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ESTETINIS SUVOKIMAS KAIP AKSIOLOGIJOS PROBLEMA
Pastaruoju metu marksistinėje filosofijoje estetinio suvokimo (bend
resne prasme - subjekto estetinio santykio su tikrove) klausimai užima
reikšmingą vietą. Savaime aišku, jog pagal tai, kaip suprantamas esteti
nis suvokimas, iš esmės sprendžiamos estetikos principinės problemos meno kūrinio turinio (jo formavimo, struktūros, ryšio su tikrove), kūrinio
interpretavimo bei jo funkcionavimo, socialinės meno paskirties, meno
specifikos problemos.
Sių klausimų tyrinėjimams ypač didelės neigiamos reikšmės turėjo ir
dar tebeturi paties požiūrio į estetinius reiškinius vienpusiškumas - sub
jekto estetinio santykio su tikrove problemos suprantamos tik kaip paži
nimo problemos, o kartu ir pagrindiniai estetikos klausimai aiškinami iš
esmės tik pažinimo teorijos (gnoseologijos) aspektu. Tuo būdu estetinio
idealo, estetinio skonio, grožio pajautimo ir daugelis kitų su estetiniu
santykiu susijusių klausimų apibūdinami tiesos, atspindėjimo adekvatu
mo tikrovei, esmės atskleidimo požiūriu. Tuo paaiškinamas ir tokių sa
vokų, kaip teisingas (klaidingas) skonis, teisingi (klaidingi) idealai, este
tinių išgyvenimų teisingumas ir pan., atsiradimas. Laikantis tokių pozicijų,
gnoseologiniai kriterijai (tiesos atskleidimas ir kt.) kvalifikuojami ir kaip
meniškumo kriterijai. Kartu meno specifikos problema sprendžiama kaip
vadinamojo meninio pažinimo specifikos problema, ieškant šio pažinimo
formos, turinio ar objekto specifiškumo. Tokio gnoseologistinio ribotumo
nelabai beišvengiama ir koncepcijose, kuriose meno esmė mėginama aiš
kinti, pabrėžiant pažintinės ir kitų (ideologinės, auklėjamosios, komuni
kacinės ir t.t.) jo funkcijų vienybę.
Pastaraisiais metais marksistinėje estetikoje ėmė ryškėti ir kitokia
subjekto estetinio santykio su tikrove supratimo tendencija. Pagrįstai
kritikuojamas gnoseologistinio požiūrio vienpusiškumas, pabrėžiama, kad
į estetinį santykį reikia žvelgti dviem - gnoseologijos ir aksiologijos
(vertybių teorijos) - aspektais. Paimtinės ir vertybinės pusių vienybė
akcentuojama kaip esminis (arba ir specifinis) estetinio suvokimo požy-
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mis. Gno�ologinio ir aksiologinio požiūrių į estetinį suvokimą problema
kai kurių autorių (M. Kagano ir kt.) suprantama kaip „pažinimo ir verti
nimo" problema, ir, tuo remiantis, mėginama nušviesti kitus estetikos
klausimus.
Si tendencija reikšminga visų pirma tuo, kad ji akcentuoja ir įtvir
tina estetikoje aksiologinę problematiką. Tai jgalino atskleisti gnoseolo
ginio estetinių reiškinių aiškinimo nepakankamumą, giliau ištirti kai
kuriuos estetinio suvokimo aspektus. Tačiau besiformuojančioje marksis
tinėje aksiologijoje daugelis principinių klausimų dar nėra išsamiai
moksliškai išanalizuoti, ir konkretūs aksiologinių estetikos problemų tyri
nėjimai dažnai būna eklektiški, nenuoseklūs, o neretai tevartojama kitokia
(aksiologinė) terminologija, pridengianti įprastinę gnoseologistinę teore
tiko orientaciją. Nepretenduodamas nušviesti estetinio suvokimo savitu
mų, šiame straipsnyje noriu paliesti tik kai kurias metodologines aksio
loginės estetinio suvokimo analizės problemas.
•

•

•

Subjekto estetinio santykio su tikrove klausimai marksistinėje filo
sofijoje paprastai analizuojami, remiantis atspindžio teorija. šiuolaikinės
atspindžio teorijos subrendimas, glaudus jos ryšys su konkrečiaisiais
mokslais (psichologija, fiziologija, informacijos teorija, kibernetika, siste
mų teorija ir kt.) apsprendžia ir metodologinį jos reikšmingumą. Tačiau,
antra vertus, nemaža principinių atspindžio teorijos problemų dažnai
aiškinamos supaprastintai, spekuliatyviai, nuslystant į stebėtojiškojo ma
terializmo pozicijas. Tai dideliu mastu sąlygoja bendrųjų aksiologijos
klausimų analizės trūkumus, o kartu ir estetinio suvokimo tyrinėjimų ri
botumus.
Bet koks atspindys, kaip procesas ir kaip produktas, yra dvipusės są
veikos išdava. Jis sąlygojamas abiejų šios sąveikos komponentų. Psichi
niame atspindyje viena iš sąveikau�ančių pusių - subjektas - yra ho
meostatinė sistema, o tai apsprendžia atspindėjimo sudėtingumą, jo akty
vų, tikslmgą pobūdį. Pripažindami dvipusį atspindžio determinuotumą.
vis dėlto daugelis šiuos klausimus analizuojančių autorių nušviečia tik
psichinio vaiufo priklausomybę nuo objekto, o subjekto vaidmenį nere
tai pabrėžia vien deklaratyviai. Tuo būdu dažniausiai sąmonės aktyv urnas
teakcentuojamas kalbant apie atspindį kaip procesą, kaip subjekto veik
lą, ir nepakankamai įvertinamas, apibūdinant atspindėjimo produktą. Lai
kantis tokių pozicijų, supaprastintai aiškinamas ir atspindžio adekvatu
mas tikrovei bei jo objektyvus sąlygotumas, absoliutizuojamas realybės
kaip atspindžio turinį ,„lemiančio" veiksnio vaidmuo. „ . . . turiningąją
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sąmonės „pusę" pilnutinai apsprendžia išorinis pasaulis, o ne smege
nys" 1,- teigia F. Georgijevas. Vienpusiu determinuotumu kartais mėgi
nama aiškinti ir bendruosius aukštosios nervinės veiklos dėsningumus,
. nežiūiint į tai, kad jau senovėje buvo skelbiama, jog nėftl veiksmo
be priežasties ir viską sukelia būtinumas, vis dėlto ir ligi šiol neretai
kalbama apie organizme spontaniikai veik.iančias jėgas, spontaninį sme
genų aktyvumą, ypatingą vidinį jaudinimą, kuris pirmiausia formuoja-;:
smegenyse, apie eilinio palikuonio ateities formavimą, apie aktyvią or.
ganizmo veiklq, įveikiant kliūtis, trukdančias organizuoti savo morfo
genezės programas" 2,- nusako savo poziciją J. Sorochova ir V. Kagano
vas. Nesigilinant į atskiras problemos peripetijas, čia svarbu atkreipti
dėmesį Į tai, kad atspindėjimo determinuotumo klausimas keliamas al
ternatyviai (pagal principą „arba-arba"), priežastingumas ir būtmumas
suprantami ribotai, vien kaip išorinių dirgiklių išdava. Su vienpusišku
atspindžio determinuotumo supratimu yra susiję neatsitiktiniai teoretikų
tvirtinimai, jog atspindys esąs objektyvus (adekvatus tikrovei, apspręstas
tikrovės) savo turiniu ir subjektyvus savo forma. Iš to išplaukia ir pana
šūs teiginiai su išlygom apie subjekto „įnešamus" atspindžio (pažintinio
vaizdo, žmogaus santykio su tikrove) subjektyvius elementus bei tokie
pat aiškinimai su neapibrėžtais ir miglotais patikslinimais, jog atspindys
objektyvus „iš esmės", savo „giluminiu turiniu" ir t. t. 3
„

.

.

Toks atspindžio apibūdinimas nebeatitinka šiuolaikinio psichologijos
ir kitų mokslų lygio. Ilgą laiką fiziologijoje ir psichologijoje, ypač recep
torinėse suvokimo koncepcijose, išsilaikęs požiūris, jog psichiniai reiški
niai tėra dirg1i.:lių išdavos, pastaruoju metu laikomas ribotu, nesuderinamu
su gamtos mokslų laimėjimais�. Be to, psichinių reiškinių priklausomybę
nuo subjC'kto ypatybių daugelis autorių supranta tik kaip individo
socialinė!> charakteristikos apspręstą reiškinį, socialinį žmogaus są
lygotumą metafiziškai priešpastato biologiniams veiksniams. šiuo požiū
riu visiškai pagrįsta amerikiečių mokslininko R. Dž. Viljamso pastaba,
jog paveldimumo problemos eliminavimas iš socialinių studijų, žmogaus
--- ------ -------- --- -------

1 cP. 11. feopru cs , Co3Haune - cy6ne1tTHBHblH o6pu se�eH.- KH.: «npo6AeMbl TeOpHH
no3uau1111 11 Aom1t11. MarepHaAbl it XIV MeJKAyHapoAHOMY c1>1L\ococpc1toM)' KOHI'peCcy•,
Bblll. 11. M„ 1968, CTp. 30.
� E. B. W opoxo ca, B. M. KaraHoa, <!>nAococl>c1t11e npo6AeMbl ncnxoAornu.- KH.: «<l>H
Aococpc1t11e sonpocbl c1>113110AOrHH Bblcweli Hepsuoi1 .a.ewreMdlOCT11 n ncuxoAOrHH•, M„ 1963,
CTp. 92.
3 CospeMeHHble npo6AeMbl reop1111 no3HaH1111 .a.11aAe1tn111ec1toro MaTepHaJ\H3Ma, T. 2,
1970, crp. 6; A PclHUKOB, nc1ix0Aol'H'lec1tne npo6AeMbl ceM110T11JtH, A., 1964, crp. 12;
e. x. PannonopT, Hen3o6pa31ITeAbHble cl>oPMbl B .a.eitopaTHBHOM HCKYCCTBe, M„ 1968, crp. 21,
22; B. Ty rapuHos, Teop1111 co3Hau1111 B cseTe ,\eunHcKnx 11.a.eli.- «<l>nAococl>citne uayitH•,
1970, N! 4, CTp. 16.
4 «Bocnp1111T11e 11 .a.eitcTnne•. M„ 1967, crp. 8-9.
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problemų tyrinėjimo srities, laikytinas dideliu mokslinio mąstymo trūku
mu; paveldėtos žmogaus savybės, pastebi autorius, sąlygoja ir pojūčių,
suvokimo, mąstymo skirtingumus 5• Konkretūs fiziologinių bei psicholo
ginių tyrinėjimų duomenys, daugeliu atvejų pagrįsti eksperimentais, fi
losofinių atspindžio problemų analizei yra ypač reikšmingi, įgalina įveikti
spekuliatyvines atspindžio aiškinimo apraiškas. Pagrįsdami ir toliau vys
tydami l. Sečenovo mintį, jog psichiniai, jų tarpe ir perceptyviniai, pro
cesai yra integralinis organizmo prisitaikymo prie aplinkos komponentas,
daugelis _psichologų į psichinio vaizdo formavimą žiūri kaip į savitą
veiklos rūšį, rišančią individą su daiktiškuoju pasauliu ir tuo būdu pasi
žyminči!'Į tikslingumu, suinteresuotumu 6• Todėl, psichologo 2:. Niuteno
nuomone, psichinių reiškinių tyrinėjimo išeities tašku reikia laikyti ne
subjektą kaip atskirą sistemą, o individą kaip sistemos „organizmas aplinka" komponentą- tik taip galima moksliškai aiškinti žmogaus pri
gimtį, jo poreikius, veiklą 7•
Šiuolaikinėje psichologijoje yra sukaupta nemaža duomenų, rodančių,
jog psichinį išorinio pasaulio vaizdą tam tikrais atžvilgiais apsprendžia
subjekto poreikiai, atspindintys jo biosocialines (determinuotas filogene
tiškai ir ontogenetiškai) reikmes ir funkcionuojantys kaįp psichinė šių
objektyvių reikmių išraiška, kaip sąmoningi ar pasąmonėje užfiksuoti
troškimai 8• Tai įgalina paaiškinti tiek atspindėjimo proceso, tiek produk
to priklausomybę nuo organizmo biologinio aktyvumo, nuo individo kaip
visuomenės nario praktinių ryšių su aplinka, nuo pasaulio keitimo užda
vinių. Su poreikių vaidmens psichinėje veikloje supratimu yra susiję to
kie svarbūs bendrosios atspindžio teorijos ir aksiologijos klausimai, kaip
vertybinis atspindžio determinuotumas, vertinimas ir kt.
Kaip rodo daugelio tyrinėjimų duomenys, ypač liečią sensorinius pro
cesus, bet koks žinių apie aplinką gavimas yra sudėtinga veikla, kryp
tingas informacijos ieškojimas, poreikių apspręstas šios informacijos per
dirbimas ir koregavimas. V. Zinčenka ir A. Koganas, remdamiesi anks
tyvaisiais N. Bemšteino darbais, sąmonės vaizdo formavimąsi apibūdina
s R. J. Wlllams, Heredity, Human Understanding and Civilisation.- "American Scienti!>t", Vol. 57, No. 2, 1969, p. 242.
• A. H. AeoHTi.e.a, 10. Ei. funepHeilrep, O AellreJU.HOCTU 3pH're.1U.HOi1 CHCTeMW 'leAO
1968; Bocupwrrae a AeŪCTBBe, M,
neKa.- KB.: •IlcmcoAOl'B'lec:KBe BCCAeAOBaHRll•, M.,
1967; A. H. AHoco.a, MOAeARpOBalllle NlolllJAeHRll B DCBXBIUI, J(Heu, 1965.
7 J. Nutlln, Motivation ef fo nctions cognitlves dans le comportement bwnain.- Kn.:
«XVIII Meųyeapo.Ųllili DCBXOAOJ'H'leaad 1tompecc. CIOmo3B)'M 13. MOTBBhl H co:maHBe
o noeeAeBBB 'leAOBeXa•, M., 1966; J. Nuttin, L.a structure de Ja penonnalite, Paris, 1968.
·

1 Poreikiai gali reikštis lnteresq, tikslų, u7.davinių, motyvų, idealų, nusiteikimo, verty
binės orientacijos ir kitomis formomis. Kai kurie psichologai, apibūdindami atspindžio ryši
su praktine veikla, nevartoja poreikio ųvokos, o akcentuoja interesų. tikslų, u7.davinlų

reikšmę.

]()

A. K A

TA

LY

NAS

kaip aktyvų procesą su išankstine „programa", „vaizdu", ,,modeliu" 9•
Ry5ių tarp įvairių daikto savybių (erdvinių, laikinių, prasminių) įsivaiz
da\'imas, fiksuojamas regimajame vaizde,- tai „juntamo" ir „laukiamo"
sąveikos rezultatas; šios sąveikos procese kaupiami ir pertvarkomi tiek
gaunami atvaizdai, tiek išankstiniai jų modeliai 10• N. Bernšteinas, aptar
damas aplinkos pajungimo organizmo poreikiams tendenciją, akcentuoja
„reikiamos ateities modelio" svarbą; šis modelis, jo nuomone, apspren
džia konkretizuotas fiziologinio aktyvumo apraiškas, tame tarpe suvo
kimą 1 1• Subjekto poreikiai sąlygoja atspindėjimo kryptingumą, tam tikrų
objekto savybių atranką, akcentus, 1prasminimą, determinuoja gaunamą
informaciją kokybiškai ir kiekybiškai. V. Zinčenkos žodžiais, „tapdami
suvokimo objektu, tikrovės objektai tarsi atsisuka į subjektą tam tikra
pme, pnklausomai nuo turimo uždavinio, taip pat nuo jau suformuotų
perceptyvinių veiksmų ypatumų, leidžiančių išskirti objekte vienas ar
kitas savvbes, vieną ar kitą turinį" 12• Visiškas subjekto „susiliejimas"
su objektu, nepriklausomas nuo požiūrio į pasaulį individo patyrimas,
apiP kurį kalba A. Bergsonas, apibūdindamas intuiciją ir priešpastatyda
mas ją analizei 13, išvis neįmanomas. Tam tikrą sąmonės vaizdo (jutimi
nio ar abstraktaus) neadekvatumą tikrovei lemia anaiptol ne žmogaus
įnešami subjektyvūs „elementai" - tai būtų mechanistinis požiūris. At
spindys yra objekto ir subjekto (vadinamųjų programų, modelių ir pan.)
koreliacijos rezultatas, ir todėl visas jo turinys priklauso ir nuo objekto,
ir nuo subjekto. Siuo atveju svarbu, kokiu aspektu atspindys charakteri
zuojamas. Tam tikra prasme atspindžio turinys visada yra subjektyvus
(kai kurios savybės fiksuojamos ar nefiksuojamos, išskiriamos kaip esmi
nės ar neesminės ir t. t.) ir tam tikra prasme objektyvus (sąlygotas at
spindimojo objekto ir kitų veiksnių, adekvatus kai kurioms realybės pu
sėms). Tokios atspindžio savybės, kaip jo turinio „esmingumas", „gilu
mas", jei suprantamos abstrakčiai, nepriklausomai nuo subjekto ryšių su
tikrove, išvis neturi prasmės.
Atspindžio atitikimo tikrovei santykinumas iškyla ir kitais aspektais.
Realybė gali būti atspindėta vienu ar kitu atžvilgiu iškreiptai, deformuo
tai. Tai visokios jutiminės iliuzijos, antropomorfinis tikrovės sugyvinimas
ir t. t. Be kitų veiksnių - jutimo organų netobulumo. vadinamųjų triukš
mų, patyrimo ribotumo,- šį santykinį atspindžio neadekvatumą tikrovei,
B. 3uHŲCHKO, A. KoraH, H:106pa;i;:eH11e 11 o6 pa :l KaK 1111cTpy�1eHT arpaJKeHJrn .a.ef1cTBH
«TeXHll'WCKaS! 3CTeTl!Kd», 1970, N! 3, CTp. 8.
:o Ten pat, p. 8.
11 H. A EcpHwTeilH, Ha
.
II)'TllX K 6110Aonm aKTIIBHOCTll.- «Bonpoci,1 qm \oco<Į>m 1 » 1965,
'\> 10, CTp. 72.
i: «Bocnpmrrue 11 .a.e1icTB11e», M., 1967, cTp. 69.
13 H. Bergson, La pensėe et !e mouvant, Paris, 1934, p. 202-203.
�
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daugelio psichologų nuomone, tam tikra dalimi apsprendžia individo po
reikiai, ypač nusiteikimas. Neabejotiną ryšį su poreikiais turi teigiamy
bės ar neigiamybės bruožų priskyrimas tikrovės reiškiniams, asociacijos,
fantazijos elementai ir t. t. Poreikiai sąlygoja ir vadinamąjį unikalų pa
saulio matymą, idealaus realybės transformavimo savitumus. Atspindžio
priklausomybė nuo objekto visada yra santykinė, ir laikyti tikrovę at
spindžio turinį lemiančiu veiksniu galima tik konkrečia, apibrėžta prasme.
*

*

*

Atspindžio adekvatumo tikrovei problemos marksistinėje filosofijoje
yra tyrinėtos labai plačiai, nors, kaip minėta, ne visada išvengiant ste
bėtojiškumo. Kitas atspindžio adekvatumo aspektas - adekvatumas sub

jekto poreikiams' (idealams, vertybinei orientacijai ir t. t.) -filosofinėje
literatūroje be,·eik neliečiamas ir akcentuojamas paprastai tik psicholo
gų darbuose, skirtuose daugiausia konkrečioms psichinio vaizdo proble
moms 14• Toks atspindžio adekvatumo- tikrovei ir subjekto porei
kiams -supratimas įgalina išvengti atspindžio analizės gnoseologistinio
vienpusiškumo, išryškina gnoseologinių (atspindžio ryšio su tikrove) ir

aksiologinių (atspindžio ryšio su subjekto poreikiais) problemų sąsają.
Gnoseologiniu ir aksiologiniu aspektais tikslinga nušviesti tiek bendruo
sius atspindžio turinio klausimus 15, tiek vertinimo problemas.
Bendrąja prasme vertinimas suprantamas kaip teigiamybės ar neigia
mybės atributo priskyrimas tikrovės daiktams ir reiškiniams, fiksuojantis
tam tikrą jų reikšmingumą vertinančiajam subjektui (socialinei grupei,
visuomenei). Vertinimo kriterijai gali būti įvairaus pobūdžio, bet jie vi
sada susiję su poreikiais.
Viena iš vertinimo formų -vertinamojo objekto (daiktų, žmonių el
gesio, idėjų ir t. t.) palyginimas su tiesiogiai ar netiesiogiai poreikių są
lygotais etalonais, normomis ir pan. 16• Pavyzdžiui, automobilis gali būti
vertinamas pagal greičio, patvarumo, patogumų ir kitus normatyvinius
14 Apriorinio realybės modelio bei suvokimo vai7.do adekvatumą subjekto uždaviniams
«Bocuprum1e R AeiiCTBee• (M., 1967) autoriai ir kt.
analizuoja kai kurie knygos
i; Kai kurie teoretikai akslologinių tyrinėjimų pagrindu laiko ne atspindžio, o pačių
objektų atitikimą poreikiams.
(A r. Xap'leB, HcxycCTBO ltaK 1.1eHHOCTb.- KH.: «npo6Ae·
�1a ųeHuocTn s IĮ>11Aococt>m1•, M.-A„ 1966, crp. 81 ) .
Analizuojant atspindį vien gnoseolo·
giniu asp€ktu, neišvengiama ne tik aksiologinių, bet ir gnoseologinių problemų su·
paprastinimo.
16
S is palyginimas gali būti subjekto aiškiai neįsisąmonintas, nejaučiamas. Kaip paste
hi M. Glandsdorfas, tokie vertinimai, kaip „šis daiktas geresnis už aną", gali sudaryti re
gimybę, jog tegretinami tik minimi daiktai; iš tikrųjų abu objektai palyginami su tre
čiuoju, su „tendencijos objektu" (žr. M. Glancbdorll, Les determinants de Ia theorie gė
nėrale de Ia valeur et ses applications en Esthėtique. en Religion, en Morale, en Economie
et en Politique, Bruxelles, 1966, p. 63).
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kriterijus, mokslinė koncepcija - pagal savo teisingumą, originalumą,
praktinę reikšmę ir t. t. Kriterijaus formavimas bei jo pasirinkimas fiš
skyrimas iš kitų galimų} priklauso nuo vertinančiojo subjekto poreikių ir
yra vertybinis reiškinys. Tačiau tokio tipo vertinimų tikslas - objekty
viai nustatyti, pažinti, kiek vertinimo objektas atitinka konkrečiu atveju
pasirinktą (ir šia prasme realiai egzistuojantį} daugiau ar mažiau apibrėž
tą etaloną, normą, orientyrą. Šiuo atveju vadovaujamasi ne subjektyviais
įspūdžiais, simpatijomis ar antipatijomis (nuo jų stengiamasi abstrahuo
lis}, o mėginama nustatyti objektyvų santykį tarp vertinamojo reiškinio
ir kriterijum laikomo idealaus modelio. Tokiu vertinimu yra atskleidžia
mos vadinamosios teigiamos arba neigiamos savybės (naudingumas, reikš
mingumas ir pan.}, egzistuojančios ne pačiuose vertinamuosiuose objek
tuose, o išreiškiančios tam tikrus realius jų ryšius su žmogum, visuome
ne. Sios rūšies vertinimai gali būti teisingi arba klaidingi. Tai pažintinė
veikla, pažintinis subjekto santykis su tikrove.

Yra taip pat vertinimų, kuriais nustatomi ne objektyvūs minėto pobū
džio ryšiai, o sprendžiama apie objektą pagal betarpišką jo poveikį,
atitikimą poreikiams. Siuo atveju tikrovės reiškiniams priskiriamos savy
bės (malonus, skanus, patrauklus, grafos. keistas) yra vertintojo subjek
tyvaus santykio, įspūdžio išraiška. Patiekalą pavadiname skaniu, vado
vaudamiesi savo įspūdžiu, ir jokie aprioriniai kriterijai čia nereikalingi.
Iš esmės tokio pat pobūdžio yra sprendimai apie grožį, patrauklumą ir
t. t. Išankstiniai etalonai, objekto realaus vertingumo pažinimas ir kita da
romą įspūdį gali sąlygoti, bet tokių vertinimų pagrindas yra būtent įspū
dis, vertinamojo reiškinio patikimas ar nepatikimas ir pan. Tai vadina
mieji skonio sprendimai. Jiems taikomas ne atitikimo tikrovei (tiesos),
o atitikimo poreikiams (vertybinis) kriterijut; (nors savo poreikių bei JŲ
apsprendžiamų idealų, vertybinės orientacijos daugeliu atvejų individas
sąmoningai nesuvokia, ir subjektyvus vertinimas gali būti mėginamas pa
grįsti objektyviais kriterijais}. Tai vertybinis subjekto santykis su tik
rove.
Su objekto atitikimu poreikiams šiuolaikinėje psichologijoje siejama
ir tokia subjektyvaus vertinimo forma kaip emocijos. Smo atveju subjek
to neindiferentiškumas pasireiškia ne paties objekto (kaip turinčio „tei
giamas" ar „neigiamas" savybes} savitu įsivaizdavimu, o jo vaizdo suke
liama reakcija. Reprezentacinė, arba kognityvinė (jutiminiai ar abstraktūs
vaizdai kaip tikrovės analogai), ir afektinė (emocinis reagavimas} sąmo
nės pusės vien,1 be kitos n�egzistuoja ir neatsiejamos 17, jas, kaip ir bet
kokius atspindžio komponentus, galima išskirti tik abstrakcijose.
17 )K, T1ua}l(e, lb6paHHble ncHX0Aon111ecKHe TPYAhl· M., 1969, crp. 64.
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Vertybinis santykis būdingas bet kokiam psichinio vaizdo formavi
muisi. Jis yra sąlygojamas gaunamos informacijos apie objektą ir kartu
sąlygoja šią informaciją kiekybiškai ir kokybiškai. Vadinasi, betarpiškai
vertinami ne patys daiktai ar reiškiniai (nors individas jaučia vertinąs
būtent pdčios tikrovės daiktus ar reiškinius), o (faktiškai) tam tikros jtĮ
savybės, atsispindėjusios jo sąmonėje, informacija apie jas 13• Tikrovė
atspindima daugiau ar mažiau adekvačiai, vertinama netiesiogiai. Ir šių
vertinimų pagrindas - poreikiai kaip subjektyvi psichinė objektyvių
reikmių išraiška, o ne pačios reikmės. Svarstant teorinius klausimus, tai
daugeliu atvejų turi principinę reikšmę. Kita vertus, tokių subjektyvių
vertinimų turinį apsprendžia objektyvūs veiksniai (be kita ko - subjekto
poreikių biosocialinis determinuotumas 19), ir šia prasme jis objektyvus .
•

Šiuolaikinėje marksistinėje aksiologijoje vertinimo sąvoka itin dažnai
vartojama nepakankamai apibrėžta, labai bendra prasme. Daugelis teore
tikų aksioloeiniu terminu laiko vertinimo terminą apskritai, ir tai sukelia
nemaža painiavos, teorinių nenuoseklumų. Vertinimas kaip subjekto pa
žintinis santykis, t. y. realaus tikrovės reiškinių vertingumo nustatymas,
laikytinas gnoseologijos objektu, nors tam tikru atžvilgiu (kriterijaus ry
šių su poreikiais) įeina ir į aksiologijos tyrinėjimų sritį. Vertinimas aksio
Jogine prasme- tai vertybinis santykis, objekto vaizdo (kartu ir realaus
objekto) ir subjekto poreikių atitikimo išreiškimas; šiuo atveju objekty
vus tam tikrų santykių, ryšių pažinimas tėra subjektyvaus vertinimo prie
laida, o ne tikslas. Vertinimo (vertinamojo santykio, vertinamojo sprendi
mo ir t. t.) terminas pats savaime aksiologinės prasmės neturi. Todėl, lie
čiant atspindėjimo problemas, jį reikia vartoti diferencijuotai. Tačiau
į tai toli gražu ne visada kreipiama pakankamai dėmesio. Ne visai nuo
sekliai arba išvis be reikiamo tikslumo vertinimo sąvoką savo darbuose
vartoja M. Kaganas 20, daugiausi� gnoseologine prasme arba neapibrėžtai
11 Si& prasme
teisus yra A. Nuikinas, savo poleminiame straipsnyje (A. HyilKWf,
EJųe pa3 o DpBpOAe 1tpacorw.- cBoopocw ARTepllTYPJal•, 1966, Nt 3, crp. 1()0)
pabrėžęs, Jo2 Uesioeiai vertiname ne objektyvias reiškinių savybes - elektromagnetinių
bangų ilgį, cheminį aktyvuJD4, molekulių sankabwų ir t. t. - o tam titru savybes, atsi
spindinčias ųmonėje: spalv" garų. skonį, kvap11 ir kL Galima pridurti, JOK nuo Iealiųjų
savybių vienu ar kitu attviliiu skiriasi visuose atspindžio Jyiiuose (pojūtyje, suvokime
ir t. t.) fiksuojamos savybės, lr tai liečia bet tokio vertinimo objeJtt4.
•• Rumunų Wa.ofas J. Putadis iiuo poliūriu kalba apie ontoiienetinlo lr filogenetinio
pobūdllo vertybes (ir. l. Paamdl, Preludes to a future mandst uioloey,- „Revue romaine
des sclences soclales. �rle de phllosophle et loglque", t. 14, No. l, 1970, p. 82.
20 Zr. M. e. Karm1, J\eJtųHH DO MapltCRCTCJtO-AeBRHCJtOii 3CT9TllJte, T. 1-111, A„ 19631966 t. p. (vienoje tonoje), A., 1971; M. C. Karcuc n03RallBe B OQeJIU B RC1tyc�.-KH.
cnpo6Ae11a ųeBBOCTll B 4'eAococlJHB•, M.-A., 1966; M. e. Karcuc Of5 XTerll'lecltOR oųeHJte,
3M'eTll'leatOA ųeeeOCTH e cl>ama3Jlll ea 3C'reTR'lec::JWe TeMW.- cBoopocw ARTepaTYJlbl•, 1966,
,
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vertinimą apibūdina V. Tugarinovas 21, kai kurie knygos «npo6.l\eMaųeH
<Į>HAocū<1>m1» (M.-A., 1966) autoriai ir kt. Daugelyje aksiologines
problemas liečiančių darbų išvis pasitenkinama tik bendrais aiškinimais,
jog vertinamas ne daiktas pats savaime, o „daiktas mums" (atskleidžia
mas jo reikšmingumas, vertingumas - tai, kas reikšminga, reikalinga
žmogui ir pan.), kad vertybinio santykio pobūdį apsprendžia ne tik objek
to, bet ir subjekto ypatumai ir t. t. Kai kurie teoretikai aksiologines prob
lemas aiškiai ir atvirai interpretuoja gnoseologijos požiūriu. Tuo būdu
vertybinis subjekto santykis su tikrove charakterizuojamas kaip „vertybi
nis pažinimas", kurio savitumą (vertybinį pobūdį) sudaro pažinimo objek·
to ypatingumas (paž1stami ne patys daiktai, o jų objektyvus reikšmingu
mas žmogui 22), todėl „tiesa ir vertybė viena kitą papildo atspindimosios
realybės aprėpimo pilnumo požiūriu" 23• Nors panašios koncepcijos kai
kuo skiriasi, bet pagrindinis tokiai aksiologinių problemų gnoseologizaci
jos tendencijai būdingas bruožas yra vertinimo apibūdinimas jo teisingu
mo (adekvatumo tikrovei), t. y. gnoseologiniu, aspektu. Šitokį subjekto
vertybinio (tame tarpe ir estetinio) santykio su tikrove aiškinimą tam tik
ra dalimi apsprendžia įprastas atspindžio supratimo vienpusiškumas atspindžio turinys paprastai analizuojamas atilikimo tikrovei požiūriu, ir
beveik nekeliama jo atilikimo subjekto poreikiams problema. Tuo būdu
vertinimo sąvoka, jeigu jai teikiamas gnoseologinis turinys, estetiniam
santykiui tyrinėti nelabai reikšminga. Kartu ir gnoseologistinių koncep
cijų įveikimas neretai tėra tariamas.
Atkreipdami dėmesį į estetinių reiškinių gnoseologinės ir aksiologi
nės analizės reikalingumą, kai kurie teoretikai kartu pabrėžia nedalomą
pažinimo ir vertinimo vienybę estetiniame santykyje. Bene ryškiausiai
tai akcentuoja M. Kaganas, šiuo atžvilgiu padaręs tclffi tikrą įtaką esteti
nio santykio tyrinėjimų tarybinėje estetikoje metodologiniam kryptingu
mui. Iš šių pozicijų mėginamas analizuoti ir meno kūrinio turinys kaip
menininko estetinio santykio su tikrove išraiška. „Atskleisti dialektinę
meno struktūrą,- rašo M. Kaganas, - reiškia apšviesti jį kryžminiais
gnoseologinio ir aksiologinio supratimo spinduliais. Tik tada menas nebe
bus daugiau aiškinamas kaip kažkoks mokslo ir ideologijos konglome
ratas ir pasirodys mums savo nedaliu vientisumu ir nepakartojamu in
dividualumu" 24. Tokio požiūrio - gnoseologinio ir aksiologinio - svar·
HOCTH a

:1 Zr. B. f1. Tyr'.lpUHOB, Teopm1 ųeHHocTef1 u MapKclnMe, A. 1968 m. 1r ankstesnius jo
darbus.
22 A. <l>. EpeMees, Ae,;:ų1111 no MapJ::CHCTCKO·AeH11HcKoii XTeTllKe, 'l. l, CuepMOBCK,
1969. crp 36.
23 Ten pat, p. 40.
�� M. e. KaraH, no3HaHHe 11 01.1eHKa B llCKYCCTBe.- KH. «npo6Ae:o.ta ųeHHOCTH B ct>H·
Aococt>1111», M.-A., 1966, crp 99.
.
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bą, autoriaus nuomone, apsprendžia organiškas pažinimo ir vertinimo su
siliejimas, pasireiškiantis kaip esminis „meninio pažinimo" bruožas; to
dėl abstrahavimasis nuo menininko vertinamojo santykio reikštų meno
prigimties ign01avimą. Atskirai nekalbėdamas apie racionaliąją autoriaus
samprotavimų pusę, noriu pastebėti, jog šių problemų analizės vertę ge
rokai menkina tai, kad tam tikri terminai vartojami netiksliai; faktiškai
sąvokos „gnoseologinis" ir „pažintinis" suprantamos sinonimų prasme, ak
siologinis aspektas tapatinamas su vertinamuoju ir vertybiniu 25• Nepa
teisinamas ir pats „pažinimo ir vertinimo" problemos kėlimas, pažinimą
kvalifikuojant kaip gnoseologinių, vertinimą - kaip aksiologinių tyrinė
j 1mų objektus (be kita ko, todėl, kad, kaip minėta, vertinimo kategorija
ne visada turi aksiologinę prasmę). Kalbant apie gnoseologini ir aksiolo
ginį požiūrius, iš tikrųjų yra svarbu ne tam tikrus estetinio santykio k0Ii1ponentus (pažinimą ir vertinimą) išskirti, o pažvelgti i estetinį santykį
šiais požiūriais: atitikimo tikrovei (gnoseologiniu) ir atitikimo subjekto
poreikiams (aksiologiniu). Visiškas atsiribojimas nuo poreikių, emocijų
izoliacija nuo praktinių ryšių su pasauliu ir panašios estetiniam santy
kiui priskiriamos savybės tėra vien kai kurių teoretikų iliuzija. Estetinio
santykio nesuinteresuotumas, nepraktiškumas gali būti tik dalinis, ir šio
santykio atsiribojimo nuo betarpiškų praktinių poreikių dėsningumai kol
kas tebėra problemiški.
Toliau tyrinėjant estetinio suvokimo problemas, pažintinės ir vertybi
nės subjekto orientacijos požiūriu yra prasminga analizuoti estetiniam san
tykiui būdingus atspindėjimo kryptingumo, reiškinių bei jų savybių atran
kos, įprasminimo, grupavimo, asociacijų, fantazijos elementų, distancijos ir
kitus ypatumus; pažintiniu ir vertybiniu aspektu sva1bu nušviesti ir este
tinio vertinimo savitumus. Tai padėtų toliau aiškinti estetinio suvokimo
dėsningumus, pasireiškiančius specifiniu subjekto pažintinio ir vertybinio
nusiteikimo pobūdžiu. Siuo požiūriu stebėtojiškų atspindžio koncepcijų,
aksiologijos problemų gnoseologistinės interpretacijos ir kitų trūkumų
įveikimas - svarbi tolesnės estetinių reiškinių analizės sąlyga.
• Galima atkreipti d6mesi i rrues „poseoloRIM Ir vertybinė pusėu, „gnoseologinis
ir vertybinis momentaau (ten pat, p. 101, 110), i ųvoq „poseoloatnė-akaloloatnė• meno
prlRimUI (M. Karmt. H TaJt ·�· RAH -an11apynypa.uwca1 •Boopocw AH
TepaTJPW•, 1969, Nll 2, crp. 117}, loatntu ativileiu relltian� t4 pat, t11 Ir pasakymas „fi
-

losofinė (ar sramtamokslinė) materijos pr121mt1su.

