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Z. NORKUS

Aleksijaus 1\Iainongo "asmeninės vertės"
teorija tarp aksiologinių diskursų
XIX amžiaus antroje pusėje klasikinės filosofijos krizės sąlygomis Va
karų filosofijoje pilietybės teises igijo naujas filosofinis diskursas �vertės te
orija (aksiologija)1. Klasikinėje filosofijoje tokio diskurso nebuvo. Į jos sudė
tį įėjo praktinė _filosofija, l.."llriai buvo priskiriama etika, logika, estetika.
Praktinės filosofijos pagrindas buvo metafizika. "Vadinamieji "normatyviniai
mokslai " , būdami įsišakniję metafizikoje, savo problemų sprendimus išvesda
vo iš šio šaltinio"2. Metafiziką diskreditavus, praktinė filosofija neteko savo
pagrindo. Reikalas tas, kad klasikinei filosofijai, pirmiausia jQs spiritualisti
nei krypčiai, būdinga pridaida, kurią galima biitų pavadinti "būties ir vertės
tapatumo" teze3. Vertė p rilyginama tobulybei. Esinių rūšys skiriasi viena nuo
kitos savo tobulybės laipsniu Toliau: savo tobulybės laipsniu skiriasi indivi
dai, priklau santys tai pačiai esinių rūšiai. Žmonės tobule$ni už šunis, vienas
žmogus yra tobulesnis už kitą žmogų, vienas šuo - už kitą šunį. Rūšies arba
individo tobu lybės laip snis yra ir jų savaiminio gerumo, ir realumo ("Mtišku
mo") laipsnis. Ontologinė būties "hierarchija" kartu yra ir aksiologinė vertės
"hierarchija". Blogis - tobulybės, būties trūkumas. Bildama tapati būčiai (on
tologiškai priklausoma nuo jos), vertė nei ontologiškai, nei epistemologiškai
nepriklauso nuo vertintojo. Vertintojas yra tam tikras esinys ir pagal savo rū
šinę priklauso mybę bei individualią tobulybę turi tam tikrą savaiminę vertę.
Tačiau jeigu nei vertintojo, nei visos tos vertintojų rūšies nebūtų, liktų pa
kankamai savaime gerų esinių. Filosofinė teorija, teigiamai atsakanti į klau
simą - ar liktų savaime gerų dalykų, jeigu nebūtų būtybių, s ugebančių vertin
ti? - pripažįsta ontologinę vertės nepriklausomybę nuo vertintojo. Tokią ne
priklausomybę neigia natūralistinė klasikinės filosofijos ktyptis. Šiuo požiū
riu savaime gerais arba savaime blogais dalykais gali būti pačių vertintojų są.

1 Lietuviškoje filosofmėje literatūroje jau jsigalėjo vertinys iš rulŲ kalbos "vertybių teorija"
(reopuR ueHHOCTeit ). Derėtų remtis vokiškuoju originalu (Wert, Wernheorie), kaip tai daro dco
nomistai, kalbėdami apie "vertės teoriją". Nusistovėjusi vartosena kelia katastt!lflškę konceptualinf
painiavą, trukdydama aiškiai skirti vertingus dalykus (paveikslus, poelgius, mintis, automobilius ir
pan.) ir jq vertę (estetinę, moralinę, pažintinę, ekonominę ir pan.). "Vertybėmis" it derėtų vadinti
vertingus dalyJ..-us (t. y. dalykus, turinčius vertę). Vertybių gali būti daugiau ar mažiau, vertybių ver
tės gali būti didesnės arba mažesnės, teigiamos arba neigiamos. Vertybėms būdingas kiekis, ver'
tėms - dydis.
2ClarkM. E. AStudy in the Logic ofValue. - London, 1929. P. S.
.
3 Daugelio spįritualistinių koncepcijų attvilgiu galima kalbėti ir apie "būties, mąst
o ir
·
F
·
vertės tapatumo" tezę.

Z NORKUS. Alelcsijaus Mainongo "asmeninės venės"
teorija tarp,alcsiologinių diskursų

15

monės būsenos, pirmiausia malonumo ir kančios pergyvenimai. Grynai kū
niškos biltybėa (neturinčios psichinių pergyve!limų ir nesugebančios vertinti)
gali būtitilc instmmentiškai geros (naudingos) arba blogos (žalingos) būty
bėms, ·pergyvenantioms savaime geras arba savaime blogas būsenas. Jeigu
nebfitą biltybių. sugebančių vertinti, justi, spn;sti ir jausti, pasaulyje nebūtų
nieko nei savaime gero, nei savaime blogo, nei žalingo, nei naudingo. Visai
klasikinei filosofijai būdingas epistemologinės vertės nepriklausomybės nuo
. vertintojo pripdinimas. Savaime geri dalykai yra savaime geri, o savaime
blogi - savaime blogi nepriklausomai nuo to, laiko juos tokiais vertintojas ar
nė. Vertindamas vertintojas gali suklysti. Hedonizmo, būdingo daugumai
klasikinių natūralistinių filosofinių teorijų, požiūriu malonumai yra vieninte
liai savaime geri dalykai, o kančios - savaime blogi, nors gali pasitaikyti kvai
lų arba apkvaitintų žmonių, kurie taip neųiano. Iš ontologinės vertės priklau
sūmybės nuo vertintojo pripažinimo plaukia ontologinės vertės priklausomy
bė& nuo bOties pripdinimas (vertintojas yra būties dalis!), bet ne atvirkščiai.
Skirtumas tarp klasikinio spiritualizmo ir klasikinio natūralizmo priklauso
·nuo to. ar vertė laikoma tapačia visai būčiai, ar tik jos daliai; ši dalis gali būti
apihiė!imna plačiau arba siauriau. Klasikinė praktinė filosofija - tai moky
mas apie "tneną gyventių; t. y. apie gyvenimo būdą, kuris pricera vėrtintojui,
pažinusiam, kas •jj tikrųjų" yra savaime gera ir kas -savaime bloga bei koks
yra atskirų i\avabne vertų dalykų vertės dydis.
Vertė tampa savarankišku filosofinio mąstymo objektu, kai pradedama
kwstionuoti Vertė& ir būties tapatybė. Vos aksiologijai užgimus, joje išsiskyrė
dvi pagrindinės kryptys .,.. aksiologinis absoliutizmas ir aksiologinis reliatyviz
mas. Skiriamasis posti.lasikinio aksiologinio absoliutizmo bruožas yra vertės
ontologinės priklausolD)'bės nuo būties, taip pat vertintojo, neigimas, kartu
pripažįstant jos epistemologinę nepriklausomybę nuo vertintojo. Aksiologinį
absoliutizmą reprezentuoja Badeno neokantinės mol.-yklos aksiol ogija
(W. Wiildelband, R Rickert, B. Bauch) ir fenomenologinė aksiologi_ia
(M. Schelėr, N: Hartmann, D. von Hildebrand). Neokantinėjc aksiologijoje
vel'tėS laikomos transcendentalinio subjekto, kuris nėra būties dalis, apibr(·i.
·tbnis. Jai yra empirinių subjektų (kurie yra būties dalys) kultūrinės kūrybi
nės veikloi formos. Šie subjektai kuria vertybei>, realizuodami jose vertes, ir
karta patys tampa vertybė� (asmenybėmis).' Vertės ne "yra", bet "galioja"
--kiebienai b8tybei, jeigu ji yra protinga ir kūrybiška. Fenomenologinėje ak
slologijoje vieninga klasikinė būtis sudvejinama į dvi atmainas - realią būtį
(fiziųiai ir psichiniai esiniai) ir idealią (idealūs esiniai, tarp jų vertės). Ver
titltojai,. kurie yra realios būties dalys, atranda vis naujas vertes ir įgyvendina
;.s vertybė$e. Kartu jie' keičiasi ir. patys. Atradę naujas vertes, jie gali užmiri
. ti seniau atrast1\5ias arba kitaip jas suvokti-cyšiumsu naujosiomis. Jei nebe
liktą rtė \.ieno realaus eginio,. tebeegzistu otą idealūs .esiniai. Jei nebeliktų
vertintoją. \'ert� ištiktą, jų tik nebūtų kam realizuoti vertybėse.
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Skiriamasis aksiologinio reliatyvizmo bruožas yra �pi$1e� �r
tės nepriklausomybės nuo vertintojo neigimas. Tam tikrą dalytą "padaro"
vertingą vettintojo vertinimas. Vertintojas savo vertinimu "suteikia" ve�
vertinamam dalykui, padaro jį vertingą. Vertė aksiolOginiame reliat)'Yi2me tai vertė tam tikro vertintojo (rasės, tautos, klases, individo, QrgaoiiaRjos Ir
pan.) požiūriu. Aksiologinis reliatyvizmas pripažįsta Ql\t� vertės .JŲi;.
klausomybę nuo Vertintojo ir kartu nuo būties. TŲ9 be epŲ�DlPlPaiaea
vertės nepriklausomybės nuo vertintojo pripažinimo oo.to� wttė4 pri·
klausomybės nuo vertintojo ir būties apskritai p� reiškiJ .Yiiai ką
kita negu, pavyzdžiui, klasikiniame natūralizme. Jame o� vertės pri�
klausomybė nuo· būties reiškė, kad tam tikros vertintojų l>tųenos yra ųvaimp
geros arba savaime blogos nepriklausomai nuo to; at pats vertintojas jas vet·
tina, ar ne. Aksiologiniam reliatyvizmui ši priklausomybė refWa � tai•·�
jeigu nėbūtų vertintojo ir kitą esinių, nebūtą kam ir nębQtų ko �· Ta'
čiau vertės negalimumas be vertintojo ir vertinamų eiinių nereikia, ·kad !'aJI
vertintojas ar kiti esiniai yra savaiųie geri (arba sav• bląei.) �
mai nuo to, kaip vertintojas vertina save patį ir kitus eSinitŲ; P•f.SO �
negali būti, jeigu nėra Petro ir tą esinių, kųriųos Petras paver& veft)'bėinis�
priskirdamas jieim verte;. Tačiau ontologinė Petro urtybių. p�·
nuo Petro egzi5tavimo nereiškia, kad Petro ar tąm titrų Petro didią egtigų..
virnas yra savaime vertingas nepriklausomai nuo Petro urtiJUmq. Pem> ff�
zistavimas yra vertingas Petrui, jeigu Petras jį verą&a te� jeigu jia ji
vertina neigiamai. tai aksiologinio reliatyv.izmo potiftrių negalima k}Jatj, Uf.1
Petras klysta. Tuo tarpu klasikinio natūralizmo potiOriu, šiUQ atveju �
tiktai smarkiai klysta. Visa, kas pasakyta, susull\UO*ime tokia lentele4.
(žr. l lentelę)
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Aksiologinio reliatyvizmo požiūriu galimi du pa�ai �.� fyri
nėjimo tipai. Pilll\ll, vertintoją vertinimų (ir kartų jq veriybltĮ) aprd·,·jų
4 Ženklas •+• rellkia tem pripažinimlb •-• ..: atmetimą.
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skirtumų bei pakitimų priežasčių ir dėsnių paieškos. Šio tipo tyrinėjimų prie
laida yra determinizmo principo taikymas vertinimaim bei iš jų plaukian
tiems nusprendimams5. Pagal šį principą tas pats vertintojas tuos pačius (jo
požiūriu) dalykus tomis pačiomis Go požiū riu ) sąlygomis vertina vienod ai.
Jeigu vertintojas laiko momentu t2 tokį patį dalyką tokiomis pat sąlygomis
vertina kitaip negu laiko momentu t1, galima atrasti priežastį, dėl kurios ski
riasi vertinimai (JM„ pats vertintojas galėjo dėl tam tikros priežasties pasi
keisti). Antra, aksiologinio reliatyvizmo požiūriu galima tirti, kaip raciona
laus veitlntojo vertinimai priklauso vieni nuo kitų. Pasitaiko, kad vertin .Jjo
vertinimai vieni nuo kitų nepriklauso. Toks vertintojas nėra protingas (racio
nalus) vertintojas. Racionalus vertintojas vertindamas vadovaujasi tam tikro
mis taisyldėmis, kurios apibrėži�. kokie vertinimai. plaukia iš jau įvykusių
vertinimų. Taisyklės, kurios sieja racionalaus vertintojo vertinimus, nuomo
nes ir apsisprendhnus, yra ve.-tinimų logikos, nusprendimų (decision) teori
jos it lošimų teorijos objektas. Šios teorijos yra formalios, nes jas domina ne
tai, ką vertina vertintojąs, bet kaip vieni nuo kitų priklauso racionalaus ver
tintojo vertinimai, nuomonės ir nusprendimai. Jos turi ne kategorinę, bet hi
potetinę imperatyvinę galią: jose formuluojamiem'i teiginiams subjektas turi
paklusti, jei nŪrl vertinti ir apsispręsti racionaliai. Turėdami tokią hipotetinę
iJllPCratyvinę galią, šių teorijų teiginiai yra taisyklės , t. y. normatyviniai teigi
niai. Kita vertus, kadangi žmonės iš tikrųjų dažniausiai vertina ir elgiasi ra
cionaliai, šios teorijos gali būti interpretuojamos ir kaip apytikriai deskripty
viniai vertintoję vertinimų ir nusprendimų modeliai, įgalinantys prognozuoti
vertintojų vertinimus ir nusprendimus, jeigu žinoma, ką vertintojai vertino li
gi šiol ir kokios jų žinios apie tą situaciją, kurioje jie vertina .iriveikia. Pasta
ntoju a�ju teiginiai apie racionalaus vertintojo nuomonių;. vertinimų ir nu
sprendimų ryšius turi deskriptyvi nių, taip pat nomologinią•:trigjni.ų statusą.
Vertinirpų ir deontinę logiką, matematine s nusprendimųiii1l0&im.ų teorijas
galitna kvalifikuoti kaip šiuolaikinį aksiologinio reliatyviama pavidalą. O ak5kiloginis absolilltizMU, keičiantis "laiko dvasiai", nunyk.O,' lilip. kadaise išmi
rė dirtozltllrai.
Skirtumas tarp·epistėmologiškai priklausomų nuo neici>nalaus vertinto
jo vertinhmĮ ir epistemologiškai priklausomų nuo elllĮ\ititft& :vertintojo "(kuris
nebfitinąi yra racionalus vertintojas) vertinimų išaišl�tj l1lC' susyk. Čia dau
giausia lemė konceptualinė patirtis, sukaupta plėtojttMiš�mnamajai psicho
loginei aksjologijai. Koqtinentinėje filosofijoje šią�ak5iologinio. reliatyvizmo
5 Vartasime tetmm. "11Ut1ptendimas0 te1minams "decisfonl\ ."Eot&chėidung" verst� kadangi
žodis "sptendimas" dainiau vanojamas kaip "jud@ment•, "Ul'l!ėft��,,s.
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� tmainą cyškiausiai reprezentuoja "antroji austrų vertės teorijos n10kyldanfi.
"Pirmajai" tokiu atveju įprasta pris kird austnĮ ekonomisbls K. MengerĮ
(Menger, 1840-1921), F. fon Vyzetj (Wieser, 1851-1926), O. fon Bėm-Ba
verką (Boh.nl-Bawerk, 1851-1914). Kitas, labiau paplitęs, pastarom. mokyk
IŪS pavadinimas - "austrų ekonomikos mokykla". Kartais ji dar \lldinama
"austrų tnadinalizmu", "ribinio naudingumo mokykla" (Grėnznutzenschule),
arba "senąja austnĮ mokykla" ekonomikos moksle. Šiuo atveju ji skiriama
puo "jaunosios austrų mokyklos"', kuriai priklauso L. fon Myzas (Misės),
F. A. H ajekas (Hayek), L. M. Lachmanas (Laclnnann). ŽymiaUli antrosios
(filosofinės) austrų vertės teorijos mokyklos atstovai buvo filosofai Įt psicho
logai Francų Brentanas (Brentano, 1838-:-1917), Aleksijus Mainongas
(1853-1920), Chrisiijanas fon Ėrenfelsas (Ehrenfels, 1859-1932). Joje gaJiJnil
išskirti dvi linijas - "brentaniškąją" ir "mainOngiškąją". Cb. Ėrenfelso, kuris
.buvo A Mainongo mokinys, paliūros ilgainiui ėniė vis ryškiau skirtis mto jo
niol.'}'tojo pažiūrų. Todėl kartais dtt kalbatna (nebūtinai ryšium su aksiologi·
·ja) apie "Graco mokyklą" (A Mainongas buvo Gtaco u•niteto filosofijos
profesoriU$) ir "Prahos mokyklą" (Cb. Ėrenfelsas buvo Prahos voki"1ą uni
versiteto filosofijos profesorius). Brentanfškai filosofinės austrų vertė$ teori
jos linijai priklalisė O. Krausas (Kraus)&, G. Katkova$ (Katkov)9, A. Kasti&
(Kastit)to, E. Arletas (Arleth)l l . "Graco mokyklai" priklausė S. Vitasekas
· (Witas� k)12, E. Maly (Mally)13, E: ŠVllfC8$ (Schwarz)14, F; Vėberis (Ve·

•

6 Tokf terminą vartoja H. O. lt01181, N. Rešeris, R. Salm011Sa$ ir R Fablanas - žr.: Eaton
H. O. The Allstrian Philosophy of Values. - Nonnan, 1 930. - P.16; Ruditr N. Introduction to Va·
lue Theo!y. 2nd ed.- Washington, 1982. - P. 50; Fdbian Jt, Simons P. M. The Seallld Austtlan
School of ValUc Theory /1 Austrian Economics. Histotical amt Pbilosophieal lladrpound l
Ed.Orasst W„ Smith B. - Loodon ahd Sydney, 1986. - P. 37-38. .
.
7 ŽI„ pvi., Butočas.A., Čana,Jli&k Y. Politinė e�ija ir ideolo!inės kmclcpcijos. Pųrln·
din6s nemarksistinės XX amžiaus llyptys. - V„ 1988. - P. 58. Dz.Budcys vartojo terininą "naujoji
� rokytia". - Žr.: Budrys Dt. Politinės ekonomijos taštlĮ rinltlnė. - V.„19'79. - P. SSO•
.K1mu O. Das BedOrfnis. Ein Beitrag tm beidua"batdeil Psyd\Ologie. - Leiplls. l684; jo
ĮJ*tW: Zur Thel>fie des Werta. Eino Bentbam - Studie. -: Hallt a.S., 1901; jO paliel: t>fe bhte
11101i l.d>, Tadei und Strafe bei AiistOldcs. - Halle a.S„ 1905; jo pilies: Die WerttlMOrltn. Ges·
·
·
·
d!ldtto UiUl KritilL - Briinn etc., 1937.
.
·
9 &tkov. G. Untenuc:huilgen zur Werttheode uftd Tlteodiae. - Br6nn, 1937.
to .IGJstil A. Dfe Frage nach der Ertcrmtnh da OUlen bei Aiistotela und Tholbis 'IQl1
Aquin /1 Sfttungsberidlte dct Kaiserlidien Ak.ademie det-WiPenscba(ten (Wial). PhlkisQpltisch
hiltodsdle Kluse. - 1900. ..,. Bd 142.
11 .Alfdh E. Dle metaphysisdteri Grllndlagen dų AristotelbdtenEUuk. - PtaĮ.1903.
·
12 Witdak s. Gtundzil8e dei a11!etneinen .Asthetik. -Leil>Zi& 1904.
l3 Ma• E. OnJlldaescta des Sollens. Ble111ente Ųr Logik des Wiltem. - Graz, 1926.
M Schwarr E. Ūbei <1en Wert, du Soll urid das Iidll'80 Werthallm... - Graz. 1934.
.
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ber)lS. A Mainongui ir Ch. Ėrenfelsui savo pažiūromis buvo artimi J. Krai
bigasl6 ir H. Švarcasl7, kurių kūryba irgi priklauso "psichologinės aksiologi
jos" tradicijai. Antrajai austrų vertės teorijos mok-yklai gimininga anglų ir
amerikiečių "realistinė" aksiologija, kuri klestėjo kelis pirmuosius XX am
žiaus dešimtmečius. F. Brentano ir Dž. Mūro aksiologinių-etinių teorijų san
tykį jau nagrinėjome 45-ame "Problemų" numeryje. Ch. fon Ėrenfelso ir
A Mainongo aksiologinės pažiūros daugiau ar mažiau paveikė V. Erbaną
(Urban)18, D. Prolą (Prall)l9, taip pat italų filosofą F. Orestaną20.
Austrų ekonominės vertės teorijos ir filosofinės vertės teorijos sug< . ti
nimas, vadinant jas atitinkamai "pirmąja" ir "antrąja" vertės teorijos mok]k
lomis, tliri dalykinį pagrindą: ir A Mainongas, ir Ch. fon Ėrenfelsas "savo
vertės teorijlfS suprato kaip austrų ribinio naudingumo mokyklos koncepcijų
apibendrinimą"21; F. Brentano vertės teorija vystėsi nepriklausomai nuo
austrų ekonomistų vertės teorijos. Ją galima priskirti prie klasikinio natūra
Iizmo22, kiek tai įmanoma suderinti su F. Brentano teizmu. F. Brentano ak
siologija yra tartum koks kartezietiškos dualistinės ontologijos aksiologinis
komentaras: savaiminę vertę austrų filosofas pripažįsta tik psichiniams reiš
kiniarm, kurie yra sielų būsenos. Kūniškosios substancijos (ar substancija)
savaiminės vertės neturi. Psichinių reiškinių vertė yra epistemologiškai ne
priklausoma nuo vertintojo; vertinimai gali būti klaidingi ("nekorektiški").
Tik pamažu, šviesdamiesi, aliklėdamiesi, vertintojai pradeda vertinti savo ir
svetimus pergyvenimus pagal jų "tikrąją" savaiminę vertę ir šiuo pagrindu teilS Rašė slovėnų kalba. Tarp jo aksiologinių veikalų: Filosofijos si�tema. - Llubliana, 1921. T. 1; jo paties: Etika.- Llubliana, 1923. - Žr.: Wolf K Die Entwicklung der Wertphilosophie in det
Schule Meinongs /1 Meinongs-Gedenkschrift. Schriften der. Karl-Franzens Universitat Graz. 1952. -Bd. l. -S.166.
16 KreibigJ. Psydlologisdle Grundlegung eines Systenu der Werttheorie. - Wlen, 1902.
17 Sch'fWJIZ H. Psychologie des Willens. Zur Grundlegung der Ethik. - I..eipzig, 1900; jo pa
ties: Das sittlidte Leben. Eine Ethik auf psydlologisd\er Grundlage. - Bedin, 1901.
lB UtbanW.M. Valuation, itsNatwe and Laws. - L., N.Y. -1909.
l9 Pm1l D. W. A Stl.ldy Ia the Theory of Value. University of California Publications in Philo
sophy, VQl.3. - Betkeley, 1921.
20.11eny R. B. The Marai Economy. - N.Y„ 1900: jo patla: Genetal Theory of Value. 2nd
ed. - Cambrldge (Mass). 1967.
21 Gnml W. Otenmutzenlehre und Ethik /1 Ethics. Foundations, Problems and Applica
tions. Proa:edinga of lhe Fifth foternational Wittgenstein Symposlum l Ed. Morscher E„ Stranzi
ger R - Wien, 1981. - P. 219.
2l Reikia skirti natūralizmą metaetikoje, laKioje klausiama - ką reiškia žodis "geras"? - nuo
natūralizmo metafizikoje ir aksiologijoje, kurioje klausiama - kurie d�\ykai yra savaime geri? Ne
būdami nanųaHstai metaetikoje (arba kitaip, metaaksiologijoje), F. Brentanas ir Dž. Mūras buvo
natūralistai-absoliutistai aksiologijoje. Natūralistinis absoliutizmas aksiologijoje tolygus savaimi·
nės vertės pripažinimui tik vertintojo ir vienarūšių su juo būtybių būsenoms.
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singai skirti naudingus (instrumenliškai gerus) dalykus nuo žalingų, naudin
gesnius - nuo mažiau naudingų. Tarmūs ir grubūs vertintojai labiausiai verti
na aštrius juslinius malonumus, nors jų savaiminė vertė, palyginti su meilės
Dievui savaimine verte - labai menka, tai yra akivaizdu teisingai ("korektiš
kai") vertinančiam vertintojui. Psichologinė sąmonės reiškinių kla8ifikacija į
reprezentacijas (Vorstellungen), sprendimus (Urteile) ir jausmus kartu yra
teigiamų ir neigiamų vertybių (savaime gerų ir savaime blogų dalykų) klasifi
kacija. Reprezentacijos - tai estetinės vertybės, sprendimai - pažintinės (tei
singi sprendimai - teigiamos, klaidingi - neigiamos), jausmai, prefereilcijos
(Vorziehen), pasirinkimai (Wahl); nusprendimai (En tscheidungen) - etinės
(korektiški ir teisingi - teigiamos, nekorektiški ir neteisingi - neigiamos eti'
nės vertybės).
Pozityvistiškai nusiteikusių· Ch. fon Ėrenfelso ir (ankstyVUoju laikotar
piu) A Mainongo nuomone, absoliučios vertybės "a Ia Brentano" - tai meta
fizika, su kuria mokslinė aksiologija neturi nieko bendra. Kaip turėtų atrody
ti mokslinė aksiologija, jiems buvo aišku - vienas tokios mokslinės aksiologi
jos fragmentas jau buvo baigtas. Tai K Mengerio, F. fori Vyzerio ir O. Bėm
Baverko sukurta ekonominės vertės teorija. Taigi beliko pagal šį pavyzdį su
kurti bendrąją vertės teoriją bei kitas "specialias" vertės teorijas, pirmiausia
etinės (moralinės) vertės teoriją. Patys austn1 ekonomistai savo ekonominės
vertės teorijos pagrindu laikė psichologiją. Ypač ry-ltingai šiuo klausimu pa
sisakė F. fon Vyzcris: "vertės teorija, teisingai apibrėžus jos uidavinį, yra tai
komoji psichologija"23• Taigi darytina išvada, kad bendroji vertės teorija yra
bendroji vertinimų psichologija. Būtent taip ir suprato mokslinės aksiologi
jos pobūdį Ch. fon Ėrenfelsas24 ir ankstyvuoju laikotarpiu A Mainongas25.
23 Wieser F. Ober den Ursprung und Hauptgesetze des \\-irtschaftlichen Wertes. - Wien,
1984. -S. 81.
2" Aksiologiniai Ch. fon Ėrenrelso veikalai: Ūber Fūhlen uild Woll en. Eine psychologische
Studie l/ Sitzungsberichte der Kaiserlid!en Aka'1emie der Wissenschaften (Wien). Philosophisch
historische Klasse. -1887, - Bd.114. - S. 523-636; Werttheorie und Ethik // Vietteljahrsschrift fur
wissensdlaftlld!e Phifosophie. - 1893. - Bd. 17. - S. 76--110, 200-6,6 321-63, 413- 75; - 1894. Bcl.1&-:.S. n-97; The Ethical TheoryofValue. -lliternational Journal ofEthia. -1896. -Vol. 6.
- P.371-384; Von der Wendefmition zum Motivationsgesetzc // Archiv fūr systematiJche Philo
sophie. - 1896. - Bd, 2.- S. 103-ZZ; System der Wentheorie. - Leipzig, 1897-98. - Bel. 1-2;
GrundbegriCfe dėr Ethik. - Wiesbaden, 1907; �lŲalethik. - Wiesbaden, 1907. Daugwna šių vt:i
lcalŲ perspausdinta Ch. Ėrenfelso "FilosofiniUQM raltu�e·: Philosophische Schriften. - Mūndten,
.
1989. -Bd.1. Werttheorie.
25 A Main0ngo abiologiniai \"eikalai: Ps\'chologiscll-ethische Untersuchungen zllr Wert
theorie.- Grar. 1894; Ūber Werthaltung .und We{t /1 Archiv fil: systemat i sche P.hilosophie. 1895.- Bel. l. - S. 327-346; Ūber Urtellsgefūhle:.was sie sind und was sie nicht sind /1 Archiv fili
die gesamte Psydtologie. -1906. - Bd. 6. - S, ZZ-58; Fiir die Psychologie und gegen den Psydtolo
gismus indei allgenieinen Wutt heorie // Lūgos. - 1912. - Bd. 3. - S. 1-14; Ūber emotionale Pri-

z NORKUS.

Aleksijaus Mainongo "asmeninės venės"

21

teorija tarp aksiologinių diskursų

foliau apsiribosime A Mainongo aksiologija, nes Ch. Ėrenfelso aksiologija
verta specialaus tyrinėjimo. Bandant trumpai apibūdinti skirtumus tarp
A Mainongo ir Ch. fon Ėrenfelso aksiologijų, "Mainongo tyrinėjimą galima
pavadinti vertės teorijos ir etikos statika, o mano tyrinėjimą - jų dinamika.
Aš daugiausia dėmesio skyriau vertybių transformacijai ir vystymuisi, UŽsiim
damas apibrėžimais ir sąvokomis tik tiek, kiek laikiau būtinu mano tikslams
dalyku. O Mainongas išsamiai nagrinėja pamatines vertės teorijos bei etikos
sąvokas ir siekia apibrėžti tvirtomis taisyklėmis visa tai, kas lieka pastovu
nuolatinėje bendrųjų vertės, ypač moralinės, reiškinių transformacijoje. 1\bu
tyrinėjimai veikiau papildo vienas kitą, o ne prieštarauja vienas kitam"26•
Ekonominės vertės teorijos pagrindinė paskirtis ekonomikos moksle
buvo kainų dydžio aiškinimas. Dar ASmitas (Smith) atkreipė dėmesį27, kad
daugelis dalykų, kurie yra labai naudingi žmogui (pvz„ oras), nekainuoja nie
ko; kitaip sakant, jų mainomoji vertė lygi nuliui..Kita vertus, daugybė daiktų,
kurių nauda maža (pvz., brangakmeniai), kainuoja labai brangiai. Spręsda
mas šį paradoksą, A Smitas pasiūlė darbinės vertės teoriją: daikto kaina pri
klauso ne nuo jo naudingumo, bet nuo darbo sąnaudų tam daiktui pagamin
ti. Ši idėja nebuvo nauja - ją aptinkame dar viduramžių scholastų, pvz„ Al
berto Didžiojo. veikaluose28. Tačiau scholastai ir A Smitas ją taikė skirtin
giems tikslams. Scholastai ieškojo atsakymo į klausimą - kokia prekės kaina
yra teisinga? Jų atsakymas: teisinga prekės kaina yra ta, kuri atitinka darbo
sąnaudas tai prekei pagaminti. ASmitas ir visa klasikinė anglų politinė eko
nomija darbinės vertės-teorija naudojosi, kad atsakytų į klausimą kas lemia
faktiškai nusistovinčių kainų dydį? Jų atsakymas vidutinės ("visuomeniškai
būtinos") darbo sąnaudos prekei pagaminti. Tiesa, A Smitp veikaluose "kar
tu su naujos Galilėjaus ir Niutono fizikos įtaka aptinka01e, ,Viduramžių verty
binio mąstymo priemaišą"29: prekės kaina atitinka jos da,rbinę vertę tik lais-

-

sentation 11 Sitzungsberidtte der Akademie der Wissenschaften (Wien). Philosophisch-historisdie
Klasse. - 1917.- Bd. 183; Abhandlung 2; Zur Grundlegung der allgemeinen Werttheorie. - Graz,
192.l Šie veikala� taip pat neskelbti A Mainongo rankraščia� išspausdinti jo "Pilname raštų rinki
nyje": Oesamtausgabe. - Graz, 1968. - Bd. 9. - Abhandlungen zur Wėr ttheorle.
2 6 Ehrenfels Ch. The Ethical Theory ofValue. - P.371-372.
27 Žr.: CMHT A. Hcc11e)I011aHHe o npnpone H npn<i11Hax 6orarcTBa aaponoe. - M„ 1962. C.36037.
28 '.lr.: Kaulla R Die geschichtliche Entwicklung der modernen W etttheor ien .- Tiibingen,
1906. - S, S3-S4; Brentano L. Die Entwicklung der Wertlehre l/ Sitzungsberi�te der Kiiniglich
Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-philologis;i'te und histor ische Klasse . Jg. 1908, Abhandlung 3. - S. 15-16. Ekonomistas, Nobelio pr em ijos laureatas Luj11s Brentanas to. Brentano vyresnysis brolis.
.
29 Hall E. .W Modem Science and Human Values. - Princeton, 1956. - P.164.
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vos konkurencijos sąlygomis ir tik ilgalaikėje perspektyvoje. Anglų politinės
ekonomijos atstovai skyrė "natūralią" ("ekonomiškai teisingą") prek ės kainą,
išreiškiančią jos darbinę vertę, ir faktinę rinkos kainą, dėl pasiūlos ir paklau
sos pakitimų "svyruojančią" apie "natūralią kainą", o dėl

pirkėjų ar p ardav ėjų
chroniškai nukryps
tančią nuo jos. Darbinę ekonominės vertės teoriją, kaip žinoma, iš anglų kla
sikinės politinės ekonomijos perėm ė ir marksizmas.
XIX a. 7-ame ir 8-ame dešimtmetyje jau minėti austrų ekonomistai

monopolijos ir valstybės kišimosi (kainų reguliavimas) ir

(pirmiausia K. Mcngeris), šveicarų ekonomistas L. Valrasas

(Walras) ir an

glas V. St. Dževonsas (Jevons) nepriklausomai vieni nuo kitų iškėlė naują ribinio naudingumo (maržinalistinę) ekonominės vertės teoriją, padėdami
neoklasikinės ekonomikos pamatus. Ribinio naudingumo teorijoje "vertės
paradoksas"

sprendžiamas skiriant daikto naudingumą ir subjektyvų to nau

dingumo vertinimą30. Daiktą daro naudingą jo tinkamumas tenkinti vertin
tojo poreikius. Tačiau ekonominę vertę įgyja tik tie naudingi dalyka i, ku

riuos vertintojas laiko galinčiais padidinti arba sumažinti
minio vertinimo objektu tampa tik tie naudingi dalykai,
siškai patenkimi vertintojo poreikius.

jo gerovę. Ekono
kurių nepakanka vi

Tie naudingi dalykai, kurių yra pertek

lius, ekonominės vertės neturi. Vanduo naudingas ir keleiviui, einančiam pa

lei upę, ir ke\civiui, keliaujančiam per dykumą. Pirmajam keleiviui, pvz., lit
ras vandens neturi jokios ekonominės vertės, o antrajam - turi, jeigu netekus

to litro tam tikras keleivio poreikis būtų blogiau patenkintas ar visai nepa
tenkintas. Jeigu keleivis yra racionali būtybė, siekianti iš turimų resursų gau
ti didžiausią galimą naudą, praradęs litrą vandens, jis

atsisakys mažiausiai

svarbaus poreikio iš visų tų poreikių, kuriems tenkinti jis gali panaudoti- savo
vandens atsargą. Litro vandens ekonominė vertė ir prilygsta to poreikio svar
bai. Kitaip sakant, tam tikro dalyko ekonominę vertę sudaro ne jo naudingu
mas, bet mažiausias, ribinis subjektyviai vertinamas naudingumas. Tą patį
dalyką skirtingi vertintojai vertina nevienodai: tam tikro dalyko ekonominė

vertė priklauso nuo vertintojo poreikių ir resursų. Todėl ir galimi mainai.
Ekonominių gėrybių "objektyvi" mainomoji vertė, k urią išreiškia kaina, susi
daro kaip subjektyvių ekonominių vertinimų atstojamoji.
Savo aksiologinius tyrimus A Mainongas pradeda įrodymu, kad ekono
minės vertybės nėra vienintelės vertybės: egzistuoja vertingi dalykai, kurie
nėra ekonomiškai vertingi. Pvz., relikvijos, primenančios astneniui tik jam
vienam brangius praeities įvykius. Vertingas dalykas gali būti vertingas arba
pats savaime, arba instrumentiškai - dėl tam tikrų vertingų rezultatų, ku30tr.:

C.15-28.

6eM-6aeepK E. OcHosi.i TeopuH ųeHHOCTn xo1ffilcTeeHHblX 6nar.

-

JI., 1929.

-
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riems pasiekti jis gali būti panaudotas. Ekonominė vertė - tai ypatinga (ir ne
vienintelė) instrumentinės vertės atmaina. Apibrėždami ekonominės vertės
sąvoką, ekonomistai kaip savaime aiškias vartoja "vertės" apskritai, "porei
kio" bei "naudingumo" sąvokas. Tuo tarpu jos nėra elementarios, joms reikia
konceptualios analizės, kuri yra bendrosios v;rtės teorijos (vertinimų psicho
logijos) uždavinys31 . .

Į gyvenimo pabaigą A Mainongas atsisakė nuoseklaus aksiologinio re
liatyvizmo ir dalinai perėjo į aksiologiruo absoliutizmo pozicijas. Jis pripaži

no absoliučių vertybių, kurias vadino "beasmenėmis vertybėmis" (unpersėin
liche Wert; esam linkę versti - "anoniminė vertybė"), egzistavimą ir priar :Ojo
prie M. Šėlerio bei H. Rikerto pozicijų32. Tačiau ši permaina jam nebuvo to
lygi ankstesnių, "psichologistinių", tyrinėjimų diskreditacijai. Reikalas, anot
A Mainongo vėlyvuoju laikotarpiu, tas, kad bendrąją vertės teoriją sudaro
du skyriai. Vienas jų - subjektyvios, asmeninės vertės (personliche Wert) te
orija, kitas - absoliučios vertės teorija. Pirmoji antrosios atžvilgiu atlieka
propedeutikos vaidmenį. Toliau analizuosime tik A Mainongo asmeninės
vertės (jos atmaina yra ir subjektyvi ekonominė vertė) teoriją. Tuo labiau
kad absoliučios vertės teorijoje austrų filosofas faktiškai apsiribojo principi
niu absoliučių vertybių pripažinimu bei jų pažinimo sunkumų analize33.
A Mainongas skyrė dvi ''asmeninės vertės" sąvokas - plačiąją ir siaurą
ją. Plačiąja prasme asmeninę vertę turi kiekvienas toks dalykas, kuris yra ar
ba gali būti kurio nors asmens (vertintojo) pozityvaus arba negatyvaus jaus
mo (Gefiihl) objektu. Vertės pobūdis priklauso nuo jausmo pobūdžio, o pas
tarasis - nuo to, kokios yra jo pažintinės "psichinės prielaidos". Jausmo psi
chinės prielaidos - tai tie pažintiniai pergyvenimai, kuriuose vertintojo są
monėje ''pateikiamas", "prezentuojamas" jausmo objektas. Psichines prielai
das turi visi pergyvenimai, išskyrus reprezentacijas (Vorstellungen), kurios
yra visų kitų pergyvenimų prielaidos arba prielaidų dalis. Reprezentacijos
gali būti sprendimų (Urteil) ir jausmų psichinėmis prielaidomis, sprendimai
- jausmų, jausmai - norų (Begehrung) ir t. t. A Mainongas lalkėsi tos pergy
venimo struktūros koncepcijos, kurią F. Brentano intencionalum0 sąvokos
pagrindu suformulavo K. Tvardovskis34. Pagal šią koncepciją kiekviename
31 Žr.: Meinong A. Psychologisdi-ethische Untersuchungen zur Werttheorie. - S.5-14; jo
palies: Zur Grundlegung der a{igemeincn Werltheorie. - S. 12-31, l 06-107, 133-1 35.
32 Po 1911 m. - Žr.: Meinong A. St:lbstdarstellung // Die Philosophie der GP-genwart in
Selbstdarstellungen/Hng.von Sduiiidt R. 2. Aufl. -Leipzig, 1923. - Bd. 1. - S. 108, 150.
33 Žr.: MeinongA. Ūber emotionale Prasemation. - S. 141 -181; jo paties: Zur Grundlegung
·
der all meinen Wemheorie. -S. 145-167.
,,
Žr.: Twardowski K. Zur Lchre vom Jnhalt und G�enstand dcr Vorstellungen. Eine psy

�

chologische Untetsuchung. - Wien, 11194.
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pergyvenime galima išskirti imanentišką sąmonei aktą ir transcendentišką
dalyką (Gegenstand). Aktas - tai visuma, kurioje dar galima išskirti dalykinį
turinį (Inhalt), kuriuo sąmonėje reprezentuojamas dalykas. Priklausomai
nuo to, ar jausmo psichinė prielaida yra visas pažintinis aktas (reprezentacija
arba sprendimas); ar tik jo turinys, išskiriame keturias jausmų rūšis:
2

l e n t elė

Pažintinio pergyvenimo
aspektas

Aktas

Turinys

Pažintinio per-

l!.VVenirno rūšis
Reprezentacj
i a

L Reprezentacijos akto
jausmai

=

juslinio malonu-

Il. Reprezentacijos
nio' jausmai

mo ir kančios pergyveni mai jausmai

Sprendimas

=

turi-

estetiniai

III. Sprendimo aktojausmai N.Sprendimo turinio
=

pažintiniaijausmai

jausmai

=

timologiniai

jausmai

Juslinio malonumo ir kančios pergyvenimas kyla iš to, kad junti (pojū
čiai - reprezentacijų atmaina), estetinis pasitenkinimas ar nepa si tenkinimas
- iš to, ką junti. Pažintiniai jausmai - tai pasitenkinimas ar nepasitenkini
mas, kad kokį nors dalyką žinai ar nežinai. Timologiniai jausmai - tai
džiaugsmas arba liūdesys, kuriuos kelia to žinojimo turinys, tai, ką žinai. Jus
linio malonumo ir kančios jausmų objektai turi hedonistinę vertę, estetinių
jausmų - estetinę, pažintinių - pažintinę. Vertę griežtąja prasme turi timolo
ginių jausmų objektai. Naudodamasis jausmo psichinių prielaidų sąvoka bei
akto ir akto turinio skyrimu, A Mainongas išvengia loginio rato ir vertės
plačiąja prasme, ir vertės griežtąja prasme apibrėžimuose.
Timologinio jausmo pažintines prielaidas paprastai sudaro daugiau ne
gu vienas sprendimas. Tokiu atveju tas prielaidas galima sugrupuoti i pagrin
dinę prielaidą (Hauptvoraussetzung) ir šalutines prielaidas (Nebenvoraus
setzungen). Pagrindinės prielaidos urinį galima išreikšti egzistenciniu spren
dimu, kad timologinio jausmo objektas egzistuoja arba neegzistuoja. Šaluti
nės prielaidos - tai sprendimai apie vertinamo dalyko savybes, kiekį bei ver
tinimo aplinkybes. Jeigu visos prielaidos yra teisingos, vertinamas dalykas tu
ri objektyvią 'asmeninę vertę vertintojui. Jeigu yra klaidų šalutinėse prielai
dose, vertinamas dalykas turi subjektyvią asmeninę vertę vertintojui. Jeigu
klaidinga pagrindinė prielaida, vertinamo dalyko asmeninė vertė yra įsivaiz-
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duojama ( eingebildete)35. Jeigu pagrindinė prielaida yra ne tikras, bet tiki
mybinis sprendimas, gauname dar dvi jausmų atmainas, kurios nepriklauso
nė vienai iš suminėtų jausmų rūšių.Tai baimė (negatyvus jausmas, kurio pa-\
grindinė prielaida yra tikimybinis sprendimas) ir viltis (pozityvus jausmas su
tikimybine pagrindine prielaida)36• Atskirą timologinį jausmą A Mainongas
vadina vertinimu (Werthaltung) ir skiria jį tiek nuo vertės (Wert), tiek nuo
vertinimo sprendimo (Werturtei1)37. Tam tikro dalyko vertė vertintojui atsi
skleid!ia mažų mažiausiai dviejuose vertinimuose. Jeigu vertintojui sprendi
mas, kad tam tikras dalykas egzistuoja, kelia pozityvų (džiaugsmo) jam 1ą,
tai sprendimas, kad tas pats dalykas neegzistuoja, jam kels negatyvų (sielvar
to) jausmą. Pažymėję + V" pozityvų vertinimą, "-V" negatyvų, "O+" - fak
tą! kad O egzistuoja, "O-• faktą, kad O neegzistuoja, gauname keturis gali
mus atvejus:
l} +VO+; 2)-VO-; 3) +VO-; 4)-VO+.
l) ir 2) atveju vertinamas dalykas turi teigiamą vertę ("yra geras"), 3) ir
4) neigiamą ("yra blogas"; "yra negatyvi vertybė", "antivertybė"). Vertini
mai, įeinantys į kiekvieną vertinimų porą, vienas kitą implikuoja: jeigu ver
tintojas teigiamai vertina O egzistavimą, jis turi neigiamai vertinti jo neegzis
tavimą ir atvirkščiai. Formaliai, jeigli vertinimo ir vertinamo dalyko "ženklai"
�tampa, tas dalykas yra pozityvi vertybė, priešingu atveju - negatyvi. Nega
tyvus timologinis jausmas, kurio pagrindinė prielaida yra negatyvus egzisten
cinis sprendimas (-VO-), gali būti pavadintas trūkumo (Mangei) pergyveni
mu. Pozityvus timologinis jausmas, kurio pagrindinė prielaida yra negatyvus
egzistencinis sprendimas (+VO-), - laisvės jausmu33. Jausmai, kurių pagrin
di nės prielaidos yra negatyvūs egzistenciniai sprendimai ("nebūties jaus
mai"), yra antriniai jausmai. Pirminiai yra jausmai, kurių pagrindinės prielai
dos yra pozityvūs egzistenciniai sprendimai ("būties jausmai"): laisvi pasijun
tame, kai pranyksta blogybės, trūkumą jaučiame, praradę gėrybes.
Vertinimo sprendimas yra sprendimas apie vertinimą (vertės jausmą).
Vertinimo sprendimais vertintojas pažįsta tam tikrų dalykų asmeninę vertę
sau. Tačiau vertės pažinimui nepakanka vieno vertinimo sprendimo a pie ak
•

-

-

·

-

tualiai pergyvenamą vertės jausmą. Vertės pažinimui reikia mažiausiai trijų
Pirma, vertinimo sprendimo apie alctualiai pergyvena
mą timologinį jausmą. Antra, vertinimo sprendimo apie timologinį jausmą,
vertinimo sprendimų.

35 'l.r.:

67-70, 72-32.
36

Meinong A

Psychologisch-ethische Untersuchungen

. .

žr.: ibidem. - S. 56-59.

ZUf

Wattheorie. - S.

,

53-56,

37 žr .: MeinongA. Ūlter Werthaltung und Wert. - S.341-346; t�ip pat vėlesnius A Mainon
go papildymus šiam straipsniui: MeilJOllgA. Gesamtausgabe. - Bd. 3. - S. 739-742.
38 Žr.: MeinongA. Psychologisch-ethische Untersuchnngen rur Werttheorie. - S. 55.
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kurį sukeltų kontrafaktinė prielaida : jeigu vertintojas džiaugiasi, spręsdamas,
kad A egzistuoja, jis dar turi savęs paklausti, ką jis jaustų, jeigu A neegiis.
tuotų? Trečias, "galutinis" vertinimo sprendimas yra išvada iš pirmų dviejq
verti nimo sprendimų. Žinoma, galima įvesti terminologinę konvenciją. susi
tariant verti nimo sprendimais vadinti tik tokius galutinius sprendinius ir
skirti juos nuo sprendimų apie jausmus, tačiau A Mainongas to nedaro. Ka
dangi asmeninei vertei pažinti būtini sprendimai (ir ne vienas), ją galima lai
kyti "transcendentiška" jausmų atžvilgiu. Pajausti "visą objekto vertę" (den
Wert eines Objectes in seiner Totalit at) neįmanoma, nes tam būtini priešin
gi timologiniai jausmai, kurie negali būti jaučiami tuo pačiu metu39. Tačiau
vertės transcendenti škumas vertinimo atžvilgiu reiš kia ne jos nepriklausomy
bę nuo vertintojo, bet vertinimo dispozicijos netapatumą vertinimui. Kiek
vienas aktualiai pergyvenamas vertinimas yra vertintojo dispozicijos vertinti
tam tikrą dalyką teigiamai arba neigiamai apraiška ("manifestacija"). Verti
nimo dispoziciją A M ainongas vadina interesu (kartais - poreikiu)40• Inte
reso ir verti nimo santykis kažkiek analogiškas žinojimo ir pažinimo (Wissen
und Erkennen) santykiui: pažinęs, pvz., kad Paryžius yra Prancūzijos sostinė,
aš t ai žinau, nors tas žinojimas aktualizuojasi tik retk arčiais, - kai aš spren
džiu: Paryžius yra Prancūzijos sostinė. Kitaip -sakant, kai mano žinojimas
tampa aktualiai pergyvenamu mano sąmonės turiniu.
Tarp šalutinių vertinimo prielaidų gali būti ir vertinimo sprendimai.
Tai būdinga, pirma , tokiai situacijai, kai vertinimai perimami iš kito vertin
tojo: aš vertinu dalyką A todėl, kad jį vertina kitas,. Šis vertinimų (ir vertes)
perdavimo (Wertiibertragu ng) būdas būdingas vertinimams; kurie patys yra
mora linių vertinimų objekta s; antra, dalykų, turinčių instrumentinę vertę
(Wirkun�wert), vertinimui. Pastaruoju atveju į vertinimo š alutinių prielaidų

·

sudėtį įeina vertinimo sprendimas apie kito dalyko savaimine; arba instrll
mentinę vertę bei sprendimas apie priežastinį ryšį tarp pagrindinės prielai
dos dalyko ir šalutinės prielaidos dalyko. Tokio tipo struktūra būdinga ir
ekorio minia� vertinimams. Riba tarp savaiminių ir instrumentinių vertybių
paslanki. nes instrumentinės vertybės gali tapti savaiminėnm (tokiai vertybių
tramformacijai ypač daug dėmesio skyrė Cb. fon Ėrenfelsas)41. Galimi ir kiti
vertės perdavimo būdai: iš dalies - visumai, iš visumos - daliai. Tokiu atveju
į vertinimo šalutinių prielaidų sudėtį įeina sprendimai apie merologinius Včr·
tinamų dalykų santyk:Ius. Pagaliau, tarp šalutinių vertinimo prielaidų gali bi-

39 žr.: MeinongA. Ūbcr Werthaltung und Wert. - S. 342.
40žr.: MeinengA. Zur Grundleglil1g det allgemeinen Wcrttheūtie.- S. 19.
41 žr.: MeiMng A. �-ethisdt Unrersuchqen zur Werttheorle. - S. S�2.
72-73; jo paties: Zur Gnmdlegung dcl' allgemeinen Werttheorie. - S. 106-_l l 9.
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ii ir kiti jausmai (hedoniniai, estetiniai, pažintiniai) bei norai42. Dalykas, ku

ris yra, pvz., hedoniškai vertingas, gali būti vertingas ir siaurąja prasme, jeigu
ųialonumo jausmas ir kiti sprendiniai apie malonumo objektą kelia pozityvų
timologinį jausmą tam maloniam objektui. Malonumai būna blogi ir geri -

blogi malonūs dalykai yra negatyvaus timologinio jausmo objektas, geri ma
lonūs dalykai - pozityvaus timologinio jausmo objektas. Vienas dalykas malonumas, patiriamas geriant šampaną, kitas dalykas - malonumas, patiria
mas besikasant. Galimi ir "gryni", "vertybiškai" neutralūs malonumo p�rgyve
nimai.
Pagrindinė A Mainongo vertinimo psichologijos idėja - ypatingų ver
tės jausmų (timologinių jausmų) išsl..)'rimas. Ar tokie jausmai "iš tikrųjų"
yra? Taip, tai dalis tų jausmų, kurie tradiciškai vadinami "aukštaisiais jaus
mais" ir p riešpriešinami "žemiesierm jausmams" (vitalinėms emocijoms).
A Mainongas bandė pateikti konc.eptualiai griežtą tų jausmų skiriamųjų
bruožų analizę. Timologiniai jausmai - tai mąstymo tarpininkaujami jaus
mai. Justi ir jausti gali ir nemąstanti būtybė, o vertinti (timologiškai jausti)
gali tik mąstanti biltybė, - tokia pagrindinė psichologinė A Mainongo įžval
ga. Tačiau šią įžvalgą galima suformuluoti kitais terminais, įgalinančiais iš
vengti tos painiavos A Mainongo vertės teorijoje, kurią galitna bŪtų pava
dinti "psichologizmu", būtent psichologinių dėsnių ir loginių taisyklių painio
jimo. Kokį mąstymą A Mainongas turi omenyje, teigdamas, kad mąstymas
yra vertinimo griettąja prasme prielaida? Aiškiai sąvokinį, kalbinį mąstymą.
Tad pagrindinę A Mainongo mintį galima būtų išreikšti ir taip: vertinti gali
tik kalbanti būtybė, vertinimo prielaida yra kalbinė kompetencija, ir pats
vertinimas dalinai yra kalbinės kompetencijos dalykas. Tiek, klek vertinimas
yra kalbinės kompetencijos dalykas, jis yra racionalus vyksmas, kuriam galio
ja tam tikros taisyklės. Tiek, kiek vertinimas yra kažkas daugiau negu kalbi
nės kompetencijos dalykas - tos kompetencijos "panaudojimas" (performan
ce ), kurį sąlygoja išoriniai kalbinės kompetencijos atžvilgiu veiksniai, - jis yra
vyksmas, aprašomas ir tam tikrais psichologijos dėsniais. Kompetencija yra
teorinė konstrukcija, kompetencijos reiškimasis - etnpiriškai stebimas daly
kas. A Mainongas bendruosius savo vertinimo teorijos dėsnius laiko vertini
mo psichologijos dėsniais. Beje, kaip minėjome, "senieji'' austrų ekonomistai
ribinio naudingumo vertės teorijos teiginius laikė ekonominio vertinimo psi
chologij0$ dėsnia�. Tuo tarpu veikiausiai tai yra taisyklės, apibrėžiančios,
kaip turėtų būti s1.1Siję vienas su kitu racionalaus (kompetentingo} vertintojo
vertinimai. Tai tinka ir ribinio naudingumo teorijai. Jos teiginiai yta ekono
miškai kompetentingo (racionalaus) vertinimo taisyklė��
42 žr.: lbidem. - S. 1 19-123.
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Pailiustruokime tai, kas pasakyta, pavyzdžiu. Štai A Mainong.s teigia
(žr. aukščiau), · kad vertintojas, kuris neigiamai vertina tam. ti�ro ·dalyko ne
egzist avimą (-VO-), teigiamai vertina to paties· dalyko egdstavimą
( +VO+ )43• Šis teiginys A Mainongui yra vertinimo psicholOgijos dėsnis.
Tačiau len_gva nurodyti šį "dėsnį" falsifikuojančius faktus. Kiekvienas žmo.
gus, pvi,, dėl paralyžiaus praradęs sugebėjimą vaikštioti, to sugebėjimo ne·
beegzistavimą pergyventų labai ska_udžiai. Tačiau ligi tol mintis "aš galiu
vaikščioti vargu ar kėlė žymesnes teigiamas emocijas. Taigi A Mainongo
teiginį tenka interpretuoti kaip taisyklę, nurodančią, kaip turėtų vertinti ra
cionalus vertintojas. A Mainongas, žinoma, pastebi šį savo teorijos ir psicho
loginės empirijos neatitikimą ir nesunkiai jį paaiški na, remdamasis kitais psi·
chologiniais dėsniais: "kaip ir kiti jausmai, vertinimai paklūsta nuovargio
(Ermūdung) ir atbukimo (Abstumpfung) dėsniams"44• Vertybė kelia vertin
tojui pozityvų jausmą, tik kol ji "šviežia", vėliau tas jausmas palengva "išblės
ta". Abu teiginiai A Mainongui (bent jau ank styvuoju laikotarpiu)'IS yra ver
tinimo psichologijos dėsniai. Su tuo sunku sutikti. Teiginys, kad vertintojas,
teigiamai vertinąs tam tikro dalyko egzistavimą, neigiamai vertina jo neeg
z;istavimą, yra teiginys apie kompetentingą, racionalų vertinimą. Tačiau ver
tinimo kompetencija nepriklauso psichologijos kompetencijo s sritiai: taip
pat, kaip i r, pvz., mūrininko, lakūno ir pan. kompetencijos. Pastarosios yra
aprašomos taisyklėmis, nusakančiomis, koks turi būti geras mūrininkas, lakū
nas ir t. t. Psichologija gali kai ką pasakyti apie mūrininko, lakūno ir pan.
veiklą, tik jau turėdama nuovoką apie šių kompetencijų esmę; būtent paaiš
kinti, kodėl empiriškai stebimoje mūrininkų, lakūnų ir pan. veikloje pastebi�
mi nukrypimai nuo "racionalaus" mūrijimo ar pilotavimo būdo. Psichologijos
. sritis yra taip pat tų kompetencijų (taigi ir vertinimo kompetencijos) jgijitno;
tobulinimo bei praradimo dėsningumai.
Tiesa, pasak')'ti apie "racionalų vertinimą aplamai, abstrahuojantis nuo
jo turinio, galima palyginti mažai visa tai išsemia absoliučių vertinimų logi·
ka ir p referencijų logika. Jų pakaktų išreikšti kone visą loginį A Mainongo
"

·

"

-

43 žr„ pvz.: MeinongA. F\ir die Psychologie und gegen den �ogismus ln dd allpmei
S. S.
44 MeinongA. Ūber Werthallung und Wert. - S. 336.
45 Vėlywoju laikotarpiu A Mainongas "priešingų jausmų• (Gegengcfiihle) dėsnius laikė
aprioriniais dėsniais. - žr.: MeinongA. Zur Grundlegung der allge�einen Wenlheorie. .,. S. 84-91.
Šie dėsniai priklauso "bendrajai dalyko teorijai" (allgemeine Gegenstandstheode) kaip �ilm
mokslui, susijusiam ne tik su realiais (egzistuojančiais), bet ir su irealiais, IUbsistuojanQais (besto
hende) bei nei egzistuojančiais (existierende)), nei subsistuojantiais dalykais •ausseneiendc Gc
gensliinde". Tačiau psichologinių vertinimo dėsnių ir rac:ionalaus �inimotaisyklių atskyrimu ne
suponuoja nei aksiologinio absoliutizmo, nei ootologinių ekstravagantiškumų. Tam pakanka rado
nafaos vertinimo taisykles laikyti kalbiiiės kompetencijos, kaip raci<lrullios būtybės 1tribulO, datiml.

nen Werttheorie.

-

-

z NORKUS. Aleksijaus Mainongo "asmeninės vertės"
teorija tarp aksiologinių diskursų

bendrosios vertės teorijos turinį. Šiuolaikinės "racionalių vertinimų" teorijos
žymiai turtingesnės. To pasiekiama sintezuojant preferencijų logiką ir tiki
mybių teoriją. Galitna sakyti, kad šios teorijos susijusios su tais jausmais, ku
rių A Mainon@;as visai nelaikė vertinimais, - baime ir viltimi. Juk tai jaus
mai, kurių psichinės prielaidos - tikimybiniai sprendimai. Žiūrint "mainon
giškai", jas gailina būtų pavadinti "protingos baimės" if "protingos vilties" te
orijomis. Paties A Mainongo bendroji vertės teorija šiuolaikiniu požiūriu
liečia vieną specialių asmeninių vertinimų tipą - vertinimus tikrumo sąlygo
mis, disponuojant visais duomenimis apie vertinimo objektus. Ir teoriškai
įdomesni, ir praktiškai svarbesni yra kiti du vertinimo tipai - vertinimai rizi
kos sąlygomis (neturint išsamios informacijos apie vertinimo objektus) ir
vertinimai netikrumo sąlygomis (neturint jokių duomenų apie vertinimo ob
jektus).
Racionalaus vertinimo teoriją gailina sukonkretinti, nurodant tą aukš
čiausią savaiminę vertybę, kuriai pajungiami visi vertinimai. Jeigu ta vertybė
apibrėžiama kaip "savo naudos'' arba, dar geriau, "pelno" maksimizavimas, ji
įgauna ekonominės vertės teorijos pavidalą. Nei A Mainongui, nei
Ch. fon Ėrenfelsui bendrieji aksiologiniai tyrimai nebuvo savitiksliai. Jų pa
grindu jie siekė sukurti etinės ir moralinės vertės teoriją, papildančią ekono
minės vertės teoriją ir analogišką jai (t. y. ribinio naudingumo teorijai). Čia
jiems, ypač A Mainongui, pavyko gauti įdomių, galima sakyti, unikalių ir net
egzotiškų rezultatų, kuriuos verta specialiai nagrinėti.
·

