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SUMMARY
Joseph Rouse’s philosophy of scientific practices is a conceptual model of an engagement between scientific practices and their political significance. It implies that a politically-oriented human self-consciousness
is detectable even in a specific medium formed by those practices. Rouse refers to this kind of discourse
as a scientific self-identity being directed towards practico-theoretical understanding of science, which can
also be evaluated as a political undertaking. Dimitri Ginev opposes this kind of “politics of postmodern
philosophy of science.” Ginev claims that the destruction of the cognitive autonomy of science poses a
threat to the democratization processes of modern societies. However, my article argues that the mechanisms of scientific “democratization” threaten the elements of philosophical discourse and are alien to
polylogical philosophical and political public sphere.
SANTRAUKA
Josepho Rouse’o mokslo praktikų filosofija kaip angažavimosi mokslo praktikoms ir jų politinei reikšmei
konceptualinis modelis pretenduoja įtvirtinti nuostatą, jog politiškai orientuota žmonių savimonė pasireiškia ir specifinėje mokslo praktikų formuojamoje terpėje. Tokio pobūdžio diskursas įvardija save kaip
mokslo savastį, nukreiptą į praktoteorinį mokslo supratimą, kuris taipogi gali būti vertinamas kaip politinis
judesys. Prieštaraudamas šiai „postmoderniosios mokslo filosofijos politikai“ Dimitrijus Ginevas nuogąstauja, jog taip dekonstruojama kognityvinė mokslo autonomija ir kyla grėsmė šiuolaikinių visuomenių demokratizavimo procesams. Straipsnyje siekiama parodyti, kad mokslinio „demokratizavimo“ mechanizmai
patys gali būti identifikuojami kaip prievartiniai filosofinio diskurso elementai, nebūdingi polilogiškai filosofinei ir politinei viešajai erdvei.
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KEY WORDS: philosophy of scientific practices, phenomenological hermeneutics of science, politics of science.

LOGOS 67

2011 BALANDIS • BIRŽELIS

177

Evaldas Juozelis

I
Šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame
persipina ekonominiai, politiniai, religi
niai, etiniai ir moksliniai diskursai, tra
diciškai „neutrali“ mokslo filosofija, savo
autonomiją vertinanti kaip išlikimo ga
rantą, Josepho Rouse’o įsitikinimu, turi
būti perorientuota į mokslo praktikų fi
losofiją, kuri yra atitinkama „politizavi
mo“ forma. Mokslas iš esmės yra isto
riška kultūriškai apibrėžtų praktikų
formacija, išardanti mokslo praktikų „vi
dinių“ ir „išorinių“ sąlygų perskyrą; ati
tinkamai, mokslo struktūra, raida, įtaka
ir tikslai yra neatskiriami nuo politikos,
tiek įprastesne graikiška politikos kaip
piliečių bendrų susitarimų erdvės, tiek
politikos kaip tam tikros veiklos krypties
ir mąstymo strategijos, tiek politikos
kaip medžiaginių ir socialinių technolo
gijų terpės, prasme.
Rouse’o žinojimo ir galios dinaminės
struktūros analizė1, perklausianti, kokia
šiuolaikinės mokslo filosofijos politika
ir kiek mokslo filosofija politizuota, yra
radikali ir santykinai nauja mokslo fi
losofijos koncepcija. Jo kultūrinių moks
lo studijų kaip filosofinio angažavimo
si mokslo praktikoms ir jų politinei
reikšmei modelis2, viena vertus, suspen
duoja bet kokius mėginimus politiškai
įvertinti mokslą kaip visumą: mokslo
praktikų filosofijos antiesencializmas
tvirtina, jog esama daugelio žinių, bet
nėra žinojimą grindžiančios esmės, ar
visuotinio mokslo tikslo, kurį toks ži
nojimas galėtų pasiekti; kita vertus, po
litinė mokslo praktikų filosofijos reikš
mė išplaukia persvarstant galios ir ži
nojimo santykį ir atsiveria parodant,
kaip politiškai angažuota žmonių savi

178

LOGOS 67

2011 BALANDIS • BIRŽELIS

monė yra steigiama specifinėje terpėje,
kuri susiformuoja mokslinių praktikų
viduje arba iš jų kyla.
Tokia mokslo praktikų teorija (kaip,
beje, ir sociokonstruktyvizmas ar feno
menologinė hermeneutika) mokslo stu
dijas apibrėžia kaip filosofinio-mokslinio
„metodo“ taikymą sau pačiam. Tai yra,
čia mokslas tampa universaliai ir lanks
čiai taikomu praktikų rinkiniu, ir tik šis
taikymas yra natūrali bet kokio mokslinio
supratimo ar teorinių pretenzijų situaty
vi riba, kadangi nuolatos reflektuojama
pati mokslinė veikla. Neonatūralistinis
Rouse’o mokslo filosofijos diskursas pa
brėžtinai įvardija save kaip mokslo sa
vastį, nukreiptą į mokslo supratimą,
kuris save praktiškai generuoja, išsklei
džia ir patvirtina. Toks autoreferentinis
judesys ir gali būti vertinamas kaip po
litinis manevras.
Laikydamasi antiesencialistinės def
liacionistinės nuostatos, mokslo praktikų
filosofija tikėtinai yra atspari ideologi
niams režimams ir prievartinei koncep
tualinei racionalizacijai: atsisakydama
postuluoti „esmes“, pripažinti apriori
nius principus, siekti „bendro tikslo“, ji
įsipareigoja tik „natūralioms sąlygoms“.
Kadangi natūrali prieiga prie pasaulio
galima tik praktiškai su juo susisaisčius,
mokslo praktikų filosofija, pretenduoda
ma būti natūrali, perskyras tarp gamtos
ir kultūros, gamtos ir sociumo, ir atitin
kamai tarp mokslo disciplinų laiko iš
vestinėmis ir sąlyginėmis.
Šiuo atžvilgiu taip pat kvestionuoti
nos visos dualistinės sampratos, postu
luojančios kūno ir sąmonės, priežastin
gumo ir normatyvumo, praktikos ir teo
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rijos, subjektyvumo ir objektyvumo
kategorinę skirtį3. Susisaistymas su pa
sauliu per praktikas lyg ir suponuoja,
kad visi santykiai pasaulyje yra veiklos
„kompozicijos“, pasižyminčios tik dides
niu ar mažesniu natūralumo laipsniu.
Kadangi tokiu atveju iškyla keblus klau
simas, kokios yra tokio pasaulio supra
timo galimybės sąlygos, t.y. kokiu būdu

jis yra tematizuojamas, arba kaip santy
kis su pasauliu yra apmąstomas ir įpras
minamas, šį nuosaikiojo neonatūralizmo
trūkumą Rouse’as tikisi sušvelninti pa
rodydamas, kad kūniškas buvimas-pa
saulyje, jo „pasauliškumas“ yra pirma
bet kokio prasmės steigimo, ir jo tapa
tumui palaikyti nebūtinas joks „inten
syvus palaikymas“4.

II
„Kultūrinės mokslo studijos refleksi
jos klausimus atitinkamai vertina kaip
kvietimą suvokti jų pačių kompleksiškus
episteminius ir politinius santykius su
kultūrinėmis praktikomis ir reikšmėmis,
kurias jos tiria“5. Taigi kas lemia „amo
dernaus“ kultūrinių mokslo studijų na
ratyvo politinį pobūdį?
Pasitelkęs M. Foucault žinojimo/galios
analitiką, Rouse’as imasi politinio ir epis
teminio suverenumo dialektikos, ir pasi
telkdamas moderniosios politikos tvarkos
koncepcijų ir mokslinio žinojimo legiti
macijos analogiją formuluoja politinių ir
mokslo praktikų dinaminę sampratą6,
kuri galimai eliminuoja suvereniteto kon
cepto būtinybę mokslinio žinojimo reflek
sijai ir panaikina epistemologinio reliaty
vizmo ir racionalizmo, taip pat mokslinio
realizmo ir antirealizmo dilemą.
Kitaip tariant, turėdamas galvoje
Foucault pastangas suverenumo proble
matiką politiniame mąstyme pakeisti
galios diskursu, Rouse’as tvirtina, jog
mokslo filosofijos ir sociologijos tradici
joje mokslinio žinojimo supratimą for
mavusi „episteminio suverenumo“ pro
blematika keistina mokslinio žinojimo
dinamika7. Tai įmanoma, kadangi „pa
grindinės politinio suverenumo proble

mos reprodukuojamos ir epistemologi
joje: unitarinis režimas, pagrįstas įstaty
mo teisėtumu, steigiamas nešališkos,
anapus atskirų konfliktų esančios laiky
senos, ir jo verčiama laikytis kartkartė
mis pasinaudojant intervencijomis, ku
rių tikslas užgniaužti neteisėtumą. /.../
Žinojimas kyla iš prieštaringų tvirtinimų
įvairovės, cirkuliuojančios plačiame ko
munikatyvių sąveikų diapazone, ir yra
unifikuotas tvirtinimų tinklas, legiti
muojamas sutinkamai su racionalaus
metodo normomis kaip episteminiais
įstatymo surogatais. Tad suverenumas
neturi būti apibrėžtas per kokį nors su
verenų žinotoją, kaip kad šiuolaikinės
politikos suverenumui postuluoti nerei
kalingas monarchas, tačiau kaip kad
suvereni galia turi būti nuosekliai įkū
nijama atskiroje valioje, suverenus žino
jimas turi būti nuosekliai reprezentuo
jamas atskiroje koherentiškoje teiginių
sistemoje“8.
Nėra labai svarbu, kas tokio pobū
džio suverenią reprezentaciją generuoja
(atskiri racionalūs subjektai ar mokslo
bendruomenės, ar kultūriniu požiūriu
homogeniškos visuomenės), bet lemia
mos reikšmės turi tai, „kokie epistemi
nio teismo sprendimo metodai teisėtai
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siekia įstatymo galios. Kaip ir politinėje
suverenumo teorijoje, klausimas turi bū
ti griežtai atribotas nuo svarstymų, kaip
sprendimai faktiškai yra priimami ar
primetami; kaip suvereni galia ir jos įsta
tymų leidyba iš principo visuomet pa
valdi įstatymui, taip sprendžiamąją ga
lią turinčio žinojimo vyraujančios prak
tikos pačios turi būti pavaldžios racio
naliai analizei“9.
Čia, kaip ir „atradimo konteksto“ at
ribojimo nuo „pagrindimo konteksto“
atveju, išleidžiamas iš akių kaip tik vei
klos „faktiškumas“ arba situatyvumas,
kurio nepavyksta adekvačiai išreikšti
suverenumo problematikos kontekste.
Epistemologinė refleksija, kurią iki šiol
formavo suverenaus žinojimo režimas,
yra nepakankama, kadangi žinojimą su
daro praktikos, peržengiančios epistemi
nio suverenumo analizės ribas10.
Taigi „posuverenios“ epistemologijos
ypatybė yra ta, jog legitimacijos proble
mą (greta kitų filosofijos suvereno pro
teguojamų naratyvų) mokslinio žinojimo
dinamika inkorporuoja į patį „tiesos dis
kursą“. Cirkuliuojant heterogeniškoms
konkuruojančioms žinioms legitimacijos
kriterijai neatskiriami nuo šios cirkulia
cijos dinamikos, ir epistemologinė ref
leksija funkcionuoja įvairių praktikų
legitimavimo ir delegitimavimo kovos
viduje (kuri kartu galėtų būti laikytina
ir žinojimo ir mokslo „ribomis“). Beje,
(de)legitimavimo procesai jau savaime
yra paradoksalūs: konkuruojančių stan
dartų prieštaravimai (conflict) esą tik
tuomet atrodo neišsprendžiami, kuomet
iš bet kurios faktinės situacijos (kuri ne
išsiverčia be interesų konflikto) priešta
ravimas yra pašalinamas; tačiau tikras
prieštaravimas visuomet pasižymi „par
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eiga įrodyti“ (burden of proof)11, palaiko
ma „strateginio žmonių ir objektų pa
siskirstymo“ (strategical alignment of people and things)12.
Čia nėra taip, kad racionaliai argu
mentacijai ar tiesos diskursui priešprie
šinama galia ir dominavimas, bet pripa
žįstama, kad jokie argumentai ar preten
zijos į žinojimą niekuomet nėra politiškai
neutralios13. Konkuruojančių žinių, ku
rios negali būti nuosekliai sujungtos į
vieningą teiginių sistemą, cirkuliacija,
pasak Rouse’o, ir yra kova už tiesą, ir
kaip tik todėl „dėl tiesos dažnai taip ar
šiai kovojama“14.
Tačiau nors nėra jokio šios kovos at
žvilgiu suverenaus atskaitos taško, o
žinojimas visuomet susijęs su istoriniu,
socialiniu ir medžiaginiu kontekstu (le
miančiu tai, kas laikytina pagrįstu žino
jimu), Rouse’as tebetvirtina, jog visos
tiesos pretenzijos negali būti vienodai
pagrįstos: tiesos pagrįstumą šiuo atžvil
giu lemia nuolatinė episteminės situaci
jos kaita, abejonės dėl episteminio kon
teksto ribų ir konfigūracijų, sąlygojan
čios nuolatinį jų rekonstravimą, ir epis
teminių jungčių, kurios visuomet susi
pynę su galios ir politikos jungtimis,
slinktis, o tai lyg ir reikštų, kad kova dėl
tiesos ir žinojimo niekada negali būti
laimėta15, – karo baigtį, kaip sakoma,
pamato tik mirusieji.
Tai neprieštarauja Rouse’o mokslo
praktikų filosofijos dvasiai: kova dėl ži
nojimo ir tiesos negali baigtis nei politi
ne doktrina, nei epistemologine repre
zentatyvia sistema; kita vertus, klaustina,
ar iki galo „stumiama“ karo metafora
neišvengiamai nežymi mokslo praktikų
filosofijos „transcendentalinės“ ribos,
kurios Rouse’as atkakliai nepripažįsta.
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III
Ginevo fenomenologinės hermeneu
tikos, kitaip kognityvinio egzistencializ
mo versija, kritikuodama Rouse’o moks
lo praktikų filosofiją, taip pat neatsisako
pretenzijų atrasti naują mokslo „filoso
finę tapatybę“ anapus scientizmo, esen
cializmo ir reprezentacionizmo doktrinų,
bet skirtingai nei mokslo praktikų filo
sofijos „postmoderniosios politikos“ li
nija, tikisi parengti tokią filosofinę moks
lo programą, kuri išsitektų vidinėje (her
meneutinėje) mokslo praktikų refleksi
joje ir aiškiai atribotų mokslo disciplinų
turinį ir mokslui išorišką socialinį ir kul
tūrinį vertinimą. Esą Rouse’o filosofinė
darbotvarkė nepajėgi aprašyti mokslinio
žinojimo kontekstualumo mokslo prak
tikų dinamikos atžvilgiu, ir apskritai
neįgali filosofiškai aprašyti mokslo prak
tikas, kadangi stokoja išteklių adekvačiai
įvertinti, kaip interpretatyviai steigiamas
mokslinis žinojimas priešinasi struktūri
niams pokyčiams nuolatinio jo rekon
tekstualizavimo procese; atvirkščiai:
hermeneutinė mokslo praktikų refleksi
ja implikuoja tokią antiesencialistinę
mokslo kognityvinės specifikos ir epis
teminės autonomijos gynybos strategiją,
kuri paneigia defliacionizmą, mat neo
pragmatistinis defliacionistinis mokslinio
žinojimo paveikslas ir politinis ryžtas
dekonstruoti kognityvinę mokslo auto
nomiją glaudžiai susiję16.
Tvirtinime, jog praktikų kontekstua
lumas ir situatyvumas yra pakankamas
pagrindas praktikoms suprasti, esama
politinio judesio: bet kas, socialiniaispragmatiniais ryšiais susietas su atitin
kamais kontekstais ir situacijomis, kurio
se „vyksta“ praktika, t.y. dalyvaujantis

„episteminėse jungtyse“, gali dalyvauti
nustatant mokslinės veiklos ir pasiekimų
episteminį statusą, – defliacionistinė
nuostata yra siūlymas demokratiškai
įvertinti mokslinį žinojimą. Kitaip ta
riant, Rouse’as nekukliai politikuodamas
mokslo filosofiją paverčia modernybės
politinio režimo kritika, o žvilgtelėjus
atidžiau – legitimacijos naratyvą, gene
ruojantį tokias žinojimo interpretacijas,
kurios palaiko sekuliarizacijos, instru
mentinės racionalizacijos ir technologi
nio progreso procesus, kaltina „norma
tyvine anemija“ 17: mokslo filosofijos
sampratos, pasikliaudamos kognityvinio
turinio, komunikacijos skaidrumo ir
mokslinės bendruomenės konceptais,
neturi resursų kritiškai įvertinti specifi
nes mokslų praktikas jų pačių argumen
tacijos ir interesų pagrindu, o tai esą
gali pasiūlyti tik normatyvinė analizė,
arba politinė filosofinių mokslo praktikų
tyrimų refleksija.
Taigi Ginevas „priverstas“ (sic) kons
tatuoti, kad nė viename Rouse’o tekste
taip ir neaptiko jokio pavyzdžio, ilius
truojančio, kaip normatyvinė mokslo
praktikų analizė gali įveikti normatyvi
nę anemiją ir perkonfigūruoti mokslų
vaidmenį viešojoje erdvėje. Suprantama,
tokias liūdnas išvadas implikuoja paties
Ginevo kognityvinio egzistencializmo
programa, kurios intencija panašaus po
būdžio diskursus išardyti įrodant jų
postmodernumui būdingą nepagrįstą
eklektizmą.
Antra priežastis įžvelgtina Ginevo sie
kyje Rouse’ui priskirti populistinę Feye
rabendo poziciją, pasak kurios valstybės
finansuojami mokslai jai ir turi būti at
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skaitingi, valstybę atstovaujant atitinka
miems iš „ekspertų“ ir „pasauliečių“ su
formuotiems „komitetams“. Tačiau taip
tvirtinti reiškia visiškai neimti domėn
Rouse’o „episteminių jungčių“ ir „situa
tyvios veiklos kompozicijų“ sampratos.
Trečia priežastis glūdi Ginevo „poli
tikos“ kategorijoje: jis neatsižvelgia į tai,
kad Rouse’as galios-žinojimo dinamikos
pagrindu tvirtina, jog atitinkamoje prak
toteorinio judesio stadijoje politiniai,
episteminiai, etiniai ir kt. tvirtinimai yra
vienodai svarbūs, ir galia be žinojimo
komponento neinteligibili, tačiau nesako,
kad jie gali būti redukuojami vienas į
kitą, tarsi mokslinis tvirtinimas neišven
giamai būtų ir politinis manifestas.
Ir pagaliau ketvirta Ginevo „anemi
jos“ priežastis: šiek tiek trikdo priekaiš
tas, kad Rouse’o normatyvizmas nede
monstruoja pozityvių rezultatų sociokul
tūrinėje terpėje; iš „nefilosofinės“ ideo
logiškai ir pragmatiškai angažuotos
mokslo praktikų doktrinos galbūt galima
kažko panašaus reikalauti, tačiau ir Gi
nevas atvirauja, kad kognityvinio egzis
tencializmo18 esmę atskleidžia N. Res
cherio „objektyviojo pragmatizmo“ do
gma, dėl savo „anti-ideologinės“ nuos
tatos esą galinti išsiversti ir be atitinkamo
legitimacijos naratyvo plėtotės19.
Jei Rouse’as (kaip ir R. Rorty) propa
guoja subjektyvųjį pragmatizmą (kuris
vis dėlto pripažintinas kaip politinė-nor
matyvinė laikysena, o ne tyrimo progra
ma), iš kurio reikalautinas vienoks ar
kitoks apčiuopiamas rezultatas, kodėl
išimtis darytina objektyviajam pragma
tizmui? Aš Ginevo tekstuose neaptikau
nė vieno pavyzdžio.
Po teisybei, neopragmatistinėje Rou
se’o mokslo praktikų interpretacijoje Gi
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nevas įžvelgia ir sveikintinų tendencijų.
Čia esą išvengiama daugelio trūkumų,
kurie priskirtini įsigalėjusiems „mokslo
kaip žinojimo“, „mokslo kaip praktikos“
ar „mokslo kaip kultūros“ vaizdiniams
ir pakankamai sėkmingai oponuojama
pažiūroms, kurios praktikas kildina iš
žmogaus subjektyvumo kaip visos vei
klos (taip pat pasižyminčios medžiagiš
kumu ir diskursyvumu) šaltinio. Atmes
damas pamatinį gamtos ir psichinės
veiklos dualumą Rouse’as išvengia mo
delių, struktūrinių principų ir normų
hipostazavimo, o į praktikas žvelgdamas
kaip į situatyvios veiklos kompozicijas,
kurios neegzistuoja atskirai nuo jų fak
tinės instanciacijos, veikėjus-praktikus
apibrėžia kaip nedalomai susisaisčiusius
su mokslo praktikomis ir joms „priklau
sančius“, o ne kaip jų „autorius“.
Ne mažiau reikšminga ir „sėkminga
Rouse’o argumentacija praktikų ‚radika
laus atvirumo’ link“, kadangi praktika
visuomet implikuoja „ateities horizontą“
ir niekuomet nėra apribota praeities įvy
kių, todėl netapatintina su įvykių ar
veiksmų seka, bet yra praktinį supratimą
ir interpretaciją inkorporuojantis proce
sas�. Tačiau to esą nepakanka atmesti
kognityvinį mokslinio tyrimo specifišku
mą, o rauziškas defliacionizmas lieka
irelevantišku mokslo kognityvinės auto
nomijos atžvilgiu, kadangi laikosi klai
dingos prielaidos, jog demarkacinė lini
ja tarp mokslo ir likusios kultūros gali
būti brėžiama tik suponuojant esencia
listinę mokslo metodo, kalbos ir racio
nalumo koncepciją, taigi daro tą pačią
klaidą kaip ir normatyviniai epistemo
logai, būtina mokslinio tyrimo autono
mijos sąlyga įvardijantys mokslinio ra
cionalumo normas.
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Be to, jei diskursyvines praktikas
Rouse’o siūlymu suvoksime tik norma
tyvinės atskaitomybės požiūriu, kaip
„vyksmus“ (performances), kurie vertin
tini teisingumo ir klaidingumo normų
atžvilgiu, jie turi būti integruoti į prak
tikų supratimo ir interpretacijos horizon
tą, arba būti projektuojami link galimy
bių, kuriose „vyksmų“ įvairovė eventu
aliai integruojama į praktiką. Tai yra,
normatyvinė „vyksmų“ atskaitomybė
yra numatoma kaip projektuojamų gali
mybių interpretatyvus perėmimas, o
supratimo horizontas yra tuo pačiu ir
interpretavimo horizontas; kitaip „inter
pretatyvi-normatyvinė“ praktikos vyks
mų semantika negalėtų sėkmingai kon
kuruoti su reprezentacionistine seman
tika, ir Rouse’as tai gerai supranta ak
centuodamas, jog praktiką identifikuo
janti laikysena yra adekvati tik nuolati
niame intraaktyvume su pasauliu. Bet
tokiu atveju Ginevui tampa akivaizdu,
jog diskursyvinės praktikos čia pasižymi
trimis hermeneutiniais momentais: su
pratimo horizontu, galimybių projekcija
ir interpretatyviu galimybių perėmimu
(arba taikymu)20. Kuomet praktikų soci
aliniai teoretikai (P. Bourdieu, A. Gid
densas) plėtoja praktikų empirinės inter
pretacijos technikas nepamiršdami atsi
žvelgti į hermeneutinius momentus kaip
empiriniame kontekste funkcionuojan
čius transcendentalinius argumentus,
Rouse’o normatyvinėje laikysenoje Gine
vas vėlgi neaptinka nieko panašaus.
Galiausiai Ginevui užkliūva Rouse’o
natūralizmo versija, kurios pagrindinė
tezė apskritai negali būti apginta natū
ralistiniu režimu: pasaulis, kuriame žmo
nės yra „jau visuomet sugriebti“, yra
žmonių diskursyvinių praktikų horizon

tas, o ne natūralus pasaulis, kurį kaip
prielaidą galėtų turėti ar numanyti bet
kokio tipo natūralizmas. Rouse’as esą
supranta šį „faktą“, kaip ir tai, jog epis
teminis mokslo suverenitetas tolygus
filosofinio natūralizmo, kuriam suprati
mas visuomet turi būti lokalizuotas suvokiamame pasaulyje, „anatemai“. Priešin
gai natūraliam pasauliui, kuris gali būti
„iš principo“ empiriškai objektyvuoja
mas, suvokiamas pasaulis visuomet iš
lieka projektuojamu horizontu, kurio
tematizavimui būtina nenatūralizuojama
hermeneutinė refleksija.
Bėda ta, kad Rouse’o suvokiamas pa
saulis (analogiškas Heideggerio pasaulio
pasauliškumui) stokoja ontinės-ontologi
nės skirties, arba hermeneutinės ontolo
gijos, kurios ribose pasaulio pasaulišku
mas turėtų būti dešifruojamas. Joks at
sitiktinumas, kad Rouse’as remiasi Hei
deggerio ontologija, tačiau be ontinėsontologinės skirties natūralistinis moks
lo filosofijos politikos variantas esą ne
išvengiamai susiduria su dilema: arba
laikytis W. Quine’o tipo natūralizmo (vi
si žmogiškojo pažinimo ir egzistencijos
aspektai gali būti natūralizuojami, tad
implikuojama gamtamokslinė metafizi
ka), arba skatinti tokią alternatyvą, ku
rioje diskursyvinės praktikos supranta
mos kaip praktinio intraaktyvumo pa
saulyje kompozicijos, peržengiančios bet
kokios rūšies natūralizmą.
Su pastaruoju Ginevo priekaištu sun
ku nesutikti, ir kaip tik čia implikuojami
aukščiau išvardinti pamatiniai Ginevo ir
Rouse’o interpretacijų skirtumai. Apgai
lestaudamas, jog Rouse’o koncepcija yra
irelevantiška mokslinio tyrimo specifi
kai, Ginevas pažymi, jog būdas, kuriuo
čia ginčijama mokslo kognityvinio turi
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nio autonomija, grindžiamas petitio principii, kadangi tik suponuojant mokslui
„imanentišką esmę“ mokslinis tyrimas
tariamai įgyja filosofiškai reikšmingą
kognityvinį išskirtinumą. Kita vertus, jis
pats pripažįsta, kad argumento ciklišku
mas neišvengiamas bet kokioje mokslo
kognityvinę specifiką ginančioje strate
gijoje, tad jo uždavinys esąs ne radikaliai
eliminuoti petitio principii, bet performu
luoti jį kaip hermeneutinį ratą, galintį
adekvačiai perteikti vidinį sąveikos tarp
„praktinio teorizavimo“ ir „teorinės
praktikos“ mokslo sferoje cikliškumą22.
Be to, Rouse’o interpretatyvusis pra
gmatizmas tvirtina, jog iš to, kad pras
minga veika yra saviinterpretatyvaus
pobūdžio, neseka išvada, kad tokios vei
kos interpretavimas sąlygoja specifinį
tyrimo proceso statusą (ir šiuo atžvilgiu
šliejasi prie P. Heelano fenomenologinės
hermeneutikos, kvestionuojančios auto
nominį mokslinio tyrimo racionalumą).
Ginevui vėlgi tenka sąžiningai pripažin
ti, jog esama tik pragmatinio skirtumo
tarp interpretatyvios veikos, kurios sritis
yra sociokultūrinės žmogiškųjų būtybių
manifestacijos ir egzistencija, ir „norma
laus mokslo“ praktikų interpretacijų, t.y.
nėra filosofiškai reikšmingų skirtumų
tarp atskirų mokslo sričių „kognityvinių
struktūrų“23. Šiuo atžvilgiu Rouse’as ga
lėtų Ginevo kaltinimą sugrąžinti jam
pačiam ir klausti, ar kognityvinis egzis
tencializmas nėra irelevantiškas mokslo
politinės refleksijos ir sociokultūrinio
angažavimosi atžvilgiu. Galbūt herme
neutinė strategija tam tiesiog nėra tin
kamiausia?
Ginevas konstatuoja, kad ontologinę
diskursyvaus-praktinio buvimo-pasau
lyje (būdų) interpretaciją Rouse’as pakei
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čia „neopragmatistine praktikos teorija“24
ir antrina R. Crease’ui, manančiam, jog
„Teisėtai tvirtindamas, kad mokslas yra
esinius pasaulyje atskleidžianti veika,
Rouse’as neteisėtai apleidžia taip atsklei
džiamų esinių buvimo klausimą. Jo po
žiūryje nepakankamai akcentuojamas
teorijos vaidmuo šiam aplaidumui yra
simptomiškas. /.../ Rouse’as tiesiog bijo,
kad suteikdamas teorijai daugiau reikš
mės bus priverstas pripažinti hermeneu
tikos įžvalgas ir galios santykius demas
kuojančius padarinius. Tiesą sakant,
Rouse’as tradicinį teorijos prioritetą
praktikos atžvilgiu ėmė ir pastatė ant
galvos, užuot šį santykį permąstęs“25.
Bet man atrodo, kad iš hermeneutinio
tokio santykio „permąstymo“ Rouse’as
nebeturi itin daug ko pasimokyti. Tiesa,
ontinės-ontologinės skirties Rouse’as
pernelyg neima domėn (kita vertus, ap
tardamas fenomenų sampratą jis ne kar
tą užsimena, jog tokia skirtis yra reikš
minga), vis dėlto aš nematau priežasčių,
kodėl ji turėtų tapti lemtinga Rouse’o
mokslo praktikų natūralizavimo kon
tekste. Ar atsisakydamas pabrėžti onti
nę-ontologinę perskyrą jis išties padaro
nekompensuojamą žalą kognityvinei
mokslo specifikai?
Aš tarčiau, kad diskursyvinėms prak
tikoms kaip praktinio intraaktyvumo
pasaulyje kompozicijoms, peržengian
čioms bet kokios rūšies natūralizmą,
suvokti svarbiau yra būtent prieigos prie
mokslo fenomeno „specifika“, o ne on
tine-ontologine skirtimi grindžiama
mokslo turinio autonomija, kurią rauziš
kai ir galėtume įvardinti kaip specifinę
konkrečią intraaktyvumo pasaulyje kon
figūraciją. Specifika, apie kurią kalbu,
yra dvejopo pobūdžio. Pirma, čia verta
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įterpti Crease’o žodžius, kad Rouse’as
„hermeneutinėmis įžvalgomis naudojasi
veiksmingai ir nuovokiai“, nors ir vengia
savąją perspektyvą apibrėžti kaip her
meneutinę, „galbūt norėdamas vartoti
vyraujančiai mokslo filosofijai artimesnę
terminologiją“26.
Taigi vienas šios specifikos aspektas
yra mokslo praktikų natūralizavimas, bet
ne tiek tradicine filosofine natūralizmo
kaip teorinės žiūros, metafizinės struk
tūros ar moksliško kalbėjimo prasme, bet
kaip būdas praktoteoriškai susisaistyti
su mokslo fenomenu. Į retorinį Ginevo
klausimą, ar toks „natūralizmas“ gali
įgauti doktrinišką pobūdį, Rouse’as ga
lėtų atsakyti sekdamas S. Kierkegaardu:
atsižvelgiant į filosofinius natūralizmo
reikalavimus, šiandien natūralistu būti
ne lengviau, nei krikščioniu, gyvenančiu
pagal Šventojo Rašto raidę ir dvasią27.
Šie reikalavimai nėra natūralizmui
implicitiško moksliško racionalumo reži
mo rezultatas, bet „atskaitomybė“ pasau
liui. Ir ši atskaitomybė, kurią Rouse’as
ypač linksniuoja vėlesniuose savo teks
tuose, tiesiog neišsitenka jo paties naujojo
natūralizmo ribose. Tai „kontekstualistinis
transcendentalinis argumentas“, kuris
natūralizmui (pasiskolinant Ginevo „si
tuatyvios transcendencijos“ apibrėžtį) yra
ir imanentiškas, ir transcendentalus.
Man atrodo, maždaug tai Rouse’as
turi galvoje „angažavimąsi natūraliz
mui“ prilygindamas Nietzsche’s natūra
lizmo sampratai28. Būtybės, kurios yra
atskaitingos episteminėms normoms, yra
natūralios būtybės, kurios gyvena natū
raliame pasaulyje diskursyvinių (moks
linių) praktikų dėka, ir jų kognityviniai
gebėjimai remiasi galimybe atskleisti na
tūralaus pasaulio struktūras, kadangi

šios būtybės yra kūniškos, intraaktyvios
priežastine prasme ir istoriškai bei bio
logiškai susisaisčiusios. Kartu šios būty
bės yra kultūrinės, socialinės, politinės
ir t.t., bet „gamtiškumo“ ir „žmogišku
mo“ perskyra čia suprastina kaip žais
mas, interpretuotinas pasitelkus M. Ok
rento (nyčišką) gyvenimo kaip šokio
metaforą29. Galbūt ir F. Remedios kažką
panašaus turėjo galvoje Rouse’o praktikų
sampratą palygindamas su Zenu (įsisa
vinti mokslo praktikas yra lyg įsisavinti
įgūdžius)30. Tai iki galo nenatūralizuoja
mos, artimos kinikui, natūralios laikyse
nos specifika31. Ji neišplaukia nei iš her
meneutinių įžvalgų, nei iš vyraujančios
mokslo filosofijos prielaidų.
Antras Rouse’o prieigos prie mokslo
fenomeno specifikos aspektas yra ta pa
ti „politinė“ mokslo praktikų filosofijos
orientacija. Būdama (ir) politine filosofi
ne iniciatyva, mokslo praktikų filosofija
siekia kritiškai peržiūrėti atitinkamas
mokslų diskursyvines praktikas kaip
nuolatinį angažavimąsi konkretiems so
cialiniams, politiniams, kultūriniams,
ekonominiams kontekstams, ir kartu at
meta galimybę politiškai įvertinti moks
lo praktikas kaip visumą. Įgyvendinda
ma šį siekį ji išryškina „marginalines“
mokslų sritis, kuriose geriausiai pastebi
ma dinaminis sociopolitinis diskursyvi
nių mokslo praktikų turinys.
Čia Ginevas ir iškelia savo „pagrin
dinį politinį prieštaravimą postmoder
niosios mokslo filosofijos politikai: de
markacinės linijos tarp kognityvinės
mokslinio tyrimo saviorganizacijos ir
sociopolitinio konteksto, kuriame atlie
kamos tyrimo praktikos, griovimas lygus
klaidingai demokratijos idėjai. Tikram
šiuolaikinių visuomenių demokratijos
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procesui reikalinga kognityvinė mokslo
autonomija. Kitaip visuomenės bus vi
siškai instrumentalizuotos: galutinis
mokslo turinio instrumentalizavimas
implikuoja socialinio gyvenimo scienti
fikaciją“32. Kas yra toji „tikroji demokra
tija“, Ginevas nepatikslina.
Tačiau tai turėtų reikšti, kad kognity
vinio egzistencializmo programa yra (ir)
politinė mokslo hermeneutikos alterna
tyva, akylai sauganti visuomenę nuo
postmodernybės generuojamų instru
mentalizacijos ir technologizacijos pavo
jų. Kur tokia „politika“ vykdoma? Ka
dangi ji negali remtis sociopolitine terpe,
tenka pasikliauti hermeneutinės meto
dologijos steigiamais principais, tai yra
haidegeriškąja ontine-ontologine skirtimi
ir „perkėlimo“ (translatability) konceptu:
jokie išoriniai (politiniai, socialiniai etc.)
veiksniai negali paveikti kognityvinio
mokslo turinio, kol nėra perkeliami į vi
dinius to turinio konstitucijos „herme
neutinius ratus“, kitaip tariant, nėra in
korporuojami į vidinę interpretatyvią
tyrimo proceso „pirminę struktūrą“ (fore-structure); tad „visos išorinės įtakos
‚jau visuomet’ yra internalizuotos tyrimo
praktikų ir kognityvinio turinio herme
neutiniuose ratuose“33.
Interpretatyvi „pirminė struktūra“ ir
yra vidinis perkėlimo horizontas, o moks
lai imunitetą išoriniam poveikiui turi
kaip tik todėl, kad pasižymi galingu per
kėlimo potencialu, kurį demonstruoja

kiekvienoje konkrečioje istorinėje situa
cijoje34. Tačiau bet kokioje istorinėje situ
acijoje, kurioje steigiama kognityvinė
mokslo autonomija, „mokslas kaip prak
tika“ ar „mokslas kaip kognityvinė struk
tūra“ tėra mokslo kaip buvimo-pasauly
je būdo manifestacijos, o „racionalus
pagrindimas“ ar „empiriniai tyrimai“ –
„ontinės iniciatyvos“, kadangi negali sa
varankiškai suformuluoti ir nagrinėti
prasmės pasaulyje steigimo ontologinės
problematikos ir stokoja transcendenta
linės ontinės-ontologinės skirties dimen
sijos35. Bet jei sutinkame su Ginevo argu
mentacija, joks instrumentalizavimo pa
vojus moderniajam sociumui negresia.
Man atrodo, kad išvertus į kasdienę
kalbą kognityvinio egzistencializmo pro
gramos žinia yra būtent tokia: mokslas
yra autonomiškas per se, ir į jo autono
miją nedemokratinėmis neopragmatisti
nėmis priemonėmis kėsinasi instrumen
talistinė ideologija, prisidengusi Heideg
gerio praktinės hermeneutikos skraiste;
laimei, esama transcendentalinio imuni
teto, kuris, beje, taip pat išgautinas iš
Heideggerio hermeneutinės fenomeno
logijos, pasak kurios pasaulis yra projek
tuojamas kaip horizontas visais buvimopasaulyje būdais ir yra transcendentalus.
Tačiau šis imunitetas galimai pats yra
užkrėstas instrumentalistine metafizika,
kuriai visiškai neparanku atsižvelgti į
Rouse’o mokslo praktikų filosofijos „po
litikos“ specifiką.

IŠVADOS
Mokslo filosofijai, operuojančiai žino
jimu kaip pagrindimo reikalaujančiu
teoriniu tikrovės reprezentacijos koncep
tu ir siekiančiai autonomijos ir neutralu
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mo pasaulyje, kuriame persidengia skir
tingi diskursai, mokslo praktikų filoso
fija priešpriešina politinį judesį: bet kas,
socialiniais-pragmatiniais ryšiais susietas
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su atitinkamais kontekstais ir situacijo
mis, kuriose „vyksta“ mokslo praktikos,
gali dalyvauti episteminėse jungtyse nu
statant mokslinės veiklos ir pasiekimų
episteminį statusą. Defliacionistinė neo
natūralistinė Rouse’o nuostata yra siūly
mas politiškai įvertinti mokslinį žinojimą
ir modernybės politinio režimo, besireiš
kiančio legitimacijos naratyvo pavidalu

ir generuojančio instrumentinės raciona
lizacijos ir technologinio progreso pro
cesus, kritika. Rouse’as galios-žinojimo
dinamikos pagrindu pademonstruoja,
jog atitinkamoje praktoteorinio suprati
mo stadijoje politiniai, episteminiai, eti
niai ir kt. tvirtinimai yra vienodai svar
būs, o galia ir žinojimas yra vienas be
kito neinteligibilūs komponentai.
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