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SEKCIJOS POSĖDĮ
L. K. M. AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMO METU

Tiksliųjų ir gamtos mokslų padėtį Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijoje apsprendžia įvairių kūrybinių iniciatyvų bendravimo 
reikalingumas ir kultūros visumos siekimas.

Mūsų epocha vystosi tiksliųjų mokslų revoliucijos ženkle. Ir 
tai jau nėra XVIII šimtmetyje prasidėjusios industrinės revoliu
cijos tąsa. Tai yra labiau grandininės reakcijos užuomazga, ro
danti ženklų išsivystyti į mokslinio tyrimo eksplioziją. Medžiagos 
tyrime ir, sakytume medžiaginėje kūryboje, atveriamas naujas 
lapas. Industriniame išsivystyme vyravo pagrindinis klausimas 
kaip. Naujoji medžiaginės kūrybos revoliucija šuolinio progreso 
įtakoje eina į tokį išsivystymo laipsnį, kad gana greit be jos pačios 
specialios intencijos ji bus pastatyta prieš klausimą kodėl ?

Tokiam klausimui kylant ir laikinųjų medžiaginės kūrybos 
tiesų problemose, artimesnis bendravimas tarp tiksliųjų gamtos, 
laisvųjų humanistinių ir metafizinių mokslų aktualės.

Naujieji išradimai, kurie jau dabar yra nuostabūs, yra tiktai 
pradžia chemijos fizikos, biologijos išsivystymo. Mūsų netolimos 
praeities medžiagos supratimo koncepcijos radikaliai yra pakeistos. 
Neužilgo būsime liudininkai, dalyvaują atpažinime labai funda
mentalių medžiaginio pasaulio paslapčių. Pastarosios lygiai radi
kaliai keis mūsų mikro-atominių ir makro-erdvinių jėgų supratimą.

Tiksliųjų mokslų pažanga tiek absorbuoja dirbančiuosius 
medžiaginėje kūryboje, tiek atitraukia eksperimentatoriaus dėmesį 
nuo visumos suvokimo, kad savaime veda į vis didesnę speciali
zaciją, į nuolatinį kūrybinių disciplinų skilimą, ypatingai į du lyg 
ir priešiškus frontus : į tiksliuosius gamtos mokslus ir į laisvuosius 
humanistinius mokslus ar menus. Eksperimentatoriai gamtininkai 
apsvaigę laimėjimais dievina medžiaginės kūrybos pažangą, lai
kydami laisvuosius humanistinius mokslus mažiau reikšmingais, 
gal šiek tiek naudingais tiktai laisvalaikio paįvairinimui.

Humanistai gi tiksliesiems mokslams tepriskiria reikšmės 
tiek, kiek jie pajėgia sukurti medžiagines gėrybes, kiek jie apdoroja
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civilizaciją, nes technikinis primityvumas ir šių laikų humanistų  
nėra mėgiamas. Ir kaip yra nelemtinga — didysis progresas, vie
toje tiesęs kelią visuotinajam kultūros vieningumui ir visumos 
pažinimui, veda į kūrybinių disciplinų dezintegraciją.

Senųjų amžių kultūros laikais visapusiškas žinojimas buvo 
labiau vertinamas, ar jis buvo kilęs iš tiksliųjų mokslo faktų kaip 
Pitagoro geometrinių figūrų, ar Archimedo žemės traukos stebėjimų, 
ar iš abstrakčių Platono ir Aristotelio mąstymų. Viduramžiai 
koncentravosi dvasiniame pasaulyje — klestėjo filosofija, literatūra, 
grožiniai menai. Renesansas permetė dėmėsi nuo dvasinės minties 
j medžiagą. Bet vis tiek ilgus amžius poetai, literatai, menininkai 
nevengė absorbuoti tiksliųjų mokslo žinių. O tiksliųjų mokslų  
atstovai gyveno laisvųjų menų skelbiamų idėjų dvasia. Net 
toks Leonardo da Vinci pats savo asmenyje jungė ir didį menininką 
ir išradėją. Dar keletą dešimtmečių atgal nebuvo taip ryškaus 
konflikto tarp tiksliųjų ir humanistinių mokslų. Pačiuose huma
nistiniuose moksluose nebuvo tokių tendencijų, kaip dabar, atsiri
boti nuo metafizinių svarstymų. Siekiant kultūros visumos, meta
fiziniai svarstymai yra neišjungiami, nes jie neabejotinai sudaro 
svarbų veiksnį žmogaus minties pasaulyje.

Medžiaginės kūrybos šuoliai naujaisiais laikais iškėlė chemikus, 
fizikus, biologus bei technologus į žmonijos intereso priekį. Ir jų  
labai sėkmingas aktyvumas užtemdė laisvuosius humanistinius 
menus.

Tarp tų dviejų kūrybinių disciplinų, be abejo, yra pažinimo 
metodų skirtingumas. Jeigu tikslieji mokslai prieina nuo mažų  
faktų, nuo laikinų tiesų atidengimo prie visumos supratimo, tai 
laisvieji humanistiniai mokslai stengiasi pažinti visumą iš karto, 
ją vaizduodami savo pergyvenimais kaip mato ir kaip jaučia. Ir 
jeigu tiksliųjų mokslų pasaulio pažinimas yra dalykinis, bejausmis, 
šaltas, tai humanistinių mokslų yra jausminis, spalvingas, vaizdi
nis, įjungiąs visus žmogiškus pergyvenimus džiaugsmą, liūdėsi, 
meilę.

Tie metodų skirtingumai neturėtų duoti pagrindo kūrybinio 
pažinimo dezintegracijai. Priešingai jie turėtų ugdyti tarpusavę 
pagarbą vienos disciplinos kitai, kiek kiekviena jų yra sėkminga 
savoje srityje ir savais metodais.

Kiek kartų tikslieji mokslai nesilaikė savo atsargaus bet pla
ningo kelio į tiesą per eksperimentą, per mažų faktų nuoseklų  
aiškinimą, tiek kartų jie nuvylė netiktai kitus bet ir save. Tas 
ypatingai ryšku, kai iš mažų eksperimento faktų darydavo nepa
grįstas filosofines išvadas, liečiančias net žmogaus metafizinį pa
saulį. Tie bandymai liko savotiškai tragikomiški. Taip ly-



giai kiek kartų humanistai pasimetę mėgino pasisavinti ar suab
soliutinti ribotus tiksliųjų mokslų dėsnius ar iš laikinųjų dėsnių  
sudarė nekeičiamas dogmas, kaip, pavyzdžiui, reliatyvumo prin
cipą, skirtą fizikos apraiškoms, perkeldami į minties pasauli, ar 
iš istorinio lemiamųjų įvykių dėsnio sudarydami dogmą politinei 
ideologinei sistemai, tiek kartų žinojimo visumos siekimui, kultūros 
vieningumui buvo atimama prasmė ir tikslas. Ryšis ir santykis 
tarp tiksliųjų ir humanistinių mokslų yra pavojuje tiktai dėl tų  
abipusių nenuoseklumų. Kai gręsia disciplinų dezintegracija, kai 
tie priešingumai pažeidžia visumos pažinimo dvasią ir jos sie
kimo norą, tada susidaro neatidėliotina proga krikščioniui kū
rėjui pasidarbuoti, nurodyti bendrą pagrindą ir siekti atstatyti 
vieningumą tarp medžiaginės ir minties dvasinės kūrybos.

Abi šios kūrybinės disciplinos, nors vartoja skirtingus metodus, 
bet iš santykio į žinojimą ir tiesą yra ant to paties pagrindo, ir 
esminiai imant jos susitiks prie to paties tikslo — būtent tiesos, 
kuri yra kūrybinės disciplinos nepakeičiama, nesugriaunama, o 
tiktai jos pažįstama ir priimama.

Krikščionis kūrėjas kiekvienai disciplinai pripažįsta jos savitą 
kelią, stengiasi visoms disciplinoms skirti reikiamo dėmesio ir 
bendradarbiavimu atstatyti kūrybinį vieningumą.

Įvairių kūrybinių disciplinų bendravimo dvasia kaip tiktai 
ir įprasmina tiksliųjų ir gamtos mokslų sekcijos reiškimąsi L.K.M. 
Akademijos darbuose. Labai specialiais profesiniais klausimais lie
tuviui tiksliųjų mokslų atstovui yra lengva pasireikšti profesinėse 
gyvenamojo krašto organizacijose. Tas pasireiškimas yra ten ir 
naudingas ir prasmingas. Mažumos bendruomenėje tiksliųjų mokslų  
atstovų užsidarymas tiktai savoje grupėje neturi tiek prasmės ir 
reikšmės, kiek tų pačių tiksliųjų mokslų atstovų bendravimas toje 
pačioje mažumos bendruomenėje su humanistinių mokslų atsto
vais, nes tuo yra siekiama plataus disciplinų vieningumo ir visumos 
pažinimo uždavinio, o ne vien socialinio bendravimo siaurų spe
cialistų rate.

Tokie uždaviniai tiksliųjų mokslų atstovų veiklą L.K.M. Aka
demijoje giliai įprasmina ir todėl yra vertinga jiems Akademijos 
darbuose reikštis:

1. apžvalginiais pranešimais liečiančiais platesnes tiksliųjų 
mokslų problemas ir tinkančiais kaip medžiaga gamtos filosofijai, 
bei kaip orientacija kitoms kūrybinėms disciplinoms;

2. originaliniais moksliniais darbais, patiektais su platesniu 
įvadu, kuris įveda klausytojus į dėstomojo klausimo platesnį su
pratimą ;
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3. tyrimo duomenų sistemingu pertiekimu su konkrečiu pri
taikymu mažojo krašto savarankiškam ūkiui esančiam platesniojo 
ūkinio kolektyvo organizacijoje.

Išvadoje tenka pažymėti, kad tiksliųjų mokslų atstovams yra 
prasminga ir vertinga reikštis lietuviškoje pasaulinėje organiza
cijoje, kaip kad yra Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija, kuriai 
rūpi kūrybinių disciplinų vieningumas ir kuriai artima visumos 
pažinimo linkmė.

Adolfas Damušis

Detroit, Mich.


