didelių apibendrinimų, metafizikos baimė, taisyklė indukuoti hipotezes pagal 

pastebėtas aplinkybes. Meno kūrinio perteikiama idėja Tenui suteikia žinią apie jo sukūrimo laiko ir 

vietos istorines aplinkybes. Istorinis laikotarpis, praėjęs nuo kūrinio sukūrimo iki jo patyrimo, 

neįvertinamas. Kūrinio perduodamos istorinės žinios gyvuoja tarsi atskirai, nepriklausomai nuo 

stebėtojo, analizė vyksta istoriškai nesąlygotame „neutraliame taške“. 

Hermeneutinis supratimas įvyksta per bendravimą, taigi tokiu požiūriu nėra ir negali būti 

istoriškai nesąlygoto požiūrio taško į meno kūrinį, o pozityvistinis požiūris istorinius faktus 

konstatuoja tarsi pats būdamas nepriklausomas nuo esamo istorinio momento. Pozityvisinis meno 

patyrimas tarytum neigia bet kokios sistemos „iš viršaus“ buvimą, dedukciją, tačiau pats nejučiomis 

visgi laikosi sistemos „būti atsargiam, pradėti nuo aplinkybių“, taigi iš esmės vis tik pradeda nuo 

sistemos „iš viršaus“, dedukcijos. 
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3.7 Meno filosofijos skirtumai 

Estetikoje įsivyravus pozityvizmui apriorinėms metafizinėms spekuliacijoms buvo priešpriešinta 

mokslinė empirinė estetika. Jos objektas buvo dvejopas — tyrinėjo arba meną, arba estetinius potyrius. 

Tenas aiškino, kodėl menas įvairiais laikais skirtingose vietose įgijo skirtingas formas: tą faktą jis siejo 

su aplinka ir istoriniu momentu. Gottfried’as Semper’is meno formas aiškino kaip naudojamos 

medžiagos ir įrankių nulemtą dalyką. Ch. Darwin’as meną laikė lytinės selekcijos veiksniu, Herbert’as 

Spencer’is tam tikru žaidimu, reikalingu kovoje už būvį, nes jis lavina pojūčius. 

Pozityvizmas nieko nepasako apie kūrinį kaip estetinį vienetą, nes analizuoja tik jo atsiradimo 

priežastis. Pačios priežastys didele dalimi yra aprašančiojo konstruktai, tačiau pozityvistiškai 

nagrinėjant kūrinį tai nėra svarbu, nes metodologinių klausimų neįmanoma nagrinėti tą metodą taikant. 

Būdamas praktine filosofija, pozityvizmas ir meną supranta iš praktinės pusės, ieško jo naudingumo 

gyvenime. Menas ramina, linksmina, padeda gyventi. Meno kūrinio suteikiama informacija yra 

istorinio faktinio pobūdžio. 

Hermeneutinės filosofijos atstovo Gadamerio teigimu, abstrahavimasis nuo to, kas meno 

kūrinyje žmogui atsiveria kaip reikšminga yra pirminis, o noras visiškai apsiriboti „grynai estetiniu“ 

(išoriniu-aprašomuoju) jo vertinimu yra antrinis elgesys. Būtų tas pat, jei spektaklio kritikas nagrinėtų 

pvz. vien režisūrą, kai kurių vaidmenų atlikimo kokybę ir panašiai. Toks darbas geras ir teisingas, bet 

jis neatskleis paties kūrinio ir jo reikšmės, kurią jis įgavo spektaklyje. Būtent to ypatingo būdo, kuriuo 

kūrinys reprodukuojamas, ir už jo slypinčios kūrinio tapatybės neatskyrimas sudaro meninį patyrimą. 

Gadameris jį vadina „estetinis neskyrimu“. Kad žiūrint į kažką būtų galima kažką pamatyti, reikia šiek 

tiek mąstyti, bet čia yra laisvas intelekto ir vaizduotės žaismas. (Gadamer, 1997:41) 

 

3.8 Meno informatyvumas 

Meno poveikio tikslas — sukelti emociją. O emocija tai jausminis santykis su reiškiniu, arba to 

santykio išraiška. Santykio su reiškiniu turinys, pobūdis ir yra informacija apie reiškinį, vadinasi žinios 

apie jį. Todėl sukeldamas emociją meno kūrinys perduoda ne ką kita, o tam tikrą informaciją, žinias 

apie reiškinį. Menininkas, kurdamas kūrinį, sugeba jo įžvelgtus reiškinio požymius taip „sudėti“ į 

kūrinį, kad kūrinio sukelta emocija praneštų šias žinias žiūrovams, ar klausytojams. 

Turinys, kuris atsiskleidžia žiūrovui kūrinį patiriant, I.  Teno filosofijoje yra menininko norėta 

perduoti mintis. Hermeneutikoje šis turinys gyvuoja nepriklausomai nuo kūrinio autoriaus, jis 

atsiranda kūrinio patyrimo metu, „žaidime“ tarp kūrinio ir žiūrovo, yra priklausomas nuo patyrimo 

metu buvusios aplinkos. 

Moksline (prie jos priskirčiau ir filosofinę) kūryba žinios apie reiškinius perduodamos siekiant 

apsieiti be emocijų, nuosekliai argumentuojant. Mokslinės žinios pripažįstamos tokiomis, jei jos 

pretenduoja į visuotinumą, nėra vien kažkokia neaiškiais argumentais paremta nuomonė. Meninė 
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kūryba irgi pretenduoja į visuotinumą. Menu, kaip ir mokslu, siekiama perduoti visuotinai teisingą 

žinią. Menininkas nekuria meno kūrinio manydamas, kad tai, ką jis vaizduoja, tėra jo vieno 

išsigalvojimas, o tikroji tiesa ir teisingas požiūris yra kitokie. Jei taip kartais ir daroma, tai 

pripažįstama ne kaip menas, o parsidavimas, kičas, vadinasi ne menas. 

Ar žinia per emociją gali teikti ir vertingą mokslinį žinojimo? Gali, nes paaiškinimas 

nuosekliomis sąvokomis gali ateiti vėliau. Tai gali suteikti nuojautą, tapti stimulu, kryptimi hipotezėms 

ir tyrinėjimams, kurie sąvokomis išreikš faktus, mokslinį žinojimą. Moksliniuose tyrimuose rezultatas 

dažnai būna tik nujaučiamas, o įrodymai ieškomi. 

Pozityvistinis pasakojimas apie meno kūrinį atrodo aiškesnis, turintis pagrindą, mokslinis, ne 

„tuščias“. Jei kūrinys analizuojamas psichoanalitiškai, tampa svarbus tik autoriaus kūrybinių 

sprendimų, ar kūrinyje veikiančių veikėjų poelgių motyvų aiškinimas. Apie patį meno kūrinį kaip žinią 

perteikiantį vienetą pozityvistiškai sunku ką nors pasakyti. Žinia perduodama ją supratus, o supratimas 

jau hermeneutikos sritis. 

Tendencija apie meną kalbėti pozityvistiškai didele dalimi yra neišvengiama. Hermeneutika irgi 

negali pateikti aiškaus aksiomatinio kūrinio paaiškinimo. Hermeneutinio tyrimo rezultatas tegali būti 

bendravimo tarp kūrinio ir jo žiūrovo aprašymas. Tokio bendravimo metu žiūrovas kūrinyje atranda 

naujas prasmes, kurios daugeliu atvejų nebuvo įsisąmonintos ir kūrinio autoriaus. Tai, ką tikrai gali 

hermeneutika, yra paaiškinti, jog meno kūrinį paaiškinti jį paaiškinimą išreiškiant sąvokomis 

neįmanoma, nes jis sukelia individualių emocinį potyrį. Jei būtų įmanoma tą per emociją gaunamą 

išgyvenimą aprašyti, tuomet ir paties meno kūrinio nereikėtų. 

 

3.9 Pozityvistinis ir hermeneutinis požiūris į pasirinktą meno kūrinį 

Siekdamas akivaizdžiau pademonstruoti pozityvistinio ir hermeneutinio požiūrių skirtumus, 

remdamasis jų principais paanalizavau laisvai pasirinktą meno kūrinį. Analizes nesiekiau atlikti 

menotyrininkiškai profesionaliai, nes ir pats šis magistro darbas nėra iš menotyros srities. Tai, kas 

rašoma šiame skyriuje, skirta tik filosofinių koncepcijų skirtumams iliustruoti. Analizėms pasirinkau 

Gustavo Klimto paveikslą „Acqua Mossa II“, tačiau galėjau pasirinkti ir bet kokį kitą meno kūrinį, 

todėl kokius nors tokį pasirinkimą lėmusius motyvus čia nurodyti neverta. Paveikslo reprodukcija 

pateikta šio darbo priede.  

 

3.9.1 Pozityvistinis požiūris 

Jei vadovausimės I. Teno pozityvistiniu metodu tauta-aplinka-laikas, Klimto gyvenimo patirtys 

turėjo suformuoti ir apspręsti būtent tokį, o ne kitokį jo tapybos stilių. Įsijautus į menininką formavusią 

aplinką vaikystėje, jo kūrybinio kelio etapuose ir darbo prie šio paveikslo metu visumą, galima bandyti 

įsivaizduoti, kodėl Klimto „Acqua Mossa II“ paveikslas yra būtent tokio stiliaus. 
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Gustavas Klimtas (Gustav Klimt) gimė 1862 m. Baumgartene, Vienos priemiestyje aukso 

graverio šeimoje. Tėvui amatas nesisekė, tad vaikai užaugo visiškame skurde. Būdamas 14 metų, 

Gustavas metė mokyklą, bet sugebėjo įstoti į vietinę meno ir amatų mokyklą. Jis buvo toks talentingas, 

kad dar joje tebesimokindamas pradėjo gyventi iš gaunamų užsakymų. Sudarė partnerystę su broliu 

Ernstu ir kitu studentu, Francu Matšu, kurią pavadino „Klimt-Matsch & Co.“ ir vertėsi pastatų, 

statomų 1890-ųjų metų laikotarpiu, išorės ir vidaus, bei interjero dekoravimu. 

1897-aisiais Klimtas kartu su grupe pripažintų menininkų, norėjusių kurti moderniu ir drąsiu 

stiliumi, dalyvavo Secesijos judėjime, sukilime prieš akademinį ir oficialųjį to meto meno pasaulį. 

Secesininkų programa buvo pagrįsta noru skleisti naują požiūrį į visus kasdieninio gyvenimo aspektus 

ir atsiverti naujovėms iš užsienio. 

Paveikslas „Acqua Mossa II“ (1904-07) priklauso brandžiajam menininko kūrybos laikotarpiui, 

kuriame ypač atsiskleidė unikalus Klimto stilius. Jei tapytojo peizažuose galima rasti panašumų su 

kitais to meto tapybos pavyzdžiais, vėlyvųjų impresionistų stiliumi, tai jo portretus nėra su kuo 

palyginti, galima tik ieškoti meninių įtakų. Ankstesniu kūrybos laikotarpiu jo darbai buvo labiau 

realistiniai, arba juose buvo jaučiama kurios nors srovės įtaka, o vėlesniu laikotarpiu ornamentai jau 

nebebuvo tokie spalvingi. Tačiau Klimto unikalumas nėra izoliavimosi nuo meno pasaulio rezultatas. 

Jis pasirinko būti neįtakojamam savo amžininkų, o tam tikru unikaliu ir moderniu būdu sujungti 

senovės Mino, Graikijos, Japonų, Bizantinį ir Egipto stilius. Paveikslo margumas, ornamentai gali 

priminti ir bizantišką dailę, apatinis modelio siluetas — senovės egiptiečių raižinių siluetus, veidas 

dešinėje — japonišką stilių. Paveikslas tapytas po 1903 m. dailininko kelionės į Italiją, tad jame galima 

jausti ir Ravenos mozaikų įtaką.  

Panašu, kad toks įvairių stilių jungimas paveiksle galėjo būti menininko maišto prieš to meto 

izoliuotą ir konservatyvų austrų meno pasaulį rezultatas. Arba bent jau tokiam jungimui konservatyvi 

meninė aplinka autorių kažkiek paskatino. Kartu paveiksle labiau juntama germaniška, nei itališka 

tradicija. Klasikinio meno idealo siekimo čia mažiau, nei germaniško realybės, tiesa dekoruotos, 

vaizdavimo. „Acqua mossa“ išvertus iš italų kalbos reiškia tekantį, tyškantį vandenį. Moterų kūnai 

šiame paveiksle greičiausiai tą tėkmę ir simbolizuoja. Angliškai šį paveikslą galima pamatyti vadinant 

„Water serpents“, kas išvertus reiškia „Vandens gyvates“. 

Biografai rašo, kad Klimtui taip patiko moteriškas kūnas, kad jis visada studijoje laikė keletą 

nuogų modelių, jei ne specialiai kuriam nors tapomam paveikslui, tai inspiracijai. Erotiška jo darbų 

pusė yra gana vyraujanti. Darbai įkūnija Klimto tikėjimą ne tik erotiškos meilės, bet ir meno 

transformuojančia jėga. Dėl savo darbų stiliaus jis neteko visų oficialių užsakymų sienų tapybai, tačiau 

toliau buvo labai paklausus kaip portretistas, ir to dėka visada pasiturinčiai gyveno. Nors Klimto darbai 

šiais laikais yra labai populiarūs ir Vienoje viešai daug kur matomi, menotyrininkų nuomone, jis 

nepadarė žymesnės įtakos meno raidai — būdamas unikalus,  neturėjo nei mokytojų, nei mokinių. 
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Apie 1900 metus Viena buvo ne tik didžiosios imperijos Centrinėje Europoje sostinė, bet ir 

trečias pagal dydį metropolis po Londono ir Paryžiaus. Paveikslo sukūrimo metu, pirmojo pasaulinio 

karo išvakarėse, šiame mieste gyvenimas buvo niūrokas, klestėjo prostitucija, buvo užplūdę imigrantai. 

Visuomenėje nesijautė geresnio, šviesesnio gyvenimo vilties. Vyravusios dekadansiškos nuotaikos 

darė įtaką ir to meto menininkų kūrybai. Klimtas savo paveiksluose vaizdavo amžiaus pabaigos 

gyvenimo viziją, pripildytą skausmo, sekso ir mirties.  

 

3.9.2 Hermeneutinis požiūris 

Bandant rašyti hermeneutinę kūrino analizę, reikėtų pradėti nuo savo paties, kaip kūrinio 

stebėtojo, turimų išankstinių nuostatų, to, kas turi man autoritetą, prietarų apibūdinimo. Būtent šie 

veiksniai, esamas istorinis momentas, sudaro sąlygas suvokiamai kūrinio prasmei. Tarp stebėtojo ir 

kūrinio įsiterpia patyrimo metu gimstanti kūrinio reikšmė, kuri yra priklausoma ir nuo paties kūrinio, ir 

nuo stebėtojo. 

Dekadansas, kuris tarytum dvelkia iš Klimto paveikslo, gali būti priimamas įvairiai, nes ir 

stebėtojo santykis su dekadansiškumu gali būti įvairus. Pesimistas ar skeptikas čia gali patirti estetinį 

pasitenkinimą atrasdamas įkūnytą tiesą, jo supratimą atitinkančią būties išraišką. Tas, kuriam 

skepticizmas nepriimtinas, estetinį džiaugsmą gali patirti ten pat įžvelgdamas grožio pergalę prieš 

dekadansiškas nuotaikas. Iš dekoracinės pusės — paveikslo margumas priklausomai nuo tradicijos, 

kuria vadovaujamasi, gali atrodyti ir nederantis bei eklektiškas, ir derantis, puikiai stilistiškai parinktas. 

Pavaizduotų moterų nuogumas gali būti pavadintas ir vulgariu, ir romantišku, dvasingu.  

Istorinis momentas nesikartoja, tad skirtingų stebėtojų patiriama paveikslo interpretacija negali 

būti tapati, tačiau visgi galime kalbėti apie bendrą paveikslo perduodamą turinį. Šis turinys skirtingai 

paveikia stebėtojus tik dėl skirtingo jų pačių istoriškumo. Tai, kas skirtinga stebėtojų supratimuose 

apie paveikslą, yra skirtinga ir jų pačių istoriškume. 

Žiūrovas iš paveikslo visumos gali susidaryti vaizdą ir apie autoriaus asmenybės pobūdį, ir apie 

laikotarpį, ir apie tai, ką jis juo norėjo perduoti. Kūrinio sukeltas pojūtis yra individualus ir sunkiai 

aprašomas. Paties paveikslo sukelta emocija yra tikrasis ir autentiškasis paveikslo žinią mums 

perduodantis turinys, taigi nors ir koks geras būtų kūrinio aprašymas, skaitytojas jį perskaitęs 

paveikslo sukeliamo pojūčio nepajus. Sąvokomis galima tik bandyti tą pojūtį atspindėti. Paprastas 

aprašymas nėra meno kūrinys, todėl emociškai suvokiamos vienovės neteikia. Paveikslo sukeliamas 

įspūdis paprastai tiksliausiai nusakomas pasitelkiant alegorinę-poetinę kalbą, taigi iš esmės sukuriant 

dar vieną meno kūrinį. 
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3.9.3 Požiūrių palyginimas 

Pozityvistinis požiūris pagrįstai gali būti vadinamas analize, tai yra visumos skaidymu dalimis, 

priežastinių ryšių ieškojimu. Tačiau jame nėra to, ką gauname pasitelkę hermeneutinį metodą. 

Hermeneutika kūrinio supratimą papildo jo interpretacija. Interpretuojant įvertinamas ir savo paties 

istoriškumas, bandomi apibūdinti vertinimui turintys įtakos turimi stereotipai, prietarai. Ši svarbi 

kūrinio-žiūrovo santykio visumos dalis iš pozityvizmo pusės neįvertinama, taigi pozityvistiškai lieka 

neįvertinta tai, ką iš tikrųjų kūrinys suteikia jo žiūrovui. 

Klausimo, kuris metodas geresnis, čia nėra priežasties kelti. Abu jie savaip reikalingi. 

Pozityvistiškai įvertinamos kūrinio sukūrimo metu veikusios istorinės aplinkybės. Ši istorinė 

informacija daro įtaką ir paties paveikslo, kaip kūrinio, hermeneutiniam patyrimui. Žiūrovas tampa 

kitokiu, jei sužino kažką, kas turi įtakos jo supratimui apie stebimą meno kūrinį. Pozityvistinė 

informacija keičia žiūrovo istoriškumą, vadinasi ir hermeneutinę kūrinio interpretaciją. 

Teiraujantis nuomonės apie meno kūrinį, įprasta klausti „kaip tu jį supranti“. Jei atsakoma, kad 

„suprantu“, vadinasi žmogų jis kažkaip paveikė, kažką jis iš jo suprato, nors paprastai negali tai aiškiai 

pasakyti. Jei atsakymas yra „nesuprantu“ — žmogus gali pasakyti tik koks tas kūrinys išoriškai yra. 

Toks pasakojimas atitinka pozityvistinį formalų aprašą. Kalba čia būna aiškesnė, nors pats dalykas yra 

ir nesuprastas. Taigi įprastiniame gyvenime paplitęs požiūris į meno supratimą artimesnis 

hermeneutiniam. Suprasti įprastai reiškia tiesiog pajusti jog suprantama, o ne pozityvistiškai 

išsiaiškinti ir suvokti kūrinio atsiradimo priežastis. 

 

4. POZITYVIZMAS IR HERMENEUTIKA MEDIJŲ TEORIJOJE 

Šis magistro darbas yra rašomas išklausius „Medijų filosofijos“ studijų programos kursą. Kurso 

metu gauta informacija ir patirtys neišvengiamai turėjo įtakos šio darbo autoriaus minčių turiniui. Visa, 

ką jis čia parašė, parašė kitaip, nei būtų rašęs, jei tokio kurso nebūtų išklausęs. Sakant hermeneutiškai, 

dėl kurso metu gautos informacijos pakito darbo autoriaus istoriškumas. Medijų teorijos kontekstas 

šiame darbe turi būti jaučiamas. Pagrindinė darbo tema suteikia galimybę ir progą į medijų teoriją 

pažvelgti iš pozityvizmo-hermeneutikos sankirtos konteksto. Toks požiūris į medijų teoriją atrodo 

naujas, suteikiantis galimybę į ją pažvelgti iš šalies, praturtinantis jos supratimą. 

Žvelgiant iš istorinės-kultūrinės pusės, medijų teorija negali būti pozityvizmo, kaip reiškinio,  

tęsėja, todėl joje ieškoti sąsajų su pozityvizmu gali atrodyti nenatūralu. Tačiau pačios pozityvistinės 

pažiūros atsirado ankščiau nei kultūros reiškinys, pavadintas pozityvizmo vardu, taigi nėra pagrindo 

manyti, jog jos ir išnyko kartu su joms pavadinimą davusiu reiškiniu. Kultūros reiškinys prasidėjo ir 

baigėsi, tačiau pozityvistiniai mąstymo principai buvo iki jo ir liko po jo. Ir vėlesnėse, ir ankstesnėse 

filosofijos kryptyse galima bandyti įžvelgti pozityvizmui būdingų principų, todėl pažvelgti į medijų 
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teoriją pozityvizmo-hermeneutikos sankirtos aspektu yra visiškai teisėta ir produktyvu. Kultūrinių 

srovių istorinis perinamumas nėra pažiūrų vertinimo kriterijus. 

Žvilgsnis į medijų teoriją iš pozityvizmo-hermeneutikos santykio perspektyvos padeda geriau 

atskleisti ir pagrindinę darbo temą. Pastebėjus pozityvizmo ar hermeneutikos bruožų medijų 

filosofijoje, aiškesni tampa ir patys tie bruožai, bei skirtumai tarp jų. 

 

4.1 Medijų teorijos klausimai 

Prieš pradėdamas nagrinėti medijų filosofiją iš pozityvizmo-hermeneutikos sankirtos pusės, 

trumpai apžvelgsiu medijų teorijos klausimyną. Medijų teorijos vystymuisi reikšmingiausią postūmį 

suteikė garsioji Makliueno (Herbert Marshall McLuhan, 1911—1980) knyga „Kaip suprasti medijas“ 

ir jo sukurta formulė „Medija yra pranešimas“. Taip pat svarbus ir būdingas medijų teorijai yra 

teiginys, jog medijos keičia pranešimo turinį. 

Medijas galima suprasti ir kaip masinio informavimo priemones, tačiau medijų teorijoje jomis 

vadinamas bet koks tarpininkas tarp pranešimo siuntėjo ir gavėjo. Medijos suprantamos plačiai, kaip 

viskas, kas pasiekiama juslėmis, o taip pat ir pačios juslės, tad apie pranešimo šaltinį negauname ir 

negalime gauti kokių nors žinių kitaip, kaip per medijas. „Medijos — žmogaus tęsiniai“ (McLuhan, 

2003). Šitaip išplėtus medijų sąvoką ji tampa visa tikrove. Medijų pažinimas tampa tikrovės, būties 

pažinimu. 

Medijų teorijos diskursą apžvelgsiu pasinaudodamas medijų teoretiko Boriso Groiso (Boris 

Groys, g. 1947) 2000 m. išleista knyga „Unter Verdacht. Eine Phänomenologie der Medien“, kurios 

fragmentas paskelbtas internete (Grois, 2003). Groisas rašo, kad šių dienų teorinis medijų diskursas 

vyksta frazės „medija yra pranešimas“ rėmuose. Pasak jo, šioje frazėje tvirtinama, kad medija, kurioje 

kalbos subjektas įkūnijo tam tikrą pranešimą (tokia medija gali būti tarimas, tekstas, dailė, fotografija, 

filmas, šokis ir pan.) kartu ir lygiagrečiai pastarajam kuria savo pranešimą. Pranešimo subjektas retai 

įsisąmonina šį medijos pranešimą ir niekada negali sąmoningai jo kontroliuoti. Groiso teigimu, 

pasakydami kažką, tai yra kombinuodami tam tikrus ženklus ženklų žaidimo kontekste taip, kad ta 

kombinacija perduoda mūsų įdedamą prasmę, mes pranešame du kartus. Vieno pranešimo turinys yra 

tai, ką mes sąmoningai norėjome pasakyti. Tai mūsų pranešimas — sąmoninga komunikacinė 

intencija, kurią mes siekiame perduoti pasinaudodami tam tikra ženklų kombinacija. Tačiau tuo pat 

metu gimsta antrasis pranešimas, nepavaldus mūsų sąmoningai kontrolei, — medijos pranešimas. Tai 

savotiškas pranešimas po pranešimo, ir jis yra kalbančiojo subjekto nekontroliuojamas. Pasak Groiso, 

medijų teorijos užduotis yra išsiaiškinti ką iš tikrųjų perduoda šis antrasis, mūsų neplanuotas medijos 

pranešimas. Tokiu būdu suprastas medijų teorijos projektas labai primena psichoanalizę. Šioji taip pat 

tvirtina, kad mūsų kalba tarsi padalinta į dvi, taip, tarytum kiekvienas mūsų pasisakymas pasirodo 
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dvejopai: ji perduoda sąmoningą, mūsų pageidaujamą prasmę, bet kartu ir neįsisąmonintą, kaip mūsų 

erotinio noro manifestaciją. 

Groiso teigimu, medijų teorijos atžvilgiu galima tvirtinti, kad medijiniai ženklų nešikliai yra ne 

tiek norai, kiek techniniai nešikliai, tokie kaip knygos, drobės, saugyklos, kompiuteriai ar telefonų 

tinklai. O šie nešikliai, kaip žinia, yra baigtiniai — kaip ir elektra, kurios gaminimas ribotas, ir kurios 

dėka šiais laikais funkcionuoja dauguma ženklų nešiklių. O svarbiausia, visi techniniai medijų nešikliai 

turi savo materialumą ir realumą — nepriklausomai nuo žmogiškojo kūniškumo, žmogiškos 

vaizduotės ir visų pirma nepriklausomai nuo žmogaus pasąmonės. Makliueno supratimu, medija 

lokalizuojama žmogaus išorėje — kaip tekstas, dailė ar televizija. Šiuo požiūriu medijos pranešimą 

negalima pavadinti nesąmoningu, taigi vis dar žmogaus pranešimu. Kad ir kaip būtų suprantama 

žmogiškumo prigimtis, medijų pranešimas, apie kurį čia kalba Makliuenas, — tai nežmoniškas, 

dehumanizuotas pranešimas. Tai garsų, spalvų, elektros srovės ir t.t., tai yra medijų nešiklių 

pranešimas, turinčių savo autonomišką nežmonišką matmenį netgi tada ir ypač tada, kai jie naudojami 

žmonių sąmoningos ir žmogiškos komunikacijos tikslu. Tik atsiplėšus nuo visko, kas žmogiška, 

įskaitant ir pasąmonę, medijų teorija randa savo diskurso dalyką. 

Toliau Grosas savo tekste mini, kad Makliueno inicijuotame medijų diskurse visgi buvo medijų 

rehumanizacijos tendencija. Jau medijų supratimo projektas (pagrindinė Makliueno knyga vadinasi 

„Kaip suprasti medijas“) reiškia, kad submedijinėje erdvėje numatomas signifikacijos, pranešimo, 

komunikacijos subjektas, kurio pranešimus žiūrovas gali ir turi teisingai interpretuoti. Analogija su 

psichoanalize čia akivaizdi. Makliuenui submedijinis subjektas yra kalbos antropomorfinis subjektas, 

kurio kalbą reikia suprasti, — o ne kažkoks „svetimas“ gryno veikimo, agresijos ir grėsmės subjektas, 

kurį reikia įveikti, arba nuo kurio reikia gintis. Medijų teorija vos ne automatiškai teigia, kad 

vienintelis individualios kalbos tikslas yra perduoti kažkokį kalbančio subjekto „vidinį pasaulį“, taigi 

jo nuomones, norus, ketinimus ir įsitikinimus. Toks subjektyvumo pranešimas turi patirti nesėkmę, nes 

jis, užslopintas, pašalintas savuoju, anoniminiu medijos pranešimu. O kas, jei sąmoninga subjektyvi 

intencija yra būtent atskleisti medijos pranešimą, padarant šį pranešimą savu? Šiuo atveju medijos 

pranešimas išlieka „subjektyvus“, bet jau ta prasme, kad bando „išreikšti“ vidinį kalbančio subjekto 

pasaulį. Greičiausiai kalbama apie išraiškos suteikimą tam subjektui, kuris slepiasi už matomo 

medijinio paviršiaus. 

Pirminė klasikinio avangardo intencija, pasak Groiso, buvo parodyti paslėptą mediją, užuot 

skelbus kažkokį paslėptą pranešimą. Avangardo menininkui aukščiausias atvirumas yra pakeisti savus 

ženklus medijos ženklais, kartu suteikiant balsą paslėptam, submedijiniam subjektui. Tokiu būdu 

menininkas virsdavo medijos medija, o medijos pranešimą paversdavo savo pranešimu. Tačiau kartu 

jis savo pranešimą vertė medijos pranešimu. Kai kubizmo komentatoriai, o įkandin jų ir Makliuenas 

tvirtina, kad kubistiniuose paveiksluose visu atvirumu reiškiasi pati medija, negalima užmiršti, kad šie 
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paveikslai irgi turi savo konkrečius autorius. Paversdamas medijos pranešimą savu pranešimu, 

dailininkas kubistas faktiškai savąjį pranešimą paverčia medijos pranešimu. 

Postavangardinės medijų teorijos kontekste, Groiso teigimu, vyksta analogiškas apsikeitimas 

ženklais, nors ir paslėpta forma. Jei Makliuenas savo skaitytojams praneša apie medijinio pranešimo 

pergalę prieš individualų, tai jis tuo teigia ir savojo pranešimo pergalę prieš visus kitus. Medijų 

teoretikui medijų gausmas užslopina visus individualius pranešimus, išskyrus jo paties pranešimą, 

atnešantį šį gausmą. Tai reiškia, kad visi kiti pranešimai išsklaidomi, ištirpsta, nuslopsta ir miršta, 

tačiau medijų teoretikui tokia lemtis negresia, nes jis yra pačios mirties pranešimas, o mirtis, skirtingai 

nuo gyvenimo, nemirtinga. 

Pasak Groiso, autorius, kuris siekia ne tiesiog instrumentiškai panaudoti, o paskelbti medijiška 

norėdamas išreikšti kažką sava, ypatinga, suprantama, tikisi apsaugoti save nuo nuvertinimo dėl 

medijų poveikio. Tas, kuris kalba ne savo vardu, o medijos vardu, nori gyventi amžinai, arba, bent jau 

tiek, kiek ir ši medija. Šioje vietoje išryškėja ryšys tarp medijos pranešimo ir ženklo gyvavimo 

trukmės: jeigu medija virsta ženklu, tai šitas ženklas medijų ekonomikos dėka gauna galimybę 

disponuoti visu medijos laiku. Avangardo menininkai, o jam įkandin ir šiuolaikiniai medijų teoretikai 

siekia pastovumo, neprieinamo kitiems grynai „subjektyviems“ protams — todėl jie ir siekia tapti 

medijos medija. 

Apibendrinant Groiso apžvalgą galima pasakyti, kad medijuotumas medijų teorijos požiūriu yra 

ir nesąmoninga pranešimo autoriaus intencija, kuria vadovaudamasis jis atvaizduoja tai, ką nori 

atvaizduoti, ir ženklų kitimas juos perduodant. Pirmasis medijų, kaip keičiančių pranešimo turinį, 

supratimas labiau buvo būdingas Makliuenui, o antrąjį savo darbuose akcentuoja šiuolaikiniai 

teoretikai. 

Medijų problematika tampa tikrai problemiška, kai medijomis vadinamos ne tik priemonės, 

kuriomis perduodamas pranešimas, bet ir pats pranešimas. Medija yra popierius, laikraštis, nes jame 

spausdinami ženklai, iš kurių gauname pranešimą, tačiau medija vadinamas ir pats ženklas; 

pavyzdžiui, žmogaus dėvima uniforma praneša mums, kad jis priklauso sukarintai formuotei, ir čia pati 

uniforma mums yra ženklas, pranešimas, medija. Tai, kad medija prilyginama ženklui, rodo ir pati 

garsioji Makliueno formulė „medija yra pranešimas“. Dėl šios dviprasmybės vartojant medijos sąvoką 

dažnai neaišku ar kalbama apie mediją, kaip būdą pranešimui perduoti (pranešimo forma), ar apie tai, 

ką ketinama perduoti tuo pranešimu (pranešimo turinys). Jau patys ženklai vadinami medijomis, 

vadinasi pranešimais, nors jie yra tik proto konstruktai ir tik proto dėka tampa pranešimais. Tuo pačiu 

žodžiu vadinama ir tai, kas yra iki proto, ir tai, kas proto jau apdorota. Pamatinis medijų teorijos 

teiginys „medijos keičia pranešimo turinį“ iliustruoja šį pačios medijos sąvokos dviprasmiškumą. Jei 

turinį keičia jo forma, vadinasi forma irgi yra turinys. 
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Medijų teorija dar vadinama mediologija, mediosofija. Man tai atrodo tikslesnis šios 

humanitarinės srities pavadinimas. Medijų teorijoje kalbama apie pranešimo pakitimą dėl jo perdavimo 

būdo ir juslinio aparato specifikos. Dėl medijų tarpininkavimo kiekvienas pranešimas perduodamas vis 

kitaip, tačiau šių dėsningumų nagrinėjimas — specialiųjų mokslų sritis, taigi pagal apimamą sritį 

medijų teorija artima sociologijos, psichologijos apimamoms sritims. Formulė „medijos keičia 

pranešimo turinį“ irgi atspindi mediologinę šios humanitarinės srities nuostatą. Iš pažinimo teorijos 

pusės pačios medijos pakeisti pranešimo turinio negali, nes jos nėra veikiantis subjektas, kažkas, kas 

turi sąmonę ir sąmoningai gali tą pranešimą pakeisti. Tokie pakitimai yra dėl paties perdavimo-

priėmimo mechanizmo (ir juslių) specifikos, taigi jį tiriančio mokslo sritis yra fiziologinių ir socialinių 

mechanizmų veikimo dėsningumai. Pažinimo būtinumo klausimai čia neaptariami, taigi ir šiuo 

požiūriu tai labiau specialusis mokslas, nei filosofija. 

 

4.2 Istoriškumas ir faktas medijų teorijoje 

Šiame darbe buvo nagrinėti bei lyginti pozityvizmo ir hermeneutikos požiūriai į istoriškumą, 

fakto supratimą. Įdomu ir vertinga ištirti, kokiu būdu šie teoriniai vienetai dalyvauja medijų diskurse. 

Makliuenas savo knygoje (McLuhan, 2003) kalba apie žmonijos socialinės raidos etapus, 

susiedamas juos su informacijos perdavimo technologijos pokyčiais. Komunikacijos galaktikos jo 

teorijose kinta pagal informacijos perdavimo būdo pokyčius. Įvardinamos priešabėcėlinis, fonetinės 

rašybos amžius, Gutenbergo ir Markonio galaktikos. Taigi, medijų teorijoje istoriškumas irgi aktyviai 

lemia dabartį, tačiau čia jis išreiškiamas daugiausia socialinėmis-istorinėmis įžvalgomis. Pagal 

pastebėtas istorines aplinkybes kuriamos jas paaiškinančios ir ateitį numatančios struktūros. Stebėtojo 

taškas čia pozityvistiškai neutralus. Bene pagrindinis bruožas, skiriantis pozityvistinį istoriškumą nuo 

medijų diskurse naudojamo yra tas, jog pastarajam svarbiau jo poveikis dabarčiai, nei patikrintas 

istorijos turinys. Istorija, pasak Bodriaro (Jean Baudrillard, 1929—2007), yra simuliuojama (fiktyviai 

imituojama) pasitelkiant medijas, o tokios simuliacijos rezultatai jo teorijoje vadinami simuliakrais 

(Baudrillard, 2002). Tuo būdu medijų diskurse akcentuojamas medijuotasis istoriškumo poveikis, o ne 

esamą momentą nulėmusios sąlygos ir priežastys, kurių tikrumas tradicinio pozityvizmo atveju būtų 

moksliškai tikrinamas. Svarbu ne tai, kokie istoriniai faktai buvo, o koks į juos susiformavęs praktinis 

medijuotasis požiūris. Nereta nuomonė, kad istorija ir buvo tokia, koks yra tas medijuotasis požiūris, 

nes ją patikrinti nėra nei galimybių, nei poreikio. „Teisingi yra visi atsakymai, ir šio svaiginančio 

interpretacijų verpeto nesutramdo nei įrodymų paieška, nei objektyvūs faktai“ (Baudrillard, 2002:25). 

Toks istorinio tikrumo supratimas artimas pozityvistiniam, skirtumas nuo klasikinio pozityvizmo čia 

tik tas, kad faktus atsisakoma tikrinti, nes netikima kokio nors patikrinimo galimybe. Toks požiūris 

tolimas hermeneutinėms tiesos paieškoms per supratimo bendrumą. Interpretacijos, kurios kelia 

„verpetus“, ir kurias, pozityvistiškai mąstant, reikėtų sutramdyti (patikrinti jų faktiškumą), kad būtų 
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rasta (verifikuota) tiesa, hermeneutikoje yra tiesos atraminis taškas. Būtent laisva, subjektyvi, istoriškai 

sąlygota interpretacija yra tas pirminis supratimas, tiesos radimo pagrindas, kurį galima gretinti su kitų 

subjektų supratimu ir taip jį objektyvizuojant rasti bendrą tiesą. Tuo tarpu medijų teorijoje 

interpretatoriaus istoriškumas, turimi prietarai vertinami kaip neįveikiami kliuviniai faktiškai tiesai 

rasti.  

 

4.3 Tikrovės tikrumas 

Medijų teorijos diskursuose nuolat iškyla tikrovės tikrumo, realumo klausimai. Medijų analitikas 

Bodriaras suformavo simuliakrų teoriją, kurioje kalbama apie mus supančią simuliuojamą realybę, 

neturinčią jokio ryšio su realybe. Atvaizdai, Bodriaro supratimu, turėtų atvaizduoti tikrovę, ją, nors ir 

iškreipdami, atstovauti, tačiau esama tokių atvaizdų, kurie niekam neatstovauja. Tokie atvaizdai kuria 

„virtualią tikrovę“, „hiperrealybę“, kuri „neturi jokio ryšio su realybe“ (Baudrillard, 2002). 

„Simuliakras yra vaizdas, kuriame pro-vaizdis ir at-vaizdas tobulai sutampa: simuliakrinis vaizdas 

„vaizduoja“ tik save patį ir nieko daugiau. Tai situacija, kurią Jeanas François Lyotard’as pavadino 

„postmoderniu būviu“ ir kurioje galioja Marshalo McLuhano formulė: „Medija yra pranešimas“ 

(Sodeika, 2007). 

Būdinga simuliakrų teorijos ypatybė yra ta, jog čia neklausiama kodėl, ir ar tikrai atvaizdas 

iškreipia realybę, tiesiog konstatuojama, kad atvaizdas nesutampa su realybe, vadinasi ją iškreipia. Iš 

tikrųjų atvaizdas nėra tai, ką jis vaizduoja, taigi tuo, ką vaizduoja, negali ir būti, negali kažką 

„neiškreipti“. Apie (ne-) iškreipimą čia kalbėti negalime, tai tiesiog atvaizdas. Medijų teorijoje 

pastebima tam tikra painiava ir objekto atvaizdą sąmonėje (vaizdinį), ir objektų vaizdavimą kitais 

objektais vadinant tuo pačiu atvaizdo žodžiu. Atvaizdas pats yra pažinimo objektas. Jo atspindys 

sąmonėje yra toks, koks yra, negali būti susimuliuotas, ar nesusimuliuotas, nes tai individualaus 

santykio su objektu rezultatas. Toks atvaizdas — vaizdinys visada yra tikras. Juslės negali mūsų 

apgauti, o pagal jas susikurtas vaizdinys būti „netikras“, nes tai tik pagal mūsų istoriškumą 

funkcionuojantis pažinimo mechanizmas. Apie atvaizdo „iškreipiamumą“ galime kalbėti tik kaip apie 

atvaizdo kūrėjo intenciją iškreiptai kažką pavaizduoti. 

Pagrindas, kuriuo remiantis kažkas, kas niekam neatstovauja, vadinamas „niekam 

neatstovaujančiu atvaizdu“ (simuliakru), o ne tiesiog per jusles prieinamu pažinimo objektu atrodo 

abejotinas. Atvaizdas negali niekam neatstovauti, nes tada jį jau negalima vadinti atvaizdu. Tai, kas 

niekam neatstovauja, nėra atvaizdas. Kalbėti apie atvaizdo „tikrumą“ galima tik pozityvistinės tikrumo 

verifikacijos požiūriu — kiek jis faktiškai atitinka atstovaujamą objektą. Hermeneutiniu požiūriu 

atvaizdas tikras, siekiantis supratimo bendrumo, jei jo kūrėjo intencija nėra klaidinti. Niekam 

neatstovaujantis atvaizdas gali būti nebent objektas, sukurtas kaip kažkieno klastotė, prasimanymas, 

taigi fiktyviai kažką atstovaujantis. Dabartiniais „postmodernaus būvio“ laikais mes turėtume gyventi 
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tarytum knyginėje tikrovėje, kur dauguma mums pasakojamų įvykių — išgalvoti. Tačiau viduramžiais 

klastočių buvo dar daugiau, nei dabar, nes ir sąlygos joms atsirasti buvo palankesnės — paprasčiau 

padirbti dokumentus, o nesant informacijos šaltinių įvairovės — paprasčiau paskleisti ir išlaikyti 

vieninteliu žinomu klaidinantį pranešimą. Laisvas, istoriškai sąlygotas subjektyvus potyris, ir jo 

atvaizdas yra hermeneutinės tiesos pagrindas. Informacijos laisvė ir galimybės ją subjektyviai patirtą 

perduoti mažina klastočių, simuliakrų atsiradimo galimybes. Simuliakrai gali gimti ten, kur 

informacija yra klaidinanti, arba ne laisvai, subjektyviai cirkuliuojanti — totalitarinės visuomenės 

sąlygomis. Vadinasi dabar kaip tik gyvename labiau išsilaisvinimo iš simuliakrų laikotarpiu. Taigi 

Bodriaro simuliakrų teoriją galima suprasti kaip įspėjimą apie totalitarėjimo pavojų, kurį kelia 

informacijos monopolizavimas. 

Medijų diskurse priimta neskirti sąmoningai apgaulingos veiklos nuo klaidos, nesusipratimų, 

kurie iškyla bendraujant. Atvaizdas yra „netikras“, tai yra virtęs simuliakru, jei jis niekam 

neatstovauja. Tai, kad toks „niekam neatstovavimas“ gali būti įvykęs ir dėl sąmoningai klaidinančios 

veiklos, ir dėl to, kad taip tiesiog atsitikę, medijų teorijoje nereflektuojama. Tai rodo išorinį, faktinį-

pozityvistinį požiūrį į atvaizdo „tikrumą“. „O simuliacija suabejoja skirtumu tarp „tikro“ ir „netikro“, 

tarp „realaus“ ir „įsivaizduojamo“. Ar simuliuotojas serga, — juk jo simtomai „tikri“? Objektyviai jo 

negalima laikyti nei ligoniu, nei sveiku“ (Baudrillard, 2002:9). Bodriaro požiūriu, žmogus, gerai 

vaidinantis beprotį, tokiu ir yra, o „skirtumo tarp jų nebuvimas yra pats pražūtingiausias“ (Baudrillard, 

2002:9). Objektyvumas, apie kurį kalbama citatoje, yra suprantamas pagal objektyvius duomenis, 

kurie suprantami pozityvistiškai faktiškai — jei nesimato skirtumo, vadinasi jo ir nėra. Tuo tarpu 

hermeneutiniam supratimui svarbu, kaip savo būklę supranta pats sergantysis. Kad ir kaip gerai 

apsimestų vaidinantis žmogus, vis vien jis pats supranta — vaidina, ar nevaidina. Jei ir sergantysis, ir 

jį stebintis supranta skirtingai — bendro supratimo apie jo būklę nėra, tad nėra ir hermeneutinės 

objektyvizuojančios tiesos, kad ir kokie būtų „objektyvūs“ (faktiniai) stebėjimo duomenys, simptomai. 

Taigi, skirtumo tarp tikro bepročio ir jį simuliuojančio nėra tik pozityvistiniu požiūriu, o iš 

hermeneutinės pusės jis pats ryškiausias. Hermeneutinės tiesos rasti neįmanoma, kai nėra nuoširdžios 

vieno iš bendravimo proceso dalyvio pastangos. Jei bent viena iš bendraujančių pusių apgaudinėja, 

supratimo bendrumo neįmanoma pasiekti. Pasiektas supratimo bendrumas tokiu atveju gali būti tik 

išorinis, fiktyvus, o rasta tiesa čia visada bus netikra ir nebus tiesa. 

Medijų teorijos požiūriu iš principo nėra problemiška tapti pačia medija, kaip pranešimu, o ne tik 

bandyti jį perduoti. Pati formulė „medija yra pranešimas“ siūlo mums įtarti, kad medija yra tas pats, 

kas ir ženklas, nes pranešimai suvokiami ženklų dėka. Tokio virsmo teorija greičiausiai atsirado tikint, 

kad tas, kuris yra pati medija, gali perduoti patį pranešimo pokytį atskirai nuo pirminio pranešimo 

turinio, tarytum tai būtų forma be turinio, kartu sudaranti turinį ir tampanti juo. Toks perdavimas 
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tarytum pats jau nebūtų pranešimas, jį būtų įmanoma perduoti kitaip, nei per ženklus, ir jam 

nebegaliotų ženklų suvokimo bei perdavimo dėsningumai. 

 

4.4 Medijos ir masinės medijos 

Kasdieninėje, nefilosofinėje vartosenoje medijomis priimta vadinti masines informavimo 

priemones (masinės medijos, angl. mass media). Medijų teorijoje tokia medijų samprata laikoma 

siaura ir jos vartojimas išplečiamas — medijomis vadinami bet kokie pranešimo nešikliai, o taip pat, 

pasiremiant garsiąja Makliueno formule, ir patsai pranešimas. Formulė „medija yra pranešimas“ 

netikėtai suartina tradicinį medijų, kaip masinių informavimo priemonių, ir medijų kaip pranešimo 

nešiklio sampratas. Masinių informavimo priemonių pranešimas įgyja ženklo reikšmę, nes jis, o ne 

pradinis perduodamas pranešimas-ženklas pasiekia adresatą. Originalus, pradinis pranešimas lieka 

nežinomas, tad pranešimo adresatai pasmerkti gyventi gaudami klaidingus pranešimus, egzistuoti 

simuliuotoje, tikrovės neatitinkančioje tikrovėje. „Faktiškai <...> tiesa yra televizija, būtent ji yra tikra, 

būtent joje pateikiama tai, kas tikra“ (Baudrillard, 2002:40).  

Medijų savybė nulemti tai, koks bus pranešimo galutiniam vartotojui turinys, pastebėta ir 

taikoma viešosios nuomonės vadyboje. Svarbu tampa ne tai, kas įvyko, o tai, kas apie tai pranešta. 

Medijų teorijoje irgi akcentuojama, kad įvykiu laikomas ne pats įvykis, o pranešimas apie jį per 

masines informavimo priemones. Paties įvykio tarsi gali ir nebūti, arba jo prasmė gali būti kitokia, nei 

pranešta: „absorbuojamas bet koks prasmės principas, tampa neįmanoma bet kokia tikroviškumo 

sklaida“ (Baudrillard, 2002:49). 

Sąmoningą informacijos iškraipymą tarsi pateisina tai, jog neiškraipant (dėl techninių ir 

perduodančių pranešimą subjektų poveikio) pranešimų apskritai neįmanoma perduoti, vadinasi jie vis 

vien visada bus netikslūs. Medijų teorija pozityvistiškai neskiria nesąmoningo informacijos iškraipymo 

nuo sąmoningo klaidinimo. Abejais atvejais pranešimas yra tiesiog „medijuotas“. Tačiau sociume 

sąmoningas pranešimo iškraipymas netoleruojamas, vadinamas melu, dezinformacija, už tai yra 

numatyta ir teisinė atsakomybė. Teisinė sistema bando įkūnyti hermeneutinį skirtumą tarp teisingo ir 

klaidinančio pranešimo. LR Visuomenės informavimo priemonių įstatyme (Valstybės žinios, 2006-07-

27, Nr. 82-3254) dezinformacija įrašyta prie neskelbtinos informacijos (19 straipsnis. Neskelbtina 

informacija. <...> 2. Draudžiama platinti dezinformaciją <...>.). To paties įstatymo 44 straipsnyje 

kalbama apie teisę reikalauti tikrovės neatitinkančios informacijos paneigimo (viešosios informacijos 

rengėjų ir (ar) skleidėjų civilinės atsakomybės sąlygas ir tvarką nustato Civilinio kodekso normos).  

 

4.5 Moralumas ir nauda medijų požiūriu 

Medijų teorija atitinka naujausių laikų visa apimančios orientacijos į verslą, į rezultatą 

tendencijas, duoda joms teorinį pagrindimą, tarsi „įteisina“ klaidos ir apgaulės neskyrimą. 
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Konstatuojama, kad sukurta, „simuliakrinė“ tikrovė yra dominuojanti, o moralinių principų šiais 

laikais laikomasi tik siekiant sau asmeninės naudos, ir visiškai nesvarbu, ar tas laikymasis yra 

tariamas, fiktyvus (kičinis), ar nuoširdus — juk rezultatas esantis vis tiek tas pats (o tai yra asmeninė 

nauda). Tačiau toks rezultato neskyrimas yra tik išorinis, pozityvistiškai faktinis. Dalyvaujantys 

„žaidime“ puikiai supranta, ar laikosi jo taisyklių, ar tik tai imituoja; visuomeninės, ar asmeninės 

naudos visų pirma siekia. Todėl iš hermeneutinės pusės ir pats žaidimas, ir jo rezultatas negali būti tas 

pats, kai yra kitoks žaidėjų supratimas. „1974 metais JAV prezidentas respublikonas Niksonas pabūgo 

apkaltos proceso ir atsistatydino. Šis priverstinis atsistatydinimas pateikiamas kaip „moralios 

politikos“ triumfas. Tačiau Baudrillard’as čia įžvelgė ne ką kita, kaip tik to paties kičo kodo 

generuojamą simuliakrą. <...> Šiuo požiūriu tenka pripažinti, kad kaip medijų analitikas Baudrillard’as 

turi nemenką pranašumą prieš „tradiciškai“ žvelgiančius politikos teoretikus ar praktikus, bandančius 

tokio tipo procesus analizuoti „moralios politikos“ ar panašiomis kategorijomis“ (Sodeika, 2007).  

Jei bandysime rasti moralumo ir praktiškumo analogijų sporto srityje, galime pastebėti, kad 

faktišką ir rezultatyvų pranašumą įgyja žaidime dalyvaujantys, bet jo taisyklių bandantys nesilaikyti 

žaidėjai. Futbolininkas gali atmušti kamuolį ranka ir taip pasiekti įvartį, tuo būdu įgydamas pranašumą 

prieš moraliai taisyklių besilaikančius, vien kojomis žaidžiančius žaidėjus. Atkreiptinas dėmesys į tai, 

kad nors skiriasi žaidime dalyvaujančiųjų intencijos, visi jo dalyviai turi objektyvizuojantį supratimo 

bendrumą apie žaidimo taisykles, kitaip pats žaidimas kaip toks būtų neįmanomas. Žaidimo rezultatas 

pozityvistiniu praktiniu požiūriu gali skirtis nuo objektyvizuojančio hermeneutinio. Pavyzdžiui, 

futbole taip gali atsitikti tuo atveju, kai įvartis įmušamas ranka, tačiau teisėjas to nepastebi. 

 

4.6 Medijų teorija pozityvizmo ir hermeneutikos sankirtos požiūriu 

Atliktas medijų filosofijos tyrimas fakto, tikrumo, moralumo atžvilgiais rodo pozityvistinių 

principų dominavimą medijų teorijoje: 

1) Pranešimas pakinta dėl ženklų suvokimo specifikos, bei dėl nesąmoningos ir sąmoningos 

pranešėjo intencijos. Į sąmonės veikimą čia žiūrima ne iš pažintinės, o iš mechanistinės pusės. Mokslas 

apie ženklų interpretaciją, dehumanizuotų ir humanizuotų sistemų poveikį pranešimui yra sociologinio 

ir psichologinio pobūdžio, todėl pagrįstai vadintinas mediologija. Jei toks mokslas yra praktinis, jis 

kartu yra ir pozityvistinis, naudojantis mokslo metodą (kelti hipotezes ir jas tikrinti praktika). Pažinimo 

klausimai čia neturi erdvės iškilti. Kada pranešimas pakankamai masinis, kad jį būtų galima vadinti 

ženklu? Atsakymo į jį būtent ir galėtų ieškoti pozityvistine tyrimų praktika besiremiančios socialinės 

teorijos. Toks klausimas panašus į sociologijos, ar ekonomikos mokslų keliamus.  

2) Masinės medijos turi ženklo poveikį tik praktiniu, pozityvistiniu požiūriu. Pranešimo 

reikšmingumas, kurį jis įgauna masinių medijų dėka ir tarytum tampa ženklu, yra praktinis, atitinkantis 

pozityvistinius reikšmingumo kriterijus. Žiūrint iš supratimo pusės, medija, jei ją laikysime pranešimo 
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forma, virsti pranešimu negali. Tiesa medijų teorijoje yra ta, kaip „realiai“ yra, arba kaip mano „visi“. 

Toks tiesos kriterijus savo prigimtimi yra praktinio-verifikuojančio pobūdžio, vadinasi savo esme 

pozityvistinis. Hermeneutiniu požiūriu pranešimo bendrumas (jo virsmas ženklu) ateina per supratimo 

bendrumą, o medijų teorijoje — per praktinį supratimo masiškumą.  

3) Pozityvistines teorijas vienija faktų kultas ir priešiškumas metafizikai, apriorizmui bei 

racionalizmui. Medijų teorijoje irgi reikšminga laikoma tai, kas faktiškai vyrauja. Manoma, kad 

individualūs pažinimo klausimai „nuslopinami medijų gausmo“. Kalbama apie tai, kaip praktiškai yra, 

o ne apie tai, kaip geriau turėtų būti. Yra taip, kaip rodo pozityvistinė socialinė praktika, o ne taip, kaip 

rodo hermeneutinis supratimo bendrumas. Medija, kaip pranešimas, medijų teorijoje atlieka tą 

pamatinę funkciją, kurią pozityvizme atlieka faktas. Pranešimas priimamas kaip faktas, nevertinant jo 

supratimo bendrumo. Yra taip, kaip pranešta, o ne kaip suprasta bendru supratimu. 

 

4.7 Pozityvizmas ir hermeneutika medijų kontekste 

Kalbant apie medijų teoriją, įdomu pasvarstyti kaip jos požiūriu atrodo pozityvizmas ir 

hermeneutika. Ar pozityvizmą bei hermeneutiką galima suprasi kaip mediją? Jei tai pranešimai, ką jie 

mums praneša? Medijų teorijoje viskas gali būti prilyginta medijoms. Suprasti kaip mediją galima bet 

ką, kas mums prieinama per jusles. Apie filosofinius principus taip pat sužinome per jusles. Kadangi 

medija yra pranešimas, tai ir pozityvizmas su hermeneutika būdami pranešimais medijų teorijai neturi 

kelti principinių problemų. 

Hermeneutika mums gali pranešti, kad be praktinio šiuolaikinio požiūrio į daiktus bei reiškinius, 

vertinimo pagal „yra taip, kaip mano visi“, „yra taip, kaip viešai priimta“, gali būti ir požiūris, kurio 

pagrindas supratimo bendrumas. Tokio požiūrio tiesos matas ne jos pripažinimo masiškumas, o tikras 

supratimo bendrumas. Žinia apie pozityvizmą gali pranešti, kad praktinis požiūris į daiktus, jų 

vertinimas „realiai“, pagal tai, „kaip yra“, o ne pagal tai, kaip turėtų būti, nėra pačių naujausių laikų 

išradimas. Jau XIX amžiaus pradžioje buvo siūlymų atsisakyti metafizikos ir filosofijos. Tačiau tokius 

minties turinius, pagal medijų teoriją, įmanoma perduoti tik tampant pačia medija, kitaip turinys bus 

medijuotas ir pranešimas nebus tapatus jo autoriaus intencijai. 

Medijų teorijai ir pozityvizmo, ir hermeneutikos reikšmė praktinė, šios filosofijos kryptys gali 

būti traktuojamos kaip tam tikri istoriniai-kultūriniai turiniai, veikiantys sociumo sąmonę. Jų poveikis 

reikšmingas tiek, kiek žodžiai „pozityvizmas“ ir „hermeneutika“ sociumui žinomi ir sukelia 

asociacijas. Medijų požiūriu, žodis reikšmingas, jei jis sociumui žinomas tiek, kad tai yra medija, 

pranešimas. Dabartiniu istoriniu momentu šie žodžiai plačiuosiuose visuomenės sluoksniuose neturi 

medijinio pranešimo turinio, nes yra nežinomi. 
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5. IŠVADOS 

Pastebėta pozityvizmo ir hermeneutikos meno filosofijų sankirta yra ta, kad abi jos kaip svarbų 

principą pripažįsta istoriškumą. Tačiau ši sankirta yra sąlyginė, nes jų istoriškumo panašumas tik 

išorinis, jis pats suprantamas skirtingai. Pozityvizmui istoriškumas — priežastys ir sąlygos, kurios 

lėmė, kad kūrinį autorius sukūrė būtent tokį, o ne kitokį. Hermeneutikai istoriškumas — tai istoriškai 

sąlygotas meno kūrinio patyrimas. Supratus meno kūrinį, patiriama jo kūrimo metu buvusi istorinė 

aplinka, tačiau pozityvistiškai ji suprantama kaip gaunama informacija, faktai, o hermeneutiškai — 

kaip patiriančiojo istoriškumo ir kūrinio santykis. 

Pozityvizmo ir hermeneutikos sankirtą galima įžvelgti dialektinių porų empirizmas-apriorizmas, 

indukcija-dedukcija priešybėse. Ten, kur prasideda hermeneutika, baigiasi pozityvizmas, ir atvirkščiai. 

Būdamos dialektinėje poroje, šios filosofijos kryptys bendrauja ir sąveikauja, todėl abi jos svarbios 

tiesos paieškoms. Skirtumų tarp šių filosofijos krypčių pagrindas yra skirtingas požiūrį į faktą, į žodį. 

Pozityvizmui faktai yra pažinimo pagrindas, žodžiai kuriais jie išreiškiami, čia savaime turi istorinį 

tiesos užtaisą, o hermeneutikai objektyvizuojanti tiesa yra kaskart bendrai suprasta žodžių reikšmė, 

faktai tėra istoriškai sąlygota reiškinių interpretacija. 

Pozityvistinio metodo pretenzijos į tikrą žinojimą kelia abejonių. Rinkdamas ir apibendrindamas 

faktus, transformuodamasis į specialiuosius mokslus, į sociologiją, ekonomiką, pozityvizmas atlieka 

vertingą darbą, tačiau bandymai pozityvistiniais principais nagrinėti pažinimo sritį negali būti 

sėkmingi — pozityvizmas tarsi eina vėliau pažinimo, kuria jau pažintos būties teorijas. Pozityvizmo ir 

metafizikos sankirta pasireiškia tik pastarosios neigimu. Žmogaus palankumą vienai ar kitai filosofijos 

krypčiai lemia ne tik laikotarpio kultūrinis fonas, išsilavinimas, bet ir prigimtinės charakterio savybės. 

Ieškant atsakymų į bendrus filosofijos klausimus apie meną, pastebėta, kad ir pozityvizmas, ir 

hermeneutika jį supranta kaip menininko perdirbtą, perteklinę tikrovę. Menu mums siekiama kažką 

pavaizduoti, kažką apie tikrovę pranešti per juslių sukeliamus estetinius potyrius. Pozityvistinis meno 

kūrinio supratimo metodas artimesnis gamtos, socialiniams mokslams, tam, kas vadinama analize, o 

hermeneutinis koncentruojasi į kūrinio santykį su žiūrovu, interpretaciją. 

Pažvelgus į medijų teoriją pozityvizmo-hermeneutikos poros aspektu, pastebėtas jos artumas 

pozityvistiniam pasaulėžiūros tipui, giminingumas specialiesiems socialiniams ir psichologijos 

mokslams. Atliktas tyrimas rodo, kad dominuojanti šių laikų medijų teorijos diskurso kryptis remiasi 

pozityvistiniais mąstymo principais. Fakto, tikrumo, tiesos, istoriškumo supratimas čia iš esmės 

pozityvistinis. Tiesa medijų teorijoje ieškoma pozityvistiniu verifikaciniu metodu, tačiau, jos 

neaptikus, konstatuojamas ne tik verifikacinis, bet ir absoliutus netikrumas. Tiesos ir tikrumo paprastai 

nebandoma ieškoti hermeneutiniu objektyvizuojančiu supratimo bendrumu. 
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