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Kaip apibrëþti
estetikos objektà?
PROBLEMOS KONTÛRAI
Þymusis lingvistas Ferdinand’as de Saussure’as, itin prisimintinas dël jo pabrëþto
rûpinimosi modernaus kalbos mokslo
moksliškumu, daug dëmesio skyrë lingvistikos, suprastos kaip grieþtas ir metodiškas
mokslas, objektui apibrëþti. Saussure’o
manymu, daugumai mokslø në nereikia
kelti klausimo apie tyrimo vienetus, mat
juos dominantys vienetai duoti betarpiškai, neproblemiškai, yra akivaizdûs
ir visiškai aiškûs. Antai zoologijoje, vos
ëmæsi tyrimo, susiduriame su paskirais
gyvûnais, astronomija operuoja erdvëje
atskirtais vienetais – dangaus kûnais, ir
pan. O jeigu kuriame nors moksle nëra
betarpiškai duotø vienetø (tyrimo objektø), vadinasi, ten jie visiškai nesvarbûs
ir jø „netapatybë” nekliudo mokslininko
darbui. (Saussure’as pateikia pavyzdá:
galima sëkmingai uþsiimti istorijos tyrinëjimais, nors ir nëra savaime aišku,
kas – asmenybë, tauta ar epocha – yra
konkretus vienetas istorijos moksle). Kaþin
ar tokiø „anomaliø” mokslø yra daug,
ir tà faktà, kad pats Saussure’as savo
mokslà – lingvistikà – prie jø nepriskyrë,
laikyèiau neatsitiktiniu ir labai pamokomu. Taèiau kad ir kaip interpretuotume
konkreèiø mokslø santyká su jø tyrimo
vienetais, negalima abejoti: mokslo objekto
problema egzistuoja ir kartkarèiais iškyla,
idant bûtø kruopšèiai sprendþiama.
4

Ne syká buvo pripaþinta, kad visos
filosofijos ir net kiekvienos jos šakos
situacija, palyginti su kitomis teorinio
tyrinëjimo sritimis, yra savita. Filosofija – taip bûna ir tuomet, kai filosofas
savajam tyrinëjimui specialiai pasirenka
vienà ar kità aspektà – visada ásigilinusi ir
bando aprëpti visumą. Filosofijos skyrius,
vadinamas ontologija, gilinasi á visa, kas
yra. Filosofinë paþinimo teorija nagrinëja
visa, kas, kuo ir kaip yra paþástama. Kalbos filosofija siekia apmàstyti visą kalbà,
t.y. pateikti kalbos, kaip ypatingos rûšies
dalyko, sampratà. Taèiau nepaisant to,
kad filosofija visada þvelgia á tam tikrà
visumà, ir taip pat nepaisant šiokio tokio
tam tikros visumos („dalinës visumos”?)
sàvokos paradoksalumo, – kaip rodo kà
tik priminti pavyzdþiai, identifikuoti
filosofijos tyrimo vienetà, arba vadinamàjá objektà, paprastai nesudaro dideliø
sunkumø, nors kiekvienoje konkreèioje
filosofijos šakoje tas vienetas bûna ir gana
platus, ir gana abstraktus.
Vienas iš filosofijos skyriø, arba šakø,
yra estetika, tad atrodytø, jog ir kalbëdami apie jà, susiduriame su savitu, bet
nesunkiai identifikuojamu filosofinio tyrimo
objektu – šiuo atveju estetikos objektu. Vis
dëlto akivaizdu: tokia prielaida, kad ir
kokia triviali ji bûtø, pati savaime dar neatsako á klausimà, kas yra tikrasis estetikos
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objektas (o laikantis grieþtesnio normatyvinio poþiûrio: kokie dalykai jai turėtų
rûpëti). Neturëdamas tikslo suþadinti
nieko gero neduosianèiø nuogàstavimø,
esà „tikrasis” estetikos objektas ligi šiol
buvo neþinomas arba buvo netiksliai, o
gal išvis klaidingai suprantamas, – tai
bûtø lengvabûdiška, – siûlau atidþiau
panagrinëti galimas estetikos apibrëþimo pagal jos tyrimo objektà problemos
perspektyvas.
Sumanytieji pamàstymai šia tema tik
patvirtins paèiø šiuolaikiniø estetikø
konstatuotà faktà, kad „estetika iš dalies
yra tapusi disputu apie tai, apie kà gi ji
turëtø disputuoti”1. Analize sieksiu áveikti
kartais pasigirstanèias abejones dël estetikos kaip disciplinos ir màstymo bûdo
filosofinio statuso: manau, kad estetikos
problemø svarstymai yra svarbûs filosofine prasme (taigi yra teisëta filosofija)
pirmiausia tiek, kiek jie kelia ir vykdo
principiná koherentiškumo reikalavimà
teoriniam pagrindimui.

ETIMOLOGINËS TERMINO
ESTETIKA IMPLIKACIJOS
Pradëkime tuo, jog estetikos objekto klausimà nušviesti galëtø padëti graikiškoji
paties termino kilmë. Kaip þinia, senosios
graikø kalbos þodis aisthēsis, iš kurio
kildintinas èia mums rûpimos filosofinës
disciplinos pavadinimas, reiškia pojûtá,
jutimà, jusliná suvokimà 2. Jeigu þodþio
etimologijà laikysime patikimu vadovu
sprendþiant tokio pobûdþio klausimus,
tai estetika yra pirmapradiškai susijusi su
(þmogaus) juslumo, pajautos, jautrumo
(kalbant atitinkamais lotyniškais terminais – sensualumo ar sensibilumo) sritimi,
kuri, remiantis graikus siekianèia, á kategorizavimà linkusia filosofine tradicija,
paprastai atribojama nuo proto (nous) bei
màstymo (noēsis). Šiems etimologiniams
duomenims neprieštarauja ir tai, kà yra

teigæ didþioji dalis autoriø, priskiriamø
prie naujøjø laikø estetikos klasikø. Priminsiu keliø iš jø mintis.
Davidas Hume’as veikale Moralės principų tyrinėjimas (1751) grieþtai skiria
protà (reason) ir skoná (taste): protas,
atsiþvelgdamas á išorinio pasaulio prigimtá, ieško tiesos ir melo (t.y. formuoja
mûsø sprendinius apie faktus), o „skonis suteikia groþio ir bjaurumo, ydos
ir dorybës pajautà (sentiment)” 3 (t.y.
formuoja mûsø vertybinius – moralinius
ir estetinius – kvazisprendinius). Skonis
veikia kaip tam tikras atsakas á mûsø
prigimtiná polinká (dispozicijà) – aistrà
(passion), kuri konkreèiose (pavadinkim,
stimulo) situacijose išsilieja malonumo
arba skausmo jausmais. Pasak Hume’o,
kai kuriems þmonëms bûdingas ágimtas
nepaprastas „aistros delikatumas, kuris
daro juos ypaè jautrius visiems gyvenimo
nutikimams”, tiek tiems, kurie jiems teikia didelá dþiaugsmà, tiek ir tiems, kurie
juos priverèia labai liûdëti 4. Delikaèios
aistros valdomuose jautriuose þmonëse
galima áþvelgti ir kità, giminingà minëtajam, bruoþà – skonio delikatumą, kurio
rûpestingas puoselëjimas, kitaip negu
aklas pasidavimas pirmajam, ne apsunkina psichologines gyvenimo sàlygas, o
„suteikia tam tikrà jausmo elegancijà” 5.
Þmonës, ávaldæ ir tinkama linkme nukreipæ
savo ágimtà bûdo jautrumà, gali patirti
ramias, švelnias ir malonias (agreeable)
emocijas. Taigi þmonëse esama estetinio
patyrimo – ypatingo jausmo: lieka tik
pabrëþti, jog èia Hume’as išplëtoja ne kà
kita, o bûtent aisthēsis refleksijà.
Negalima praeiti pro Hume’o amþininko, vokieèiø filosofo Alexanderio
Baumgarteno, daþnai laikomo estetikos
kaip savarankiškos filosofinës disciplinos
pradininku, apmàstymus. Veikale, iškalbingai pavadintame Aesthetica (1750),
Baumgartenas, nagrinëdamas mokslus
apie þmogaus paþinimà, atskiria estetinæ
paþinimo teorijà nuo logikos. Pastaro-
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ji, tituluota „vyresniàja seserimi”, tiria
abstraktø, protiná paþinimà. Estetikai,
teisëtai paþinimo teorijos sudedamajai
daliai, rûpi „þemesnieji paþinimo sugebëjimai”. Pirmiau jà apibûdinæs kaip
„laisvøjø menø teorijà”, kaip „þemesniàjà
gnoseologijà”, kaip „menà graþiai màstyti”
ir kaip „proto analogo menà”, galiausiai
estetikà Baumgartenas apibrëþia taip: tai
„mokslas apie jusliná paþinimà” 6.
Taigi bendrasis dalyko apibrëþimas
neprieštarauja moderniu terminu tapusio
þodþio etimologijai. Kita vertus, etimologijoje nefiksuotø ir jos neimplikuojamø
akcentø atsiranda Baumgartenui nusakant
savo grindþiamo mokslo tikslà. Kaip paaiškëja, estetikos tikslas yra groþis – kaþkas,
ko aisthēsis tiesiogiai neimplikuoja. Nors
kai perskaitome, kad groþis èia suprantamas kaip „juslinio paþinimo tobulumas” 7,
tie Baumgarteno papildomai paminëti
nauji estetikos sampratos aspektai jau
neatrodo labai ryškûs ir apibrëþime kà
nors iš esmës keièiantys. Vis dëlto kad
tokiø esama – svarbus momentas.
Immanuelis Kantas, rašydamas Grynojo
proto kritiką (1781), nusprendë perspëti ir
suturëti savo tëvynainius, pasidavusius,
kaip jam atrodë, Baumgarteno antriniø
sugestijø átakai, pernelyg laisvai interpretavusius šá graikiškos kilmës þodá ir
pernelyg nutolusius nuo pirmapradës
jo reikšmës: „Vokieèiai yra vieninteliai,
kurie dabar vartoja þodá „estetika” þymëti
tam, kà kiti vadina skonio kritika” 8. Pats
Kantas, tuo metu dar manæs, kad „groþio
kritiná vertinimà pajungti proto principams ir jo taisykles pakelti á mokslo lygá”
yra „klaidinga viltis” 9, terminà „estetika”
pirmojoje Kritikoje vartojo itin grieþtai,
nesuteikdamas jam jokiø etimologiškai nepagrįstų konotacijø; kaip þinia, „estetika”
jis vadino mokslà apie juslumo apskritai
taisykles ir jà skyrë nuo „logikos”, t.y.
mokslo apie intelekto apskritai taisykles10.
Taèiau po nepilno dešimtmeèio, treèiojoje
Kritikoje, jau atvirai pretendavusioje bûti
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moksline, taigi proto principams pajungta,
skonio kritika, termino apimtá Kantas pats
ryþosi praplësti: Sprendimo galios kritikoje
(1790) kalbama ne tik apie „estetinius
sprendinius”, kurie apibûdinami, beje,
laikantis etimologijos, kaip subjektyviai
determinuoti, susijæ „vien tik su subjektu
(su jo jausmu)” 11, bet ir apie „estetinæ
sprendimo galià”, kuri suprantama kaip
þmogaus sugebëjimas vertinti „ypatingybæ” „bendraisiais” groþio ir didingumo
poþiûriais, o tai liudija Kantà ásivedus
ir išvestinæ þodþio „estetika” vartosenà.
Tad Kanto sumanymas apmàstyti sprendimo galià (taip pat ir skonio sprendimà)
galiausiai prisidëjo, galbût në paèiam
filosofui to nenorint, prie estetikos šaknø
uþmaršties, visiškai ásigalëjusios tik pokantinëje filosofijoje 12.

KLAUSIMAS DËL ESTETIKOS
SAMPRATOS ŠIANDIEN
Palaipsniui atsipalaidavæ ir sutrûkinëjæ
etimologiniai saitai ir vis retesnës bei
silpnesnës filosofø mintys apie termino
(o ir visos tyrimo srities) kilmæ patys
savaime neturëtø bûti nerimo prieþastis – juk filosofijai áprasta ieškoti kaskart
kitø, naujø, apibrëþimo bûdø, taigi á ateitá
metamà þvilgsná ji toli graþu ne visada
varþo prisiminimais apie praeitá, kuri iš
esamojo laiko daþnai atrodo, deja, tik
„mitologinë”. Visa tai labai nekristø á akis
ir nekeltø susirûpinimo, jeigu nedisonuotø su viena šiandieninæ estetikà lydinèia
aplinkybe. Keistas faktas ir neatitikimas:
kuo ryþtingiau estetikai nusigræþia nuo
savojo dalyko ir savøjø sàvokø ištakø,
tuo didesná teoriná svorá jiems ágyja
tokios apibrëþtys ir kvalifikacijos, kaip
„estetiška” ar „estetinis”.
Pasak srities þinovø, dabartinë estetika
bendràja, teoriniu poþiûriu pamatine linkusi laikyti bûtent estetiškumo sàvokà 13.
Tiesa, ši sàvoka teoriniuose diskursuose

52

FILOSOFIJA IR MENAS

daþniausiai pasirodo ne „grynu pavidalu”,
bet kartu su kitais þodþiais sudaro gana
ávairius terminologinius junginius; antai
plaèiai vartojami terminai estetinė nuostata,
estetinės savybės, estetinis patyrimas 14.
Èia nekeliu klausimo, kiek šis profesionaliai išpuoselëtas, rafinuotas specialistø
terminologinis aparatas yra veiksmingas
formuluojant ir nagrinëjant smulkesnes
estetikos teorines (pvz., estetinio suvokimo) problemas. Vis dëlto labai abejotina,
ar „estetiškumo” kategorija gali iš esmës
pagelbëti tada, kai sprendþiama pagrindinë problema, t.y. kai klausiama apie
patá estetikos tyrimo objektà. Atsakymo
„estetika tiria estetiškumà” – o kaip tik
toks atsakymas vienareikšmiškai išplaukia iš minimojo poþiûrio – tautologinis
pobûdis neleistø tikëtis, kad einant šiuo
lengviausiu keliu bûtø galima pasiekti ne
tik formaliai taisyklingà, bet ir turiningą
apibrëþimà.
Nesitenkinant kalbëjimu nieko nesakanèiomis tautologijomis ir, kas svarbiausia, atsiþvelgus á tai, kokios temos
tradiciškai dominuoja ávairiø laikotarpiø
filosofiniuose svarstymuose su antrašte
„estetika”, galima pateikti du pagrindinius
teiginius, kuriuose dviem skirtingais variantais konkreèiai ir tiksliai ávardijamas
estetikos objektas:
• Estetika tiria groþá (t.y. nustato, kas
vadinama graþiu).
• Estetika tiria menà (t.y. apibrëþia,
kas yra meniška).
Taip susiklostë, kad groþio ir meno temos
yra sulaukusios išskirtinio estetikø, netgi
nesutarianèiø ir konkuruojanèiø, dëmesio.
Šiø temø þymë ryški visoje estetikos problematikoje, kurià jos paprastai generuoja,
ir šiandien tiesiog beprasmiška klausti, ar
apskritai galëjo bûti kitaip. Taèiau iškelto
klausimo „kas yra estetikos tyrimo objektas?” atþvilgiu nei „groþis”, nei „menas”
neturi neginèijamo pranašumo – abiem
bûdingi savi privalumai ir trûkumai,
kuriuos derëtø glaustai aptarti.

ESTETIŠKUMO INTERPRETACIJA
GROÞIO SÀVOKA
Kà estetikos teorija laimi, kai bendràja
þmogaus estetinës veiklos forma skelbia
grožio suvokimà ir kûrybà? Laimëjimas
akivaizdþiausias kalbant apie estetiškumo
sàvokos apimtá: šiuo atveju estetikos sritis
neapribojama tuo, kas ávairiuose kontekstuose vadinama menu (þmogaus–menininko
kûriniu), ir estetinë veikla laikoma platesne
uþ meninæ veiklà, t.y. aiškiai perþengianèia
daugiau ar maþiau grieþtas meno ribas.
Tokio poþiûrio atstovams „groþis mene”
nëra ypatingesnë (reikšmingesnë, intensyvesnë, grynesnë ir pan.) apraiška ir sàvoka
uþ „gamtos groþá”. Priešingai, jie gali be
dvejoniø išaukštinti nemeniná, gamtos groþá
(palyginus su meno groþiu) arba, bûdami
teoriškai neutralûs, pateikti nediferencijuotà
groþio sampratà, kuriai visai nesvarbu,
kokioje terpëje ir kokiomis aplinkybëmis
groþis reiškiasi ir yra suvokiamas. Tarus,
kad greta groþio, esanèio ávairiø rûšiø
mene, stipriomis teisëmis egzistuoja ir
„nemeninis groþis”, tenka pripaþinti, jog
menas (talentingo ar genialaus þmogaus
kûriniai) nëra vienintelis estetinio patyrimo
šaltinis – toká patá, o kai kada net stipresná,
estetiná poveiká gali sukelti þmogaus nepaliesta gamta. Minimoji pozicija uþtikrina
ir gana plaèià paèios estetikos (estetikos
teorijos) sampratà, kadangi jà meno filosofijos ir bendrosios menotyros atþvilgiu
turi traktuoti kaip pamatinæ disciplinà, o
pastaràsias – tik kaip jai subordinuotas15.
Taigi estetiškumo interpretavimas pasirëmus groþio sàvoka galiausiai laiduoja,
kad tokiu bûdu išpleèiama termino „estetika” reikšmiø sritis, o tai savaime yra
sveikintinas rezultatas. Taèiau ágytasis
privalumas – didelë apibrëþiamojo termino semantinë apimtis – vargu ar gali
atsverti tam tikras problemas, glûdinèias
apibrëþianèiosios groþio sàvokos semantikoje. Pagrindinæ problemà reikëtø èia
iškelti ir kritiškai aptarti.
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Jennifer Anne McMahon, apibendrindama naujøjø laikø filosofinius svarstymus
apie groþá, daro átikinamà išvadà, kad
„Moderni groþio sàvoka sujungia malonaus atsako ir objektø savybës idëjà” 16.
Pirmoji šios sàvokos sudedamoji dalis
akcentuoja groþio patyrimą (jausmą, suvokimą) ir todël þymi subjektyvøjá aspektà,
o antrasis jos komponentas groþá ávardija
kaip tam tikrà daikto savybę (ta prasme,
kuria kalbame apie „graþø daiktà”) ir išreiškia objektyvøjá aspektà. Visas groþio
sàvokos problemiškumas atsiranda dël
jos subjektyviojo ir objektyviojo aspektø
supainiojimo.
Analogiškà psichologiná reiškiná fiksuoja George’as Santayana, kuris išsamià
groþio prigimties aptartá yra pateikæs
ankstyvojoje apybraiþoje Grožio jausmas
(1896). Santayanos teigimu, groþá sudaro (estetinio) malonumo objektyvacija,
ávykstanti dël to, kad patyrimo situacijoje
„pojûèio elementas” transformuojamas á
„daikto ypatybæ” 17. Tuo esà galima paaiškinti sprendiniø apie groþá pretenzijà
á visuotiná pritarimà ir galiojimà: jeigu
manome, kad groþá lemiantys momentai
yra pačiame objekte, tai turime pagrindà
saviesiems sprendiniams apie tam tikro
objekto groþá reikalauti ir kitø þmoniø
palaikymo 18. Taèiau groþio predikavimas „paèiam objektui” (imant platesne
prasme, pojûèiø projektavimas ir grupavimas á objektus) yra tik intelekto
darbas, virtæs nepastebimu ir nenorimu
pastebëti áproèiu, taigi psichologiškai
bûtinas sukeitimas, ágalinantis mûsø
màstymà ir veiklà.
Pabrëþiu: svarbiausia yra tai, kad įprastinėje vartosenoje (toje, kurià yra suformavæs minëtas intelekto áprotis ir kuri,
vadovaujantis pragmatiniais tarpusavio
supratimo sumetimais, sutartinai nepaþeidþiama) graþiu pavadinamas pats
objektas, o þodis „groþis” reiškia daiktø
savybæ, kurios dëka mes, bûdami sàlytyje su jà turinèiais daiktais, patiriame
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pasitenkinimà. Iš èia savo ruoþtu kyla
reikalavimas groþio teorijoms bûti objektyvistinëms, t.y. teigti besàlygiškà
graþaus objekto pirmumà suvokianèiojo
subjekto pagavos, kuri tik „atranda” išorëje egzistuojantá „groþá”, atþvilgiu.
Santayanai tokia samprata atrodo „radikaliai absurdiška ir prieštaringa”: nesuvoktà groþá jis prilygina nejauèiamam malonumui ir tvirtina, kad groþis „egzistuoja
suvokime (perception) ir negali egzistuoti
niekaip kitaip” 19. Teorinë problema ta,
kad groþis, bûdamas malonumas, yra
laikomas daikto ypatybe; áprastiniu poþiûriu, tiesa, tai jokia problema.
Dar kategoriškesnis uþ Santayanà yra
Robinas George’as Collingwoodas. Knygoje Meno principai (1938) jis rašo: „Nëra
tokios [daiktø] ypatybës [kaip groþis].
Estetinis patyrimas yra autonomiška
veikla. Jis kyla iš vidaus; tai nëra specifinë
reakcija á stimulà, ateinantá iš ypatingo
tipo išorinio objekto” 20. Na, o „groþio
subjektyvumo” doktrina, Collingwoodo
nuomone, atsiranda nenatûraliai ir galbût net nešvariai: jà teoretikai sukuria
nusistovëjusiø semantiniø sampratø
transgresijos bûdu, atsisakæ áprastinës
þodþio „graþus” reikšmës, pagal kurià
(èia neklausiama, ar ji nëra ydinga)
graþus yra išorinio pasaulio objektas,
o ne vidinis, subjektyvus suvokimas ar
pagava. Tokios pastabos galiausiai turi
baigtis pripaþinimu, kad teorijos nepalytëti kasdienës kalbos þodþiai „groþis”,
„graþus” apskritai neturi potencialiø
„estetiniø implikacijø” 21.

ESTETIŠKUMAS – IŠSKIRTINË
MENO SAVYBË?
Jau cituotoje knygoje Collingwoodas,
suabejojæs groþio sàvokos tinkamumu
teorijai, teigia: „estetikos teorija yra ne
groþio, o meno teorija” 22. Jam antrina kai
kurie kiti átakingi filosofai, pavyzdþiui,
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straipsnyje „Estetika ir hermeneutika”
(1964) Hansas Georgas Gadameris; pastarajam sisteminë estetikos problema yra
ne kas kita, kaip klausimas apie meno
esmæ 23. Menui itin palankià savàjà nuostatà Gadameris lakoniškai komentuoja
taip: „(...) reikia sutikti, kad gamtos groþis mums nieko nesako ta prasme, kaip
kad prabyla þmoniø ir þmonëms sukurti
kûriniai, vadinami meno kûriniais. (...)
Tai, kas gamtoje laikoma graþu ir kuo
gërimasi, nëra „grynai estetinio” objekto
duotybë be laiko ir be pasaulio (...) Kaip
mus þavi gamta, veikiau priklauso nuo
to, kà pasirenka skonis, o šá kontekstà
savo ruoþtu suformuoja ir apibrëþia tam
tikro laikotarpio meninë kûryba” 24. (Pats
Gadameris neslepia, jog èia remiasi pirmiausia Hegeliu, padariusiu „reikšmingà
išvadà”, kad „gamtos groþis yra meno
groþio atspindys”).
Bûtø galima paprieštarauti: estetiškumo kaip išskirtinës meno savybës
traktuotë pati savaime dar negarantuoja,
jog kertine pasirinktoje meno sàvokoje
neslypi jokiø vidiniø apibrëþimo problemø, panašiø á tas, kurias filosofai
pastebëjo apmàstydami „groþá”, arba
kad ir savos rûšies teoriniø kliuviniø. Iš
tiesø taip gali bûti. Taèiau didþiausias
estetikai gresiantis pavojus, jeigu apsisprendþiama paremti Collingwoodo ir
Gadamerio atstovaujamà poþiûrá, yra
kitas. Tikruoju estetikos objektu pripaþinus menà ir tarus, kad gamta tëra
toks dalykas, kurio estetinis patyrimas
tik blankiai atkartoja meno paliekamà
autentiškà áspûdá ir në iš tolo pastarajam
neprilygsta, kaip pagrindinë estetikos
tyrimo tema iškyla menas, o tai reiškia,
kad, grieþtai kalbant, jai nelieka jokios
ypatingos tyrimo srities. Taip suprasta
estetika tiesiog dubliuoja meno filosofijà
ir galiausiai su ja susilieja, tapdama šio
susiliejimo „nuskriaustàja puse” 25.

PATRAUKLI TAKTIKA:
DEWEY PAVYZDYS
Estetikos ir meno filosofijos istorijoje
esama atvejø, kai teoretikams pavykdavo
nustatyti gana subtilias pagrindiniø terminø atskirtis ir sàsajas, kurios leisdavo
išvengti bet kokiø átarimø apie uzurpuotas
reikšmiø sritis ir „nuskriaustàsias” ar
„pralaimëjusias” puses. Šiuo atþvilgiu
ypaè ádomios kelios Johno Dewey mintys
apie estetiškumo ir meniškumo sàvokø
tarpusavio santyká.
Studijoje Menas kaip patyrimas (Art as
Experience, 1934) Dewey fiksuoja tokias
sàlygiškas þodþiø apibrëþtis: pasak jo,
þodis „meninis” (artistic) nurodo pirmiausia gaminimo, kûrimo aktà, o þodis
„estetinis” (esthetic) – suvokimo, vertinimo ir pasitenkinimo aktà 26. Atrodytø,
išties átikinamai skambanti sàvokinë
perskyra ir kaip tik tai, ko siekia net
patys grieþèiausi filosofai! Taèiau Dewey
èia pat apgailestauja, kad nëra vieno (!)
termino, nedviprasmiškai þyminèio šiuos
du procesus abu kartu paëmus. Jis ásitikinæs, kad tarp meno kûrimo ir estetinio
suvokimo (vertinimo, pasitenkinimo)
bûtina matyti glaudø ir nenutrûkstamà
ryšá, kuris yra viena iš pamatinio, visà
patyrimà konstituojanèio santykio tarp
veikimo ir buvimo veikiamam formø.
Tai galima paaiškinti ir plaèiau.
Aktyvioji, veikimo ar darymo, fazë
menuose akivaizdi ir nekelia abejoniø:
kiekvienas menas kà nors atlieka su kokia
nors fizine medþiaga. Bet jeigu estetiškumà suprasime kaip veikiau vartotojo,
o ne gamintojo poþiûrá, tai savaime dar
negali reikšti minimø dalykø atskyrimo.
„Atlikimo tobulumas negali bûti matuojamas ar apibrëþiamas atlikimo terminais;
jis numato tuos, kurie suvokia ir patiria
pasitenkinimà atliktu gaminiu” 27, – teigia
Dewey. Vadinasi, kad kûrinys bûtø iš tiesø
meniškas, jis turi bûti taip pat ir estetiš-
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kas, t.y. skirtas recepcijai – suvokimui ir
pasitenkinimui. Dirbdamas menininkas
ákûnija savyje suvokëjo poþiûrá, jis tol
ieško sau priimtinos formos, kol, tiesiogiai
suvokdamas pasiektà rezultatà, lieka juo
patenkintas. Tokiu bûdu patvirtinama:
meno gaminimo proceso ir suvokimo
estetiškumo ryšys yra organiškas.
Nors suvokëjo ir vertintojo atveju pastebëti vidinæ veikimo ir buvimo veikiamam
vienovæ kiek sunkiau, Dewey nelinkæs
èia matyti kaþkà iš principo skirtinga
nuo kûrëjo-menininko situacijos. Neretai manoma, kad suvokëjas tik pasyviai
priima tai, kas jau yra uþbaigtoje meno
formoje, o jo veikla në iš tolo neprimena kûrëjo darbo. Taèiau tai klaidinga
jau vien todël, kad „receptyvumas nëra
pasyvumas” 28. Jis yra procesas, susidedantis iš serijos atsakomøjø aktø, kurie
veda „objektyvaus išsipildymo” link.
Tam, kad suvoktø, paveikslo stebëtojas,
spektaklio þiûrovas, muzikos klausytojas
ar knygos skaitytojas „turi sukurti savàjá
patyrimà” 29, taigi turi elgtis bent iš dalies
kaip menininkas, mat jo kûrybos („antrinës
kûrybos”) pagrindas visada yra santykiai,
lygintini su tais, kuriuos patyrë pirminis
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gamintojas (nors ir paþodine prasme netapatûs pastariesiems). „Be perkûrimo
akto objektas nëra suvokiamas kaip meno
kûrinys” 30, – reziumuoja Dewey.
Priminsiu: Dewey interpretuoja meno
ir estetiškumo tarpusavio santyká ir parodo uþ þodinës perskyros glûdint giluminius skirtingais terminais ávardijamø
dalykø saitus. Bet ar gali jo pavyzdys
bûti pamokomas ir pagelbëti narpliojant
estetikos objekto apibrëþimo dilemà,
t.y. galiausiai pasirenkant tarp groþio ir
meno sàvokø?
Atsakymas yra ir ne, ir taip, ir labiau
taip negu ne. Viena vertus, Dewey svarstymai nebanaliai perspëja nepamiršti, kad
sàvokø ribos yra trapios ir slankios, net jei
nagrinëjamos sàvokos yra „tradicinës” ir
„sisteminës” ir netgi jei jos pretenduoja bûti
„pamatinëmis” (o kaip tik tokiomis ávardijamas estetikos objektas). Antra vertus,
ásigilinimas á šià tiesà turëtø ne kurstyti
nerimà dël sunkiai randamo vienintelio
problemos sprendimo, bet skatinti problemà tirti visapusiškai – panaudojant ávairias
màstymo galimybes (áskaitant „netradicines” bei „antisistemines”) ir, suprantama,
neaplenkiant nuolat kylanèiø sunkumø.
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DEFINING THE OBJECT OF AESTHETICS
An Outline of the Problem
Abstract
The article scrutinizes the theoretical difficulties
which are encountered while trying to give the
definition of the specific object of aesthetics.
In so far as aesthetics is held to be a branch of
philosophy, the coherence of the adduced philosophical argument is the main criterion for deciding
in favour of and upholding one or another ever
presented view. Two possible, plausible and
well-known answers to the question “What is

the due object (and subject-matter) of aesthetics?” are analysed. One is: Aesthetics deals with
beau ty; another runs as follows: Aesthetics deals
with art. Although both answers have their own
undeniable merits, some decisive shortcomings
peculiar to the either do not let the author of
the article opt between the two unequivocally.
Moreover, the proposal is made not to judge them
as rigid alternatives.

