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1. Bendra pozityvizmo apzvalga 

Pozityv izmo terming pirmasis pavartojo, matyt , Henri de Saint-Simonas 

moks l in iam metodui ir jo ta ikymui filosofijoje pazymet i , taciau pozi tyv izmo 

filosofija pirmiausia siejama su jos pradininko prancuzq filosofo Auguste'o 

Comte'o , kuris yra z inomas ir kaip sociologijos moks lo kurejas, vardu . 

Pozityv izmo filosofija per gana net rump^ savo raidos laikotarpj pereina ke-

letq etapq - nuo pirmojo pozi tyv izmo, siejamo su Comte'o vardu , vel iau 

empir iokr i t ic izmo, dar vad inamo antruoju poz i tyv izmu, kur iam atstovauja 

Ernstas Machas , Richardas Avenar ius ir kt. , dar vel iau treciojo pozi tyv izmo 

kaip loginio a tomizmo ir loginio pozi tyv izmo (arba loginio empir izmo) eta-

p^, ir X X a. pradzioje jsilieja j placi^ analit ines filosofijos kryptj . 

Pozi tyv izmo filosofija laikosi tok iq prielaidq: visos zinios, jskaitant ir tei

ginius apie faktus , remiasi „pozityviais" patyr imo duomenimis ; moks lo zinio-

se yra t ik faktq rysius rodantys teiginiai ir grynosios matemat ikos bei logikos 

rysiq israiskos; filosofija taiko tik mokslui budingus metodus ; filosofijos t iks-

las yra rasti pagrindinius vis4 moks l4 principus ir pritaikyti juos kiekvienai 

zmogaus veiklai ir 1.1. 

Pozityv izmo filosofija gal ima suskirstyt i [ tris dideles grupes: socialinj 

pozityvizmq, evoliucinl pozityvizmq ir krit'mi pozityvizmq. 

Nuodugniai evoliucinio pozi tyv izmo mes nenagrinesime, tik pazymesi-

me, kad, pr ipaz indama pazangos v isuot inumq, si pozi tyv izmo krytis evoliu-

cijos idejq labiausiai pletoja gamtos moks lq : fizikos, biologijos, geologijos, sri-

tyse. X IX a. antrojoje puseje evoliucijos ideja biologijoje labiausiai siejama su 

Charleso Darwino vardu , o geologijoje j ^ pletojo Charlesas Lyellas. darbai 

sudare prielaidas atsirasti visos t ikroves, pradedant kosminiais ukais ir bai-

giant zmoni ja bei jos istorija, savaiminio ir but ino vystymosi idejai. 

V ienas zymiausi i } evol iucinio pozi tyv izmo sal in inkq Herbertas Spenceris 

(1820-1903) , isplesdamas evoliucijos idej^ v isoms zinijos sr it ims, veikale 

„Sintetines filosofijos s istema" gyvenimq, dvasiq ir v i suomenf interpretuoja 

materi jos, judej imo ir jegos kategori jomis. Polinkj operuot i mechanikos ter

minals , matyt , leme jo inzinerinis issi lavinimas. 

Spencerio nuomone , svarbiausias evoliucijos desnis yra integracijos ir 

diferenciacijos desnis. A n o t Spencerio, evoliucija vyksta del nuolatinio ku-

nus sudaranc iq dalelii} judej imo, persigrupavimo ir jungimosi ( integracijos), 

kartu nykstant judej imui , ir issiskyrimo (diferenciacijos), kar tu spartejant 

judej imui . 

Pasak Spencerio, tas pats vystymosi desnis yra budingas kosmologijai , 

biologijai, psichologijai, v isuomenes raidai ir kt . Nors vystymosi Spenceris su-

prato kaip mechan in iq jegq veik imo rezultat^, mane, kad aiskiausiai jis ma-

tyt i organiniame pasaulyje. Vystymas is , sk i rdamas ir susiedamas sistemas, 

kuria vis labiau pusiausvir^, kartu tobulesn? sistem^. Vystymasis pasizymi 

aiskia pazanga, tac iau, pasiekus pusiausvyr^, pazanga baigiasi, ir tada jmano-

mas netgi sioks toks grjzimas atgal. 

Psichiniai reiskiniai, anot Spencerio, taip pat yra organines gamtos vys

tymosi dalis. Psichika formuojasi del to, kad ji yra svarbi individui ir rCisiai 

isgyventi , kitaip tar iant , proto formos ats i randa organizmui pris itaikant prie 

aplinkos. 

Tais paciais desniais Spenceris aiskino ir etikos formavimqsi . Zmones el-

giasi taip, kad galet i | geriausiu budu isgyventi . Kadangi egzistuoja tik gam

tos, o ne specialus v isuomenes desniai , etikos principal gali gludeti t ik tuose 

desniuose. Ga l ima sakyt i , kad kova uz buvj yra etikos pagrindas. Dora ir mo-



ralu yra tai , ko reikalauja gyven imo raida. Moral i veikia ir pr igimtine veikia 

j am yra vienas ir tas pats. Kadangi v isuomene vystosi indiv idams vis labiau 

pris itaikant vienas prie kito bei gamtos, visos vertybes yra rel iatyvios, k in-

tancios, nulemtos konkretaus v isuomenes iss ivystymo lygio. Kai zmoni jos 

vystymasis pasieks pusiausvyr^, vertybes is viso isnyks. Kaip tiksliai pazy-

mi Wladys lawas Tatark iewicz ius ' , Spencerio etikos pamatai vede j hedoniz-

m^, nes tik pr is i ta ikfs prie aplinkos s^lygL| organizmas patiria malonum^. 

Bendriausias Spencerio etikos principas buvo toks - reikia gyvenim^ daryt i 

kuo intensyvesnj ir tur iningesnj . 

Kai kur iomis evoliucinio pozi tyv izmo idejomis pasinaudojo pragmatiz-

mo salininkai Charlesas Pierce'as, Wi l l iamas Jamesas ir kt . T iesa sakant , pra

gmat izmas daznai laikomas dar v iena pozi tyv izmo atmaina ir kai kur iq au-

tor iq vadinamas neopoz i tyv izmu. Reikia pr ipazint i , kad toks skyr imas yra 

jmanomas , nes pragmatizmas pripazjsta pagrindinius pozi tyv izmo teiginius 

ir Ji but^ gal ima vadinti neopoz i tyv izmu. Visa beda, kad neopozi tyv izmo 

terminas vartojamas labai neapibreztai . Dazniausiai taip vad inama loginio 

pozi tyv izmo filosofija. Todel mes vengsime neopozi tyv izmo termino arba j | 

var tos ime jprastu budu - loginio a tomizmo ir loginio pozi tyv izmo ar loginio 

empir i zmo filosofijai zymet i . Beje, evoliucinio pozi tyv izmo jtak^ yra paty r f ir 

Al f redas Northas Whi teheadas , ir Henri Bergsonas, ir kt . 

1 Spencerio evol iucionizm^ neabejotinai panasi marksist ine filosofija, 

kar tu su Comte 'u pabrezdama moksl in i i j me todq universalumq bei isskirtinj 

re iksmingumq ir pr ipaz indama vystymosi v isuot inum^. T iesa , Marxas pripa-

zino veikiau Hegelio, o ne Comte'o jtak^ savo mqstymui . 

Kritinio pozityvizmo arba empiriol<riticizmo, dar vad inamo antruoju 

poz i tyv izmu, krypciai atstovauja austrai Ernstas Machas (1838-1916) bei 

Richardas Avenar ius , taip pat anglLj filosofas Charlesas Pearsonas ir j i } se-

kejai. Austr i joje sis kritinis pozityv izmas yra z inomas empir iokr i t ic izmo pa-

vad in imu . Machas ir Avenar ius teige, kad faktai (kurie, remiantis bendrq-

ja pozi tyv izmo nuostata , laikomi vienintele realybe) yra santykinai stabilus, 

tarpusavyje susij? ir pr ik lausomi pojuci i i kompleksai . Pojuciq kompleksai 

ir yra pagrindiniai paz in imo elemental . Jie yra tiesiogine, jusl ine duotybe ir 

funkcionuoja kaip viso paz in imo pagrindas. Kiekvienq empir in j patyr im^, 

kiekvien^ suvokiam^ objekt^ gal ima, anot Macho ir Avenar iaus , suskaidyti 

i tokius e lementus arba pojuciq kompleksus . Jie yra neutralus - nei fiziniai, 

nei psichiniai , todel sk i r tumas tarp fizinio ir psichinio isnyksta. 

Machu i ir Avenariui mokslas ir apskritai pazinimas tera tik begaiinio po

juc i i i kiekio, su kur iuo susiduria zmogus , t va rkymo , o ne t ikroves paz in imo 

pr iemone. A n o t Macho , biologinis zmogaus organizmo poreikis yra issaugo-

ti save, o tai jis gali padaryt i t ik pris itaikf s, sugebedamas or ientuotis toje po-

juc iq gausybeje. Todel moks lo funkci ja nera teorine ar svarstancioj i , bet tau-

pancioji ta prasme, kad zmogus siekia taupiausiai , maziausiomis s^naudomis 

tvarkyt i faktus . M^stymo taupumas (ekonomija) Machui yra pagrindine pa

z in imo ypatybe ir moks lo idealas. Panasiai samprotauja ir Avenar ius , fo rmu-

luodamas maziausio jegq eikvoj imo princip^. Brandziame moksle . Macho 

poziur iu , svarbiausia yra aprasomoji dalis, o aiskinancioji dalis y ra parazit ine 

ir, m^stymo taupumo sumet imais , turi buti a tmesta . Is m^stymo taupumo 

principo plaukia Macho nuostata del moks lo idealo kaip aprasymo. 

Vienas is toki i j parazit iniq mokslo elementi j yra priezastingumo desnis. 

Macho nuomone, tai yra antropomorf inis mokslo reliktas. Machas siulo prie

zast ingumo principq pakeisti matematines funkcines priklausomybes s^voka. 

Kai mokslui pasiseka susieti jvairius elementus j vien^ lygyb?, kiekvienas ele-

mentas virsta kit4 e lementq funkcija. E lement^ priklausomybe tampa abipu-

siska ir vienalaike, o priezasties ir padarinio rysys - apgr?ziamas. Vadovaujantis 

siuo poziuriu laikas, kaip neapgr^ziama tvarka , yra realus jusl iq lygmeniu ir 

kaip jus lumas. Kita vertus, laikas mokslo teorijoje yra m^stymo taupumo is-



raiska, padedanti sutvarkyt i faktus ir juos numatyt i . Is s i i | prielaidq daryt ina 

isvada, kad mokslo desnii j isvados isreiskia tik loginj, bet ne fizinj butinum^. 

A isk indami desnius, krit inio pozi tyv izmo atstovai a tmeta klasikinio po

z i tyv izmo nuostatq, kad desnis yra pastovus reiskini i | rysys. A n o t Macho , 

moks lo desnis yra m u s q Iukesci4, kad reiskiniai jvyks , apriboj imas. Mokslo 

desnis tenurodo, kokii^ reiskinii^ gal ima tiketis. Sekdamas M a c h u , Pearsonas 

teigia, kad mokslo desnis yra ne normatyv in io , o aprasomojo pobQdzio. 

Desnis niekada nepaaiskina jus l in iq {spudzii} , kuriuos mes projektuojame 

kaip isorinj pasaulj , tvarkos . 

Empir iokr i t ic ist ine pozi tyv izmo kryptis buvo t ransformuota ir pletojama 

Vienos burelio f i losofq jau kaip loginis pozityv izmas - naujas pozityv izmo 

etapas. 

Socialinis pozityvizmas. V i enu zymiausit j social inio poz i tyv izmo atsto-

v u gal ime laikyti Auguste '4 Comte'q ir jo mokyto j^ Henri de Saint-Simony. 

A n o t Saint-Simono, dabar gyvename kr i t in iame laikotarpyje, kur io svar

biausias bruozas yra moks lo pazanga, gr iaunant i teologines bei metaf iz ines 

paziuras . S iame laikotarpyje ats isakoma v iduramzia is susiformavusi4 ^oci-

alines organizaci jos pagr indq. Naujojoje epochoje religija, pol i t ika, et ika ir 

m o k y m o sistemos remiasi pozityviqja fi losofija. V i suomene sioje epochoje 

gali pasiekti v ienyb? ir tvarky per dvasin^ galiq - moks ly - ir naujy pasaulie-

t in^ galiq - p ramonin^ gamybq. Panasiai samprotau ja ir Comte'as , pas iu l f s 

savo triJLj istorini4 stadi jq desnj . Comte 'o paziuras aptars ime atskirai , todel 

dabar tik pazymes ime , kad Comte'as pripazjsta v isuot in^ zmoni jos vysty

mosi pazangq, t ikruoju istorijos subjektu la ikydamas zmoni jq , o ne atskiry 

individq. Zmon i j a kaip Didzioji BCitis j am yra ta i , kas lemia atsk i rq indiv idq 

praeitj , dabart j ir ateitj . 

Anglijoje panasias kaip Comte'as ir Saint-Simonas idejas pletojo Jeremy's 

Benthamas (1748-1832) ir Jamesas Mill is (1773-1836) . Jie, t^sdami anglq svie-

teJ4 empir i s t in f tradici jy, sieke taip pertvarkyt i dvasinius mokslus , kad tie, ly

giai kaip ir gamtos mokslai , butq paremti faktais . Reiksmingiausias Benthamo 

veikalas „An Introduction to the Principles of Morals and Legislation" pasirode 

1789 metais , gerokai anksciau uz Comte'o darbus . Et ika , anot Benthamo, 

turi tapti t iksl iuoju moks lu . Mys tymas , jo nuomone , yra paremtas asocia-

ci jomis, paklustanciomis t iks l iam desniui , kurio sudedamieji e lemental yra 

pojuciai , interpretuojami kaip gaiutiniai m y s t y m o faktai . 

Tradiciskai et ika yra zmogiskojo elgesio t iks lq tyr imas : j i nustato, kaip tas 

tikslas gali buti pasiektas ir is jo isveda elgesio taisykles. Benthamas ir Mil l is 

pabande pakeisti t radic in? etiky elgesio motyv i j teori ja, t. y. elgesio prie-

zasciL} nus ta tymu . Issiaiskinus, kokie y ra motyva i bei taisykles, sqlygojantys 

zmogaus etgesj, butq gal ima valdyti zmogaus ve ik imy lygiai taip, kaip yra 

tva rkoma ir va ldoma gamta , z inant jos priezastinius desnius. 

Benthamo pasiulyta etikos teori ja yra vad inama ut i l i tar izmu (nuo loty-

nisko zodzio utilitas - nauda) . Pagrindinis skir iamasis ut i l i tar izmo bruozas 

yra tas, kad, anot uti l i tar ist i i , poelgio gerumy ar blogumy lemia padariniq 

gerumas ar blogumas, bet ne tikslas. Todel nera tok iq poelgiq, kurie bu tq 

moral in iu poziur iu teisingi arba neteisingi patys savaime, neprik lausomai 

nuo jq padariniq. Sia prasme, jei duosiu vaikui saldainj, noredamas jj pa-

guosti ar pradziuginti , uti l itaristines morales poziur iu bus tas pat, kaip duo-

ciau j am saldainj t ikedamasis , kad del to vaikui greiciau suges dantys . A n o t 

Benthamo, moral inis poelgio vert in imas vert ina t ik poelgio sukeltus padari-

nius. Vargu ar su tuo gal ima sut ikt i . 

Savaip util itaristai interpretuoja ir kr iteri jq, leidziantj jvert int i poelgio pa-

darinius. Toks kriteri jus uti l i tar istams yra poelgio padariniq naudingumas, 

realizuojant sava iminf geryb^. Ut i l i tar izmas, kaip nominal ist ine etine ten-

dencija, sava iminf geryb? supranta jusliskai suvokiamai . Gerybe laikomas 

zmogaus poreikiq bei interesq patenkinimas, t. y. ma lonumas ir dziaugsmas. 



kurj sukelia poreikio patenkinimas. Kiekvienas, p lanuodamas savo gyveni-

my, nustato savus prior itetus ir kar tu savo hedonist inio skaic iavimo sistemq. 

Savaimine gerybe ir yra zmogaus laime, o jy sudaro asmenin i i j m a i o n u m q vi-

suma . A n o t Benthamo, uti i itaristinj gerybes pobudj nulemia laimes jausmo 

kiekybe, bet ne kokybe. Cera i z inomas Benthamo posakis, kad zaisti kegliais 

yra taip pat gerai kaip ir skaityt i Shakespeare'o sonetus , jei tik pas i tenkinimo 

kiekis yra v ienodas. Beje, Johnas Stuartas Mil l is , j au mineto Jameso Mil l io 

sunus, savo hedonistineje teorijoje siekia atsizvelgti ir j kokybines gerybes 

charakter ist ikas , jvert int i sk i r tumy tarp dvasiniq ir jus l in iq , aukstesniqjq ir 

zemesni i i jq dz iaugsmq ar poreikiq. Pasak Mil l io, „geriau buti nepatenkintu 

zmogumi , negu patenkinta kiaule". 

Naudos principas Benthamui kar tu yra ir socialinis principas. Moral ineje 

apskaitoje svarbu ne vien veikiancio zmogaus laime, bet ir laime visq, kurie 

su tuo poelgiu susi jf . Carsus Benthamo principas skelbia - svarbu kuo di-

desnio zmon iq skaiciaus pati didziausia laime ir galiausiai v isq zmon iq so

cialine nauda. Jvert inant padarinius, reikia siekti didesnes socialines naudos 

sumos arba didesnio naudos kiekio, tenkancio v ienam asmeniui . Stai gamy-

ba tenkina poreikius, te ikdama prekes ir paslaugas. Uti l i tarist ines orientaci-

jos socialine et ika gerais laikys poelgius, kurie skatina ukio augimq, nes taip 

dideja naudos suma ir gerybiq kiekis, tenkant is v ienam gyventojui . Taip pat 

ir bendras vidaus produktas , tenkant is v ienam gyventojui , taps pagrindiniu 

v isuomenes iss ivystymo rodikl iu . 

Naudos pr incipo, pasak Benthamo, reikia laikytis ir leidziant j s tatymus . 

J s tatymq leidejas pirmiausia privalo atsizvelgti j bendrqjy naudy. Jokios kitos 

aukstesnes normos j s ta tymq leidyboje Benthamas nepripazjsta. 

Jamesas Mill is kar tu su Jeremy'iu Benthamu subure apie save „filosofini4 

radikalq" burelj , kur iam priklause tokios jzymybes kaip garsios demograf ines 

teorijos kurejas Thomas Robertas Mal thusas , zymus ekonomistas Davidas 

Ricardo ir kt . Tas burelis turejo labai didel? j taky ne tik Angli jos, bet ir zemy-

nines Europos pol i t iniam gyvenimui , ypac l iberal izmo pletrai X X a. 

Aptart ie j i ut i l i tar izmo principal yra pagrindiniai ir Jameso Mil l io sunaus 

Johno Stuarto Mil l io filosofijoje. Kaip z in ioma, Mill is ne kartq seipe Comte'y , 

ypac uzklupus sunkumams , ir zavejosi jo „Pozityviosios filosofijos kursu", ta

ciau, sut ikdamas su pagrindiniais jo pozi tyv izmo teiginiais ir der indamas juos 

su svietejiska empir ist ine tradici ja , Mill is kr it ikavo Comte'o socialines paziu

ras, jzvelgdamas jose polit inio ir dvasinio despot izmo sistemos pagrindus, 

zmogiskosios laisves ir indiv idualumo nepa isymy . Jo nuomone , Comte'as be 

reikalo nekreipe reik iamo demesio j fundament in ius mokslus , butent j psi-

chologijq ir paz in imo teorijq, tiksliai nenurode, ky vadina metaf iz ika , ir is 

viso nebuvo link^s tiksliai apibrezti sqvokq, pernelyg pasit ikedamas savimi . 

Veikale „Polit ines ekonomikos pr incipal" Mill is prieina prie isvados, kad buti-

na apriboti valstybes kisimysi j ekonomin j gyvenimy. T ie apribojimai kyla is 

pacios zmogiskosios egzistencijos - sventoves, kuri tur i bOti apsaugota nuo 

bet kokio valdzios kis imosi . 

A isk indamas individo ir v isuomenes santykj, Millis skiria ve iksmus, kurie 

nukreipti j savo paties asmenj , ir veiksmus, kurie orientuoti j kitus. T ik pasta-

ruosius veiksmus riboja kitq zmoniq laisve ir t ik cia leistina jsikisti vaistybei. 

PaziCirq ir diskusijq laisve, Mil l io nuomone , is viso negali buti varzoma. Tai jis 

apraso savo popui iar iame ir garsiame veikale „Apie laisv?". C ia jis iskelia prie-

laidq, kad pilietine laisve, kaip laisve siekti savojo gerio savo pasir inktu budu, 

kol nemeginame at imti is k i tq j q gerj arba trukdyt i pastangoms jj jgyti , yra 

kiekvieno individo ir v isuomenes tobulej imo sylyga. §iai prielaidai paremti 

Millis pateikia keletq argumentq . Absol iut i j ausmq ir paziurq visais praktiniais 

ar spekuliatyviais klausimais laisve, taip pat skoniq ir siekiq laisve yra butina 

dvasinei zmon iq gerovei. Anot Mil l io, „ypatingas blogis, kurj kelia k l iudymas 

reiksti nuomones , yra tas, kad apiplesiama zmoni ja ; palikuonys taip pat kaip 


