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1. Žinotina. Profesionalumas kaip išmokymas 

1.1. Profesionalumo priemonė ir uždaviniai 

1.1.1. Ką dėsto profesionalumas (profesionalumo sąveika 

su pasauliu) 

 

 Kiekviena išmokymo disciplina reikalauja apriboti aiškinimo/si priemonę ir nurodyti gebas, 

padedančias šia priemone naudotis. Derinant esatyje šis spręsmas papildomas kitais reikalavimais – 

priemonė privalo būti pateikta sąsajoje su išmokymo uždaviniais, o geba (metodas), skirta priemonės 

dėstymui, neišvengiamai surišta su išmokymo sistema. Bet kuris išmokymas paremtas savita priemone. 

Priemonės išryškinimas tuo pačiu ir išmokymo ypatingumų, veikimo sferos ir uždavinių apribojimas. 

Trumpo atsakymo kokia profesionalumo priemonė – nėra. Logika iš anksto negali pasakyti kas ji tokia – 

tik išdėsčius atsiranda žinojimas apie ją. Profesionalumo kaip išmokymo ribas gali parodyti tik detalus 

dėstymas. Kas galėtų būti teikiama prieš dėstant profesionalumą kaip jo priemonės apribojimas? 

Išmokymo priemonės apribojimas – savitas žinojamumo aktas. Pats išmokymas susižino savitus siekius, 

savitų problemų ratą, savito domėjimosi sferą, savitą praktiką, apribojančią žiūros kampą, per kurį 

apžiūrinėjamas pasaulis ir jo ryšiai. Dėka to tik apriboti pasaulio ryšiai ir vietos įeina į duotos 

disciplinos priemonę ir per ją išryškėja. Išmokymas, apribojęs savitą priemonę tarsi įgyja regėjimą 

nukreiptą į vidų ir žiūrintį ne į pasaulį, bet į išmokymo vidines problemas ir uždavinius.  

 Profesionalumo išmokymo pažangoje kinta ne tik profesionalizavimo požiūriai, bet ir dėstomi 

klausimai, pati priemonė ir uždaviniai. Tai ir profesionali išmintis, padedanti aptarnauti nuolat pildomą 

pasaulio žymėlapį bei potyrius; paieškos problemos, gėrio ir pasaulėžiūros kilties bendrinančios 

išminties klausimai; bandymo subendrinimo uždavinių kėlimas; sutarto viešumo kontrolės klausimų 

įtraukimas į problemų ratą, domintis pasaulėžiūra ir jos įtaka žmogaus smalsumo profesionalumu 

skatinimui; tai ir šventieji mokymai, kreipiantys žmogų Dievo tarnystei; apžiūrinėjama sąveika 

bepradžio savastingumo (gamtos) ir veiklinančio darbingumo; veržimasis pasaulėžiūrą norminti arba 

pagrįsti potyriais; priemonės susiaurinimas iki apriboto išrankumo dvasingumo aplinkoje arba išplėtimas 

visai daugkartinei žmogaus sąveikai su tikrove; uždavinys teorizuoti apribotą valdą – asmenybinį 

pasirinkimą, realumą arba veiklinančią praktiką.  

 Profesionalumo kaip išmokymo priemonė šiuolaikiškume – kas tai? Išmokymo priemonė 

ypatinga – esatyje tai visas pasaulis, apžiūrinėjamas per apribotą žiūros kampą; reiškiniai imami tam 

uždaviniui, kurį sprendžia duotasis išmokymas.  Tarkim, medicinos siekis žmogaus sveikata, o į 

priemonę įeina ir saulė, ir geografinė aplinka, ir cheminiai junginiai, ir fiziniai reiškiniai, ir t.t., imami 

kaip reikšmingi žmogaus sveikatai (žiūros taškas). Profesionalumo priemonė taip pat visas pasaulis, 

imamas per žiūros tašką, teikiantį žmonijai reikšmingus ir vertingus reiškinius. Profesionalumas – 

išmokymas   apie bendražmogiškų vertybių esaties atvertį žinotinume, jų iškilimą, priimtinumą, 

įvertinimą ir tapatumą. Tai išminties išmokymas apie pasaulio profesionalaus tapatumo labiausia 

bendrus principus žmogaus bet kurio veikimo procese ir , visų pirma, pasaulėžiūroje, kurioje pasaulio 

tapatumo pagal gėrio dėsnius rezultatai įforminami, įtvirtinami ir pasiekia aukščiausio iškilumo. Šio 

išmokymo pagrindiniai klausimai – profesionalizavimo savastingumas, jo kartotinumų gausa tikrovėje ir 

pasaulėžiūroje, žmogaus ir pasaulio profesionalizuojančios sąveikos principai, pasaulėžiūros esatis ir 

dėsningumai. Išmokymas išreiškia profesionalių požiūrių sistemą bendrinime. Tie požiūriai matomi 

žmonių materialiame ir dvasingame veikime.  

 



3 

 

1.1.2. Kam ir dėl ko reikalingas profesionalumas  

 (profesionalumo sąveika su žinovu ir viešuma) 

 

 Kam reikalingas profesionalumo dėstymas – ypač kam jis žmogui, vardinančiam praktinius 

siekinius; net ir žinovui jis tarsi nereikalingas. Žinovas gali intuityviai taikyti profesionalumo dėsnius, 

neatskleisdamas jų teorizuojančios formos – perėmęs iš pirmtakų ar bendraamžių. Be veiklinančios 

praktikos teorizavimo ir teorizuojančių subendrinimų dingsta galimybė išvengti klaidų, sprendžiant 

gilumines darbingumo problemas.   Kai žinovui tenka sudėtingas darbingumo uždavinys, arba reikia 

įvertinti savitą veikimą, arba rasti išeitį iš darbingumo krizės – vien intuicijos nepakanka – privalu 

remtis giluminėmis profesionalumo žiniomis. Įasmenintas išrankus išskirtinumas visai nepanašus į 

pirminį variantą. Dėl ko ne visiems pavyksta pradžią paversti išaukštinta pasaulėžiūra? Pirmiausia, 

išrankaus išskirtinumo padarymas – didžiulis darbas, kantrus dvasingumo darbas. Be 

meistrystės/meistriškumo darbingumas neturi nieko bendro su tiesa, kaip ir be aukščiausios kantrybės, 

atkaklumo, darbinių gebėjimų, be skvarbumo, kurio devynias dešimtąsias sudaro veikla. Kita vertus 

visos paminėtos esatyje derinamos neišvengiamai būtinos savybės/kokybės yra bevertės be pasaulio 

veiklinančios koncepcijos, be pasaulio regėjimo ir ne pilnatviškoje profesionalizavimo principų, 

perdaromų į kartotinumus sistemoje. Žinovo pasaulio regėjime ne perskaitytų išminties tiesų suma: 

regėjimas randasi savitame gyvastingume/gyvybingume prižiūrint gamtą ir bendrinimą/sį, tapatinantis 

su žmonijos gyvensena, aktyvioje sąveikoje su pasauliu. Pasaulio regėjimas ne tik pavedėja dvasingumą 

ir meistriškumą – jis ir pats formuojasi darbingumo procese nuolatinėje patikroje. Pasaulio regėjimas 

reguliuoja ir apriboja savitai besikartojantį pasaulio pamatymą, gyvastingos medžiagos atranką. 

Darbingumą tiesiogiai daugiausiai veikia ta pasaulio regėjimo vieta, kuri išreikšta profesionalumo 

sistemoje, žinomume ar stichiškai realizuojama kartotinumais. Darbingumas ir jo dėsnių įprasminimas 

dažniausia daromi kartu. Paprastai pasaulėžiūros meistrai tuo pačiu ir jos paslapčių aiškintojai.  

 Teorizavimo reikšmė žinovui nuolat aptarinėjama. Vienaip -  kai  priešpastatoma išmokyta 

paieška ir tiesos ieškojimas „padedant Dievui“;  kitaip – kai būtina derinti „Dievo  dovaną “ su 

treniruotumu, teoriniu dėstymu; dar kitaip – žinovo iškilumas atsiveria „žiniose apie taisykles“ ir 

„prigimtinėje jėgoje“; aukštinanti pasaulėžiūra negalima be teorizavimo, kuris gelbsti nuo klaidų, 

padeda žinovui/autoriui nugludinti meistrystę valdoje, gebėti ją išaukštinti. Mokėti vyraujančias 

profesionalumo nuostatas dar nereiškia išmokti veiklinančio darbingumo. Galvosena dažnai nuosekli ir 

nežiūrint eigos dėsnių. Tačiau dėsnių, pagal kuriuos vyksta vienas ar kitas procesas, dėstymas nors ir 

neturi tiesioginio sunaudojamumo reikšmės, vardina gilią praktinę prasmę. Eigos dėsnių žinios – tai 

galimybė ne tik išdėstyti savąjį spręsmą žinotinume, bet ir išmokymu patikrinti atskirus taškus, apriboti 

eigos grandinės trūkio vietas, surasti klaidą mąstysenoje. Žinovo darbingume profesionalumo žinios , 

nors ir ne tiesiogiai, matomos per sugebėjimą žinotinume sąveikauti su veiklinančiu darbingumu, 

kuriame dera prigimtinės (Dievo) dovanos ir įgūdžiai. Ne mažiau kaip žinovui profesionalumas 

reikalingas ir pasaulėžiūros priimtinumui viešumoje – pritarimui, palaikymui, parėmimui. Teorizuojant 

pažangus žinomumas gilesnis numatymo priimtinume.  Galima rinktis: dėlioti raides ir džiaugtis 

žodžiais arba numatyme ieškoti viešųjų gėrybių ar išskirtinės eigodaros;  tačiau galima įsiskverbti ir į 

žinovo kartotinumo minties esatį. Pasaulėžiūrai, kaip būtent tokiam tiesos priimtinumui, smalsumą 

skatina profesionalumas. Pasaulėžiūra pateikia vieną iš aukščiausių dvasingumo jausenų – mėgavimąsi 

profesionalumu („jaudina iki ašarų“, „pribloškia suderinamumu“ ir t.t.). Tačiau be profesionalumo nėra 

veiklinančio kartojimosi, o be pastarojo – mėgavimosi profesionalumu. Ir žinovas, ir apgalvojantis 

pritariantysis, palaikantysis, paremiantysis klausia apie pasaulėžiūros esatį, dėsningumus, gėrybes, 

taurumą,pasiaukojimą ir neatitikimą, jų kiltį; apie veiklinančio kartotinumo ir veiklinančio metodo 

ypatumus; apie tradicijos kalbėsenos, minties išskirtinumo, masiškumo modeliavimo ir kitų 

pasaulėžiūros matymų ypatingumus. Visų šių problemų sprendimas reikalauja jų apžiūros pilnatviškoje 

sistemoje. Profesionalumas reikalingas ne tik žinovui, darančiam vaizdo išskirtinumą, bet ir siuvančiam 
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kostiumą, darančiam spintą, konstruojančiam automobilį, nes pasaulio tapatinimas, parengtumas 

kartotinumui esatyje derinamas ir pagal gėrio dėsnius.   

 Visos veiklinimo formos paklūsta profesionalumo dėsniams; jos negali būti nei išaukštintos 

žmogaus dvasingume be profesionalumo pradų pažangos, nei įprasmintos be profesionalumo ir jo 

kategorijų. Profesionalumas ir veikloje, ir veiklinančiame darbingume, ir buityje, ir visose veikimo 

sferose – jis žmoguje formuoja darbingumo, darymo pradą ir gebėjimą gėrio priimtinumui ir 

mėgavimuisi juo, pasaulėžiūros suvokimui ir vertinimui. Pasaulėžiūra ir profesionalumas (pirmoji – 

dvasingumo praktiniame išdėstyme, antrasis – teoriniame) susitelkę ties bendražmogiškumu – šios 

gyvensenos sferos ypač aktualios, nes teikia sugebėjimą suartinti viešinimus, jų tarpusavio suvokimą – o 

tai prielaida žmonių sutarimams dėl pasaulio.  

 

1.1.3. Ar profesionalumas teikia normas pasaulėžiūrai 

(profesionalumo sąveika su veiklinančiu darbingumu) 

 

 Mintijimo žinotinume profesionalumo ir pasaulėžiūros tarpusavio sąveikoje dvi kraštutinės 

pozicijos – normatyvumo absoliutinimas ir empirizmas. Teorizuojant išrankumą profesionalumo 

išmokymas traktuotinas kaip taisyklės ir kanonai, paremti išminties ir suderinamumo vediniais. Kitas 

požiūris – profesionalumas kaip pasaulėžiūros faktų seka ir kartotinumas. Šiuolaikiškumui 

kraštutinumai nepriimtini – profesionalumas neturėtų spręsti apie pasaulėžiūrą, kaip apie kažką tai 

pateikiamo, kokį tai idealą, kurį derinti esatyje galima tik teorizuojant; pasaulėžiūra – tai priemonė, kuri 

esatyje derinama gerokai iki profesionalumo, o pastarojo derinimas esatyje remiasi būtent pasaulėžiūra. 

Pasaulėžiūra – tai ne veiklinančios minties muitininkas. Receptūra medicinoje, o ne profesionalume. 

Tačiau tai nereiškia, kad profesionalumo nuostatos negali būti vardinamos kaip turinčios darbingumo 

norminimo reikšmę. Profesionalumas perduodamą normatyvumą įgyja atskleisdamas pasaulėžiūros 

dėsningumus ir žinotinume kintančius ypatumus. Profesionalumo normos žinovui privalomos nei 

daugiau, nei mažiau kaip Archimedo dėsnis žmogui, nutarus keliauti vandeniu. Galima plaukti jūra, upe, 

ežeru plaustu, valtimi, garlaiviu, tačiau plaukti priemonėmis, kurių svoris didesnis už jų išstumiamo 

vandens svorį nepavyks. Toks Archimedo dėsnio „normatyvumas“. Jo nesilaikymas pasekmingas 

pavojumi mėgėjams plaukiantiems be „normų“. Žinovas laisvai renkasi sritį, eigodarą, ieškojimo, 

minties išraiškos formas. Jis negali atmesti kartotinumo mąstysenos dėsningumų. Profesionalizavimo 

normų ignoravimas gali jam sutrukdyti savitą sugalvojimą derinti esatyje ir, dar daugiau, gali išvesti už 

pirminio darbingumo ribų. Profesionalumas norminantis, nes subendrina savitos pasaulėžiūros dėsnius. 

Jo vediniai vardina objektyvių dėsnių pajėgumą; dėsnių pažeidimai – tai atitrūkimas nuo pasaulėžiūros 

kilties ir uždavinių. Pasaulėžiūros dėsniai taip pat ne absoliutūs, o sąveikaujantys, žinotini. Taisyklės 

būtinos iki tam tikros ribos. Dera mokėti jų seką, bet mokėti ir jų atsisakyti, ir vėl prie jų sugrįžti. Gaila 

susikausčiusių žinovų, kurie sukibę su siauromis savitos pasaulėžiūros taisyklėmis. Kiek toli žinovas 

gali atitrūkti nuo bendrinančių normų? Žinotinumas teikia darbingumo liudijimus apie numatymus, 

kurie įasmenintai aštriai atrodė to šiuolaikiškumo įprasmintam paremtinumui, reagavusiam į kitokumą 

kaip į beprotybę ir  kurie vėliau tapo aukščiausio žmogiškojo dvasingumo išrinktinumu. Aukštinantis 

žinovas praplečia įprastus darbingumo rėmus, tačiau dėsnių sulaužyti negali – tai tik naujos tikrovės, 

naujo bandymo, dažnai labai derančių esatyje, diktuojamo koregavimo pateikimas. Galima net naujų 

dėsnių, gebančių praplėsti pasaulėžiūros ribas, atvertis. Tuo pačiu naujumas visada paremtas paveldu, 

tuo, kas susiklostė per amžius. Profesionalumas subendrina pasaulėžiūros bandymą, teorizavimu 

pagrindžia ir visa tai, kas nauja tiesoje – paremia. 

 Profesionalumo vediniai paremti veiklinančia praktika ir jos įprasminimu žinotinume, 

pasaulėžiūros žinotinume ir vertinime. Jai svarbu įtvirtintos – visabendrinančios nuostatos, ne 

abstrakcijos, o subendrinimai, apimantys pasaulinės pasaulėžiūros bandymą. Profesionalumo 



5 

 

žinotinumas – pasaulėžiūros derinimo  esatyje ir visų jos ypatumų, ryšių ir sąveikų jų judėjime 

įprasminimas. Jis teikia:  

o profesionalaus veikimo visų rėpčių apimtį ir pasaulėžiūrinio centrizmo įveiką (dizaino, veiklos 

profesionalizavimo, apeigų, buities, fizinio išskirtinumo atmetimo), išsaugant veiklinančios gyvensenos 

prioritetą;  

o visų pasaulėžiūros matymų apimtį, įveikiant tradicijos kalbėsenos centrizmą (koncepcijos 

darymas tik tradicijos kalbėsenos bandymo pagrindu), išsaugant verbalinės pasaulėžiūros prioritetą; 

o visų viešinimų veiklinančio bandymo apėmimą ir eurocentrizmo įveiką (nesiskaitymas su kitokių 

viešinimų darbingumais – Azija, Afrika, Lotynų Amerika), išsaugant vertybių prioritetą; 

o veiklinančio bandymo visose epochose/sustojimuose apėmimą ir šiandienos centrizmo įveiką 

(žinotinumo egoizmas ir šiuolaikiškumo narciziškumas), išsaugant savojo laikmečio veiklinančios 

praktikos dėmesingumo prioritetus. Busybei reikalinga tokia sistema – tai kasdienės pradžios reikmė.  

 

1.2. Profesionalizavimo žinių sistemiškumas 

1.2.1. Išmokymas – tai sistema  

 

Profesionalumo šiuolaikiškume aštri problema – išmokomumas. Gausa teorizuojančių esė 

(tekstai/rašiniai – pasaulėžiūra pagal savitus polinkius, galvojimai „apie“) nedaug kuo praturtina. Kaip 

atsisakyti nusistatymų – mitų, kad išmokymas – tai „sausa“, „negyva“, „neįdomu“ ir pan. Galima sieti 

išmokymą su faktų stebėjimu ir išranka, po to – bendrų dėsnių nustatymu. Tačiau net ir didžiulis kiekis 

stebėjimų, išrinktų faktų ir nustatytų dėsnių dar ne išmokymo išdėstymas – krūva plytų, net ir suderintų 

pagal dydį, dar ne pastatas. Išmokymas – ne tiesų rinkinys ir ne faktų sandėlis. Išmokymas esti  žiniomis 

organizuotomis (sandariomis) ir tarnaujančiomis bendrinančiai praktikai.  

 Išmokymas – tai sistema. Išmokymo sistemos esatyje derinami šie požymiai:   

1. Loginis ryšys, sujungtumas sąvokų, kategorijų, dėsnių hierarchija, idėjų eiliškumas. Bet kuri 

profesionalumo problema gali būti visaapimančios metodologijos pagrindu išspręsta tik sąryšyje su 

artimomis problemomis ir tik apžiūrėta kaip pilnatviškos sistemos sudėtinė dalis.  

2. Elementų eiliškumo tvarka – ne paprasta elementų suma. Tai būdinga ir profesionalumui kaip 

dėsnių ir kategorijų sistemai, teorizuojančiai aprašančiai:  

- pasaulį, jo turtingumą, vertingumą žmonijai; 

- pasaulio tapatumą ir darbingumą pagal gėrio dėsnius; 

- pasaulėžiūros esatį, jos pažangos proceso ypatumus; 

- veiklinančio darbingumo ypatingumą; 

- veiklinančios gyvensenos priimtinumo ir funkcionavimo bendrume ypatingumą. 

3. Idėjų sąryšio įtvirtintas - bendras pobūdis, mokėjimas ne tik kopijuoti, perpasakoti faktus, bet 

ir pakilti virš jų, apimti juos iš „paukščio skrydžio“. Išmokymo sistema visada abstrahuojasi nuo faktų, 

išsaugodama juos atitrauktame matyme. Profesionalumo subendrinimų teorizavimo pagrindas – pasaulio 

praktinio ir veiklinio tapatumo beribė sfera.  

4. Monistiškumas – visų reiškinių aiškinimas iš vienų ir tų pačių grindžiančių prieigų 

(Mendelejevas chemijoje praturtino priemonę be papildomų stebėjimų – tik suorganizavęs ankstesnes 

žinias į vieną sistemą, paremtą visuotiniu pagrindimu). Profesionalizavimo žinių sisteminiam 

suorganizavimui visuotiniu pagrindu reiškiasi profesionalizavimo kaip bendražmogiškos vertybės 

traktavimas.   

5. Pertekliškumo nebuvimas – minimalaus pakankamumo principas. Prieigos aksiomų ar kitų 

nuorodų minimalus skaičius privalo sugebėti taip pateikti idėjas, kad pastarųjų visuma galėtų apimti 

maksimalų faktų ir reiškinių kiekį. Tai suteikia išmokymo sistemai loginę gerumo ir gėrybiškumo 

kokybę. Prieigų hipotezės tampa vis labiau abstrakčios, atitolusios nuo gyvastingumo bandymo, o tuo 



6 

 

pačiu artėja prie brangintino išmokymo siekio – naudojantis kaip galima minimalesniu skaičiumi 

hipotezių ir aksiomų apimti maksimalų kiekį bandymų faktų.  

6. Principinis atvertumas, pasiryžimas priimti ir teorizuojančiai subendrinti iki tol neatskleistus 

faktus ir reiškinius. Pasaulio profesionalizuojančio tapatumo procesas nevardina jokių ribų ir jokia 

uždaro profesionalumo sistema principingai netinkama. Išmokymui naši tik tokia sistema, kurios 

pagrindas savitai pilnatviškas ir kuri atvira naujiems faktams; tokia, kuri nepretenduoja į absoliutų 

užbaigtumą, o veržiasi savitai apimti visą žmonijos profesionalizavimo bandymą ir atsakyti į 

šiuolaikiškumo paklausimus; tokia sistema, kuri viduje geba būti pažangi ir užpildanti „baltas dėmes“. 

Profesionalumas subendrina žmonijos veiklinančios pažangos bandymą, o jis ne baigtinis; jo pažanga 

kiekviename veiklinančiame atradime. Kiekvienas žmonijos veiklinančios pažangos žingsnis tuo pačiu 

ir profesionalumo pažangos žingsnis. 

 Lėktuvas skrenda remdamasis į orą ir įveikdamas jo pasipriešinimą. Taip profesionalizmo mintis 

privalo sąveikauti su pasaulėžiūros faktais. Faktai – oras, mintis – sparnai. Pakilti virš faktų, bet taip, 

kad jie atotrūkyje išliktų su tavimi – tik tokiame kartotinume galimas įtvirtinantis, visabendrinantis 

spręsmas profesionalume, kuris priešpastatomas ir beprasmei empirikai, ir tuščioms abstrakcijoms. 

Profesionalumas kaip išmokymas – tai sistema dėsnių, kategorijų, bendrų sąvokų, apribotos 

bendrinančios praktikos apšvietoje, apimanti esatyje suderintus: 

o profesionalizavimo realumo ir jo tapatumo pagal gėrio dėsnius proceso bruožus; 

o pasaulėžiūros funkcionavimo ir socialinės būties (būties bendrume) ypatumus;  

o veikiančio veikimo produktų priimtinumo ir suvokiamumo ypatumus. 

 

1.2.2. Sistemos visaapimtinumas (monizmas) 

 

 Kaip galimas profesionalumo kaip sistemos pagrindimas? Kokiu pradu privalu remtis? Jeigu 

profesionalumas idealistinis, jis grindžiamas dvasingumo pradu. Tokiu atveju pasaulio profesionalus 

turtinimas kildinamas iš absoliutaus dvasingumo, Dievo arba asmeninio subjektyvumo, o pasaulėžiūros 

pažanga – absoliučios idėjos pažangos viena iš stadijų arba pasaulėžiūros numatymų darytojo vidinio 

pasaulio sudėtingėjimo rezultatas.  Jeigu profesionalumas materialistinis, tai pabrėžiama pasaulio 

profesionalizavimo turtų objektyvus derinimas esatyje bei matomi jo materialūs šaltiniai ir priežastys 

(gamta arba bendrumas). Pasaulėžiūra tokiu atveju – gamtos mėgdžiojimas, veidrodis, sumanymo 

besikartojantis tęstinumas, gyvastingumo paaiškinimas ir nuosprendžio jam paskelbimas; 

bendrumo/bendrinimosi būtis vienos iš žinomumo bendrinančių formų apimtyje.  

 Galima panaudoti daugelį pasaulinių pastebėjimų, spręsmų, teorizuojančių idėjų profesionalumo 

turtams tikrovėje ir pasaulėžiūroje atskleisti. Tačiau koncepcijų, apimančių visą pasaulio tapatumo 

procesą ir pažangą visaapimtume ne tiek ir daug. Pasaulio profesionalizavimo tapatumo ir veiklinančios 

gyvensenos pažangos jų visaapimtume koncepcija tai vedinys, priklausantis nuo to kaip suvokiama 

pasaulėžiūros ir tikrovės tarpusavio sąveika. Jeigu teorizavimo pagrinde pamėgdžiojimas, tai 

įasmeninamas objektas, medžiaga, geba ir siekinys pamėgdžiojimui – taip visuotinu principu 

paaiškinamos ir profesionalizavimo kategorijos, ir pasaulėžiūros kiltis, jos matymai, eigodara. 

Pasaulėžiūra mėgdžioja tikrovės reiškinių kartotinumų daugį (objektas) per vaizdo išskirtinumą, 

tradicijos kalbėseną, pavidalo išskirtinumą (medžiaga), palaikymą, paremtinumą, t.y. kartotinumus 

(geba), vardindama gėrio ir grožio dermę palaikančiojo patikroje (siekinys). Kai pasaulio  pirminiame 

pagrindime pasireiškia absoliuti idėja, jos savitas judėjimas iškelia realų, materialų pasaulį (idėjos 

„kitokia būtis“) ir apriboja jos pažangos stadijas. Procesas sistemoje – tai pasaulinio proceso dalis 

(dvasingumo judėjimas su materialiu pradu). Taikant veiklinančiam procesui – primoji stadija 

dvasingumo skverbimasis į materiją, kai pastaroji vyrauja; forma vyrauja virš dvasingumo, turiningumo 

(santuros). Tai pirmasis, simbolinis, pasaulėžiūros pažangos etapas (pasaulėžiūros tikėjimo veiksena 

matyme ryškiausias; tai pasakytina ir apie neatitikimą kaip profesionalumo kategoriją). Savitai 
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judėdama absoliuti idėja suteikia materijai dvasingumą ir pasiekiama antroji stadija – išrankos 

pasaulėžiūra, kuriai būdinga dvasingumo ir materijos dermė, turinio (santuros) ir formos dermė. 

Profesionalizavimo kategorija – gėrybė (gėrybiškumas, gerumas); akivaizdu vaizdo išskirtinume, 

pavidalo išskirtinume.  Atitikimai žinotinume trunka neilgai, ateina pakylėjimas, ima vyrauti turinys; 

fiksuotina taurumo kategorija - išskirtinėse ženklų sistemose, tradicijos kalbėsenoje kaip pasaulėžiūros  

matymuose. Veiklinanti pažanga bendros pasaulinės pažangos vedinys, patenka į ją ir joje išnyksta. 

Baigtinai idėja (turinys/santura) įsiveržia į grynąjį dvasingumą ir išsilaisvina nuo materijos (formos). 

Pasaulėžiūros pažanga pasibaigia ir prasideda išminties sustojimas/epocha.  

Dar kitoks originalios pilnatviškos sistemos pagrindas – teisybės principas. Profesionalizavimo 

sistemos pagrinde – veiklinančios teisybės principas, tampantis viešinimo gyvastingumo kitokio 

kartotinumo bendrume faktoriumi. Pasaulėžiūros matymai ir eigodara suvokiami kaip veiklinančių 

struktūrų  įasmeninimo teisybė, aprūpinanti per veiklinančią teisybę tikrovės jos kartotinumų gausoje 

pilną, ir iš visų šalių (visašalę), apimtį. Pasaulėžiūros žinotinume: 

o valdos - kaip įasmeninti pasaulio kartotino atskleidimo žinotinumo etapai ir kaip veiklinančios 

teisybės rėptys;  

o realumas – labiausia naši veiklinančios teisybės pasiekimo geba;  

o profesionalumo kategorijos – kaip gyvastingumo realūs, profesionalizuojantys bruožai; 

o gyvastingumas – profesionalizavimo turtingumas, kurį privalo apimti veiklinančios teisybės 

pasaulėžiūra. 

Naudojantis koncepcija, kurios pamatinis akmuo tikrovės  kartotinumumų reikšmingų žmonijai 

gausa, teigtina, kad profesionalizavimo sistemos pagrindas – vertingi žmonijai reiškiniai, paimti 

žinotinumo pažangos duoto etapo aukščiausiųjų galimybių apšvietoje, įskaitant jų tapatumo bendrinime 

pakopą. Tokia prieiga leidžia išryškinti: 

o profesionalumo kategorijas – kaip gyvastingumo reiškinių tapatumo bendrinime skirtingų 

pakopų išraišką; 

o savitą pasaulėžiūrą – kaip pasaulio laisvos valdos sferą ir jai tapačius profesionalizavimo 

turtingumą, darbingumą pagal gėrio dėsnius;  

o pasaulėžiūros matymus, kiltis, eigodaras – kaip veiklinančių struktūrų kristalizaciją, atitinkančią 

pasaulio profesionalizavimo turtingumą ir žmogiškųjų reikalavimų turtingumą; 

o veiklinančios pažangos stadijas – kaip profesionalizavimo vertybes, išskleistas erdvėje, po to 

laike (žinotinumo kiltis), dabartyje – chronotopiškai (laikiškumo ir erdviškumo visaapimtinumas);  

o pasaulėžiūros ontologiją (numatymo būtis bendrume) – kaip veiklinančio teksto vertingumo ir 

prasmės derinimą esatyje „dialogo“ procese tarp autoriaus teikiamo gyvastingumo bei veikliškumo 

bandymo ir tekstą priimančio žmogaus (recipiento) gyvastingumo bei veiklinančio bandymo žinotinumo 

ir bendrumo atvertyje.  

Taip priartėjama prie profesionalumo išmintingumo pobūdžio kaip išmokymo ir padaromas 

visuotinis pagrindas visų sričių sisteminei pilnatviškai sąryšai:  

o profesionalumo ir gnoseologijos (pažinimo/pažinumo) riba – kartotinumo mąstysenos 

ypatingumų, veiklinančio metodo kaip pažinimo gebos ir kt. klausimai; 

o profesionalumo ir stebėsenos riba – žinovo darbingumo mąstysenos ir priėmėjo (recipiento) 

veiklinančio priimtinumo klausimai; 

o profesionalumo ir hermeneutikos riba – veiklinančio teksto suvokimo problemos;  

o profesionalumo ir įvado į pasaulėžiūrą riba – veiklinančio proceso, jo stadijų, veiklinančių valdų 

ir kt. klausimai; 

o profesionalumas ir kiti išmokymai/ribos. 

Ribinėse srityse profesionalumas išsaugo savitą poeigą, surištą su reikšmingumo žmogui, 

bendrinimui išryškinimu duotose realumo profesionalizavimo aspektuose ir jų tapatume. 
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1.2.3. Išmokomumo metodas 

 

 Pažinimas/pažinumas negalimas be savitos tvarkos – metodo. Pirmasis išmokomumo metodas – 

pažinimo priemonės „analogas“, tiksliau to, kas pažinta priemonėje analogas. Pažinti dėsningumai 

tampa metodo pagrindimu, tačiau ne jo dedamosiomis. Metodas – šių dėsningumų pagrindu padarytos 

taisyklės, kurios tarnauja tolesniam pažinimo judėjimui. Metodas tarsi „ginklas“, subjektyvumo aplinka, 

kurios dėka tikrovė gretinama su objektu. Objekto dėsningumai naujai įprasminami metode ir tokiu 

kartotinumu apriboja subjekto patikrą. Metodo reikalavimų laikymasis nulemia teorizavimo adekvatumo 

pakopą, jos atitikimą realumui. Tačiau nė viena žinių sistema pilnutinai nesirealizuoja metode – ji savo 

turiniu turtingesnė nei metodas. O atsiradęs sistemos pagrindu metodas savitoje pažangoje peržengia 

sistemos ribas ir pavedėja link kaitos. Sistema konservatyvesnė, siekianti išsaugoti ir išaukštinti. 

Metodas – judresnis, valdoje „augina“ žinias ir daro naują žinių sistemą. Išmokymai, atsiremdami į 

bendro išmintingumo metodologiją, savitoje medžiagoje pasidaro naudojamą pažinimo/pažinumo 

metodą. Naudojantis duotąja prielaida profesionalumo metodas – tai buvę žinios, sukauptos aiškinimo/si 

srityje ir bendro išmintingumo metodologijos pagrindu pasikartojančios nuorodos, principai, poeigos, 

duotys ; jų paskirtis naujų žinių gavimas.  

 Žinotinumo principas priešpastatomas „sustojusio laiko“ idėjai, amžinai nejudančiam pasauliui ir 

tiek pat vienašališkai laiko tėkmės absoliutinimo idėjai. Žinotinumas (istorija, istoriškumas) teikia: 

o požiūrį į reiškinius 

- per jų pažangą, 

- per duotojo reiškinio ryšius su kitais reiškiniais, 

- per žinotinumo dėstymą šiuolaikiškumo bandymo šviesoje, aukščiausių žinotinumo formų 

kaip rakto panaudojimą, suvokiant buvusias žinotinumo formas;  

o duotojo reiškinio ypatingumo išryškinimą reikalaujantį mokėjimo pasiekti jo žemiausias 

genetines ribas ir priešpastatyti aukščiausios pažangos pasiekusias formas šiuolaikiškume su 

pirminėmis, pirmapradėmis;  

o tai, kas bendrina visas reiškinio formas žinotinume ir yra šio reiškinio ypatingumas, jo esatis. 

Žinotinumas profesionalumui ne pritaikomas kaip principas, o išauga iš jo savito vidaus kaip 

savita priemonė didesniam adekvatumui. Pasaulėžiūros būklė dabartyje ir jos dėsniai šiuolaikiškume 

neišvengiamai suvokiami kaip esantys, atsiradę žinotinume; busima būklė suvokiama  kaip 

besiformuojanti ir matomai judanti veiklinančiame procese. Žinotinumo principas – galimybė 

teorizavimo ir praktikavimo ryšiui, kelias aprobavimui, profesionalumo dėstymo šiuolaikiškume tiesai. 

Išmokymo mąstysena pasikėlusi iki žinotinumo – teorizavimo lygio, teikia ne pasaulėžiūros faktais 

iliustruotas mintis, o jos pažangą pagrįstą faktais.  

 Profesionalizavimo problemų daugelis svarbių vietų atveriama analizuojant struktūriškai, kai 

priemonė apžiūrinėjama kaip nejudanti, statiška, t.y.  kaip judėjimo momentas. Struktūrinis 

analizavimas žinotinumo poeigos sudėtinė dalis, derinama prie jo kaip papildomas – veiklinantis 

reiškinys teikiamas horizontaliame pjūvyje ir apžiūrinėjamas kaip apribota elementų sistema 

(erdviškumas, laikiškumas, tekstas, kontekstas, apšvieta ir t.t). Profesionalumas randamas judėjime. 

Svarbu, kad naujos teorizavimo nuostatos, pastebėjimai ir atradimai patektų į jį nepažeisdami monizmo, 

pastarąjį įtvirtindami ir gilindami. Žinotinumas išskleistas ne tik į praeitį, bet ir į dabartį, ir į busybę – 

profesionalumo teorizavimo pilnatviškumo ir monizmo pažangos tvarka.  
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2. Profesionalizavimas: profesionalaus veikimo 

teorizavimas. Mokymas apie pasaulio tapatumo 

bendražmogiškuosius aspektus 

2.1. Profesionalus veikimas 

2.1.1. Profesionalaus veikimo besikartojančių formų 

gausa 

 

Žmogaus bet kuris veikimas, individualus ir kolektyvinis, be tiesioginės naudojamumo paskirties 

paženklintas nors elementu, dalele bendražmogiškumo, pasireiškiančio reikšmingumu visai žmonijai. 

Veikimo bendražmogiškas pradmuo sietinas su profesionalumu ir net žmogiškojo veikimo 

profesionalizavimo turiniu. 

Teigtina, kad profesionalus veikimas – tai bendražmogiškai reikšmingas žmogaus veikimas, nors 

bendražmogiškumui būdingas ne tik profesionalumas. Profesionalaus veikimo pagal gėrio dėsnius 

universali forma – darbingumas. Profesionalaus veikimo branduolys – pasaulėžiūra. Žmogaus veikimas 

ne tik „sugeria“ profesionalumo turinį, bet ir tampa veiklinančiu veikimu ilgam aptarinėjimui 

paliekančiu proveržio atvejus/atsitikimus. Profesionalaus tapatinimosi su pasauliu sfera daug platesnė 

nei pati pasaulėžiūra. Ši sfera apima ir veiklą, ir buitį, ir gyvenseną (elgseną, veikseną, galvoseną, 

mąstyseną), tarkim bendruomeninę. Bendruomenė – veikiančios gyvensenos produktas, kai siekiama 

harmonijos/darnos, gėrio, paveldo šiandieniam žmogui parodymo/išsaugojimo. Bendruomeninė 

gyvensena nėra tapati pasaulėžiūrai, tačiau daro pažangą kartu su ja ir jos įtakojama – tai matosi pagal 

veiklinančių krypčių pažangą pasaulėžiūroje atsirandančius bendruomeninius sambūrius. Bendruomenės 

skiriasi ir žinotinumo požiūriu (priklausomai nuo žinotinumo požiūrio koncepcijos). Kiekvieną 

išskirtinumą papildo vietovės savastingumas, o pastarąjį įtakoja atskirų veikėjų pasireiškimai. Koks 

veikėjas, tokia ir bendruomenė. 

Profesionalus tapatinimasis su pasauliu už apibrėžtos veiklos sferos ne tik įvesdinamas remiantis 

profesionalizavimo universalios kategorijos – gėrio dėsningumais, bet ir naudojasi tikrovėje gausiai 

besikartojančiais profesionalumo ypatumais (kilnumas, pasiaukojimas, neatitikimas ir t.t.). Profesionalus 

veikimas, vykstantis už veiklinančio pasaulinio tapatinimosi - profesijų, buities, gyvensenos sferoje – 

apima ir specialisto – konstruktoriaus, teikiančio tinkamą ir gerą projektą, darbą ir specialų procesą, 

skirtą pasiruošimui gamybai bei pačią gamybą, ir daromo produkto bendrinantį funkcionavimą ir jo 

panaudojimą. 

Neveiklinančio veikimo sfera, besiremianti gėrio dėsningumais, vadintina labai įvairiai – 

gamybinė pasaulėžiūra, taikomoji veikla, veiklos konstravimas, veiklos (gamybinio arba techninio 

profesionalumo) profesionalumo sritis, dizainas. Ne specialus (ne ypatingas) profesionalus veikimas 

tapatinamas su pasaulėžiūra, arba priartinamas prie jos, netgi skelbiamas naująja pasaulėžiūra, 

supaprastintai (fragmentiškai) nukreipia profesionalumą tiesioginiam veiklinančio darbingumo 

dėsningumų teorizavimo bandymų perkėlimui į kitokią sferą, turinčią kitokią specifiką. Nederėtų 

tapatinti profesionalų veikimą ir pasaulėžiūrą, taipogi juos atriboti arba priešpastatyti. Profesionalaus 

veikimo rėptis, apimanti ne tik gėrio sritį, bet ir kilnumą, pasiaukojimą, neatitikimus, platesnė nei dalinė 

rėptis – veikimas pagal gėrio dėsningumus industrinėje ir techninėje srityje - dizainas. Dizainas, 

pirmiausia, sietinas su specialiu projektavimu, bet apima visą naudingo produkto gamybos sumanymo 

procesą.  

Profesionalus veikimas apima:  

o praktinį veikimą – bendruomeninė gyvensena, dizainas ir t.t.; 

o veiklinantį  praktinį veikimą – paveldas,  jo atnaujinimas, tęstinumas elgsenoje ir pan.; 

o veiklinantį darbingumo veikimą – pasaulėžiūrinių numatymų padarymas; 

o veiklinantį priimtinumo (numatymo) ir priimtinumo profesionalų ( gėris realybėje) veikimą; 
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o dvasingos gyvensenos veikimą – asmeninio polinkio idealų išdėstymas, jų aptarimų, vertinimų 

pateikimas; 

o teorizuojantį veikimą – profesionalumo koncepcijų ir požiūrių dėstymas. 

Profesionalūs polinkiai, nuostatos, požiūriai, idealai – žmogaus vidinio dvasingo veikimo 

rezultatai, praturtina asmenybę ir pasirodo viešumoje – visuose profesinio veikimo formose ir 

produktuose. Profesionaliame veikime aktualizuojama: 

profesionalus priimtinumas ir nuostatos – asmenybės dvasingos gyvensenos užmojų dermė su 

realaus pasaulio bendražmogiškumu; 

profesionalūs potyriai – atmintis apie profesionalius pateikimus/sampratas, jų vertinimą ir 

įtvirtinimą esaties žinomume; 

profesionalūs polinkiai – profesionalios atrankos ir orientacijų sistema, grindžiama žinotinai 

nulemtais profesionaliais potyriais, apibendrintai priskirtinais darbingumui; 

profesionalus idealas – nuostatos apie aukščiausią darną ir išaukštinimą tikrovėje ir gyvensenoje; 

nuostatos, kurios tampa siekiniu, kriterijumi, vektoriumi žmogaus veikime, besikartojančioje pasaulio ir 

gyvensenos daroje; idealas netapatus tikrovei ir pasireiškia subendrinimu ir sureikšminimu to, kas 

tikrovėje geriausia, pridedant pomėgius, kurie dar neaprūpinti, ir troškimus, kurie dar  neapibrėžti ir 

nekryptingi; 

profesionalumo koncepcija – žmonių profesionalaus veikimo žinotini bandymai įprasminti 

teorizavime, remiantis apibrėžta pasaulėžiūra ir susisteminti; 

profesionalūs požiūriai – profesionalių koncepcijų, vyraujančių duotajame bendrinime arba jo 

atskiroje apibrėžtyje ir nulemiančių žmonių  profesionalaus ir veiklinančio veikimo tolesnę praktiką, 

sistema. 

Bendrinančią veiklinančią gyvenseną sudaro veiklinančio veikimo ir jo produktų (darbingumas, 

pasaulėžiūros numatymai) apimtis; įstaigos, vadovaujančios šiam procesui (viešasis administravimas) ir 

jį aptarnaujančios; įstaigos rengiančios profesionalios inteligentijos kadrus (švietimas) ir užtikrinančios 

pasirinkimo bendrinantį funkcionavimą. Bendrinanti veiklinanti gyvensena kartu su  visaapimančiomis 

profesionalaus veikimo formomis bei šį veikimą užtikrinančiomis įstaigomis – bendrinimo 

profesionalios gyvensenos besikartojantis klodas. 

 

2.1.2. Profesionalaus ir veiklinančio veikimo tarpusavio  

sąveika 

 

 Profesionalaus ir veiklinančio veikimo galima tarpusavio  sąveika: 

o Profesionalumas ir veiklinimas – sinonimai. Tačiau meistraudamas laikrodį ar švarką žmogus 

nemeistrauja veiklinės – informatyvios, konceptualiai pripildytos kartotinumo sistemos; dėl to jo 

veikimas ne veiklinantis nors ir profesionalus. 

o Tai kas profesionalu ir veiklu esti paraleliai, kaip gretimos, nesusijusios sąvokos. Tokia 

prielaida leidžia atskirti profesionalizavimą (veikimo teorizavimą remiantis gėrio dėsniais be 

pasaulėžiūros) ir bendrąsias pasaulėžiūrines žinias (veiklinančio veikimo pasaulėžiūroje teorizavimą). 

Toks atskyrimas nepagrįstas – ir žinotinume ir kasdienėje praktikoje profesionalus veikimas dažnokai 

tampa veiklinančiu. Abu veikimai – profesionalus ir veiklinantis turi daug bendro ir be specifinių 

ypatumų rodo eilę visaapimančių dėsningumų, kuriuos tenka išdėstyti visaapimančiame mokyme. 

o Profesionalus veikimas, viena vertus, platesnis už veiklinantį (pastarasis pirmojo atskiras 

atvejis). Kita vertus, veiklinantis veikimas platesnis nei profesionalus – pastarasis tik dalinė raiška, nes 

veiklinantis darbingumas siekia daug daugiau nei darbingumas vien pagal gėrio dėsnius. Tokia sąveika 

logiškai neaiški. Jeigu veiklinimas gali būti plačiau profesionalumo, vadinasi veiklinime kas nors yra 

neprofesionalu. Tačiau už profesionalumo esančių vertybių pasaulėžiūroje nėra. Net sunaudojimas 

priklauso profesionalumo dvasingumui. Išmintis, pasirinkimas, elgesys pasaulėžiūroje reiškiasi kaip 
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profesionalumo vertybės. Abejotina ir tai, kad profesionalus veikimas vykdomas tik pagal gėrio dėsnius 

ir skirtingai nuo veiklinančio, nevykdomas pagal gėrio dėsnius už darbingumo ribų. 

Profesionalus veikimas vykdomas ne tik pagal gėrio dėsnius ir pateikia ne tik gėrybes. 

Profesionalaus veikimo ypatumą, turinį ir rezultatus gali įtakoti ir pasiaukojimas, ir neatitikimai, ir 

kilnumas, ir neatsakingumas. Argi proveržis nėra skatintinas verslo požiūriu ir iškilus profesionalume. 

Žinotinumo atvejai rodo kaip proveržis gali išjudinti aplinką. Veikėjo proveržis prilygsta meistrystei, 

darančiai produktą gerą ir naudotiną. Profesionaliame veikime yra vietos ir proveržiui pagal gėrio 

dėsnius ir griaunančiam neatsakingumui. 

O kaip profesionalus veikimas, kuris pagal ypatumus, turinį ir rezultatus visiškai neatitinkantis, 

tačiau vyksta už pasaulėžiūros ribų? Profesionalaus veikimo pagal neatitikimo dėsnius forma talpina ir 

bendrinantį paklaidų, nebaigtinumo, nederamumo, beprasmio mėgdžiojimo funkcionavimą. Ir tokiame 

veikime remiamasi gėrybių pradu – kaip idealu ir kaip nederamumo formos išbaigtumu. Šiuo atveju 

tinka kalbėti apie gėrybės universalų pobūdį sąveikoje su profesionaliu veikimu. Ir toliau klaustina apie 

profesionalaus veikimo profesionalias formas, kai remiamasi ne tik gėrio bet ir kitais profesionalumo 

dėsniais. Tarkim, neatitikimai profesionalioje veikloje rodo ne tik neatitikimų pasaulėžiūrą, bet ir 

neatitikimų gyvenseną – nepakantumo gyvensenos masines raiškas. Masinis renginys – neveiklinantis 

profesionalus veikimas, pasireiškiantis ir pagal gėrio ir pagal neatitikimo dėsnius. Nedera pamiršti 

neatitikimų profesionalaus veikimo masiškumo ir masto – kiek laiko žmogus per metus praleidžia 

masiniuose reginiuose (viduramžiuose karnavalui per metus buvo skiriama apie 3 mėnesius). 

O pasiaukojimas? Jis ir gyvastingume ir pasaulėžiūroje, ir profesionaliame žmogaus veikime už 

pasaulėžiūros. Pasiaukojimą ženklina uždaras(šeima)/atviras(bendruomenė) pervertinimas (neįvykęs 

vertinimas laiku). Apeigos, ceremonijos, mitingai, procedūros skiriamos pavėluotai pagarbai, pareigai, 

atminčiai, atsisveikinimui. Tai profesionalaus veikimo formos kuriose gėris ir pasiaukojimas persipynę 

ir sąveikauja. 

Naudotinas požiūris, teigiantis, kad profesionalus veikimas platesnis už veiklinantį. Jis ir 

žinotinume aukštesnis už veiklinantį – pastarasis profesionalaus veikimo pasekmė. Veiklinančiame 

veikime profesionalus veikimas pasiekia savąją aukščiausią/ribinę idealią išraišką, o profesionaliame 

veikime įsitvirtina geriausi/tinkamiausi pasiekimai ir tendencijos iš veiklinančio veikimo.  

 

2.1.3. Dizainas 

 

Dizainui priskirtina žmogaus veikimo už pasaulėžiūros, pagal gėrio dėsnius sfera – pagrindinė, 

labiausia pažengusi ir teorizuotina. Ji apima produktų  projektavimo, sumanymo ir būties sritį; produktų 

daromų pramoniniu būdu, atsižvelgiant į jų naudą, patogumą, gėrį. 1964 m. Belgijoje dizainas buvo 

apibūdintas tarptautiniu mastu. Tai darbingumo veikimas, kurio tikslas pramoninių dirbinių formalių 

savybių apibūdinimas/ apibrėžimas. Šios savybės apima ir dirbinių išorinius bruožus, ir, svarbiausia, 

pasikartojančius struktūrinius ir funkcinius tarpusavio ryšius, kurie dirbinį paverčia išskirtinai 

pilnatvišku tiek gamintojo, tiek naudotojo požiūriu.  

Dizainas – priemonių pasaulis, daromas žmogaus  industrinės technikos aplinkoje pagal  gėrio ir 

funkcionalumo dėsnius. Tai naujas profesionalaus veikimo matymas, sumanymų produktų ir įrangos, 

taip pat ir apsupties humanizavimo aplinka. Dizainą iššaukė sumanymų standartizavimo būtinumas, kai 

sumanymų ir panaudos masiškumas tapo techninių pertvarkų, ypač sumanymo automatizavimo 

pažangos vieta. Mašininis sumanymas tiražuoja pavyzdį, kuris  privalo išlaikyti profesionalumo kokybę, 

lenkiančią naudojimo požiūrius ir juos formuojančią. Dizaino produkto profesionali kokybė privalo 

atitikti: 

o šiuolaikiškam atvaizdavimui; 

o daromos priemonės funkcijoms; 

o jo bendrinančio funkcionavimo gyvensenos paveldui; 
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o šiuolaikinių masinių sumanymų technologiniams ypatumams; 

o humanizacijos bendriems uždaviniams; 

o pasaulio „sužmoginimui“; 

o mus supančios „antrosios“ gamtos (produktų) pažangai ir turtinimui; 

o ... 

Dizainas darosi išskirtinę formos kalbą, pateikiančią apžvelgiamą idealą – „vizualinę kalbą“. 

Dizaininė forma – daromo perdavimui produkto materialumo, technologiškumo ir kokybiškumo 

ženklas, rodantis jo paskirtį ir bendrinančios būties gyvensenos sistemoje pobūdį. Industrija pakeitė 

amatininką, kuris vienas darė viską. Atsirado daugiau perdavimų/pardavimų, tačiau dingo unikalumas. 

Industrinis produktas prarado prabangos ypatybę – nebeturi darančiojo individualumo ženklo. Tuomet 

šalia masiškumo konstruktoriaus atsiranda specialistas, projektuojantis priklausymą profesionalumui 

(veiklinimo ir konstravimo funkcijos apsijungia dizaino funkcijoje). Atsiranda nauja dizaino profesija – 

profesionalumo inžinierius – projektuotojas. 

Dizainas numato: 

o naujos ūkinės – projektinės idėjos iškėlimą; 

o naujos funkcinės struktūros išdėstymą; 

o racionalų šios idėjos pritaikymą, išraiškingą, išskirtinį įforminimą. 

Visi trys momentai, suderinti tarpusavyje – dizainas pilnoje apimtyje; antro ir trečio momento 

dermė – modernizacija; vienas trečiasis momentas – išskirtinumas (stailingas, stilizacija), produkcijos, 

parengtos pardavimui profesionalus apdorojimas. 

Dizainas – veiklinimo paveldo ir polinkių tęstinumas industrijos produkcijos, kasdienės buities ir 

sunaudojimo sferoje. Tai duotojo bendrinimo/si profesionalus ir techninis lygmuo masinio naudojimo 

prekėse, buities ir veiklos reikmenyse, transporte, gyvensenos produktuose. Dizainas – duoto produkto 

masiškumo, profesionalaus užbaigtumo ir praktinio patogumo parodymo/priimtinumo sumanymo 

paslaptys (darymo technologija). Tai konstruktoriaus ir veiklintojo, gamintojo ir naudotojo ryšys per 

profesionalizuotos veiklos produkto pervartą į profesionalumo ir naudojamumo produkto panaudą.  

Dizainas – masinė komunikacija bendrinimo/bendrinimosi viduje; žmonės jungiami visaapimančiu 

industrinių-profesionalių produktų naudojimu, atvaizduojamumu, gyvastingumo kartotinumu. Tuo pačiu 

tai visaapimanti gyvensenų sąryša: dvasingumo ir materialinių, išmokymo-techninių ir technologinių, 

humanitarinių ir industrinių. Taip dizainas aprūpina šiuolaikinės civilizacijos gyvensenos pilnatviškumą. 

 

2.2. Profesionalizavimo problematizavimas 

2.2.1. Tikrovės profesionalumas 

 

Visas pasaulis ir visi jame vykstantys procesai, žmogus ir visa jo gyvensena, visas jo veikimas ir 

veikimo produktai (tuo požiūriu, kuris vardina vertybes, skirtas žmonijai kaip kilčiai, t.y. profesionalias 

vertybes) priskirtina profesionalumo mokymo priemonei. Profesionalumo kaip mokymo 

problematizacijos kryptis – pasaulio profesionalus tapatumas. Tam pirmapradis šaltinis – pačios tikrovės 

kaip žmogaus reikšmingumų kartotinumų gausa. 

Mus supantis pasaulis įtrauktas į bendrinimo-sumanymų sferą ir žmonių  domėjimąsi bendrumu. 

Šio pasaulio procesai ir reiškiniai vienokiu ar kitokiu laipsniu tapatūs žmogui, kuris sąveikoje su jais turi 

tam tikrą laisvės laipsnį. Iš to seka, kad minėti procesai ir reiškiniai yra tam tikroje sąveikoje su pačiu 

žmogumi. O tai sietina su pasaulio profesionaliu turtingumu. Priemonės ir reiškiniai turi gausiai 

besikartojančias profesionalumo savybes. Kaip įvairios profesionalumo pasireiškimo formos pasirodo 

gėrybės, kilnumas, nesiskaitymas, žalingumas, pasiaukojimas, neatitikimas, siaubingumas, 

pataikavimas, nuostaba ir kt. 

Tikrovės profesionalumo problematizavimas apima profesionalumo savastingumą ir esmingumą; 

pasaulio profesionalų turtingumą ir jo formas; profesionalumo formų ir jų reikšmingumo bendrinančiai 
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veiklinančiame ir profesionalizuojamame gyvastingume žinotinumo ribotumą ir kintamumą; gėrio 

kategorijos universalią reikšmę. 

 

2.2.2. Pasaulėžiūros profesionalumas 

 

Profesionalizavimo dėmesio centre – pasaulėžiūra ir jos profesionali sąveika su tikrove. Jis 

įprasmina labiausia bendrinančius veiklinančio pasaulio tapatumo dėsnius galvosenoje, mąstysenoje, 

laikysenoje, veiksenoje, elgsenoje; parodo pasaulėžiūros atsiradimą, savastingumą, bendrinančios 

būties, funkcionavimo, pažangos, priimtinumo ir suvokiamumo dėsnius. Pasaulėžiūros profesionalumo 

problematizavimas apima veiklinantį darbingumą, jo ypatingumą ir esmingumą; pasaulio profesionalų 

turtingumą; bendražmogiškai reikšmingą realumą kaip veiklos-darbingumo tapatumo sferą; 

pasaulėžiūros profesionalią sąveiką su tikrove. Pasaulėžiūra – tai pasaulio tapatinimosi forma 

susiklosčiusi ir išsikristalizavusi pagal gėrio dėsnius. Forma, kuri rėpia ne tik profesionalizavimo turinį, 

bet ir asmenybės bei pasaulio veiklinimo koncepciją, o taip pat besikartojančias tam tikrų idėjų-emocijų 

prasmes. Taip dviejų profesionalaus veikimo formų – vien tik veiklinančios, iš vienos pusės, ir 

praktinės, industrinės – profesionalios yra riba, tačiau įveikiama. Vienoje, pasaulėžiūros pusėje tikėjimo 

veiksena, taikomoji ir puošybos pasaulėžiūra, kitoje, pasaulio praktinio tapatumo pusėje – dizainas. 

Kadangi pasaulėžiūra nesiekia apimti visų gausiai besikartojančių pasaulio tapatumo formų, 

profesionalizavimo priemonė ir jo problemiškumas reikšmingai platesni nei pasaulėžiūra. 

 

2.2.3. Praktinis profesionalumas 

 

Praktinio profesionalumo, kaip galimos disciplinos problemos – už veiklinimo (pasaulėžiūros 

ribų) esančios pasaulio profesionalaus tapatumo problemos – buities, žmogaus elgesio, išmokymo 

darbingumo, sporto sferoje; profesionalumo aspektai masiniuose reginiuose, etikete, kulinarijoje ir t.t. 

Profesionalumo problematizavimas susijęs su pasaulėžiūros išrinktinumu, bei jos teorizuojančiu  

vertinimu. Viena vertus pasaulėžiūra beribė. Amatas kaip pasaulėžiūros matymo ženklas įgalina išskirti 

daugybę savitų pasaulėžiūrų. Tačiau tai ne veiklinantis darbingumas, o įvairūs būdai, formos ir sferos 

pasaulio tapatumui pasiekti. Juose yra ir profesionalumo elementas, kadangi svarbu ne tik 

pasikartojantys siekimai, bet ir gėrio/gėrybių dėsniai. Reikia atskirti pasaulėžiūros matymus ir tai, kas 

priklauso pasaulio profesionalaus tapatumo formoms: viena jų – dizainas, kitos – elgsena arba  

taikomoji ir puošybos pasaulėžiūra bei praktinio profesionalumo sritis. Ne tik pasaulėžiūra, bet ir visos 

kitos pasaulio tapatumo pagal gėrio dėsnius formos, taipogi sunaudojimo-praktinės, priklauso 

profesionalizavimo interesų sferai. Praktiniam profesionalumui priskirtinas profesionalus požiūris į 

gamtinę aplinką, žmonių elgesio bendrume formos, žmogiškųjų sąveikų gėris (profesionalizavimas kaip 

būsima profesija), buitis. Išmokymo veikloje, sporte, įvairių sferų darbingumo procesuose, žaidynėse, 

šventėse, masiniuose reginiuose yra savitas profesionalumo aspektas, kuris priskirtinas profesionalumo 

aiškinimui/si ir priklauso profesionalumo priemonės sferai. Praktinio profesionalumo 

problematizavimas apima profesionalizavimo realaus ar potencialaus domėjimosi sritis – bendruomenių 

veikimo, aplinkos, visų tipų komunikacijų patikrą/pertvarką, Žemę supančią Visatą su kuria aktyviai 

tapatinasi žmogus, visą Žemės biosferą, tampančia noosfera. 

 

2.2.4. Techninis profesionalumas 

 

Techninis profesionalumas – tai dizaino teorizavimas – pasaulio tapatinimas pagal gėrio/gėrybių 

dėsnius: 

o sumanymų aplinkose; 

o projektavime; 
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o industriniame materializavime; 

o bendrinimo būtyje; 

o serijinėje veiklos įrangos ir kitų priemonių gamyboje, kai svarbu naudingų ir gėrybiškų produktų 

sąveika su žmogumi ir bendrinimu, sunaudojamumo (praktinio naudingumo) ir profesionalios kokybės 

dermė. 

 Klaustina, kokia sumanymų produktų profesionali vertė. Kas daroma paskubomis, paskubomis ir 

dingsta; tai kas pigiausia, galiausia labiausia vertinama. Buitiniai  produktai tikrumo hierarchijoje yra 

grindžiantieji. Mašinoms skirti sumanymai gali būti žalingais ir daromam produktui, ir jo gamintojui, ir 

naudotojui. Kaip derinti masinę, pigią mašininę gamybą ir „šiuolaikinę manufaktūrą“, siekiant dirbinio 

naudojamumo ir profesionalumo dermės. Produktas įforminamas nurodant funkciją, naudotą medžiagą, 

sumanymo technologiją, duotam bendrinimuisi būdingus bendrumo-ideologinius faktorius. 

 Dizaino ir techninio profesionalumo praktikavimo ir teorizavimo galimi klausimai: griežtai  

atribota pasaulėžiūra ir technika; tikėjimo veiksena pasaulėžiūros atvaizduojamumo formos mašinų  

daryme; „praktinis ir protingas gėris“ ir gaminio techninė, veiklinanti forma (techninio gaminio 

„įveiklinimas“); produkcijos veiklinė standartizacija ir pasaulėžiūriniai įspaudai; techniškai ženklus 

produktas privalo būti dvasingu ir profesionaliai įformintu; pasaulėžiūros ir technikos visaapimtinumas; 

pačių sumanymų įmonė turi tarnauti gėriui; sumanymo pasaulėžiūra, pasaulėžiūra kaip sumanymų 

veikimas, pasaulėžiūra kaip gyvastingas veikimas; techninis profesionalumas, atsisakęs sugalvotų 

produktų puošybos ir užtikrinantis naudos, funkcijos ir gėrio organiškumą ir pan.  

 Bendrindamas  veiklinančio projektavimo praktiką techninis profesionalumas formuoja 

darbingumo principus: platus asociatyvumas ir prieigos objektų perdirbimo giluma; veiklinančio 

projektavimo efektyvumo priklausomumas nuo atstumo tarp prieigos objektų ir jų pasikarotojamumo 

darbingume dvasingai -  naujame pilnatviškumo kartotinume ir gebų tarpusavio suderinamume. 

Techninio profesionalumo bendrumo principai: dizaineris užsiima priemonėmis, bet jo siekis ne 

priemonės, o žmogus; labiausia profesionalios formos esatyje labiausia ekonominės. Techninio 

profesionalumo valdoje žmonės stengiasi pasaulį pripildytą mašinomis harmonizuoti, o techniką -  

humanizuoti. Aukščiausias dizaino siekinys, kurį aptarnauja techninis profesionalumas – bendrinimo 

atverties gerinimas ir bendrinimo profesionalus aukštinimas. Techninis profesionalumas formuluoja 

reikalavimus dirbiniams, naudojamiems darymo įrangai. Nuo techninio profesionalumo, kuris 

grindžiamas šiuolaikiškumo išmokymo ir industrijos didžiuliais bandymais, priklauso ir „antrosios 

(žmogaus daromos) gamtos“ techninis peizažas. 
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3. Profesionalumas – bendražmogiškų vertybių 

aksiologija. Mokymas apie profesionalumo turtus 

tikrovėje ir pasaulėžiūroje 

3.1. Profesionalumas. Jo esatis ir pagrindinės formos 

3.1.1. Profesionalumo teorizavimas (modeliavimas) 

 

 Profesionalumas – metakategorija, t.y. pati plačiausia ir fundamentaliausia profesionalizavimo 

kategorija. Ji bendrina tai, kas esti gėrybėse, nesiskaityme, kilnume, žalojime, pasiaukojime, 

neatitikime, pasirinkime bei kituose gyvastingumo ir pasaulėžiūros apibendrinimuose. 

 Žinotinos šios teorizavimo, kaip mintinio modeliavimo galimybės: 

o Galimybės paremtos objektyviu idealizmu. Tuomet profesionalumas – dieviškumo (idėjos), 

dvasingo pasaulio rezultatas. Ši koncepcija negalima ateistinėje pasaulėžiūroje; pažeidžiamas išmokymo 

principas reikalaujantis reiškinius pateikti remiantis jų pačių kiltimi, minimaliu būtinų ir pakankamų 

pagrindimų kiekiu. 

o Galimybės paremtos subjektyviuoju idealizmu. Tuomet profesionalumas – individo dvasingo 

turtingumo projekcija profesionaliai neutralioje tikrovėje. Šioje koncepcijoje dingsta profesionalumo 

vertingumo įvertinimo kriterijai, į profesionalumą įsiskverbia savivalė (voliuntarizmas). 

o Galimybės paremtos dualizmu. Profesionalumas ryškinamas objektyvaus ir subjektyvaus pradų 

vienijimo dėka. Taip traktuojant profesionalumo metakategorijos pagrindas tampa dvilypiu ir 

nepašalinama profesionalių spręsmų ir vertinimų savivalė. 

o Metafizinis materializmas; profesionalumas – savaimingos priemonių savybės – tokios, kaip 

svoris, simetrija, spalva, forma. Šis požiūris (jam artima „savastingumo“ koncepcija) reikalauja 

pripažinti, kad profesionalumo savastingumas toks pat kaip fizinių ir cheminių savybių. Tuomet 

profesionalumo aiškinimu/si turėtų užsiimti gamtos pažinimas. Tik koks tas matuoklis, kuriuo galima 

būtų išmatuoti priemonės profesionalumo savybes, kaip matuojamos jos gamtinės (savastingumo) 

savybės. Kaip tada, remiantis vienijančiu pagrindu pateikti atramines profesionalumo kategorijas – 

gėrybę ir kilnumą iš vienos pusės,  pasiaukojimą ir neatitikimą – iš kitos. Dargi jeigu ir pavyktų tokį 

suvokimą pateikti, tai profesionalumo esatis bendro savastingumo sferoje ir pasaulėžiūroje liktų 

nepateikta. 

o Dialektinis materializmas; galima „bendrinanti“ koncepcija, pagal kurią profesionalumas - 

reiškinių objektyvi ypatybė,  atsiverianti jų  sąveikoje su bendrinimo ir žmonijos gyvastingumu, 

bendražmogiškai reikšminga reiškiniuose. Ši koncepcija profesionalumo savastingumą aiškina 

vienijančiu pagrindu, atribotu nuo savivalės ir prisigalvojimų (įsivaizdavimų). 

 Profesionalumo savastingumo (kilties) aiškumas – tai atsakymai koks profesionalios sąveikos 

objektas, kokia jo būties bendrinanti praktika, koks ryšys tarp profesionalaus ir naudingo. 

Profesionalumo žinotinumas teikia vienkartinius, kai kada tiesiogiai priešingus atsakymus.  

 

3.1.2. Profesionalumas ir naudingumas 

 

Profesionalumo kaip savitos kategorijos aiškinimas sietinas su gėrybės svarstymu:  

o Sutapatinimas gėrybės ir naudos; profesionalumas parodomas kaip priemonės praktiškumas - 

naudojamumas. Tarkim skydas, negalintis apginti, nors ir profesionalo padarytas nėra gėrybė; šiuo 

atveju ir neprofesionalo padarytas skydas, atitinkantis savąją funkciją – gėrybė.  

o Dvasingo apsivalymo ir praregėjimo kelio gėrybė. Profesionalumas – susikaupimas, jausminių 

klaidžiojimų nebuvimas, nusiraminimas ir aiškumas; tai tiesos dvasingumas, būties ir visatos žinomumo 

vidinis balsas, kuris pakylėja žmogų virš įprastos/kasdienės esaties. 

o Profesionalumo dvasingumo specifika, išskirianti jį iš sunaudojamumo sferos, kai žmogui 

praktiškai nerūpi daikto profesionalumas. Priemonės profesionalus priimtinumas pasireiškia tuo, kad: 1) 
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sąveika su ja nesavanaudė, nedėmesinga (ne moralinė ir ne praktinė); 2) priemone mėgaujamasi „be 

suvokimo“ ; 3) priemonė   priimama   kaip siektino pasikartojimas „be siekinio nustatymo/supratimo“; 

4) priemonė apžiūrinėjama kaip neišvengiamas mėgavimasis priemone. 

o Galima teorinė antinomija: gėrybė naudinga ir gėrybė nenaudinga. Tuomet tai vyraujanti 

profesionalumo antinomija, iššaukianti žmogiškojo veikimo realią prieštarą. Veikimo, kuriam būdingas 

pragmatiškumas – utilitariškumas, o tuo pačiu ir profesionalumo pradas. 

Profesionalumą su nauda tapatina tos pasaulėmatos srovės, kurios bendrina bandymus 

žinomumo -  dar nepasiekusio savito dvasingumo savastingumo, tačiau jau tapataus praktinių interesų 

sferai - apsupto priemonių pasaulio. Koncepcijos, teigiančios profesionalumą, kaip benaudį, priešingai, 

dėsto profesionalumo tik kaip žmogiškumo - dvasingumo sąveikos sferos suvokimą. Jeigu 

profesionalumas atribojamas nuo sunaudojamumo sferos, tuomet jis sietinas su individo gebėjimu veikti 

esatyje kaip bendrinančiai reikšmingu žinotinumo -  gyvensenos prasme. Nauda ne tik duotos  

priemonės neišvengiamas gyvastingumas, bet ir kryptingas žinomumas dėl jos naudojimo buityje. 

Naudingumas kaip pasaulėmatos kryptis būdinga tik pragmatizmo idėjinei srovei. Realiame būties 

procese pasireiškęs naudingumas iššaukia profesionalumą ir tampa jo gyvastingu pamatu. 

 

3.1.3. Profesionalumas kaip vertybė 

 

Profesionalumas matomas naudingumo forma iki tol, kol bendrinimo-žinotinumo praktikoje 

išryškėja ir formuojasi opozicijos: savastingumas – gyvensena, savaiminis – bendrinantis. Žmogus 

mėgaujasi gėrybėmis ne vien dėl sunaudojamumo reikmių – tarkim alkio ar troškulio; profesionalaus 

priimtinumo esatyje galimas tas aukščiausias dėmesingumas, kai klostosi sudėtingas bendrinančių 

reikmių, dažnai tolimų sunaudojamumui, tinklas. 

Priemonėje matydami profesionalumą (profesionalus priimtinumas), matome jos plačiausią 

bendrinančią-praktinę reikšmę, vertingumą visai žmonijai, visam žmogiškajam savastingumui. 

Priemonių profesionalumo vertybės pagrindas – jų pernešamos bendrumo ir  gyvensenos reikšmės. 

Profesionalumo savaiminio savastingumo medžiaga – priemonių apribotas perduodamumas, potyrių 

konkretumas ir savastingumo savybės. Dėka bendrinančio žinotinumo praktikos pasaulio priemonės ir 

reiškiniai patenka į žmogaus reikmių sferą ir įgyja bendrinimo/si savybes, „jausminį-viršjausminį“ 

savastingumą, savitą vertingumą žmonijai, t.y. savitą profesionalumo pradmenį, savitas profesionalumo 

savybes. Bendrinanti žinotinumo praktika į savitą sferą  įtraukia priemones ir pristato  apribotoje 

sąveikoje su žmonėmis (praktinis gyvastingasis veikimas: žvaigždės padeda keliautojams; pagal jas 

išdėstomi laikotarpiai žemdirbystei). Bendrinančio žinotinumo praktikoje priemonėms priskiriamos 

bendrinimo savybės – priemonės įgyja objektyvų bendrinančiai iškilusį profesionalų turinį 

(profesionalumo savybę). Priemonės profesionalus vertybiškumas (priemonės profesionalumas) 

priklauso ne tik nuo jos savaimingumo ypatumų, bet ir nuo bendrumo, į kurį priemonė įjungta, būklės. 

Profesionalumo esatis „virš-savastinga“, nes bendrinančiai žinotina ir bendra gyvensena pasireiškia per 

potyrio-priemonės medžiagą.  Kitaip tariant profesionalumas jungia priemonės savastingumo ir 

bendrumo ypatumus jų sąveikoje su žmonijos praktika, jų reikšmingume žmonijos kilčiai. 

Teigtina kad profesionalumas – bendražmogiška vertybė. Politikoje reiškiniai – sąveika tarp 

išskirtinumų; etikoje – reiškiniai kaip reikšmingi duotai konkrečiai bendruomenei ir žmonių sąveika 

joje; filosofijoje – reiškiniai pasaulinėje/visatos sąrangoje; religijoje – reiškiniai sąveikoje su Dievu; 

teisėje – reiškinių sąveika su bendruomenėje esančiomis teisiškai įtvirtintomis žmogiškojo veikimo 

normomis; estetikoje – sąveikoje su grožiu, jausenomis. Profesionalizavimo reiškiniai, pirmiausia, 

sąveikauja kaip bendražmogiškai reikšmingi. Žmogus visada pradeda nuo žinotinai apriboto bendrumo 

bandymo. Būtent profesionalumo sąveika jam suteikia tapatumo su šiuo bandymu galimybę per 

asmenybines ir dvasingumo-gyvensenos formas, išryškinant bendražmogiškumą. Žmogus profesionaliai 

vertindamas reiškinius apriboja/apsiriboja viršpasaulinę savivalę. Tai priklauso ir nuo pažangos lygio 
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bendrinime, jo sumanymų. Pastarieji atveria žmogui reikšmingas priemonių savaiminio savastingumo 

savybes, apriboja jų profesionalumo ypatybes. Dėl to profesionalumas pasirodo įvairiomis formomis – 

gėrybių, nesiskaitymo, kilnumo, žalojimo, pasiaukojimo, neatitikimo ir pan. Žmogaus bendrinančios 

praktikos plėtra pasekminga plėtojamais profesionalumo ypatumais ir profesionaliai vertinamais 

reiškiniais.  

 

3.1.4. Profesionalumo sisteminančio kartotinumo 

reikšmė 

 

Profesionalumas, priemonių profesionalios savybės teikia žmonių veikimo žinotinumo rėptį. 

Taip suvokiamas profesionalumas įgalina pilnatviškai ir konceptualiai aprėpti tikrovės profesionalumo 

turtus ir tikrovės profesionalaus tapatinimo kelių besikartojančią gausą. Toks suvokimas ne tik raktas, 

atveriantis esatį jo formose – gėrybių, kilnumo, pasiaukojimo, neatitikimo, nesiskaitymo, žalingumo, bet 

ir teorizavimo bazinę prielaidą, sprendžiant visus grindžiančiuosius profesionalizavimo (profesionalumo 

išmokymo) klausimus. Pirmiausia – profesionalumo kategorijų ir dėsnių aiškinimas. Tai 

profesionalizavimo kaip profesionalumo išmokymo sistemos pradžia. Profesionaliai turtinga tikrovė 

pateikiama/suprantama kaip pasaulėžiūros priemonė. Išrankos pasaulėžiūrų numatymų ilgaamžiškumas 

tai, visų pirma, tuometinio šiuolaikiškumo priemonių ir reiškinių profesionalus, t.y. bendražmogiškai 

reikšmingas pateikimas. Be šito numatymai netenka būtinos pasaulėžiūros kokybės – darbingumo, 

tampa iliustruojančiais ir deklaratyviais. Sunaudojamumo – praktinė poeiga prie gyvastingos medžiagos 

ne tik pasišaukia štampus, bet ir atveda prie pasaulėžiūros išskirtinumo praradimo: suardomas 

veiklinantis kartotinumas, pasaulėžiūra tampa akimirkos pasirinkime tarnaite, jau rytoj nieko 

nebedominančia. Taip aiškinamas pasaulėžiūros savastingumas numato neišvengiamą ir našų 

skverbimąsi į jos filosofines, etines ir politines idėjas, bet neleidžia išvengti profesionalumo ir 

pasaulėžiūros nepadaro iliustracija tų idėjų, kurios teikiamos per kitas bendrinimo žinomumo formas.  

Tikrovės objektyvi profesionalumo ypatybė – veiklinančio kartotinumo gyvastingas pagrindas. 

Profesionalus savaimingo ir bendrinančio pasaulio tapatinimas išryškina pačią tapatinimo priemonę, 

kryptingą jos priimtinumą pilnatviškume, visašalėje apimtyje.  Būtent tai veiklinančiam kartotinumui 

suteikia bendrumo-funkcionalumo galimybes. Pasaulėžiūra formuoja ir reguliuoja individualų 

susitapatinimą su žmonijos bendrinimo-žinotinumo bandymais. Priimdamas numatymą žmogus per 

savitą pajautą suteikia žinioms apie pasaulį gyvybingumą – tai rodo bendrumo-gyvensenos 

savastingumą duotose veiklinančiose žiniose. Pasaulio profesionalumo turtų kaip pasaulėžiūros 

priemonės suvokimas leidžia įprasminti (apgalvoti) ypatingumą veiklinančio metodo, pasirodančio 

duotos priemonės analogu. Šitoks pasaulio profesionalumo turtas ir sąveika su juo leidžia ieškoti 

pasaulėžiūros išmokymo aprėpties, t.y. parengti principus ir sistemą, išskiriančią matymus, kiltis, 

rodymus. Požiūris į profesionalumą kaip bendražmogišką vertybę – tai galimybė monistiškai, 

visuotinėje sistemoje, apžiūrinėti visas mazgines profesionalizavimo problemas.  

 

3.2. Gėrybės 

3.2.1. Teorizavimo prieigos 

 

Gėrio slėpinys prilygsta gyvastingumo slėpiniui. Kita vertus, gėrybė yra ten, kur ją „mato“ 

pasaulėžiūra. Žinotinumas įgalina formuluoti įvairias koncepcijas, teorizuoti „atsitikusios“ minties 

pagrindu: 

o gėrybė – įspaudas, Dievo (absoliučios idėjos) įsikūnijimas konkrečiuose produktuose, 

reiškiniuose; 
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o tikrovė profesionaliai neutrali. Gėris kyla iš individo dvasingumo ir yra šio dvasingumo 

projekcijos  („skoliniai“, „įsijautimai“, „iškrovos“) tikrovėje. Gėris – priemonės intencinis 

(nukreipiantis, aktyvus, „apgalvojantis“) priimtinumas subjektui; 

o gėrybė tai gyvastingumo ypatumų sąveika su žmogumi kaip gėrio matu, arba jo praktinėmis 

reikmėmis, idealais ir samprotavimais apie gyvybingumą kaip gėrybę; 

o gėrybė reiškinių savastingumo savaiminė ypatybė, tokia pat kaip svoris, spalva, forma ir t.t.; 

o gėrybė – objektyvūs reiškiniai – su jų savaiminiais ypatumais bendrinančių sumanymų, 

praktikos įtraukti į žmogaus dėmesingumo sferą; tampantys teigtina vertybe žmonijai kaip kilčiai; 

dvasinga „sužmoginta“ veikla virsta laisve, t.y. sfera, kurioje žmogus naudojasi tikrove. 

Veikla ankstesnė nei pasaulėžiūra. Žmogus pradžioje mokosi naudotis pasauliu, o po to, 

naudojamumo pagrindu gali rastis profesionali sąveika su pasauliu. Būtent veiklinantis veikimas 

pirmiausia apibūdinamas kaip profesionalus. Žmogaus darbingumas – tai žinomumas  (numatymas, 

idėja/vaizdinys, darbų planas, numatymą atitinkantis pasiekimas/ rezultatas). Priemonė (ir gėrybė) turi 

savitą vidinį matmenį. Kas tai priemonei būdingas matmuo? Galimi teiginiai, jog matmuo – tai 

pilnatviškos sandaros idėja, esanti gamtoje ir jos dėsniuose. Tačiau nei gamtoje, nei dėsniuose 

nežinomas vidinis siekinys. Gamtinės medžiagos (savastingumo) vidinis matmuo pasirodo dirbančio 

žmogaus rankose – iš granito negalima padaryti metalinio šaukšto. Matmuo, šiuo atveju, plokštuma, 

kurioje susikerta priemonių gamtinės kilties ypatumai ir žmogaus bendrinantys reikalai paremti 

žinotinumu. Matmuo – rezultatas – žmogaus tapatinimosi su pasauliu proceso, kai išryškėja priemonės 

vidinės galimybės taip ar kitaip tarnauti žmogui, atitikti jo reikmėms. 

 

3.2.2. Gėrybė – teigianti bendražmogiška vertybė 

 

Gėrybė objektyvi – ji siejama ne su priimtinumu vienam ar kitam individui, o su priemonės 

realiu vertingumu žmonijai. Tai bendrinantis profesionalus ypatumas, nes atveriamas sumanymas, kuris 

visą supantį pasaulį įtraukia į žmonių veikimo sferą ir kiekvieną priemonę parodo jos apribotoje 

sąveikoje su žmonija. Gėrybė – tai reiškinio pati plačiausia bendrinančiai teigianti reikšmė, šio reiškinio 

pozityvus vertybiškumas žmonijai kaip kilčiai. 

Gėrybė – priemonės „dvasingume“. Šitas „dvasingumas“ – iššūkis, tačiau ne absoliučios idėjos, 

ne asmenybės, o bendrinančio sumanymo veikimo. Bendrinantis sumanymas gamtą pavertė „žmogaus 

neorganiniu kūnu“ ir šiuolaikinio žmogaus dvasingumą susiejo su viešumos priemonėmis; veikimui 

pasaulio viešuma tapo žmogiškosios esaties jėgų realiu pavidalu. Bendrinantys sumanymai aprėpė visą 

matomą pasaulį; jo reiškiniai dabar  arba jau  kartojasi žmogaus veikloje ir tapo „antrąja gamta 

(savastingumu)“, arba matomi kaip tapatinimosi objektai, arba kaip būsimojo didėjančio žmonių 

pajėgumo arsenalas. Nėra reiškinių bendrinime neįasmenintų ir su bendrinimu nesąveikaujančių. Taip 

tikrovės reiškiniai tampa „dvasingais“, profesionaliai ypatingais. Daromas gėrio pasaulis reiškia 

dvasingumą ir žmogiškumą.  

Gėrybė – žmogaus laisvės sfera, esatyje pažinus, tapatus reiškinys. Jis nebaugina ir neatstumia; 

žmogus naudojasi juo ir dėl to sąveikoje su juo  laisvas. Čia kalbama ne apie asmeninį viešpatavimą 

reiškiniui, o apie žmogaus kaip žmonijos apskritai atstovo viešpatavimą. Pastarasis priklauso nuo 

bendrinančių sumanymų pažangos. Gėris bendrinančioje gyvastyje – dermės ir  bendrumo laisvės sfera; 

gėris savaimingume – naudojimosi priemone (pažinumo, tapatumo, padarymo gebėjimai) laisvės sfera; 

gėris pasaulėžiūroje ar veiksenoje – naudojimosi meistriškumu  laisvės sfera. Gėris - žinotinumo 

produktas. Tikrovės reiškiniai, rodantys žmogaus viešpatavimą supančiam materialiam pasauliui, 

pasirodo kaip gėrybės, kaip aukštas, pasigėrėjimą keliantis profesionalumas. Gėrybė – profesionalumo 

sąryšio kategorija: profesionalumo ypatumas  apibūdintas tiek savaiminiuose, tiek ir bendrinančio 

gyvastingumo reiškiniuose principingai įasmenintas ir abiem atvejais vardina  objektyvią – materialią  

bendrinančią esatį. 
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Pasaulėžiūra - aukščiausia pasaulio tapatumo forma pagal gėrio dėsnius. Ji visus būties ženklus 

paverčia gėrybėmis. Apie ką bekalbėtų veikėjas – apie pasiaukojimo kančias, apie kilnumo atvejus, apie 

nesėkmes ar neatitikimus – jo darbingumas pateikia pasigerėjimą keliantį profesionalumą. Gėris 

pasaulėžiūroje tai ir išaukštintos formos, ir gilūs turiniai, ir meistriškumas (laisvas naudojimasis sritimi 

ir veiklinančiomis aplinkomis), ir numatymo veiklinančios koncepcijos reikšmingumas. Tai ne 

gyvastingumo kopijavimas, o tikrovės perdarymas darbingumu (gipsinė žmogaus rankos forma ir 

skulptūra) būtybėse ir produktuose, atskleidžiant dvasingumą ir prasmę. Pasaulėžiūros kartotinumuose 

gėrio idealai kviečia žmones veikti, skatina smalsumą gebėjimui rasti priemonių vidinį matmenį, 

pasikartojančiai susieti priemonių ypatumus su žmogaus bendrinančiais reikalais; moko gėrio pagavos ir 

suvokimo, darbingumo pagal gėrio dėsnius; formuoja žmogaus profesionaliai vertybišką kryptingumą 

pasaulyje.  

 

3.3. Kilnumas 

3.3.1. Kilnumo savastingumas.  

 

Gėrybė – reiškinio teigianti bendražmogiška vertybė, kai bendrinimas reiškinius pilnai ir laisvai 

naudoja. Kilnumas – priemonės profesionali ypatybė; tai priemonės, vardinančios teigiamą reikšmę 

bendrinimui ir turinčios savyje didžiulę profesionalaus tapatinimosi jėgą. Nenaudojama jėga  (nelaisvės 

sfera) atrodo grėsmingai. Visiška jos panauda – žinotinumo reikmė;  eigoje atsiskleidžia vis naujos ir 

naujos žmogiškojo pajėgumo galimybės. Iškilūs reiškiniai sukelia žavesį, o tuo pačiu galimas ir 

profesionalus neigiantis stabtelėjimas, netgi baimės potyris. Priklausomai nuo priimtinumo akcentų 

(susižavėjimas-baimė) įsiasmenina du kilnumo pamatymai: aukštinančio žmogaus pajėgumą ir jį 

slopinantis. Tarp jų – kilnumo atvejų gausa. Iškilūs gamtos/savastingi savaiminiai reiškiniai ir gamtinis 

žmogaus tapatumas, gamtos gėrybių panauda. Iškilumas bendrinime – žmogaus padaryti techniniai 

dirbiniai, bendrumo judėjimai, galingi pagal rezultatus (numatymo pasiekimas) darbingumo proveržiai. 

Tapatumas tokiam pajėgumui – pilnatviškas žinotinumo procesas, eilės kartų gyvastingas veikimas. 

Kilnumas – objektyvus profesionalumo ypatumas; esaties priemonėse ir reiškiniuose, kurie reikšmingi 

plačiu teigiamu bendrinimu ir įtakoja, apibrėžtai arba visumoje, pilnatviško viešumo gyvastingumą. Dėl 

didelio pajėgumo ir didžiulės apimties iškilūs reiškiniai iš karto negali būti tapatinami pilnai, dėl to 

sąveikoje su jais žmogus nelaisvas. Gėrybės – laisvės sfera, o kilnumas – nelaisvo žmogaus sfera. 

 

3.3.2. Kilnumas pasaulėžiūroje  

 

Kilnumo pasaulėžiūroje rėpties  formos – didumas, apimtis ir didybė. Tapatinimasis su vienu 

pajėgumu ir priklausomybė nuo kitų suteikia per gėrybes ir kilnumą profesionalumo įspūdį. Labai 

svarbu žmogiškumo saikas: kilnumo nepasiekiamumas asmenybę menkina, daro nereikšminga 

amžinybės begalybėje; išskirtinumą didina ir minimalus funkcinis naudingumas; kilnumas tapatinamas 

su dieviškumu parodo žmogiškąsias viltis, idealų siekimą, idealumą, kuris pasiekimas didžiulėmis 

kilimo, siekiant tapatumo, pastangomis, tolimomis nuo kasdienės apsupties; kitoks kilnumas, kaip 

besiskleidžiantis pajėgumas, galintis pasikartoti kiekviename to siekiančiame žmoguje. Kilnumas  kaip 

melagingas ir tikrasis iškilumas: statusingumas ir įnoriai, nesiskaitymas, kaprizai; garbės troškimas, kai 

dvasingumas siejamas su aklu pataikavimu, prilyginamu meilei; o tyli pagarba prilyginama šaltumui ir 

šiurkštumui. Netekęs statuso žmogus lieka be tariamo iškilumo ir naudingumo, tik su savąja gėla ir 

nelaimėmis. Štai tokiu atveju yra galimybė atsiremti į žmogiškąjį dvasingumą ir įgyti daugiau nei 

naudojimąsi kitais – naudojimąsi savimi ir savo troškimais, realų gyvastingumo matymą. Kilnumas 

reiškiasi didingame ir begaliniame pasaulyje: gamta ir žmogiškasis gyvastingumas, visata ir bendrumų 

iššūkiai ir pan.;  šalia – kitoks pasaulis – jaukus, gyvastingas, sušildytas žmogiškojo dvasingumo – tarsi 

šviečia iš vidaus. Harmoningas, uždaros pilnatvės pasaulis žmogui yra prigimtinis, tapatus jam, 
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negąsdinantis – jame nėra nieko nepažinaus. Kilnumas pasaulėžiūroje reikalauja ypatingo intensyvumo, 

ryškumo, veiklinančio išraiškingumo, aplinkų pakylėjimo, o šiuolaikiškumo epochiniai iškilūs įvykiai – 

dar ryškesnių, įspūdingesnių, veiklinančių aplinkų. 

 

3.4. Pasiaukojimas 

3.4.1.  Pasiaukojimas – negrįžtamas praradimas ir 

nemirtingumo teiga 

 

Žmogus mirtingas ir asmenybės negali nejaudinti gyvastingumo  prasmės, mirtingumo ir 

nemirtingumo klausimai. Žmonijos žinotinumas pripildytas pasiaukojančiais sambūviais. Pasaulėžiūra 

savita išmintimi viduje linkusi į pasiaukojimo sritį. Kitaip tariant ir asmenybės gyvybingumas, ir 

bendrinimo žinotinumas, ir veiklinimo procesas dažnai persipina su pasiaukojimo problema. XX amžius 

pristatomas ir kaip bendrumo sukrėtimų, revoliucijų, karų, krizių, audringų permainų, įvairiuose Žemės 

taškuose kilusių sudėtingų, įtemptų situacijų laikotarpis. Pasiaukojimo problemų teorizavimas tokioje 

apsuptyje tampa savianalize ir pasaulio įprasminimu. Šalia to pasaulinė būklė pateikiama kaip 

neatitikimas (profesionalumo kategorija). Asmenų iškilumas priskiriamas arba prie neatitikimo, arba 

prie pasiaukojimo formų. Jeigu XX amžiaus dvasingumą siejame su neatitikimo ir pasiaukojimo 

sąveika, tuomet profesionalumo struktūros formulė „kančios – žūtis – liūdesys – džiaugsmas“. 

Pasiaukojime labai svarbu perėjimas nuo liūdesio prie džiaugsmo – tai viena didžiausių pasiaukojimo 

paslapčių. Pasiaukojimo dėsningumas įvykius konceptuojančioje sferoje – žūties perėjimas į atgimimą, 

o emocinėje sferoje – liūdesio į džiaugsmą. Pasiaukojimo emocija (stabtelėjimas) – gilaus liūdesio ir 

išaukštinančio žavėjimosi derinimas. Reali profesionalumo išminties problematika – žemiškojo 

nemirtingumo esatis. Veikėjai gyvastingi savito veikimo rezultatuose ir jų tęstinumo atmintyje, 

reikaluose, išskirtinumuose. Mirštančio žmogaus asmenybėje pasiaukojantis numatymas atskleidžia tai, 

kas tęsiama žmonijoje. 

 

3.4.2. Išminties aspektai pasiaukojime 

 

Pasiaukojimas įprasmindamas nepakartojamo individualumo žūtį kaip pilnatviško pasaulio 

griūtį, tuo pačiu, nežiūrint į baigtinės būtybės išėjimą, teigia pasaulio sąrangos beribiškumą ir tvirtumą. 

Būtent baigtinėje būtybėje pasiaukojimas išskiria nemirtingumo bruožus, rodančius asmenybės ir 

pasaulio sąrangos baigtino ir begalinio giminingus bruožus. Pasiaukojimas – išmintinga pasaulėžiūra, 

kelianti ir sprendžianti gyvastingumo ir mirtingumo ribines metafizines problemas, suvokianti būties 

prasmę, analizuojanti jos globalias problemas – nepajudinamumą, amžinumą, begalybę – nepaisant 

nuolatinės kaitos. Pasiaukojimo situacijų įprasminimas pasaulinėje veiklinančioje gyvensenoje remiasi 

dvejomis kraštutinėmis pozicijomis – egzistencine ir budistine. Pirmosios centre mirtingumas kaip 

išskirtinė išminties ir pasaulėžiūros problema:  gyvastingumas tiek pat absurdiškas kaip ir mirtingumas. 

Antroji teigia, jog mirtingumas tolygus gyvastingumui. Abiem atvejais pasiaukojimui vietos nėra. Tik 

ten, kur gyvenimas siejamas su kitais žmonėmis, asmenybės netekimas (liūdesys) tuo pačiu ir jos darbų 

tąsa (džiaugsmas). Pasiaukojimas kildintinas iš bendrinimo prieštaros: tarp to, kas būtina bendrinimui ir 

laikinos praktinės negalios tai padaryti. Neišvengiamai nepakankamas žinojimas, nemokšiškumas 

dažnai tampa pasiaukojimo paskata. Pasiaukojimas – pasaulinių pažinumo prieštarų įprasminimas, 

žmonijos kelių paieška. Pasiaukojimo kategorija ženklina ne žmogaus nesėkmes, atsiradusias dėl dalinių 

nesklandumų, o žmonijos nesėkmes – tam tikrą fundamentalų būties, įtakojančios asmenybės likimą, 

neiškilumą. 
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3.4.3. Pasiaukojimas pasaulėžiūroje 

 

Žmonijos atmintyje žinotinumo aspektai sietini su pasiaukojimu ir įvairiais pasireiškimais 

konkrečiai duotu atveju. Antikoje – pasiaukojimas (heroizmas) tai, kas už individualios būties. Nauda 

(valdžia), principas, nepaaiškinama jėga lemia tam tikrą būtiną elgseną, paremtą jausenomis – pačia 

jautriausia pasaulinės sąrangos esatimi. Viduramžiais – pasiaukojimas tai kančia ir nusiraminimas, kad 

būna dar sunkiau ir dar blogiau (Kristaus kančia), stebuklo laukimas dieviškajame aiškinime. Naujieji 

laikai – pasaulis, jo pasiaukojimai tai siekis viską paaiškinti vidinėmis priežastimis, siejamas su 

materialia gamtine (savastinga) kiltimi. Pasiaukojimas tai elgsena, nesiejama su apsuptimi. Priešingai, 

tai elgsena savitu aktyvumu priešpastatyta apsupčiai. Atgimimas iškėlė asmenybę su jos šūkiu „daryk ką 

nori“ ir atsisakė religinės moralės, o tuo pačiu paliko žmogų dažnai be jokios moralės, sąžinės, garbės 

„visų kovoje prieš visus“.  Iliuzija liko humanistų utopija, skelbianti kad asmenybė be jokių apribojimų 

protinga ir gėrio labui panaudos savąjį laiką. Tuo pačiu, XVII a. Prancūzijos realybė -  visiška 

reglamentacija: politikoje – absoliuti monarchija; moksle ir filosofijoje – Dekarto  mokymas apie 

metodą – žmogiškosios minties darbo griežtas taisykles; mene – klasicizmo taisyklės. Asmenybės 

pasiaukojimas – reali, absoliučiai normatyvi atvertis – pareigos sutvarkytai viešumai, kartotinumo 

visaapimančio prado pirmumas elgsenoje. Romantinėje pasaulėžiūroje pasaulis toks, koks dvasingumas. 

Didžioji prancūzų revoliucija išryškino suvokimą, kad visaapimantis pradas gali būti ne tik dieviškosios 

kilmės, bet ir pikto nešėjas. Pasiaukojimas – elgsena besipriešinanti tam, kas pikta – gyvastingumo 

oazės dykumoje. 

Vertinančioje pasaulėžiūroje – įtampa tarp asmenybės ir bendrinimo,  žmogiškųjų siekių ir 

apsupties kliuvinių, begalės darbingumo proveržių ir asmenybės baigtinės būties. Vyrauja pasiaukojimo 

situacijos, kuriose veikia nesiaukojantis žmogus. Gyvastingume pasiaukojimas tampa įprastu 

žinotinumu, o jo veikėjas matomas kaip uždaras ir nelaimėlis žmogus. Pasaulėžiūroje pasiaukojimas 

kaip tai kas rodytina išnyksta, tačiau kaip elementas pasiaukojimas išlieka visose pasaulėžiūros kiltyse ir 

rodiniuose apie nepakantumą žmogaus ir bendrinimo nesuderintumui.  Tam, kad pasiaukojimas nustotų 

būti nuolatiniu bendro gyvastingumo  palydovu bendrinimas/is privalo tapti žmogišku, harmoningai 

derėti su asmenybe – žmogus privalo įveikti atskirtumą nuo pasaulio, ieškoti prarastos gyvastingumo 

prasmės. Tai vertinančio realizmo pasiaukojimo koncepcija.  

Pasiaukojimo pasaulėžiūra teigia žmogaus gyvastingumo bendrinančią prasmę ir rodo, kad 

žmogaus nemirtingumas besikartojančiame viešinimo nemirtingume.  Pasiaukojimo svarbi sritis 

„žmogus ir žinotinumas“ – pertvarkomieji sąjūdžiai (revoliucijos). Juose veikėjo motyvai ir patikros 

pagrindas ne asmeniniai įgeidžiai, o žinomumo judėjimai, „pakeliantys veikėjus ant bangos“.  

Pasiaukojimo kaltė arba atsakomybė už žinotinumą – pasaulinis patikros kontekstas -  žmogų padaro 

arba žinomumo, arba nežinomumo dalyviu  žinotinumo procese. Dėl to veikėjas yra atsakingas už kelio 

pasirinkimą, taisyklingą gyvastingumo klausimų sprendimą, jo prasmės suvokimą. Pasiaukojimas – tai 

žinotinumo eiga, jo dėsniai. Žmogiškumo išvirkščioji pusė – pyktis. Išmintis ir pasiaukojimo amžinos 

sritys – meilė, gyvastingumas, mirtingumas. Nuolat matomas mirtingumo kartotinumas dar labiau 

paryškina gyvastingumą teigiamą kaip gėrį. 

 

3.4.4. Pasiaukojimo esatis 

 

Pasiaukojimas – žodis, kuriame girdisi neviltis, mirtingumas – tai „paribio“ situacija, išryškinanti 

pasaulio gėrybes, profesionalumo turtus, pajautos žavesį, įpročio didingumą. Aiškesniais tampa tiesa ir 

apgaulė, tai kas gera ir pikta, pati žmogiškosios esaties prasmė. Pasiaukojimas visada optimistinis 

pasiaukojimas, kai mirtingumas tarnauja gyvastingumui. Pasiaukojimas atskleidžia:  

o asmenybės žūtį arba išskirtines kančias; 

o asmenybės netekties žmonėms negrįžtamumą; 
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o nemirtingus, bendrinančiai vertingus pradus, esančius nesiantrinančiame  individualume ir to 

tąsą žmonijos gyvastingume; 

o būties aukštąsias problemas, žmogaus gyvastingumo bendrinimo/si prasmę; 

o pasiaukojančio būdo aktyvumą  sąveikoje su apsuptimi; 

o pasaulio išdėstymo išmintingą įprasminimą; 

o žinotinai, laikinai neišsprendžiamas prieštaras; 

o pasaulėžiūrą, teigiančią pasiaukojimą ir tuo teikiančią žmonėms „švarinančią“ patikrą. 

Iškilios pasaulėžiūros visada nekantrios ateičiai. Jos skubina gyvastingumą, veržiasi idealus 

derinti esatyje jau šiandien. Tai gyvastingumo gebėjimas, nesitaikstant prie neišaukštinto pasaulio, 

remtis prieiga pateikiančia/suprantančia reikiamą gyvastingumą. Tokia nedermė su apsupties terpe 

asmenybei dažnai pasekminga netektimis, net mirtimi. Tačiau vardinama tokia nenorinti su niekuo 

pasikartoti asmenybė nutiesia kelią į iškilesnį pasaulio išdėstymą, kančia ir žūtimi atveria naujus 

žmogiškosios būties horizontus. Pagrindinė pasiaukojančių numatymų problema – žmogiškųjų 

galimybių plėtra, peržengimas tų ribų, kurios susiklostė žinotinume, bet tapo ankštomis siekiantiems  

dvasingumo aukštųjų idealų. Pasiaukojimas – tai kelias link to, kas turi būti, tai visada riba ir didžiausia 

našta; tai gyvastingumo koncepcija, atskleidžianti jo bendrinančią prasmę. Tokiu atveju žmogiškosios 

būties esatis ir siekis  nei „gyvastingume sau“, nei „gyvastingume atsisakant savęs“; asmenybės pažanga 

matoma ne skaičiuojant, o „įvardinant“ – įvardinant bendrinimą/si, įvardinant žmoniją. Kita vertus visa 

bendrinimo/si pažanga tik žmoguje ir per žmogų, o ne „nepaisant jo“ arba „naudojantis juo“. 

Profesionalumo idealas – žmogus ir žmonijos problemų sprendimas – tai konceptuali išvada, kuri galima 

pasaulio žinotinumo pasiaukojančioje pasaulėžiūroje. 

 

3.5. Neatitikimai 

3.5.1. Neatitikimas – bendrinančios gyvensenos realybė 

 

Neatitikimas bendrume, nes objektyvus, kai kalbama apie priemonės ypatumus  ir subjektyvus, 

kai nurodome jos priimtinumo pobūdį. Priklausomai nuo reiškinio apsupties galimas nepakantumas arba 

neatitikimas. Neatitikimas – tai bendrinimui reikšmingas, profesionalumo idealų dvasingume 

išaukštintas, šviesus nepakantumas, kai atmetamos vienokios žmogiškosios savybės ar bendrinimo/si 

reiškiniai ir teigiamos kitokios. Nepakantumas nebūtinai siejamas su neatitikimu, nors neatitikimą 

visada lydi nepakantumas. Neatitikimas  visada reiškinio objektyvi, bendrinanti vertybė, tačiau jis 

dažniausia matomas ne kaip objektyvus, o kaip subjektyvus - žmogiškasis turinys, apsuptyje rodantis 

prieštaravimą siekiamybei/idealui. 

 

3.5.2. Neatitikimų išraiškos ir priimtinumas 

 

Nepakantumas užkrečiamas ir linksta į kolektyviškumą, tarp žmonių intensyvėja. Neatitikimu 

naudojasi tos pasaulėžiūros, kurios skirtos masinei viešumai – rodomas tekstinis ar fizinis išskirtinumas, 

atvejų modeliavimas. Veikėjai, kurie gerai žino neatitikimų priimtinumo ypatumus, paprastai pirmiausia 

kreipiasi ne į televizijos žiūrovus, o į „gyvą auditoriją“. Po to kreipimasis kartu su auditorijos reakcija 

pateikiamas televizijos laidoje. Neatitikimai ženkliniuose išskirtinumuose (sistemose) rodomi tik 

„paruoštai“ publikai, iš anksto žinančiai apie ženklinių išskirtinumų transformacijas – pažeidus įprastą 

eigą iššaukiamas neatitikimo efektais; arba neatitikimas kaip skirtingų savastingumų reikalavimų 

supainiojimas (tarkim reikalavimai darbui su tekstu ir ženklų sistema). Taip atsiranda „atitikimai 

poreikiams“ ir „tarsi“ neatitikimai apsuptyje. 

Vienintelė, savaiminga tikėjimo veiksena pasaulėžiūra neturi galių paaiškinti neatitikimų. 

Neatitinkančio apsupčiai tikėjimas veiksena pateikimas negerumas ir matančiajam, ir su tuo 

gyvenančiajam, ir tuo besidominančiajam. Tikėjimo veiksena tiesiogiai išreiškia bendrinančius idealus ir 



23 

 

negali dėl savojo specifiškumo tiesiogiai vertinti, neigti, o tuo pačiu būti nepakančiu. Kitose 

pasaulėžiūrose neatitikimai visada neša savyje toli pažengusį vertinimo pradą. Nepakantumas – 

profesionalumo forma stabdančiai pripildyta vertinimo. Ji suteikia veikėjui/žinovui neribotas galimybes 

sąveikai su duotojo laiko neprisitaikymais/ tvarkymu ir tvarka/ neprisitaikymu. Neatitikimas – 

civilizacijos pažangos rezultatas. Nepakantumas sietinas su demokratija – priešinimasis hierarchijai, 

pataikavimui pareigoms, įvairiems autoritetams; tai jėga, kuri priešinasi bet kokiam nelygiateisiškumui, 

prievartai, savivalei, fiurerizmui. Neatitikimas – šiuolaikiškumo vertinimas. Nepakantumas – 

šiuolaikiškas, jo taikinys visada konkretus ir apibrėžtas. Net jeigu nepalaikymas prisimena tai, kas seniai 

praėjo, nepakantumas jam – šiandieninis. Nepakantumas aiškiai matoma, užkrečiama stabdančio 

vertinimo forma, laukianti masinio priimtinumo. Vertinimas, nepriimtinumo gausa pateikiami 

netiesiogiai. Nepalaikymo priimtinumas nukreipiamas link išrankios vertinančios sąveikos su 

nepriimtinu reiškiniu. Nepasitikėjimas viešumos protingumu sukelia lėkštą ir netgi nešvankų 

nepakantumą. Skirtingai nei pasiaukojimas nepakantumas neišsako „tiesiogiai ir teigiančiai“ idealo, o 

numano jį kaip priešybę tam, kas teikiama. Priimantysis jau pats savitame žinomume išsirenka ir 

priešpastato neatitikimo reiškiniui aukštuosius profesionalumo idealus. 

 

 

3.5.3. Neatitikimas kaip prieštaravimas 

 

Neatitikimo esatis prieštaravime. Neatitikimas kontrasto, nesutarimo, priešpastatymo rezultatas: 

nežinomo – žinomam; nevykėlio – išmanančiam; begalinio apibrėžtumo – begalinei savivalei; 

automatiškumo – gyvastingumui; melagingo, tariamai pagrindžiančio – reikšmingam, tvirtam ir 

patikimam; vidinės tuštumos – išvaizdai, pretenduojančiai būti reikšminga; laikysena žemiau vidurio – 

laikysena aukščiau vidurio ir pan. Tai prieštaravimai iš žinotinumo, ryškinančio kurią nors neatitikimo 

rėptį.  Formos labai įvairios, tačiau esatyje derinami visada du priešpastatyti pradai. Vienas iš jų tarsi 

teigia ir patraukia dėmesį, tačiau veikloje virsta neigtina ypatybe. Neatitikimas esatyje įtemptą laukimą 

paverčia niekuo. Kai šalia įprasto kartotinumo atsiranda savivalė, ji gali sukelti savitą nesutarimą arba 

netgi nepakantumą. Prieštaravime, iššaukiančiame neatitikimą, pirmoji, viena pusė atrodo reikšminga, 

priimtina ir daro didžiulį įspūdį. Vėliau, kita pusė priimama kaip nepavykusi, kelianti nusivylimą. 

Nepakantumas neatitikimui stebėsenoje labai panašus į baimę ar pasimetimą. Tai skirtingi dvasingo 

veikimo pasireiškimai. Juos suartina tai, kad jie pasirodo nelauktai. Laukiama reikšmingo, esatyje 

derintino, o pasirodo niekutis. Tarkim turimas veikėjo statusas ir veiklos rezultatai. Aštrumas – tai 

nelaukiamumas, žaibiškumas. Jis kasdienį nuosaikumą kaip faktą nelauktai sugretina su aukštais 

profesionalumo idealais. Toks priešpastatymas reikalauja mintinio aktyvumo priešpastatymo 

priimtinumo procese ir iššaukia įvairių reiškinių pamatymą neatitikimo šviesoje. Teorizuojant 

nepakantumas profesionalumo turiniui iššaukiamas neatitikimu tarp to, ko laukiama ir to, kas netikėtai 

pamatoma tikrovėje (tai kas tikra, galima patikrinti). Toks nepakantumas tuo pačiu ir vertinantis – 

kryptingai priešpastatoma aukšti profesionalumo idealai ir reiškinys, pretenduojantis, tačiau 

neatitinkantis idealams. 

Nepakantumui nepakanka neatitikimo tikrovėje. Jam būtinas priimtinumo gebėjimas ir 

nepalaikymo drąsa, kuri kaip profesionalumo drąsa visada paremta aukštais profesionalumo idealais. 

Kitaip nepalaikymas tampa skeptiškumu, cinizmu, nešvankumu ir pan. Nepalaikymas pačia bendriausia 

profesionalumo forma „nutveria“ tikrovės prieštaravimus. Jis būdingas profesionaliai pažangiai 

galvosenai, gebančiai greitai, stabdančiai/vertybiškai įvertinti reiškinio dermę esatyje, linkusiai 

turtinančiai ir greitai gretinti bei lyginti. Nepalaikymo drąsos aktyvi darbinga forma – proto aštrumas 

(stabdantis tikslumas). Jeigu nepalaikymas – gebėjimas priimti neatitikimą, tai proto aštrumas - 

darbingumas, ryškinantis neatitikimus arba juos formuluojantis. Proto aštrumas – tai skvarbumas  
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koncentruoti, užaštrinti ir profesionaliai įvertinti realius tikrovės prieštaravimus tam, kad jų neatitikimas 

taptų akivaizdžiu ir juntamu.  

 

3.5.4. Griovimas ir pakylėjimas nepakantume 

 

Nepakantumas neatitikimui turtingas sprogdinančiu vertinančiu turiniu. Tačiau vertinančiame 

nepakantumo šuore nėra tuščio, lemtingo neigimo. Tikrasis protingumas žmogiškas. Nepakantumas 

neatitikimui tai ne visaapimantis, negailestingas aktas, neigimas, griovimas. Protingumo (galvosenos) 

pagrindas – ne kosminio nihilizmo išmintis, o aukštieji profesionalumo idealai, kurių įtvirtinimui ir 

vykdomas vertinimas. Nepakantumas – vertinanti jėga, tiek pat teigianti ir neigianti. Jis siekia esatyje 

sugriauti netaisyklingumą ir įtvirtinti naują, idealų, principingai skirtingą; tai ne tik atmetimas, bet ir 

įtvirtinimas. Neatitikimas – gyvastingumą teigiantis, gyvenseną tikrinantis džiaugsmingas požiūris, 

jungiantis žinotinumo, pasaulėžiūros ir profesionalumo reikšmingumus. „Gatvės“ – viešoje elgsenoje 

neatitikimų nepriimtinumas ir nepakantumas jiems nuo seno siejamas su humoru, komiškumu, satyra, 

pokštais, juoku. Tai potyrių, humoro jausenų terpė. Profesionalumo, išminties nesėkmės, skubotumas, 

pasaulėžiūros, kuri skelbiama viešai, neatitikimas tam, kas įprasta kaip uždaro asmeninio gyvenimo 

pažiūros ir t.t. „tarpininkų“ (gyvenimo stebėtojų – nemokančių dirbti, užsiimti darbingumo veiklinimu, 

neteikiančių turininių rezultatų) pasipelnymo terpė. Antikos šventės, viduramžių karnavalai turėjo 

savąją, gyvenseną bendrinančią paskirtį, logiką, dėsnius, vertybes. Visų pirma, žmogus, kaip viso, kas 

supa matas; konkretus žmogus ir apibrėžta apsuptis  – žmogaus savaeigiai norėjimai ir poreikiai – visų 

vertybių matas. Toks požiūris atveria fizinį ir dvasingą judrumą, proto pastabumą ir nevaldomas 

jausenas – tuo pačiu sukuria karnavalinį juoką, pilną gyvybiškumo, akiplėšiškumo, šiurkštumo, 

nesiskaitymo. Jis nukreipia visus prieš visus – tikimybinės linksmybės. Juokas tuo pačiu džiugus ir 

pašiepiantis, teigiantis ir neigiantis, baudžiantis ir pakylėjantis, laidojantis ir prikeliantis. Taip visi 

įsilieja į pilnatvišką pasaulį. Šalia to – satyra, kuri atskirai nuo pajuokos reiškinio, priešpastatantį jam 

save. Šiuo atveju sugriaunamas juokingumo pilnatviškumas ir juokingumas tampa atskiru atveju, 

fragmentišku ir naikinančiu. Grąžinti žmogui tikrąjį džiugesį, karnavalinį juoką, kai tuo pačiu ir 

teigiama, ir neigiama, kai esatyje derinami humoro ir satyros pradai gali tik tarpprofesinė/ 

profesionalumo gyvensena, kur ir juokas turi mokėti parodyti savitą profesionalumo savastį. 

 

3.5.5. Neatitikimo rėptys.Nepakantumo matmuo 

 

Nepalaikymas ir neremtinumas – pagrindinės neatitikimo rėptys. Nepalaikymas pakylėja  

reiškinį, išvalo jį nuo trūkumų, padeda pilniau atskleisti tai, kas jame bendrinančiai vertinga; savitame 

objekte visada išskiria kurias nors vietas, atitinkančias siekiniui/idealui. Trūkumai dažniausia yra tik 

privalumų tęstinumas – tokie trūkumai nepalaikymo taikinys. Nepalaikymo objektas vertintinas, nors 

visumoje yra priimtinas. Neremtinumu naudojamasi, kai neigtini ne atskiri reiškinio ypatumai, o visas 

reiškinio derinimas esatyje – jis bendrinančiai pavojingas,  grasina žala. Tarp nepalaikymo ir 

neremtinumo galimi įvairūs nepakantumo atvejai, kurių pasikartojanti gausa rodo tikrovės profesionalų 

turtingumą. Nepakantumo formos ir matmuo priklauso ir nuo priemonių objektyvių profesionalių 

ypatumų ir nuo veikėjo/žinovo pasaulėžiūrinių principų, jo profesionalios sąveikos su apsuptimi, nuo 

gyvenseną veiklinančio paveldo. Neatitikimas turi vietovės ir laikmečio atspalvį, nepakartojamą 

užimtumo plėtros formą, o jo bendražmogiški bruožai   priklauso nuo žinotinumo (suvokiant produktus) 

kaitos. Yra reiškinių kuriems nepakantus visas pasaulis. 
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3.5.6. Gyvastingumo neatitikimų analizės žinotinumas 

 

 Neatitikimų derinimo esatyje ypatumai skirtingose epochose skirtingi. Skirtinga ir tikrovė, ir 

neatitikimo gyvastingumo neatitikimų analizės prieigos pozicija. Seniausiuose neatitikimų patikrose 

vertinama iš žiūros „aš“ taško. Prieigos pozicija – nepakantumą reiškiančio asmeninė sąveika. Kai 

mąstysenoje ir vertinime pasirodo norminimas (sen.Roma), tiksliai atskiriama tai, kas gera ir pikta, 

teigtina ir neigtina. Prieigos taškas gyvastingumo neremtinumo analizavimui – norminis 

pateikimas/supratimas apie tikslingai besikartojantį pasaulio sutvarkymą. Atgimimo neatitikimų 

aprašuose atostūmio pradas – žmogiškasis savastingumas, žmogaus kaip pasaulio išdėstymo matmens 

pateikimas/supratimas. Nepakantume kvailybė ir objektas, ir subjektas.  „Normali“ kvailybė „teisia“ 

begalinę, neprotingą, nežmogišką kvailybę. Tai civilizacijos pažangos realus prieštaravimas. Viena 

vertus, kiekvienas žmogus neturi galimybės viską pradėti iš pradžių, nesiremdamas prieš tai buvusia 

gyvensena. Kita vertus, nepriimtinas gyvensenos sudogmatinimas, atitraukimas nuo praktinių viešinimo 

bandymų, fantazavimas dėl idėjų, nebetinkančių šiuolaikiškumo realijoms. Toks prieštaravimas bet 

kokią pradžią ar idėją dėl dogmatinio derinimo esatyje būdo gali paversti pasiaukojimu arba neatitikimu. 

Neatitikimo veiklinančios galimybės – gebėjimas paaiškinti ir pavaizduoti patį pasaulio išdėstymą, 

pateikiant jį apribotu pjūviu, gebėjimas pateikti ir  pasaulio veiklinančią koncepciją,  ir gyvastingumo 

didžiulę panoramą. Kitaip atrodo neremtinumas, kurio prieigose abstrakčiomis dorovinėmis ir 

profesionaliomis normomis apginkluotas veikėjas. Jo  visi abstraktūs – neigiami bruožai priešpastatomi 

labdaringumui. Taip randasi pasipūtimo, nemokšiškumo, nepakantumo žmonėms neremtinumas. Dar 

kitaip matomas pasaulio išdėstymo parodymas, kai vertinamas pasaulio ir žmogaus neišaukštinimas. 

Švietimo epochos idėjų utopiškumas, politiniai prožektai, aiškinantys kaip monarchui parinkti protingus 

patarėjus, o ministrus išmokyti atsižvelgti į bendrinantį gėrį, ieškoti ir įvertinti žmones, talentingus ir 

daug padariusius visų labui. Skirtingai dėstoma, kai pateikiama/suprantama, jog pasaulis nesėkmingas 

dėl to, kad netinkamas dvasingumas; žmogaus vidinis pasaulis aiškinamas per veiklinimą, priešpastatant 

vaizduojamą ir tiesioginį reikšmingumą. Neatitikimo analizavimui belieka suformuluoti nuostatas apie 

nepasiekiamą pasaulio išaukštinimą ir jomis remiantis vertinti asmenį; arba nuostatas apie nepasiekiamą 

asmenybės išaukštinimą padaryti pasaulio vertinimo pagrindu. Taip susiformuoja nepakantumo 

aisbergas. XIX amžius sietinas su besiplečiančia profesionalaus idealo pozicija vertinime. Asmenybė 

tampa įvairių bendrinančių sąveikų sankirtos vieta. Nepakantumas savąjį objektą priešpastato žmonijai 

ir atveria galimybes realizmui – žmogui žmonijos akivaizdoje; teigtina asmenybės ir bendrinimo/si 

vienovė; busybė kaip profesionalumo idealas, pozicija, rodanti įvairių žmonių įvairių pasirinkimų 

(tinkamų ir netinkamų) pasekmes. Svarbia tampa  „sutankinto“ laiko idėja.   

Teiktini neatitikime galimi stabdančio vertinimo prieigos taškai: asmeninė sąveika; 

pateikimas/supratimas apie tikslingai pasikartojantį pasaulio sutvarkymą; žmogiškasis savastingumas 

kaip matas; norma; sveika nuovoka; neįvyksiantis išaukštinimas; idealas apimantis gyvastingumo 

pateikimus/supratimus viešinime; busybės požiūrio taškas. Procesas skatina prieigas idealo plėtrai ir 

aukštinimui; šia pozicija naudodamasis neatitikimas analizuoja tikrovę. Kuo plačiau apimama tikrovė ir 

individo dvasingumo turtai, tuo daugiau idealas pritraukia viešumos pateikimus/supratimus apie 

gyvastingumą. Besikartojanti neatitikimo rėpčių, formų, atvejų gausa ir įvairovė (atsižvelgiant į 

užimtumo ir  žinotinumo  pasikartojimus) atsiremia į vienintelę esatį – bendrinančiai stabdantį, 

bendrinančiai reikšmingą prieštaravimą, rodantį reiškinio arba jo dalies neatitikimą aukštiesiems 

profesionalumo idealams. Nepakantumas neatitikimams baudžia pasaulinius neišaukštinimus, išgrynina 

ir atnaujina  žmogų, teigia  būties džiaugsmą.  
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3.6. Profesionalumo ypatumų besikartojanti gausa 

3.6.1. Nesiskaitymas 

 

Gėrybė ir nesiskaitymas – antipodai. Gerumas tampa priešinimusi, dingsta dėmesingumas. 

Draustinumo ribos, susijusios su gerumu, įveikiamos priešinimusi, po to, vėl grįžtama prie gerumo. 

Kokios pasaulėžiūros ir nesiskaitymo sąsajos? Numatymai visada turi gerumo formą, o į pasaulėžiūros 

dalyką įeina ne tik gerumai, bet ir priešinimaisi. Net tai, kas gyvastingumo požiūriu reiškiniuose yra 

atstumiančio, veiklinančiuose numatymuose teikia profesionalų pritarimą. Tokio pritarimo pagrindas yra 

galimybė atpažinti tikrovę, kurią numatymuose meistriškai pateikia žinovas. Taigi, gėrybė ir 

nesiskaitymas priešybės, kurias sieja persipynusių ryšių gausa. Nesiskaitymas – priemonių profesionalus 

ypatumas, savaiminiai savastingi duomenys, kurie duotame bendrinimo ir jo numatymų pažangos 

lygmenyje turi bendražmogišką neigiamą reikšmę, nors ir nekelia žmonijai pavojaus, kadangi tose 

priemonėse esančios jėgos tapačios žmogui, nes jo naudojamos. 

 

3.6.2. Žalingumas 

 

Žalingumas priešpastatomas kilnumui. Tai kraštutinis nesiskaitymo atvejis, ypatingai neigianti 

vertybė. Tai reiškiniai arba priemonės vardinantys neigiančią bendražmogišką reikšmę ir grėsmingi 

žmonijai, nes netapatūs žmonėms, jų nenaudojami ir gali sukelti grėsmingą pavojų. Jeigu žmonija 

nesinaudoja savitomis bendrinimo/si sąveikomis, tai pastarosios gali tapti didelių netekčių šaltiniu. Visi 

reiškiniai priskirtini šiam grėsmingam pavojui priimtini kaip žalingi (fašizmas, atominis karas ir pan.). 

Žmonių nesugebėjimo pasinaudoti bendrinančiomis sąveikomis grėsmingiausias pasireiškimas – 

tironija. Didžiausias žalingumas – priklausymas nuo savivalės, kai nežinoma ar gėris bus paremtas, nes 

bet kada tai gali nepavykti. Bendrinimo aklumą galima apibūdinti perspėjimu – savivalė įveiks pati save, 

svarbiausia – nepaklusti. Nieko iš savivaliautojo nereikia atiminėti – paprasčiausia, reikia jam nieko 

neduoti. Įveikiant nesiskaitymą ir žalingumą būtina stiprinti gėrio matmenį.  

 

3.6.3. Siaubingumas 

 

 Siaubingumas artimas pasiaukojimui, bet gilumoje jam priešpastatytas kaip kategorija. 

Pasiaukojimas visada busybės šauklys, o siaubingumas ir be išeities, ir be vilties. Tai galima žūtis, 

nesusijusi su jokia apšvieta, neteikianti žmonėms ateinančio išsilaisvinimo nuo nelaimių, netekčių, 

žmonėms nežinoma, nenuspėjama, jiems viešpataujanti. Pasiaukojime nelaimė iškili, išaukštinanti 

žmogų, nes pastarasis visada susijęs su apsuptimi ir net žūdamas teigia žinomą pasaulį. Siaubingume 

žmogus, priešingai, apsupties priklausinys, nes jis nesinaudoja pasauliu.  Pasaulinių pervartų krizėse, kai 

subyra vienas pasaulio priimtinumas, o jo dar nepakeičia kitas – visa Visata matoma siaubingumo 

apšvietoje. Tam tikro žinotinumo, apibrėžtos tvarkos išnykimas to meto amžininkams atrodo kaip 

globali katastrofa. Tokia pasaulėjauta pripildyta neviltingo siaubingumo ir nusiminimo panaši į 

paveikslą, kuriame visos žmonijos žinotinumo likimas – vienas kitą palaikančiųjų aklųjų ėjimas vorele 

link bedugnės krašto. Siaubingumo kategorija apima tuos tikrovės reiškinius, kurie žmogui nėra laisvai 

pažinūs, todėl atneša nelaimes ir nesėkmes, nenuspėjami dargi žinotinumo riboje. Nesiskaitymas, 

žalingumas, siaubingumas – pasaulio profesionalūs ypatumai – neigiančios vertybės. Jos matomos 

pasaulėžiūroje ir pasirodo profesionalume. Tai kategorijos naudotinos profesionalumo mokyme. Be jų 

neįmanoma suvokti bendrinančių numatymų, perspėjančių dėl fašizmo siaubo. 
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3.6.4. Pilnatviškumas ir pertrūkis 

 

Daugelis profesionalių ypatumų, priskirtinų tikrovei ir pasaulėžiūrai, įprasminami sąvokose, o 

šiuolaikiškume įgiję platesnę reikšmę tampa kategorijomis. Pilnatviškumas ir pertrūkis – 

profesionalumo kategorijos, skirtos nuolat atsinaujinančių pasaulėžiūrų suvokimui šiuolaikiškume. 

Sutrūkinėjęs dvasingumo pasaulis – tai mintys be pilnatviškumo, elgesys   be šerdies, žinomumas be 

idealų, tikrinimai be gyvastingojo siekinio, atitrūkimas nuo pasaulio,  elgsena be vidinio 

visaapimtinumo; visa tai stebėtojo pozicija - nusišalinusi, pripildyta priešybių. Tokio tarsi pilnatviškumo 

dvasingumo turinys įtakotas civilizacijos šiuolaikiškume nuostatų, skirtų masinio žinomumo 

standartizavimui. Nei abejonių, nei svyravimų monolitiniame žinomume - jiems kelią užkerta galinga 

propaganda, naikinanti prieštaravimus; geriausi norai sudūžta į geležinį automatizmą bei vienšališkumą:  

„stiprios“, „išskirtinės“ asmenybės  „išlaisvinimas“ nuo sąžinės – labiausia pilnatviškumui 

besipriešinanti pertrūkio forma. Kaip išaukštinti  pasaulio žmogiškąjį pilnatviškumą apimantį ir 

vaikystės aiškumą, ir rankos  energiją, ir žodžio gaivumą, o tuo pačiu išvengti veiklinančios mąstysenos 

primityvinimo (gėrėjimosi niekučiais). „Auksinių rankų“ meistrystė visada pilnatviška, tačiau panaši į 

imituojamą vaikišką protingumą. Ar dera aiškintis veikėjo elgsenos pilnatviškumą ir pertrūkius? Ar tai 

profesionalumo ypatumai? Pasaulėžiūra yra viena iš galimybių pateikti tai, kas privalo būti, ko turi siekti 

visi žmonės, tai, kas žmonėms suteikia aukščiausią gėrį. Pasaulėžiūrose sutinkami idealai: visų pirma, 

naudingumas – visa, kas naudinga pasaulėžiūrų numatymuose – naudinga (naudingumo) pasaulėžiūra; 

kitas idealas – gėrėjimasis potyriais; dar vienas – gėris, geruma, dora. Kai ryšys tarp bendrinimo 

praktikos ir  profesionalumo sudėtingėja, pasaulėžiūra linkusi ryškinti doros profesionalų reikšmingumą. 

 

3.6.5. Profesionalumo sąvokos ir jų tarpusavio sąveikos 

su kategorijomis 

 

Be profesionalumo kategorijų į profesionalumo sistemą įeina ir sąvokos, kurios nevardina tokio 

pat platumo prasmės ir reikšmės kaip kategorijos. Sąvokos gali apimti pagrindinių profesionalumo 

kategorijų apribotas vietas (tarkim – viena iš gėrybės raiškų – gėrėjimąsi laikysena) arba apibūdinti 

gyvastingumo ir pasaulėžiūros profesionalius ypatumus duotame pažangos etape dar neįvardintus kaip 

bendrinančiai reikšmingus. Tarp profesionalumo sąvokų ir kategorijų nėra neįveikiamų ribų; pirmosios 

gali tapti antrosiomis. Kai vienas ar kitas profesionalumo ypatumas vertinamuose veiklinimo 

reiškiniuose tampa vyraujančiu, profesionalizavimo logika išskiria jį kaip ypatingą  profesionalumo 

kategoriją. Tarkim asketizmo pasaulėžiūra svetima pataikavimui. Ir atvirkščiai – pataikavimo įnoriams 

pasaulėžiūroje kovojama su asketizmu. Pataikavimas atsiskiria nuo gėrėjimosi gėrybėmis ir tampa savita 

profesionalumo kategorija, kurią profesionalizavimo logika įtraukia į savo sistemą. Kuo daugiau gėris 

išsilaisvina nuo fizinio elemento ir apimamas dvasingumo, tuo jis kilnesnis; ir atvirkščiai – kuo daugiau 

jausmingumo, tuo daugiau pataikavimo. Pataikavimas – gėris teikiantis fizinį mėgavimąsi savitu 

gebėjimu įtikti viešinamiems jausmams. Pataikavimas pasaulėžiūroje aukština gyvastingumo 

džiaugsmus ir mėgavimąsi gyvastingumu. Asketinės pasaulėžiūros principas – kūno drausminimas, o 

„industrinė“ išmintis kviečia į pažangą. Pirmoji tramdo įgeidžius, antroji – skatina. Jeigu pataikavimas – 

neigiantis profesionalumo ypatumas, susijęs su subjektyvaus akiplėšiškumo įgeidžiais, tai jį nederėtų 

sieti su pasaulėžiūra.  

Profesionalumo aiškinimo plėtra neįmanoma be nuostabos sąvokos. Nuostabos sąvoka svarbi dėl 

daugelį numatymų vertinančios analizės, bei numatymų ieškojimų įprasminimo ir dėl veiklinimo 

reiškinių savito pasikartojamumo išryškinimo. Nuostaba turėtų tapti pagrindine pasaulėžiūros priemone, 

kadangi darbingumas sietinas su gyvastingumo išmintimi ir subendrinimu. Gėrio atskleidimas dažnai 

susijęs su reta ir nuostabą keliančia apsuptimi. Tikrovės ir pasaulėžiūros profesionalumo turtai, gausus 

kartotinumas įtakoja šalia pavelde įsitvirtinusių kategorijų (gėrybė, kilnumas, pasiaukojimas, 
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neatitikimas) pasirodymą ir naujų profesionalumo kategorijų ir sąvokų, apimančių ypatumus, kurie 

gyvastingume ir veiklinamame darbingume yra sudėtinguose ir lanksčiuose tarpusavio ryšiuose bei 

perėjimuose. 

 

3.6.6. Profesionalumo ypatumų polifoniškumas ir 

sąveikos gyvastingume ir pasaulėžiūroje 

 

Žmogaus ir realaus pasaulio tarpusavio patikra sudėtinga ir gausiai besikartojanti. Apsuptys 

judrios ir besikeičiančios, o žmogus, likdamas savitu, kiekvienoje situacijoje lygiai toks pat ir ne toks 

pat, tas pats ir tuo pačiu kitas. Vienose sąveikose tinkantis, kitose – neatitinkantis, o dar kitose – 

veikiantis žinovas. Parodyti tokią elgsenos ir apsupties tarpusavio patikrą pasaulėžiūros aplinkose 

reiškia gyvastingumą apimti  profesionaliai kaip daugiabriaunį, talpų, matomą profesionalumo 

ypatumuose. Realiame kartotinume įvairių profesionalumo ypatumų tarpusavio persipynimas 

nepanaikina kartotinumo apribojimo. Veiklinančio kartotinumo profesionali polifonija neatmeta jo 

profesionalumo dominantės. Toks kartotinumas visada, pirmiausia, arba kilnumas, arba neatitikimas, 

arba pasiaukojimas. Be to, jame galima matyti ir gėrybes, ir nesiskaitymą, ir kilnumą – išaukštinimą, ir 

potyrio neapibrėžtumą ir pasiaukojimą, ir neatitikimą. Tikrovėje pasirinkimas „sumaišo“ du pradus – 

pasiaukojimą ir neatitikimą (pasiaukojimo neatitikimas, neatitikimo pasiaukojimas). Profesionalumo 

ypatumų polifoniškumas atveria pasaulėžiūros gyvastingumą, leisdamas apimti tikrovės realius 

profesionalumo turtus.  
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4. Profesionalizavimas – bendrumo pasaulėžiūra 

Mokymas apie veiklinančio darbingumo bendrinantį 

savastingumą 

4.1. Pasaulėžiūra kaip bendrinimo veiksnys 

4.1.1. Pasaulėžiūra – asmenybės veikimo ir pasaulio 

matymo modelis 

 

 Dvasingo ir praktinio veikimo atskiri mokymai ir kryptys tapatinasi su įasmenintais pasaulio 

aspektais tuo leisdami susiformuoti ir derintis esatyje vieniems ar kitiems asmenybės bruožams. 

Pasaulėžiūra – pasaulio pilnatviškumo priimtinumo garantas, asmenybės pilnatviškumo, gyvensenos ir 

žmonijos gyvenimiškųjų bandymų pilnatviškumo sergėtoja. Tokia pasaulėžiūros pasaulinė – žinotinumo 

paskirtis daro gyvybingu jos polifunkcionalumą, aprūpina jos neišvengiamumą visose žmonijos 

pažangos etapuose, nežiūrint į tai, kad kiekvieno veiklinančio darbingumo funkcija yra tos ar kitos 

veikimo formos „dubleris“: esatyje derinamas pasaulio pažinimo mokymas, bet ir pasaulėžiūra – 

pažinimas; yra pedagogika, bet ir pasaulėžiūra smalsumo skatinimas; esatyje derinamos savaiminės 

kalbos ir šiuolaikinės masinės informacijos aplinkos, bet ir pasaulėžiūra – kalba ir informuojanti 

aplinka; veikla žmogaus veikiančio derinimosi esatyje pasireiškimo išskirtinė forma, bet ir pasaulėžiūra 

– veikimas. Įasmenintos veikimo rėptys nepakeičia pasaulėžiūros funkcijų. Arba, atvirkščiai, 

pasaulėžiūra nepavaduoja nei vienos žmogaus veikimo formos, o specifiškai perdaro ir modeliuoja 

kiekvieną veikimą. Specifiškumo „paslaptis“ – pasaulėžiūros profesionalumo ir mėgavimosi funkcijos, 

kurios nieko nedubliuoja ir yra veiklinančio veikimo unikali prerogatyva (išimtinumas). Pasaulėžiūra 

„pamoko įtraukdama“. Per profesionalią patikrą ir mėgavimąsi žmogaus sutinkamus darbingumo 

veiklinimo ir pasaulėžiūros priimtinumo  procese, esatyje derinama ir jo smalsumą skatinančios įtakos ir 

informavimas, ir pažinimas, ir bandymo perdavimas, ir pasaulio padėties analizavimas, išankstinė 

nuojauta/žinojimas ir įtaigi patikra. Tokia problemų suma aiškintoją atveda prie klausimo apie žmogaus 

savastingumą ir apriboja pasaulėžiūros specifiką. Jeigu į žmogų žiūrėti per veikimo esmę, 

patikrų/pasitikrinimų procesą, tai mąstysena asmenybės struktūrą apriboja žmogiškojo veikimo 

struktūra: veikla, pažinimas, bendravimas, vertinimas. Vien tik veikimas gali būti nukreiptas ir į 

viešumą (į tikrovę), ir į vidų (į veikiančiojo asmenybę). Tikrindamasis veiklos, pažinimo, bendravimo ir 

vertinimo procesuose, žmogus savitą,  derinamą esatyje pajėgumą išskleidžia, praturtina ir įtraukia į 

pažangą. Kita vertus, bet kuris tapatinimosi vertinimas, tapatinimosi pažinimas, tapatinimosi darymas ir 

„tapatinimosi bendravimas“ ne tik formuoja ir struktūruoja asmenybę, bet ir neišvengiamai veda prie 

žmogaus veikiančiojo įsiskverbimo į gyvastingumą. Jeigu asmenybė apima bendrinimo ryšius, tai jų 

dėka galimas asmenybės išankstinių ketinimų išsiaiškinimas ir jos derinimas esatyje. Pasaulėžiūros 

problemų aiškinimasis pasekmingas žmogiškojo veikimo  modeliu, kurį sudaro du elementai, o 

kiekvienas pastarųjų turi dar po keturis poelemenčius. Pirmasis elementas – į viešumą nukreiptas 

subjekto veikimas: pažinimas, vertinimas, veikla, bendravimas. Antrasis – į vidų nukreiptas subjekto 

veikimas: tapatinimosi pažinimas, tapatinimosi vertinimas, tapatinimosi darymas, „tapatinimosi 

bendravimas“ (autokomunikacija). Tapatinimosi bendravimas padaromas per  vidinį sudėtingos 

problemos aptarimą, dėliojimą „už“ ir „prieš“; per vidinį monologą dialogo forma, kuris parodo esatyje 

derintinas prieštaras ir per žinomumo ir žinojimo (žinojamumo) dialogą. Tai realistinės  pasaulėžiūros, 

apimančios ir stebėsenos analizę, planas asmenybės išryškinimui, rodantis žinomumo srautą jo sąveikoje 

su bendrinimu, ir žinojamumo procesus jų ryšyje su žinomumu, ir jų raišką šnekėsenoje.  

 Smalsumo skatinimas kai kada pateikiamas kaip viešos patikros individui pasyvus priimtinumas 

ir neminimi asmenybės vidiniai nuostatiniai barjerai. Galima apribotai įtakoti asmenybės nuostatas, 

siekinius, pagrindus. Tačiau tokia įtaka vyksta ne žmogaus vidinės struktūros patikroje, o tik per abipusę 

patikrą/pasitikrinimą. Smalsumo skatinimas visada ir tapatinimosi smalsumo skatinimas, t.y. procesas 

kontroliuojamas ir koreguojamas žinotinumo ir individo valios, procesas ne tik einantis iš viešumos, bet 
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ir pačios asmenybės nukreipiamas į vidų.  Tik atsižvelgiant į tai, kas paminėta galimas pasaulėžiūros  

nekintamos dermės funkcijų – mėgavimosi ir profesionalumo aiškumas. Tai įmanoma tik pripažinus 

asmenybės tapatinimosi ir pasaulėžiūros poveikį tikrinant/tikrinantis ne tik subjekto viešą veikimą, bet ir 

jo veikimą konstruojant savitą asmenybę. Kai vienokioje ar kitokioje žinotinumo aplinkoje pasaulėžiūra 

koncentruojasi tik į asmenybės tapatinimosi vertinimą, išryškėja „pasaulėžiūra dėl pasaulėžiūros“. Ji 

asmenybę sieja su tapatinimosi vertinimu, tačiau neapima jos įtraukimo į bendrinimo/bendrinimosi ryšių 

sistemą. Taip pat vienašališka aiškinti asmenybę tik per bendrinimo/si funkcionavimą , užmirštant jos 

tapatinimosi vertinimą, savitas reikmes. Neišvengiamas dėmesys ne tik žmogaus bendrinančiam atsakui 

žinotinumui, bet ir pilnatviško bendrinimo ir pasaulėžiūros – kaip vieno iš bendrinimo institutų – atsakui 

asmenybės teisumui ir tinkamumui: užmirštas asmenybės tapatinimosi vertinimas iššaukia nuostatas, 

kad nepakeičiamų žmonių  nėra, kad vieno žmogaus bendrinimosi funkciją pagal principą gali užimti 

bet kuris kitas žmogus. Atmenant žmogiškojo veikimo dvejybišką planą – „viešumoje“ ir „viduje“, yra 

aišku, kad kiekvienas žmogus nepakeičiamas, asmenybė nepakartojama ir, kad bendrinimui ir 

pasaulėžiūrai žmogaus asmenybės reikmės ne mažiau svarios kaip tiesioginio naudingumo (buitis) 

bendrume reikmės (maistas, rūbas, pastogė ir t.t.). Aprūpinus asmenybės vidines „tapatinimosi 

vertinimo“ reikmes didėja jos darbingumo pajėgumas, matomas naudos bendrume efektas. Pasaulėžiūra 

– žmogiškojo gyvastingojo veikimo kartotinumo modelis. „Dubliuodama“ dvi žmogaus veikimo rėptis 

(„vidun“ ir „viešumon“) pasaulėžiūra tęsia asmenybės sumanymą su visu jos daugiabriauniškumu ir 

pilnatviškumu, įtakoja visą žmogaus žinomumo ir veikimo struktūrą tarpusavio patikrose su jo  

gyvastinguoju ir veiklinančiu bandymu.  

 Realistinėje pasaulėžiūroje gyvastingumo veiklinantis modelis izomorfiškas, primenantis 

tikrovę. Vien tik pasaulėžiūra ne realizmo atitikmuo. Vienoks ar kitoks pasaulėžiūros kartotinumas 

nesiekia izomorfinio pasaulio sumanymo tęstinumo. Esatyje derinama žinotina veiklinančios teisybės 

besikartojančių rėpčių gausa, pasaulėžiūros atitikčių gyvastingumui rėptys. Tokios atitikties laipsnis ir 

pobūdis žinotinai judrus ir priklauso nuo žmogaus veikimo rėpties ir pobūdžio pasikeitimų. Veiklinančio 

modelio ir gyvastingumo izomorfiškumas ne visabendrinantis pasaulėžiūros dėsnis, o tik realistinės 

mąstysenos atverčių žinotinume  ypatumas. Pasaulėžiūros dėsnis reiškiasi veiklinančio žinomumo 

atitiktimi asmenybės veikimo žinotinoms konkrečioms formoms.  

 

4.1.2. Pasaulėžiūra – bendrinimo praktikos 

koncentruota išraiška, „sąveikos bandymų“ 

subendrinimas  

 

 Viena iš žinotinų teorizavimo idėjų – mąstysenos ryšys su bendrinimo praktika, kai stebėsenos 

struktūra atitinka veikimo struktūrą. Prisitaikantis veikimas (gyvūnų) ir kartotinumą turtinantis veikimas 

(žmonių) – skirtumas, leidžiantis pabrėžti žmogiškąjį dvasingumą, žmogiškąjį gyvastingumą, darančius 

pasaulį. Vaikas palaipsniui tampa žmonijos atstovu/žmogumi tik perimdamas (nors minimaliai 

susitapatinęs) su bendrumo/žinotinumo bandymu. Žmogaus mąstysenai priskirtini keturi uždaviniai: 

o bendrumo žinotinumo bandymo vertinantis „suėmimas“ („sugriebimas“), koncentravimas ir 

schematizavimas; 

o bandymo pateikimas tokiomis formomis, kuriomis gali naudotis žmonės; 

o tikrovės parodymas šio bandymo ir naujų reikalavimų bendrumo praktikai pagrindu; 

o tikrovę perdarančio kartotinumo projektų darymas. 

Žmogaus bendrinimosi reikmių ir pasaulio kartotinumų gausa gyvastingume iššaukia bendrinimo 

žinomumo besikartojančių formų gausą. Pasaulėžiūra reikalinga pasaulį perdarančių kartotinumų ir 

tapatumo specialių uždavinių sprendimui. Veiklinančios mąstysenos ir pasaulėžiūros ypatumų 

suvokiamumui būtina bendrinimo praktikos struktūros ir žmonių žmogiškojo bandymo bendrumo - 

žinotinumo struktūros paieška. Žmogus rėpia dvi vertinimo sistemas: pagal objektyvias reikšmes 



31 

 

(objektų vertinimas jų reikšmingumo bendrinančiuose sumanymuose požiūriu) ir pagal asmenybinę 

prasmę (individualaus žmogaus bandymo tinkamumas, jungiantis subjektyvumą ir atvertį žinotinume). 

Priemonės kaip gėrybės bendražmogiška vertė, jos objektyvus reikšmingumas atsiskleidžia per 

asmeninę sąveiką, profesionaliai vertinančią neišvengiamą objekto ir subjekto ryšį – nuolatinį, 

atsiveriantį žinotinume. Pasaulėžiūra formuoja viešumą ir formuojasi pastarosios dėka. Pasaulėžiūra – 

priimtinumas (matomas, girdimas, skaitomas) – tarpusavio sąveikos sisteminimas. Pasaulėžiūros 

priemonė, kaip ir bet kuris kitas produktas padaro viešumą, suvokiančią pasaulėžiūrą  ir pritariančią jos 

teigiamam gėriui. Sumanymas ne tik padaro priemonę subjektui bet ir subjektą priemonei. Pasaulėžiūros 

viešuma įtraukiama į idėjų tikslinimą, o pritariantysis tampa veiklinimo idėjų „nešėju“ asmenybinėje 

formoje. Dėl to  kalbama apie veiklinimo  idėjų invarijantiškumą ir gausą: ta pati veiklinimo idėja 

įvairiose galvosenose įvairi. Išmokyme tik susitapatinimo su idėja lygmenys vienkartiniai. 

Pasaulėžiūroje įasmeninti ir lygmenys ir tapatumo turiniai: priimantys darosi veiklinančiame numatyme 

esančio bendro žinotino bandymo projekciją savitame individualiame bandyme; rezultatas – asmeninė 

sąveika su tikrove ir keliamomis problemomis. Žinovo perduodamas gyvastingasis bandymas 

praturtinamas kitų žmonių  bandymų žiniomis ir tampa viešai naudojamu turtu. 

Veikėjas kalbėti apie gyvastingumą gali tik savo vardu, nors tuo pačiu pasinaudoja tūkstančių 

žmonių bandymais, kuriuos perduoda veikime. Veikėjo savitas „aš“ „perleidžia“ bendrinančius 

bandymus ir pasidaro asmenybinę formą, talpinančią kitų žmonių bandymus. Taip „pergyvenama“ 

tūkstančiai gyvenimų, kurie tampa savitu darbingumu. Veiklinantis kartotinumas – tai ne tik konkretus 

(tvirtas) pateikimas/supratimas (samprata) bet ir atitrauktas/perkeltas mąstymo veikimo  rezultatų 

matymas. Veiklinantis mąstymas išsiskiria (yra specifinis) kartojamumu, derinančiu 

apibendrinimą/subendrinimą ir konkretumą su asmenine forma. Pasaulėžiūra „perdaro“ gyvastingumą į 

pilnatvišką tam, kad pratęstų, išplėstų, pagilintų besibendrinančio žmogaus realų gyvastingąjį bandymą.  

Aukštieji stabtelėjimai bendrume reiškiasi bendro žinotino bandymo sąveikų išraiška, įtvirtinimu 

ir įvertinimu. Tokio bandymo įtvirtinimui ir išraiškai žinotinai tinkamiausias veiklinantis kartotinumas. 

Žmogiškoji stebėsena įvertina: sąvokose, spręsmuose, vediniuose užfiksuotus reikšmingumus 

(mokslo/mokymo/išmokymo sfera); asmenybines prasmes išreiškiamas asmenybiniuose potyriuose. Čia 

būtina atskirti  kasdienius potyrius ir veiklinančius – pastarieji sąveikų bandymo giluminio 

subendrinimo, įprasminimo produktas (pasaulėžiūros sfera). Pasaulėžiūra tai ne kasdieniai, o veiklinimo 

stabtelėjimai: kasdieniuose stabtelėjimuose persipynę biologiniai ir bendrumo bandymai; veiklinantys 

stabtelėjimai bendrume – biologiškumas čia tik kaip fonas ar elementas. Kasdieniuose stabtelėjimuose 

daug trumpalaikiškumo, atsitiktinumo. Veiklinantys stabtelėjimai pabrėžia daugeliui žmonių svarbų 

bendrumą - žinotinumą, neišvengiamumą, nepajudinamumą. Kasdieniai stabtelėjimai gali būti ir 

teigiantys, ir neigiantys. Veiklinantys stabtelėjimai – protingi. Tai bendrumui vertingi stabtelėjimai, 

subendrinantys sąveikų bandymą, jų gyvastingumas teikia profesionalų mėgavimąsi. Kasdieniai 

stabtelėjimai esatyje derinami izoliuotai, o veiklinantys – tik veiklinimo sistemoje. Pastarąja sistema 

nesinaudojant pasaulėžiūroje viskas nesuvokiama ir negyvastinga. Bandymo pats sudėtingiausias 

kartotinumas – pateikimas/supratimas (samprata) – perėjimo tarp priimtinumo ir suvokimo pakopa, 

bendrinančios praktikos plačiausių sluoksnių subendrinimas. Tapatinamo reiškinio ir reikšmė, ir prasmė 

įeina į sampratą (sampratos santura). Tam, kad veiklinančios sampratos patektų į viešumą jas reikia 

objektyvuoti. Veiklinantis kartotinumas – veiklinančių sampratų sistemos objektyvavimas. 

Suvokiamumo  pradas yra ir veiklinančioje mąstysenoje – kartais aiškus, kartais paslėptas. Veiklinančio 

numatymo konceptualaus turinio sudėtinga struktūra klostosi iš  kartotinumo objektyvuotų sampratų ir 

idėjų.  
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4.1.3. Pasaulėžiūra – bendrinimo žinomumo forma 

 

Sumanymų geba/būdas – pirmapradiškumas, apribojantis bendrinimo žinomumo pažangos 

formas. Tikrovės tapatumo procesą apibūdina trijų elementų tarpusavio patikra: objekto (kas pažinu), 

subjekto ir jo praktikos (kas ir dėl ko  pažinime) ir formos (kaip ir kokia forma pažinu). Realaus 

pasaulio objektyvus turtingumas ir subjektyvus žmogaus turtingumas, jo praktinės reikmės, bendrinimo 

žinomume įformina filosofijos, mokymo (mokslo), moralės, religijos, politikos, teisės gyvastingumą. 

Vardintini bendrinimo žinomumo formų bendri bruožai: 

o žmonijos dvasingo gyvastingumo pažangą patikrina bendrinimo būtis, žinotinumo tikrovė. 

Bendrinimo žinotinumo formos „prikibę“ prie ūkininkavimo sanklodos ir pagrindų; 

o bendrinimo žinotinumo formos vardintinos tikėtinai savitomis. Ūkininkavimo sanklodos 

pažangos lygmuo ir pasaulėžiūros pažangos lygmuo nesutampa (Lietuva ir Čiurlionis). Bendrinimo 

žinomumo formų tikėtinas savitumas aiškintinas bendrinimo dvasingo gyvastingumo tiesiogine patikra 

bendrumo įtampose; bendrinimo žinomumo įvairių formų tarpusavio įtaka; darbingumo palikimo, 

paveldo,  techninių įpročių ir įgūdžių (pasaulėžiūroje), mąstysenos medžiagos, sukauptos buvusiose 

epochose (filosofijoje), faktinės/faktų medžiagos (mokyme/išmokyme, moksle) paskirtimi; 

o bendrinimo žinomumo formos ne tik apima realybę, bet ją ir patikrina; 

o bendrinimo žinomumo formų visaapimanti kryptis – tikrovės pažinimas – nuo gyvastingos 

pagavos prie mąstysenos, o nuo jos – prie praktikos. 

Kiekvienai bendrinimo žinomumo formai be bendrybės vardintina ir specifika: išskirtinis 

dėmesingumas tikrovės apribotoms vietoms ir ryšiams; ypatingos funkcijos, priemonė, metodas, turinys; 

vidiniai pažangos dėsningumai, formos (mokslumo dėsniai, filosofinės kategorijos, doros normos, 

veiklinimo kartotinumas). Pasaulėžiūra atsiveria gamtos pasauliu ir bendrinimo sąveikomis  esančiais 

žmogus apsuptyje. Šis „sukibimas“ aiškiausia (tiesiogiai) išryškėja viešajame darbingume, ypač ten, kur 

bendrinimo pažanga yra pradinėse stadijose. Pažangos civilizacijose pasaulėžiūra „prikibusi“ prie 

žmonių veikimo pobūdžio, gamtos tapatumo laipsnio, sumanymų  ir jau netekusi savitos aplinkos. Čia 

aplinka – bendrinimo įtampų pobūdis. Veiklinantį darbingumą parodo patikra gyvensenos kontekstuose: 

filosofiniame, moralės, politikos, religijos ir kitose bendrinimo žinomumo formose, taip pat prieš tai  

buvusio veiklinimo paveldas  ir, galiausiai, buitis, įpročiai, papročiai, gyvastingumo ir veikimo 

kartotinumas ir t.t. 

 

4.1.4. Asmeniškumas, užsiėmimas, užimtumas, 

užimtumo plėtra ir bendražmogiškumas pasaulėžiūroje 

 

Žinovas užsiėmimo bendrinime ir savitame darbingume išreiškia užsiėmime atsivėrusią 

ideologiją ir stebėseną, pasaulėmatą ir pasaulėjautą. Pasaulėžiūros numatymo visa idėjų santvarka ir 

kartotinumų judrumas galiausiai apima užsiėmimu apribotą veiklinimo koncepciją. Toks apribojimas ne 

visada vienareikšmis ir gali rėpti svyravimus, abejones, prieštaras. Kokio užsiėmimo interesus išreiškia 

ir atstovauja žinovas galima suvokti ne iš biografinių duomenų (kiltis, aplinkybės, gyvastingumo ryšiai, 

pasakymai), o pagal veiklinimo minčių dermę esatyje. Pasaulėžiūros sąsajos su užsiėmimu labiausiai 

matosi, kai paaštrėja bendrinimo prieštaros. 

Asmenybė -  užsiėmimas – užimtumas – žmonija – tai konkrečios-žinotinumo sąvokos, tie 

bendrumo pradai, kurie savitoje tarpusavio patikroje apriboja kartotinumo mąstysenos struktūrą. Žinovo 

žinomumas išreiškia bendražmogiškumą užsiėmimo, žinotinumo ir užimtumo atvertyje. Tai leidžia 

išaukštintiems padarymams įveikti užsiėmimo ir žinotinumo ribas, būdingas jų darytojams, išsaugoti 

vertybiškumą laiko tėkmėje ir įsiveržti į kitos epochos žmonių, kitaip vardinančių bendrumo kryptis, 

žinotinumą. Gėrybiškumas rodo pasaulėžiūros numatymo tiesos kokybę. Pasaulio tapatumą ir jo 

reiškinius žinovas neišvengiamai vertina reikšmingumo žmonijai požiūriu. Bendražmogiškumo pradas, 
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matomas veiklinančio darbingumo pagrinduose ir kartotinumuose, apima imanentinį žmogiškumą ir 

užimtumo plėtrą. Tuo pačiu grindžiantieji kartotinumai veiklinančiame darbingume apima ne tik 

užimtumo plėtrą, bet ir užimtumo ir užsiėmimo pradus, kadangi pats bendražmogiškos vertybės 

suvokimas atrandamas žinotinume, užsiėmime ir užimtume. Kokia užimtumo būtinumo savasties 

įžvalga, taip ir brangintina, nepakartojamai bendrinančiai reikšminga/ženkli veiklinimo informacija ir 

sąveikų bandymas. Numatymo aukštas veikliškumas ir pasaulinis atgarsis priklauso būtent nuo šio 

svarbiausio atradimo įvardinimo. Galimas toks samprotavimas – užimtumas kaip profesionalumo 

kategorija: tiesa užimtume – ne darbingumo aprašas, o pats viešumos dvasingumas. Ieškantysis ir tada 

užimtume,  kai aprašinėja tik įsivaizduojamą dermės pasaulį, nes žiūri savito užimtumo stichijos akimis,  

visos viešumos akimis, kai pajauta ir ištartis tokia, kad ir kitiems sukelia savastingumo potyrį. 

Gyvensenos būtinumo savitumas užimtume, šeimoje. Didžiavimasis užimtumu nieko bendra neturi su 

užimtumo primetimu ir garbėtroška. Šeimos tiesa – kitų turtinimas, kai pats dvasingai turtėji. Užimtumo 

primetimas atsitveria nuo kitų gyvensenų, naikiną savąją, ją sekina. Gyvensena privalo būtų atvira. 

Šeima – aukščiausias kilnumo potyris. Tai dargi ne potyris, o bendrinimo ir asmeninės gyvensenos 

svarbiausioji dvasingumo vieta, kai žmogus ir visa viešuma tarsi pakyla virš jų pačių ir kelia sau 

viršasmeninius siekinius. Užimtumo primetimas – tai užsitęsusi žmonių giminės nelaimė. Kaip ir bet 

koks blogis jis paslėptas po meile šaliai, nors iš tikro yra kilęs iš pykčio ir neapykantos („kova“) 

kitokiam viešumui ir daliai savojo buvusio viešumo, neįsileidžiančiai užimtumo primetimo požiūrių. 

Užimtumo primetimas iššaukia nepasitikėjimą savimi, silpnumą ir pats galiausia kyla iš to. Užimtumo 

pasaulėžiūrų tarpusavio patikra, skirtingos viešumos veiklinantis bendrinimas grindžiamas pagarba ir 

domėjimusi gyvensena. Neapykanta kitokiai viešumai (garbėtroška) ankščiau ar vėliau tampa savitos 

viešumos dalimi, o ypač tos, kuri nepripažįsta užimtumo primetimo. Jeigu žmogaus bendrame 

kryptingume vyrauja nežinomų gyvensenų priimtinumas, tai toks kryptingumas neišvengiamai 

„parodys“ savos savitos gyvensenos pažinųjį vertingumą. Tokiu būdu užimtumas aukščiausiuose, 

pažinume esančiuose pasireiškimuose visada taikdarystė, o ne atsainumas kitokiems užimtumams. 

Užimtumo primetimu „serga“  silpnas viešumas, besistengiantis išlikti per užimtumo primetimo potyrius 

ir ideologiją. Didžiosios viešumos su savita išaukštinta gyvensena, su savito užimtumo paveldu privalo 

užsiimti labdara, ypatingai jeigu yra bendra su mažu viešumu linkmė. Didžiosios viešumos privalo 

padėti mažosioms išsaugoti savitą kalbą, savitą gyvenseną. Tai ypač aktualu įvairius užimtumus 

derinantiems sambūriams. Užimtumo bandymas antrinime nesiantrina. Jis antrinamas, nes viešumos 

darbingumai ir gyvybingumai priklauso visaapimantiems bendrinimo dėsniams. Jis nesiantrina, nes 

bendri dėsniai kiekvienos viešumos žinotinume suranda savąjį individualų pasireiškimą. Kiekvienos 

viešumos pasaulėžiūroje – užimtumas ir užimtumo plėtra, asmeniškumas, užsiėmimas ir 

bendražmogiškumas. Veiklinančių numatymų bendražmogiškas pateikimas, jų užimtumo savito 

kartotinumo aštrumas sustiprinamas įvairių užimtumo gyvensenų sąveikavimu žinovo darbingume – į 

tai be reikalo dažnai neatsižvelgiame. Bendražmogiškumas pasaulėžiūroje vardina: gyvastingosios 

medžiagos veiklinantis tapatumas pagal gėrio dėsnius reikalauja į visus reiškinius žiūrėti jų 

profesionalių vertybių, jų reikšmės žmonijai požiūriu; numatymo tiesos didingumas – bendrinančiai 

reikšmingų problemų teikimas; bendražmogiškų pradų esatis – savita žinovo asmenybė. 

 

4.1.5. Pasaulėžiūros viešumas 

 

Viešumas – profesionalumo kategorija, reiškianti veiklinančio darbingumo ir viešinimo sąveikų 

apimtį, rėpianti pasaulėžiūros pagrindus, savastingumą, šaknis. 

o Viešinimas – veiklinančio darbingumo objektas. Šiuo požiūriu pasaulėžiūros viešumas gali būti 

traktuojamas kaip aukštinantis parodymas (scenavimas)  - bet kur ir bet kaip. Tikrasis pasaulėžiūros 

viešinimas tai gyvastingumo viešume dermės esatyje momentų, tikrovės vietų parodymas. Žinovas 
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privalo padaryti „figūrą“ tarnaujančią didingos viešinimo idėjos pateikimui/supratimui. Tačiau 

pavaizduota priemonė negali tarnauti pasaulėžiūros viešumo kriterijumi. 

o Dėmesingumo viešinimui pateikimas – bet kurio veiklinančio numatymo viešumo būtinas 

atradimas. Žinovas gali užsiimti bet kuriuo kartotinumu, tačiau jo darbingumas tik tada bus viešas, jeigu 

į viską žiūrima viešumo akimis, jeigu gyvastingumo reiškinių pats suvokimas diktuojamas ir atsako 

viešinimo lūkesčiams ir sąvokoms. Kitaip tariant žinovo darbingumo ir gyvastingumo poziciją privalo 

riboti dėmesingumas viešinimui – ir tai jo profesionalumo idealų pagrindas. Viešumas apima ir tikrovės 

traktuojamą viešinimo būtinumo savastį. 

o Viešinimas ne tik pasaulėžiūros objektas, bet ir subjektas. Jis dalyvauja pačiame darbingumo 

veiklinimo procese. Viešinimas – kalbos darytojas, o ieškantysis viešumo pameistrys. Girdėjimas 

randasi viešume, o veikėjai tik pasiūlo sąskambius.  Kategorizuojant viešumą labai svarbus 

profesionalaus veiklinančio dabingumo ryšys su viešumo mąstysena, bepradė viešuma. Viešinimas 

padaro kartotinumu arsenalą iš kurio žinovas renkasi savitą kartotinumų sistemą. 

o Viešinimas – kalbos ir gyvensenos darytojas, nešėjas, saugotojas – tik tokioje aplinkoje gali 

vykti veiklinančio darbingumo procesas, pasirodyti jo bendrinimo rezultatai. Pasaulėžiūros visos 

prielaidos padaromos viešinimo praktikoje ir saugomos viešinimo atmintyje (dėka to veiklinančių 

kartotinumų atvertys, išraiškų aplinkos pasirodo visiems reikšmingomis ir suvokiamomis dėl 

apgalvojimo/pritarimo ir dėl patvirtinimo/perdavimo). Bet kuri kalba, kuri nesuvokiama viešinimo 

rinktyje/surinkime – vargo/vergų kalba. 

o Pasaulėžiūros viešinimas gali būti matomas ir taip: viešinimas – pasaulėžiūros siekis, jo galinis 

adresas ir naudojimas. Veiklinančio darbingumo nepakeičiama savybė – potencialus populiarumas, 

pasiekiamas ne supaprastinus numatymo kartotinumų sistemą, o sutvarkius kaip atsaką viešinimo 

mąstysenos santvarkai. Šiuo atveju žinovas eina ne iš paskos, o priekyje, teigdamas aukščiausią 

profesionalumo požiūrį ir tuo keldamas viešumos veiklinantį priimtinumą į kitą lygmenį bei 

skatindamas smalsumą aukštinantiems profesionalumo polinkiams. 

o Viešinimas – aplink numatymą atsirandančių bendrinančių manymų terpės nešėjas, atveriantis 

priėmimus (recepciją). Veiklinantis priimtinumas – gyvensenos procesas, vykstantis gyvensenos 

kontekste, kurio darytoju ir nešėju reiškiasi viešinimas. Pasaulėžiūros pats priimtinumas, nežiūrint į visą 

variantiškumą, pačiame tekste ir viešumo žinomume vardina priimančio dialoge su tekstu kryptingas, 

apribojančias žinotinumo peripetijas. Viešinimas – priimtinumo terpės darytojas ir nešėjas,  apimantis 

pasaulėžiūros priimtinumą ir suvokiamumą. 

Viešumo idėja, priešpastatyta pasaulėžiūros uždarumui ir elitiškumui, orientuoja pasaulėžiūrą į 

bendražmogiškų vertybių prioritetą. Viešumas numato pasaulėžiūros prieinamumą, masiškumą. Tačiau 

gyvensenos žinotinumuose viešinimas dažnai neturi galimybės priartėti prie aukščiausių pasaulėžiūros 

pasiekimų, o „masinė pasaulėžiūra“ šiuolaikiškume dažniausia nukreipiama link plačios, nesidominčios 

gyvensena ir profesionalumui nereiklios viešumos. Viešumas – žinotinumo konkreti (tvirta) kategorija, 

jos turinys atsiveria žinotinume. Pasaulėžiūros pažangos ankstyvuose etapuose ir vėlesnėse veiklinančio 

darbingumo bepradės viešumos formose tiesiogiai ir pilnai išryškėja pasaulėžiūros viešoji dermė esatyje, 

kuri teigia apie viešinimą viešinimo požiūriu ir padaroma viešinime dėl viešinimo, viešinimo kalba. 

Pasaulėžiūros viešąją dermę esatyje laikas nuo laiko apsunkina ir netgi iškreipia veiklinimo proceso 

sudvejinimas į pasaulėžiūrą elitinę ir masinę. Šiuo atveju elitinė pasaulėžiūra vis labiau įgyja 

formaliuosius bruožus ir sudėtingumus, o pasaulėžiūra masėms vis labiau tampa pseudoviešumu ir teikia 

supaprastintus, vulgarizuotus erzac–numatymus (pakaitalus). Veiklinančios gyvensenos sudvejinimas į 

elitinę ir masinę įveiktinas aukštinančia savito viešumo pasaulėžiūra, derančia su demokratiškumo ir 

humanizmo kryptimis.  
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4.2. Pasaulėžiūros polifunkciškumas 

4.2.1. Bendrinanti – kartotinumu turtinanti ir 

kompensacinė funkcijos (pasaulėžiūra kaip veikimas ir 

kaip pažadas) 

 

Pasaulėžiūros veikimo turtinimo kartotinumu pradas pasireiškia tuo, kad: 

o veiklinantis numatymas teikia žmonėms idėjinę – profesionalią patikrą; 

o pasaulėžiūra, įjungdama žmones į dėmesio reikalaujantį veikimą valdoje ir pilnatviškume 

dalyvauja bendrume bendrinimą turtinančiu kartotinumu;  

o darbingumo pats procesas pasaulėžiūroje esti apribotu turtinančiu kartotinumu, kartojančiu 

tikrovės įspūdžius ir faktus. Žinovas gyvastingą medžiagą perdirba į kartotinumus ir dėsto naują realybę 

– veiklinantį pasaulį; 

o žinovo dar viena veikimo sfera, dėstomos medžiagos iš kurios daromas kartotinumas, 

apdorojimas. Paveldo galvosenos, kalbėsenos, mąstysenos panauda – tai visada turtinami kartotinumu 

siekiniai, tikslai ir veiklinančios užduotys. 

Visa ši pasaulėžiūros kaip veikimo planuotė savitoje apimtyje aprūpina bendrinimą – turtindama 

kartotinumu, kai pasaulėžiūra tikrinama tikrovėje. Pasaulėžiūra – tikrinimas, veiklinančio pasaulio 

darbingumas ir realaus pasaulio praturtinimas kartotinumu  pagal žinovo idealus. Jeigu viešinimas 

apribotas, neaktualizuojamas – žinotinumą keičia idealizuojantys tekstai, kuriuose viešinimas 

dvasingumu išreiškia savitus lūkesčius, formuoja kokį tai veiklinantį pasaulį, nepanašų į realią apsuptį. 

Stebina tai, kad prigalvoti pasauliai tampa žinomai prasminga tikrove. Viešinimo dvasingas/tekstinis 

apipavidalinimas padeda suvokti žmogaus vidinį gyvastingumą ir užimtumo pobūdį. Sustojime (epocha) 

veiklinančio žinomumo rėptis, idealai kuriuos išreiškia pasaulėžiūra ir asmenybinė rėptis esatyje 

tiesiogiai dera kaip „sukabintos“. Vienos pasaulėžiūros daug kuo lenkia žmogų, jo sąveiką su pasauliu, 

jo požiūrius, idealus; kitos – „atriša“ žmogų nuo dogmų. Pasaulėžiūriniai tekstai turi savus pasekėjus su 

savita vieta ir įtaka viešinimui. Galimos profesionalizavimo kryptys neigiančios arba siaurinančios 

pasaulėžiūros bendrinančią, kartotinumu turtinančią funkciją. Manoma, kad veiklinantis darbingumas 

nematuotinas „rezultatyvios patikros matu“, kad pasaulėžiūra perkelia žmogų iš realybės, 

reikalaujančios patikrų į profesionalaus mėgavimosi pasaulį. Kitokia koncepcija, teigianti „elito 

pasaulėžiūrą“. Dar kitaip – pripažįstama pasaulėžiūros reikšmė bendrume, tačiau suvedama į pažado – 

kompensuojančią funkciją, kuri dvasingumo sferoje iliuzijų pagalba pašaukta sutvarkyti realybėje 

prarastą harmoniją. Panaši funkcija tikrinimu priskirtina pasaulėžiūrai. Vien tik bendrinimo – turtinimo 

kartotinumu patikra vardina ne idealų – iliuzinį, o realų – tikrinantį pobūdį. Pasaulėžiūros iškeliami 

žmogaus ir pasaulio asmenybės vidiniai harmonijos idealai – aplinka kurioje žmonės raginami 

aktyvumui bendrumo valdose. Žmogiškoji bendrumo harmonijos pažeidimų pajauta, formuojami 

asmenybės profesionalumo idealai – tai pasaulėžiūros kartotinumais turtinamas pasaulis. Perėjimuose 

tarp žinotinumo sustojimų ypač juntama pasaulėžiūros bendrinanti, kartotinumais turtinanti įtaka.   

  

4.2.2. Pažinumo – atverties funkcija. (pasaulėžiūra kaip 

žinios ir apšvieta) 

 

Idealizmo logikoje (filosofinė mąstysena) pasaulėžiūra pažinume neverta dėmesio. Materialūs 

perdavimai/produktai – idėjų šešėliai, o pasaulėžiūra materialių produktų/perdavimų šešėlis. Dėl to ji – 

šešėlių šešėlis. Dar kitaip: pažinumo tiesa – religija, filosofija, o pasaulėžiūra pati žemiausia forma. 

Tačiau dvasingoje žmogaus gyvastyje pasaulėžiūros negalima pakeisti kitomis sferomis – ji teikia 

didžiules pažinumo galimybes. Pasaulėžiūriniai tekstai apie bendrinimą pasako daugiau nei 

epochiniai/sustojimo žinotinumo, ūkininkavimo, statistikos rašiniai visi kartu. Pasaulėžiūra apima tai, 

kas neparanku mokymui/mokslui. Vandens formulė H2O pasako apie šio reiškinio derinimo esatyje 
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dėsnį. Tačiau reiškinys turtingesnis nei dėsnis. Vandens gamtoje ir žmogaus sąveika pasaulėžiūroje 

parodo profesionalaus kartotinumo gausą, kaip galimybę naujumui tarsi žinomoje, įprastoje aplinkoje. 

Reiškinio vaizdinys pasaulėžiūroje tam tikra prasme yra jo atradimas, pirmapradiškumo sugrąžinimas. 

Pasaulėžiūra aštrina potyrius, moko pasaulio žmogiško priimtinumo, gėrėjimosi, matymo, girdėjimo, 

dermės pajautos. Bet kuri pasaulėžiūra turi savitą paveikumo ir pažinumo pradų sąveiką. Tame 

darbingume, kur svarbiausia paveikumo pradas matoma išraiškingumo pažanga (tarkim tikėjime 

veiksena); ten kur vyrauja pažinumas – vaizdingumo pažanga (galvosena). Jeigu tikėjimas veiksena būtų 

pateikiamas kaip modelis, juo naudotis galėtų tik modelio žinovas, o tikėjimo veiksena paveldui  būtinos 

papildomos pastangos. Tradiciškumas (kalbėsena), masiškumas (modeliavimas), išskirtinumas (mintis) 

ir išraiškingi ir vaizdingi. Vaizdingumas – kartotinumo dara, išraiškingumas – veiklinimo prasmė. 

Pasaulėžiūra – apšvietos aplinka (bandymų, faktų perdavimas) ir kartotinumo aplinka (mąstysenos, 

subendrinimo įpročiai, pažiūrų sistema). Tai gyvastingumo „mokymo knyga“, kurią skaito net tie, kurie 

kitų mokymo knygų neskaito. Pasaulėžiūra turi didžiulę pažinumo informaciją, esmingai pildančią mūsų 

žinojimą apie pasaulį. Asmeninis gyvastingasis bandymas ir kitų žmonių bandymai yra ta aplinka 

pasaulėžiūroje, kuri tarnauja pasaulio ir pačios asmenybės pažinumui. 

 

4.2.3. Veiklinanti – konceptuojanti funkcija 

(pasaulėžiūra kaip pasaulio sudėtingumo analizė) 

 

Jeigu pasaulėžiūra filosofijos ir religijos priklausinys, absoliučios idėjos siekimo žemiausia 

forma, tiesos pažinumo neišbaigta forma, tai religija kaip visaapimantis tiesos žinomumas sudėsto 

pasaulėžiūros prielaidas; tačiau pasaulėžiūros numatymai nesireiškia kaip filosofinių ar politinių idėjų 

iliustracija; žinovas naudoja savitus gyvastingumo pastebėjimus ir apgalvojimus pilnatviškos 

veiklinančios koncepcijos daryme. Jeigu pasaulėžiūra – įsitikinimas, aiškumas be pagrindimo (intuicija), 

tuomet neigtina jos konceptualių žinių geba, kuri tariamai gali būti išreikšta tik logiškame suvokime; 

tuomet pasaulėžiūra – pažinumo paprastesnė, elementaresnė forma nei konceptualus pažinimas. Vien tik 

pasaulėžiūra linkusi į konceptualumą, ji siekia globalios mąstysenos, bendrapasaulinių problemų 

sprendimo, pasaulio sudėtingumo žinomumo. Žinovą domina ir veikėjai bei jų likimai, ir žmonija, jo 

paties  galvosena   žinotinume – su  pastaruoju  sąveikauja  savitų  numatymų   turiniai.  Būties mįslių 

sprendimas, visatos modeliavimas, visaapimančios pasaulio sudėtingumo koncepcijos, išmaningi 

pasakojimai; asmenybės ir bendrinimo aiškinimas/is,  naudojant intelektinius eksperimentus, kuriems 

linkę tikrumą/tikrinimą vertinantys asmenys – apgalvojantis žinovas padvigubina savitos veiklos vertę; 

giluminės žmogaus ir žmonijos koncepcijos; atskiri mąstysenos, galvosenos stabtelėjimai, jų 

filosofiškumas – visapasauliškumas ir visažmogiškumas; atsakymai į klausimus apie žmogaus 

savastingumą ir žmonijos esmę; žinomumas pripildytas būties kilties problemomis, nukreiptas į 

labiausia išaukštinančias pasaulėmatos problemas - tai pasaulį bendrinantys rūpesčiai, 

bendražmogiškumo problematika. Šalia to stipri ir antiintelektinė kryptis, absoliutinanti įsitikinimą, 

aiškumą be pagrindimo, „automatišką rašymą“, „žodžių epidemiją“, „proto atjungimą“. Tuo tarpu 

gyvensenos – dvasingumo situacijoje  dažniausia sutinkama filosofiškumo tendencija teigia, kad mintis 

pasaulėžiūros nepanaikina, tik intelektizuoja. Realistinė pasaulėžiūra vis plačiau, veiklinimo 

kartotinume, remiasi mintimi. 

  

4.2.4. Nuojautos funkcija (pranašiškasis pradas arba 

pasaulėžiūra kaip spėjimas) 

 

Pasaulėžiūroje visada gyvas spėjimo pradas – busybės nuojautos geba. Žmogaus intelektas 

sugeba „peršokti“ per nepakankamą informatyvumą, išryškinti esančių ir artėjančių reiškinių esmę, nors 

ir aiškiai neturėdamas visų pradinių duomenų. Įvairios prognozavimo gebos persipina, viena kitą 
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papildo: mokymo (mokslo) geba – protingos išvados apie ateitį, o veiklinimo geba – busybės kaip 

kartotinumo pristatymas. Derinamas ir tiesioginis žinojimas, kuris be įrodymų nurodo tiesą, perdavimų 

objektyvų ryšį. Intuicija (aiškumas/įsitikinimas) leidžia pasidaryti žinomomis kai kurias tiesas, tuo pačiu 

ir busybės paveikslus. Žinovas geba aiškiai ir patikimai spėti ateitį. Taip atsiranda pasaulėžiūros 

fantastiniai, utopiniai, antiutopiniai bendrinimą prognozuojantys numatymai. Tradicijos kalbėsenoje 

dažnas busybės spėjimas – projektuojama žmonijos techninė busybė, taikoma įsiskverbti į ateities 

bendrumo struktūra ir nuspėti asmenybės likimą. Kitokia perspėjimų fantastika, skatinanti žmonių 

atsargumą ir aktyvumą sąveikaujant su vienokia ar kitokia bendrinimo pažangos tendencija. Kartais 

veiklinantys perspėjimai pripildyti dvasingumą sekinančio beviltiškumo. Tam atsisakoma logikos, 

realybės detalės pakeičiamos irealumu. Taip suformuojamas apsupties susvetimėjimas ir jos, kaip 

priešiškos, viską lemiančios jėgos priešpastatymas asmenybei. Toliau teigiama, kad pasaulis pasmerktas, 

nes priešiškas žmogui, o asmenybė nieko neverta būties metafiziniame pyktyje. Lieka tik neviltis, 

nusivylimas, asmenybės išnykimo ir absurdo jausenos. Kitaip busybė matoma kartotinumo minties 

apšvietos sistemoje. Pasaulis, jo gyvensena ir artėjančios būties prognozės paremtos sudėtingumo 

analize, išskiriančia: ir pasiaukojimo paremto formalizmu žinotinumą; ir pasaulėjautos priešpastatymą  

žinomumui; ir tvirtinimą, kad asmenybė ir viešinimas išlieka visada, nežiūrint žinotinumo išbandymų 

nepakeliamumo; ir tai, kad pasaulėžiūra atgimsta, nes žmonijos laisvė ir laimė ir yra žmonijos likimas. 

Ženklų sistemos – tarsi ta aplinka, kuri gelbsti, išlaisvina, tačiau kaip ir visos pasaulėžiūros siekia 

išsilaisvinti iš išskirtinumo puikybės, nuolatinės akistatos su „bendrinančio kartojimosi grietinėle“, t.y. 

su viešuma, kuri nyksta, kurios iš tikro nebėra. Tokia pasaulėžiūra pasmerkta izoliacijai, vienišam 

išnykimui, jeigu nepadaro proveržio link „viešinimo“ arba (romantiškiau) link žmonių. Proveržis 

pasaulėžiūros gyvastingumo potyrius daro visiškai kitokiais, atsiranda daugiau džiugesio ir kuklumo – 

tokia neišvengiamybė, tokia laimė... Ateinančios kartos į paveldėtą mąstyseną žiūrės kaip į 

aptarnaujančią bendrinimą ir ji pati tokia taps. Pasaulėžiūra be kančios, dvasingai sveika, nepatetiška,  

be liūdesio – patikli, artima žmonijai turėtų nieko nestebinti. Nuojautos, spėjimai – visa tai kartotinumo 

minties „šuolių“, „proveržio“ į busybę formos.  

 

4.2.5. Informacinė ir komunikatyvumo funkcijos 

(pasaulėžiūra kaip subendrinimas ir bendravimas) 

 

Profesionalumo žinotinume pasaulėžiūra – veiklinančio bendravimo aplinka sąryšyje su kalba. 

Pasaulėžiūros komunikatyvumas semiotiniu požiūriu - tai ženklų sistema, informuojanti kaip specialaus 

ryšio kanalas, kuris tarnauja individualių bandymų sąveikos apibendrinimui ir asmens naudojamų 

bendrinančių bandymų reikmėms. Veiklinančiame numatyme esanti informacija tikėtina – žinovas teikia 

tai, kas turėtų įvykti. Tikėtina ir neįvykę yra daug svarbiau nei netikėtas atsitikimas. Teoriniu požiūriu 

informacinėse sąveikose subendrinimų tikėtinumas aukštai vertinamas. Pasaulėžiūra jungia žmones per 

bendrą laikyseną, visaapimantį užimtumą, siekį, ieškojimų apjungiančią jėgą. Pasaulėžiūra reikalinga 

viešinimų tarpusavio supratimui – tai pasaulinių derinimųsi esatyje ir veiklų bendrinimo tvarkymas. 

 

4.2.6. Smalsumą skatinanti funkcija (pasaulėžiūra kaip 

taurinimas; pilnatviškos asmenybės formavimas) 

 

Pasaulėžiūra formuoja žmonių potyrius ir minčių išdėstymą. Jeigu kitos bendrinimo žinomumo 

formos smalsumą skatina tik dalinai (moralė – doros normos; politika – politiniai požiūriai; filosofija – 

pasaulėmata, mokslas – žmogaus kaip specialisto parengimas), tai pasaulėžiūros patikra kompleksinė – 

ir protas, ir širdis, ir kiekviena žmogiškojo dvasingumo kertelė gali būti pasiekta – pasaulėžiūra 

formuoja pilnatvišką asmenybę. Teigtina, kad pasaulėžiūra taurina žmogų. Kai parodoma išbandymų 

įveika, žmogus turi galimybę pertvarkyti savo vidinį pasaulį. Patikrai tinkama medžiaga – ir 
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pasiaukojimų numatymai ir neatitikimų atvejai. Taurinimas priskirtinas prie profesionalumo 

bendrinančių kategorijų – apima pasaulėžiūros smalsumą skatinančią funkciją. Pastaroji svarbus 

veiklinančio darbingumo bendrinančios reikšmės aspektas. Aiškinama, kad pasaulėžiūros numatymų 

priimtinumo procese žmonėms sudaroma galimybė sumažinti vidinę įtampą ir jaudulį, kuriuos sukelia 

realus gyvastingumas, ir tuo nors dalinai įprasminti kasdienį vienodumą. Taurinimo - įprasminimo 

funkcija pasaulėžiūroje tai trys pagrindiniai aspektai: mėgavimosi – žaismės, įtraukimo; vedimo – 

gryninimo, stebinčio žmogaus dvasingumo pusiausvyrą; taurinimo – apvalymo. Pasaulėžiūros dermė 

daro įtaką asmenybės vidinei dermei, įgalina išsaugoti ir atstatyti stebėsenos pusiausvyrą. Pateikus 

priimtinumui skirtą numatymą stebėsenos stabtelėjimo pobūdis priklauso ir nuo numatymo pobūdžio, ir 

nuo asmenybės išskirtinumo, jos gyvastingumo bandymo, gyvensenos lygio ir dvasingumo 

sudėtingumo. Pasaulėžiūros smalsumą skatinanti–formuojanti asmenybės patikra išskirtinai matoma per 

dvi funkcijas: apvalymo ir gryninimo (dvasingumo pusiausvyros darnos įgalinimo). Pasaulėžiūros 

patikra nieko bendro neturi su didaktiniu mokytojavimu skirtu įpročiams. Pasaulėžiūra patikrina 

asmenybę per profesionalumo idealą, kuris išryškėja ir teigiančiuose ir neigiančiuose kartotinumuose. 

Pasaulėžiūra padeda apmažinti žmogaus trumpalaikio gyvastingumo bandymus: kitų gyvastingumas 

potyryje pergyvenamas kaip savas, praturtėjama kitų žmonių bandymų dėka – pastarieji panaudojami ir 

tampa asmens savito gyvastingumo faktu, savitos biografijos elementu. Būtent tai teigtina kaip 

pilnatviškos asmenybės patikros pasaulėžiūra šaltinis. Pasaulėžiūroje subendrinti sąveikos su pasauliu 

bandymai praplečia ir pagausina asmenybės realų gyvastingąjį bandymą. Toks pagausėjimas realiame 

bandyme naudingas kokybiniais ypatumais. Pasaulėžiūra praplečia asmenybės, gyvastingos apribotame 

žinotume, žinotinai apriboto bandymo ribas ir perduoda žmonijos gausiai besikartojančių bandymų 

žinotinumą; asmenybė aprūpinama veiklinančiai išdėstytu, atrinktu, subendrintu, įprasmintu bandymu; 

žinovo įvertintas bandymas leidžia žmogui pasidaryti savitus teiginius ir vertybines reakcijas sąveikoje 

su išskirtine gyvastingąja aplinka; pateikiamas koncentruotas, kondensuotas bandymas. Ir tada dvi 

valandas trunkantis gyvas pasakojimas apie bendrinančias problemas kaip savita esencija pasklinda  

kasdieniame realiame bandyme, suteikdamas bendrinimui užpildą. Aukštos pasaulėžiūros patikros 

valdoje pilnatviška asmenybė bendrume ir jos tapatumo vertingumo reikšmės patvirtinimas.  

 

4.2.7. Įtaigos funkcija (pasaulėžiūra kaip įtaiga, 

žinojamumo patikra) 

 

Pasaulėžiūra – tam tikros minčių ir potyrių tvarkos įtaiga, žmogiškąja stebėsena stabdantis  

patikrinimas. Numatymai kartais tarsi užburia. Įtaigus patikrinimas – pasaulėžiūros pradžia. Tam gali 

būti naudojami įvairūs laikysenos, elgsenos, neatitikimo momentai. Įtaigumas ypač reikalingas esant 

viešinimo gyvastingumo įtampai – įtaigos funkcija veiklinančiuose numatymuose itin svarbi. Gali būti 

naudojama ieškančioji/ ieškojimo mintis, svarbi milijonams. Įtaigumo atradimai vienkartiniai, nes tai 

dvasingumo sąšauka, kai sustojama ties pasirinkimo slenksčiu, kryžkele. Tuomet pro žodžius, praeities 

atgimimą pasirodo viešinimo žinotinumas. Įtaiga - pasaulėžiūros funkcija, artima smalsumą 

skatinančiai, tačiau esti tik greta. Pasaulėžiūros funkcijų bendroje sistemoje labai svarbus, dažnai 

pagrindinis, įtaigus patikrinimas žinotinumo įtampose.  

 

4.2.8. Profesionalumo funkcija (pasaulėžiūra kaip 

darbingumo dvasingumo ir dėmesingumo 

vertybiškumui formavimas) 

 

Profesionalumas pasaulėžiūroje gali būti matomas: 

o per pasaulėžiūros tikslus – iššaukti aukštinamąjį gėrėjimąsi; padaryti žmogaus gyvastingumo ir 

apsupties pasaulio kartotinumus; per profesionalumo pajautą išaukštinti teikiamus neatitikimus, 
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prisirišimus, baimes, siaubą ir kt.; tarnauti visabendrinančio mėgavimosi – džiaugsmu, laime ir 

visokeriopomis gėrybėmis – šaltiniui; būti gėrybe teikiančia žmogui įkvėpimą, išgryninimą, iškilnumą; 

o per profesionalumo funkciją – niekuo nepakeičiamą pasaulėžiūros gebą: formuluoti žmogaus 

profesionalumo pažiūras, gebėjimus ir reikmes; tuo pačiu suteikti vertybiškumo pasaulyje matymą; 

asmenybėje skatinti darbingumo dvasingumą, darbingumo pradą, siekti darbingumo pagal gėrio dėsnius, 

mokėti tuo naudotis. 

Pasaulėžiūra sutvarko žmogaus vertybinį žinomumą, moko matyti per kartotinumų prizmę. 

Veiklinančiam civilizuotam žinomumui visas pasaulis matomas kaip profesionaliai reikšmingas 

kiekviename pasireiškime. Ieškančiųjų pats savastingumas profesionali vertybė. Visata tampa ieškojimų 

vieta išskirtinumams, mąstysenoms, veiklinantiems nepabaigtiems (non finita) dirbiniams. Pasaulėžiūra 

perduoda žmonėms pasaulio profesionalaus reikšmingumo pajautą, teikdama vertybines nuorodas. 

Galimas matymas, rodantis profesionalumo funkcijos pasaulėžiūroje mažareikšmingumą: tikslinamas 

profesionalus požiūris, mokoma tinkamai pasirinkti reikiamas prekes. Žiūrint plačiau ir taip pateikta 

funkcija žadina žmonėse veiklumą. Kalbama ne apie veiklinę saviveiklą, o apie žmogaus, žinančio 

kiekvienos priemonės vidinį matą, veikimą, t.y. apie pasaulio tapatumą pagal gėrio dėsnius. 

Gamindamas ir sunaudodamas priemones (stalą, šviestuvą ir t.t.) žmogus rūpinasi ir nauda, ir patogumu, 

ir gėriu. Pasaulėžiūra neturi monopolio gėriui – pastarojo dėsniams paklusta visa, ką žmogus daro. Dėl 

to žmogui būtinas gėrybės potyris. Pasaulėžiūra aukština ir dvasingą gyvastingumą, teikdama 

bendrinančius numatymus. Bendrinimo pažanga vis labiau aktualizuoja profesionalumo funkciją 

pasaulėžiūroje – iššaukti žmoguje gėrio darytoją. Ateities žmogus ne įsipareigojantis veiklai, skatinamai 

tiek ekonomiškai, tiek ir neekonomiškai – jo paskata – pažangaus darbingumo pradas. Tai formuoja 

pasaulėžiūra. Pasaulėžiūros profesionalumo funkcija aprūpina asmenybę bendrume, formuoja 

darbingumo bendrume aktyvumą. Ši esatyje suderinta funkcija persmelkia ir dubliuoja visų 

bendrinančio žinomumo formų ir visų kitų pačios pasaulėžiūros funkcijų patikrą. 

  

4.2.9. Mėgavimosi funkcija (pasaulėžiūra kaip potyris) 

 

 Pasaulėžiūra suteikia žmonėms potyrius. Kaip ir profesionalumo funkcija, mėgavimosi funkcija 

lydi visas kitas pasaulėžiūros funkcijas; profesionalaus potyrio ypatingas, dvasingas pobūdis nieko 

bendra neturi su kūniškaisiais pojūčiais. Mėgavimosi funkcijos pasaulėžiūroje savita būtis aprūpinta 

prielaidomis (šaltiniais): 

o žinovas laisvai naudojasi gausiai besikartojančia gyvastingumo medžiaga ir veiklinančio 

tapatumo aplinka; pasaulėžiūra – laisvės sfera, kur masiškai naudojamasi pasaulio profesionalumo 

turtais; laisvė, meistriškumas teikia potyrius, iššaukia gėrėjimąsi pasaulio darbingumo tapatumo 

stebuklu; 

o žinovas atskleidžia visų tapatinamų reiškinių profesionalų vertingumą, pateikdamas sąveikoje su 

žmonija; 

o numatymuose ribinė veiklinė forma visaapimančiai dera su turiniu (harmonija); 

o veiklinamoji realybė sutvarkyta ir išdėstyta pagal gėrio dėsnius; 

o priimantysis džiaugiasi priartėjimu prie darbingumo, prie įkvėpimo proveržių – tai „bendrinanti 

mintis“, potyris, prisilietimas prie aukštinančio išskirtinumo; 

o veiklinančio darbingumo esatyje svarbus žaidimo (žaismės) aspektas. Pasaulėžiūra modeliuoja 

žmogaus veikimą žaibiškumo, nereikalaujančio iš dalyvių aktualių investicijų, formoje. Laisvų jėgų 

žaismė – viena iš planuočių laisvės pasirodymui pasaulėžiūroje – o tai profesionalių potyrių sužadinimo 

geba. 

Veiklinantis darbingumas atskleidžia žmonėms teisybę apie gyvastingumą ir suteikia pakylėjantį 

prisilietimo prie gėrio džiaugsmą. Mėgavimosi funkcija pasaulėžiūrose remiasi asmenybės reikšmės 

vertingumo tapatumo idėja, pradeda šia idėja ir ją priderina esatyje, pateikdama žmogui profesionalumo 
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potyrio nesavanaudišką džiaugsmą. Asmenybės vertingumo tapatumo įvertinimas galiausia ir reiškiasi 

tinkamiausiu bendrumo patikinimu. Kitaip tariant asmenybės vertingumo tapatumas reiškiasi žmogaus 

giluminio bendrumo suderinamumo esatyje, jo darbingumo bendrume aktyvumo faktoriumi (tapsmo 

jėga). 

 

4.2.10. Pasaulėžiūros priemonės ir siekinio 

visaapimtinumas. 

 

Remiantis principais nėra galimybės atrasti kokią tai ypatingą sferą, ypatingą gyvenimiškųjų 

reiškinių, esančių tik pasaulėžiūros dėmesyje, ratą. Nei savastingume, nei bendrinime, nei žmogaus 

dvasingame gyvastingume nėra tokių reiškinių, kurie pasaulėžiūrai būtų neprieinami, jos nedomintų. 

Būtų klaidinga ieškoti tikrovėje kokių nors draustinų vietų, kurios tiktų tik pasaulėžiūros priemonei. 

Visas pasaulis – objektas ne tik mokymui (mokslui) bet ir veiklinančiam tapatinimui. Čia išskirtinė vieta 

priklauso praktikai. Tapatinant pasaulio reiškinius, jų ryšį su tuo ko reikia žmogui apriboja įvardinta 

praktika. Kiekvieno žmogaus poeiga link priemonės prasideda nuo apribotos praktinės reikmės: jeigu 

kankina troškulys – stiklinė naudojama gėrimui; aiškinant stereometrijos problemas – stiklinė 

panaudojama kaip cilindras. Pažinimo procese praktika tarsi pasirenka priemonę reikiama kryptimi. 

Neleistina savivalė – tarkim stiklinėje virti metalą. Vien tik pasikartojimuose su priemonės 

objektyviomis savybėmis, net ir tokios didžiulės ir daugiasluoksnės kaip visas pasaulis, galima ją 

tapatinti, atliepiant konkrečioms praktinėms reikmėms. Žinovų – veiklos ir mokymo – įasmeninti ryšio 

su pasauliu praktiniai apribojimai. Pasaulėžiūros žinovo tikrovės poeiga iššaukta savito siekinio, 

kuriame atsiveria  jo ypatingas, veiklinantis požiūris į pasaulį. Koks praktinis apribojimas suriša veiklos 

žinovą su jį supančiu pasauliu? Kokia praktika -pasaulėžiūros siekis? Pasaulėžiūra derinama esatyje  

vardan žmonių; jos aukščiausias  siekis – humanizmas, asmenybės laimė ir visavertis gyvastingumas. 

Tačiau tai per bendras ir ne ypatingas pasaulėžiūros siekis. Pasaulėžiūra – polifunkcinė: ji pažinumas, 

smalsumo skatinimas, busybės numatymas, netgi antiprasmingumas, beveik hipnotiškas paveikumas ir 

besimėgavimas žmonių patikrose; taip pat vardintinos kitos funkcijos. Tokia ir yra bendrinanti praktika, 

pasaulėžiūros daugiabriaunis siekis. Pasaulėžiūros polifunkciškumas daug ką paaiškina ir jos 

savaimingume. Vien tik veiklinančio darbingumo esatyje dermės „nutvėrimui“ būtina nurodyti 

visaapimantį, visas jo gausiai besikartojančias funkcijas paaiškinantį, esatyje suderintą siekinį. Vėl apie 

stiklinę – ji gali tarnauti įvairiems praktiniams uždaviniams, tačiau dėl ko ji padaryta – vienareikšmiška 

– gėrimui (tvarka). Pasaulėžiūros praktika daugiabriaunė, tačiau yra vienas esatyje derintinas siekinys – 

asmenybė bendrume ir jos vertingumo tapatumo patvirtinimas. Pasaulėžiūra daro asmenybę 

žmogiškumo tiesoje ir bendrinimo tiesoje, įtraukdama į bendrumo gyvastingumo ratą derinimosi esatyje 

pačias intymiausias (giliausias, vidines) ir pačias asmeniškiausias vietas. Pasaulėžiūra neversdama,  

tiesiogiai patikrina asmenybės slapčiausią ir individualiausią (būdingą tik asmeniui) sąveiką su pasauliu. 

 

4.2.11. Pasaulėžiūros objektas ir priemonė 

 

Sutarus dėl esatyje derančios pasaulėžiūros ypatingos funkcijos galima tinkamiausiai įasmeninti 

jos objektą ir priemonę. Ir pasaulėžiūros, ir mokymo(mokslo), ir filosofijos, ir bet kurio kito žinomumo 

objektas – pasaulis. Vienok tik bendrinančio žinomumo kiekvienoje formoje jo priimtinumas apšviestas 

savita ypatinga praktika ir apribotais jo ryšiais, vietomis ir savybėmis. Esatyje derančių pasaulėžiūros 

veiklinančių funkcijų šviesoje žinovas apžiūrinėja pasaulį, aprėpdamas jame tuos ryšius, savybes, vietas, 

kurie gelbsti jam esatyje derinti jo ypatingus siekinius. Pasaulėžiūros priemonė išryškėja tarsi sankirtoje, 

kurioje apsupties pasaulio objektyvios savybės ir ypatingi siekiniai, išdėlioti prieš žinovą. Pastarieji 

priverčia žinovą gyvastingumą nukreipti ten, kur žmogui bendrinančiai įdomu ne kaip specialistui, o 

kaip žmogui. Pasaulėžiūros priemonė –  
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o realybė, matoma pasaulėžiūros humanistinių siekinių šviesoje; 

o gyvastingumas pačia plačiausia, bendrinančia reikšme, jo profesionalumo turtuose; 

o pasaulis reikšmingas žmonijai.  

       Pasaulėžiūros priemonės ir siekinių ypatingumas atsiveria kaip ypatingumas ir formoje – 

pasaulėžiūroje tapatinant pasaulį (veiklinantis kartotinumas), ir besikartojančios mąstysenos geboje 

(veiklinantis metodas).  
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5. Profesionalizavimas – pasaulėžiūros pažinumas.  

Mokymas apie veiklinančią mąstyseną 

5.1. Veiklinančios mąstysenos forma – veiklinantis 

kartotinumas  

5.1.1. Perkėlimas, netikėtumas, sujungimas 

 

Veiklinantis kartotinumas – mąstysenos forma pasaulėžiūroje. Tai kitaip pasakyta, perkelianti 

mintis, parodanti vieną reiškinį kito pagalba. Žinovas tarsi trinkteli vieną reiškinį į kitą, išskeldamas 

kibirkštį, apšviečiančią gyvastingumą nauja/kitokia šviesa. Jeigu pasaulėžiūroje matyti besikartojančią 

mintį, o joje tris elementus (ieškančiojo figūrą, prasmę ir derinimą), tai šie elementai tvarkomi pagal 

skirtingų raiškų veiklinančio sujungimo ir gretinimo dėsnius (tinkamas dirbančiojo 

sujungimas/sugretinimas su mašina). Numatymuose, kuriuose veiklinančios mąstysenos perkėlimo 

savastingumas akivaizdus, veiklinanti mintis sujungia realius reiškinius, nelauktai derinančius atskirus 

elementus. Sen. Egipto sfinksas – žmogus/liūtas – per tai žmogui tampa pažini gamta ir jis pat sau, kaip 

turintis jėgą ir viršenybę pasaulyje. Loginė mąstysena nustato reiškinių tarpusavio priklausomybę, 

hierarchiją. Kartotinume atsiskleidžia priemonių, matomų vienos per kitą, vertingumo tapatumas. 

Veiklinanti mintis pasaulio priemonėms neprimetama iš kitur, o organiškai pasirodo iš jų sugretinimo ir 

tarpusavio patikros. Sugretinimas dviejų, tolimų viena kitai esačių netikėtai duoda naują žinią/žinojimą. 

Paprastai, tai kas gretinama atspėjama iš konteksto, o su kuo gretinama išreiškiama vaizdu. Veiklinančio 

kartotinumo struktūra ne visada tokia akivaizdi, kaip sfinkso atveju (metaforiškumas). Žinovai naudoja 

ir sujungiančią mąstyseną (asociatyvumą): aš – tu; tu – aš; aš - ligonis; tu – ligonis. Kartotinumas gali 

pasirodyti ir tarsi nevykusia formule, kai jungiami labai tolimi vienas kitam reiškiniai (paradoksalumas) 

– „nori taikos, ruoškis karui“; „tiesiai tiesiau, aplink greičiau“. Taip atsiskleidžia realumo nežinomos 

vietos ir sąveikos. 

 

5.1.2. Judėjimo tapatumas 

 

Veiklinantis kartotinumas naudojasi savita logika, pažanga, savitu judėjimu pagal savitus 

vidinius dėsnius. Žinovas pažymi visus pradinius parametrus kartotinumo judėjimo tapatumui, tačiau 

pažymėjęs jau nieko negali pakeisti, nebent panaudodamas jėgą prieš veiklinančią teisybę. 

Gyvastingumo medžiaga, esanti numatymo pagrinduose, traukia paskui save, o žinovas tuo tarpu 

priartėja visai ne prie tos išvados, kurios jis siekė. Numatymo veikėjai/vykdytojai sąveikoje su 

žinovu/autoriumi tarsi vaikai sąveikoje su tėvais. Jie skolingi už gyvastį, jų reikšmingiausios savybės 

susiformavo sąveikoje su tėvais; jie „klauso“ jų, išreikšdami perduodamą pagarbumą. Tačiau kai tik jų 

savitumas įsiformina ir sustiprėja, jie pradeda savitą tikrinimą, pagal „savitą vidinę logiką“ ir būna 

kartais „nepaklusnūs“, nesiskaitydami su „tėvų“ (žinovo/autoriaus) valia. 

 

5.1.3. Daugiareikšmingumas ir neišsakymas 

 

Jeigu mokymo (mokslo) – loginėje mintyje visa tikslu ir vienareikšmiška, tai kartotinumo mintis 

daugiareikšmė – kaip ir savitas gyvastingumas - taip pat turtinga ir gili savitu reikšmingumu ir 

prasmingumu. 

Vienas iš kartotinumo daugiareikšmingumo aspektų – neišsakymas. Darymo pasaulėžiūra –

perdarymo pasaulėžiūra. Veiklinantis numatymas panašus į aisbergą, kurio nedidelė dalis matoma, o 

pagrindinė paslėpta po vandeniu. Tai daro besidominantį aktyviu: numatymo priimtinumo procesas 

tampa kartotinumo bendru darymu, apgalvojimu, pavaizdavimu. Tačiau tai ne apmąstymo savivalė. 

Priimantysis gauna pradinę paskatą apgalvojimui, jis aprūpinamas stabtelėjimo išdėstymu ir gautos 

informacijos perdirbimo programa, o tuo pačiu išsaugo ir valios laisvę, ir erdvumą darbingumo 
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fantazijai. Kartotinumo neišsakymas,  priimančiojo skatinanti mintis su ypatingu pajėgumu pasirodo non 

finito (nėra pabaigos, nepabaigta) principe. Kartotinumas daugiaplanis - jame bedugnė besiskleidžiančių 

per amžius prasmių. Kiekvienas sustojimas išrinktame kartotinume suranda naujas vietas, ribas, padaro 

savitą aiškinimą ir jį pagrįstai naudoja. Kartotinumas – pilna minčių sistema. Bet kurio veiklinančio 

numatymo prasmė begalinė, jeigu kartotinumas atliepia gyvastingumo tapatų sudėtingumą, profesionalų 

turtingumą, diaugiabriauniškumą. Jeigu būtų galima veiklinantį karotinumą pilnai išversti į logikos 

kalbą, tai mokymas/išmokymas galėtų būti vietoje pasaulėžiūros; jeigu būtų visiškai neišverčiamas į 

logikos kalbą, tai nebūtų žinoma kaip esatyje derinti tradicinę kalbėseną, pasaulėžiūrą, veiklinantį 

vertinimą. Kartotinumas neišsiverčia į logikos kalbą dėl to, kad analizuojant lieka „viršprasminis likutis“ 

ir verčiasi, kadangi vis labiau gilinantis į numatymo esmę, galima vis labiau ir pilniau, ir visapusiškiau 

išryškinti jo prasmę: vertinantis analizavimas esti  begalinio gilinimosi į begalinę kartotinumo prasmę 

procesu. 

 

5.1.4. Individualizuotas subendrinimas. Aprėptumas. 

 

Veiklinantis kartotinumas – individualizuotas subendrinimas, eilei reiškinių atskleidžiantis 

suderinamumą esatyje įtvirtinta - potyrių forma. Bendrumas derintinas tik su atskirumu ir tik per 

atskirumą (bendrybės ir atskirybės mąstysenoje ir jų tarpusavio sąsaja tikrovėje). Pasaulėžiūroje 

visaapimtinumas išreikštas ne savitame visabendrintume, o savitame išskirtinume (vienatinume): 

bendrumas išryškėja individualume ir tik per individualumą. Potyrių ieškojimas tarsi iškrinta iš 

dėsningumo: kartotinumas – bendro ir individualaus  visaapimtinumas. Taip, jeigu potyriai savasties 

slėpiniai, intymumas – tai nepakartojama, individualu. Vienok žinovo individualumas – savitas, 

visabendrinantis, jame gyvena žmonija; jo potyryje kiekvienas atranda ir paties savitumą. Toks žinovas 

ir potyrių ieškotojas, ir žmogus, ir brolis žmonijoje. Ieškojimą galima nustatyti/suprasti kaip 

besikartojantį, kadangi jis reiškiasi ne abstrakčia derme esatyje, o jos tvirta  tikrove; ne atsitiktiniu 

derinimu esatyje, o tokiu reiškiniu, kuriame tiesiogiai per viešumos tapatumą ir jo individualumą 

neskaidomame visaapimtinume substancionalumas tampa pažiniu. Žinovo mąstysenoje kartotinumai, 

kurių savastingumas – įtvirtintas/potyris.  Tai pasaulėžiūros kartotinumus suartina su gyvastingumo 

tapatumo formomis, nors ši artuma suvoktina ne paraidžiui. Tokių formų kaip veiklinantis  žodis, 

mąstysenos ženklas ar tikėjimo veiksena sambūvis pačiame gyvastingume nėra ir negali būti. 

Išrankiose pasaulėžiūrose vyrauja generalizacija – veiklinantis subendrinimas – išskiriami ir 

absoliutinami veikėjo bruožai; kitoms būdinga idealizacija – įkūnytų idealų (be jokios aplinkos įtvirtintų 

realioje medžiagoje) subendrinimas; realumo pasaulėžiūroje kiekvienas kartotinas asmuo – rėptis, bet 

tuo pačiu tam tikra asmenybė – „pažįstamas nepažįstamasis“. Realumo pasaulėžiūrai derama esatyje 

aprėptis – veiklinantis subendrinimas per individualizaciją, atrenkant asmenybės esatyje derančius 

bruožus. Vienok negali būti sėkmingu mėginimas suvokti per atsitiktines savybes, o ne per reiškinio 

dermės esatyje pažinimą. Žinovas atsitiktinę tikrovės savybę skelbiantis rėptina, panašus į neregį, 

kuriam dramblys – virvė, nes daugiau nieko, išskyrus uodegą, nepavyko nutverti. Tiesa reikalauja, kad 

žinovas/realistas reiškiniuose „nutvertų“ tai, kas būdinga ir dera esatyje. Pasaulėžiūra geba, 

neatitrūkdama nuo reiškinių įtvirtinimo/potyrių savastingumo, daryti plačius subendrinimus ir laiduoti 

pasaulio koncepciją. 

 

5.1.5. Mintis potyryje ir potyris apgalvojime 

 

Veiklinantis kartotinumas – visaapimanti mintis ir potyris (racionalumas ir emocionalumas; 

tvarka ir sutrikimas/stabtelėjimas). Sutrikimas/stabtelėjimas veiklinančio kartotinumo žinotinume 

pirminis, o profesionalume svarbiausias pagrindimas. Pasaulėžiūra atsiveria kai žmogus nebesusitvarko 

su potyriais; ieškojimas formuojasi iš stabdančios jaudinimosi/jaudinančios, turtingos intonacijomis 
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kalbos. Tam, kad atsirastų nedingstantis numatymas svarbu ne tik plačiai apimanti tikrovę, bet ir 

išlaikyti idėjinę – sutrikimo/stabtelėjimo „temperatūrą“, kad išsilydytų buities įspūdžiai. Pasaulėžiūra – 

tai minties darbas, skirtas pasaulio suvokimui ir darantis pasaulį suvokiamu; jis apima ir žinovo 

potyrius, „atspaudus“ visose jo palytėtose priemonėse. 

 

5.1.6. Realus pasaulis ir žinovo asmenybė – 

kartotinumo medžiaga sudėstymui 

 

Veiklinantis kartotinumas – visaapimantis objektyvumas ir subjektyvumas. Jis apjungia esatyje 

derančias tikrovės vietas ir didžiulį gyvastingąjį turinį. Kitaip nei įasmeninta religija, pasaulėžiūra 

nesiekia kad jos kartotinumas būtų priimtinas kaip realus. Į kartotinumą įeina ne tik tikrovės medžiaga, 

perdirbta žinovo darbingume, bet ir jo sąveika su besikartojančiu, ir visu jo asmenybės turtingumu 

(žinovo kokybė priklauso nuo praėjusio bandymo,  kuris savitai jo nešamas). Žinovo individualumas 

ypač matomas išpildymo pasaulėžiūrose. Kiekvienas veikėjas savaip traktuoja kartotinumą ir viešumoje 

atsiskleidžia įvairiausios numatymo vietos: savaimingo žmogaus ir civilizacijos gudrybių, aukštinančio 

inteligentiškumo, gyvensenos ir kasdienio buitinio nemokšiškumo; nevalyvumo prieštarų, o tuo pačiu 

priekaištų uždarai pajautai, barbariškumui civilizacijoje (pastaroji nors ir žiauri, ir melaginga, tačiau 

šlifuojama amžiais – pasiaukojimo šaltinis). Kartotinumo traktuotė visada priklauso nuo pasaulėjautos, 

individualaus darbingumo, savito žinotinumo, užimtumo ir asmeninio bandymo. Moksle, žinoma, 

svarbu kas vykdo aiškinimą, tačiau individualumas mažai ką reiškia formuluojant dėsnį, formulę. 

Pasaulėžiūroje kiekvienas numatymas, kartotinumų sistema priklauso nuo žinovo darbingumo 

individualumo – kuo išskirtinesnis žinovas, tuo išskirtinesnis kartotinumo derinys. Aukštinanti 

pasaulėžiūra geba įtikti ir intelektualiai išlavinto žmogaus polinkiams ir masinėje viešumoje, nors čia 

galimos ir prieštaros. Realus kartotinumas - tai subjektyvaus ir objektyvaus dermės matmuo, tikrovė 

apšviesta mintimi, žinovo idealu.  

 

 

5.1.7. Originalumas 

 

Kartotinumo neįmanoma paantrinti, jis principinis – originalus. Skiriasi darbingumai, skiriasi 

numatymai - net ir tada, kai aiškus gyvastingosios  medžiagos ir naudojamos srities pagal bendras 

idėjines pozicijas tapatumas. Visada savitą atspaudą palieka žinovo darbingumo individualumas. 

Išskirtinis veikėjas atpažįstamas pagal savitą braižą, darbingumo raiškų ypatumą. Jeigu kopijavimas, 

pirmiausia, bus suderintas su mūsų potyriais, o po to bus veiklinamas, nepriklausomai nuo savojo 

savitumo, būsime originalūs (pirminiai). Moksliniai dėsniai atrandami atskirų žmonių, nepriklausomai 

vienas nuo kito; pasaulėžiūrų žinotinume nėra atvejų, kad sutaptų skirtingų žinovų numatymai. Dėsniai 

derinami esatyje per jų savitą nederinamumą esatyje.  Bendras dėsningumas: veiklinantis kartotinumas 

originalus – principinis – unikalus, nes jo dedamoji – nepakartojamas darbingumo individualumas. 

 

 

5.2. Veiklinimo realumas – kartotinumų sistema 

5.2.1. Veiklinimo realumas ir veiklinimo koncepcija 

 

Numatymas – iš veiklinančių kartotinumų besidėliojantis, dvasingumu pripildytas kosmosas, 

veiklinimo pasaulis. Šis pasaulis gyvastingumu nors ir panašus į realų, tačiau įasmenintai derinamas 

esatyje skiriasi subendrintu veikimu, situacijomis, detalėmis, o, svarbiausia, pavaldumu visaapimančiai 

veiklinimo minčiai, dėl kurios šis veiklinimo pasaulis daromas ir kurios atskleidimui tarnauja. 
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Veiklinimo realumas – veiklinimo kartotinumų sistema. Veiklinimo realumas persmelktas 

pasaulio ir asmenybės veiklinančia koncepcija, pavaldus šiai koncepcijai ir reiškiasi jos besikartojančiu 

lanksčiu įkūnijimu. Yra numatymų, kuriuose veiklinantis pasaulis įrodinėja žmogaus gyvastingumo 

absurdiškumą; kituose – tikrovė priešiška asmenybei – būties nepasiekiamumas ir paslaptingumas bei 

žmogaus protingo gyvastingumo negalimumas – remiantis profesionalumu teigiama, kad veiklinančiame 

pasaulyje yra daugiau realumo ir tiesos nei pačioje tikrovėje – tuomet fantazija, nesulaikoma ir 

nekontroliuojama nei mintimi („automatinis rašymas“, „proto atjungimas“), nei fantaziją apimančiu 

objektu; išsiveržia fantasmagoriškas, sapnais ir svaičiojimais pripildytas veiklinantis realumas, nieko 

bendro neturintis su tikrove. Masiškumui tarnaujančiuose numatymuose veiklinantis pasaulis paralelinis 

tikrovei, esantis už jos ir su ja neturintis ryšio.  

Realume veiklinantis pasaulis atskleidžia asmenybei atsakomybę už užimtumo ir žmonijos 

likimą, gyvensenos svarbą ir žmogaus priartinimą prie žmonių gyvastingumo, žmogaus perėjimą nuo 

horizonto „aš“ link visų horizonto. Realumo pasaulėžiūroje veiklinantis pasaulis – tikrovės veiklinė 

rėptis, subendrinta, pakartota numatančiojo darbingume ir pavaldi pastarojo idėjinėms nuostatoms; 

rėptis, kurioje asmenybės veiklinanti koncepcija panardinta gyvensenos pavelde ir atsakomybėje už 

pasaulį. 

Realumo pasaulėžiūroje veiklinis pasaulis potyriams artimas ir materialiai pripildytas. Čia ir 

stichijos (žemė, oras, vanduo, ugnis ir t.t.) ir rankų darbai – priemonės – antroji stichija (pastatai, baldai, 

produktai/perdavimai ir t.t.); šiame pasaulyje tikrinasi įvairaus būdo žmonės – iš to dėstosi apsupties 

tarpusavio patikros, čia gyvastingas bendrinimas ir juda žinotinumas. Vienok tai tik subendrinta, 

konceptualiai tikrove užpildyta apimtis. Panašumas į gyvastingumą nutvertas dėl realumo polinkio 

apimti tikrovę pačios tikrovės formomis. Realumo veiklinančio pasaulio gyvastingasis panašumas tik 

tikėtinas, nes realumo pasaulėžiūra dėl tinkamesnio idėjinės nuostatos parodymo, pilnesnės 

profesionalumo sąveikos su besikartojančiu reiškiniu išraiškos, geba užaštrinti, padidinti, sumažinti, 

deformuoti, reiškinį, supainioti jo mastelius ir t.t. – tai atsitraukimas nuo panašumo į gyvastingumą. 

Vienok tokiuose atotrūkiuose realumo pasaulėžiūra visada turi saiką, neleidžianti nei sugriauti tikrovės 

nustatymo/supratimo, nei atitrūkti, nei ištirpti veiklinančiam pasauliui realume, nei pakeisti veiklinantį 

pasaulį vietoje realumo ar realumo dokumentuoto pasikartojimo. 

Visaapimanti invariantiška pasaulio ir asmenybės veiklinanti koncepcija taip pat išryškėja 

visuose veiklinančiuose numatymuose, priklausančiuose duotai veiklinimo valdai. Kiekviename tokiame 

numatyme per kitus kartotinumus, situacijas, detales/smulkmenas, per kitą veiklinantį pasaulį 

varijuodama atsiskleidžia ta pati veiklinimo koncepcija. Šalia to žinovas laiduoja veiklinantį pasaulį, 

turintį jo individualumą, jo individualią regą, mąstysenos atvaizdavimą, pasaulį, kuris iš naujos, 

anksčiau nežinomos vietos atskleidžia duotoje valdos esatyje derinamą pasaulio ir asmenybės 

koncepciją. 

Numatymo asmeniškumas kitoks nei teksto, nes numatymas – funkcionuojantis tekstas. Tekstas 

– uždaras, hermetiškas, o numatymas – teksto dehermetizacijos ir funkcionavimo bendrume rezultatas. 

Tokiam veiklinančio fenomeno funkcionavimui bendrume svarbiausia jo veiklinanti koncepcija ir 

veiklinantis pasaulis, kaip numatymo turinio tarpusavyje susijusios sudėtinės dalys. Kokia veiklinančios 

koncepcijos ir veiklinančio pasaulio (veiklinančio realumo) tarpusavio sąveika? Į veiklinantį numatymą 

įeina lankstūs ir nelankstūs elementai. Nelankstūs elementai – tai be aplinkos formuluojami doriniai 

pamokymai, didaktinės mintys, į numatymo tekstą įtraukiamos filosofinės, politinės, religinės, 

moralinės idėjos ir nustatymai/supratimai, įgyjantys veiklinančią formą ir esantys tarpusavio patikroje  

su lanksčiais elementais. Lanksčiųjų elementų sistema (produktai/perdavimai, reiškiniai, vykdytojai, 

situacijos ir tarpusavio sąveikos, pateikti žodžiu ar piešiniu, kalbinėje ar pasikartojančioje aplinkoje) 

sudėsto veiklinantį pasaulį, kuris išraiškingas, beveik apčiuopiamas, galimas nustatyti/suprasti ir dargi 

regimas. Veiklinančio pasaulio laidavime dalyvauja ir žinovo atmintis, ir jo pasikartojamumas, ir 

tikrovės priemonių priežiūra. Šis pasaulis ir realus, ir nerealus. Realus kaip konceptualiai pripildytas 
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tikrovės modelis, sudėliotas iš įprasmintų, vidiniai priimtinų būties įspaudų (potyrių); nerealus, nes 

priimantysis negyveno tuo pasauliu, į jį nesiskverbė ir nieko realiai pakeisti negali. 

Priimantysis/stebėtojas savitu aktyvumu negali įsiterpti į vykstančią patikrą ar ją sulaikyti. Tai žodžių 

pasaulis. Ir nors žodis taip pat reikmė, tačiau tai dvasingumo reikmė. Veiklinančiame pasaulyje 

materializacija visiškai kitokia nei realus pasaulio produktuose/perdavimuose ir reiškiniuose. 

Veiklinantis pasaulis konceptualiai pripildytas. Skirtingai nuo realaus pasaulio visa perskverbta 

veiklinančia koncepcija, visa yra jos nešėjai. Veiklinanti koncepcija dažniausia iškyla iš lanksčiųjų 

kartotinumų ir pritariantysis ja pradeda naudotis kartu su priimtinais veiklinančio pasaulio 

produktais/perdavimais ir reiškiniais. Veiklinančiame pasaulyje visa pavaldu išskirtinei numatymo idėjai 

ir nėra atsitiktinumų – tai ir pačios tolimiausios, nereikšmingiausios, priklydusios smulkmenos, 

produktai/perdavimai, reiškiniai, savybių bruožai. Bet kuris atsitiktinumas veiklinančio pasaulio viduje 

yra galimas, tinkantis ir pritarimui ir palaikymui. Veiklinančio pasaulio produktai/perdavimai pajungti 

jo vidinei logikai ir užduočiai – patikrai pritarimo reikalingoje profesionalumo valdoje. 

 

5.2.2. Veiklinančio realumo vertybiškumas, 

pilnatviškumas ir izomorfiškumas 

 

Veiklinančio pasaulio vertybiškumas tiesiogiai proporcingas priimančiojo dalyvavimo pasiekiant 

tą pasaulį  laipsniui. Priimtinumo aktyvumas parodo numatymo pilnatviškumo rangą. Vienok tapatus 

vertybiškumas – duoto teksto sąveikos su žmogumi ir žmonija reikšmė. Profesionalumo reikmės – 

lakmuso popierėlis, leidžiantis išryškinti ir pamatuoti (laiduoti) veiklinančio pasaulio vertybiškumą. 

Veiklinantis realumas nustato/supranta pasaulį kaip jo pilnatviškumą. Tai specifinis veiklinančio  

pasaulio požymis, užtikrinantis pasaulėžiūros kaip pasaulio tapatumo sferos gilumines savybes. 

Kiekvienas mokymas, kiekviena dvasingo ir praktinio veikimo forma tapati specifinei pasaulio 

vietai, leidžiančiai susiformuoti ir prisiderinti esatyje vienokiems ar kitokiems asmenybės ypatumams. 

Pasaulėžiūra sugrąžina pasauliui mokymosi analitiškai išskaidytą pilnatviškumą; ji asmenybės  

pilnatviškumo, gyvensenos, žmonijos gyvastingojo bandymo sergėtoja. Tai pasaulėžiūros pasaulinio 

žinotinumo paskirtis, gyvastingume matoma kaip polifunkcionalumas, reikšmingumas visuose žmonijos 

pažangos etapuose. Pasaulėžiūra nepakeičia nei vienos kitos žmogaus veikimo formos, o jas perdaro, 

specifiškai modeliuoja pilnatviškame ryšyje su kitomis veikimo formomis. Specifiškumo suvokimas 

paremtas tomis pasaulėžiūros funkcijomis, kurios unikalios veiklinančiame veikime – profesionalumo ir 

mėgavimosi funkcija (smagus pamokymas). Kartu su profesionalia pritarimo, palaikymo, paramos 

patikra ir mėgavimusi per pasaulėžiūrą vyksta ir smalsumo skatinimas, ir informavimas, ir pažinumas, ir 

bandymo perdavimas, ir pasaulio sudėtingumo analizavimas, ir busybės spėjimas ir paveiki  tarpusavio 

patikra.  

Jeigu teigiama, kad veiklinantis pasaulis visada izomorfiškas (formaliai vienodas) tikrovei, 

panašiai kaip realumas, tai galima surasti, kai veiklinantis pasaulis realiuose numatymuose (idealiu 

atveju) izomorfiškas tikrovei. Tačiau pasaulėžiūra ne tas pats kas realumas – pastarasis turi krantus. 

Galimas veiklinantis pasaulis visiškai nesiekiantis būti izomorfišku tikrovei. Žinotinumo derinimas 

esatyje gausiai pasikartoja veiklinančios teisybės rėptimis tradicijos kalbėsenoje, pasaulėžiūros atitikimo 

gyvastingumui žinotinumo rėptyse. Kitaip tariant gyvastingumo ir pasaulėžiūros izomorfiškumas – tik 

vienas iš žinotinumo momentų žmonijos veiklinančio žinomumo pažangoje – veiklinančio realumo 

atitikimo gyvastingumui laipsnis ir pobūdis žinotinume – judrūs. 

 

5.2.3. Veiklinanti teisybė ir panašumai 

 

Veiklinanti teisybė ir jos pateikimo meistriškumas labai svarbūs teorizuojančiuose/ 

vertinančiuose svarstymuose apie pasaulėžiūrą. Veiklinanti teisybė – veiklinančio darbingumo dėsnis. 
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Veiklinanti teisybė – tai tikrintinas teisybiškumas ir kartais dar daugiau nei pati teisybė. Gerai 

apgalvotam žinotinumui visai nebūtina būti panašiu į gyvastingumą; gyvastingumas iš visų jėgų siekia 

būti panašus į gerai apgalvotą žinotinumą. Dėl to ieškantysis potyrius labiau aukština nei žinotinumą, 

nes pastarajame tik tai, kas atsitiko, t.y. tik derinami esatyje reiškiniai ir atsitikimai – potyrių ieškotojas 

žinotinumą apvalo nuo atsitiktinumo. Įvykiai apie kuriuos kalba žinotinumas – tikri. Pasaulėžiūra – ne 

gyvastingumo kalkė, o tikimybė, galimas variantas. Įvykiai apie kuriuos kalba potyrių ieškotojas visada 

turtingi faktais - įprasmintais, mintimi apdorotais. Veiklinančios teisybės tikimybė visada netikėtumas. 

Jeigu numatymuose visa lauktina, iš anksto žinoma, tai turime įspaudą – pusiau tiesą, o ne tęstinę 

veiklinančią teisybę. Tai, kad numatymo dėstymas „kietai pririša“ pritariančio dėmesį, tik viešai 

parodoma ta reikšmė, kurią veiklinančiai teisybei vardina netikėtas tikėtumas. Veiklinanti teisybė 

paradoksali, nelaukta, apimanti tai, kas nenumatyta, dėl to pripildyta informacija. Pasaulėžiūros teisybė 

visada stebinanti. Pasaulėžiūra apšviečia per uždangalus, atskleidžia paslėptą, atmeta priimtiną, dėl to 

pilna „didingo netinkamumo“, laukiamų netikėtumų, paradoksų, stebuklingumo. Veiklinančioji teisybė 

– tai veiklinančio realumo ištikimybė giluminei tikrovės esmei. Veiklinantis realumas modeliuoja 

tikrovę, perduoda jos judėjimo tvarką, atskleidžia grindžiančiąsias gyvastingąsias savybes, apsuptis, 

būties smulkmenas, nors ir visiškai nepanašus į tikrovę, nepataikantis, pasiklydęs fantazijose. Šiame 

neprivalomame panašume į tikrovę ir giluminiame atitikime jos dermei esatyje ir yra išskirtinė 

veiklinančios teisybės savybė. Veiklinančios teisybės rėptis keičiasi nuo sustojimo iki sustojimo -  

pasaulėžiūra jai suteikia tai tikrovės aprėptumo bruožus, tai tikrovės bruožus per būties idealaus 

siekiamo sutvarkymo priimtinumo prizmę arba per socialinių/bendrumo normų prizmę ir t.t. 

 

5.3. Veiklinimo metodas – kartojančios mąstysenos 

geba. Mokslas, pasaulėžiūra ir faktas.  Veiklinančio 

metodo svarstymas 

 

 

Pasaulėžiūra universaliai specifinė: tapačiu pasikartojimu naudojasi ne tik jos priemonė, 

siekinys, turinys, forma bet ir metodas.  Žinovas su gyvastingąja medžiaga ir faktais sąveikauja kitaip 

nei mokslininkas, kuriam atsitraukimas nuo fakto tolygu falsifikacijai; žinovas laisvai atsitraukia nuo 

fakto, kai reikia supriešinti tendencijas, pradus – svarbu veiklinanti teisybė ir kartotinumui pateikta 

žinotinumo įvykio pati prasmė. Veiklinantis (darbingumo) metodas – galima profesionalumo mokymo 

kategorija. Jis skiriasi nuo filosofinio. Aristotelio mimezės (sekimas) trys rėptys – tikrovės 

mėgdžiojimas: tokios, kokia yra; tokios kaip apie ją galvoja arba kalba daugelis; tokios kokia turi būti – 

teigtinos kaip skirtingi darbingumo metodai. Žinotini Dekarto racionalumo principai – žinių sisteminimo 

griežti reikalavimai, kanonai ir taisyklės visam žmonių pažintiniam veikimui ir t.t. Kaip apibūdinti 

veiklinančio metodo savastingumą: gal tai veiklinimo duočių ir aplinkų apribojimas; gal pasaulėžiūros 

profesionalios sąveikos su tikrove principai; gal darbingumo  pasaulėmatų valdų sistema. Veiklinimo 

metodas netolygus duočių ir aplinkų apribojimui; tas pačias aplinkas aptarnauja įasmeninti metodai. 

Veiklinantis metodas ne pasaulėžiūros profesionali sąveika su tikrove - vieno metodo apimtyje galimi 

įvairūs šios sąveikos principai (pasaulėžiūros metodai skirtingi pagal išskirtinę profesionalumo savybę: 

viena – kilnumas, kita – jautrumas ir t.t.). Viskas supaprastėja teigiant, kad veiklinančio metodo dermė 

esatyje tolygi bendroms ideologinėms pozicijoms, žinovo pasaulėmatai. Tačiau tai padaro negalimu 

ypatingo išskirtinumo išaukštinimo suvokimą. Gausiai besikartojantys veiklinimo metodai nedera ir 

priešpastatytų politinių pažiūrų rėptyje (reakcinga – progresyvu), arba sugretintų filosofinių pasaulėmatų 

(materialu – idealu), arba supaprastintoje žinotinumo/veiklinimo opozicijoje (realu– antirealu). Ar 

veiklinančio metodo apžiūros prieigose privalu remtis jo profesionaliu savastingumu? Jeigu taip 

klausiama, tai reikia atsakyti ar žinovo darbingumas remiasi pasaulėmata ar jos nepaiso. Dėmesio centre 

atsiranda tarpusavyje sąveikaujantys du idealūs reiškiniai – pasaulėmata ir metodas. O kaip pagrindinės 
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problemos – metodas ir tikrovė bei objektyvumas ir subjektyvumas veiklinančiame metode? Metodas – 

pažinimo tvarkymui, tos ar kitos tikrovės sferos tapatinimui (pažinimo priemonė). Metodas – priemonės 

pažinumo tapatinimo analogas. Pasaulėžiūroje tokia priemone pasireiškia tikrovė - taip, kaip ji 

reikšminga žmonijai; metodas kaip priemonės analogas pasaulėmatos aplinkoje (ypač per jos 

išraiškingumą ir įsitvirtinimą profesionalumo idealuose) ir tame veiklinančiame gyvensenos pavelde, 

kuriuo naudojasi ir kuriuo remiasi žinovas. Kitaip tariant veiklinantis metodas – tai žinotinume 

atsiverianti kartojančios mąstysenos rėptis, kurios formavimą/si patikros ribose rodo trys faktoriai: 

tikrovė per jos profesionalų turtingumą, pasaulėmata per jos apribojimą žinotinumu ir bendrumu ir 

veiklinimo – mąstysenos medžiaga sukaupta prieš tai buvusiuose sustojimuose (epochose). Pasaulėžiūra 

per pasaulėmatą (profesionalumo idealus) aprėpia gyvastingumą su jo profesionaliu turtingumu ir  

žinovui priimtino paveldo pagrindu – taip apimtas, tapatus tikrovės profesionalus turtingumas tampa 

pasaulėžiūros turiniu. Šio turinio derinimo esatyje momentai kristalizuojasi ir tampa kartojančios 

mąstysenos patvariomis formomis. Taip veiklinimo metodas iškyla pačiame darbingumo procese, o ne 

pasaulėžiūriniame konstravime. Profesionalizavimas turi galimybę subendrinti labiausia esatyje 

derančius pasaulėžiūros turinio momentus, išgryninti veiklinantį metodą, jam suteikti mokslo/išmokymo 

formulės matymą, įvardinant žinovui keliamus objektyvius reikalavimus. Priemonė, pasaulėžiūros 

turinys ir veiklinantis metodas žinotinume kinta. Naujas veiklinimo metodas pasirodo kaskart, kai dėl 

bendrinimo praktikos postūmių pasikeičia tikrovės profesionalus turtingumas.   

Įvairūs veiklinimo metodai reiškiasi tuo pačiu ir įvairių kartotinumų gausa aiškintina tuo, kad 

esatyje derinami tuokartiniai bendrinimo praktikos sluoksniai ir sferos, įasmenintos žinovų 

pasaulėmatos ir jų dėmesys įasmenintam prieš tai buvusių pasaulėžiūrų paveldui. Veiklinimo metodas – 

pasaulėžiūros priemonės aktyvios teigties rezultatas. Pasaulėmata ir pasirinktas veiklinimo paveldas 

pasirodo kaip prizmė tarp tikrovės ir žinovo mąstysenos gebos. Pasaulėmatos pozicijos ir veiklinantis – 

gyvensenos dėmesys paveldui įvairiuose žinovų mokymuose ir sambūriuose įvairūs. Iš čia tuokartiniai 

metodai viename sustojime/epochoje. Tikrovė metodą apriboja patikra. Tarkim antikinės mąstysenos 

mitų formos netiko parako ir spausdinimo mašinų pasaulėžiūrai; klasikinio/išrankumo laikotarpio gebos 

netinka XX amžiaus veiklinančiam įprasminimui – karai, revoliucijos, atominė, kibernetinė, kosminė 

technika, bendrinimo prieštarų nenusakomai didžiulis įkarštis... Sustojimas/epocha pateikia 

veiklinančios mąstysenos gebai savitus reikalavimus.  
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6. Profesionalumas – veiklinančio bendravimo 

teorizavimas. Mokymas apie veiklinančio veikimo 

produktų transliaciją 

6.1. Pasaulėžiūra kaip veiklinantis bendravimas 

6.1.1. Veiklinančio bendravimo grandys ir formos 

 

Veiklinantis bendravimas tai žinovo ir priimančiojo intelektinio/potyrio darbingumo ryšio 

derinimas esatyje; persiuntimas priimančiajam veiklinančios informacijos, turinčios - apribotą sąveiką 

su pasauliu, veiklinančią koncepciją, patvarias vertybines orientacijas. Tokios informacijos persiuntimo 

aplinkos grandis – veiklinantis numatymas, o išpildymo pasaulėžiūrose (aptarnaujami išskirtiniai tekstai, 

ženklų sistemos) ir atlikėjas. Tikslinant pabrėžtina, kad veiklinančios informacijos persiuntimo procese 

vykdoma ne komunikacija, o veiklinantis bendravimas, nes procesas vyksta ne tik nuo žinovo link 

priimančiojo, bet ir priešinga kryptimi (kai kuriose pasaulėžiūrose–tarkim įstaigos/didaktinėse ir 

masinėse/manipuliacinėse formose–apsiribojama komunikaciniu–vienakrypčiu–uždaviniu; aukštinanti 

pasaulėžiūra visada veiklinantis bendravimas). Priimantysis ne tik atstovauja paklausai/reikalavimui bet 

ir pats tam tikra prasme tampa veiklinančios produkcijos darytoju. Numatymo pati būtis, pats 

ontologinis statusas, bendrinantis funkcionavimas apribojami ne tik žinovo pateikiamu tekstu, bet, 

didele dalimi, ir priimančiojo parengtumo laipsniu imtis šio teksto, pasitikrinant priimtinume. 

Žinotinume, grupiniuose ir asmeniniuose bandymuose priimtinumo patikra veiklinančiame tekste tampa 

tiek aktyvi, kad ši patikra iš vienakryptės komunikacijos virsta dvikrypčiu bendravimu, teksto ir 

priimtinumo dialogu. Priimtinumas tiek gali gauti iš teksto, kiek pats, savitos gyvensenos parengtume, 

geba suteikti duotam tekstui prasmės. Profesionalizavime žymėtinos numatymo veiklinančios 

komunikacijos, priimtinumo ir ontologinio statuso problemų sprendimo rėptys: 

o numatymas tapatus sau, jo ontologinis statusas nekinta;  veiklinančio priimtinumo taške daugiau 

ar mažiau tęsiamas sumanytas, kartą ir visam esantis numatymo turinys, atskleidžiama kartą ir visam 

duota prasmė; 

o numatymas sau netapatus, jo prasmė žinotinume judri. Ji įvairiai atsiskleidžia priklausomai nuo 

dialogo su pritariančiuoju charakterio, kurį riboja žinotinumo, grupinės, individualios charakteristikos. 

Tai žinotinumo poeiga veiklinančio numatymo pačios ontologijos suvokiamume. Tačiau numatymo 

prasmės judrumas netoli nuo subjektyvaus teiginio kad „bet koks priimtinumas tinkamas“, atveriančio 

numatymo pritarime kelią bet kokiai savivalei; 

o numatymas sau netapatus, žinotinume jo prasmė kaitaliojasi dėka žinovo bandymo, pateikto 

tekste, „dialogo“ su priimančiojo/pritariančiojo gyvastinguoju, veiklinančiuoju, gyvenseną 

bendrinančiuoju bandymu. Prasmės judrumas numatyme tuo pačiu ribojamas priimančiojo/pritariančiojo 

žinotinumu, grupiniu ir individualumo ribotumu. Skirtingai nuo priimtinumo–profesionalumo 

koncepcijų, teigiančių bet kokį pritarimo tekstui tinkamumą, numatymo tekstas talpina veiklinančią 

gyvastingumo, vertybinių orientacijų ir prasmės patvarią programą. Tai invariantiška programa, 

nežiūrint galimų pasinaudojimo variantų, ir aprūpina judrų, bet ne reliatyvų, ne savivališką pritarimą 

prasmei. Pritarimas kinta priklausomai nuo priimančiojo, bet lieka patvariu ribose, kurios duotos 

pačiame numatyme. Numatymo veiklinantis tekstas turi visaapimančią ašį – „programą“ pažyminčią 

traktuočių sklaidos ribas. Teikiama koncepcija teigia prieštaromis: judrumo ir patvarumo, variantiškumo 

ir invariantiškumo, atvirumo ir uždarumo, atmesdama absoliutų judrumą ir patvarumą.  

 Veiklinanti komunikacija esatyje derina šias sąveikas:žinovas–tikrovė, žinovas–priimantysis, 

žinovas–darbingumo procesas. Šios sąvokos veiklinančiame bendravime pasipildo kitomis sąveikomis: 

priimantysis–numatymas; priimantysis–žinovas; priimantysis–tikrovė. Kiekvienai veiklinančios 

komunikacijos ir veiklinančio bendravimo grandžiai aiškinti/ aiškintis reikalinga ypatinga disciplina: 

o veiklinančio bendrinimo pradžia – darbingumo procesas, iškeliantis veiklinantį tekstą. Pastarojo 

aiškinimas atitolinamas apžiūra tų dvasingumo galimybių (sutvarkymų, technologijų), kurios aprūpina 



50 

 

darbingumo procesą apgalvojant ir laiduojant  numatymo įkūnijimą.  Ši problema aiškintina darbingumo 

bendru teorizavimu ir stebėsena; 

o veiklinančio bendravimo baigiamoji grandis – veiklinančios produkcijos dvasingas 

pareikalavimas. Jis aiškintinas veiklinančio priimtinumo stebėsena (pasaulėžiūros stebėsena – tai 

darbingumo stebėsena ir veiklinimo priimtinumo stebėsena); 

o darbingumo proceso pabaigoje veiklinantis tekstas laiduojamas - veiklinanti mintis koduojama 

naudojantis duotojo pasaulėžiūros matymo kalba. Priimant tekstą iššifruojama ženklų sistema 

(dekoduojama)  ir priimamas subendrinimas. Visi kalbiniai – ženkliniai veiklinančio bendravimo 

aspektai aiškintini pasaulėžiūros semiotika; 

o veiklinantis bendravimas esti veiklinančios gyvensenos laidavimo ir perdavimo geba, 

įsišaknijusia  gyvensenos paveldo kloduose. Šis veiklinančio bendravimo aspektas aiškintinas 

gyvensenos sekodara; 

o esatyje deranti veiklinančio bendravimo grandis – veiklinantis priimtinumas pakelia veiklinančio 

teksto ontologinį statusą iki veiklinančio numatymo ir esatyje derina pasaulėžiūros būtį bendrume, 

padarydamas ją  bendrinančio gyvastingumo faktu. Tekstas ir jame „įspaustas“ žinovo gyvastingas 

bandymas pasirodo tarpusavio patikroje su priimančiojo neantrinamu žinotinumo, grupiniu ir 

asmenybiniu bandymu. Šiame procese veiklinantis tekstas „praturtėja“ ir pasirodo kaip netolygus pats 

sau, gebantis su priimančiuoju tarpusavyje tikrintis ir tokios tarpusavio patikros eigoje įgyti naujas 

savybes. Šie procesai priskirtini veiklinančios recepcijos teorizavimui, galinčiam aiškintis ir 

veiklinančio priimtinumo profesionalumo galimybes (sutvarkymus, technologijas); 

o veiklinantis bendravimas esatyje derinamas per veiklinančio numatymo prasmės suvokimą 

žinotinumo, bendrumo realumo, veiklinančios gyvensenos, bendrinimosi manymų kontekstuose. Tai 

suvokiamumo teorizavimo aspektas (hermeneutinis); 

o veiklinantis bendravimas priimančiojo priimtinume apima ne tik veiklinančio numatymo prasmę 

bet ir vertybiškumą. Pastarasis atsiskleidžia per numatymo reikšmę žmonijai, o taip pat per žinovo 

(autorinę) laisvę (meistriškumą) naudotis pasaulėžiūros normomis ir techninėmis aplinkomis. Visus 

šiuos aspektus išryškina vertybiškumo teorizavimas (aksiologija), ir juo paremtas numatymo vertybinis  

analizavimas; 

o veiklinantis bendravimo procesas kaip numatymo aplinkoje vykstanti adresanto (žinovo) ir 

adresato (priimančiojo) tarpusavio patikra, kaip veiklinančios informacijos siuntimas priskirtinas 

komunikacijos teorizavimui; 

o jeigu priimančiojo vietoje didelis masyvas, o veiklinantis numatymas jį pasiekia galingos 

komunikacijos įrangos, užtikrinančios plačią transliaciją, pagalba, tai toks procesas kaip objektas 

aiškintinas masinės komunikacijos teorizavimu. 

 Toks mokymo/išmokymo sisteminimas turėtų visašališkai  apimti ir įprasminti ypač sudėtingą 

reiškinį – veiklinantį bendravimą. Veiklinantis bendravimas galimas kaip: 

o kontaktinis, be aplinkos – asmeninis žinovo ir priimančiojo kontaktas veiklinančiame 

bendravime (ypatingai profesionaliai tikroviškas); 

o aplinkoje – teksto, knygos, aiškintojo, atlikėjo, audio, video medžiagos ir pan. aplinkos – kai 

priimantysis (grupės) tiesiogiai su žinovu neturi ar negali turėti tiesioginio kontakto; 

o tiesioginis – be laiko ir erdvinių atstumų; 

o šalutinis – laiko ir erdviniai atstumai (antikos žinotinumas ir mūsų žinios apie pasaulėžiūrą 

antikoje); 

o pateikiantis sumanymą – jungianti grandis techninėje aplinkoje – galimybė ne kartą paantrinti 

komunikaciją (namo architektūriniai brėžiniai ir statybos techninė dokumentacija); 

o nepateikiantis sumanymo ir dėl to veikliškai linkęs adekvačiai konservacijai (žinovo gyvas 

kalbėjimas, „darbas“ su grupe, vadovavimas ir t.t.). 
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 Kiekvienos pasaulėžiūros pateikimas iššaukia specifinį asmenybės pakylėjimą patikrai; tokios 

patikros neįmanoma pakeisti jokiu kitu veiklinančiu išaukštinimu. Pagarbos darbingumo paveldui 

pateikiamas kino ir teleekranuose, įvairiuose leidiniuose - viena; visai kas kita darbingumo paveldas 

šeimoje, bendruomenės gyvensenoje. Pagarba paveldui veiklinančiame bendravime aktyvina: 

priimtinumą; tradicijos kalbėseną; sakytinių pasikartojimų, priimančiųjų išraiškingų aplinkų, nukreiptų į 

fantaziją tinkamumą; tiesioginį ryšį su plačiu gyvensenos kontekstu ir gyvensenos užimtumo pobūdžiu; 

paveldo pamatinę reikšmę (per žodį) visai gyvensenai; sakytinės pasaulėžiūros įtaką savaeigei kalbai. 

Pagarba tai, pirmiausia, veiklinančio žodžio judrus idėjinis potencialas, žinotinumo bandymas priartėti 

prie užimtumo kitakalbėje (paveldo prasme) gyvensenoje. Tam būtina naudotis gyvensenų ir 

veiklinančio bendrinimo pasaulinėmis vertybėmis, veiklinimo paveldo lanksčiu ir tiesioginiu ryšiu su 

filosofija, morale, kitomis bendrinančio žinomumo formomis. Pagaliau pagarba reikalauja didelių 

intelektinių pastangų ir, žinoma, duoda aukštą mėgavimosi efektą. Paveldo tiesa ne „mozaikinėje“, 

manipuliacinėje, o pasaulėžiūrinėje, asmenybę aukštinančioje patikroje (tokia pagarba gali išmokyti ir 

pagarbos tekstui, ženklų sistemai, pasakymui). 

 

6.1.2. Teorizuojančio–informuojančio ir 

bendro/komunikatyvaus profesionalumo problemos  

 

Teiktinos dvi informacijos rėptys – semantinė ir profesionali, bei jų ypatumai: 

o profesionali informacija  „išeina už ribų“ paprasto subendrinimo perdavimo uždavinio, nes 

pripildyta sustojimo garsinimo turinio ir formuluoja sau vertybiškumo uždavinius (subendrinime 

aptariama faktų ir reiškinių profesionalus vertinimas); 

o profesionali informacija atsparesnė trukdžiams nei mokslinė–techninė. Intarpai profesionalumo 

informacijoje, teksto  „redagavimas“, ženklijos pakeitimai mažiau „pavojingi“ nei mokslinėje 

informacijoje; 

o profesionalumo informacija naudojasi „kodu“, originalumu, tikrovėje ji principingai išskirtinė; 

o profesionalumo informacija nesinaudoja būtimi pagrįsta ženklu be reikšmės – tai tinka sąveikai 

su apribotu objektu. Profesionalumo ženklas naudojasi ir prasme, ir reikšme. Profesionalumo 

informacijos reikšmė – jos profesionalumo vertingumas, t.y. reikšmingumas žmonijai; 

o profesionalumo informacija visada perteklinė – ji turtinga kaip pati gyvastis. Turėdamas naują 

poeigą, su nauja metodologine tvarka, svarbiausia, su kitokiu žinotinumo, asmeniniu gyvastingumo ir 

veiklinančiu bandymu žmogus profesionalioje informacijoje gali „surasti“ kitokią profesionalumo 

prasmę. Esatyje dera veiklinančio numatymo kaip profesionalaus realumo būties bendrume ontologijos 

– „minimum“ ir „maksimum“. Atvertis „minimum“ apriboja numatymo fizinį realumą: materialumą ir 

komunikatyvumą (funkcionavimą komunikacijos kokybėje: žinovo laiduotas tekstas ir jo priimtinumas 

pritariančiajam), „padaromumą“ (teksto eigos „menamumas“, atsiradęs žmogaus veikimo rezultate). 

Atvertis „maksimum“ apriboja profesionalumo realumą panaudojimo prasme: ženkliškumas (materialių 

elementų „vertimas“ į ženklus – trys aspektai – sąveikoje su aplinka, sąveikoje su objektu, sąveikoje su 

subjektu – interpretantu);  sudėstymas; neapribojimas, kaip interpretacijų gausos atvertis; vertybiškumas 

(priskiriama objektui interpretacijos terpėje; vertinimas – komunikatyvus aktas, vertybiškumo analizė 

sutampa su ženklo analize). 

Pateiktas objektyvumas (atvertis „minimum“) ir subjektyvumas (atvertis „maksimum“) 

numatymo ontologijoje pažymėtas neapribojimu. Kaip tada numatymo invariantiškumas, leidžiantis 

keistis prasmei ir vertybiškumui, numatymo tarpusavio patikroje su skirtingu žinotinumo realumu ir 

skirtingais pritariančiaisiais. Invariantiškumas – visai kita kokybė nei neapribojimas. Jeigu 

vertybiškumas „prirašomas“ objektui interpretacijos metu, tai kaip su vertybiškumu – veiklinančio 

teksto objektyvia invariantiškumo savybe (kurios reikšmingumas žmonijai - tekste „įspausta“ žinovo 
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laisvė naudotis meistriškumu, sritimi ir t.t.). Ši savybė  kinta numatymo tarpusavio patikroje su 

žinotinumo realybe ir priimančiuoju. 

Veiklinantis darbingumas vienašališku informatyvumo požiūriu palieka ženklinės sistemos 

semantinio lygmens sprendžiančiąja reikšmę ir tai, kad pasaulėžiūroje be komunikatyvumo yra kitos 

funkcijos – pažinumo, smalsumo skatinimo, profesionalumo, numatymo, įtaigos, mėgavimosi ir t.t. 

Teorizuojantis – informuojantis profesionalumas atmeta pasaulėžiūros dvasingą esmę ir į numatymą 

žiūri kaip į materialią struktūrą, kuriai būdingas ženkliškumas, neapribojimas, sudėstymas, 

vertybiškumas ir gebėjimas talpinti informaciją. 

Poindustrinėje gyvensenoje teorizuojančio - informuojančio ir bendro/komunikatyvaus 

profesionalumo ideologijoje galimas ir bendrumo gyvensenos ciklo matymas – ciklinis procesas 

skleidžia idėjas, kurios stiprinamos masinės komunikacijos aplinkose. Dėka to, idėjos palaipsniui tampa 

bendrai pranešamomis ir vėl tarnauja medžiaga tolesniam darbingumui. Bendras gyvensenos eigos 

paveldas reikšmina mokymą apie žmogų ir tuo keičia (papildo?) klasikines (išrankias) humanitarines 

disciplinas. Darant prielaidą, kad visos gyvensenos žinotinumo rėptys tai žmogaus 

sugalvojimai/numatymai, o žmogaus galvojimas turi visaapimančią struktūrą – skirtingų gyvensenų 

panašumo kiltis aiški. Taip galima išskirti visaapimančią žmogiškosios gyvensenos universalią 

struktūrą, kuri šiuo atveju, tokia pat kaip ir žmogiškosios minties struktūra. Tuomet „žmogus apskritai“ 

aiškintinas per gyvensenos analizę. Tačiau ar ši humanitarinė gyvensenos koncepcija  darbinga? Kaip 

atsakymas - „mozaikinės gyvensenos“ koncepcija, kuri šliejasi prie masinės komunikacinės aplinkos. 

Čia žmogaus gyvensena aiškinama kaip masinės komunikacijos aplinkos teikiamas produktas, 

pripildytas atsitiktinių liudijimų, žinių atplaišų, vertinimų ir idėjų,  „nešamų“ netvarkingo srauto. Šios 

aplinkos dvasingumo gyvybingumo produktai XX amžiuje atveria amžininko mąstyseną skirtingai nei 

sisteminis kartojamumas. Arba sisteminantis kartojamumas (trunkantis pirmuosius 10 – 15 metų) arba 

srautas mąstysenoje, tikintis, kad masinio informavimo aplinka turėtų žmogui pateikti parengtus visų 

problemų sprendimus. Gautos atsargos sensta, nes kas 5-12 metų žinios padvigubėja. Tai situacija 

reikalaujanti pradinio kartojamumo procese formuotis išmokimo reikmę ir įgūdį – žmogus privalo 

mokytis/išmokti, nesikliaudamas kaip baigtinėmis nei mokyklinėmis, nei universitetinėmis žiniomis. 

Informacinė masinė aplinka tik pametėja naujus faktus ir liudijimus į žmogaus nuolatinio išmokimo 

procesą. Gali pasirodyti, kad gyvensenos turinys priklauso nuo perdavimo aplinkos (aplinka kaip 

subendrinimas). Aplinka, žinoma, svarbu subendrinimui, tačiau veiklinančios minties esmė aiškiai 

priklauso ne nuo jos perdavimo aplinkos, o nuo žinovo idėjinių – konceptualių nuostatų. 

Pasaulėžiūros poeigose teorizavimo – informavimo ir bendrumo/komunikatyvumo koncepcijos 

tinkamai išreiškia veiklinantį – informatyvų savastingumą, tačiau jį absoliutizuoja kitų poeigų sąskaita 

(gnoseologinių, aksiologinių, ontologinių ir kt.). Pasaulėžiūros sudėtingumas ir daugiabriauniškumas 

įpareigoja profesionalumą orientuotis link monistinės poeigų gausos, aiškinantis veiklinančios 

gyvensenos savastingumą ir specifiką. 

 

6.2. Pateikimas kaip veiklinančio bendravimo aplinka 

6.2.1. Pateikimo savastingumas ir jo paskirtis 

veiklinimo procese 

 

Pateikimas vertybiško orientavimosi perdavimo forma talpina didelį gyvensenos – informavimo 

svorį, skirtą priimančiųjų įtaigiam stabtelėjimui,  tarpusavio patikrai/pasitikrinimui. Tai žinovui svarbi 

veiklinančio bendravimo su savita viešuma aplinka. 

Aiškinantis pasimato, jog kai kuriose veiklinančiose – informuojančiose sistemose ar net visoje 

pasaulėžiūroje pateikiamumas apima beveik visą veiklinantįjį/vertybiškąjį ir informuojantį/prasminį 

krūvį. Ir tradicijos kalbėsenoje didžiulę dalį užima pateikimas – kaip vertybinių orientacijų nešėjas ir 

tradicinės kalbėsenos teksto stabdančiojo užpildo aplinka, ir tradicinės kalbėsenos numatymo kalbinis 
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ypatumas, priklausomybės užimtumui reiškėjas. Tai toks teksto sutvarkymas, kuriame derinama vidinė 

teksto įtampa,  ritmas, garsinimas, pasakojimas/aprašymas, reikalavimas/kvietimas (šaukimas) arba 

paieška/klausinėjimas. Tradicijos kalbėsenos teksto užimtumo pobūdis išlieka juo naudojantis ir kitose 

tekstinėse aplinkose. Tai ne tik kalbos savybė, bet ir savitas požiūris į perdavimą; ir mąstysenos pobūdis, 

jos pateikimo būdas; ir dvasingumo algoritmai; ir stabdantys – pateikinėjantys šuoliai. Kai tradicijos 

kalbėsena pateikiama sakytiniu tekstu, tuomet derinamos žinovo ir atlikėjo funkcijos; kai pateikime ir 

sakytiniai, ir rašytiniai tekstai, tai tradicijos kalbėsenos perteikimas neišvengiamai derinamas su 

pasaulėžiūra. Rašytiniam perteikimui atlikimo funkcija nebūtina – rašytinis tekstas praturtėja ir 

pateikimu. 

Veiklinančiame tekste pateikimas – labai svarbi bendravimo aplinka, turinti prasminę reikšmę. 

Minties transliacijos procese – informavimo pilnatvėje esatyje  derinama dedamoji – pateikimas, įgalina 

perdavimą. Pateikimo „perskaitymas“ ir suvokimas galimas tik gyvensenos bendrame kontekste. 

Komunikatyvaus proceso aiškinimas reikalauja įasmeninti ir parodyti priešpastatymą minties ir 

aplinkos, kurioje mintis transliuojama ir kuri susideda iš kalbos, aiškinamos semiotiškai. Čia svarbu 

matyti dvasingumo ir „vardijimų viešpatavimo“ prieštaringumą – dvasingumas sutvarko, sudėlioja 

įvardijimus. Pateikimas siejamas ir su garsinimo fonu – tai viena iš turinio išryškinimo formų – 

žinomumo intelektinis ar stabdantysis užpildas vienas iš būdų paviešinti turinį. Pateikimas – stabdymu 

pripildytos minties būtis (ženklų sistemų perdavimas – užimtumo/žinotinumo ypatybių veiklinantis 

subendrinimas pateikime, apimantis pačią būtį ir būties įspaudus žmoguje). Mintis išryškinama 

perduodant ne tik garsinimo formos pagalba. Nežodinė aplinka – judesiai, mimika, mostai ne mažiau 

pravartūs minties perdavime. Pateikimas kaip bendra profesionalumo kategorija semantiškai reikšminga 

įvairiose pasaulėžiūrose, dėl to būtinas ir palaikymo, ir garsinimo formų tarpusavio derinimas. Toks 

teorizuojantis suartinimas galimas darant visaapimančią plačią sąvoką (profesionalumo kategorijos) – 

pateikimą. 

 

6.2.2. Pateikimo panauda 

 

Pateikimas – mąstysenos proceso perdavimo aplinka ir informuojančio proceso sudėtinė dalis. 

Jis suteikia galimybę perduoti mintį toli nuo galvojančio subjekto (horizontalus atstumas), o 

konservacijos atveju derinti perdavimą laiko esatyje (vertikalus atstumas), t.y. iš kartos į kartą. 

Informuojantis procesas – žinovo žinojamumo turinio pateikimo įtvirtinimas garsu, judesiu, mimika ir to 

perdavimas klausančiam, žiūrinčiam. Komunikatyvi sistema susideda iš šių grandžių: žinovas – 

pateikimo aplinka (išraiškos aplinka) – priimantysis. Kiekvienoje iš informuojančio proceso grandžių 

derinimas esatyje funkciškai įasmenintas pateikimo procese. Informacija perduodama įasmenintose 

pateikimo aplinkose. Veiklinančioji mintis materializuojasi ir įgyja išraiškos viešąją formą, t.y. 

besikartojantį informacinį  pilnatviškumą. Pastarasis kaip  išskirtinis ir pasireiškia materializuota, viešai 

išreikšta, užkoduota mintimi, paruošta iššifravimui ir žiūrinčiojo ar klausančiojo tapatinimuisi. Išsakytos 

minties informacinė realizacija ateina jos priėmimo metu. Tuomet informacinis pilnatviškumas žmogui, 

jį priimančiam jausenomis (potyriai) tampa „viešuoju pasauliu“. Pateikimas potyriams esatyje 

derinamas dvejopai  – žiūrėjimu (mimika, judesys) ir girdėjimu (sakymai, ritmika ir pan.). Mimika ir 

judesys, įvardinantys pateikime išskirtinumą perdavimo taškuose  gali būti pakeisti kalbiniu pateikimu 

ar žodiniu aprašymu. Gyvensenos žinotinume esatyje derinamos dvi srovės: pateikimo galimybių 

atskyrimas (diferenciacija) ir jų sujungimas (sintezė). Numatymo priimtinume priimantysis pradžioje 

priima pateikimą/stabtelėjimą, o po to prasmę ir vertybiškumą. Visas priimtinumo procesas vyksta 

pateikimo patikros fone ir katalizacijoje (greitinime). Bet kurio veiklinančio teksto pateikimas plačiai 

suvokiamas per subjekto judesį – veiklinanti kalbėsena turi atitikti kalbančiojo asmens vidinio 

pasirinkimo „judesius“. Pateikime veiklinančios – komunikatyvios  galimybės – tekstinis vidinis 

judesys, kuris geba priimantįjį patikrinti. Ne tik atlikėjas/vykdytojas bet ir pritariantysis naudoja judesio 
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principą, priimdamas numatymą (tyliai ar garsiai), realizuodamas numatymo pateikimo potencialą. 

Pateikimas sąveikoje su veiklinančiu pasaulio tapatumu savitai „neša“ ir prasminę informaciją ir 

vertybinį orientavimą. 
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7. Profesionalizavimas – veiklinančio darbingumo 

teorizavimas ir stebėsena. Mokymas apie darbingumo 

procesą 

7.1. Veiklinantis darbingumas – veiklinančio 

bendravimo pradas 

7.1.1. Veiklinantis darbingumas kaip specifinis 

veikimas. Darbingumo pajėgumo hierarchija 

 

Veiklinantis darbingumas – mįslingas procesas. Tai, ką padarė Niutonas – nuo geometrijos pradų 

iki giluminių atradimų – visa padarė akivaizdžiai nustatomai/suprantamai ne tik sau, bet ir kitiems, ir 

perdavimui. Tačiau kaip padarė ir kaip to išmokyti kitą niekas kol kas negali parodyti. Mokslininkai turi 

laipsnių hierarchiją, kuri atskiria didžiuosius atradėjus ir mėgdžiotojus ar mokinius; tie, kurių 

savastinga, skvarbi pasaulėžiūra įasmeninami specifiška kiltimi. Žinovas kartais gali stebėti paties 

darbingumo momentus, tačiau daug kas lieka nesuvokta. Kiekviena skvarba nepaaiškinama – kaip iš 

duoto akmens atsiranda duota skulptūra; kaip potyris tampa ritmiška, posmuota poezija; iš kur 

improvizacijos (interpretacijos) greitis, derinantis įspūdį, savitą dvasingumą ir viešąją valią. 

Profesionalumui svarbu aiškintis bendražmogiškus žmogiškojo veikimo aspektus ir pasaulėžiūrą kaip jo 

(veikimo) aukščiausią formą; dėl to dėmesys veiklinančiam darbingumui ir jo sekos stebėsenai. 

Analitinė stebėsena ir profesionalumas teoretizuotini išskiriant ribinę zoną – pasaulėžiūros stebėsenos 

kokybę. Veiklinančio dvasingumo formos yra negretintinos su galvosena (protingumu/įpročiu), nes gali 

pasirodyti „netinkančiomis“, „keistomis“. Pasaulėžiūra – dvasingas grakštumas ir tvarkingumas, o ne 

drovumas ir sujauktumas; tai svarbu ir numatymo patikroje, pasaulėžiūrą viešinant priimtinumui, ir 

žinovo darbingos mąstysenos procese. Darbingumo pasiekimų pagrindas – normuojanti logika; dėl to 

neabejotina rinktinių darbingumo atvejų savistabos pusiausvyra. Žmogaus polinkis veiklinančiam 

darbingumui derinant esatyje gali būti vertybiškai lygmenuojamas: gebėjimas – išskirtinumas – 

skvarbumas – dvasingumas. Aukštesnės darbingumo laiptų pakopos išsaugo tas teigiamas savybes, 

kurios būdingos tiems, kurie išsidėstę žemesnėse, bet neišvengiamai naudojasi eile papildomų, 

aukštesnių vertingumų. 

Žmogus, gebantis užsiimti veiklinančiu darbingumu, naudojasi pažangiais dvasingumo – 

mąstysenos ypatumais. Gebantis žinovas linkęs į judrumą mąstysenoje, asociatyvumą, ekspresyvumą, 

mokėjimą „persijungti“ dirbant su skirtingais objektais; lanksčią adaptaciją arba originalumą, mokėjimą 

veiklinimo formai suteikti neišvengiamus bruožus. Veiklinančiu veikimu mažiau ar daugiau sėkmingai 

užsiima visi - vienoje ar kitoje pasaulėžiūroje, viename ar kitame gyvastingumo tarpsnyje. Tačiau tik 

veiklinimo gebėjimai užtikrina veiklinančių vertybių, nustatančių/suprantančių domėjimąsi 

bendrinimu/si, laidavimą. Veiklinantis išskirtinumas teigia - padidintą dėmesį gyvastingumui;  

mokėjimą išsirinkti domėjimosi objektus; atmintyje išsaugoti viso to įspaudus; naudotis atmintimi, 

įsijungiant į turtingą asociacijų ir ryšių sistemą, diktuojamą darbingumo pasikartojamumu. Veiklinančiai 

išskirtinis žmogus laiduoja numatymus, naudojančius nekintančius reikšmingumus duotam bendrinimui, 

jo pažangos reikšmingam tarpsniui. Skvarbumas iškelia veiklinimo vertybes, vardinamas nepraeinančiai 

reikšmingomis užimtumui, o kai kada ir bendražmogiškumui. Dvasingumas laiduoja aukščiausias 

bendražmogiškas vertybes vardinamas reikšmingomis visada (visais laikais). Žinovo dvasingumas 

išryškėja pasaulio priimtinumo pajėgumu ir žmonijos patikros gilumu. 

 

7.1.2. Teksto radimasis. Darbingumas kaip  

sugalvojimo įtvirtinimas 

 

Veiklinančio bendravimo pradžia – veiklinančio darbingumo aktas, kurio primoji grandis - 

žinovo sugalvojimas. Veiklinančio darbingumo paradoksas – pradžia ir pabaiga tolygios; priimančiojo 
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patikra tolygi sugalvojimui. Pabaiga lemia pradžią, patikros siekiniai – sugalvojimą. Sugalvojimas – tai 

ne tik žinovo nuostata ir jam matomas pasaulis, bet ir galinė darbingumo proceso dalis – pritariantysis 

(palaikantysis, paremiantysis). Žinovas „planuoja“ veiklinančią patikrą ir priimančiojo aktyvumą po 

priėmimo. Veiklinančio darbingumo procesas – dvipusės priešpriešinės pajėgų linijos: nuo žinovo per 

sugalvojimą, pastarojo įtvirtinimą (įkūnijimą) veiklinančiame tekste link priimančiojo ir iš kitos pusės – 

nuo priimančiojo, jo reikmių (užsakymų) ir priimamumo horizonto link žinovo su jo darbingumo 

sugalvojimu. 

Veiklinančio teksto įveika – išdėstyta ketveriopa jo aspektizacija: teksto radimosi (kilties) 

procedūros;  semiotinis priderinimas esatyje (kodavimas); analizės, suvokimo, interpretacijos 

tvarkymas; jo ontologija (būtis bendrume ir funkcionavimas bendrume).  

Pirmasis teksto būties aspektas – veiklinančio teksto radimasis (kiltis) – žinotinume vienaip, o 

veiklinančiame – darbingumo procese kitaip. Pastarajame tekstas randasi pradedant sugalvojimu kaip 

asmenybiniu rezultatu, kurį lemia:  

o gyvastingų reiškinių priimtinumas, juos subjektyviai pertvarkant ir suvokiant; 

o asmenybės individualūs giluminiai ypatumai, atveriantys dvasingą savastingumą ir išskirtinumą, 

biografiją, smalsumo bendrumu skatinimą; 

o asmenybės būdas ir jos apimamas bendrumo gyvensenoje (tuo pačiu filosofinio, politinio, 

išmokymo, moralinio, teisinio, religinio) ir, atskirai, veiklinimo tradicijos kalbėsenos gyvensenoje 

fondas ir bandymas. 

Sugalvojimas tarsi  maginis kristalas būsimojo veiklinančio teksto bruožų įasmeninimui: 

o sugalvojimas esaties dermėje paprastai semiotiškai neįformintas prasminis apribojimas, žymintis 

numatymo idėją ir sritį;  

o sugalvojimas pradžioje formuojasi kaip „triukšmingas“ pateikimas ir įkūnijantis  stabtelėjimo – 

vertybinę sąveiką su sritimi,  ir matomas kaip  sritinis apibrėžtumas -  tik ne žodine, o pateikimo forma; 

o sugalvojimo savitumas – neįforminamas; 

o sugalvojimo dermė esatyje – tai  potencialumas, galimybė  jo ženklinės išraiškos, fiksavimo ir 

įkūnijimo kartotinumų pažangai. 

Veiklinančio sugalvojimo viso neantrintino savito  kartojamumo kilties svarbiausiu faktoriumi 

reiškiasi padaromumas ( kreatyvas – asmenybės darbingas ir darantis pamatinis, giluminis sluoksnis). 

Šio padaromumo patikra apriboja duoto žinovo visų veiklinančių numatymų asmenybinę savastį ir 

invariantinį branduolį („sviedmenį“). Dvasingume sukaupta medžiaga nustatoma/suprantama kaip 

neatskaitingi ir neginčytini įsitikinimai. Jų keistame loginiame sąryšyje (tarsi voratinklyje) ir 

kartotinumuose iškyla savita sistema. Pagrindinė mintis tampa kanonu, kuriam nekintamai paklūsta 

veiklinantis pramanymas. Pažymėtini nuolatiniai sandariniai principai, pasireiškiantys visaapimančiai 

atskiro žinovo numatymų margumyne - principai atspaudžiantys visaapimančios asmenybės spaudą ant 

išsiskirsčiusių fragmentų. Pažymėtinas ir nekintamumas pasirinktos srities pažangoje – jis ne atsitiktinis 

– žinovo darbingume invariantai iš jo dvasingumo pasaulio giluminio kilties sluoksnio atverties. 

Kiekvienas ieškantysis įasmenina savitą realumo regėjimą – realumo, kuris pasireiškia kiekvienoje, 

pačioje mažiausioje jo teksto ląstelėje. Tokiame kartotinume veiklinančio teksto radimąsi (genezę) 

apribojančiais faktoriais reiškiasi:  

o asmenybės vidinė  sąryša ir ypatingumas: jos pamatinis padaromumo sluoksnis, apribojantis visų 

besirandančių veiklinančių tekstų tvirtą branduolį/sviedmenį; tekstų kurių kartojamumas – pasaulėmatos 

ir žinovo bandymo sankirtos su jo pamatinėmis asmenybinėmis savybėmis rezultatas: visa tai apriboja 

būties potyrių pertvarką ir suvokimą; šalia to – bendrinančios gyvensenos, bendrinančio veiklinimo (kiti 

pasaulėžiūros matymai) paveldas, žinovui priimtinas ir tapatus; žinovui tapatus duoto pasaulėžiūros 

matymo paveldas; 

o mąstysenos struktūra ir atvaizdavimas, apribojantys teksto vidinius ryšius, struktūrą ir  

atvaizdavimą; 
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o žinovo asmenybės aktyvumo pobūdis, jo dvasingumo reikmių ir gebėjimų pobūdis bendrinimo ir 

žmonių patikrose. 

Darbingumas – sugalvojimo įkūnijimo ženklinėje sistemoje procesas (jos pagrindu iškyla 

kartotinumų sistema); veiklinančios minties veiklinančiame tekste objektyvacijos procesas; sugalvojimo 

atitraukimo nuo žinovo ir perdavimo per numatymą pritariančiam, palaikančiam, paremiančiam 

procesas. 

 

7.2. Veiklinančio darbingumo stebėsenos seka 

7.2.1. Atmintis, vaizdiniai, pakilumas 

 

Veiklinantis darbingumas prasideda nuo paaštrėjusio dėmesingumo pasaulio reiškiniams, 

„laukia“ retų įspaudų, moka juos išlaikyti atmintyje ir įprasminti. Veiklinančio darbingumo stebėsenos 

svarbus faktorius – atmintis. Žinovo atmintis išranki ir savitai darbinga. Veiklinantis išskirtinumas 

nusakomas objektų pasirinkimu, vertu veiklinančiojo dėmesio, išrankia atmintimi, mokėjimu joje 

pasirinkti įspaudus ir įjungti juos į asociacijų ir ryšių sistemą, diktuojamą darbingumo vaizdinių. Jeigu 

remtis tuo, kad veiklinimo tikrovė formuojasi atmintyje, tai galima atgaminti praeitį ir atminimą apie ją 

įterpti į numatymą. Darbingumo proceso svarbus elementas – vaizdiniai, leidžiantys kombinatoriniam 

darbingumui tęsti sumanymą, remiantis nustatymais/sampratomis ir įspaudais saugomais atmintyje. 

Darbingumo vaizdiniai visada teikia profesionalų mėgavimąsi (priešprieša - siaubą keliantys, 

haliucinacijas primenantys vaizdiniai). Ieškantiesiems matymams visada būdingas džiaugsmas. 

Vaizdiniai darbingume tęsia sumanymą per nustatymų/sampratų blokus, įspaudus ir kartotinumus, 

saugomus atmintyje; vaizdiniai žinovo žinomume kombinuoja ir piešia gyvus paveikslus, kurie 

fiksuojami veiklinančiame tekste. Šalia to, visas darbingumo procesas nukreiptas į pritariantįjį, ir 

stebimas, kad jam būtų perduota apribota veiklinanti informacija vardan jo ir jo formuluojamų 

vertybinių orientacijų sistemos patikros. 

Pakilumas daro darbingumo procesą ypač našiu. Pakilumas – minties aiškumo specifinė 

darbingumo būklė; minties darbo intensyvumas, asociacijų turtingumas ir greitis; giluminė skvarba į 

gyvastingųjų problemų esmę; gyvastingojo ir veiklinančiojo bandymo, sukaupto žinojamume panauda 

darbingume, nepaisant aplinkos; paaštrėjęs virtuoziškumas ir formos pajauta. Pakilume randasi neįprasta 

darbingumo energija - ji beveik darbingumo sinonimas.  

Darbingumo stebėsenos sekai esaties derinime labai svarbu vidinis išlaisvinimas, leidžiantis 

darbingumui individualizuoti, „viešai“ (siauriau ar plačiau) „išpažinti“ (pavedėti), išreikšti giluminius 

potyrius, ryškius įspaudus, idėjos dermę esatyje.  

 

7.2.2. Žinotinumas ir žinojamumas (žinojimas)  

 

Žinotinumas ir žinojamumas veiklinančioje mąstysenoje teikia galimybę įvairioms darbingumo 

traktuotėms: išjudinimas; dieviškasis įkvėpimas; ieškantysis – iš aukščiau apšviestas pranašas. Kitaip – 

nežinios absoliuti svarba darbingumo procese; žinovas be pastangų, dargi priešindamasis vidiniam 

nusiteikimui, įtraukiamas į darbingumo procesą. Ši trauka atskiria žinovą nuo kitų žmonių, skatindama 

kartotinumu išryškinti ir išsakyti perdavimus, dar iki galo neaiškius jam pačiam ir talpinančius 

nenusakomą gilumą. Dar kitaip – darbinga asmenybė savistabos ir vertinančio stebėjimo objektas. 

Žinovas gyvybingumo energiją panaudoja darbingumui – tai vertinama kaip „bėgimas iš 

gyvastingumo“, atsisakymas bendrintis jausenų (jaudulių) lygmenyje, perėjimas į fantaziją. Kita vertus, 

stebėjimai rodo, kad paveldo žinovų gebėjimas stabtelėti ir pajauta toli pažengę ir naudojami  dažniau 

nei smulkmeniškumas. Nežinia nors ir svarus, bet ne vienintelis faktorius veiklinančio darbingumo 

sekoje. Darbingumo procese sąveikauja: žinojamumas, žinomumas, nežinia; atmintis ir vaizdiniai; 
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išpažinimo ir pavedėjimo potyrio reikmė; atradimų, įtaigos, apšvietos linkmės; atsirandantys ir įgyti 

įpročiai (nežinios ir smulkmeniškumo visaapimtume randasi ieškotojai – veiklintojai). 

Žinomumas apriboja darbingumo derinimą esatyje: 

o kontroliuoja darbingumo siekinį, aukščiausią uždavinį ir numatymo veiklinančios koncepcijos 

pagrindinius kontūrus; 

o žinovo darbingumo mąstysenoje apšvieta išryškina „baltą dėmę“ ir visą žinovo bandymą 

sandarina (organizuoja) apie tą šviesą; 

o aprūpina žinovo savistabą ir savikontrolę, padeda savitai vertinant išanalizuoti juodraštinį 

variantą ir perduoti jį kaip siekiamą sugalvojimą derinamą esatyje. 

Žinomumas pagelbsti žinovui perduoti viso darbingumo savito vertinimo analizę, padaryti 

išvadas – gebas tolesniam meistriškumo augimui. Ypač žinomumas reikšmingas darant didelio masto 

numatymus. Kliuvinį galima įveikti ir pagal nuojautą, o stambūs numatymai reikalauja rimto 

apgalvojimo. Žinojamumas, įtakojamas įasmenintų gyvastingųjų įspaudų, randasi bet kuriame 

darbingumo procese (ne tik veiklinančiame) kaip didžiulis kiekis variantų problemų sprendime, 

kartotinume, mintiniame ryšyje tarp reiškinių. Intuityvi ir profesionali pajauta, harmonijos ir gėrio 

pajauta verčia iš to didžiulio kiekio atrinkti labiausia derančius gėryje sprendimus ir kartotinumus. 

Intuicijos seka tampriai surišta su profesionalumu. Išmokimo dera ieškoti ne logikoje, o profesionalume. 

Idėjos per žinojamumą patenkančios į žinomumą ne visada  taisyklingos, nes žinojamume nėra tiesos 

loginių kriterijų. Būtent gėris kartotinumo perdavimo iš žinojamumo į žinomumą kriterijus; žinomume 

vyksta griežta bepradžio savastingumo - gamtos ir žinojamumo medžiagos patikimumo atranka. 

Atsiradęs žinojamume, profesionalumo potyryje atrinktas ir sandarintas kartotinumas patenka į 

žinomumą. Čia nustatomas kartotinumo loginis tinkamumas, išryškinamas išmokimo galimumas, jis 

apdorojamas (argumentuojamas, papildomai apgalvojamas, pagrindžiamas, surišamas su gyvensenos 

fondu ir juo praturtinamas). Tokiame kartotinume – pradžioje profesionalumo potyris (intuicijos 

lygmuo), po to griežta logika (žinomumo lygmuo) – sumanoma atranka iš idėjų ir kartotinumo gausos. 

„Išgyvena“, patenka į tolesnį apdorojimą darbingumo procese tik gėrybei ir tiesai tapatūs. Perėjimas nuo 

žinojamumo link žinomumo surištas su didžiuliu darbingumo prieaugiu. Logiškai patikimi išmokimui – 

idėja ar kartotinumas – gilinami ir įgyja tapatų teorizuojantį – konceptualų baigtinumą arba veiklinantį – 

konceptualų pakylėjimą. 
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8. Profesionalizavimas – pasaulėžiūros semiotika. 

Mokymas apie veiklinančio ir profesionalaus 

bendravimo ženklus ir ženklų sistemas 

8.1.Profesionalaus ir veiklinančio veikimo semiotika 

8.1.1. Ženklai ir jų paskirtis veiklinančiame bendravime 

 

Semiotikos reikalingumo pradžioje klaustina kokia turėtų būti logikai tolygi bendroji ženklų 

teorija.  Viena iš idėjų – jeigu apriboti ženklo reikšmę, tai turėsime jo sumanymo apribojimo įgudimą – 

dėl to apibūdinamas ženklas, jo reikšmė, ženklinės sąveikos ir kitos semiotinės sąvokos. Kita – 

reikalingas mokymas, kurio paskirtis aiškinti ženklų gyvastingumą bendrinimo viduje, ir kuris privalo 

atverti kaip padaryti ženklai ir kokiais dėsniais tvarkomi. Kitoks mokymas apie ženklus – semiotika 

(sen. gr., semeion – ženklas, požymis). Veiklinantis procesas pasekmingas sugalvojimo nekintamumu 

veiklinančiame tekste.  Pastarasis reiškiasi ženklų koduojančių veiklinančią informaciją sistema ir 

sistema veiklinančių kartotinumų, išaugančių informacijoje neženklinių pasikartojimų prasmės 

pagrindu. 

Kiekviena pasaulėžiūra vardina savitą kalbą, teikia veiklinančią informaciją per savitą ženklų 

sistemą. Profesionalumo ir semiotikos sankirtoje galimas pasaulėžiūros semiotikos kartojamumas, 

savitai jungiantis veiklinančią sintaktiką (veiklinančios gyvensenos ženklų ir jų junginių taisyklių 

išmanymą) ir veiklinančią semantiką (pagarba ženklams ir jų įmanymo išryškinimas), ir pragmatiką 

(ženklų sistemų sąveika su žmogumi ir bendrinimu). Semiotika suteikia galimybę teoriškai aprašyti ir 

„įveikti“ pasaulėžiūros kalbą. Profesionalizavimui svarbi sritis tradicijos kalbėsena, pasaulėžiūros ir 

profesionalaus veikimo semiotika. Tam naudotinos sekančios, esatyje derinančios sąvokų grandys: 

signalas – požymis; ženklas – pasakymas; ženklas – kartotinumas – veiklinantis pasakymas – 

veiklinantis tekstas – veiklinantis numatymas – metaženklas. 

o Signalas – priemonė, suteikianti viešą potyrių patikrą (pirminis ženklas). 

o Požymis – signalas, talpinantis nenumatytą, „savieigos“, neapdorotą, žmogiškąja prasme 

neapsunkintą informaciją (debesis lietaus požymis – ne ženklas). Požymis – nevalinga, nekryptinga 

dermės esatyje išraiška ir jame nėra bendrinimui nukreiptos informacijos. 

o Ženklas – signalas, talpinantis prasmę, koduotą informaciją; priemonė esanti sąveikoje su kita 

priemone, nurodanti į ją, ir ją sureikšminanti. Ženklas – priimama juslėmis priemonė, nukreipianti 

sandarią (mąstysenos) sistemą link kitokios priemonės; ženklas ne pakeičia, o pavaduoja reikšminamąjį 

(reikšminamąją priemonę, denotatą). 

Ženklo paskirtis dvasingame veikime ir gyvensenos pasakyme panaši veiklos tvarkos paskirčiai 

veiklinėje operacijoje. Jas bendrina aplinkos funkcija, o įasmeninimu veiklos tvarka tikrina objektą, gi 

ženklas tik pavaduoja objektą, nieko jame nekeisdamas. Ženklu laiduojama objektų derinimo esatyje 

panauda ir paties žmogaus pasikeitimas. Mąstysenos regresijos metu žmogus nebeskiria ženklo ir tai, 

kas ženklinama. Be tendencijos į „progresą“ nėra turinio, be tendencijos į „regresiją“ nėra formos. 

Regresyvi komponentė – potyris mąstysenoje, be kurio negalimas žinovas – kartotinumų darytojas. 

Progresyvi komponentė talpina konceptuojantį pradą. Žinovo stebėsenoje būtinas  abiejų komponenčių 

įasmeninimas. Vedančioji – progresyvi dedamoji. Tokia veiklinimo – darbingumo asmenybės pajėgumo 

sąveika. Žmogus negebantis pilnatviškai sutvarkyti (sutarimai, taisyklės) šios srities patenka į potyrių 

stichiją ir įtraukiamas ne tiek į darbingumą kiek į nemokšiškumą. Profesionalumas, kuris absoliutizuoja 

regresyvios komponentės (veiklinančios minties potyrio stichija) ir neigia progresyviosios dedamosios 

(išmokimo kontrolė, jo kryptingumo reikšmė) paskirtį, teorizuoja „išmokimo atjungimo“, „automatiško 

rašymo“ idėją. Prasmės perdavime galima sakyti, kad toks veiklinantis darbingumas – tai žinantis saiką 

nemokšiškumas arba „išmokytas nemokšiškumas“. Pasaulėžiūroje ženklas – minties padaromumo – 

potyrio pagrindų apnuoginimas. Nuo seno žinoma vardo ir dermės esatyje sąveika – tai  grindžianti 

ženklo ir prasmės sąveika veiklinančioje tradicijos kalbėsenoje. Teigtina, kad ženklas susijęs su 
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tikrinimu ir yra priemonė, nukreipianti prie kitos priemonės, teikiant paramą besiruošiantiems 

tikrinimui. Pasaulėžiūros semiotinių problemų suvokimui toks ženklo dermės esatyje išdėstymas gali 

būti pravartus. 

Jeigu judesio aktas – mąstysenos aktas, o mintis tuo pačiu erdvinė  patikra, tai „nusileidimas“ iki 

darymo – potyrių žinojamumo atveria veiklinančio veikimo formos pasikartojimo vietas (terminų, pačių 

abstrakčiausių giluminis pradas – sureikšmintas žmogiškasis judesys). Toks nusileidimas/įsigilinimas 

našus (pagal taisykles, normas, sutarimus, dėsnius ir t.t.) „aukštinančių“, konceptualiai pripildytų 

mąstysenos aspektų tvarka. Veiklinimo išraiškingumui viešumoje gali pasitarnauti fizinės patikros 

metodas, vedantis atlikėją/vykdytoją nuo patikros logikos ir viešojo pasakymo prie potyrių, minčių, 

pergyvenimų logikos, toliau, link kryptingo palaikomojo pergyvenimo priimtinume, o po to, prie 

priimančiojo dvasingo „apvalymo“, jo žinomumo pakeitimo. Tam, kad viešumoje būtų padarytas 

išraiškus kartotinumas rekomenduojama sugrįžti prie priimančiojo pagrindo – atlikėjo patikros, 

padarančios viešinamoje pasaulėžiūroje regimus prieigos ženklus, iš kurių dėliojamas kartotinumas, 

veiklinančioji idėja. Viešumoje veiklinančios prasmės ženklais virsta ir priemonės – įtrauktos į patikrą 

jos privalo „dirbti“. Priemonės – ženklo toks įvardintas įtraukimas į  patikrą -  jo prasmingo darbingumo 

paskirtis palaikyme/priimtinume. Ženklo funkcionavimas padaro ženklinę/ženklinimo situaciją. Ženklo 

perskaitymas pavedėja link už ženklo esančios priemonės (ženklo prasmės – ženklo ir prasmės 

reikšmingumas priemonėje) išryškinimo ir priderinimo prie žinomumo. Ženklinėje situacijoje visada 

ryškėja ir priemonės reikšmingumas ir prasmė. Nesant nors vienam iš komponentų ženklinė situacija 

subyra (jeigu šviesoforas nešviečia, jis turi priemonės reikšmingumą, bet nesusijęs su prasme. Jeigu 

raudona šviesa degantys šviesoforai sustatyti vienoje aikštelėje – kiekvienas iš jų naudojasi prasme, 

tačiau neturi priemonės reikšmingumo). Ženklas ir sumanytas, ir determinuotas. Pažyminčiojo ir 

pažymimojo ryšys ne sumanytas, o būtinas. Sąvoka (pažymimasis) „jautis“ žinomume, tarkim, susietas 

su baubimo garsu (pažymintysis). Žinomume jie kartu, kartu iškyla bet kurioje aplinkoje. Sumanytumas 

tik toks, kad vienas, o ne kitas ženklas siejamas su šiuo realaus pasaulio elementu. Tik tokia prasme 

leistina kalbėti apie atsitiktinumus. 

 

8.1.2. Ženklų aprėptys pasaulėžiūros semiotikoje 

 

Ženklų rėptys įvairios. Aprėpčiai svarbiausia – reikšmės išraiška ir prasminis užpildas. Galimos 

tokios ženklų rėptys: 

o ženklai panašūs į žymimus objektus, perduoda jo tvirtą potyrio pateikimą/supratimą, bendrą 

apibrėžtį (piramidė – viena iš laidojimo vietų); 

o ženklai rodantys pasekminį ryšį (laiptai – lipti į viršų, leistis žemyn; yra aukštas viršuje ir 

žemiau); 

o ženklų ryšys su objektais sutartinis; tokie ženklai perduoda ir išskleistą, konceptualiai pripildytą 

informaciją, ir sąvokų sistemą (herbai, heraldika, firmų/prekiniai ženklai, leidybiniai ir t.t.). 

Seniausioji raštija, paremta ženklais - simboliais ir išnykusi fonetinės raštijos lygmenyje. 

Pažymėtina europinė I-IV amžiaus krikščioniškojo simbolizmo sistema; viduramžiais – alchemija, 

astrologija, natūrfilosofija siekia padaryti visaapimančią simbolinę nomenklatūrą – epochos pilnatviško 

išmokymo žinias; naujausi laikai – numizmatika, heraldika; skyrybos ženklai – ženklai–simboliai. Kinų, 

japonų raštijoje tekstas tampa veiklinančiai reikšmingas prasmės perdavime, nesąveikaujant su jo 

verbaline – veiklinančia reikšme (šiuolaikiškumui senovės dokumentų veiklinanti reikšmė ne turinyje, o 

įforminime). Ženklai - veiklinančio teksto pradžios elementai – jie susidėsto į veiklinančią ištartį. 

Ženklai skirti žmogaus sensorikai – audio (girdėti) ir vizualiniai (matyti) ir audiovizualiniai. Tokių 

ženklinių sistemų veiklinančiame veikime atsiradimas aiškintinas tuo, kad regėjimas ir klausa geba 

perteikti informaciją dideliais atstumais (kitaip nei skonis, lytėjimas, uoslė) ir tuo, kad klausa, o po to ir 

regėjimas (atsiradus raštijai) žinotinume susieti su verbaliniu bendravimu – bendrume ir regėjimas, ir 
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klausa nusigludino(„girdėjau ir mačiau“, „girdėta/matyta“) ir tapo bendrumo-gyvensenos paveldu 

pripildytu informacija.  

 

8.2. Pasaulėžiūra kaip kalba 

8.2.1. Veiklinančio veikimo daugiakalbiškumas 

 

Kiekvienas veiklinančio veikimo matymas laiduoja savitą išsiplėtojusią, turtingą sinonimais 

kalbą ir tik jos dėka galimas vienkartinių pasaulėžiūros matymų derinimas esatyje. 

Žodis – žodinis (verbalinis) ženklas. Žodžio konstruktyvus požymis pasireiškia reikšmių gausa. 

Savaeigė kalba universali, lanksti, besiremianti daugiaamžiu bandymu, apriboja tradicijos kalbėsenos 

vedančiąją reikšmę pasaulėžiūrų sistemoje. Šios vedančiosios reikšmės suvokiamumas–atžvalga į 

tarpusavio  patikrą veiklinančioje gyvensenoje tarp žodinės savaeigės kalbos ir ženklų sistemų – 

virškalbinių, antrinančių, modeliuojančių. Žodis palydi ir komentuoja visus nežodinius veiklinančio 

darbingumo matymus; visi kitokie – nežodiniai ženklai panardinami į šnekos stichiją ir nepasiduoda 

pilnam išskyrimui ir atplėšimui nuo jos. 

Priimtinumas/palaikymas – tai subendrinimas besiskleidžiantis tam tikroje vietoje ir laike. 

Palaikymo kalboje svarbiausias elementas – skambus šnekėjimas; ji jungia ir verbalinius ir neverbalinius 

ženklus. Palaikymas – tai informacinė polifonija ir sandari viešinimo ženklų dinamika. Palaikantysis 

vienu metu gali gauti sinchroniškai keletą subendrinimų – per vietą, atributiką, tvarką, atlikėjus, atlikėjų 

judesius, mimiką, šnekėjimą. Toks viešinimas – sudėtingos sudėties, kompleksinė, daugiakodė ženklų 

sistema. Daugiakodiškumas leidžia palaikymo (priimtinumo) pasaulėžiūrai tuo pačiu kreiptis į 

palaikantįjį–žinovą, galintį pilnai išsiaiškinti prasmę, naudojantis kodais, ir platų palaikymą, kuris gali 

suvokti patikrą naudodamasis tik daliniu kodu. Informacijos kanalų ir kodų dubliavimas ir tarpusavio 

papildymas daro palaikymą ypatingai patikima ir tikrinančia veiklinančios komunikacijos aplinka. 

Priimtinumas/parėmimas žmogiškosios šnekos subendrinimo ir pateikimo apdorojimo pagrindu pasidaro 

savitą kalbą, kuri matoma per lygmenų hierarchiją: atskirtumai; atskirtumų derinimas; sutarimai. 

Parėmimui svarbu ir įgarsinimas, ir dažnis, ir greitis ir kiti elementai. Iš tokių ženklų susidėsto 

parėmimo atvejai, parėmimo kartotinumas – pastarųjų sistema kartojasi kaip parėmimo tekstas. 

Parėmimas negali atsirasti – galimi vienaip ar kitaip sandarūs (organizuoti) atvejai. Paramos atskirtumas 

– gyvensenos fenomenas. Jį aprašyti galima tik metaforiškai. 

Palaikymo masiniame modeliavime visaapimantis veiklinantis pasakymas pasirodo sudėtine 

dalimi, kuri arba aprašoma arba aptariama (epizodas). Derinimas modeliavimo šnekoje padaro akcentus, 

kuriuos išryškina planuojami modeliavimo teiginiai. Teiginiais bendrinimas pradedamas arba baigiamas. 

Sudėtinių dalių derinimas – modelio sintaksinė forma. Joks derinimas nepakeis paties perdavimo, bet 

tvarka ir dažnumas daro perdavimą „kitokiu“, tuo pačiu palikdami jį savęs reprezentavimo auka. 

Pritarimo/palaikymo masinimo modeliavimo „kalbos gramatika“ rodo tokį kartotinumą: modeliavimo 

kalba iki numatymo – atlikėjų/vykdytojų išraiškingumas; pati modeliavimo kalba – rodinių sistema, 

dėmesio nukreipimas, žiūrėjimo/matymo projekcijos, rodymo/matymo sąveika su objektu (pasyvaus ar 

aktyvaus dėmesio skatinimas); derinimas – geba/būdas surišti epizodus. Pritarimo masinio modeliavimo 

judėjimas esatyje derinamas ne kaip atskiras, o kaip prasmės ženklas. Padidintas rodinys priimamas kaip 

atskiras ir perdavimą kaip prasmės ženklą išryškinantis.  

Prasmės kartotinumo elementai vaizdinyje – apdorotas pagrindimas, numatytos kraštutinumų 

taisyklės, rėminimas („pakibęs“ atlikėjas ar „stovintis ant žemės“). Ženklinė prasmė – vaizdavimo dalys, 

vaizduojamos priemonės vieta vaizdinyje. Vaizdinyje pažymėta vieta įasmeninama – viršus ar apačia; 

kairė ar dešinė (dangus ar žemė; skaitymas/rašymas iš kairės į dešinę ar atvirkščiai). Vaizdinio kalbai 

priskirtinas formatas ir dydis: daugiau ar mažiau objekto įprasto vaizdavimo požiūriu; reikšmingumas 

bendrume – ženklinės aplinkos išskirtinumo ženklai; pozicija, vieta vaizdinyje. Prasmės kartotinumui 

reikšmingas ir toks vaizdinio elementas kaip ženklų veiksmingumas – ar daroma rodoma/naudojamasi 
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tuo, kas teikiama priimtinumui (pritarimui, palaikymui, parėmimui) – kokios darymo/parodymo žymės 

(„ženklus nešanti materija“). 

Ženklai įasmeninami ne tik pagal pasaulėžiūros matymus, bet ir funkcionavimo pobūdžio ir 

siekinio, informacijos, kuri nešama/teikiama pagrindu. 

o Esatyje derintinas priklausymo gyvensenai ženklas, rodantis duotojo fenomeno savaeigę kiltį ir 

įjungimą į gyvenseną (o tuo pačiu informuojantis apie žmogiškąjį bendrinimąsi ir jo aplinkas – 

padarymą ir radimąsi). Pasaulėžiūra apimtas realumas ribojamas atvertimi. Jeigu to nėra – viską užgožia 

savaimingų teisybių tariamumai ir nebelieka vietos pasaulėžiūros prasmei galvosenoje. Praktinės 

pasekmės: kuo labiau pasaulėžiūros ženklai priartėja prie savaimingų priemonių, tuo daugiau duota 

pasaulėžiūra turi atsiriboti nuo atverčių priešpastatymais savaimingumui - kitų ženklų ar jų derinių 

sąskaita arba sutvirtinant subjektyviojo prado paskirtį. Ši problema ypač aktuali veiklinančiai 

faktografijai – adekvatus realumo vaizdinys iš žinovo reikalauja ypatingo dėmesio atverties ir 

faktografijos subjektyvių aspektų sustiprinimui. 

o Priimtinumo laukimo ženklas – teikia pritariančiajam, palaikančiajam, paremiančiajam 

parengtumą, informuoja apie numatymo pilnatviškumą, jo matomumą – priimtinumo proceso galimybė. 

Perspėjama apie numatymo pobūdį (matymą, kiltį, rodymą), kurį kviečiama priimti; žmogaus vidines 

nuostatas suderinus laukiamumui, pasiruošiama dvasingam numatymo priėmimui. Tokie ženklai –

rodymo reikšminimas viešinant tradicinės kalbėsenos numatymą; bendros nuostatos ir koncepcija, 

įspėjanti apie laukiamą veiklinantį – turininį ir funkcinį bendravimą, rodymo rėptį ir sritinę kryptį. 

o Funkciniai priklausomybės ženklai perspėja apie duotojo numatymo reikšminimą, jo 

funkcionavimo bendrume rėptį. Dideli masyvai, jų sutvarkymas išryškina pajėgumo idėją. Forma parodo 

numatymo funkcionalumą (tarkim ateitis ir busybė) ir veiklinimo koncepciją (tarkim pasiaukojimą). 

Funkcija ir konceptuali prasmė parodoma trijose ženklinėse aplinkose: a) numatymo bifunkcionalumo 

(ateitis svarbi dabartinei, busybė ateinančiai kartai); b) lankstumo (laikinumas ir nekintamumas); c) 

apšvietos kalbos – dabarties ir ateities; ateities ir busybės (probleminę ir projektinę). Funkcijos ženklas 

per formą perduoda priemonės reikšminimą. Žinotinume jis judrus (automobilis panašus į karietą, į 

lėktuvus - judėjimo išraiška – gėrio tam šiuolaikiškumui forma). Paremiančiame priimtinume funkcinis 

ženklas (dažnumas – proginis ar sutartinis pobūdis) – vardina  specifinį išskirtinį reikšminimą. 

o Etiketo (tvarkos) ženklai– apriboja, reguliuoja ir nustato žmonių elgesį (žemos durys trobose 

įeinant į kambarį – nuimti kepurę, pasilenkti – nusilenkti šeimininkams ir Dievo atvaizdui; diplomatinės 

kalbos – išankstinis pasikeitimas būsimo kalbėjimo tekstais ir pan.). 

o Užimtumo apibūdinimo ženklai informuoja apie priklausomumą užimtumui, apie užimtumo 

gyvensenos paveldą, išlikusį numatymuose. Tikėjimo veiksena sandaros priskirtinumas užimtumui 

esatyje derinamas sureikšminant: 

- puošybos/dekoratyviu/dekoraciniu būdu – užimtumą rodančios detalės – tikėjimo veiksena 

sandaros numatyme užimtumą apibūdinantys ženklai (užrašas - projektą finansuoja ES 

programa/fondas); 

- perkėlimo/metaforos būdu – tikėjimo veiksena sandaros numatymo priklausymas užimtumui 

išryškinamas per žinotinumo ištraukas ir vidinį panašumų kartotinumą. Tikėjimo veiksena sandara 

priešpastatoma užimtumo apimčiai ir išryškinama galimybė kitokiai kokybei (tikėjimo veiksena sandara 

– kalba, užimtumo apimtis – veikla; veiklos kalba; kalbos veikla); 

- iliustraciniu būdu – užimtumo savitumo būdingų požymių kartotinumas, pateikiant 

sumanymo tęstinumą; tekstiniai intarpai; tiesioginės nuorodos į naudotas tikėjimo veiksena sandaras ir 

jų kartotinumus pateikiamojoje tikėjimo veiksena sandaroje; 

- orientavimo į giluminį užimtumo gyvensenos, užimtumo mąstysenos, stebėsenos paveldą 

būdu – kompleksinė tikėjimo veiksena sandara (dinaminės materijos sankaupa, atsiradusi energetiniame 

proveržyje) ir sąryša (žmones visaapimantis sambūris). Formavimas per užimtumą (geba/būdas) – 

užimtume ir mąstysenos pobūdis, ir žinovo darbingumo stebėsena. Asmeninis įspūdis -  tikėjimo 
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veiksena sandara asociatyviai surišta su užimtumo savita rėptimi; vardintina giluminė asociacija 

užimtumo rėpties veikimo ir mąstysenos gilumoje išryškinanti užimtumo specifinę santvarką padarytoje, 

daromoje ir darytinoje kompleksinėje sandaroje. 

o Laiko ženklas – informacija apie numatymo reikalingumą apribotame žinotinume, sustojime, kai 

duotasis darbingumas iškilo. Tikėjimo veiksena sandaroje laikas gali būti paženklintas skaitmenimis 

(arabiškais, romėniškais). Atvaizdavimo išraiška, tai ne tik veiklinanti – konceptuali bet ir laikotarpio 

informacija, ženklinanti sustojimą. Atvaizdavimo savitumas visada nukrypimo nuo „normos“ rėptis.  

Medžiagos, konstrukcija, išorė, techninė ir technologinė aplinka, medžiagos apdorojimo geba/būdas, 

įkūnijami tikėjimo veiksena sandaroje ir informuoja apie sustojimą, ženklina laikotarpį. Tikėjimo 

veiksena ženklai-simboliai „neša“ ir idėjinę koncepciją ir laiką. 

o Ženklai teikiantys numatymo prasmę – priimančiajam perduoda idėjų sistemą arba pasaulio ir 

asmenybės pilnatvišką veiklinančią koncepciją. Tikėjimo veiksena sandaroje, keliančioje ir 

„greitinančioje“ kilimą į viršų, žmogų veiklinanti koncepcija, jo vertybės ir idealai tarsi padėti 

viršukalnėje. Jeigu sandaroje vyrauja sakralinė prasmė - koncepcija mįslinga, pasaulis paslaptingas; tai 

tikėjimo, o ne pažinimo priemonė; vyrauja to kas gera ir pikta rungtis. Bet kurios figūros gali būti 

konceptualiai paženklintos tikėjimo veiksena sandaros numatyme. Tačiau paveldo matyme jos gali būti 

pripildytos tokia prasme, kuri nedera šiuolaikiniame kartotinume – kai veikla vargina, kai aukštesniųjų 

lygmenų aptarnavimas nevertas pagarbos ir panašus į prievartą bei panieką. Žinoma, žmogiškasis 

kartotinumas gali būti įjungtas į tikėjimo veiksena sandarą kaip atraminis ramstis, tačiau ne kaip vergo, 

o kaip žmogaus – laisvai darbingo ir didinančio veiklinį pajėgumą kartotinumas – toks tikėjimo veiksena 

sandaros funkcinis–profesionalios kokybės ramstis reikalingas. Tikėjimo veiksena funkciniai ženklai – 

per sandaros monumentalumą, pajėgumą savitu judrumu, išore, detalėmis, emblematika ir simbolika – 

nurodo bendrinimosi vietą viešumoje. Tačiau funkciniai ženklai negali tapti prieštara konceptualiems 

ženklams, išreiškiantiems asmenybės koncepciją. Didingumas, monumentalumas, pajėgumas sandaroje 

neturi būti priešinama su konceptualiais ir funkciniais humanistiniais aspektais – žmogaus kasdienio 

gyvastingo veikimo patogumas ir sandara, jo savitos  asmenybės vertingumo pajauta neužgožta tuo 

monumentalumu. 

o Globalūs – pasaulėžiūros ženklai – žmonių kosmogoninių (pasaulio atsiradimo) požiūrių ir jų 

bendrinančių pasaulėžiūrinių nuostatų apie pasaulio sutvarkymą išraiška. Tai filosofiniai – turininiai 

ženklai (mandala – simbolis – taip budistai mato Visatos struktūrą).  

 Aiškintasi tik kai kurios žinotinos  ženklų rėptys. Kai sistema tampa lanksčia, išplėtota, 

sinonimiškai turtinga, jos pagrindu šnekėjimas įgyja veiklinimo kokybę, masinis modeliavimas arba 

patys ženklai, sudarantys tekstą įgyja veiklinantį išraiškingumą. Ne tik pasaulėžiūra bet ir profesionalus 

veikimas pasidaro savitą specifinę kalbą, kuri po to tikrina ir veiklinančią gyvenseną.  

  

8.2.2. Numatymas – veiklinančios gyvensenos 

metaženklas 

 

 Ženklai – raidynas besikartojančiai subendrinimo plėtrai. Ženklų sudėstymo į pasakymus 

taisykles teikia gramatika (kodas). Pasaulėžiūros kalbai, kaip bet kuriai kalbinei sistemai būtinas 

ypatingas (šiuo atveju veiklinantis) kodas – ženklų panaudojimo taisyklių dinaminė sistema. Sąveikoje 

su veiklinančia gyvensena nenaši poeiga skirta tik ženklų sistemos vidinei logikai – neišvengiamai tenka 

atsižvelgti į ženklus papildančias realias reikšmes. Ar veiklinančios gyvensenos ženklai turi reikšmes? 

Net žinant kiltį ar naudojimą kartotinume šie ženklai tiesiogiai nesąveikauja su realiais faktais; už 

veiklinančio kartotinumo nėra realių asmenų. Pasaulėžiūroje ženklų kaip priemonių reikšmės ir prasmės 

sistema – veiklinantis kartotinumas, kuris semiotikos taškiniu požiūriu nustatymas/suprantamas kaip 

veiklinančio pasakymo rėptis. Ši pasakymo rėptis bendražmogiškai reikšmingai veiklinančiai 

informuoja, tačiau tiesiogiai nenukreipta į sunaudojamumo uždavinį. Veiklinantis kartotinumas vardina 
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ženklinę kiltį, ženklinį išraiškingumą, tačiau jis – ne ženklas. Veiklinantis tekstas – kartotinumų apimtis, 

veiklinančių pasakymų sistema, veiklinantys pasakymai susiklostę  į veiklinantį subendrinimą. Ženklas 

– veiklinančio teksto minimalus vienis. Ženklas ir pasakymas vienkartiniai -  komunikatyvumo proceso 

priderinimui esatyje ženklas turi būti atpažintas, o pasakymas – suvoktas. Pasakymų sistema – 

veiklinantis tekstas, kurio semantinis turinys – veiklinanti koncepcija privalo būti interpretuota ir 

įvertinta. Veiklinantis tekstas iškyla pereinant nuo ženklų lygmens į priemonių – prasminio turinio 

lygmenį. Numatyme esanti sąveika su pasauliu ir jo vertybėmis realizuojasi tarsi savaime 

išnykstančiuose ženkluose, savaime ištirpstančioje ženklų sistemoje. Veiklinantis tekstas nukreipia ne į 

kalbą, o į priemoniškumą ir dvasingumą, persiliejančius vienas į kitą numatymo vidiniame pasaulyje. 

Veiklinančio teksto struktūra susidėsto iš veiklinančių kartotinumų, o pastarieji  iš ženklų. Kiekvieno 

perėjimo į aukštesnį lygmenį etape (nuo ženklo – link veiklinančio pasakymo, t.y. kartotinumo, nuo 

kartotinumų sistemos – link veiklinančio teksto) įvyksta šuolis: buvusio lygmens „pasiėmimas“, 

prasmės naujos kokybės ir atsiradimas, ir  naujos priauginimas, ir naujų veiklinančios minties reikšmių 

priauginimas.  Veiklinantis tekstas (uždara sistema) bendrumo būties ir gyvensenos komunikacijos 

procese įgyja numatymo (atviros sistemos) statusą. Numatymas – minimalus vienis, elementas 

veiklinimo gyvensenoje, pasirodo kaip ženklas, tiksliau – metaženklas. Tai aukštesnio prasminio užpildo 

ir daug platesnės priemoniškumo reikšmės ženklas nei įprasti, kartotinumą dėliojantys ženklai. 

Veiklinanti gyvensena kaip pilnatviškumas susiklosto iš metaženklų – veiklinančių numatymų.  

 Veiklinantis procesas  sudėtingas, jame derinamas ženkliškumas ir neženkliškumas. Iš ženklų 

susiklosto (vienas perėjimas) veiklinantys pasakymai – veiklinantys kartotinumai (neženklinis 

pasikartojimas); iš kartotinumų susidėsto (kitas perėjimas) veiklinantis tekstas, kurio įtraukimas į 

funkcionavimą bendrume paverčia jį numatymu – metaženklu veiklinančioje gyvensenoje. Metaženklas 

(numatymas) vardina prasmę (veiklinančią koncepciją) ir priemonės reikšmę (vertingumas žmonijai). 
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9. Profesionalizavimas – pasaulėžiūros paveldas. 

Mokymas apie pasaulėžiūrą kaip gyvensenos fenomeną 

ir apie veiklinančio veikimo gyvensenos prasmę 

9.1. Pasaulėžiūra kaip gyvensenos fenomenas 

9.1.1. Pasaulėžiūra ir opozicija: „civilizacija – 

gyvensena“ 

 

Civilizacijos ir gyvensenos tarpusavio sąveikos suvokimo pilnatvei pravartu ją įprasminti 

žinotinume. Gyvensena – ne gamta, o tikslinga veika, turinti prasmę, laisvo rinkimosi galimybę. 

Tikybos aplinkoje ji sietina su tvarka, įgūdžiais. Gyvensenos pilnatviškumui tarnauja mokslai, 

pasaulėžiūra, veikla, atotrūkis/poilsis.  Tai būties atvertis ir žmogaus išaukštinimas. Gyvensena žmogui 

suteikia jo sugalvojimų realizacijos atvertį, o pasaulėžiūra žmogaus ir gyvensenos suderinamumo 

reguliatorius. Dvasiškumas ir žmogaus dvasingumas – jėgos derančios pasaulėžiūrai, kurioje vardan 

tiesos, gėrio ir grožio idėjų sąveikauja veiklose atsidalinę mokslas, moralė, menas. 

Civilizacija vieniems – bendrinimas, paremtas protingumu ir taisyklingumu, kitiems, nežiūrint 

techninės ir technologinės pažangos, gyvensenos degradavimo rezultatas, kai viešinimas skiriamas 

beveidei masei. Civilizaciją galima apriboti kaip viešą bendrinimo aukštinimą, sutvarkytą žmogiškąjį 

veikimą ir jo produktus. Tai priemonėse įtvirtintas žmogaus veikimas, bendrinimo derinimo esatyje 

materialus aspektas, žmonijos materialus kūnas.  Pasaulėžiūros dėka kyla civilizacijos statusas ir 

įaugimas į gyvenseną. Gyvensena – vertybiškai ir simboliškai įtvirtintas žmogiškasis veikimas ir jo 

produktai, apšviesti doros dermės siekiais, sutvarkytas žmogiškasis veikimas. Bendrinimas – 

neišvengiamai materialaus ir dvasingumo prado, civilizacijos ir gyvensenos derinimas. Pasaulėžiūra 

„sužmogina“ visas civilizacijos ir gyvensenos sferas derinimo doros dermėje – tai gyvensenos 

fenomenas.  

o Pažinimo požiūriu atskiro numatymo aiškinimas negali parodyti jo savasties prasminio 

paveikslo. Gyvensenai atverta visa gyvastingumo pilnatvė, kurią įvairiomis sferomis ir apima 

gyvensena. Tik visa gyvensena gali pilnatviškai parodyti pasaulį. Atskiras numatymas įprasmina tik kai 

kurias realumo dalis ar ryšius; jį galima interpretuoti ir suvokti tik visos gyvensenos kontekste. Ir tik ji 

suteikia galimybę rekonstruoti numatymą, panaudoti jo prasmę.  

o Bendrumo logikos požiūriu nei vienas bendrumo reiškinys negali būti suvoktas kurios tai vienos 

reiškinių grupės rėptyje.  Veiklinantis numatymas  - ne tik veiklinančio veikimo bet ir pasaulėžiūros 

funkcionavimo bendrume viso proceso produktas. Veiklinanti gyvensena tai ne reiškinių ratas, ne 

kiekybinė jų apibrėžtis. Tai sąvoka rodanti kitokią sąveiką su pasaulėžiūra, jos funkcionavimu 

bendrume, įsipynimu į įstaiginę struktūrą, kuri vadovauja veiklinimo procesui, platinančiam ir 

saugančiam jos produktus, rengia veiklinimo specialistus. Veiklinančios gyvensenos sąvoka privalo 

dirbti viso bendrumo konteksto, kuriame funkcionuoja pasaulėžiūra, suvokimui. Numatymo apžiūra – jo 

įjungimo į bendrumą ir gyvatingąją gyvenseną formų sekos aiškinimas/aiškinimasis. Tai suriša ir 

nusibodusias „masinę“ ir „elitinę“ pasaulėžiūras, ir tiesos veiklinimo vertybes. Jos tarsi vienos kitų 

atšvaitai, o skirtumai ir ypatumai neabsoliutūs. Svarbiausia – šių veiklinimo fenomenų būties ir 

funkcionavimo pobūdis bendrumo gyvensenoje ir bendrinime. 

o Pasaulėžiūra susieta su bendrinančio žinomumo formų pilnatviška sistema, apimančia politiką, 

teisę, mokslą, filosofiją, moralę, religiją. Jų sąryša – visaapimantis gyvensenos kontekstas, kuriame jos 

realizuoja savo funkcijas.  Šios sąryšos ir tarpusavio patikros kinta nuo vieno sustojimo iki kito, ir 

kiekvienas sustojimas (epocha) turi savitas bendrinimo žinomumo vedančias ir dominuojančias formas. 

Kai kada vienas žinomumo formas pakeičia kitos, dubliuoja. Pasaulėžiūros tvirtą žinotinumo esmę 

suvokti galima tik iš žinomumo formų konteksto, žinomumo būties formų žinotinumo tvirtų koordinačių 

sistemoje. 



66 

 

 Pasaulėžiūros savaimingumas bendrume ne tik jos funkcijos bendrume, bet ir jos būties ir 

funkcionavimo bendrume tvarkymas, ir jos derinimo bendrumo esatyje forma. Pasaulėžiūros kaip 

gyvensenos fenomeno teorizavimui žinomume metodologiškai reikšmingos bendrinimo logikos ir 

žinotinumo poeigos; pastarosios naudotinos ir tvarkant/is aiškinimą. 

 Veiklinimo procesas ne tik jo grandžių suma (darbingumas, veiklinimo produkcija, sunaudojimas, 

bendrumo institutai ir įstaigos). Pasaulėžiūra kaip gyvensenos fenomenas reiškiasi ne dėl paprastos jos 

elementų sumos, o dėl pilnatviškos bendrume funkcionuojančios sistemos, sprendžiančios 

humanistinius, vertybinius, dorovinius/dvasingumo – simbolinius uždavinius. Veiklinančios gyvensenos 

prasmės negalima reprodukuoti  nei iš vienos jos grandies – tik iš visos funkcionuojančios  sistemos 

apimties. Pasaulėžiūra bendrume ir jos prasmė gyvensenoje – tai ne tik tikrovės aspektų bendrume 

apimtis, bet ir jos derinimo bendrinimo esatyje tvarkos bendrumo pobūdis ir funkcionavimo 

gyvensenoje pobūdis. 

  

9.1.2. Veiklinančios gyvensenos funkcionavimo tvarkyba 

 

Gyvensena – žmogaus veikimas. Veikimo produktai – žmonijos bendrumo atmintis. Gyvensena 

visada savastingas sumanymas, bendrumo sandaros (organizacijos) aplinka, žmogaus savitumo kaip 

dvasingo sumanymo geba, žmogaus derinimosi esatyje pajėgumo pažangos geba. Veiklinanti gyvensena 

– labiausiai patvarus savitoje kaitoje humanistinis gyvensenos regionas, apimantis dvi sistemas: įstaigų 

sistemą, skirtą veiklinančios gyvensenos sumanymų parengimui, tvarkymui, plėtrai, sklaidai ir panaudai, 

specialistų ruošimui; kitą – gyvensenos sumanymų sistemą. Šios dvi sistemos turi savitas posistemes. 

Veiklinančios gyvensenos būčiai ir funkcionavimui bendrume būdingi trys derinimo esatyje procesai, 

matomi visose bendrinančių sumanymų rėptyse: veiklinančių vertybių sumanymo procesas; plėtros 

procesas; sunaudojimo procesas.  Šie procesai paliečia abi veiklinančios gyvensenos sistemas – ir 

įstaigas ir savitą pasaulėžiūrą. 

Pasaulėžiūra kaip gyvensenos fenomenas matoma įvairiai. Kiekvieną matymą atskiria specifinė 

kalba ir savita  ženklinimo sistema. Veiklinančios gyvensenos daugiakalbystė lemia tai, kad darbingas 

žmogus privalo būti gyvensenos poliglotu. Darbingumo akto gyvensenos dvasingumo sferoje 

primityviausias modelis – perėjimas atgal: iš subendrinimo, išreikšto verbaline kalba į kartotinumo 

vaizdinį – t.y. pirmapradžio subendrinimo perdavimas per kitą ženklinimo sistemą, o po to atgal – iš 

ženklinės sistemos į pirmapradę. Tokia derinimo esatyje procedūra taip pakeičia pirmapradį 

subendrinimą, kad atsiranda darbingumo akto rezultatas – naujas tekstas. Bet kuris gyvensenos, 

darbingumo veiklinimas vyksta naudojant mažiausia dvi kalbines sistemas. Veiklinančios gyvensenos 

kalbinių sistemų daugio aplinka – profesionalumo, vienos iš svarbiausių pasaulėžiūros funkcijų 

patikrinimas: pasaulėžiūra išjudina žmoguje darbingumo veikėją, visų materialinių ir dvasingumo 

vertybių, pateikiamų pagal gėrio dėsnius darytoją. Veiklinanti gyvensena, aprūpindama darbingumo 

gebėjimus tarsi tampa garantu gyvensenos sumanymo savieigio tęstinumo sklaidai – dėl to gyvensenos 

pažangos prieigos matomos kylančia linija. Veiklinančios gyvensenos reiškiniai, kuriuos pateikia 

darbingumas, savitame sumanyme ir savitame funkcionavime bendrume, ir savitoje plėtroje ir 

sunaudojime pavaldūs daugeliui bendrume atsiveriančių faktorių ir dėsnių. Veiklinančios gyvensenos 

reiškinių ir nusakymas, ir suvokimas galimas tik išsiaiškinus šiuos dėsnius – t.y. veiklinanti gyvensena 

gali būti prognozuojama tik tuomet, jeigu ji teorizuojama adekvačiai (tolygiai) pasaulėžiūros 

savastingumui. Veiklinančios gyvensenos sfera – tai veiklinančių vertybių kaip profesionalumo 

vertybių, padarytų  aukščiausiomis asmeninio darbingumo formomis, sfera. Profesionalumo vertybės 

visada vienaip ar kitaip įtraukiamos į gyvenseną, nors gali išlaikyti ir savastingą autonomiją. Tokiu 

atveju profesionalių vertybių įtraukimas į gyvenseną aiškintinas tuo, kad bendrinimosi praktika, žmonių 

veikimas nukreipia duotą reiškinį į apribotą vertybinę sąveiką su žmonija. 
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9.2. Veiklinantis bendravimas ir gyvensena. 

9.2.1. Pasaulėžiūros komunikatyvus/gyvensenos 

potencialas 

 

Veiklinantis bendravimas – procesas – autoriaus ir priimančiojo tarpusavio sąryša ir patikra 

viešumos, masinės auditorijos – veiklinančio numatymo aplinkoje. Numatyme ir autoriaus gyvastingasis 

bei veiklinantysis bandymas, ir informacija apie jo pasaulio ir asmenybės veiklinančią koncepciją – visa 

tai per „dialogą“  tapatinasi su pritariančiuoju (palaikančiuoju, paremiančiuoju). Veiklinantis 

bendravimas – gyvensenos struktūravimo ir sandarinimo (organizavimo), „medžiagų apykaitos“,  

informacijos  cirkuliavimo joje, jos savieigos vienas iš svarbesniųjų faktorių; taip pat asmenybės 

bendrinimosi ir jos savito vertingumo įtvirtinimo faktorius. Veiklinantis bendravimas – tarpasmenybinių 

sąveikų sudėstymas ir „žmonių apdorojimo žmonėmis“ aplinka. Bendrumo sistemos pilnatviškumas, jos 

būtis aprūpinta visomis, tuo pačiu ir veiklinančio bendravimo formomis. Veiklinantis bendravimas 

įtvirtina individų reikalingumą vienas kitam bendrume (per asmenybę bendrume) ir  asmeniškai 

(asmenybės savito vertingumo įtvirtinimas); formuoja asmenybę turtingą gebėjimais, reikmėmis, 

vertybiniu kryptingumu, jos žinomumu ir žinojamumu (žinojimu). Veiklinantis bendravimas numato 

priimančiojo mėgdžiojimą ir asmenybinę identifikaciją su veikėjais/vykdytojais ir žinovu/autoriumi; 

priimantysis tuo pačiu tarsi atsiduria prieš daugelį skirtingų asmenybinių veidrodžių. Taip asmenybė 

gilinasi, daro pažangą, formuojasi, naudojasi apdorota, sandaria (suorganizuota), veiklinančia 

koncepcija sutvirtinta informacija apie pasaulį. Užimtumo ir viešumo plėtroje veiklinantis bendravimas 

geba esatyje taikiai suderinti viešinimus, jų bendradarbiavimą, jų bendrabūvį visaapimančio žinotinumo 

laikiškume ir erdviškume. Pasaulėžiūra – bendravimo aplinka: vieno bendrinimo/bendrinimosi 

dalyviams; tarp kartų, kartų kaitoje; tarp viešinimų; įvairių gyvensenų pateikėjų. Pasaulėžiūros 

jungiančioji funkcija ne pažinime, ne asmenybės patikroje, skatinant smalsumą ar profesionalumą, o 

gebėjime sandarinti tarpasmenybinius kontaktus, bendrą suvokimą, įgalinti žinovo/autoriaus ir 

priimančiojo dialogą, perduoti ir priimti gyvensenos vertybes ir bendražmogiškai reikšmingą 

informaciją. 

 

9.2.2. Veiklinanti gyvensena ir kalba 

 

Veiklinančios gyvensenos kalbos problemos – veiklinančios informacijos kodavimas, 

„įpakavimas“; išraiškingas, suprantamas, nustatantis pristatymas; priimantysis iššifravimas; ženklų 

paskirtis, skaitant veiklinantį tekstą ir fiksuojant, formuojant veiklinantį kartotinumą.  Savaiminės 

profesionalumo vertybės įasmenintos, o veiklinančios vertybės atsiranda komunikatyvinėje – kalbinėje 

situacijoje ir perduodamos kalbiniais ženklais.  

Požymis perduoda priemonės savybę. Šiuo atveju nėra ženklinės (komunikatyvios – kalbinės) 

situacijos – tarkim, informacijos siuntėjo. Ženklai kalbinėje situacijoje suderanti su prasme (o ne 

savybe) ir yra bendravimo aplinkos specifinė forma. Jie pateikiami pamatuotai – tikslas perduoti 

informaciją iš vieno žmogaus kitam žmogui. Veiklinanti vertybė – intencionalus (pamatuotas, tikslingas, 

turintis valdą) kalbinis ženklas. Įasmenintas profesionaliai vertingas savaiminis reiškinys viena, o 

veiklinanti vertybė – kita – tai bendrinimo aplinka, iš vieno žmogaus kitam perduodamų vertybinių 

orientacijų aplinka. Veiklinančios vertybės suvokimui svarbi numatymo kaip veiklinančios gyvensenos 

metaženklo traktuotė (nedalomas elementas). Paminėtos veiklinančios vertybės ypatybės priskirtinos ir 

padarytai profesionaliai vertybei (dizaino produktui). Dizaino produkto profesionalios vertybės 

įasmeninimas duotame profesionalumo produkte matomas per ženklų sistemą, talpinančią ne tik 

vertybinę (priemoniškumo) reikšmę, bet išryškinančią ir praktinį ženklumą. Veiklinančios vertybės 
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ženklumas tiek platus ir bendražmogiškas, jog susilieja, susitapatina su vertybiškumo apskritai 

ženklinimu. Tiek, kiek dizaino produkto praktinis ženklumas žinotinume sensta, žemėja, jo 

profesionalumo vertybiškumas pakyla iki veiklinančio. Tarkim, atsiradus vandentiekiui tapo 

nebereikalingi keramikiniai indai vandeniui transportuoti ir saugoti – jų  ženklinimas išsitrina, atkrinta. 

Tačiau jie įgyja bendražmogišką reikšmę (ženklumą) kaip meistriškai atrasta ir padaryta forma – 

profesionali vertybė pakyla iki veiklinančios.  Atsiradę kaip praktinio neišvengiamumo priemonės, 

profesionaliai vertingos gyvensenos savieigoje amforos įgijo veiklinančią – vertinančią reikšmę. Toks 

padarytų profesionalių vertybių judėjimas į veiklinančios gyvensenos sferą. 
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10. Profesionalizavimas – pasaulėžiūros ontologija. 

Mokymas apie veiklinančios gyvensenos bendrume būtį 

10.1. Veiklinantis numatymas kaip pasaulėžiūros būties 

forma 

10.1.1. Veiklinantis tekstas – veiklinančio bendravimo 

centrinė grandis ir pasaulėžiūros būties bendrume 

pirmoji pakopa 

 

Veiklinantis tekstas talpina konceptualiai pripildytą ir vertybiškai orientuotą informaciją. 

Veiklinantis bendravimas – prasminis (išmoningas, išmintingas) informacijos, veiklinančios vertybės 

perdavimas iš adresanto (žinovo/autoriaus) adresatui (priimančiajam, recipientui). Veiklinančio 

bendravimo rezultatas (reikalingumas, tinkamumas, patikimumas) susijęs su tuo, ką žinovas teigia 

veiklinančiu tekstu ir ką teikia tekstui priimančiojo parengtumas priimtinumui (pritarimui, palaikymui, 

parėmimui) gyvensenoje ir aktyvumas. Veiklinantis numatymas –  „įtampos“ tarp informacijos siuntėjo 

ir jos gavėjo sfera, bendrumo – funkcionavimo tekstas. Veiklinantis tekstas veiklinančio numatymo 

ontologijos „pradas“. Veiklinančio numatymo bendrumo ontologija derinama esatyje („įgyvendinama“) 

jo funkcionavimu bendrume – pastarojo pirmasis etapas reiškiasi pasaulėžiūros „sunaudojimu“ 

numatymo ir viešumo dialoge. Numatymas patikrina viešumą, o viešuma – manymais ir suvokimu 

patikrina numatymo, kaip savito veiklinančios gyvensenos fakto, funkcionavimą bendrume ir derinimą 

esatyje. Veiklinančio numatymo struktūra lanksti - ji tarsi pasisuka ir persitvarko “sukibdama”  su 

priimančiųjų nuostatomis. Viešumo patikrą parodo ir tiesiogiai išsakyta idėja, ir gyva kartotinumų 

sistemoje koncepcija, ir numatymo atvaizdavimas. Kai kuriuose pasaulėžiūros matymuose (taikomoji - 

elgsenos pasaulėžiūra) žinovas tarsi galvoja atvaizdavimu, kuris talpina svarbiausią veiklinančios 

informacijos srautą. Atvaizdavimas – į priėmimą orientuota veiklinančio pasaulio vidinio 

neišvengiamumo vieša išraiška. Komunikatyvus atvaizdavimo aspektas – veiklinančiame tekste 

įtvirtinta žinovo/autoriaus ir viešumos tarpusavio suvokimo programa. Priimtinumo ir interpretacijos 

pobūdis, visa komunikacijos esmė atsiveria tekste, kuris gali būti įvardinamas per savybes (kokybes): 

mokslinis tekstas (mokslinis veikalas, indėlis, subendrinimas, skaitymas – lektoriumas); „praktinis“, 

reikalų tekstas (laiškas, sutarimas, pranešimas) ir veiklinantis tekstas. Mokslinis tekstas nereikalauja 

interpretacijos – jis perskaitomas vienareikšmiškai, nes mokslinių terminų vienareikšmė  prasmė ir 

apribotas reikšmingumas. „Praktinio“ teksto interpretaciją atveria komunikatyvi situacija. Šalia 

mokslinio, įasmeninta veiklinančio teksto interpretacija išdėsto jo išryškintą analogiją su tikrove 

„panašumo aplinkoje“. Veiklinantis tekstas gali būti vardinamas daugybe perskaitymų, tačiau jo 

daugiareikšmiškumas ne begalinis, o įvardinantis savas ribas. Tai svyravimų apie prasmės „ašį“ 

amplitudė  - perskaitymas už šios amplitudės kraštinių taškų ribos tampa nebeadekvatus tekstui. 

Veiklinančio teksto priimtinumas variantiškas, tačiau jo santura – įvairiausių perskaitymų invariantas, 

duodantis veiklinančio priimtinumo tvirtą programą, objektyvaus turinio, įtvirtintos veiklinančios 

koncepcijos ir vertybinių orientyrų aplinkoje. 

Veiklinančio bendravimo procese iškyla priimančiojo sąveikų terpė – subendrinimo priimtinumą 

apribojantys objektyvūs ir subjektyvūs faktoriai. Ši sąveikų terpė susijusi su epochos (sustojimo) 

priimtinumo situacija; grupinėmis nuostatomis; pritariančiojo, palaikančiojo, paremiančiojo 

parengtinumu bendrinančiai gyvensenai; subendrinimo pobūdžiu ir jo gavimo aplinka (vieta ir laikas). 

Veiklinančio bendravimo procesas tinkamiausias, kai informacijos gavėjo sąveikų terpė sutampa su 

tekstą apribojančia siuntėjo sąveikų terpe. Veiklinančiam tekstui būdinga: 

o baigtinė, tinkama, nenumatanti viešų pataisymų, o tuo pačiu dali prasmė, kartojanti  apribotą 

subendrinimo terpę kaip veiklinančio bendravimo specifinę aplinką; 

o priemonė, kuri minima tekste be šio teksto esatyje nedera; 
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o sąveikų terpės – priimančiojo bendravimo su veiklinančiu tekstu pagrindo – derinimo esatyje 

(„įgyvendinimo“) nėra iki šio teksto priėmimo. Priimantysis, priimdamas veiklinantį tekstą įsitraukia su 

savuoju darbingumu į pateiktąjį darbingumą – taip randasi papildanti prasmė. Tinkamumas – 

priimančiojo sąveika su tekstu. 

 

10. 1. 2. Veiklinantis numatymas kaip antroji 

pasaulėžiūros būties bendrume pakopa 

 

Veiklinantis numatymas – pasaulėžiūros būties ir derinimo esatyje forma, veiklinančių 

kartotinumų sistema, sudėstanti pilnatviškumą. Veiklinantis numatymas – vienas iš pačių sudėtingiausių 

reiškinių pasaulyje. Tai mikropasaulis, kuris rėpia makropasaulį, tai asmenybės ir ją supančios tikrovės 

modelis, žemiškosios būties, dvasingo gyvastingumo, kosmoso, kasdienio realumo bendrumo – 

žinotinumo imtys. Veiklinantis numatymas kaip pasaulio modelis (tuo pačiu pasaulio ir gamtos, ir 

žmogiškojo dvasingumo, ir žmogiškojo bendrinimo) apjungia savyje politines, moralines, teisines, 

religines idėjas, nustatymus/sampratas ir problemas. Jau tuo numatymas yra daug sudėtingesnis už kitus  

gyvensenos fenomenus. Veiklinantis tekstas sudėtingas ir tuo, kad jį „maitina“ ir tekstą davęs epochos 

realumas, ir priimančiajam šiuolaikiškos epochos realumas, ir žinovo/autoriaus asmenybė, ir tai, ką jis 

tikėjosi pasakyti, ir tai, kas pasisakė, ir „tamsių vietų“, paslėptų nuo tiesioginio suvokimo, prasmė. 

Numatymo visiško suderinimo esatyje, būties bendrume eiga – begalinis viešo naudojimo procesas t.y. 

priimančiojo ir autoriaus/žinovo minties panaudotos tekste dialogo procesas. Numatymas, likdamas toks 

pat, po naujų gyvastingųjų ir veiklinančių bandymų patikrų, kinta žinotinume, įgydamas naujus 

prasminius ir vertybinius parametrus. Kiekviena nauja karta jį perskaito „šviežiomis dabartinėmis 

akimis“. Įasmeninti veiklinančio teksto perskaitymai atsiveria pasaulėmatos pobūdžio interpretacijose, 

dėl to, kad priėmimas vyksta pagal bendravimo principą, žinovo/autoriaus ir pritariančiojo 

(palaikančiojo, paremiančiojo) „dialogo“ principą. Veiklinančio numatymo, kaip gyvensenos fenomeno 

sudėtingumas ir išimtinumas išryškėja jo kintamumu žinotinume – jis netolygus sau pačiam. Tačiau 

nežiūrinti kintamumo žinotinume didieji darbingumai mūsų amžini pavedėtojai ir visų laikų amžininkai.  

Kaip esatyje derinamas numatymo kintamumas žinotinume? Kas skatina judėti – kokia jėga? 

Įasmenintas priimtinumas? Tačiau tai viešas faktorius sąveikoje su numatymu, kuriam būtina atraminė 

vidinė savybė/kokybė, suteikianti kintamumą žinotinume ir netolygumą sau pačiam. Veiklinantys 

meistriški dirbiniai dalyvauja žmonijos pažangoje – jų kintamumas žinotinume panaudotas paties 

veiklinančio fenomeno prieštarose, jo darnios struktūros įtampose:  

o numatymas ir materialus, ir tuo pačiu dvasingas.  Tai materiali priemonė, gebanti gyvensenos 

terpėje išryškinti savitas dvasingumo, veikliškumo savybes ir suteikti bendrumui reikšmingą patikrą; 

o numatymas moralinio prado priklausinys ir tuo pačiu tai protingumo priemonė; 

o numatymas asmenybiškas ir bendras: tai  ir žinovo savasties išraiška, ir bendrinimo problemų 

sprendimas, bendrinimo stebėsenos ir ideologijos išraiška; 

o numatyme derinamos idėjos ir judrūs kartotinumai, padarantys veiklinantį realumą. Jame 

reiškiama pasaulio veiklinimo koncepcija susidėsto iš idėjų – stabtelėjimų sistemos ir pasaulio judraus 

paveikslo; 

o numatymas – idealaus ir realaus sąsaja; veiklinantis tekstas, jo kalba sąveikauja, vieną kartą, su 

pasikartojimų pasauliu, kitą – su konkrečiais objektais; 

o numatymas – veiklinančių kartotinumų pilnatviška sistema. Kartotinumų visaapimtinumas 

prieštaringose raiškose: racionalumo ir emocianalumo (stabtelėjimo); objektyvaus ir subjektyvaus; 

žinomumo ir žinojamumo; individualumo ir bendrinamo; 

o numatymas – prasmės ir vertybės visaapimtinumas. Veiklinantis numatymas ima pasaulį jo 

sudėtingoje sąveikoje su asmenybe ir jo profesionalumo turtingume (vertybinė sąveika su žmonija). 
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 Numatymo savastingumą apribojančios prieštaringos savybės/kokybės nulemia jo analizavimo 

metodologiją. Numatymo prasmės ir vertybės visaapimtinumas jį analizuojant reikalauja interpretacijos 

ir vertinimo visaapimtinumo. Tai veiklinantį numatymą analizavime daro veikliškiausiu objektu, įveikai 

sudėtingiausiu objektu – tuo ir  apribojamas veiklinančios kritikos metodologijos sudėtingumas. 

 Pasaulio veiklinanti koncepcija šiek tiek autonomiška, nors ir apribota žinovo pasaulėmatos,  

paveldo ir tikrovės (patikra derinant esatyje). Šis sąveikos autonomiškumas akivaizdus, kai pasaulio 

veiklinanti koncepcija aiškiai platesnė už žinovo pasaulėmatą ir įveikia pastarosios ribotumą. Sąveikos 

autonomiškumas šalia tikrovės aiškintinas darbine fantazija; šalia paveldo – novatoriškumu 

nukreipiančiu paveldo pažangą pagal šiuolaikiškumo reikmes; šalia pasaulėmatos – persipynus 

veiklinančioje koncepcijoje idėjų sistemai ir tikrovės judraus pasikartojimo sistemai (idėjinis – 

stabtelėjimo pradmuo ir konkretumo/tvirtumo – potyrio pradmuo). Tikrovės judrus pasikartojimas 

padaro veiklinantį pasaulį, jungiantį neparengtumo, atsitiktinumo, tiesmukiškumo, saviveikliškumo 

savitumus, atrodančius savitos tikrovės savybėmis/kokybėmis, turinčiomis tiesmukiško gyvastingumo 

fakto statusą. Tačiau toks neparengtumas ir realumas tik iliuziniai. Nepaisant to gyvastingumo 

tiesmukiškas tęstinumas pasekmingas perduodama medžiagos valdžia žinovui, kartais ir objektyvumo 

viršenybe virš subjektyvumo – iš to seka nevisiškas žinovo sugalvojimo ir jo įvykdymo, siekinių ir 

rezultatų atitikimas. 

 Išminties (filosofijos) idėja numatymo sudėtyje – vienas iš momentų apribojančių pasaulio 

veiklinančios koncepcijos esmę, tačiau jai nelygiareikšmė. Ta pati išminties idėja, įprasminanti būties ir 

žinomumo bendrinančias problemas gali pasirodyti įvairiuose numatymuose. Veiklinanti koncepcija – 

visada originali, neantrinama, o tuo pačiu daugiasluoksnė, atsiskleidžia ir per tiesiogiai išsakomas idėjas 

ir per judrių kartotinumų sistemą, panašią į gyvastingą. Numatymas išauga realume paimtame per visos 

gyvensenos prizmę.  Tačiau pasaulėžiūra nėra filosofinių, politinių, moralinių, mokslinių, teisinių ar 

religinių idėjų paprastas antrinimas ypatinga forma. Numatymo struktūra taip plati, kad apima ir šias 

idėjas ir per judrius kartotinumus perduodamą pasaulio profesionalų turtingumą. Veiklinančio 

numatymo apimamų reiškinių platuma negretinama su jokiu kitu gyvensenos fenomenu. Politikoje –

užsiėmimų aplinkų tarpusavio sąveikos,  aplinkų sankirtos, filosofijoje – mąstymo ir būties sąveikos, 

moralėje – sąveikos žmogaus su kitais žmonėmis ir bendrinimu, teisėje – sąveikos su bendrinimu ir jo 

įstatymais. Pasaulėžiūrai svarbu visa žmogaus ir pasaulio sąveikos sistema: asmenybės sąveika su 

savuoju savastingumu, kitais žmonėmis, bendrinimu, žmonija ir jos žinotinumu, su gamta, materialia ir 

dvasinga gyvensena, Visata. Šios sąveikos pasirodo sudėtingesnėmis ir turtingesnėmis už pačių giliausių 

idėjų sistemas. Tiesos žinovas ištikimas gyvastingumo teisybei. Kai išprotauta schema prieštarauja 

asmenybės ir pasaulio sąveikos sudėtingumui žinovas negali pakeisti realių sąveikų teisybės ir keičia 

schemą. Tokia realumo įveikusio  žinovo pasaulėmatos  ribotumą prasmė. Veiklinančio numatymo 

priimtinumo paslankumas, dialogiškumas, atvertis visų bendrinančio žinomumo formų idėjoms, 

įasmenina jį tarp kitų gyvensenos reiškinių, pakelia jo sudėtingumo ir specifiškumo matmenį. Kiekviena 

veiklinimo valda padaro savitą veiklinančio numatymo rėptį, su savitu pasaulio modeliu, iššaukiančią 

per įasmenintus prasminius klodus veiklinančią koncepciją. Kiekvienoje valdoje vienos iš rėpčių 

įspaudas rodantis žmogaus tarpusavio patikrą su įasmenintomis vidinėmis ir viešosiomis terpėmis 

(plačiau „ Veiklinančio proceso analizavimo metodologija“). Pasaulėžiūros modeliuojamos visos 

žmogiškojo veikimo, asmenybės sąveikos su pasauliu rėptys imamos kaip profesionaliai reikšmingos jų 

sąveikoje su žmonija. Taip atsiveria pasaulėžiūros humanistinis pobūdis, jos profesionalus 

savastingumas. 

 

10.1.3. Aktualu ir amžina numatyme 

 

 Numatymas daugiasluoksnis. Vienas iš sluoksnių jo politinė būtis, įtraukimas į idėjinį 

rungtyniavimą. Šis sluoksnis apriboja numatymo aktualumą. Pastarasis mažėja arba dingsta kintant 
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politiniam išsidėstymui. Neretai naujos kartos duotame numatyme nebeįžvelgia uždaros politinės 

problematikos. Naujose žinotinumo situacijose numatymai gali sąlytyje su kitokias realumo taškais vėl 

tapti gyvastingais. Numatymo aktualus sluoksnis orientuojamas į duotąjį bendrinimą. Giluminiai 

sluoksniai nukreipti į žmoniją ir suteikia numatymui ontologiškai tęstinį statusą, nes jis – ne tik atsakas 

šiuolaikinei įkyrėjusiai situacijai, bet ir sureikšmintas ilgam, dargi amžinam gyvastingumui. Aktualus  

politinis sluoksnis, nors ir orientuotas į šią akimirką, būtinas. Jame žinovo pozicija bendrume derinama 

esatyje ir regimai pamatuota programuoja visų kitų veiklinančio numatymo sluoksnių priimtinumą, 

dargi kartais trukdydama matyti jo giluminį profesionalumo sluoksnį. Numatymo vidinis 

profesionalumo sluoksnis orientuotas į žmogiškojo žinotinumo tąsą, o viešasis aktualus – bendrumo 

sluoksnis vardina tiesioginį išėjimą į šiuolaikiškumą. Veiklinančiame numatyme gyvastinga ir dabartis, 

ir žmonijos žinotinumo atmintis apie praeitį ir busybės spėjimai – kiekviename rimtame numatyme 

paveldo forma gyvastinga praeitis ir busybė įprasminamos bendražmogiškumo  požiūriu. Taip 

vardinamas numatymas aprūpinamas amžinu gyvastingumu. Žinovas kreipiasi ir į savitą bendrumo 

terpę, į amžininkus, „artimuosius“ ir „tolimuosius“, į žmoniją. Jis įsibrauna į šiandienos sąveikas, kerta 

šiuolaikiškumo ribas, įneša į busybę savito sustojimo (epoche) bandymą, pamatuoja šiuolaikiškumą 

nepraeinančiomis bendražmogiškomis vertybinėmis. Numatymo reikšmingumas kinta dėl jo funkcijų 

nestabilumo. Toks paslankumas nevardina bendrybės su reliatyvumu – kiek besikeistų numatymas jis 

lieka savitu, išsaugojusiu idėjinį – profesionalųjį apribojimą. Numatymas – pilnatviškas veiklinimo 

pasaulis, vardinantis ir turimą sąveikumą, ir savitą baigtinumą; tai dvasingumo pasaulis ir sudėtingumu, 

ir masyvumu ne menkesnis nei realus. 

 Veiklinantis tekstas savitume nešasi mintį ir lanksčia forma, ir idėjos forma be pasikartojančių 

vaizdinių aplinkų.  Teksto semantinis centras gali persikelti link pasikartojančių vaizdinių arba link 

nejudrumo, savito intelektinio pradmens. Tekste nei vienas iš šių pradmenų negali būti atmestas ar 

išaukštintas. Galvosenoje pavadinimas rodo turinio nejudraus aspekto panaudojimą. Tradicijos 

kalbėsenoje šalia pasikartojančių vaizdinių  pradmens visada buvoja ir nejudrus – pastarasis ypač 

išplėtotas intelektinės tradicijos kalbėsenoje; taip pat išryškėja simboliniuose kartotinumuose, atskirose 

valdose ir rodiniuose.  

 Numatymas – struktūra, ribojanti priimtinumą, žadinanti priimančiojo subjekto aktyvumą. Dėl to 

pasaulėžiūra, o po to ir profesionalumas privalo orientuoti ir amžininko pažangos procese esantį 

veiklinančio priimtinumo žinomumą, lenkiantį savąją epochą (sustojimą). Tuo pačiu svarbu pritariančio, 

palaikančio ir paremiančio nesieti su veiklinančios komunikacijos galiniu punktu. Juk žmogus, kurį 

veiklinantis numatymas įkvėpė, sužadino smalsumą, įtikino, nukreipia apribotą patikrą į tikrovę ir į po 

to sekantį veiklinantį procesą. Tokia patikra taip pat nėra galinis punktas, nes nuo jo prasideda tolesnis 

veiklinančio sumanymo progresyvus judėjimas. Numatymo ontologija (jo būtis bendrume) savitume 

talpina kai kuriuos paradoksus. Pasirodžius veiklinančio veikimo parengtam produktui, veiklinantis 

tekstas iš tapsmo stadijos pereina į būties stadiją, o veikimas virsta „perduodančiuoju veikimu“. 

„Perduodantysis veikimas“ – veiklinančio veikimo produktas – esatyje derinamas tik kaip galimybė. 

„Tikrovės“ produktu jis tampa tik naudojimo procese. Numatymas priimtinumo procese tapatinamas ir 

tampa neatsiejama dalimi to bendrinančio ar individualaus žinomumo, kurio perduodančiąja išraiška 

reiškiasi. Už (šalia) naudojimo veiklinančio teksto derinimas esatyje nepilnavertis – tuomet jis 

derinamas esatyje tik kaip potencialus numatymas. Numatymo pasaulio perduodamumas kalboje. 

Priimantysis patenka į šį pasaulį tik per šį perduodamumą – per veiklinantį tekstą, kuris – ženklų seka – 

sutvarkyta, sudėtinga, sąveikai tinkama, priderinta sąveikai tinkančiai semantinei struktūrai. Šia prasme 

tekstas visada uždaras. Veiklinantis numatymas  - tekstas jo atvertyje, jo ryšiuose bendrume, jo 

bendrinančioje kiltyje ir būtyje, jo įtrauktume į naudojimą bendrume. Numatymas tolygus sau tik kaip 

tekstas, t.y. sąveikoje. Absoliutus tolygumas sau galimas tik jeigu jo prasmę išreiškiantys materialūs 

objektai – ženklai – veiklinančio priimtinumo procese sąveikautų su nekintančia kalba, tikrove, idealais, 

priimančiuoju. Tai nesureikšmina numatymo reliatyvaus išsibarstymo priimtinumų begaliniame kiekyje. 
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Nepaisant visų terpių (gyvensenos, bendrinančio manymo, kalbos) bendrume kintamumo, lemiančio 

numatymo derinimą esatyje ir priimtinumą, jis (numatymas) savyje turi tvirtą priimtinumo programą: tai 

nekintantis tekstas – pasiaukojimo ar neatitikimo, jo pateikimas tęsia sumanymu apribotą buvimų seką; 

jame patvari judrių kartotinumų ir su juo tarpusavio ryšiais susieta idėjų ir vertinimų sistema. Tiems, 

kurie vadina save žmonėmis lemta „dvasingumo ir širdies“ gyvastingumu pasišaukti numatymą, 

sudėliotą tik iš „žodžių ir raidžių“. Numatymas (čia veiklinančio priimtinumo savitas kartotinumas) 

intymiai kreipiasi į jį priimantįjį žmogų, užmezga su juo asmeninį kontaktą ir tarpusavio patikrą su jo 

nepakartojamu asmeniniu bandymu. Dėl to kiekvienas pritariantysis pasidaro savitą buvimų 

kartotinumą. „Savitų“ atverčių įvairovė (priimtinumo pasikartojimų gausa) atsiranda numatymo 

akistatoje  su atskiromis epochomis, atskiromis priimančiųjų grupėmis, atskiromis asmenybėmis su jų 

neantrinamu gyvastinguoju bandymu. Numatymas kalbina priimantįjį dialogo aplinkoje. Veiklinančio 

teksto priimtinumas bendravime su juo. Tekstas ir priimantysis juda “vienas link kito”,  turtindami 

vienas kitą. 

 

10.2. Veiklinantis atvaizdavimas 

10.2.1. Atvaizdavimas kaip pasaulėžiūros ontologijos 

kategorija 

  

 Atvaizdavimo suvokimas daugiareikšmis, daug kur naudojamas – drabužių, mados, elgesio, 

žaidimo, gyvastingumo, mąstysenos, vadovavimo darbo atvaizdavimas – tai sudaro jo prasmę 

gyvensenos pavelde. Atvaizdavimas – apribotos gyvensenos savybė, skirtingai nuo kitų įasmeninta kaip 

gyvensenos sudėstymo konstruktyvus principas. Priemonė įgydama prasmę gyvensenoje įgyja ir 

atvaizdavimo išraišką – liudijimas, kad ji priskirtina apribotai gyvensenai, vienam ar kitam jos 

bendrumo – žinotinumo klodui. Priemonės atvaizdavimas tai ne tik jos vieša forma; pirmiausia, tai jos 

materialaus ir dvasingo funkcionavimo duotos gyvensenos viduje pobūdis; kitaip tariant, atvaizdavimas 

išryškina priemonės kaip reiškinio funkcionalumo ypatingumus. Veiklinančio darbingumo proceso 

dedamas už ribų siekinys – žmogaus patikra. Ryšio aplinkoje šis siekinys įtakoja visą darbingumo 

procesą, numatymo padarymo procesą, kuriame atvaizdavimas – apribota gausa tvirtų, kokybiškai 

apibrėžtų išraiškingų elementų. Atvaizdavimas pasaulėžiūroje – tai nei forma, ne turinys, nei jų 

visaapimtinumas numatyme; šios kategorijos nepadeda apibrėžtumui. Atvaizdavimas tiek sąveikauja su 

forma ir turiniu, kiek gyvame organizme jo „forma“ ir „turinys“ sąveikauja su genais, kurie atveria 

gyvos esybės sandarumą (organizaciją) – jo individualumą, giminingumą, kilties ypatumus, 

pilnatviškumo rėptį. Atvaizdavimas – gyvensenos „genų rinkinys“ atveriantis gyvensenos pilnatviškumo 

rėptį. Jis – pilnatvės atstovas kiekvienoje numatymo dalyje, bet kurioje „ląstelėje“. Atvaizdavimas 

pajungia kiekvieną detalę bendram konstruktyviam sugalvojimui, apriboja numatymo struktūrą ir jos 

priskyrimą apribotai gyvensenos rėpčiai. Atvaizdavimas – tai visų elementų trauka į visaapimantį 

veiklinantį centrą, centruojanti jėga numatyme, aprūpinanti jo monolitiškumą; tai aprėpčių 

pilnatviškumas, veiklinančio pasaulio sandarinimo (organizavimo) principas; pavelde tai veiklinančio 

pasaulio vidinis neišvengiamumas, kurio raiškos pobūdis žodžių „sukibime“, kryptingume link 

apribotos priimtinumo rėpties. Suvokti numatymą – įsitikinti, kad jis gali būti tik toks, koks yra. 

Atvaizdavimas priimtinumo – komunikatyvioje plotmėje – tarpusavio suvokimo, per kurį bendrauja 

žinovas ir priimantysis, programa įtvirtinta veiklinančiame tekste. 

 

10.2.2. Atvaizdavimo funkcinis daugiaplaniškumas 

 

 Atsakius į klausimą kokia atvaizdavimo funkcionavimo terpė, galimas jo bendrumo – 

profesionalumo kilties suvokimas: 
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o atvaizdavimas – darbingumo proceso faktorius, nukreipiantis žinovą sąveikoje su pasauliu, 

aprūpinantis būties įspaudų kartotinumo gausos apdorojimą į visaapimančią veiklinančią sistemą, 

tapatinimąsi su pasauliu ne eklektišką, ne mozaikinį, o pilnatvišką. 

o atvaizdavimas – numatymo būties bendrume faktorius, esatyje derinantis žinovo orientavimąsi 

sąveikoje su bendrinimu. Atvaizdavimas atveria numatymo, kaip užbaigto specifinio bendravimo 

reiškinio, derinimą esatyje, aprūpina jo ontologiją; 

o atvaizdavimas – veiklinančio proceso faktorius, jo šerdis, jo ašis, apie kurią vyksta visi 

„svyravimai“. Netgi realizmas, kurio valdai būdinga atvaizdavimų gausa, vardina atvaizduojamumo ašį. 

Atvaizdavimas nukreipia žinovą į sąveiką su veiklinančiu judėjimu. Veiklinimo paveldo pažangą jis 

aprūpina nauju, visaapimančiu pagrindimu, leidžia esatyje derinti įvairių epochų veiklinančią tarpusavio 

patikrą, tuo pačiu nepažeisdamas duotojo numatymo struktūros; 

o atvaizdavimas – gyvensenos faktorius; jis orientuoja žinovą ir jo numatymą sąveikoje su 

buvusiąja ir supančia gyvensena; 

o atvaizdavimas – profesionalumo veiklinančios sąveikos faktorius, apribojantis numatymo 

profesionalios įtakos viešumai pobūdį, nukreipiantis žinovą link apibrėžtos viešumo rėpties, o viešumą 

link veiklinančių vertybių apibrėžtos rėpties. 

 Atvaizdavimo funkcionavimo aspektai apibūdina jo išrankumą sąveikoje su gyvastingąja 

medžiaga, su veiklinančiu ir gyvenseną bendrinančiu paveldu , su bendrinančiais siekiniais ir su 

profesionalumo viešuma. Veiklinantis atvaizdavimas – žmonių profesionalaus žinomumo operatyvinės 

patikros sfera. Numatymo prasmė, koncepcija nukreiptos į priimančiojo protingumą, o kartotinumų 

sistema į mintį ir potyrį. Atvaizdavimas momentiškai, visaapimančiu informaciniu  šuoliu, be 

smulkmenų subendrina numatymo pilnatviškumo kokybę. Tai atvaizdavimo informuojantis aspektas – 

veiklinančios komunikacijos mazginis punktas į kurį suvedami visi „siūlai“, ištempti per numatymą nuo 

žinovo link priimančiojo. Darydamas numatymą žinovas „galvoja savitu priimančiuoju“. Pastarasis 

darbingumo procese dalyvauja kaip siekinys, dėl kurio žinovas daro. Priimančiojo žinomume žinovas 

matomas kaip įtaigus vardas, išskirtinumas, autoritetas, meistras/profesionalas – tai, ką teigia vertinimą 

bendrinantys matymai; taip pat kaip pažintis su aukštesniu darbingumu, apšviečiančiu žinovo asmenybę. 

Numatymo derinimas esatyje („įgyvendinimas“) – tai žinovo ir priimančiojo susitikimas, kai yra 

išankstinė trauka, kai vienas kitam tampama siekiniu, kai esatyje dera jų dvasingumo „abipusiškumas“.  

Atvaizdavimas ir yra tokio susitikimo taškas, abipusio veržlumo sankirtai vieta. Per atvaizdavimą 

žinovas perduoda autoriškumo paliudijimą, savitos asmenybės ženklą, esantį kiekvienoje numatymo 

„ląstelėje“, netgi frazėse, struktūroje, pateikimo dažnume. Per numatymo atvaizdavimą priimantysis 

atpažįsta žinovą, patiria jo artumą viešumos dvasingai parengčiai. Atvaizdavime veiklinančioji 

komunikacija derinama esatyje (arba nutrūksta): tikrovė – darantysis – numatymas – 

vykdytojas/veikėjas – priimantysis – tikrovė. Grandinės galuose – realumas: jį priima žinovas ir jį 

profesionalumo patikroje įtakoja viešuma. Šia prasme atvaizdavimas gyvensenos realumo aukštinimo 

geba. Atvaizdavimas – žmogaus profesionalaus tapatumo pasaulyje valdos ir mato pobūdžio raiška ir 

pasirodo kaip profesionalumo vertybės ir veiklinančios prasmės laidininkas. Atvaizdavimas ir 

mėgavimosi šaltinis, tuo pačiu ir dėl numatymo vertingumo ir bendrinančios prasmės begalinių 

atradimų. 

 

10.2.3. Atvaizdavimo struktūra 

 

 Atskiro numatymo ir veiklinančios gyvensenos atvaizdavimo pilnatviška struktūra sudėtinga ir 

daugiasluoksnė. Atvaizdavimas įvairiuose savituose kloduose – tai santrauka ir autoriaus/žinovo 

asmenybės ypatumų, ir numatymo veiklinančio sugalvojimo pilnatviškumo, ir veiklinančios valdos 

aprėpties bruožų, ir gyvensenos žinotinumo paveldo, kuriuo paremtas žinovo darbingumas. 

Atvaizdavimo giluminis „kilties“ sluoksnis atsiveria gyvensenos „iki – fenomenu“ (sritinis ir pateikimo 
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bendramatiškumas), leidžiančiu suvokti atvaizdavimo kartotinumo ir būties procesą tiek gyvensenos 

žinotinume, tiek ir atskirame veiklinančio numatymo darymo ir derinimo esatyje akte. Paieška, tarkim, 

pasirodo pateikimo išraiškos dažnumu, perduodančiu ieškančiojo stabtelėjimo potyrį ir sąveikoje su 

sritimi darbingumo procese subendrina vertybinę – profesionalumo kryptį. Tik po to visa tai tampa 

žodžiais. Kitaip – teksto „atsiradimo“ lygmenyje ieškotina sritis ir pateikimas, o atsiradusiame tekste – 

prasmė ir vertybė. Gyvensenos žinotinume taip pat  pirmapradiškai susidėsto sritiniai ir pateikiamumo 

bendramatiškumai – panašumo visaapimtyje atsiveriantis viešinimo likimų žinotinumas, jų gyvastingųjų 

bandymų panašumas, po to įtakojantys vieno ar kito regiono profesionalumo vertybinį – prasminį turinį. 

Pirmasis atvaizdavimų sluoksnis apima, tarkim, visus indoeuropietiškos veiklinančios gyvensenos 

reiškinius. Antrasis atvaizdavimo sluoksnis apima gyvensenos užimtumo – atvaizdavimo ypatingumus. 

Čia regioninis atvaizdavimo bendramatiškumas (visaapimantis sričių ir pateikimo dažnumų fondas) 

įgyja turininį įtvirtinimą (konkretumą), besiremiantį duotojo viešinimo gyvastinguoju bandymu. 

Užimtumo atvaizdavimo bendramatiškumas ryškiai regimas ir leidžia pagal atvaizdavimo požymius 

įasmeninti skirtingų pasaulėžiūrų numatymus. Naudojantis paieška patiriamas pirminis užimtumo 

pavaizdavimas, kuris ne tik kalbinis, bet ir veiklinančios gyvensenos užimtumo pateikimo, ir sritinio 

savito kartotinumo atgarsis. Trečiasis atvaizdavimo sluoksnis reiškiasi užimtumo – stadijiniu 

atvaizdavimu. Tai kokio nors viešinimo užimtumo, randamo apribotame žinotinumo ir veiklinančios 

gyvensenos pažangos etape, atvaizdavimas. Šiame lygmenyje atvaizdavimo bendramatiškumas gali 

susitraukti iki vieno pasaulėžiūros matymo ir dargi iki vienos rėpties. Kita vertus,  užimtumo – stadijinis 

atvaizdavimas gali būti ir platus, apimantis ne tik pasaulėžiūros fenomenus, bet ir visą gyvensenos 

visumą (nepakantumo gyvensena viduramžiuose ir karnavalizacija, kaip visų viduramžių žmogaus 

veikimo aspektų atvaizdavimas). Žinotinume vėlesnis ketvirtasis atvaizdavimo sluoksnis reiškiasi 

kiekvienos iš rungtyniaujančių valdų vidiniu bendramatiškumu. Veiklinimo procesas sudėtingėja – jis 

išsiskaido į įvairias valdas, iš kurių kiekvienoje susidėsto atvaizdavimo bendramatiškumas. 

Veiklinančios valdos atvaizdavimo bendramatiškumas „pulsuoja“ – tai išsiplečia, tai susiaurėja ir 

įsitvirtina (konkretizuojasi) įvairiuose mokymuose ir srovėse, išskaidančiose šią valdą. Tuomet valdos 

atvaizdavimas pasipildo dar vienu bendramatiškumo lygmeniu (tiksliau po – bendramatiškumo) – srovės 

atvaizdavimu. Veikliausias pagal kiltį – penktasis atvaizdavimo bendrinimo lygmuo reiškiasi žinovo 

individualiu atvaizdavimu, parodančiu jo veiklinančios mąstysenos rėptį. Kai žmogus žinotinume 

susiformavo į asmenybę – įgijo žinojamumą ir savitą kartotinumą orientacijose ir veikime – į 

pasaulėžiūrą atėjo individualus atvaizdavimas. Aukštinančio žinovo atvaizdavimas taip tampriai surištas 

su jo dvasingumo turiniu, kad bandančiojo žvilgsnis gali pamatyti dvasingumą pagal atvaizdavimą. 

Greitėjant žinotinumo judėjimui (naujieji laikai – epocha/sustojimas) asmenybės gyvastingumo 

intensyvumas tiek pakyla, kad jos tvirtas, nekintantis apibūdinimas – individualumas, mąstysenos rėptis, 

vertybinė orientacija – žinovo darbingumo gyvastingoje srovėje taip pakinta derinant esatyje,  kad 

individualus veiklinantis atvaizdavimas skaidosi ir įgyja naują, šeštąją bendramatiškumo pakopą. 

Pasirodo darbingumo tarpsnio atvaizdavimas, išsaugantis žinovo individualiu atvaizdavimu saugomą 

bendramatiškumą (asmenybė, nežiūrint įvairių pasikartojimų, išsaugo savitą branduolį – kiti mato tą patį 

kitaip pateikiamą/suprantamą žmogų).  Naujausioje epochoje (sustojime) dvasingumo žinovų toks 

intensyvus gyvastingumas, kad veiklinantis numatymas įgyja atvaizdavimo pilnatviškumą ir neantrinimą 

atvaizdavimo savitame kartotinume sąveikoje su kitais to paties žinovo meistriškumo produktais. Tai 

septintasis atvaizdavimo bendramatiškumo lygmuo – numatymo atvaizdavimas. XX amžiuje pasirodė 

aštuntasis atvaizdavimo bendramatiškumo lygmuo – numatymo elementas,  linkstantis į įvairios kilties 

atvaizdavimų elementų jungimą – koliažinė mozaika (jungiama necituojant, mechaniškai asimiliuojant). 

Atvaizdavimų daugyje numatymas išsaugo pilnatvę dėka kitų atvaizdavimo bendramatiškumo lygmenų. 

Esatyje derinama ir žinotinume daug platesnis atvaizdavimo bendramatiškumas – epochos/sustojimo 

atvaizdavimas. Pastarasis apjungia visą veiklinančių duotos epochos reiškinių atvaizdavimų 

pasikartojimo gausą, netgi tokių, kurie priskirtini priešpastatytiems veiklinančių valdų atvaizdavimams. 
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Atvaizdavimas – gyvensenos kaip pilnatviškumo manifestacija, profesionalumo visaapimtinumo 

regimas ženklas. Matuojamas pilnatviškumo sudėtingėjimas vis labiau įveiklina šio visaapimtinumo 

ieškojimus. Yra aiškintojų, kurie neigia šiuolaikinėje pasaulėžiūroje asmeninį epochos atvaizdavimą ir jį 

mato tik veiklinančios gyvensenos ankstyvosiose stadijose. Taip, veiklinimo procesas sudėtingėja, 

atvaizdavimo sluoksnių daugėja, tačiau niekur nedingsta pasaulėžiūros epochinis rėpiantysis 

bendramatiškumas. Šio bendramatiškumo įvardinimas ir sudaro epochos/sustojimo atvaizdavimą. 

Gyvensenos pažangoje augant atvaizdavimų bendramatiškumų kiekiui, tuo pačiu sudėtingėja ir 

numatymai ir veiklinimo procesas visumoje. Veiklinančio progreso dėsningumas – numatymo 

struktūros sudėtingėjimo procesas ir gyvensenos – atvaizdavimo sluoksnių augimas jame, jo 

įasmeninimo laipsnių ir tuo pačiu bendramatiškumo su kitais gyvensenos fenomenais didėjimas. 

Pateiktinai, tik bendrinime žmogus tampa išimtinai ypatingu. Bendrintinumas ir ypatumas esti ir 

veiklinančioje gyvensenoje. Pasaulėžiūros progresą lydi numatymų individualaus nepanašumo kilimas 

net iki rėpties originalumo ir meistriškumo produktų atvaizdavimo antrinimo negalimumo. Tuo pačiu 

priauginamas atvaizduojamumo bendramatiškumo laipsnis: 

o  „iškeliantis“ regioninis atvaizduojamumo visaapimtinumas; 

o  užimtumo atvaizdavimas; 

o  užimtumo – stadijinis atvaizdavimo bendramatiškumas; 

o  valdos („įtaisyklinimo“) atvaizdavimas (taip pat mokymo, srovės); 

o  individualumo atvaizdavimas; 

o  žinovo darbingumo tarpsnio atvaizdavimas; 

o  numatymo atvaizdavimas; 

o  numatymo elementų atvaizdavimas (atvaizdavimo koliažiškumas); 

o  epochos/sustojimo atvaizdavimas – antspaudas visų skaičiuojamų klodų atvaizdavimams. 

  

10.2.4. Atvaizdavimas – numatymo „genų“ (iškėlimo) 

programa 

 

 Numatymo daugelis veiklinančių ir konceptualių prasminių ypatumų „paslėpti“ jo atvaizdavime ir 

gali būti išryškinti tik atvaizdavimo analizavimo keliu. Atvaizdavimas – numatymo „genų“, įvairių dalių 

„sukibimo“ dvasingumo principų rinkinys, išdėstymo kalbinių vienių atranka ir sujungimas. 

Veiklinančio organizmo kiekvienoje ląstelėje „gyvena“ atvaizdavimas kaip visaapimanti iškėlimo 

programa ir kiekvienos ląstelės struktūros, ir jų sujungimo į visumą apribojimas. Atvaizdavimas – 

visumos imperatyvinis nurodymas, „įsakantis“ kiekvienam numatymo elementui. Analizavimas atranda 

atvaizdavimo iškėlimo principą, apribojantį kiekvienos išraiškos sudėstymą ir prasmę. Tarkim paieškos 

užuomazga ir prieštara – asmuo ir viešuma. Kaip suderinti šiuolaikiškumą ir žinotinumą, asmenį ir 

viešumą, dalinumą ir į–statymą? Toks ieškojimas, pirmiausia, sprendimas – paieškos veiklinančios 

koncepcijos branduolys, apribojantis ieškojimus ir atvaizdavimą, derinant iškilumo ir kasdieniškumo 

pradus. Iškilumo kalba – be bendrinančių apribojimų veiklinantis uždavinys – adekvačiai pateikti 

pertvarkymo mintį – aplinkos prasmę ir veiklinančio vertinimo (vertingumo) galimybę. Aukštinančioje 

kalboje mintis yra už bendrinimo ribojančių galimybių; aukštinantis paiešką išdėstymas savitai 

veiklinančiai reikšmingas; veiklinančio sakymo aukščiausioje struktūroje vertinamumą nešantys 

atvaizdavimo žodžiai susilieja su kalbėsena ir įgyja papildomą vidujai paslėptą potencialaus vertinimo 

jėgą. 

 Aukštinanti prieiga atvaizdavimo visaapimančioje aukštojoje eilėje dėsto žodžiu iš skirtingų 

profesionalumo orientavimo vektorių ir daro normaliais naujus, neįprastus pavadinimus. Aukštinantis 

sakymo išdėstymas atvaizduoja ir žinotinumo epochas/sustojimus ir jas sujungia su nauja. Aukštinantis 

išdėstymas, nukreiptas į veiklinantį aukštinimo išdėstymą pavelde (iki XVIII a.) ir buvo aukštinančio 

turinio forma. Vėliau aukštinanti kalbėsena tapo ir žeminimo ir neigimo forma. Vidinė prieštara tarp 
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aukštinančios paveldo valdos, ryškinančios aukštinimo formą ir profesionaliai gausiai pasikartojančio 

daugiareikšmio turinio, parengia savitą veiklinančios patikros sprogdinantį efektą (poveikį): 

pritariantysis priimdamas ieškotojo mintį kaip aukštinančią staiga atveria joje vertinamumo patosą. 

Aukštinantis atvaizdavimas „visko“ išraiškai – pasaulio profesionalumo turtų, o ne tik tikrovę 

aukštinančio aspekto perdavimui – supurto įprastus ieškojimų atvaizdavimų rinkinius, tuo pačiu į savitą 

darbingumą įtraukdamas geriausius pasiekimus, labiausia nugludintas prieigas ir išplėtodamas jų 

pritaikymą. Tai aukščiausia žodžio išlaisvinimo iš panaudos hierarchijos forma – reikalingas žodžio 

išplėstinio panaudojimo ir ne pagal paveldėtą paskirtį kelias. Aukštinanti kalba dvejopa – tai ir 

didingumo, ir slėpinių atvėrimo aplinka. Ieškotojas  - veiklinantis virtuozas – jis novatoriškas mokėjimu 

tradicinę kalbėsenos tvarką panaudoti naujų ieškojimo uždavinių sprendimui. Tam, kas pasakyta, 

priešingos prasmės patvirtinimas – apsimestinis nežinojimas. Pasakyta mintis gyvastingojo ir 

veiklinančiojo konteksto dėka pasirodo reikšminga kitkuo, dargi priešpastatymu tam, kas sakoma 

tiesiogiai. Puošnią, aukštinančią, tradicijos kalbiškai išpuoselėtą kalbėseną žinovas apsimestiniu 

nežinojimu nužemina. Paieška aukština sakymą, tačiau atmetus perdėtą pateikimą suvokime 

„atrandama“ kita prasmė – raktinių žodžių dviplanė semantika – toks raktinių žodžių sukibimas, kai per 

vieną žodį persišviečia kitas arba vienas žodis apšviečia kitą. Viešoji, administruojančioji kalba ir 

buitinė kalba ne dvi atskiros kalbos, o vienos kalbos skirtingos ištartys – tai stichija minčių 

subendrinimui – taip randasi paieškų kalba, ieškojimų magnetizmas, gebantis išlaikyti ir atgaivinti bet 

kokią figūrą (lot. išvaizda, pavidalas). Kita sritis reikalauja kasdienio sakymo kalbos, kurios paslaptis, 

mįslingumas ir žavesys – įprastų žodžių paveldėtame kartotinume sąsajos pasikartojančioje didingoje 

kalboje. Kasdienė kalba negirdima ir nesvarbi taip tampa reikšminga ir kalbančiajam ir aplinkiniams 

kaip žinotinumo jėga, verta varžytuvių su aukštinančia kalba. 

Atvaizdavimas apribojamas veiklinančio teksto „nukrypimais“ nuo „neutralios kalbos“ valda ir 

pobūdžiu. Atvaizdavimo išryškinimui reikia sugretinti tekstą, papuoštą atvaizdavimu su neutraliu 

ekvivalentu (norma). Jeigu tezė/teiginys – išaukštinančio ir kasdienio derinimas, tai paieškos išdėstymą 

nulems teiginio padarymo principas. Belieka „sukabinti“ abu pradus (figūromis, reiškiniais) ir turėsime 

konceptualiai pripildytą atvaizdavimą, perduodantį paieškos bendrinančią prasmę – 

prieštarą/priešpastatymą reikia derinti, kad susilietų visaapimtume – kiekviena raiška ir didinga, ir 

kasdieniška. Paieškos pradžioje ir pabaigoje tikrinama visaapimanti atvaizdavimo programa teikianti 

pilnatviškumą. Pastarasis paieškoje, tai dvejopumo parodymas visame kame. Visa dvejopa, dviveidiška, 

visur dvipusiškumas, visa persiverčia kitkuo: pyktis – gerumu, gerumas – pykčiu; aukštinimas – 

žeminimu, žeminimas – aukštinimu; pasigailėtinas – iškiliu. Paieškos atvaizdavimas – gyvastingumo 

žinomumas su jo prieštaromis, vienokio virsmu kitokiu – artumas ir priešiškumas kaip priešpastatymas; 

artumas ir priešiškumas kaip panašumas. Kartotinumas paieškoje (subendrinantis – filosofinis, 

alegorinis – simbolinis, metaforų grandinės – tai lygiavertės, ta artimos pagal prasmę) vyksta reikšmių 

žaismėje. Paieškose perdavimų prasmės virš – sutankintos. Paieškos apimtis liudija apie pamatavimą ir 

ženklina jos prasmės suspaudimą (supresavimą). Paieškos tekstas gali sluoksniuoti kelias žinotinumo 

epochas, padidinti metaforiškumą: viename metaforos gale atsiduria veiklinantis pasaulis, parodomas 

ieškančiojo, kitame  - žinotinumo asmenys, įvykiai, problemos iš sluoksniuojamų epochų. Tuomet 

paieška įprasmina žinotinumo filosofiją (išmintį). Jeigu kartotinumai pasirodo gebantys derintis su 

kitomis žinotinumo situacijomis, tai paieška tampa aktualia visiems laikams, darosi žmonijos  

„amžinuoju palydovu“. Paieškos atvaizdavimas esatyje – tai „šakota mintis“ – daugiareikšmė, realiai 

sulaikanti būties sudėtingumą ir prieštaringumą, sujungtą pilnatviškume. Paieška – harmoninga vidinė 

įtampa, sujungianti pilnatviškumo veiklinančiame pasaulyje, sudėliotame pagal gėrio dėsnius, giliausius 

prieštaravimus ir realume, ir darbingumo mintyje.  
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11. Profesionalizavimas – veiklinančios kalbėsenos 

išraiškingumas ir veiklinančio realumo ieškojimai.  

Mokymas apie atvaizdavimo padarymo ir veiklinančio 

pasaulio išdėstymo aplinkas 

11.1. Išraiškingumas – ieškojimai – profesionalumas 

11.1.1. Atnaujintas išraiškingumas ir ieškojimai, jų 

priemonė 

 

Išraiškingumo ir ieškojimų problematikos aktualizavimas sietinas su profesionalumo mokymo 

teorizavimu. Struktūralizmas, semiotika, profesionalumo priimtinumas, gyvensenos paveldas, vertinimo 

metodologija pravartūs aptarinėjant klausimus skirtus atvaizdavimui, veikliškumui, pasaulėžiūros 

funkcionavimui bendrume ir jos tarpusavio patikrai su viešuma, veiklinančio realumo problemų 

išdėstymui. Tai pakankama duotis pradėti atnaujinamo išraiškingumo ir ieškojimo galimybių 

įprasminimą. Veiklinanti mąstysena turtina atvaizdavimą atspalviais ir konceptualiu pripildymu, idėjiniu 

– stabdančiu tikrumu ir įtikinamumu, o veiklinantis vertinimas – pasaulėžiūros numatymų išvadose 

esančia atvaizdavimo, veiklinančio realumo ir veiklinančios koncepcijos analizavimo tvarka 

(instrumentais). Kaip galimas išraiškingumo ir ieškojimų suvokimas ir pritaikomumas; koks jų kaip 

gyvensenos-profesionalumo fenomenų ypatumas; kokia jų tarpusavio patikra? Visų pirma, 

išraiškingumas dvejopas – kaip veiklinančios kalbėsenos (ne tik verbalinės) ypatingumas ir kaip 

disciplina, aiškinanti tos kalbėsenos figūras; taip pat ir ieškojimai – kaip savito veiklinančio realumo 

ypatingumas ir kaip mokymas, aiškinantis šiuos ypatingumus ir jų darymo gebas. Profesionalumo 

požiūriu svarbios abi išraiškingumo ir ieškojimų reikšmės, tačiau veiklinančios mąstysenos ypatingumo 

įprasminimui mokyme akcentuotina antroji – išraiškingumo ir ieškojimų apribojimo/apibrėžtumo pusė. 

Išraiškingumas teiktinas kaip veiklinančios mąstysenos darbingumo tvarkos savybė/kokybė, įgalinanti 

veiklinančios kalbėsenos atvaizdavimo darymą. Išraiškingumas kaip išskirtina disciplina pildoma 

veiklinančios kalbos specifiškumo įveikomis ir jos darymo aplinkomis. Reikia paaiškinti kaip ir dėl ko 

išraiškingumo figūros – veiklinančios minties klišės (pranc. – spausdinimo forma), veiklinančio 

žinomumo silogizmai (sen. gr., samprotavimai) – naujame kartotinume kalbėseną paverčia atvaizdavimu 

ir veikliškumo kokybe, ir priimančiojo profesionalia patikra. Ieškojimai apriboja/apibrėžia kokie 

svyravimai/nukrypimai nuo kalbėsenos „nulinio lygmens“ – atvaizdavimu nepažymėto teksto, t.y. 

bespalvės, neišraiškingos, grynai informuojančios kalbos – profesionalumo žinomumui priimtini dėl 

specifiško veiklinančio pasaulio darymo. Ieškojimai veiklinantį realumą pripildo darymo principais ir 

aplinkomis, apipavidalina ir pateikia priimančiajam. Perdavimo prasme ieškojimai – sąveikoje su 

išraiškingumu – metadisciplina išraiškingumo valdoje. 

Tačiau išraiškingumas ir ieškojimai ne receptų žinynas, duodantis nurodymus kaip kalbėseną 

užrašyti ir apipavidalinti. Tai žinovo mąstysenos, jo ieškojimų pasaulio regėjimo, savitos minties 

ieškančios kokybės ir jos pateikimo ieškančios formos apribojimas. Veiklinančią mintį 

sandarindamas/organizuodamas apribotu kartotinumu, išraiškingumas veiklinančią kalbėseną formuoja, 

o ne paprasčiausia papuošia. Išraiškingumas ir ieškojimas tuo pačiu ir aplinkos – veiklinančio 

bendravimo sandarinimui bei numatymo išvadose esančios veiklinančios prasmės ir globalios 

veiklinančios koncepcijos pernešimui iki priimančiojo. Veiklinanti kalba tikisi, kad bus suvokta joje 

esančios informacijos prasmė. Ieškojimų mąstysenos formos (išraiškingumo figūros ir ieškojimo 

aplinkos) prasmę padaro talpia: variantiška – invariantiška, judria – tvirta, savitai veiklinančia. Ši 

prasmė ne numatymo veiklinanti koncepcija, o, geriausiu atveju, tos koncepcijos nelanksčios išraiškos, 

kurios tekste teikiamos tiesiogiai filosofinėmis, moralinėmis, politinėmis sentencijomis, pasažais 

(pranc.perėjimais), paaiškinimais, formuluotėmis, pamokymais. Gi veiklinanti koncepcija, jos 

pilnatviškumas išauga iš veiklinančio realumo, aprašomo ir perduodamo profesionalumo kalba. 

Veiklinanti kalba ir ja nustatoma/suprantama prasmė – išraiškingumo ir jo figūrų kompetencijos (ribinės 
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paraiškos) sfera. O šia kalba aprašomas ir už jos esantis veiklinantis realumas ir juo 

nustatoma/suprantama veiklinanti koncepcija – ieškojimo kompetencijos (ribinės paraiškos) sfera. 

Veiklinanti kalbėsena, pripildyta ir aprūpinta išraiškingumo figūromis, atitinka veiklinančiam realumui, 

aprašomam ir perdavimo prasme daromam šia kalbėsena. Tokia išraiškingumo ir ieškojimų 

visaapimančioji esatis ir darbingumo, ir vertinimo  - analizavimo procesuose. Perdavimo prasme 

ieškojimai – antrasis išraiškingumo aukštas: išraiškingumas aiškinasi formalias struktūras ir 

neišvengiamai linksta prie bendrinamo teorizavimo  - antrojo išraiškingumo arba ieškojimų. 

 

11.1.2. Išraiškingumo ir ieškojimų profesionalumo 

potencialas (lot. galintis pasireikšti) 

 

Kaip sąveikauja išraiškingumas ir ieškojimai su profesionalumu? Kalbėsenos veikimas, jo platus 

semiotinis suvokimas sietinas su išraiškingumo ir ieškojimų bendrinančiomis profesionalumo 

galimybėmis. Veiklinančiai, pagal išraiškingumo figūrų veiklinančią „logiką“ ir atitinkančiai ieškojimų 

ypatingumams, mintija ne tik kalbėsenos, galvosenos, veiksenos bet ir kitų pasaulėžiūros matymų 

žinovai. Išraiškingumo ir jo priemonės bei ieškojimo ir jo priemonės bei jų tarpusavio patikros 

plečiantysis aiškinimas – šių savitų  disciplinų bendrinančio profesionalumo galimybių pripažinimo ir 

naudojimo prielaida. Nesibaigiantis vardinimas rodo išraiškingumo troškimą aptarti kaip galima daugiau 

reiškinių ir pasiteisinti pažinimo objektų skaičiaus didėjimu. Išraiškingumui daug svarbiau ne pateikti 

ieškojimų kalbėsenai vis daugiau ir daugiau figūrų, o apimti visus pasaulėžiūros matymus. Tam derėtų 

pasinaudoti semiotikos nuostata, kurią pritaikant kiekvienas pasaulėžiūros matymas turi turėti savitą 

veiklinančią kalbą; minčių išraiška šia kalba – veiklinanti kalbėsena (diskursas). Išraiškingumas kaip 

profesionalumo aspektas geba išryškinti įvairiuose pasaulėžiūros matymuose veiklinančių kalbų 

naudojimo invariantus. Veiklinančio pasakymo tiesą, be prasmės ir profesionalaus efekto (poveikio) 

trūkumų, gali išreikšti tik ta kalbinė aplinka, kurią pateikia žinovas. Taip pat galima atsekti 

išraiškingumo, ieškojimo ir profesionalumo tarpusavio ryšį jų kilties ir pažangos žinotinume. Raktinės 

kategorijos (priartinančios prie profesionalumo ir ieškojimų bei disciplinų radimosi, įtraukia ir 

išraiškingumo problematiką) – veiklinantis priimtinumas, veiklinančio žodžio reikšmė, veiklinanti 

vertybė, atvaizdavimas, veiklinančios kalbėsenos figūros (pastaroji ir įtraukia į profesionalumą 

ieškojimų ir išraiškingumo problematiką). Išraiškingumas randasi kartu su ieškojimais ir 

profesionalumu, dalyvauja tarpusavio patikrose. Pirminis išraiškingumo uždavinys – įtikinti; po to  - kiti 

uždaviniai – kaskart protingai/įprastai dėstyti kalbėseną, derintis prie to, kas privalu turinyje ir 

išdėstyme; mokyti ne tik iššaukti stabtelėjimą, bet ir priderinti kalbėsenos priemonę prie normos 

(„šnekėti kaip visi“), atrasti šnekėsenos priemonėje naujas išraiškas (šnekėti įasmenintai – ne kaip visi), 

pasakyti „vietoje“, „tinkamai“, „naujai“ veiklinančiai – išraiškingai. Bendrinančių prieigų, kurių pagalba 

sudėliojama naudojama kalbėsena, išmokymui veikla nebūtina. Tačiau išsirinkti prieigas, kurios 

reikalingos  kiekvienam atskiram atvejui, jas sumaišyti ir išdėstyti kaip reikia, nepažeidžiant 

„vietinimo/įvietinimo“, paruošti/pagražinti pakankamam karotinumui – tai didelių pastangų, drąsaus ir 

pagavaus dvasingumo reikalas. 

Išraiškingumas gali būti aptarinėjamas įvairiai. Bet kurios kalbėsenos išraiškingumas, orientuotas į 

veiklinančią mąstyseną tampa vertinančio veikimo aplinka, veiklinančios kalbėsenos darymo aplinka ir 

geba. Išraiškingumo terminas naudotinas aptariant kalbėseną; manoma, kad veiklinanti kalbėsena, 

talpinanti savyje sugalvojimą gali paaiškėti kaip klaidinanti, tačiau privalo būti logiška ir stabtelėjimu 

įtikinama; tuomet išraiškingumas – profesionalumo mokymas, išminties įtikinamumas kalbėsenoje, 

išmintingumo pasiekimo aplinka. Išraiškingumas sietinas ir su raktinėmis kategorijomis 

„įprotis/protingumas“, „bandomumas“, „miklumas“; išraiškingumas gali tarnauti pasikartojamumui, 

kaip logika – įprastumui/protingumui: logika orientuota į tiesą ir tikrovę, o išraiškingumas į sugalvojimą 

ir tikėtinumą – jis dėsto kalbą, aprašančią galimą veiklinantį pasaulį; tokia pasaulėžiūros logika tikėtina 
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– galimumo ar negalimumo – paremta metaforomis, sulyginimais, kitomis išraiškingumo figūromis. Tai 

vardintina išraiškingumo logika. Atvertyje galimos veiklinančios kalbėsenos išraiškingumo parengtos 

prieigos ir iki meistrystės išaukštintos ieškojimų technikos – tai pajėgus išraiškingumo paveldas. 

Išraiškingumas gali tarnauti veiklinančioje mąstysenoje, veiklinančio atvaizdavimo formavime, 

žinovo/autoriaus ir teksto sąveikos aiškinime ir ieškančiojo veiklinančio individualumo atverčiai 

erdvume. Išraiškingumas, vardinantis išraiškingumo figūras tik kaip numatymų puošybos aplinkas, 

netenka profesionalumo vertybės ir tampa neaktualiu. Po to reikalinga nauja priimtinumo – 

profesionalumo poeigų link teksto bazė tam, kad išraiškingumas atgimtų naujame matyme. 

Išraiškingumo paveldas regimas mokyme apie tradicijos kalbėseną ir pasaulėžiūroje, tarpusavio 

patikrose su ieškojimais ir profesionalumu šiuolaikiškume.  

 

11.2. Išraiškingumas – veiklinančios minties logika, 

veiklinančios kalbėsenos padarymo aplinka 

11.2.1. Išraiškingumo operacijos ir išraiškingumo figūros 

 

Kartotinumo mąstysenos pirminiai pasaulėžiūriniai kartotinumai – sfinksas, kentauras, 

ornamentas, amfora – konkrečios (tvirtos) – potyrių mąstysenos produktai. Išraiškingumo figūrose liko 

šios mąstysenos klišės, kurios darbingumo procese naudojamos aprašymams, ieškant kalbėsenos formų, 

formuojant veiklinantį realumą. Kartotinumo išraiška ankstesnė nei mokslinė-sąvokinė: tvirti-potyrių 

pateikimai/supratimai – kartotinumai ieškojimų kalba pirmesni už analitinius spręsmus. Išraiškingumo 

figūros  - ankstyvesnės mąstysenos formos nei panašūs silogizmai, nes įrodo savosios išvados 

pasikartojančią tiesą (jos taip pat savotiški silogizmai); tai gebėjimai ir karotinume, ir vertinime, ir 

stabtelėjimais nuspalvintoje kalbėsenoje, ir informacijos, neperduodamos kitu keliu, perdavime. Už 

veiklinančio teksto nėra jam tiesiogiai adekvačių tikrovės faktų – atrandamas juos įprasminantis 

veiklinantis realumas. Žinovas tik išraiškingumo figūrų dėka įveikia savitą siekinį – veiklinančią mintį, 

išreikštą veiklinančia kalbėsena, kuri „piešia“ veiklinantį realumą. Pasaulio paveikslas žmogaus 

žinomume priklauso nuo kalboje esančio atvaizdavimo spalvingumo pobūdžio, t.y. nuo panaudotų 

išraiškingumo figūrų. Teigiama, kad kalba apriboja tai, kaip žmogus priima ir suvokia supantį pasaulį; 

kad kalba įtakoja savitą pasaulio kartotinumą; kad išraiškingumo figūros yra tas kartotinumo tinklas, 

kuris ne tik uždedamas ant pasaulio, bet apriboja jo veiklinantį regėjimą. Išraiškingumo operacijų 

pagrindime trys teksto ypatumai: 

o veiklinančios kalbėsenos skaidomumas į vis smulkesnius ir smulkesnius vienius;  

o veiklinančio teksto sugretinamumas su jo atvaizdavimo požiūriu bespalviu, grynai informatyviu 

variantu. Išraiškingumo figūros esatyje derinamos tiek, kiek jos priešpastatytos normai (priimtinam 

naudojimui), „parašymo nuliniam variantui“. Teksto „nulinis lygmuo“ – tai minimalioje aplinkoje 

perduodama subendrinimo esmė. Nukrypimas nuo „nulinio lygmens“ žymi pritariančiajam, 

palaikančiajam ar paremiančiajam pakitimus į vieną ar kitą pusę; tai padaroma išraiškingumo figūromis, 

aprūpinančiomis pasaulėžiūros kartotinumo gausos atvaizdavimus. Opozicija „norma – nukrypimas“ yra 

visų veiklinančios kalbėsenos figūrų pagrinde, apriboja jos atvaizdavimų savitą būtį, išraiškingumą. 

Išraiškingumo figūros sumano minties kasdieniškos („nulinės“) išraiškos išrankų pakeitimą netrivialia, 

asmenybiškai nuspalvinta, ekspresyvia – tikrinančia, įtaigiai įtikinančia išraiška; 

o bet kurio teksto pertekliškumas (pertekliniai tekstai). Komunikacijos patikimumui kalba tarsi 

apdraudžia save tuo, kad išlaiko būtinus ir pakankamus subendrinimo perdavimui vienius; šalia to ir 

tokius, kurie nors ir padeda priartinti subendrinimo prasmę, tačiau neprivalomi subendrinimo suvokime. 

Tokių neprivalomų vienių kalboje būna apie pusę – jeigu atmesti savavališkai surinktus reikšmingumo 

subendrinimo vienius, tai jis išliks suvokiamu. Perteklinė ne tik tradicijos kalbėsena, bet ir kitų 

pasaulėžiūros matymų kalba. Minties išskirtinumą palaikančios mąstysenos pasaulėžiūroje susidėsto 
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keletas ženklinimo sistemų. Veikėjo kalbėsenoje ir gestai, mimika, ir apsuptis, atributika, ir apranga ir 

t.t. Tai „kalbos“,  kurios papildo viena kitą, darydamos didelį informatyvumo perteklių.  

 „Nulinio teksto“ pakeitimai dėl atvaizdavimo išraiškingumo neturi peržengti pertekliškumo 

lygmens. Išraiškingumui kalbos pertekliškumas pateikia/supranta savaeigę ribą (sieną), kurią pažeidus 

galima sugriauti patį veiklinantį subendrinimą.  Išraiškingumo operacijos, palydinčios veiklinančio 

teksto atsiradimą tarnauja dviems tendencijoms: nukrypimų darymui – žinovo darbingumas tekstą daro 

sudėtingesniu, atitolindamas nuo „nulinio lygmens“; redukcijai (lot.grąžinimas) – pritariantysis ar 

palaikantysis priimtinumo ir suvokiamumo procese iš sudėtingo teksto pasidaro paprastesnį, tiksliai 

išryškina, neprarandant minties turtingumo esančio jo išvadose. Kalbėsena, kurią apdorojo 

išraiškingumas priimtinume reikalauja aktyvaus darbingumo ir teikia redukcijai įvairias galimybes, 

variantus, valdas, gretintinus su veiklinančios minties daugiareikšmingumu. Žinovas ir priimantysis 

„žaidžia“ perteklinio teksto lygmeniu, išraiškingumo figūrų pagalba jį aukštindami ar žemindami. 

Išraiškingumo operacijos atliekamos veiklinančio efekto pasiekimui. Nukrypimo nuo  „nulinio 

lygmens“ efektas, nepriklausomai nuo pobūdžio liudija, kad prieš mus tekstas su veiklinimo ir 

kartotinumo mąstysenos elementais; kitaip tariant kartotinumo mintis visada pažymėta išraiškingumu.  

 Pasaulėžiūra visada valdos siekianti kalbėsenos patikra, naudojanti išraiškingumo figūrų pilną 

arsenalą – tai diktuoja veiklinančios kalbos savitas kartotinumas. Nėra pasaulėžiūros be išraiškingumo 

figūrų. Sureikšmintas figūros nebuvimas veiklinančiame tekste taip pat figūra. Įvairios išraiškingumo 

figūros duoda skirtingą profesionalų ir veiklinantį efektą. Pasaulėžiūros kalbos nukrypimai įgyja 

bendrinančio priimtinumo pobūdį, susidėsto į sistemą ir tampa konvencija (pasaulėžiūros kalbai 

reikšmingu sutarimu). Galimi nukrypimai ir nuo konvencijos, kurie pasirodo, veikliškai išraiškingais. 

Išraiškinga kalba leidžia veikliškai patikrinti visus komunikatyvaus proceso „veiklinančius asmenis“ – 

žinovą, vertintoją-interpretatorių, priimantįjį. Galimi įvairūs laikysenos išraiškingumo aprašai-figūros, 

perteikiantys bet kurią veiklinimo mintį – ypač užimtumo kalbėsenoje. Europietiškos laikysenos klišė – 

erdvumas laisvam ir individualiai neantrinamam darbingumui. Tikėjimas veiksena turi savosios tvarkos 

sistemos kalbėseną. Naujos kalbos vienur ar kitur pasirodymas – tai išraiškingumas, atsisakant 

paveldėtų, įprastų figūrų, nukrypimas nuo ten padarytos normos. Veikla reikalinga tam, kad numatyti 

išraiškingumo žinomumo pagrindinių elementų (figūrų – lot. išvaizda, pavidalas ir tropų – sen.gr., 

posūkis) sąrašą ir kiekvieną tropą pateikti kaip „veiklinančią“ ar „profesionalią“ aplinką. Tačiau toks 

„puošnios kalbėsenos“ aplinkų išvardinimas bei klasifikavimas neatitinka išraiškingumo sistemos 

analizavimo uždaviniams – galimas tik išraiškingumo figūrų atotrūkis nuo savitos kalbėsenos pasakymo 

(ieškojimų teksto). Išraiškingumo figūros formalizuotinos ir inventorizuotinos tradicijos kalbėsenos 

teorizavimui ir profesionalumui šiuolaikiškume. Išmokymas ir mokymas/mokymasis neišvengs figūrų 

sąrašų, nes mokslumui būdingos klasifikacijos; jos taikytinos kalbant apie profesionalumo kategorijas, 

veiklinančių tarpusavio patikrų rėptis ar ženklų rėptis. Išskiriant ir formalizuojant profesionalumo 

kategorijas ar išraiškingumo figūras svarbiausia teorinis įprasminimas , neleidžiantis sustingti figūrų 

kataloge ir pasilikti vardinimuose; būtina sugrįžti į gyvybingą ir tikrinantį gyvastingumą – ieškančiojo 

mąstyseną, veiklinančio teksto vidų arba vertintojo ir pasaulėžiūros aiškintojo analitinį darbą. 

Mokslumas inventorizuodamas, klasifikuodamas, tipologizuodamas (aprėptis tvarkydamas) reiškinius, 

visada apmarina ir apkapoja tikrovę – po to analitiškai suskaidytam realumui jis grąžina gyvastingumą ir 

tikrumą. Tik išraiškingumo žinomumo sistemos ir veikimo suskaidymo į formalizuotas taisykles dėka 

galima pakilti prie išraiškingumo figūrų ryšio su savitais kalbėsenos pasakymais nustatymo. 

 Tarkim, perduodamoje prasmėje išraiškingumo figūrų veiklinančios mąstysenos sistema atitinka 

mokslumo mąstysenos kategorijų sistemai. Laikantis šio požiūrio žmogaus kartotinumas – tai ant 

pasaulio užmetamas pažinimo tinklas. Ir jeigu kategorijos – pažinimo mokslumo tinklo mazginiai 

punktai, tai išraiškingumo figūros – mazginiai punktai veiklinančio pasaulio tapatume. Išraiškingumo 

figūros naudojamos ir mokslumo kalbėsenoje – ten jos pagalbinės ir nesireiškia pagrindine mąstysenos 

forma. Išraiškingumo figūrų veikliškas naudojimas vyksta kartotinumo teksto erdvume. Čia esatyje 
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derinama išraiškingumo ir ieškojimų tarpusavio patikra: savitos išraiškingumo figūros ieškojimuose 

patikrina viena kitą ir, galiausiai, atrodo kitaip nei pristatant išmokymo klasifikacijoje. Ne tik mintis, bet 

ir savitos, ją formuojančios figūros gyvastingos, pulsuoja, kinta. Ir visgi tam, kad gyvastingame 

darbingumo procese esatyje būtų priderinta ši pulsacija, o vertinančiame analizavime būtų įprasminta, 

neišvengiamai būtina kiekvienos išraiškingumo figūros specifikos išskaidyto mokymo/mokymosi 

stadija. Išraiškingumas išmokymo disciplinos požiūriu moko/mokosi nukrypimų nuo „nulinio lygmens“ 

kalbėsenos įasmenintų rėpčių, užfiksuotų įvairiose išraiškingumo figūrose; subendrina veiklinančios 

mąstysenos visas veiklinančias prieigas ir aplinkas, formas ir judėjimo posūkius; susistemina visus 

veiklinančio teksto daros gebėjimus. Profesionalumas naudojasi išraiškingumo teorizavimo bandymais, 

nes išraiškingumo figūrų, atsižvelgiant į jų funkcionavimą, sisteminis išmokymas svarbus ne tik 

ieškojimų, bet ir kitame veiklinančiame tekste – masinio modeliavimo, minties išskirtinumo, ženklinimo 

išskirtinumo ir pan.  

 

11.2.2. Išraiškingumo figūrų rėptys 

 

Veiklinančios kalbėsenos darymo aplinka naudoja įsišaknijusias išraiškingumo figūras – metaforą 

(semantinis pavadavimas pagal panašumą), metonimiją (pavadavimas pagal pamainingumą, asociaciją, 

priežastingumą), sinekdochą (pavadavimas kiekybinės sąveikos pagrindu – daugis/vienis arba 

dalyvavimo, įjungimo pagrindu.). Paveldo mąstysena metaforiška; masinio modeliavimo – metonimiška 

(pagal  kilties savitumą); ieškojimų kartotinumas priimtinume ir atgaivintas priimančiojo pasako kitką ir 

daugiau negu yra tiesioginėse išvadose. Tokiame kartotinume ieškojimas visada kitoks sakymas plačiąja 

žodžio prasme. Tikėtina, kad eilė „šakninių“ išraiškingumo figūrų apriboja mąstysenos veiklinančią – 

kartotinumo esmę įvairiuose  pasaulėžiūros matymuose ir rodymuose. Išraiškingumo figūros 

grupuotinos pagal taikomos nukrypimo operacijos rėptį: nuo ženklo (žodžio) – morfologinės; nuo 

gramatinio kodo – sintaksės; nuo prasmės – semantinės; nuo mąstysenos principų – loginės. 

o Pirmoji išraiškingumo figūrų rėptis pasirodo nukrypimų nuo morfologinių normų pagrindu – 

ženklas, žodis dalinai ar visiškai pakinta kartotinume; pakeičiami, deformuojami. Minėtinos šios 

išraiškingumo figūros: epentezė (sen.gr., įterpimas); sinonimija (sen.gr., bendravardiškumas); 

neologizmai (sen.gr., naujas + žodis); kalambūras (pranc. žaismė); anagrama (sen.gr., ana – per; 

gramma– raidė); palindromas (sen.gr., sugrįžtantis). Epentezę žinovas gali panaudoti vykdymo 

sakytiniam apibūdinimui arba nepakantumo išsakymui – tokia veiklinanti aplinka naudojama elgsenoje, 

siekiant parodyti paklydimus, neatitikimus. Sinonimijos atskiras atvejis  - archaizmas; šiuolaikinė 

sąvoka pakeičiama nenaudojama; galvosenos parodyme atsisakymas perspektyvos ir pan. Neologizmai 

– naujo kartotinumo žodžiai; galima figūra – teksto pavertimas garsų rinkiniu, kurių prasmė nepriimtina, 

nors garsai aiškūs. Tokiu atveju perteklinės kalbėsenos neužtenka – pilnavertis veiklinantis bendravimas 

neįvyksta nes redukcija (sugrąžinimas į bet kokį „nulinį lygmenį“) tampa negalimu; atsiranda „už-

protis“ – žodžiai, netekę reikšmės. Kita vertus tai išraiškingumo  prieiga – paveldėtos ženklinės sistemos 

sugriovimas ir naujos darymas – plačiai naudojama abstrakčiose galvosenos parodymuose ir tvirtose 

ženklų sistemose. Kitokios kalbos (užimtumo) žodžių citavimas taip pat išraiškingumo figūra.  

Kalambūras - žodžio žaismės, daugiareikšmiškumo panaudojimas veiklinančiam išraiškingumui, 

paklydimams ir pan.parodyti. 

o Antroji išraiškingumo figūrų rėptis pasirodo nukrypimų nuo sintaksės normų pagrindu (žinovas 

tikrina sakymo (sakinio) formą, pakeičia jo gramatinę struktūrą). Nulinis sintaksės normos lygmuo šių 

išraiškingumo figūrų rėptyje remiasi gramatine forma, apribojančia struktūrines morfemų (sen.gr., 

forma; pranc., mažiausia žodžio reikšminė dalis) tarpusavio sąveikas. Dauguma atvejų kai žodžių tvarka 

rodo sakymo/sakinio turinio logiką: veiksmažodžiai – įvykių seka laike, nurodant svarbiausią 

subendrinimu tikrinamą asmenį; subjektas dominuoja virš objekto. Pažeidus šią sintaksinių – gramatinių 

ypatumų subendrinime „eigą“, įvardinama reikšminga išraiškingumo figūra. Duotoje rėptyje minėtinos 
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šios išraiškingumo figūros: elipsė (sen.gr., trūkumas, praleidimas), sintaksinis ženklų sumažinimas – 

figūra panaši į asindentoną  (sen.gr.,  jungtukų praleidimas), amplifikacija (lot., išplėtimas), silepsis 

(taisyklių dėl giminės, skaičiaus, asmens ar laiko pažeidimas), chiazmas (sen.gr., ko nors išdėstymas x-

chi-pavidalu), temezis (įprastai surištos morfemos ar sintagmos atskyrimas intarpu), inversija (lot., 

apvertimas, perstatymas, atvirkštinė tvarka); paralelizmas (sen.gr., lygiagretus). Naudojant elipsę 

veiklinančiose išraiškinguose kalbėsenos sakymuose (sakiniuose) praleidžiamos dalys, kurios dėl 

esančios pasakymuose perteklinės informacijos numanomos ir galvosenoje gali būti atstatytos. 

Naudojant sintaksinių ženklų sumažinimą neleistina pažeisti pertekliškumo ribų/sienų, nes sintaksinis 

neapribotumas, atsiradęs sumažinus skyrybos ženklus gali tapti prasminiu neapribotumu. Masiniame 

modeliavime atsisakius „skyrybos ženklų“ veikėjo vaizdiniai ir realūs įvykiai susipina – tai suteikia 

papildomo išraiškingumo.  Inversijos, chiazmai ir kitos išraiškingumo figūros išdėstytos „žaidžiant“ 

žodžių tvarka ir dėstymu ar kitais ženklais, leidžia sudaryti kalbėsenos erdvumą, padeda priimančiajam 

potyriu apimti duotos pasaulėžiūros sistemą. Tai pagrindas „topografinių bandymų“ veiklinančiuose 

ieškojimuose atsiradimui. Antrosios rėpties išraiškingumo figūros specifiškai „perlaužtame matyme“ 

gali būti naudojamos kitose veiklinančiose komunikatyvinėse sistemose.  

o Trečiosios rėpties išraiškingumo figūros (tropai – sen.gr., posūkis) dėstomi „semantinių 

pajudėjimų“ pagrindu, pakeičiant vieną prasminį turinį kitu, nukrypstant nuo „nulinės prasmės“. Trope 

pakinta pagrindinė ženklo reikšmė, žodžiui prirašoma reikšmė, nesutampanti su jo tiesiogine reikšme. 

Tropas pakeičia žodžio turinį, palikdamas tik dalelę jo pirmapradės prasmės. Šios išraiškingumo 

prasminės operacijos paremtos tuo, kad bet kuris reiškinys gali būti išskaidytas dvejopai – į reiškinio 

sudėtines dalis (upė – ištakos, vaga, delta) ir į reiškinio įvairius matymus (upė – lygumų, kalnų, 

požeminė). Tropų pagrinde ir yra šios dvi šakninės prasminės tarpusavio sąveikos – jomis linkę naudotis 

realumo pasaulėžiūros mokymai. Minėtinos šios išraiškingumo figūros: sinekdocha, antonomizacija, 

metafora, palyginimas, metonimija, oksimoronas, antrinimas. Sinekdocha ir antonomizacija randasi 

perėjimų nuo uždaro prie bendrinamo, nuo dalies prie visumos, nuo mažesnio prie didesnio, nuo 

matymo prie kilties – pagrindu. Subendrinimo-plečiančioji (didesnis vietoje mažesnio) sinekdocha 

kalbėsenai suteikia išmintingumo (filosofiškumo); susiaurinimo sinekdocha – mažesnis vietoje didesnio; 

ieškojimų kalbėsenoje – vienaskaitą keičia daugiskaita; masiškumo modeliavime – stambūs planai, kai 

dalis įkūnija visumą ir pan. Antonomizacija – asmens vardo pakeitimas su juo sąveikaujančia priemone, 

pavardės – vardu. Metafora – viena iš svarbiausių išraiškingumo figūrų, tarnaujančių ieškojimui ir 

profesionalumui; veiklinančiame subendrinime prasminio ryšio nustatymas pagal panašumą, žodžio 

prasminio turinio pakeitimas (plačiau – apskritai ženklo), išnašos ir iš tiesioginės ir perkeltinės reikšmės. 

Metafora – tai mažas prasminis skandalas. Perkeliant įvardijimus pagal analogiją ji yra galingas sąvokų 

praturtinimo faktorius. Metaforos bazė – žodžio ar kito ženklo dviejų reikšmių sankirtoje atsiradęs 

panašumas. Metafora – generalinis išraiškingumo tropas. Ji prirašo dviejų daugių sujungimui tuos 

požymius, kurie, griežtai sakant, esatyje dera tik jų sankirtai. Metafora tarsi išplečia teksto sienas/ribas, 

padaro jo „atvertumo“ potyrį, daro jį talpesniu. Suartindama įvairias priemones metafora padeda geriau 

aprašyti vieną iš jų; įforminama jungtukais „kaip“, „panašiai“, „tarsi“, padedančiais palyginti ir nustatyti 

panašumus ar tolygumus. Kita vertus išraiškingumo figūros „melagingos“ ir jose esantis tolygumas 

negali būti priimamas paraidžiui. Yra matymų, esatyje derinančių rytietiškos ir europietiškos rėpties 

metaforas. Rytietiškoji – lyginime remiasi vienu tašku, europiniuose ieškojimuose metafora – bent trys 

palyginamųjų reiškinių taškai. Šiuo atveju metafora rodo išraiškingumo figūrų sąveiką su giluminėmis 

veiklinančios mąstysenos struktūromis, fiksuojant tokį svarbų parametrą kaip užimtumo savitas 

kartotinumas. Metafora – ieškojimų praregėjimai išreikšti privilegijuotai, atvaizdavimui suteikia 

„amžinumo kiltį“. Architektūra – tikėjimas veiksena – metafora iš akmens. Indijos išraiškingume ir 

ieškojimuose metafora – išraiškingumo figūrų karalienė, suteikianti matymą. Palyginimas – artimas 

metaforai – bendrinamo požymio iš priešpastatytų reiškinių išryškinimas. Metonimija – paraidžiui 

pervardinimas – ryšio tarp reiškinių nustatymas pagal pamainingumą, priemonės savybių suteikimas 
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pačiai priemonei, kurios pagalba tos savybės parodytos, kalbėsenos priemonės sureikšminimas kitokiu 

sakymu. Pasekmė gali būti pakeista priežastimi, užpildas – talpa; taip pat perkeliamas pavadinimas 

reikšmių pamainingumo pagrindu. Kartais medžiaga, iš kurios padarytas perduodamasis, pakeičia 

perduodamojo pavadinimą. Metonimija ir sinekdocha: pirmoji – priešpastatymas priemonių, esatyje 

derinamų nepriklausomai viena nuo kitos (keičiama ir keičiančioji sąvokos neturi bendros semantinės 

dalies); antroji – išraiškingas priemonių sujungimas – jos yra kokiame nors visaapimtume ir sąveikauja 

kaip dalis ir visuma. Galimi metoniminiai epitetai, metoniminės perifrazės. Herbas ir kiti simboliniai 

ženklai kartotinume yra metoniminio pobūdžio. Koliažas vaizdinyje - jungiantis skirtingus objektus, 

priklausančius skirtingiems ir neįvietintiems pasauliams pagal požymius: realumas/iliuzioniškumas, 

dvimatiškumas/trimatiškumas, ženklumas/neženklumas ir kt. Eilės tradicinių gyvensenos kontekstų 

ribose jų susitikimas vieno teksto ribose absoliučiai uždraustas. Dėl to įvardintas jų sujungimas 

kartotinume tampa išskirtinai stipriu semantiniu efektu, būdingu tropui. Oksimoronas (sen.gr., 

sąmoningai kvaila) – tampri kaimynystė sintagmoje dviejų ženklų arba žodžių su prieštaringomis 

reikšmėmis, tiesioginė sąveika ir patalpinimas kontrastiškų, atrodančių nesutelpančiais požymių ir 

reiškinių. Veiklinantį pasakymą sustiprina, prasmę pakeičia ir priaugina – antrinimas – garsinis, 

ženklinis (žodinis), sinoniminis – esatyje derinamas vardinant veiklinančio išraiškingumo, stabdančio 

įtaigumo, loginio įtikinamumo siekinius. Masiškumo modeliavime – įvairiai antrinamas vaizdinys ir 

akivaizdus jo derinimas esatyje. Sanskritinėje ieškojimų gyvensenoje antrinimo trys matymai: žodžių 

antrinimas, keičiant prasmę; prasmės antrinimas, keičiant žodžius; žodžių ir prasmės antrinimas. 

o Ketvirtoji išraiškingumo figūrų rėptis atsiranda nukrypus nuo loginių normų. Šio tipo figūroms 

„nuliniu lygmeniu“ gali būti „protokolinė“ kalbėsena, liudijanti faktų tiesą, kurią ginčija išraiškingumo 

figūra. Ketvirtosios rėpties išraiškingumo figūros dėstomos polisemijos (žodžio/ženklo 

daugiareikšmiškumo) žinomumo panaudojimo pagrindu veiklinančio išraiškingumo siekiniuose. 

Minėtinos šios išraiškingumo figūros: antitezė, perdengimas, hiperbolė, litotė, alegorija, evfemizmas, 

antifrazė, neigimas. Antitezė (sen.gr.,  priešprieša) – aštriai kontrastingų, įasmenintų reiškinių 

priešpastatymas (loginė formulė: A nėra esatis ne  A); ypatingai išraiškinga kai sudėstyta iš metaforų. 

Perdengimo figūroje žodis naudojamas tuo pačiu metu ir tiesiogine ir perkeltine (figūrine) reikšme. 

Labiausiai paplitusi forma, kai perdengimas grindžiamas dviem žodžio reikšmėmis, išreikštomis vienu 

panaudojimu (degančių širdies ir židinio pelenai). Hiperbolė – (sen.gr., permetimas, padidinimas) – 

išraiškingumo figūrų kiekinis (padidinantis) pobūdis – tinkantis atsitraukimas nuo perduodamųjų tiesos 

nuostatų. Siekiant veiklinančio išraiškingumo kiek galima didinamas priemonės tikrinimas, savybės, 

išmatavimai. Žinovas privalo nustatyti ribas iki kurių kiekvienu atveju galima naudoti hiperbolę – kitaip 

bus pažeistas profesionalumo matmuo pasaulėžiūroje. Litotė – taip pat kiekybinis, bet jau mažinantis 

išraiškingumo operacijų pobūdis. Reiškiniai sumažinami, kalbama apie mažesnius, kad pasakyti apie 

didesnius. Ribinė litotė – tylėjimas. Hiperbolės pobūdžio stiprus stabtelėjimas – kalbėsena sustabdoma, 

rašytiniame tekste – daugtaškis. Nutrūkusi kalbėsena – pertrūkis; laiko nutraukimas – stabtelėjimas. 

Pasaulėžiūros laikiškume stabtelėjimas ne tik tylėjimas, bet ir „stop kadras“, „nebyli scena“. Alegorija 

(sen.gr., kitoks nusakymas) – vieno rato reiškinių reikšmių perkėlimas į kitą pagal panašumą – nuo 

paraidinio reikšmingumo į neraidinį reikšmingumą ištarties, minties ar pilnatviškos ištarčių sistemos. 

Evfemizmas – kapojančio, uždrausto, nuasmeninto arba perdėm aštrios išraiškos pakeitimas minkštesne, 

priimtinesne bendruomenei, bendrinimui, profesionalumui. Prasmė išsaugoma, tik pridedami atsitiktiniai 

prasminiai atspalviai. Įsišaknijęs viešinimas turi tabu, tarp kurių ir reiškiniai, kurie neminimi. 

Pagelbstint alegorijai ir evfemizmui atsiranda sąvokos – tai išraiškingumo figūros link savito 

veiklinančio žinomumo pažangos. Antifrazė (sen.gr., prieštaravimas) – skiriasi nuo tyčiojimosi 

(ironijos), nes vertinime nėra neatitikimo vertinimo prado (tarkim į pasigailėtiną šnekėjimą atsakas – 

„gera pozicija“). Neigimas – išraiškingumo figūra, naudojama reiškinio kartotinumui apibūdinti, 

pradedant nuo priešingumo – subendrinimas su tuo, kuo jis nesireiškia („...ne tai ir ne tai, o tai...“). 

Ketvirtosios rėpties išraiškingumo figūrų naudojimas veiklinančio teksto žinovams padeda žinomai 
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pažeisti loginį ryšį ir net pasišaipyti iš realumo logikos, tačiau prasmės perdavime grąžinti jai „skolą“, 

naudojantis pertekline informacija apie ją (apie peilį – peilis be ašmenų, neturintis rankenos netinkantis 

peilis) – priemonė, galima derinti tik kalbos esatyje, kurios aplinkoje gauname galimybę matyti ypatingą 

realybę). 

 Išraiškingumo figūros duoda tokį prieigos ženklų, žodžių paradoksalų (netikėtą) sukibimą, kurio 

dėka atsiranda nauja mintis,  tiesiogiai neturėta nei viename iš prieigos ženklų ir neatsirandanti iš 

paprasto, neišraiškingo jų sudėjimo. Išraiškingumo figūroms suteikus globalią – filosofinę 

(visaapimančios išminties), visatos-būties reikšmę, teigtina kad šios figūros sudaro patį pagrindą 

tvarkybos tos mąstysenos, kurios genialumas daro dvasingais ir žmogų, ir Visatą. Jos naudotinos bet 

kurio darbingumo apskritai išraiškingumui.  Tropai – ne papuošalas ar minties aplikacija, atėjusi iš 

viešumos – tai darbingumo mąstysenos esmė ir jų sfera platesnė nei pasaulėžiūra. Juk visi ketinimai 

sudėstyti elementarių dalelių erdvinius fizinius modelius – išraiškingumo figūrų (tropų) raiškos. 

Ieškojimuose ir mokslume nedėsningas suartinimas dažnai tampa postūmiu naujam dėsningumui (vienas 

patikslinimas būtinas – mokslume tai papildoma, o ne privaloma aplinka). Pasaulėžiūroje išraiškingumo 

figūros būtinos ir nepakeičiamos; jos - „pati esmė“; figūros vardinančios kartotinumą, o ne bet kurios 

kreatyvios (kreatura – aklas valios vykdytojas, statytinis, padaras, kūrinys) mąstysenos figūros. 

Išraiškingumo figūros, pasireikšdamos kaip suvokiamumo prasmės nešėjos, tuo pačių įvardina regėjimo 

kiltį. Jos – tiltas mąstysenoje tarp suvokiamumo ir regimumo (potyrių tvirtumo). Toks 

ambivalentiškumas, figūrų dvejopumas („suvokiamumas“, „regimumas“; nustatymas/supratimas, 

tvirtumas-potyris) daro jas „gyvybiškomis“ ir verbalinėse/kalbėsenos (ieškojimai, aiškinimai) ir 

kartojimo/galvosenos (vaizdiniai, pavidalai) pasaulėžiūrose, o taip pat ir kituose jos matymuose, 

išdėstytuose regėjimo ir verbalinių pradų tarpusavio patikroje (išskirtinė mintis, masiškumo 

modeliavimas ir pan.), o per pateikimą ir ženklinėse sistemose. Teksto atvaizdavimo įkūnijimo 

energetinė įtampa – ieškojimų kalbos sistemos figūrose ir tropuose, kaip pagrindiniuose mazguose. 

Skaitant išraiškingumo figūrą svarbiausia suvokti, kokią perkeltinę reikšmę duotame kontekste įgyja 

duotasis ženklinis kartotinumas. Žinovas turi galimybę naudotis išraiškingumo figūrų rėptimis, pažeisti 

„nulinę pakopą“ ir tokiu kartotinumu daryti veiklinančią kalbėseną, perduodančią veiklinančią prasmę ir 

teikiančią specifinę profesionalią patikrą. 

 

11.3. Ieškojimai – veiklinančio realumo darymo aplinka 

11.3.1. Erdvumo, laikiškumo ir tikrinimo ieškojimas 

 

 Už išraiškingumo figūrų keturių rėpčių ribų randasi veiklinančių duočių pilnatviška visuma. Tai 

tvarkymai arba saviti ieškojimai – aplinkos veiklinančio realumo arba paribio tarp išraiškingumo ir 

ieškojimo sferos darymui. Tokia paribio sfera – kur vyksta ne tik pasirengimas formuoti ieškojimą, bet 

ir tiesioginis išraiškingumo perėjimas į jį – tarpfrazinio ryšio sąveika. Jeigu visos keturios išraiškingumo 

figūrų rėptys apima duotis veiklinančios kalbėsenos išdėstymui frazės lygmenyje, tai tarpfrazinis ryšys 

naudojamas sakymų/sakinių – pasakymų sujungimui į išskleistą kalbėseną, veiklinantį pasakojimą. 

Tarpfrazinio ryšio mokymo/išmokymo idėjos kiltis sietina su rašto kalbėsenos aiškinimusi. Rašto 

kalbėsenos antrinimai, jungtukai, į jungimą panašūs sąryšiai, gramatiniai ir morfologiniai tiltai nuo 

vieno pasakymo prie kito – šie ir kiti ieškojimų semantikos, išraiškingumo figūrų, teksto ieškojimo 

klausimai reiškiasi arba paribio tarp išraiškingumo ir ieškojimų problemomis, arba savitomis ieškojimo 

problemomis. Išraiškingumo aukščiausių  sferų ir perėjimo paribio tarp jo ir ieškojimų zonos 

įprasminimas žinotinume išryškina dėsningumus. Veiklinančios gyvensenos pažangoje išraiškingumo 

orientacijos iššaukia keisčiausius atvaizdavimus. Ši mintis kaip prielaida tęstina – pasikeitus 

atvaizdavimams keičiasi ieškojimų aplinkos ir veiklinančio realumo darymo principai; po to 

pasikeitimai ieškojimuose kaip išmokymo disciplinoje. Pasaulėžiūra nuolat kompoziciškai 

nustato/supranta realumo elementus. Fiziniame (sen.gr., gamta) pasaulyje priežastis iššaukia pasekmę. 
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Tokia tvarka neprivaloma veiklinančiam žinomumui, kur pasekmė gali būti pristatyta anksčiau nei 

priežastis. Pasaulėžiūra neretai keičia laiko tėkmę ir paseka žmogaus gyvenimą atvirkštine kryptimi – 

nuo mirties iki gimimo. Ieškojimas kaskart ir apriboja veiklinančiame numatyme laikiškumo ir tikrinimo 

pobūdį. Alteracija (lot., pak(e)itimas) – ieškojimų duotis, aprūpinanti perėjimą nuo vieno tikrinimo prie 

kito, organizuojanti/sandarinanti sudėtingas sąveikas tarp tikrinimų. Tuo pačiu laiku kiekvienas įvykis 

pasireiškia kaip sekantis savitoje eilėje ir paralelinis įvykiui sąveikaujančiame kitoje eilėje. Ieškojimų 

duotimis darant veiklinantį realumą gali būti tikrinimo chronologinės sekos pertrūkis, į jį įjungiant 

pauzes, lakūnas (lot., spraga, įdubimas), chronologinius skrydžius pirmyn – atgal, atsitraukimus, 

atsiminimus. Ieškojimų duotis – tikrinimo perdėliojimas ir inversija (lot., apvertimas, perstatymas) 

naudojama veikliškai dėstant tikrinimą pasakojimu – kalbėsena, mąstysena – scenuojant, modeliuojant. 

Neretai į pasakojimą įsipina elementai, priklausantys kitai chronologinei sekai - ne tai, kuri tiesiogiai 

kartojama. Toks įsipynimas dažnai esatyje derinamas per numatymo veikėjų/vykdytojų žinomumo 

atsiminimus ir nukrypimus nuo tiesioginio tikrinimo. Žaismė laikiškumu veiklinančiam pasauliui 

suteikia ieškojimų išraiškingumą. Jis tai tariamas – tai realus, tai epochos – tai kalendorinis ar paros. 

Žinovas priimantįjį įjungia tai į veikėjo/vykdytojo subjektyvųjį laiką, tai į objektyvų realaus tikrinimo 

laiką. Visa tai daro laikiškumo erdvumą veiklinančiam realumui. Tai ir yra laikiškumo panauda 

ieškojimų siekiams, dėl veiklinančio realumo darymo. Ieškojimas, priežasties – pasekmės ryšių 

pažeidimo įprastame gyvastingume/kasdieniškume ir kitokiu padarymo keliu, leidžia atskleisti pačius 

giliausius realumo pažangos procesus. 

 

11.3.2. Žiūros taško ieškojimas 

 

 Veiklinančio numatymo ieškojime didžiai svarbu žinovo požiūris, apribotas žiūros „kampas“ į 

vykstančius sambūvius ir tikrinimo asmenis. Žinovas pasirodo tai kaip visa vedantis, tai kaip asmuo, 

kuriam duota žinoti apie sambūvius, bet nieko neperduota apie jų priežastis. Ir tai tampa veiklinančio 

realumo (tinkamumo) išdėstymo ieškojimo tvarkymu. Vieno ir to paties sambūvio versijos gali būti 

pateikiamos įvairių veikėjų/vykdytojų, o žinovo versija neteikiama. Realistiniai aiškinimai įvairiai 

apibūdina veikėjus/vykdytojus – iš „vidaus“ ir iš viešumos, o kai kada ir iš to taško, iš kurio fiksuojamas 

kartojamas reiškinys. Kalbėsenos žinovo žiūros taškas apribotinas kaip geba, kuri pasakotojui priimtina, 

tikėtina,  ir potencialiam pritariančiajam priimtina, dėstant sambūvius. Vienuose pasakojimuose žinovo 

tiesiogiai nėra, nors jis visai ir neišnyksta – nejučia prasiskverbia į pritariančiųjų ir tikrinančiųjų asmenų 

žinomumą. Kitur pasakojimas apima visus veikėjus/vykdytojus laikiškumo ir vietų tikrinimuose; kartais 

iškyla slaptosios pasakojimo ir vykdytojų/veikėjų sąveikos, nors pasakojimas vyksta trečiuoju asmeniu. 

Masiškumo modeliavimo ieškojimui būdinga žiūros taško į visą tikrovę kaita. Žinovas formuoja 

modelio veiklinantį realumą, aktyviai naudodamas epizodų fiksavimo rakursus (pranc., trumpinti). 

Vaizdavime priemonės įgyja apribotą rakursą, „fiksavimo tašką“ sąveikoje su kartojamuoju. Žinovo 

regimo realumo svarbi perdavimo geba – „primesti“ palaikančiajam savitą tvarką, trukmę, dažnumą. Tai 

montažas – jis naudojamas masiškumo modeliavime, taip pat minties išskirtinume, paveldo perdavime. 

Vaizdiniuose – tai koliažas – kraštinė forma, kai „sukabinami“ atrodytų nederantys vaizdui elementai, 

opoziciškai priešpastatyti – aplinka/be aplinkos- tiesiogiai, iliuzija/realumas, dvimatis/trimatis. Koliažas 

naudojamas ir paveldo, ir ženklinių sistemų ir kituose pasaulėžiūros matymuose. 

 Numatymo ieškojimo išdėstymo aplinkomis tampa vienaip ar kitaip užfiksuotas žinovo 

(pasakojimo) dalyvavimas veiklinančiame tekste ir įvairios jo sąveikos rėptys – su vykdytojais/veikėjais, 

jų poelgiais, jų vidiniu pasauliu. „Nulinė pakopa“ žinovo ir pasakojimo sąveikoje - stebėtojo iš šalies 

žiūros taškas. Pasaulėžiūros numatymą ieškančiu padaro visa derinimas esatyje, visažinystė pasakojime, 

veiklinantis analizavimas „iš vidaus“;  priimama – kaip išraiškingas nukrypimas. Ieškojimo tvarkymu 

reiškiasi ir grandinės „žinovas – veiklinantis realumas – priimantysis“ išdėstymo principas. Ieškojimas 

žinovui suteikia „žaidimo/žaismės“ duotį ne tik kaip žinovo žiūros tašką, bet ir žiūros tašką 
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vykdymui/veikimui. Taip nukrypdamas nuo minties išskirtinumo „nulinio lygmens“ tikrinimo veikėjas 

kartais nusišalina nuo sąveikos su vykdytoju/vykdymu. Nusišalinimo duotis minties išskirtinumo 

teorizavime ir pasirinkimo praktikoje skirta mąstysenos palaikymui. „Nusišalinimo poveikis“ 

pasiekiamas tuo, kad veikėjas „išeina“ iš kartotinumo ir pateikia savitą sąveiką kartojamumo 

vykdymui/vykdytojui – tokiu būdu ir veikėjas ir vykdytojas turi tiesioginį kontaktą su viešuma. Tuo 

sudėstyto tikrinimo veiklinantis realumas tariamame erdvume išsiskleidžia, susijungdamas su 

gyvastinguoju palaikančiųjų erdvumu, su savitu realumu.  Žiūros taškas palaikantiems iššaukia 

„nuostabą ir smalsumą“ dėl kartotinų sambūvių ir veikiančiųjų asmenų – įprasti, seniai perduodami 

reiškiniai pasisuka savita, neįprasta puse, žadindami viešumos aktyvumą, priversdami dalyvauti 

sudėstytame vyksme. Našia ieškojimo duotimi reiškiasi ir akivaizdžiai nepasirodančio 

veikėjo/vykdytojo kartotinumas per sąveiką su juo kitų veikėjų/vykdytojų. Tai ieškojimo duotys 

būdingos pasirinkimui, išskirtinei minčiai, tačiau vadintinos bendrinamai profesionaliomis, randamomis 

ir kituose pasaulėžiūros matymuose ir rodymuose, tarkim, masiškumo modeliavime ar veiklinančiame 

aiškinime/si. Kadangi rodymai reiškiasi tvirtomis veiklinančio realumo formomis, tai jų teorizavimas 

taip pat ir  ieškojimų kompetencijos sferoje. Rodymai – veiklinančios minties ieškojimų matricavimo 

viena iš rėpčių. Kas tai – veiklinančio žinomumo matricavimas ir kokias jo sferas matricavimas 

„užkabina“ ? 

 

11.3.3. Ieškojimų matricos 

 

 Išraiškingumas aprūpina kartotinumo kalbėseną klišėmis – išraiškingumo figūros matomos kaip 

klišės, ribojančios prasminius variantus. Ieškojimai aprūpina matricavimu (sudėtingesnės aukštesnės 

rėpties klišės) veiklinantį realumą, „nupieštą“ veiklinančioje kalbėsenoje. Ieškojimų matricos 

veiklinančiame tekste apriboja veiklinančius – konceptualius invariantus. Kadangi veiklinanti valda 

visada veiklinančios pasaulio ir asmenybės koncepcijos invariantas, tai kiekviena tokia valda turi savitą 

ieškojimo matricų rinkinį. Nežiūrint veiklinančio realumo kartotinumų gausos skirtinguose 

numatymuose, šios matricos fiksuoja kai kuriuos bendrus ypatumus, tvirtus duotai valdai. Veiklinančios 

minties klišės (išraiškingumo figūros) ir matricos (ieškojimo principai) judresnės, vardinančios laisvės 

laipsnius, nei gretintinos išmokymo minties klišės (kategorijos) ir matricos (dėsniai/į-statymai). 

Ieškojimo mąstysenos matricos – tai ir toposai (sen.gr.,  vieta) – įvairiuose veiklinančiuose tekstuose 

bendros vietos, atveriančios gyvybingų sambūvių pasakojimo/perdavimo aprašymo sutvirtėjusias 

tradicines formas; ir siužetų bendrumas („klajojantys“ siužetai); ir kanoniniai kompoziciniai – turininiai 

bendrumai; ir rodymai, saugantys žinotinumo – gyvensenos atmintį apie numatymų bendriausias 

turinines formas; ir veiklinančios normos (tarkim laiko, vietos ir tikrumo visaapimtinumas tvarkos ir 

įtvirtinimo pasaulėžiūrose): ir kanonai – ypač ryškūs rytietiškuose (ne europietiškuose) ieškojimuose. 

Veiklinančios išraiškos paveldas tinkamai parengia pritariantįjį ar paremiantįjį. Tos pačios formuluotės, 

rodymai, sritys, motyvai, siužetai tarnauja pritariančiojo apribotų nuostatų darymui. Toks stereotipas tai 

ne žinovo nemokšiškumas ar jo numatymų veiklinantis nepajėgumas. Jis sudaro veiklinančios sistemos 

kalbėsenoje pačią esmę – padeda pritariančiajam numatyme „pažinti“ neišvengiamas nuostatas, įprastus 

matymus, sritis. Tokios ieškojimų mąstysenos matricos skirtos tam kas praeita, padaryta. Rodymo 

matrica universali, tačiau jos patikros galimybės veiklinančioje mintyje mažos – numatymo rodymo 

apribojimas stipriai išplautas – neaišku ar tai aiškinimas, paieška ar nedidelis pasirinkimas. 

Pasaulėžiūroje galimas stiprėjantis neantrinimas – asmenybinis pasaulio regėjimas, veiklinančio 

žinomumo subjektyvus aktyvumas. Atrodytų, kad jis visai nesukibęs – arba labai mažai – su 

veiklinančios minties įasmenintomis matricinėmis formomis (toposai, normos, kanonai ir t.t.). Tai tinka 

tik tuomet, kai ieškojimai ir jų matricos daug atidžiau ir su didesniu laisvės laipsniu žinovo 

individualiai/autorinei minčiai patikrina jo darbingumo procesą. Ieškojimų matricos, saugančios 

veiklinančios minties tapatinimosi realume paveldo ir pasiekimų atmintį neišvengiamos ir 
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šiuolaikiškumo, ir busybės darbingumo procesuose. Bendrinanti veiklinanti nuostata 

pasakotojui/aiškintojui, siekiančiam teisybės kaip atgarsio kasdieninėje veikloje – didžiųjų 

pasakotojų/aiškintojų bandymų priimtinumo pamokos – žinomume, sekoje, pilnatviškumo siekime. 

Aiškumo centre – šeima ir žinotinumo kontekstų kaita. Aiškintojus/pasakotojus bendrinantis polinkis – 

atsitraukti nuo savitos pasakojimo linijos ir pereiti prie filosofinių/išminties apgalvojimų. Toks 

atsitraukimas ne tik tiesiogiai išveda bendrinimo, išminties, doros, žinotinumo dvejopumus (problemas) 

ir idėjas (pradmenis) bet ir sąšaukoje su siužetu paliečia veikėjus/vykdytojus (veikimą/vykdymą). 

Nejudrios filosofinės idėjos tarpusavio patikroje su judriais kartotinumais pasakojime/parodyme – tai 

sąšauka patikinanti, kad veiklinančiai mąstysenai ieškojimų  matricos būdingos, nežiūrint padidėjusio jo 

individualizuotumo, asmenybiškumo, principingumo, originalumo ir neantrinantinumo.  

 

xxx 

 

 Svarbiausia tai, kad išraiškingumas suteikia gebėjimą daryti veiklinančią, atvaizdavimu išraiškingą 

kalbėseną, o ieškojimas – sudėstyti veiklinantį realumą, apimantį veiklinančią pasaulio ir asmenybės 

koncepciją. Ieškojimai leidžia sudėstyti veiklinantį erdvumą ir veiklinantį laikiškumą, juose derinti 

perduodamumų ir reiškinių pasaulį, tikrinimą srovenantį veiklinimo visatos mikro – ir makrokosmose. 

Veiklinantis erdvumas ir laikiškumas, žinovo autorinio žiūros taško, veiklinančio pasaulio sambūvius ir 

vykdytojus, aktyvumas vardintini sąveikose su visais pasaulėžiūros matymais. Išraiškingumas ir 

ieškojimai talpina bendrinamus profesionalų turinį ir sureikšminimą – tai profesionalumo problematikos 

dalis, kalbėsena skirta mąstysenos bendrosioms veiklinančioms formoms. Silogizmai (sen.gr., 

samprotavimai) – loginės figūros, apribojančios mąstysenos formas moksle, politikoje, filosofijoje 

teisiniame veikime, o išraiškingumo figūros, ieškojimų duotys, aplinkos daro mąstysenai vagą 

pasaulėžiūroje – tradicijos kalbėsenos, išskirtinės minties, masiškumo modeliavimo, laikysenos, 

vaizdinių, tikėjimo veiksena. Profesionalumas reikšmingas būtent tokia globalia sąveika su 

išraiškingumu ir ieškojimu, su veiklinančios mąstysenos sudėstymu (santvarka), su formomis ir 

struktūromis. Tai leidžia pakankamai racionaliai patikrinti ir įvertinti daugumoje intuityvų (lot., tiesa be 

įrodymų) veiklinančios kalbėsenos ir veiklinančio realumo darymo procesą; numatymo, kaip 

pilnatviškumo išdėstymo procesą; sugebėti išryškinti veiklinančio meistriškumo paslaptis ir vertinančio 

meistriškumo įpročių tapatumą. Išraiškingumas linksta prie veiklinančios kalbos problemų, prie 

atvaizdavimo operacijų prasminio lygmens, o ieškojimas – prie veiklinančio realumo, dėstomo lanksčių 

kartotinumų sistema, ir jame esančios veiklinančios koncepcijos. 
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12. Profesionalizavimas – veiklinančio priimtinumo 

teorizavimas ir stebėsena. Mokymas apie veiklinantį 

priimtinumą 

12.1. Veiklinantis priimtinumas – veiklinančios 

komunikacijos užbaigimo grandis 

12.1.1. Priimantysis (pritariantysis, paremiantysis, 

palaikantysis) 

 

 Žmogus atsakydamas į pasaulėžiūros matymų ir profesionalumo reikmių pasikartojimų gausą, 

numatymo priimtinume tampa arba pritariančiuoju, arba paremiančiuoju, arba palaikančiuoju, arba 

veiklinančio fenomeno naudojimo procese įvyksta šių priimtinumo aspektų tarpusavio patikra. 

Priimančiojo priimtinumo ypatumai vardinami žinotinumo, grupiškumo, individualumo-bendrintinumo 

ir situacijų atvertyse. Klaustina: kaip priimtina pasaulėžiūra; kiek leistinas aktyvumas ir tiesmukiškumas 

priimtinume; ar dera patikliai sąveikauti su veiklinančiu išdėstymu, jį priimant kaip realų; gal 

veiklinančio priėmimo formulė – „veiklinantis stabtelėjimas ne aktyvus tikrinimas, o veiklinantis 

potyris“; gal veiklinančiai gyvensenai geriausia žmogus gebantis ramiai įprastai stebėti? Dilemos 

spręsme galimos trys rėptys: mėgavimasis gėriu kaskart nesvarstant; svarstymas nesimėgaujant; 

svarstymas mėgaujantis ir mėgavimasis svarstant – pastaroji veiklinančio priimtinumo rėptis padaro 

numatymą iš naujo. Toks gebėjimas perima visą veiklinančios minties turtingumą; toks veiklinantis 

priimtinumas adekvatus veiklinančio numatymo savasčiai. Veiklinantis priėmimas labai sudėtingas 

procesas ir ką tik pateiktas teorizuojantis spręsmas negali atsakyti į daugelį klausimų sąryšyje su 

pasaulėžiūros priimtinumo procedūra.  Ir vėl klaustina: ar priimtinumas privalo būti aktyvus ir koks 

aktyvumo matas; ar reiškiasi priimtinumas besibendrinančiųjų darbingumu, ar tai adekvatus teksto 

perskaitymas, stabtelėjimo-minties kaukės padarymas; ar priimtinume įasmeninamas ir veiklinantis 

kartotinumas, ir realumas, ar numatymo veikėjas/vykdytojas tolygus gyvenseną 

tvarkančiam/prižiūrinčiam asmeniui; kokia privalo būti postrecepcija – priimantysis pasekmingai 

mėgdžioja veikėją/vykdytoją ir jo tikrinimą ar tai neįeina į priimtinumo programą? Veiklinančio 

priimtinumo klausimų, mįslių ir paradoksų labai daug. Priimtinumo procese priimančiojo žiūros taškas 

svyruoja tarp žiūrinėjančio ir apžiūrinėjamojo veiklinančių pozicijų. Palaikantysis viską mato 

žiūrinėjančiojo (veikėjo/vykdytojo, žinovo) akimis, o kita vertus, jis mato apžiūrinėjamąjį savitai – 

kiekvienas palaikantysis – ir apžiūrinėjamasis ir  jį žiūrinėjantysis. Veiklinantis priimtinumas apribotas 

ne tik veiklinančiu tekstu, bet ir priimančiojo ypatumais. Veiklinantys numatymai žinomumo faktais 

tampa veiklinančiame priimtinume, esatyje derinančiame žinovo autorinės minties priėmimą. Taip 

priimantysis „pasisavindamas mintį“ – tiek kiek geba ir yra parengtas gyvensenai – pakyla iki 

bendrinimosi su didžiųjų numatymų žinovais praeityje. Pastarųjų išbandyti gyvastingumai 

(gyvastingumas kaip individualus bandymas), žiūrinėjančiojo pasaulis, darbingumo koncepcija, 

sutraukti į numatymą, išsiskleidžia ir vienokiu ar kitokiu laipsniu tampa priimančiojo žinomumu, jo 

sąveikos su tikrove orientyrais. 

 

12.1.2. Priimtinumo dialogiškumas ir priimančiojo 

„besibendrinantis darbingumas“ 

 

 Veiklinantis priimtinumas užbaigia veiklinančią komunikaciją. Pajėgumą suteikia tai, kad 

komunikatyvus procesas pasaulėžiūroje vyksta pagal veiklinančio bendravimo dėsnius – užbaigiančioji 

grandis perdavimo prasmėje tuo pačiu ir pradedančioji: žinovas žiūri į pasaulį ir jį įprasmina savito 

darbingumo siekinio (tarkime toks siekinys pritariančiojo patikra) apšvietoje. Tuo pačiu toks siekinys 

tiesiogiai pririštas  prie pritariančiojo savybių, jam priešpastatytas, su juo „sujungtas“, „suderintas“. 

Numatymo veiklinantis priimtinumas įasmeninamas pagal skaitymo, išimtinumo rodymo/apžiūros ir 
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masiškumo modeliavimo transliavimo principus. Profesionalumo žinotinume pasaulėžiūros priimtinumo 

problemos dažniausia neaktualizuojamos. Tai priskirtina daugiau tinkamumui, o ne savitam 

profesionalumui. Veiklinimo patikra išraiškingume, moralėje, stebėsenoje, masinėje komunikacijoje – 

žinių sritys, kurias domina patikros rezultatai, o ne tiesiogiai pasaulėžiūra. Iš priimtinumo problemos 

žiūros taško tai turėtų būti svarbu profesionalumui – pasaulėžiūros kiltis ir kiti grindžiantieji klausimai. 

Profesionalumui ir pasaulėžiūros teorizavimui svarbu įprasminti tai, kad numatymų patikra įvairiuose 

sustojimuose ir įvairiose priimtinumo grupėse netolygi. Tai rodo stebėsena, priimančiųjų individualūs – 

stabtelėjimų ypatumai, sustojimai, žinotinumo situacijos, užimtumo gyvensena per kurios prizmę esatyje 

derinamas priimtinumas ir t.t. Veiklinantis priimtinumas atveriamas objektyviomis bendrumo-

žinotinumo prielaidomis. Veiklinantis priimtinumas – tai pasaulėžiūros numatymo ir priimančiojo 

tarpusavio sąveika, kuri parodo pastarojo subjektyvius ypatumus ir veiklinančio teksto objektyvias 

savybes/kokybes, veiklinantį paveldą, o taip pat bendrinantį manymą ir kalbinę – semiotinę atvertį 

vienodai matomą ir žinovo, ir priimančiojo subjekto. Visi faktoriai atsiveria žinotinume sustojimu, terpe, 

smalsumo skatinimu. Priimtinumo subjektyvūs aspektai apriboti individualiais ypatumais, būdingais 

duotam žmogui: gabumais, fantazija, atmintimi, protingumo asmeniniais bandymais, gyvastingų ir 

veiklinančių  potyrių sankaupa. Priimančiojo pasirengimas veiklinančiam priimtinumui „sukibęs“ su jo 

asmeniniais potyriais ir žiniomis iš knygų, (tai lyg ir antriniai gyvastingieji bandymai). Pasaulėžiūroje 

numatymų likimai įvairūs. Priėmimo poeiga liudija, kad numatymas ne vienkartinis – kartą ir visam 

duotos vertybės ar vienos apribotos ir nekintamos prasmės įkūnijimas – jis daugiaveidis viešumos 

patikroje. Numatymo įvairios patikros aiškintinos dalinai ir netolygiu, nevisišku priėmimu viešumoje, 

prasmės  iškraipymu dėl neparengtumo veikliškumui ir gyvastingumui, nesugebėjimu įsiklausyti į 

gyvybingumą. Vis gi ne tik tai svarbu šiuolaikiškumui.  

 Nedera užmiršti, kad numatymai įvairiai gyvybingi priimtinume, įvairiame žinotinume. 

Gyvensenos esatyje derinama problema kaip „išversti“, „svetimus“, priklydusius numatymus. 

Uždavinys – užtikrinti numatymo nuolatinę patikrą, atitinkančią jo absoliutų veiklinantį vertingumą, 

nesusietą su besikeičiančia žinotinumo situacija ir paties numatymo statuso pasikeitimu žinotinume ar jo 

gyvastingos tarpusavio patikros su priimančiųjų gyvensenos/žinotinumo bandymais įvairiose epochose 

(sustojimuose). Numatymo vertingumo ir prasmės deformacijos reiškiasi nuo sustojimo iki sustojimo – 

tai objektyvumas, o ne nukrypimas nuo taisyklės. Teoretizuojant veiklinančio priimtinumo visų aspektų 

kintamumą žinotinume įvairiuose sustojimuose, klaustina apie dėsningumą įtakojantį priimtinumo 

rėpčių gausą – per maža ją aiškinti vien priimtinumo akto individualumu; kokia tokios gausos 

atsiradimo tvarkyba? Aiškintinas numatymo ir naudojimo tarpusavio patikros aktas. Vienas žiūros 

taškas – veiklinantis numatymas uždara, užbaigta struktūra, dėl to svarbiausia – profesionalus 

priimtinumas ir jo atvertis. Tačiau hermeneutinio struktūravimo atmetimai ir komunikacijų teorizavimas 

kreipia kitur – veiklinantis bendravimas tai adresantas (žinovas/autorius) ir adresatas (pasaulėžiūros 

naudotojas, pritariantysis). Interpretuotinas numatymo ir naudotojo tarpusavio patikros proceso 

„skaitymo aktas“, kai vertintojas-profesionalas praranda unikalų statusą: vertintojas ir pritariantysis taip 

pat vienodai dalyvauja numatymo veiklinančios prasmės ir vertingumo konstituavimo procese. Prasmės 

kartotinume formaliai jų kompetencijos vienodos. Vertintojas suteikdamas savitam spręsmui norminį 

reikšmingumą yra buvusiojo profesionalumo pozicijoje, nepripažįstančioje numatymo prasmės judrumo. 

Kiekvienoje viešumoje numatymas konstruojamas kitoje savo reikšmėje. Kai profesionalumas pripažįsta 

tik tas numatymo reikšmes, kurias suteikia speciali vertinanti interpretacija, galioja prielaida, kad tekstas 

reikalauja nuolatinio vertinančio pergalvojimo. Tokiu atveju, bet kuris numatymo priimtinumas pats 

savaime nenutveria veiklinančios esmės ir reikalauja parengtos schemos aplinkos, kurią padaro 

veiklinantysis vertinimas. Priimantysis profesionalumas teigia, kad numatymo savita prasmė ir 

vertingumas tarpusavio patikros (dialogo) rezultatas – tarp teksto, kuriame žinovo/autoriaus 

gyvastingumo bandymas ir priimančiojo bandymo. Kuris žiūros taškas tinkantis? Numatymas – tekstas 

žinovo užbaigtas ir nekintantis? Numatymas – pusfabrikatis vertinimo pabaigiamas daryti? Numatymas 
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– savitoje baigtinėje prasmėje – žinovo ir pritariančiojo „dialogo“ rezultatas? Žinovas užbaigia tekstą, 

kuris lieka nekintančiu ir saugo priimtinumo „programą“ – prasmės invariantą. Vertinimas daro 

bendrinančio manymo terpę ir priimtinumui suteikia bendrumo – profesionalumo „valdą“. Numatymo 

priimtinumas priimančiojo dialogiškume nekeičia prasmės invarianto ir duoda daugelį jo priimtinumo 

variantų. Taip suderinamas numatymo tvirtumas ir kintamumas, invariantiškumas ir variantiškumas. 

 

12.2. Priėmimas kaip brangintinas asmenybinis procesas 

ir kaip mėgavimasis 

12.2.1. Veiklinančio priimtinumo tvarkyba 

 

 Pasaulėžiūros priimtinumas – brangintinas, asmeninis, paslėptas procesas, vykstantis žmogaus 

žinomumo gilumoje ir stebimas veiklos fiksacijomis. Šis procesas susijęs su individo gyvastingumo 

bandymu ir perengtumu gyvensenai (tvirti faktoriai), nuo jo savitvarkos, stebėsenos turinio (laikiškumu 

tikrinami faktoriai). Pasaulėžiūros veiklinančią patikrą galima suvokti kaip dvasingą išsigryninimą, 

stabtelėjus bendrose jausenose ir baimėje (katarsis). Kita geba – teoretizuojanti savistaba – veiklinančio 

numatymo priimtinumas – asmeninis ir kitų žmonių. Galimas ir veiklinančio priimtinumo 

eksperimentinis išmokymas – priimtinumo įspaudai, atsakant į klausimus atvertai ir uždarai (nurodomas 

epitetų sąrašas). Individualus įasmeninimas vyksta dviem formom: priimtinumo (ženklinės sistemos 

iššifravimas ir teksto prasmės suvokimas) ir reakcijos į priimtinumą (priimančiojo potyris, mintys). 

Eksperimento aplinkoje priimantysis ,,per jėgą“ susikaupia, o kadangi yra stebima – derinasi prie 

stebėtojų; nelieka savaeigės atverties. Veiklinančio priimtinumo stebėsena tolygi veiklinančio 

darbingumo stebėsenai. Tokiu būdu veiklinantis priimtinumas daugiaplanis ir apima: tiesioginį 

stabtelėjimo potyrį, žinovo minties pažangos logikos pamatymą; veiklinančių asociacijų išsišakojimą ir 

turtingumą, į priėmimo aktą įtraukiant visą gyvensenos terpę. Veiklinančiame priimtinume išryškėja 

priimančiojo į savitą gyvastingąją situaciją ,,pernešami“ iš numatymo kartotinumai ir nuostatos, 

veikėjo/vykdytojo identifikacija su savitu ,,aš“. Identifikacija dera su priimančiojo subjekto 

priešpastatymu vykdytojui/veikėjui ir sąveikai su juo kaip ,,kitu“. Toks derinimas priimančiajam duoda 

galimybę vaizdiniais, veiklinančiai pergyventi kitą gyvastingumo bandymą ir jį padaryti ,,savitu“. 

Veiklinančio priimtinumo žaismė remiasi pasaulėžiūros savastingumo žaisme, kuri lydi žmogaus 

veiklinį veikimą – pastarojo kopijavimą ir tuo pačiu pasirengimą jam. Priimtinume toks pasaulėžiūros 

derinimas esatyje ir jos genetika antrinami. Priimantysis turi galimybę pabandyti žaismėje ir perimti per 

kartotinumų sistemą žinovo bandymą. Žaismė – savitai pasikartojanti operacija, kuria informacijos 

siuntėjas išskleidžia virš priimančiojo pasaulio priimtinumo ir žinomumo. Veiklinančio priimtinumo 

metu svarbu sinestezija (sen.gr.) – regos, girdimumo, įvairių jausenų tarpusavio patikra potyryje 

pasaulėžiūros priimtinumo procese. Veiklinantis priimtinumas asociatyvus – tam ratas platus – 

analogijos su veiklinančios gyvensenos iškiliais faktais ir gyvastingomis jausenomis. Laikiškume 

veiklinantis priimtinumas trilypis: dabarties priėmimas (tiesioginis, akimirksnio priimtinumas – 

vaizdinio, skaitomo teksto ir pan.); praeities priėmimas – recepcija (nesiliaujantis gretinimas su jau 

girdėtu, matytu, skaitytu; ieškojime šis aspektas sustiprinamas - ,,kaip dažnai“, o vaizdiniuose – 

prigalvojimu sambūvių, buvusių iki pavaizduoto); ir busybės priėmimas (laukiamumas; įsiskverbimo į 

veiklinančios minties judėjimo logiką pagrindu, jos pažangos laukiamumas: nustatymas/supratimas 

pasekmių pasikartojančioje elgsenoje arba paveldėtoje pažangoje;  siužetinė dalių seka ir seka už teksto 

ribų). 

 Pasaulėžiūros matymų išraiška rodytina vykdymo prasmėje. Ir paveldėtame pasakyme galima 

parodyti vykdytoją. Paveldo tokiame priimtinume viename asmenyje ir vykdytojas ir priimantysis. 

Vykdytojiškumas vardinamas per savitą atvaizdavimą. Paveldėtas tas pats numatymas gali būti 

įvykdytas įvairiai - įvairiai interpretuotas. Pasaulėžiūros priimtinume svarbus stebėsenos faktorius – 

priėmimo nuostata, paremta prieš tai buvusia gyvensenos sistema, žinomume įtvirtinta kaip buvusio 
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bandymo žinotinumas; išankstinis priimtinumo suderinimas, tikrinantis viso veiklinančio perdavimo 

proceso eigoje. Naujumo pasaulėžiūroje suvokimui reikalingas pasirengimas nesilaikyti turimos 

nuostatos, gebėjimas ją modernizuoti ir teikiamą numatymą priimti be išlygų, koks neįprastas ar 

žinotinume originalus jis bebūtų. Pasaulėžiūros žinotinumas perspėja neskubėti skelbti nuosprendį. 

Pasaulėžiūros atnaujinimas, darbingumo naujų aplinkų ir principų išryškėjimas nesumažina praeities 

profesionalumo vertybių reikšmės. Aukščiausieji pasiekimai žmonijos nuolatiniai amžininkai, o jų 

veiklinantis autoritetas – jų priimtinumo prieigos nuostata. Suderintas priėmimas susidėlioja ir dėl 

priėmimo parengtumo/perspėjimo. Pastarojo turinys numatymo pavadinime ir jį lydinčiuose 

apribojimuose bei paaiškinimuose. Paveldo priimtinume dar iki teksto skaitymo mums aišku ar tai 

ieškojimų, aiškumų,  ar pasirinkimo rodymas per paiešką, aiškinimą, pasiaukojimą ar neatitikimą ir pan. 

Parengiamoji informacija atveria laukimo lygmenį ir apriboja priėmimo nuostatų kai kurias vietas. 

Numatymo aprašo pristatymo pirmosios eilutės, struktūra, jos dalys duoda nustatymą/supratimą apie 

pilnatviškumą, ypatingumus to veiklinančio visaapimtumo, kurį priimančiajam reikės profesionaliai 

sutapatinti. Numatymo veiklinančio pilnatviškumo nešėju, garantu ir reiškėju pasirodo atvaizdavimas, 

kuris taip pat atveria priimančiojo prisiderinimą apribotai stabtelėjimo – profesionalumo bangai. 

Atvaizdavimo priėmimo – informuotumo reikšmė – panaudotas priimtinumo potencialas, t.y. 

pasirengimas priimti prasminės ir vertybinės informacijos apribotą apimtį. Priėmimo nuostata iššaukia 

priėmimo laukimą, priimtinume apimantį atvaizdavimo derinimą ir rodymo orientuotumą. Viešuma, 

kurios smalsumas skatinamas apibrėžtoje valdoje, bet kurį perdavimą joje priima avansu ir laukiamu 

atvaizdavimu. Jeigu žinovas pereina prie kitokio rodymo pobūdžio, jis gali būti nepriimtinas, jeigu tam 

nėra pasirengta. Priėmime esmė atsiveria per teksto rėptį – su tuo susijusi perkaitymo rėptis ir 

interpretacijos pobūdis.    

   

12. 2. 2. Veiklinančio priimtinumo dėsniai (į-statymai) 

 

 Mėgavimasis pasaulėžiūra – jos atverties įveika, susietumas veiklinančio su realiu (taikytinu), 

pažinumas realaus atvertyje. Elitinė pasaulėžiūra pažini išimtinė veikla. Ji siekia pateikti maksimalų 

mėgavimąsi išrankių naudotojų minimumui, apsunkindama realaus veiklinančiame pažinumą. Tuo pačiu 

žinovas rizikuoja užsisklęsti neiššifruojamame rebuse arba numatymą palikti be prasmės. 

Pasaulėžiūroje, priskiriamoje taip vadinamai masinei gyvensenai atverties laipsnis nedidelis. Tai 

pasaulėžiūra, kurios suvokimas nereikalauja intelektinių pastangų. Ji bendrinančiai reikšminga, 

bendrinančiai suvokiama bet profesionaliai mažai informuojanti: suteikia minimalų mėgavimąsi 

maksimaliam skaičiui gyvensenai neparengtų priimančiųjų – paprastas/prastas pažinumas, susietumas su 

realumu. Derinimas – matas, atveriantis numatymo veiklinančio vertingumo tiesą, ne laikiškume 

formuojantis reikšmingą atvaizdavimą, kur viešinimas nepriešpastatytas brangintinumui: viešinimas 

tampa brangintinu, o brangintinas – viešinamu. Toks matas apima suvokiamumą ir nesuvokiamumą; 

suderintą greitą iššifravimą ir veikliškai užkoduojamą prasmės ,,likutį“; greitą susietumą su realumu ir 

ne visišką atitikimą jam; pateikimo įprastumą ir naujumą. Taip atsisakoma profesionalumui lemtingo 

elitiškumo ir masiškumo supriešinimo.  

 Veiklinančiu tekstu įprasminta priimančiojo veikla – vienas iš mėgavimosi profesionalumu 

faktorių. Numatymo prieinamumas ir džiugesio potencialas dėsningai ,,surišti“. Veiklinančio teksto 

supaprastinimas palengvina priėmimą, tačiau savo ruožtu mažina mėgavimąsi profesionalumu. Teksto 

apsunkinimas išplečia veiklinančio priimtinumo veiklą, sumažina numatymo prieinamumą, tačiau 

didesnės priėmimo pastangos atveria mėgavimosi veiklumu augimą. Kraštines pozicijas šiame 

supriešinime užima masinė gyvensena ir snobiška elitinė pasaulėžiūra. Patikrinta aukštinanti 

pasaulėžiūra visada randa tarpusavio sąveikos matą dviems priešpriešinėms tendencijoms – numatymo 

prieinamumo ir mėgavimosi numatymu potencijos. Pasaulėžiūros viešumas nėra prieinamumo 

sinonimas. Paskelbus juos tolygiais lengva slapstytis masinės gyvensenos ,,netikrumams“. Žinovas 
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privalo būti savitos viešumos priekyje, o nesekti iš paskos, privalo kelti viešumos veiklinimo lygį ir 

gyvensenos potencialą.  Dogmatinis vertinimas novatorišką darbingumą paprastai pasitinka šūkiu 

,,masėms tai nesuvokiama“. Tačiau pasaulėžiūroje bendrinančiai vertingą ne tik tai su kuo tapatinasi 

plati viešuma, bet ir tai, koks potencialus turinys idėjinėse – veiklinančiose vertybėse, Išaugti iki jų, 

tapatintis su dvasingumo turtais – svarbiausiu tampantis gyvenseną bendrinantis uždavinys. 

Pasaulėžiūros suvokiamumas – veiklinančio priimtinumo teorizavimo kategorija, kintanti žinotinume. 

Veiklinimo džiugesys – pasaulėžiūros specifinis efektas (staigus, netikėtas sustabdymas), garantas ir 

rodiklis, kad žmogus įsitvirtina kaip savitai vertinga asmenybė, o ne vien apžiūrinėjamas kaip viešojo 

administravimo tvarkybos sraigtelis arba bendrinimo funkcionierius, pašauktas spręsti apribotus 

žinotinumo uždavinius. Pasaulėžiūros esmė svarbi tuo, kad aukščiausiais pasiekimais patvirtina: 

žinotinumo progresas privalo priklausyti nuo žmonių darbingumo, bet ne atsisakant asmenybės, o 

vardan jos ir dėl jos. Asmenybės svitos reikšmės patvirtinimas tampa jai papildomu stimulu bendrume. 

 Kaip galima veiklinančio mėgavimosi kokybinė ir kiekybinė analizė? Profesionalumo matas 

tiesiogiai susijęs su sutvarkymu ir atkirai – su sudėtingumu; kitas matas – numatymas, o ne sąveika tarp 

sutvarkymo ir sudėtingumo; tikrinant veiklinančio priimtinumo intensyvumas susietas su veiklinančio 

fenomeno sutvarkymu ir sudėtingumu. Esant vienodai atverčiai mažiau sudėtingas numatymas labiau 

prieinamas, labiau masinis bet ne tiek tikrintinas. Veiklinančio priimtinumo aktyvus darbingumas 

tiesiogiai priklauso nuo profesionalaus mėgavimosi intensyvumo, kuris savo ruožtu tiesiogiai priklauso 

nuo veiklinančio numatymo sutvarkymo ir sudėtingumo, profesionalumo formos įvairaus kartotinumo ir 

antrinimo, priimtinumo prieinamumo ir veiklos mato; šalia to numatymo sudėtingumas privalo atverti jo 

veiklinančią – konceptualią gelmę ir tiesiogiai jai atitikti. 
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13. Profesionalizavimas – pasaulėžiūros morfologija. 

Mokymas apie veiklinančio darbingumo matymų sistemą 

13.1. Pasaulėžiūros matymai 

13.1.1. Pasaulėžiūros matymų kartotinumų gausos šaltinis 

 

 Pasaulėžiūra derinama esatyje kaip tvirti saviti matymai: tradicijos kalbėsenos, minties 

išskirtinumo, vaizdo išskirtinumo, pavidalo išskirtinumo, laikysenos išskirtinumo, ženklinio 

išskirtinumo, tikėjimo veiksena išskirtinumo, masiškumo modeliavimo, veiksenos modeliavimo, 

pritaikymo puošybos ir pan. pasaulėžiūros. Profesionalumo žinotinume pasaulėžiūros kartotinumų 

daugis sietinas su: subjekto gebėjimų kartotinumo daugiu; objektyvios idėjos vidine diferenciacija; 

įasmenintomis veiklinančiomis aplinkomis, kuriomis naudojasi ženklų žinovai, ieškotojai, vaizduotojai. 

Įasmenintos pasaulėžiūros matymai – tai žmogaus bendrinančios praktikos pasikartojančių rėpčių daugis 

pasaulio veiklinančio tapatinimosi sferoje; praktikos, kurių atrama tikrovės profesionalių pasikartojimų 

gausa. Žmonijos praktika – pasaulį apimančio žinotinumo, žmonių gyvastingojo veikimo procesas – 

atrama žmogiškojo dvasingumo turtinimui ir žmogaus profesionalių potyrių, ženklinimo sistemų, 

regėjimų, mokėjimo džiaugtis gėriu, pažangai. Ar esatyje derinami tokie tikrovės ypatumai kaip 

ženklinimas, vaizdumas? Kiekvienas pasaulėžiūros matymas linksta prie tam tikros apribotos tikrovės 

vietos. Kraštovaizdis ženklų sistemoje ir formų dermėje ta pati tikrovė, siejanti žmones, skirtingai 

apimama skirtinguose pasaulėžiūros matymuose.  

 Žmonijos veiklinanti pažanga – du priešpriešiniai procesai: nuo sinkretizmo (sen. gr. 

su(si)jungimas) link pasaulėžiūros skirtingų matymų kartotinumo (veiklinanti mąstysena vienoje 

formoje, po to išimtinai – išskirtinė laikysena, ženklinis išskirtinumas, minties išskirtinumas, tradicijos 

kalbėsena, individualumo modeliavimas, masiškumo modeliavimas, veiksenos modeliavimas); nuo 

atsiskyrusių pasaulėžiūrų prie jų sintezės (masiškumo modeliavimas ne atsiskyręs pasaulėžiūros 

matymas, o eilės pasaulėžiūrų sintezė; tikėjimo veiksena sintezėje momentalaus vaizdo išskirtinumas ir 

pavidalo išskirtinumas). Veiklinančios gyvensenos pažangai našūs ir kiekvienos iš pasaulėžiūrų 

specifikos išskirtinumas ir jų paieškų tarpusavio patikra.  

 Pasaulėžiūros matymų kartotinumų daugis įgalina profesionaliai tapatintis su pasauliu, 

atsižvelgiant į visą jo sudėtingumą ir turtingumą. Nėra pagrindinių ir nelygmenuojamų pasaulėžiūrų, 

tačiau kiekvienas matymas naudojasi savitomis stiprybėmis ir silpnybėmis, gretinant su kitais 

pasaulėžiūros matymais. Pasaulėžiūrų tarpusavio sąveika žinotinume kintanti ir judri – didesnis ar 

mažesnis artimumas, vidinis panašumas, tarpusavio trauka ir šalinimasis. Ženklinis ir vaizdo 

išskirtinumas, vaizdo ir pavidalo išskirtinumas tiek arti vieni kitų, kad galiausiai pasikartojimo turinys, 

netenka dėmesio, o tuo pačiu grynas vaizdo išskirtinumas priartėja prie ženklų sistemos, o pavidalo 

išskirtinumas artėja link vaizdo išskirtinumo principų. Derinant esatyje tai subjektyvūs potyriai – 

vaizdas tampa ženkliniu, nutoldamas nuo tradicijos kalbėsenai būdingos įvykių sekos ir priartėdamas 

prie ženklų sistemų pasaulėžiūros.  

 

 13.1.2. Taikomoji pasaulėžiūra 

 

Vienas iš veiklinančio darbingumo paveldo matymų - taikomoji pasaulėžiūra. Esatyje ji 

derinama per buities priemones, padarytas pagal gėrio dėsnius. Tai perdavimai, kurie padaryti ne tik 

naudojimui, bet, tuo pačiu ir gėrybės, įvardintos atvaizdavime ir savitame veiklinančiame kartotinume. 

Pastarasis gėrybes sureikšmina ir subendrintai informuoja apie sustojimo ir viešinimo gyvastingumo ir 

pasaulėjautos rėptį. Taikomoji pasaulėžiūra profesionaliai patikrinama kasdien, kiekvieną valandą, 

minutę. Perdavimai, kurie mus supa ir aptarnauja mūsų buitį, jaukumą gali pakilti iki pasaulėžiūros 

viršūnių. 



95 

 

Taikomoji pasaulėžiūra pagal savastingą kiltį – užimtumas. Ji iškyla iš elgsenos viešinime 

įprastumo, įgūdžių, patikėjimų ir tiesiogiai priartina prie viešinimo sumanyto veikimo, jo buities. 

Taikomosios pasaulėžiūros numatymų palikimas (elgsenos paveldas) – tai prabangos priemonės, 

perduodamos gėrybės ir patogumai ir perdavimai atitinkantys griežtus reikalavimus. Taikomajai 

pasaulėžiūrai elgsenoje galima suteikti konstruktyvią, racionalią, griežtą naudos ypatybę. Taikomųjų 

perdavimų ypatybe gali būti gėrybės ir konstrukcijos derinimas; taikomosios pasaulėžiūros 

numatymuose gali atsirasti tikėjimo veiksena formos, elgsenos turtingumas. Elgsenai reikšmingos 

funkcijos ir gėrio visaapimtinumas, perdavimų individualus neantrinantinumas – tai žinovo unikaliame 

numatyme išsaugotas visas jo asmenybinio darbingumo/dvasingumo žavesys.  

Sumanymų pažanga numatymuose nebepalieka individualumo įspaudo – tai gamybinė padarymo 

geba. Šią gebą neišvengiamai papildo veiklintojas – taip prasideda audringa savasties paieška – dizaino 

pažanga. Taikomosios pasaulėžiūros viršūnė – sėkmės atvejis, išsaugantis savitą atskirtinumo/ 

atskirtumo reikšmę ir darantis pažangą. Žinovas parengia taikomosios pasaulėžiūros papildymus ir 

išraiškas, naudodamas labiausiai vartojamas priemones ir išteklius, suteikdamas grakštumą, 

minimalumą, patrauklumą. 

 

13.1.3. Ekscentrinė pasaulėžiūra 

 

Žinovo sėkmė taikomojoje pasaulėžiūroje – priimtinume gėrybė. Gėrybė – tai  reiškinys esantis 

žmogaus valdoje. Tai kas aukštinama – reiškinys, kuris kiekvienam žmogui dar ne visai prieinamas. 

Šalia to ekscentrika – vienetiniai ribų peržengimai, tapatinantis su sunkiai prieinama priemone. 

Ekscentrika pasaulėžiūroje ne tik forma, bet ir ypatingas veiklinantis turinys, atskleidžiantis žmogaus 

valią ir savo kūnui, ir potyriams, ir gyvūnams, erdviškumo įveikai, pasauliui. Vienetinis fizinis 

išskirtinumas dar ne veikimas. Veikėjas, besiremiantis savuoju fiziniu išskirtinumu, leidžiančiu 

peržengti savaimingumo ribas, tokiu tampa, jeigu padaro žmogaus, sprendžiančio neįmanomą uždavinį 

kartotinumą, veiklinantį numatymą, suderintą su partneriu ir turintį patikroje patvirtintą dėmesį 

sustabdantį poveikį. Fizinis išskirtinumas veikime – tai vieta realaus pavojingumo įveikai. Tokia 

mąstysena tai besikartojantis veikliškumas, baimės, negalimumo įveika. Įasmenintas minties 

išskirtinumas vienoks, o įasmenintas fizinis išskirtinumas kitoks. Pastarasis pirmiausia dirba su realiais 

sunkumais, įveikia realias kliūtis. Šiuos abu išskirtinumus bendrina kartotinumas ir veikėjiškumas. 

Fizinio išskirtinumo pasaulėžiūros mąstysena – tai žmogaus kartotinumas, demonstruojantis 

aukščiausias fizines galimybes, sprendžiantis neįmanomus uždavinius; tai darbingumo sąveika su 

uždavinio neįmanomumu. Žinovo/veikėjo darbingumas visada pasižymi meistriškumu, darbo tikslumu. 

Tokia ekscentrinė mąstysena „nedera“ su tikslingumu, praktine reikšme. Tik taikomosios pasaulėžiūros 

teorizavimas ir „sėkmės atvejo“ užfiksavimas leidžia teigti, kad žinovų „nenaudingi“ užsiėmimai 

vardintini kaip giliai prasmingi ir pagrįsti, o jų darbingumo vertybės priimtinos kaip gėris. 

 

13.1.4. Tikėjimo veiksena pasaulėžiūra 

 

Duotis – žmogus ir veiklodara; tinkantis išdėstymas, įgyjantis profesionalumo matymą; dėstymas 

tampantis tikėjimu veiksena. 

Tikėjimas veiksena – tikrovės formavimas pagal gėrio dėsnius, siekiant aptarnauti materialias 

žmogaus reikmes. Tikėjimas veiksena padaro uždarą naudos – veiklinimo, tapatų pasaulį, atribotą nuo 

gamtos, priešpastatytą stichinei aplinkai ir leidžiantį žmonėms naudotis sužmogintu erdviškumu, 

atsakant į materialumo ir dvasingumo reikmes. Kartotinumas čia visada materializuotas rodinys, 

suderintas su veiklinančia pasaulio ir asmenybės koncepcija, išreiškiantis žmogaus savitumą ir 

savastingo sustojimo nustatymą/supratimą. 
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Tikėjimo veiksena pasaulėžiūros dėka turime „antrąją gamtą/savastingumą“ – materializuotą, 

žmogaus veiklodaroje atsidariusią apsuptį, kurioje žmogaus gyvastingumas ir veikimas. Tikėjimo 

veiksena formas atveria savastingumas ir bendrumas. Ši pasaulėžiūra tampriau nei kitos susieta su 

sumanymų pajėgumo pažanga, technikos pažanga – tai ir veikliškumas, ir inžinerija, ir statybos 

materializuotų aplinkų ir kolegialaus pajėgumo sankaupa; dėl to jos numatymai skiriami amžiams. 

Tikėjimas veiksena linkęs į sintezę su elgsenos pasaulėžiūra (monumentali galvosena – vaizdai, 

pavidalai). Dermės pagrindas talpi–erdvinė struktūra ir vidaus bei išorės elementų, jų junginių 

organiškas (sandarinis) tarpusavio ryšys. Rodinio dydis semantiškai reikšmingas ir daugumoje apriboja 

veiklinančio kartotinumo ypatybę – jo monumentalumą arba intymumą. Tikėjimas veiksena tai ne 

tiesioginė tikrovės tąsa, pasikartojimas, o išraiškingumo ypatybė. Dažnumas, apimčių sąveika ir pan. – 

išraiškingumo aplinkos. Viena iš veiklinančių struktūrų – retumas dažnume, išskirtinumas darnoje. 

Tikėjimo veiksena pradžia kai šalia neišvengiamai atsiranda ir gėris. Gėris viešumoje, pirmiausia, formų 

tikslumas, žmogų lenkiantis ir jį „spaudžiantis“ monumentalumas. Tokie rodiniai skirti pagarbos 

dvasingumui tikslams ir padeda sandarinti/organizuoti bendrumą žinovo aplinkoje. Gėrio rodiniai tai ir 

žmogaus viešumoje laisvė ir vertė, bendrinimosi vietos, tvarka (lot. ordo). Tikėjimas veiksena 

masiškumo modeliavime žinių lygmenyje orientuoja į siekius, nors viešumoje tuo naudotis retai kas 

gali. Gėris taip dėstomoje pasaulėžiūroje kanonizuojamas kaip tikėjimas veiksena, tampa užimtumo 

savastimi, kurioje tikėjimo veiksena formų daugis įgyja išskirtinę savastį. Tuo pačiu tobulėja pradai – tai 

išgryninamas lengvumo ir nematerialumo įspūdis, tai aukštinamas monumentalumas ir didingumas. 

Masiškumas kaip tikėjimas veiksena – tai naujos vietos pra-monės (pra-mano), tvarkymo, judėjimo, 

gyvastingųjų sambūvių vietos; Tai industriniai metodai, naujos medžiagos, gaminami tikslingai 

standartiniai elementai. Kinta profesionalumo kriterijai.  Išraiškingumas tampa būtinu ir tikėjime 

veiksena tam, kad būtų išvengta „veiksenos tikėjimo“. Tačiau  „puošyba“ stabdo veiksenos pažangą, 

skirtą didžiulėms apimtims ir tempams. Veiksenos tikėjimas materializuotoje aplinkoje tampa 

pasaulėžiūrine problema. Materialaus pasaulio rodiniai „kalbina“ ir tuomet, kai apie tikėjimą veiksena 

žinotiną viešumą siekiant gėrio, tiesiogiai pasakyti jau nebegali joks gyvas žmogus. 

 

13.1.5. Elgsenos derėjimo pasaulėžiūra 

 

Elgsenos derėjimo pasaulėžiūra – žmogaus apsupties profesionalus tapatumas, žmogaus 

padarytas „antrosios gamtos (savastingumo)“ veiklinantis įforminimas. Tai pasaulėžiūra, kuri įsiveržia į 

kasdieniškumą, darydama vietą vidiniam ir viešumos gėriui. 

Elgsenos derėjimo pasaulėžiūra pasinaudoja kitų pasaulėžiūrų pasiekimais – ypač galvosenos 

(vaizdiniai, pavidalai). Akivaizdūs rodiniai – monumentalūs vaizdiniai tikėjimo veiksena pasaulėžiūroje 

– viena iš elgsenos derėjimo pasaulėžiūros kilčių. Pasaulinės pasaulėžiūros darbingumo didingumas – 

visada monumentalūs derėjimo numatymai. Vaizdiniai skirti Dievo garbinimui, teisėtumui, išminčiai, 

išmokymui, ieškojimams – žinovams pagarbiai atminti. Tai puošybos, bet ne puošeiviškumo 

pasaulėžiūra – gelbsti darant tikėjimo veiksena ansambliškumą. Elgsenos derėjimo pasaulėžiūros 

numatymai – ne mirusiųjų simboliai, o žmogiškųjų sėkmių gyvi užrašai, kuriuose ir veržlumas, ir 

jausenos, ir sugalvojimai; juose epochų atvaizdavimų atspaudai. Tai žmonijos sustojimų/epochų žinovų 

darbingumas. 

 

 

 

13.1.6. Vaizdo išskirtinumo pasaulėžiūra 

 

Įasmenintas vaizdas – realaus pasaulio paveikslas pasikartojantis žinovo darbingumo 

vaizdiniuose. Pradžia – viešojo pasaulio ženklinimas – tokio pasaulio, kuris traukia vaizduotę ir sudaro 
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žinovo gyvybiškumo šaltinį. Vėliau – reiškiniai ne erdviškume, o prasmės išryškinime; po to (kitaip) – 

gyvybinės tarpusavio sąveikos išskleidžiamos erdviškume. Vienoki vaizdai kiltimi panašūs į pasakojimą 

– sambūvių grandinė/eilė figūrų. Įasmenintas vaizdas – požiūris į priemonę plokštumoje. Dar kitaip – 

bandymas tapti vyraujančia pasaulėžiūra – judesio, brandos anatomija aptarnauja veržimąsi prie 

gyvybingų dvasingumo ir potyrių turtų. Įasmenintas vaizdas teigiamas kaip bendražmogiškai svarbus ir 

nereikalaujantis kaip kalbėsena vertimo į kitą kalbą. Rungtyniaujama kas tinkamiau tarnauja gėriui – 

įasmenintas vaizdinys ar įasmenintas ieškojimas. Kitokie vaizdai paremti žinovo gyvastingais išminties 

– pasirinkimo apgalvojimais, erdviškumo valdų laisva atvertimi, perspektyvų pamainingumu, negalimo 

galimumu. Randasi vaizdai, priemonių formų numatymuose tęstinumui arba priemonių derinimo esatyje 

išraiškai, per profesionalumo vertybes patikinant jų bendrinantį iškilumą, jų tinkamumą arba 

priešiškumą apsuptyje. Įasmenintas vaizdinys gali atsisakyti paveiksliškumo, kaip pagrindinio siekinio, 

atitolti nuo kalbėsenos, priartėti prie ženklų sistemų. 

Vaizdo išskirtinumo pasaulėžiūroje galvosena sąveikauja su kitokiais pasaulio regėjimais: 

individualumo modeliavimu elgsenoje, monizmo modeliavimu veiksenoje, masiškumo modeliavimu 

galvosenoje; pastarieji įtakoja vaizdo išskirtinumo pobūdį. Tam įtakos turi ir žmogaus šiuolaikiškume 

besikartojančių potyrių įvairovė – realumo priimtinumas iš didelių aukštumų, didelių greičių, netikėtais 

rakursais (pranc. trumpinti) - jo intelektualaus ir stebėsenos pasaulio gilėjimas. Atsiranda proveržiai 

vaizdo išskirtinume priemonę apimti taip, kaip masiškumo mąstysenoje modeliavime – daugiašalė 

apžiūra iš pamainingų, judančių žiūros taškų. Individualumo elgsenoje modeliavimo objektas 

fiksuojamas atminčiai, o vaizdo išskirtinume įsigali subjektyvusis pradas, asmeninio regėjimo reikmė, 

gyvasties individualus priimtinumas. 

 

13.1.7. Pavidalo išskirtinumo pasaulėžiūra 

 

Įasmenintas pavidalo išskirtinumas – erdviškumo – pasikartojimo pasaulėžiūra, tapatinanti 

pasaulį su lanksčiais kartotinumais, kurie rodomi materialume, gebančiame perduoti reiškinių gyvasties 

pavidalą. Pavidalai laikiname materialume perkeliami į ilgaamžišką; atsiranda materializavimo 

galimybės iš karto orientuotis į ilgaamžiškumą. Pavidalo išskirtinumas dažniausia siejamas su žmogumi. 

Tačiau tai ne vienintelė priemonė pavidalui – ja gali būti kitokios figūros, apsupties detalės, sąsajos su 

vaizdo išskirtinumu. Pavidalinimas – pavidalo suteikimas – visada judesio priemonė. Netgi ramuma 

tolygi vidiniam judesiui ne tik erdviškume bet ir laikiškume. Pavidale tik vienas tikrintinas momentas, 

tačiau talpinantis visa kas prieš tai ar po to – tai dinaminis išraiškingumas. Pavidalo priimtinumas 

skleidžiasi laike – panaudojama pavidalų dermėje, tuo parodant judėjimą. Pasikartojimo talpumas 

pasirodo vis kitokiu, judant ratu ir keičiant apžvalgos rakursą, poziciją. Pavidalo monumentalumas jį 

priartina prie tikėjimo veiksena. Apskritai, išskirtinis pavidalas – tai platus subendrinimas, 

pasikartojamumo ir išraiškingumo aplinkos, formų žaismė erdviškume. 

Pavidalinimas kaip pasaulėžiūros matymas sietinas su pagarba mirusiesiems; monumentaliu 

išaukštinimu, vidinės laisvės potyriu; tikėjimo veiksena monumentaliu įforminimu – įtampos 

dvasingumo gyvastyje perdavimas; individualiu, valingu, iniciatyviu, veikliu kartotinume žmogiškumu; 

paradiškumu ir keisčiausia žaisme; iškiliu paprastumu ir racionalumu; bendrinimo – stebėsenos 

ypatumu; pavidalų kartotinumo subendrinančia, netgi simboline traktuote ir pan. Pavidalo išskirtinumo 

pasaulėžiūros galvosena gilina pavidalinimo turinio stebėseną, išplečia galimybes lanksčiai išreikšti 

epochos/ sustojimo dvasingumo gyvastį. 

 

13.1.8. Tradicijos kalbėsenos pasaulėžiūra 

 

Tradicijos kalbėsena profesionaliai tapatina pasaulį veiklinančiu žodžiu. Tai  priemonė, kuri nors 

ir ne tiesia linija, bet nenukrypstamai plečiasi. Priemonės sferoje savastingumo ir bendrinantys 
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reiškiniai, didžiuliai staigūs pokyčiai bendrume ir vieši masiniai judėjimai, asmenybės dvasingumo 

gyvastingumas, jos potyriai. Tradicijos kalbėsena šią medžiagą panaudoja įvairiai rodomame arba 

sumanymo tęstinumo pasirinkimo tikrume, arba aiškinime apie sambūvius, arba žmogaus vidinio 

pasaulio atsiskleidime ieškojimuose. Tai gebėjimas į savitą turinį įtraukti ir mintis, ir reiškinių viešąsias 

formas, o tuo pačiu nesišalinti nei nuo iškilaus išmintingumo, nei nuo savastingos būties.  

Vykdymo pasaulėžiūroms (ženklinio išskirtinumo, laikysenos išskirtinumo, minties 

išskirtinumo) profesionaliai tarpusavio patikrai reikia kitų žinovų, perduodančių viešumai 

žinovo/autoriaus darbingumo kartotinumus. Nevykdymo pasaulėžiūroms (vaizdo išskirtinumas, 

pavidalo išskirtinumas) nereikalingas darbingumo patikrai tarpininkas – žinovas tarp žinovo/autoriaus ir 

viešumos. Tradicijos kalbėsenos pradžia vykdymo pasaulėžiūroje – kai tik šnekama ir nerašoma. Raštas 

nepanaikina šnekėjimo, tačiau tradicijos kalbėsenai svarbiausia tai, kad tai nevykdymo pasaulėžiūra. 

Tradicijos kalbėsena žinotinume keičiasi. Keičiasi  joje įspaudus palikę gyvastingieji  reiškiniai, 

pasaulėžiūrinės pozicijos ir jų darytojų idealai, išryškėja naujos veiklinančios aplinkos, duotys ir formos. 

Tradicijos kalbėsenos numatyme ir procese visi elementai ir ypatumai judrūs žinotinume. Tradicijos 

kalbėsena – gyvastinga, judri veiklinanti sistema, jautriai reaguojanti į gyvastingumo pasikeitimus. 

Tradicijos kalbėsenos pažangos procesas – tai tvirtumo ir kintamumo, perimamumo ir naujumo 

tarpusavio patikra. Tradicijos kalbėsenos kintamumas žinotinume numato ir būtiną „konservatyvumą“. 

Pakitimai jos esaties negriauna ir nereikalauja pakeisti išmintingumu – esatyje derinami amžini pradai, 

priklausantys pačiam tradicijos kalbėsenos savastingumui. Amžina duotis ir priemonė – tai žmogaus 

gyvastis viešinime ir viešinimo gyvastis pasaulyje; žmogus, savastingumas, bendrinimas ir jų tarpusavio 

sąveika. Pirminės tradicijos kalbėsenos idealuose nekinta dalingi/ laimintys žmonės, bendrumo pažanga 

per individo asmenybę o ne nežiūrint į jį ir ne jo sąskaita. 

Žodis – tradicijos kalbėsenos kartotinumo amžina statybinė medžiaga. Kartotinumas yra pačios 

kalbos pagrinduose, kalba daroma viešinime, pasinaudojant viešinimo bandymais ir tampa mąstysenos 

forma. Kalba žinotinumo procese – tai dėliojimas, pernešant panašumo bruožus nuo reiškinio prie 

reiškinio, prisodrinant pasaulio regėjimais ir parengiant tikrovės apimčiai. Žodis – labiausia lanksti 

medžiaga tiesiogiai priklausanti dvasingumui. Žodis tradicijos kalbėsenos numatyme lankstus, judrus, 

kintantis ir savastinga prasme apribotas. Ieškojimuose ir gyvastingas, ir tikroviškai pajėgus. Tradicijos 

kalbėsena žodžio lankstumo ir beribių išraiškingumo galimybių dėka geba atsirinkti bet kurios 

pasaulėžiūros veiklinančio turinio elementus. Į tradicijos kalbėseną galima „išversti“ kitų pasaulėžiūros 

matymų kartotinumus. Išmokymo mintį galima sudėlioti kaskart kitais žodžiais, perfrazuoti. 

Veiklinančios minties išraiška galima tik apribotais žodžiais ir išdėstytais tik apribota tvarka. Atskiri 

mokymai abstrahuoja vieną iš realumo duočių. Veiklinanti tradicijos kalbėsena imasi realumo kaip 

pilnatviškumo, supinto iš įasmenintų ir esančių tarpusavio patikroje savitumų ir ypatumų. Dėl to 

veiklinančiame tekste, skirtingai nei išmokyme, kiekviena frazė yra vienintelė galima ir joje nieko 

negalima pakeisti be nuostolio išraiškingumui ir prasmei. Tradicijos kalbėsenos kartotinumas pateikia 

reiškinius kaip nesuskaidytą pilnatviškumą ir šnekėsenos dėmesingumas čia įgyja didžiulę reikšmę – dėl 

to sudėtinga tokį veiklinantį numatymą pateikti kitokia (ne tradicine) kalba. Tradicijos kalbėsenos 

žodinė forma leidžia išreikšti ne tik profesionalumo bet ir bendrinančius – politinius/derinamus idealus, 

nustatyti tamprų ryšį su bendrinančio žinomumo formomis – filosofija/išmintimi, politika/derinimu, 

morale/įsipareigojimu ir kt. Tradicijos kalbėsena yra vedančioji pasaulėžiūrų sistemoje ir derinant 

esatyje įtakoja kitų pasaulėžiūros matymų pažangą. 

Tradicijos kalbėsenos numatymo veiklinančiame priimtinume principingai skirtingai esatyje 

derinami įasmeninti priimtinumai - profesionalizavimas per individualumą ir masiškumą. Griežtai 

žiūrint masiškumas nesireiškia tradicijos kalbėsenos „plėtros“ geba. Tokiais atvejais tradicijos 

kalbėsenos mintis ne tik išreiškiama kitose (masinėse) aplinkose, kitokia (masiškumo) kalba, bet ir 

semantiškai kitaip. Įasmenintų pasaulėžiūros matymų įasmenintas rezonansas nėra jų didesnio ar 

mažesnio vertingumo paliudijimas. Masinės komunikacijos pažangoje individualumas praranda savąją 
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viršenybę, tačiau tai nesumenkina tradicijos kalbėsenos reikšmės. Galimas teiginys, kad žmonijos 

žinotinumas tai, visų pirma, komunikacijos žinotinumas, (o ne sumanymų gebos) kuris apriboja 

gyvasties rėptį ir gyvensenos rėptį. Šiuo požiūriu žmonija praėjo žodinės, rašytinės, po to spaudos, dabar 

– masinio pasikartojimo komunikacijos stadijas. Taip dėstant, gyvensenos priimtinumas priklauso ne 

nuo spausdinto teksto, o nuo kintančių ekonominių paveikslų – ir tuo baigiasi individualumu paremta 

civilizacija. Tačiau gyvybingi faktai ir teorizuojančios nuostatos,  remdamiesi gyvensenos pozicijomis ir 

individualumo reikšme, rodo kitką: gyvensenos realių paklausimų struktūrą ir individualumo reikmės 

tradicijos kalbėsenoje; veiklinančių numatymų masinį pateikimą ir, po to, individualumo raiškų 

didėjimą, (masiškumo mąstysenoje modeliavimas negali įveikti išskirtinės minties individualaus 

palaikymo aplinkų, audiovizualizuotos aplinkos neišsemia individualumo); kiekvieną atskirą 

pasaulėžiūros matymą su savitai ypatingomis numatymų, plėtros, priimtinumo ir komunikacijos 

formomis – nepakeičiamą savita bendrinančia reikšme. Individualumas nepakeičiamas jokiu 

veiklinančiu potyriu. Tai veiklinančios komunikacijos pagrindinė forma. Toks individualumo 

profesionalumo statusas aiškintinas atremtimi į savaeigę kalbą, kuri naudojama kasdieniškume ir kurioje 

sukoncentruotas buvusių kartų ir dabartiniai bandymai kaip vienas didžiulis bandymas; įpareigojančiu 

kryptingumu į priimtinumo bendrinantį darbingumą, išraiškingumą, nuolatinę viršfrazinės prasmės 

pagavą. Gyvensenos individualumo dėka matomi pasaulėžiūros ir ženklinio išskirtinumo (ypač 

programinio, pritariančio, palaikančio), o taip pat laikysenos parodomumo pasikartojimų aspektai. 

Tradicijos kalbėsena grindžiamas masiškumo mąstysenoje ir galvosenoje modeliavimas, naudojant 

aiškinimus ir pasirinkimus. Tai liudija, kad individualumas, visų pirma, pasireiškiantis skaitymu – 

profesionalumo gyvensenos fenomenas eilėje veiklinančios komunikacijos matymų. Individualumo kaip 

veiklinančio perdavimo rėpties pajėgumas aiškintinas ir priimančiojo savito bandymo ypatingu 

aktyvumu, ir atremtimi į daugiaamžį tęstinumą, ir tradicijos kalbėsenos ypatybe kartojimuose bei 

išraiškingose aplinkose, nukreiptose į pritariančiojo  fantaziją. Tam svarbu ir individualumo  tiesus ryšys 

su gyvensenos užimtumo ypatumais, tradicijos kalbėsenos grindžiančiąja reikšme (žodžio dėka) visai 

gyvensenai. Tradicijos kalbėsenos numatymo skaitymas tuo pačiu ir vertinga galimybė įtakoti mūsų 

savaeigę kalbą, kalbos potyrio pažangą, kalbinio darbingumo gebėjimus, juos turtinti. Individualumo 

atrama – veiklinančio žodžio didžiulis lankstumo ir idėjiškumo potencialas, vertimų į kitokią kalbą 

galimybės ir žinotinumo bandymai bendrinantis su kitokios kalbos užimtumo gyvensena. 

Individualumas – tai ir veiklinantis/gyvensenos fondas ir aukščiausios pasaulinės vertybės padarytos 

tradicijos kalbėsenoje, lanksčiai „surištoje“ su bendrinančio žinomumo formomis – filosofija/išmintimi, 

morale/įsipareigojimais ir kt.  Pagaliau individualumas reikalauja didelių intelektinių pastangų, o tuo 

pačiu naudojasi aukštu mėgavimosi efektu, geba paveikti asmenybę ne „mozaikiškai“, ne 

manipuliacijoje, o pasaulėžiūra. Tik perdavimų apsuptyje (masinė gyvensena) tradicijos kalbėsena 

tampa žmonių žinomumo manipuliacijos aplinka. Tradicijos kalbėsenos išrankumas ir gėrybiškumas 

asmenybę formuoja, o ne ja manipuliuoja. Tai ir daro tradicijos kalbėseną vedančiąja veiklinančios 

komunikacijos rėptimi, nors pagal įtakos masiškumą, nusileidžiančią kitiems pasaulėžiūros matymams 

(savu laiku – tikėjimu veiksena, po to – masiškumo modeliavimui mąstysenoje ir galvosenoje, 

laikysenos modeliavime ...). 

 

13.1.9. Palaikomumo pasaulėžiūra 

 

Palaikomumas – pasaulėžiūros matymas veiklinančiai tapatinantis pasaulį per pasirinkimo 

tikrinimą, kurį esatyje derina įasmenintojas palaikančiųjų akivaizdoje. Palaikomumo pagrindas – 

pasirinkimas, kuris naudojasi ir vaizdu, ir pavidalu, ir tikėjimu veiksena, kai kada masiškumo 

mąstysenoje modeliavimu, ženklų sistemomis, laikysena. Palaikomumas – kolektyvinis darbingumas: 

išskirtinės minties reginiui tarnauja ir žinovas/autorius, ir žinovas/veiklintojas, ir žinovai/veikėjai 

(vaizdavimas, pavidalinimas, ženklinis sisteminimas ir pan.), ir žinovai/įasmenintojai/tikrintojai. 
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Pradinėse palaikomumo pakopose žinovas/autorius, žinovas/veiklintojas, 

žinovas/įasmenintojas/tikrintojas – vienas asmuo; po to reginio principu tampa ansambliškumas. 

Veiklintojas daro reginį – aiškina autoriaus išskirtinę mintį – sugalvojimą, parengia palaikomumą ir 

nukreipia jo seką. Palaikomumo kartotinumo „statybinė medžiaga“ – gyvas žmogus – 

įasmenintojas/tikrintojas su savuoju gyvastinguoju pastabumu ir bandymu. Per tikrintoją derinami kitų 

žinovų – autoriaus, veiklintojo, veikėjų sugalvojimai. Įasmenintojas įtraukia į tikrinimą visa, kas 

pakylėta ir suteikia palaikomumui aplinką. Jeigu perdavimai nebus palytėti tikrintojo dvasingumu, 

savito pakylaus pavedėjimo teisybe, jie liks negyva butaforija. Kita vertus, patys bendriausi supančios 

aplinkos pažymėjimai atgyja veiklinime, jeigu tikrintojas/įasmenintojas veikia pagal numatymą kaip 

žmogus pateiktoje apsuptyje. Tikrintojo meistriškumas reikalauja skvarbaus dvasingumo – pastabumo, 

dėmesingumo, mokėjimo atrinkti ir subendrinti fantazijos, atminties, atvirumo, išraiškingų aplinkų 

(kaskart pasikartojantis pateikimas, lankstumas, mimika, gestai, tartis) gyvastingą medžiagą. 

Palaikomume darbingumo aktas (tikrintojo/įasmenintojo padarytas kartotinumas) vyksta palaikančiųjų 

akivaizdoje ir dėl to dvasinga tarpusavio patikra pagilėja. Čia matomas darbingumo procesas, o 

masiškumo mąstysenoje modeliavime – tik rezultatas. Palaikančiųjų akivaizdoje reginys nuolat 

vyksta/kartojamas, tikrintojas/įasmenintojas praturtėja naujais gyvastingais pastebėjimais, 

apgalvojimais, atsižvelgia į bendrinimosi su palaikančiais bandymo eiga. Palaikomumas ne tiek masiška 

pasaulėžiūra kaip masiškumo mąstysenoje modeliavimas, nes negali skleisti tūkstantinių kopijų. Jeigu 

palaikomumui panaudojamos masinės komunikacijos aplinkos, tai dingsta gyvas kontaktas su 

palaikančiaisiais. Palaikomumo pasaulėžiūra tai ir apeigos siaurame rate, ir tūkstantinės minios 

akivaizdoje, ir vieša – religinė forma, besiremianti liturginiais pasirinkimais, ir vykdoma bažnytinių 

apeigų dalis. Palaikomumo pasaulėžiūros kita forma – viešinimas, kurią pripildo klaidžiojančių 

įasmenintojų/tikrintojų grupės, saviveiksmiškai derindamos esatyje viešinimo darbingumą buities ir 

papročių sumanymų tęstinume, viską paversdamos tyčiojimusi ir storžieviškumu. Palaikomumo 

pasaulėžiūros viešinimo formos dermėje su žmogiškumu – kaukėti neatitikimai arba kitu atveju – 

palaikomumo išmintingumas, pasaulinio išsidėstymo aplinkos analizė, bendrinimosi supriešinimo 

tvarkymas. Išskirtinis palaikomumas dėstomas norminančio profesionalumo ir racionalaus 

išmintingumo terpėje-pasirinkime ir didieji pasiaukojimai, ir neatitikimai, teigiantys idealumą, 

smerkiantys bendražmogiškuosius paklydimus. Įasmenintojas/tikrintojas skatina bendražmogiškumą, 

nusigręždamas nuo tvirto žinotinumo ir užimtinumo ypatumų. Kai palaikomumo pasaulėžiūra aplinka 

bendrinimosi supriešinimui, tikrintojai stiprina bendrinimosi išraišką, o pasaulėžiūra įgyja realumo 

bruožų. Palaikomumo masiškumo bandymai – masėms skiriamos viešinimo formos. Gatviniam 

paprastumui „bulvarinis“, „mažas“, „užmiesčio“ palaikomumas. Šalia to – romantiškas – pakylėjantis 

stabtelėjimas, ieškojimas, maištavimas, pasikartojančių potyrių išskirtinumai. Kitoks palaikomumas 

giliai, tik užimtume: realumas, aštri bendrinimo problematika, vertinanti sąveika su tikrove – 

pasityčiojimai, gyvastingumo aprėptys, asmenybės stebėsenos analizavimas. 

Veiklinimo praktika ir tikrintojo/įasmenintojo žaismės principų teorizavimas -  tai sisteminama 

darbingumo proceso valda žinomume ir  teikiamas toks pakylėjimas, kuris reikalauja, kad tikrintojas 

atitiktų kartotinumui. Įasmenintojo pakylėto tikrinimo teisybė atgaivina potyrio teisybę. Įasmenintojas 

privalo „nusišalinti“ nuo tikrinimo: tikrintojas ir kartotinumas  ne susilieja, o išlaiko atstumą tam, kad 

būtų matoma žinovo/autoriaus ir jo numatymo sąveika. Galimi pasirinkimai su masiškumo mąstysenoje 

modeliavimo elementais pakylėjimo pasaulėžiūroje – tai greita epizodų kaita, įasmeninimų veržlus 

tempas, masiniai pakylėjimai apimantys viešinimą žinotinumo procese. Įasmenintojo/tikrintojo 

darbingumo principai: pasaulėžiūros nustatymas/supratimas ir potyrio pasaulėžiūra. Pirmasis – tai, 

dažniausiai, intelektualus palaikomumas; antrasis – buitiniai pasirinkimai ir vyraujantis kartotinumas 

stebėsenos palaikomume, veržliai siekiantis jausenų tiesos. Galimos įasmeninimui palaikomumo 

sistemos: jausena – jausena; jausena – mintis; mintis – mintis; mintis – jausena. Pasirinkimo 

palaikomumas, kai tikrinimas iššaukia jausenas, o jausenos „perneša“ mintis, laikytinas išrankiu. 
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Įasmenintojo/tikrintojo užkrečiama, ryški, stabtelėti kviečianti „žaismė“ palaikančiajam „atsiliepia 

panašumu“. Tikrintojo ir palaikančiojo potyris tampa bendrinančiu. Palaikomumas, pasinaudodamas 

palaikančiojo stabtelėjimu, formuoja jo mintį. Kai vykdomas aiškinimasis apie sambūvius palaikomume 

– tikrintojas, racionalumo principų nešėjas, ašaroja ne dėl jausenų, o savito mokėjimo žinomume 

pastangų pagalba. Jis privalo būti žinovo/autoriaus minties laidininku. Mintis pavedėja visa, o tuo pačiu 

ir jautrumą. Išskirtinės minties pasirinkimas palaikomumui per aiškinimąsi apie sambūvius, tai kaskart 

kreipimasis į protą/mokėjimą, palaikančiojo priešpastatymas sambūviui, priverstinis aiškinimasis, 

sprendimų priėmimas. Masiškumo mąstysenoje modeliavimams palaikomumą grąžina palaikomumui, 

atmindamas galimybę „fotografuoti“ tikrovę (kaip terpę ir tikrintojo elgesį).  Masiškumo mąstysenoje 

modeliavimas – gyvastingumo pernešėjas ir pasirinkimo palaikomumas su tuo rungtyniauti negali. 

Veiklinantis pasirinkimas pakylėjimui turėtų vykti kitoje valdoje: gyvastingumo intelektualaus 

analizavimo, išmintingų pagalvojimų apie pasaulio sanklodą, žmogaus kilties giluminio subendrinimo. 

 

13.1.10. Paremtinumo pasaulėžiūra 

 

Bendrinančioje pažangoje paremtinumas tai, pirmiausia, dažnio antrinimas darbiniuose 

judesiuose, veiklos gebėjimuose , tarnaujantis žmonių sujungimui visaapimančiame procese. 

Paremtinumas prisideda prie bendravimo funkcijos įtvirtinimo ir pažangos. Paremtinumas galimas 

sąsajoje su tradicijos kalbėsena, su laikysena. Paremtinumo pasaulėžiūra ženklina ypatingas savybes, 

kurių nėra jokiame savastingume ir kurios esatyje derinamos tik paremtinumu (išskirtinėmis 

ženklinėmis sistemomis). Iš kur toks ženklumas? Paremtinumo pasaulėžiūra atsiranda ten, kur atsiranda 

jausenos ir veržlumas, įaudrintas, skvarbus pateikimas. Paremtinumo pagrindas – pasikartojimai ir darna 

sąveikoje duodantys savaeigę mintį. Paremtinumo pasaulėžiūros pateikimų apibendrinimai matomi 

viešose savaeigėse mintyse, kurios gludinosi ilgus metus. Paremtinumo kartotinumo pagrindas – 

žmogiškasis pateikimas, visada pripildytas stabdymu, „išaustu“ is žmogiškųjų jausenų. Tuo 

paremtinumas ir ypatingas, kad kreipiasi į žmones tiesiogine dvasingumo kalba, jaudina žmogų, iššaukia 

stabtelėjimų besikartojančią gausą ir jų potyrius. 

Paremtinumo pasaulėžiūros kartotinumas tiesiogiai nematomas nei vaizdu, nei tvirtu žodžiu. Jis 

neperduoda taškinių sąvokų, nepadaro išskirtinių vaizdų, nepaaiškina sambūvių. Paremtinumo 

pasaulėžiūra tai ne priemonių pasaulio pakartojimas, o besikartojančios žmogiškosios jausenos ir 

mintys. Tam, kad mintis taptų pateikta ji privalo būti išreikšta. Paremtinumo pasaulėžiūros kiltis 

įtampoje. Tai ne tik ypatingos kilties įtampa, bet ir tokių įtampų judrumas, jų srautas laikiškumo 

tėkmėje, išreiškiantis begalę žmogiškųjų gyvastingumo jausenų, pergyvenimų. Taip dėstant 

paremtinumas – įtampų paieška. Paremtinumo pasaulėžiūra įtampų kartotinumuose subendrintai 

išreiškia gyvastingumo procesus, derinamus esatyje. Paremtinumas ypač sudėtingas pasaulėžiūros 

matymas, nes jo kartotinumas apima pažangius pasikartojimus ir įtvirtintas intuityvaus profesionalumo 

koncepcija. Racionalizuojant – paremtinumas slaptingos aritmetinės dvasingumo pratybos. Kitaip – 

paremtinumas paslėptos metafizinės dvasingumo pratybos apie kurias nėra galimybės pasidalinti 

išmintimi, aklas nežinomumo, visur esančios valios tiesioginis kartotinumas; arba - paremtinumas 

svetimas matomo pasaulio pažinumui, kadangi nuo pastarojo nepriklauso ir gali būti derinamas esatyje 

net ir tada, jei šio pasaulio vaisai nebūtų (to negalima pasakyti apie kitus pasaulėžiūros matymus). Dar 

kitaip – paremtinumas aukščiausia žmogiškojo pažinumo forma. Teiktina teorizavimui žiūra: 

paremtinumas – tai realios tikrovės imtis stabtelėjimų jausenose ir idėjose, nuspalvintuose potyriais, 

pasireiškianti per ypatingos kilties įtampą, kurios pagrindas žmogiškųjų pateikimų subendrinimas. 

Paremtinumo pasaulėžiūros svarbiausieji elementai ir išraiškingos aplinkos: savieigos/išskirtinumo 

pateikimo sutvarkymas; dalių tarpusavio ir su visuma sąryšis; darna; įasmeninimas; dažnis; 

gyvybiškumas; įtampa, įtampos judrume stabdantis pajėgumas. Paremtinumo pasaulėžiūra artima 

tikėjimo veiksena pasaulėžiūrai ypač dažnio ir formos (tolimų nuo kilties gyvastingumo) reikšmingumu; 
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veiklinančio abstrahavimo aukštu laipsniu konkrečiai gyvastingai medžiagai, kurią „sutrauktame“ 

matyme apima kartotinumas, galimybe apimti ne tik atskiras dalis ir vietas gyvastingume, o įvardinti jo 

dvasingumą, jo šerdį. 

 

13.1.11. Laikysenos pasaulėžiūra 

 

Paremtinumo aidas – laikysena. Elgesys – pasikartojantis išskirtinumas, virtęs judesio 

žmogiškąja  savitvarka, savieiga, įtakojama žmogiškojo savastingumo, pasaulėžiūros minčių ir potyrių. 

Laikysenos pasaulėžiūros kartotinumas pasirodo per judesio išskirtinumą, kartais pripildytą 

mėgdžiojimo, kartais perimto elgesio iš buitinės, veiklios ar karinės panaudos. Pakylėtas numatymas 

laikysenos pasaulėžiūroje garsina elgesį; garsinimas ir laikysena neatsiejami vienas nuo kito ir 

paremtinume, ir pritarime. Žmogiškasis stabtelėjimas matomas ir laikysenoje – elgesys gali būti 

siejamas su priimtinumo ir nepriimtinumo potyriais, jų keisčiausiomis išraiškomis arba kasdieniais 

stabtelėjimais buityje, veikloje. Elgesys glūdinamas ir bendrinimas amžiais, atsiskiria pilnatviškos 

laikysenos sistemos, turinčios savitą veiklinančią kalbą. Elgesys – tai užimtumas subendrinta forma, 

išreiškiantis viešinimo ypatumą. 

Elgesys kaip aplinka, jungianti žmones, svarbus veiklos procesų numatymų tęstinumui, 

bendrinimo sambūviuose, kai vyksta masinis pasitikrinimas. Tą reikia mokėti atvaizduoti ir išmokyti. 

Išskirtinis elgesys ypač matomas Dievo garbinimo apeigose; taip pat elgesys pagerbimo metu; 

rungtyniavimo (sportinio, karinio ir pan.) ir t.t. Tai gyvastingo viešinimo gyvybingumo reikšmės. Visai 

kitoks elgesys atotrūkio, uždarumo, vidinių prasmių aplinkoje. Laikysenos pasaulėžiūra neaktualizuotina 

viešajame administravime dėl pastarojo normiškumo, tačiau viešinime elgesys ir pasaulėžiūra privalo 

atitikti pažangai. Kartais elgesys siejamas su greičiu, kartais su lėtumu; jis gali būti privaloma 

laikysenos dalimi tam tikrose aplinkose, o ypač pakylėtuose numatymuose. Elgesys, įasmenindamas 

taikomosios pasaulėžiūros „sėkmės atvejus“ laikysenos pasaulėžiūroje, priartėja prie paremtinumo tiek 

viešinimo ansambliškume, tiek pakylėtų numatymų pasitikrinime, pateikdamas lankstų žmogiškumą 

judrume. 

 

13.1.12. Individualumo modeliavimo pasaulėžiūra 

 

Individualumo modeliavimo pasaulėžiūros duotis, t.y. tam tikro aprašo duotis – priemonių 

numatymo tęstinumas, remiantis materialumo dėsniais. Aprašas ir pasaulėžiūra – kokia sąveika? Gal 

nebereikalingas veiklinimas? Aprašas, kaip individualumo modeliavimas, ypač veiksmingas išmokymui 

ir apribotas veiklinime. Tuo individualumo modeliavimas, kartu su visais ypatumais teorizavimui, 

teiktinas kaip pasaulėžiūra. Individualumas pasaulėžiūroje – tai įasmeninta akimirka, saugotinas 

gyvybingumo faktas. Individualumo modeliavimo pasaulėžiūra – dokumentiškai reikšmingo 

kartotinumo padarymas įvairiai naudojamo materialumo aplinkoje; jis veikliškai išraiškingas ir 

patikimai apraše apibrėžia tikrovės derinimo esatyje momentą. Dokumentiškumas – individualumo 

„aprūpinimas auksu“. Individualumo modeliavime gyvastingumo faktai beveik be apdorojimo iš 

tikrovės sferos pernešami į veiklinančią. Galimybių ir meistriškumo pažanga žinovui leidžia perduoti ir 

jo aktyvią sąveiką su objektu (rakursas, paryškinimai ir nuošalės, individualumo kartojimasis viešumoje, 

ryšys su priemonėmis, momentų parinkimas). Individualumo modeliavimas vis naujose aplinkose 

atveria jo besikartojantį talpų ryšį su pasauliu, išplečia informatyviai besikartojančio ir veiklinančio 

išraiškingumo galimybes. 
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13.1.13. Masiškumo modeliavimo pasaulėžiūra 

 

Tai ne vien techninės ir mokslinės/išmokymo pažangos pasekmė. Gyvastingumo patikros 

reikalauja  kintantys bendrinimo ypatumai, viešinimo judėjimų didžiulių užmojų pakartojamumas ir 

veiklinantis įprasminimas, milijoninių masių įtraukimas į žinotinumo darbingumą, bendras 

gyvastingumo pajėgumo augimas, pačių įvairiausių procesų tarpusavio priklausomybės plėtimas ir 

gilinimas (tikrinimo permetimo geografiniame erdviškume greitis, sambūrių vienoje žemės rutulio 

vietoje ryšys su sambūriais kitose vietose; žmogaus tarpusavio patikra su įasmenintomis tikrovės 

sferomis), žmogaus gyvybingo dvasingumo individualizavimas ir pakylėjimas viešumoje. Masiškumo 

modeliavimo pasaulėžiūra remiasi kitomis pasaulėžiūromis – tradicijos kalbėsenos (aiškinimasis 

apimantis ir smulkmenas ir plačią tikrovę; atskiriantis stambų ir bendrą planus, eigodaros pažangą 

dėstant dalis ir t.t.); palaikomumo (numatymai – materialumo patikra ir vidinis žmogiškasis potyris); 

vaizdo išskirtinumo (tikrovės atkartojimas naudojantis stambiu planu, „stop“ kadru su jo vidiniu 

veiklinančiu deriniu; sambūrių eigodara išskleista laike; siekis pateikti palaikymui masinio viešinimo 

judrumo įtampą, žmonių profesinius iššūkio pobūdžio judėjimus, priešybių tarpusavio skvarbą). Tai 

prielaidos masiškumo modeliavimo veiklinančiai – besikartojančiai mąstysenai. 

Pasaulėžiūrų hierarchija esatyje nederinama. Masiškumo modeliavimas iškilesnis už 

palaikomumą, tradicijos kalbėseną, vaizdo išskirtinumą kai reikia padaryti apžiūrimus kilnojamus 

kartotinumus, gebančius apimti gyvastingumą šiuolaikiškume kaip visokeriopai profesionaliai 

reikšmingą ir savitai besikartojantį. Masiškumo modeliavimu perduodama: sustojimo/epochos judrumo 

pajėgumas; laikiškumas, kai aplinkos išryškinimu perduodama veržli sambūvių kaita, parodant jų 

logiką. Tačiau masiškumo modeliavimas neturi gyvo ryšio, kurį turi įasmenintojas/tikrintojas 

palaikomume, ar gyvastingumo „akimirkų“ dokumentavimo, kuriuo naudojasi individualumo 

modeliavimas. Masiškumo modeliavimas – sintezės pasaulėžiūra: masiškumo modeliavimo kartotinumo 

sudėtiniai organiški elementai ir tradicijos kalbėsena (bendrieji ir ženkliniai tekstai), ir vaizdo 

išskirtinumas (masiškumo modeliavimas vaizdo išskirtinumo sąryšomis, masiškumo modeliavimo 

terpės išskirtiniai vaizdai, pasaulėžiūros pasikartojamumo deriniai, dermė), ir palaikomumas 

(įasmeninimo/ tikrinimo žaismė). Masiškumo modeliavimo kartotinumas tai ir žodinis, ir ženklinis 

sisteminimas tampantis visaapimančiu palaikymo – paremtinumo kartotinumu, besinaudojančiu ir 

erdviškumo galimybėmis. Masiškumo modeliavimas, pirmiausia, vaizdinys, po to kalbėsena, kaip savita 

veiklinanti aplinka, ir žinoma, technikos panaudojimas – stereoskopija, stereofonija, trimatiškumas ir t.t. 

Masiškumo modeliavimui būdingas ne tiek pritariamumo kiek paremtinumo patikrinimas. Vardintini 

masiškumo modeliavimo aprašai, kurie daugiau sąveikauja su sambūvių aiškinimusi nei su pasirinkimu. 

Masiškumo modeliavimo žinovas gali nepaisyti tų apribojimų, kurie neišvengiami pasirinkimų 

pakylėjimo žinovams. Dėl to masiškumo modeliavimas gali apimti bet kurį sambūvį ir reiškinį, 

neatsižvelgiant nei į masyviškumą, nei į menkumą, nei į milžiniškus išmatavimus laikiškume ar 

erdviškume. Jam pakylėjimo vieta – visas pasaulis; patikrinimas, gali lengvai ir laisvai kilnotis 

laikiškume ir erdviškume. Masiškumo modeliavimo tiesa užimtumų plėtroje. Prie jo iškilaus 

veikliškumo ir techninio aprūpinimo prisidėjo daugelio užimtumų žinovai. Masiškumo modeliavimui 

labai svarbu sudėstymas (surinkimas, sujungimas), stambus planas (atskirybių „išdidinimas“), masiniai 

praregėjimai, žinomumas/ žinojamumas, individualumo modeliavimas masiškume, išryškinimai, 

galimybė išaukštinti žmogiškosios būties mįsles ir paslaptis. 

Masiškumo modeliavimo veiklinanti – kalbinė aplinka ir semiotinė sistema turtingos ir įvairiai 

besikartojančios: „sudėstymas“, atstumo tarp palaikančiojo ir palaikomojo kaita (stambus, vidutinis, 

bendras planas), požiūrių į fiksuojamus sambūvius kaita ir t.t. Pirmapradis masiškumo modeliavimo 

kartotinumo elementas „kadras/ rėmas“ – vaizdų sistemos elementas, pavienis atvaizdas – jis fiksuoja 

žinovo dėmesingumo priemonę, kai svarbiausia ne tai, kaip žinovas mato pasaulį, o tai, ką jis mato. 

Sudėstymas, priešingai, išryškina objekto regėjimo pobūdį ir kokybę, padeda išskirti tai, kas svarbiausia; 
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atskleidžiamas „kadrų“ prasminis ryšys ir perduodamas gyvastingumo judrumo dažnis, 

įasmenintojo/tikrintojo vidinis parengtumas. Masiškumo modeliavimo kartotinumas laikiškas, 

paslankus, turintis įtampos dažnį. Kartotinumas apribotas ne tik tikrintojų darbingumu/elgesiu, bet ir 

sudėstymu, atskleidžiančiu stabtelėjimo epizodo turinį. „Lėtu sudėstymu“ perduodamas ramaus 

stebėtojo potyris, sambūviai atskleidžiami nuosekliai be pertrūkių. „Greitame sudėstyme“ – didėjanti 

stebėtojo įtampa, veržlus sambūvių srautas. Masiškumo modeliavimo produktas – gebėjimas ryškinti 

gyvybingus paveikslus ir parodyti juos darbingume. Gebėjimas naudotis įvairiomis judrumo formomis, 

rakursais praktiškai beribis – tai ir sudaro masiškumo modeliavimo turtingas veiklinimo galimybes, 

teigiančias gyvastingumą kaip gėrį ( turimą siekimą, turėtą). 

Masiškumo modeliavimas nuolat pasipildo kitų pasaulėžiūros matymų išaukštintais atradimais- 

sistemomis, analizės metodais, intelektualumu. Žmogaus mintis, jo individualus vidinis pasaulis tampa 

modeliuojamais. Masiškumo mąstysenoje modeliavimas – pasaulinės civilizacijos lobyno dalis. 

Masiškumo modeliavimo aukštumos gretintinos su pasaulinėmis tradicijos kalbėsenos, vaizdo ir 

pavidalo išskirtinumų aukštumomis. Progreso galimybės taipogi neišsemiamos. 

 

13.1.14. Veiksenos modeliavimo pasaulėžiūra 

 

Kas tai? Kaip apriboti? Masiškumo modeliavimas skirtas namų buičiai? Reginys? Apibrėžčių 

rėptis? Naujas pasaulėžiūros matymas? Vieni vadina monstru, kiti svajokliu, dar kiti – stebuklu. Visa tai 

pasinaudojimas nauja technika ar naujas profesionalumas? Veiksenos modeliavimas ne tik masinio 

informavimo aplinka, bet ir pasaulėžiūra, galinti perduoti įvairiu atstumu profesionaliai apdorotus būties 

potyrius. Veiksenos modeliavimo masiškumas didesnis nei masiškumo mąstysenoje modeliavimo. 

Pirmasis patraukia įvairiai galvojančių mases audio ir video informatyvumu – tai bendrumo vertybė. Be 

to pateikiama tai, ko kiekvienas atskirai pats negali pamatyti – geriau kartą pamatyti nei dešimt kart 

išgirsti. Veiksenos modeliavimo išraiškos ir pasikartojimo ypatybės: išraiškai svarbiausia apšvietos 

aplinka, priemonių priimtinumo rakursas, sudėstymas; priemonės priartinimas suteikia dideles 

galimybes veiklinančiai išraiškai; „paslėpto sudėstymo“ ritminis derinimas su netikėtais  pertrūkiais, 

dėmesio į kitą objektą nukreipimu. Veiksenos modeliavimas nors ir faktografiškas, artimas 

savastingumui, chronologiškumui, turi didžiules galimybes tikrovės atrankai ir interpretacijai (čia slypi 

pavojus standartizuoti žmonių galvoseną). Tos pačios dvasingumo produkcijos „masinis naudojimas“ (o 

jeigu dar nekokybiškas) geba iššaukti bendrinimo žinomumo štampavimą. Dėl to labai svarbu pateikime 

profesionalumo vektorius ir pateikimų veiklinantis lygmuo. Veiksenos modeliavimo ypatingumas, 

siejantis su taikomąja pasaulėžiūra – priimtinumo vidinis uždarumas, „namiškumas“. Tai pasaulėžiūra, 

atėjusi į kasdienius namus, tapusi mūsų buities dalimi. Šios pasaulėžiūros matymas – nauja 

tikrintojo/įasmenintojo kokybė – visi, kurie įtraukiami į veiksenos modeliavimą tampa ne tik apriboto 

užimtumo žmonėmis bet ir gyvastingu kartotinumu, veiklinančio parodymo, naujame pasaulėžiūros 

matyme, dalyviu. Dėl to ypač svarbu, kad kiekvienas veiklinančio modeliavimo gyvastingumo atvejis 

būtų gyvybingas, „neužprogramuotas“ žmogus, palaikančiųjų akivaizdoje demonstruojantis darbingumą, 

dialogo ar pokalbio metu mokantis kaskart be įtampos kalbėti ir atskleisti savąjį dvasingumą. 

Veiksenos modeliavimo pasaulėžiūroje savi skvarbumo kriterijai. Čia veikėjas privalo savitai 

sujungti įasmenintojo/tikrintojo, apibrėžčių žinovo ir veiklintojo ypatumus; patrauklumą ir išmanymą; 

lengvumą ir savaeigį bendravimą su žmonėmis; žaibišką reagavimą, išradingumą, šmaikštumą; gebėjimą 

improvizuoti, kryptingą viešumą ir viešinimą. Šiems kriterijams atitinka ne kiekvienas save skelbiantis 

veiksenos modeliavimo pasaulėžiūros atstovu. Veiksenos modeliavimo svarbus profesionalus ypatumas 

– akimirksniu pateikiamas įvykis, tiesioginė sambūvio vietos apibrėžtis, palaikančiojo įtraukimas į 

būtent dabar tekantį žinotinumo srautą, apie kurį vėliau prabils viešuma, dar vėliau - tradicijos 

kalbėsena, pakylėtas palaikomumas, vaizdo išskirtinumas. Pradžioje tiesioginė apibrėžtis veiksenos 

modeliavime naudojamas tik ypatingais atvejais – išskirtiniai reginiai, renginiai; po to suvokiama, kad 



105 

 

žinotinumas svarbu ne tik išimtinais momentais, bet ir kasdieniškume. Padažnėja savaeigio 

gyvybingumo komentarai, gyvastingais tampa išradingumas ir ryškinantis improvizavimas – taip 

atsiveria viešinimo aplinkos. Praktikuojamas „gyvybingumo eigos“ buityje „slaptas“ (ne  akivaizdus) 

stebėjimas. Veiklinanti, veikseną modeliuojanti apibrėžtis laikiškume tapati pateikimo realumui, net ir 

tuomet kai naudojamos „kronikos“ – palaikantysis pateikimą sambūvį esatyje derina „čia ir dabar“. 

Labai svarbu poveikio pasikartojamumas be atverties. Veiksenos modeliavimo pasaulėžiūra 

palaikomumui gali pateikti  visą pasaulį. Palaikantysis priverčiamas galvoti naudojantis viešinimo, 

visumos, žmonijos kategorijomis, rūpintis pasaulio likimais. Galima pasaulį išdėstyti ir jį atskleisti 

gyvastingais, matomais kartotinumais. 

Veiksenos modeliavimo pasaulėžiūros dar laukia savitas išrankumas palaikomume.  Ji gali būti 

pavojinga bendrumui ir lygiai taip pat atskleisti perspektyvas gėriui. Kaip Trojos žirgas ji gali įvažiuoti į 

patiklaus žmogaus proto ir dvasingumo apsuptį ir jį išduoti, padaryti priklausomu nuo apsupties, 

tiražuojančios sugalvojimus. Ši pasaulėžiūra gali tapti ir narkotiku, ir žmogaus iškilaus mokymo 

modeliu. Veiksenos modeliavimo pasaulėžiūros priemonė – visas pasaulis; formuojasi savito 

girdimumo, regimumo gyvastingumo, sąveikos su perdavimu, savitos paieškos pajėgumai. 

 

13.2. Žinotinos pasaulėžiūros matymų įtampos 

13.2.1. Pasaulėžiūros matymų bendrumo reikmė ir 

pažanga 

 

 Pasaulėžiūros matymai – sistema, judri žinotinume. Svarbu išskirti kiekvieno pasaulėžiūros 

matymo ypatumus ir sekti jų besikeičiančią tarpusavio patikrą žinotinume. Šalia to dera atminti: 

o tradicijos kalbėsena – veiklinančios gyvensenos žodinis pagrindas, įtakojantis kitas 

pasaulėžiūras; 

o kiekvieno pasaulėžiūros matymo pasirodymo laikiškumą; 

o pasaulėžiūrų funkcionavimo bendrume intensyvumą skirtinguose sustojimuose/epochose; 

o skirtingų pasaulėžiūros matymų reikmių bendrume žinotinus pakitimus; 

o pasaulėžiūros matymų skirtybių pobūdį (atskyrimą vienų nuo kitų, ypatingumo, 

nepakeičiamumo įgijimą) ir jų sujungimo pobūdį (sintezės formų priauginimas); 

o kiekviename sustojime (epochoje)  pasirodančius pasaulėžiūros matymus: aktualų ( labiausia 

atitinkantį šio sustojimo bendrumo – veikliškumo reikmes, labiausia masinį, viešinimą) ir reprezentacinį 

(pilniausia pateikianti sustojimo veiklinančią gyvenseną sekantiems sustojimams). 

Pasaulėžiūros matymai apribojami gyvastinga medžiaga – išdėstymo pagrindu ir žinovo 

asmenybės žinotinumo savastingumu. Kaip ir bet kuriame kitame veikime, veiklinančiame darbingume 

vyksta žmogaus esatyje derinimo pajėgumo supriemoninimas įtvirtinimui – dėl žinotinumo savitam 

kartotinumui. Šis savitas kartotinumas išryškėja veiklinančio  veikimo visose pagrindinėse funkcijose – 

pažinume, vertinime, daroje ir bendravime su pasauliu; taip pat kartotinumo subjekto – žinovo 

asmenybės tapačiame pažinume, tapačiame vertinime, tapačioje daroje, tapačiame bendravime (vidinė 

komunikacija). Pasaulėžiūroje vyksta formalūs ieškojimai, naujų veiklinančių aplinkų atradimai, 

siekimas to, kas vidinėje pasaulėžiūros esatyje dar nepažinu. Veiklinančios pažangos pagrindinė 

spyruoklė – bendrumo reikmės ir tai, kiek duotas pasaulėžiūros matymas geba aptarnauti šias reikmes. 

Atskirai imant vaizdo išskirtinumo ir pavidalo išskirtinumo pasaulėžiūros paremtos: formų tikslumu, 

giliomis išdėstymo žiniomis – atsiradusio nuolatiniame užimtumo viešinimo bandymo vaizdavime; 

dalių tarpusavio ryšio ir ryšio su visuma pažinumu; smalsumo skatinimu gėrio pajautai – dalyvavimas 

garsinant pasaulėžiūros matymą, pasikartojimus; įsiskverbimu į žmogaus dvasingumą – gėris ne vien tik 

materialus, bet ir įasmenintas; būties džiugesio, dvasingo mėgavimosi ir potyrių paieška. 
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13.2.2.Pasaulėžiūrų atsiskyrimas – žinotinumo tendencija 

 

Pasaulėžiūrų žinotinumas – tai jų atsiskyrimo ir išskirtinių ypatumų įgijimo žinotinumas. 

Tarkim, tai vaizdo išskirtinumo ir tradicijos kalbėsenos tarpusavio sąveika. Vaizdo išskirtinumas tai 

apšvietos profesionali jausena. Būtent apšvieta (arba ne – apšvieta) duoda vaizdo išskirtinumą – 

ypatingą sferą, vieną iš pasaulio tapatinimo galių. Pradžioje tai visaapimanti pasikartojimų pasaulėžiūra, 

kurioje ir priemonių apibrėžtys, ir lanksčios formos; po to – įasmenintos apšvietos galimybės ir jų plėtra; 

dar toliau – erdviškumas ir erdvinės perspektyvos, leidžiančios išskirti ne tik priemonių formas, bet ir jų 

sąveiką erdviškume. Sąveika gali būti prasmine, ryškinančia pasikartojamumo matą, dalių, po to dalių ir 

visumos derinimą. Aiškinimosi vaizdą (epizodų seka), artimą tradicijos kalbėsenai keičia ieškojimų 

vaizdai. Panaudojama vaizdų galvosena, apšvietoje ryškinanti pasaulio gėrybių gausą kaip jo 

profesionalų turtingumą. Per apšvietą esatyje derinamos priemonės, apribojamas jų bendrinantis 

išskirtinumas ir vertingumas. Galiausia, besikartojančių priemonių sąveikos apšvieta tampa vaizdo 

išskirtinume – numatyme, pagrindime – profesionalumo prasmės nešėja. 

 

13.2.3. Pasaulėžiūrų tarpusavio patikra ir sintezė – 

žinotinumo tendencija 

 

Veiklinančios gyvensenos žinotinume, šalia ryškėjančio kiekvienos iš pasaulėžiūrų  

išskirtinumo, vyksta ir kitas procesas – tarpusavio patikros ir sintezės stiprinimas, sintezės rėpčių 

kartotinumo gausos didėjimas. 

o Išskirtinė sintezės kiltis – neskaidri, įvairi, visaapimanti pasaulėžiūra, visaapimančioje 

žinotinumo gyvensenoje (sinkretizmas). Kiekviename fenomene ne tik įasmenintos veiklinančio 

veikimo užuomazgos, bet ir išmokymo, išminties, tikybos ir įsipareigojimo žinomumo užuomazgos. 

o Kita pasaulėžiūrų sintezės forma – vieno pasaulėžiūros matymo dominavimas kitiems 

(„pavaldumas“), bendrai dalyvaujantiems veikloje (tikėjimas veiksena kartu su monumentaliu vaizdo ar 

pavidalo išskirtinumu). 

o Galima sintezės forma – įvairių pasaulėžiūrų, atskirų, skirtingų elementų „susiklijavimas“, 

„koliažinė“ tarpusavio patikra. 

o Pasaulėžiūrų sintezė, kai jos vienodai sąveikauja tarpusavyje, susitelkdamos į ką nors naują 

(simbiozė) – tarkim, elgesio išgarsinimą (paremtinumas ir pasirinkimas tradicijos kalbėsenoje); arba 

masinį pakylėjantį pritraukimą/išblaškymą - reginį viešinimui – išskirtinį profesionalų palaikomumo 

patikrinimą (tradicijos kalbėsenos, paremtinumo, laikysenos, palaikomumo, ekscentriškumo tarpusavio 

patikra). 

o Veiklinanti sintezė gali pasireikšti „nuotraukos“ forma, kai viena pasaulėžiūra tampa kitos 

pagrindu tiesiogiai nedalyvaudama savitais pagrindiniais elementais veiklinančiame rezultate – tik kaip 

„nuotrauka“. Tokia tradicijos kalbėsenos ir laikysenos sąveika elgesio pakylėjime (pasirinkimo aprašas 

svarbu, bet pačiame elgesyje tradicijos kalbėsena kaip žodis nedalyvauja). 

o Kitokia sintezė – kai viena pasaulėžiūra apjungia kitas, išlikdama savita ir išsaugodama savąjį 

veiklinantį savastingumą (koncentracija). Taip masiškumo mąstysenoje modeliavime veiklinančios 

aplinkos ir bandymai iš vaizdo išskirtinumo, palaikomumo, tradicijos kalbėsenos ir kitų pasaulėžiūros 

matymų. Tas pats taikytina ir palaikomumo pasaulėžiūrai, esančiai veiklinančioje tarpusavio patikroje 

(su paremtumu, tradicijos kalbėsena, vaizdo išskirtinumu, tikėjimu veiksena, laikysena, individualumo, 

masiškumo, modeliavimu ir t.t.) ir išlaikančioje išskirtinumą, pasireiškiantį per įasmenintoją/tikrintoją. 

o Dar viena sintezės rėptis, kai vienas pasaulėžiūros matymas tampa aplinka kito perdavimui 

(transliacinis „sukabinimas“). Veiksenos, masiškumo, individualumo modeliavimas erdviškume ir iš 

vieno sustojimo kitam sustojimui perduoda veiklinančius palaikomumo, pakylėjančio 

pritraukimo/išblaškymo, laikysenos, vaizdo išskirtinumo ir kitų pasaulėžiūros matymų rezultatus. 
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Pastarosios dvi paminėtos sintezės formos rodo pasaulėžiūros matymų „techniškėjimą“. 

 

13.2.4. Tradicijos kalbėsena – veiklinančios gyvensenos 

verbalinis pagrindas, pasaulėžiūrą nukreipiantis matymas 

 

Tradicijos kalbėsena – pasaulėžiūros matymas toks pat, kaip pavidalo išskirtinumas ar laikysena. 

Kita vertus, tradicijos kalbėsena „pirmoji tarp lygių“; o gal ir ne visai pasaulėžiūra, jeigu tokiu 

kartotinumu išsiskiria iš bendros veiklinančios gyvensenos struktūros. Tradicijos kalbėsena ir 

pasaulėžiūra – kas žinotinume tvirta, substancialu jų tarpusavio sąveikoje, kas praeinama. Ar tai 

opozicija, ar visumos dalys? Kas bendro ir kas išskirtino tradicijos kalbėsenoje ir pasaulėžiūroje? Tai 

pirminiai, tarsi paprasti, ir tuo pačiu paskutiniai ir sudėtingiausi pasaulėžiūros matymų problemos 

klausimai. Tradicijos kalbėsenos šaltinis visa-apimtumui ir visa-persmelktumui – naudojama „savaeigė“ 

kalba, kurios pažinimo ir išraiškingumo universalios galimybės iš bendrinimo pažangos, begalinės 

kasvalandinės plėtros ir turtingėjimo, kasdienio ryšio su viešinimo gyvastingumo bandymu ir 

bendrinimo praktika. Šios universalios galimybės turi ribas – tradicijos kalbėsena negali pakeisti visų 

veiklinančios gyvensenos sferų; žmogaus aprašyti negalima, tačiau galima aprašyti kaip jis mane 

patikrino. 

Žodis – tradicijos kalbėsenos išraiškingumo aplinka ir mąstysenos forma, jos kartojimo ženklinė 

forma. Kartojimo elementai tradicijos kalbėsenos pradmuo. Kalbos savaeigiškumas žinotinumo procese 

pripildytas žodžių kartojimu ir tuo parengtas asociatyviam veiklinančiam pasaulio su-žinomumui. 

Pradžioje buvo žodis... Taip Biblija kalba apie Visatos tvertį. Veiklinantis pasaulis, kurį daro tradicijos 

kalbėsena, iškyla įvardinus būtent šią formulę. Žinovas tradicijos kalbėsenos statybinę medžiagą – žodį 

paima ne iš gamtos lobyno, o iš giluminio dvasingumo viešume. Žodis viešinime, kalbiniame 

darbingume kaip „skardžiabalsis pameistrys“. Bet kurios pasaulėžiūros statybinė medžiaga yra iš  anksto 

„sužmoginta“ – bendrume apdorota, o tradicijos kalbėsenos – žodis – dar ir iš anksto pripildytas 

bendrumo. Žodyje bendrumo turinys glūdi dar iki to, kol jis atsidūrė žodžių eilėje, prisiderino prie 

veiklinančio konteksto ir neantrinamai kitaip įsiprasmino tradicijos kalbėsenos numatyme. Su žodžiu 

gretintinas tik paremtinumo ženklas, kadangi pats remiasi žodžiu; o ir paties paremtinumo radimasis 

susijęs su tradicijos kalbėsena. Tradicijos kalbėsena svarbi ir kitoms pasaulėžiūroms. Jos verbaline 

forma vyksta gyvastingumo profesionalumo idėjų ir kartotinumo su-žinomumas daug kuo apribojantis 

tikėjimo veiksena rėptį. Tradicijos kalbėsenos naudojami pateikimai ir paryškinimai tampa daugelio 

pasaulėžiūrų (vaizdo išskirtinumo, palaikomumo, laikysenos, programinio paremtinumo, masiškumo 

modeliavimo) numatymams pateikimo, dermės, veiklinančio konceptualumo pagrindu. 

Veiklinanti gyvensena dėliojasi verbaliniu pagrindu: tradicijos kalbėsena suteikia apribojančią 

(sisteminančio pasikartojimo) tarpusavio patikrą visiems pasaulėžiūros matymams; jos kontekste vyksta 

kitų pasaulėžiūrų daromo veiklinančio kartotinumo priimtinumas. Kartotinumo priėmimas – tai 

skaitymo įgūdžiai, tradicijos kalbėsenos gyvensenos potencialas, mokėjimas šį potencialą „uždėti“- 

nuasmeninti, priešpastatyti veiklinančiam tekstui, kurį pateikia duotasis pasaulėžiūros matymas. 

Teorizuojant klaustina apie palaikomumo ir pritariamumo informaciją. Pirmoji techninių galimybių 

pagalba totaliai masinė, tačiau vis tiek remiasi verbaliniu pagrindimu kaip ir visa veiklinančioji 

gyvensena. Tradicijos kalbėsenos priemonė – ir gamtos pasaulis, ir bendrinantis gyvastingumas, ir 

individo dvasingumas. Pastarojo žinomumas „apglėbia“ šią medžiagą per tikrinimo pasirinkimo 

numatymo tęstinumą, per sambūvių visumos išsiaiškinimą, per žmogaus vidinio pasaulio išskleidimą 

ieškojimuose. Taip vardintinos tradicijos kalbėsenos plėtros tendencijos. 
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13.2.5. Aktualus pasaulėžiūros matymas ir jo žinotinumo 

judrumas 

 

Sustojimo (epochos) reikmes bendrumui – profesionalumui atitinka aktualus pasaulėžiūros  

matymas. Pastarasis žinotinume kinta, nes atvertyse kinta ir reikmės, ir bendrinimo užsakovas, 

įtakojantis materialią aplinką ir sutelkiantis materialumo ir dvasingumo pajėgas vienų ar kitų 

veiklinančios gyvensenos numatymų ir regionų pažangai. Bendrinantis dėmesys duotam pasaulėžiūros 

matymui sutelkia gebėjimus jo pirmenybinei pažangai ir liudija augantį jo reikalingumą.  

Reikmės sietinos su: 

o prieinamumu vienai ar kitai grupei, ar daugumai (pavidalai, palaikomumas, tikėjimas veiksena); 

o asmenybės pakylėtu idealizavimu, nežemiškumu – svarbu tikėjimas veiksena, nes vaizdai pririša 

žmogų prie perdavimų ir atitolina nuo tverties; 

o puikavimosi pasaulėžiūra forma – mecenavimu; žinovų globa – dėmesys pasaulėžiūros 

pasikartojimui; 

o prieštaravimu asketizmui ir jausmingumu vaizduose bei pavidaluose; 

o centravimu veiklinančioje gyvensenoje per norminantį profesionalumą – išskirtinai 

įprasminamos bendrinimo/įvairovės derinimo (politikos) nuostatos, didėja dėmesys palaikomumui; 

o apšvietos sustojimu; kaip pasaulėžiūrą įtakoja sentimentalumas ir romantika bendrumo įtakos 

sudėtingėja ir priklauso nuo aplinkų; kasdienis bendrinantis pasaulėžiūros naudojimas ir užsakymai 

formuoja žinovą derinantį profesionalumą su ekonomiškumu ir darantį dėmesingą patrauklumo sferą; 

pasaulėžiūros idėjas tiesiogiai geba išreikšti tradicijos kalbėsena (pritariamumas) ir palaikomumas 

(įasmeninimas/tikrinimas); 

o realumo pasaulėžiūros masiškumu – pagrindine forma tampa veiklinantis vertinimas, 

aktualizuojama tradicijos kalbėsena; 

o bendrystės pasaulėžiūra, kai subendrinami visi bendriškumai; aktualizuojama ir tampa 

masinėmis veiklinančios pasaulėžiūros – tradicijos kalbėsena, masiškumo modeliavimas, veiksenos 

modeliavimas. 

Pereinant nuo sustojimo prie sustojimo kinta bendrumo subjektas, tuo pačiu sutarta veiklinanti 

gyvensena ir pastarosios reguliavimo formos. Taip žinotinume keičiasi bendrinantieji profesionalumo 

paklausimai, atitinkamai pasikeičia aktualus pasaulėžiūros matymas į kitam sustojimui reikalingesnį 

bendrumą – veiklinimą. 

 

13.2.6. Reprezentaciniai pasaulėžiūros matymai ir jų 

žinotinumo įtampos 

 

Veiklinanti gyvensena persiduoda „horizontaliai“ ( erdviškumas, duotojo sustojimo 

priimtinumas) ir „vertikaliai“ (laikiškumas, sekančių sustojimų žmonių kartos). Reprezentacinis 

pasaulėžiūros matymas labiausia tinka žinotinumo transliacijai, išreiškia ir pateikia turimą veiklinančią 

gyvenseną bendrinančios pažangos sekančių etapų priėmėjams. Pasaulis kinta įgydamas „naują 

gyvensenos – žinotinumo kokybę“, perduodančią atitinkamai kitą pasaulėžiūros matymą, tampantį 

reprezentaciniu. Pasaulėžiūros matymo reprezentatyvumas aprūpina gyvensenos paveldo 

nepertraukiamumą ir padeda gebantiems formuoti žinotinumo naujo sustojimo gyvensenos                su-

žinomumą. Pasaulėžiūros, žmogiškajame veikime ne tik kartotinumu apima tikrovę ir praktiką, bet ir  

veiklinančiai tęsia individo konkrečios (tvirtos) žinotinumo esaties sumanymą, žmogui demonstruoja jo 

žmogiškąsias savybes/kokybes. Tiek, kiek demonstravimas apima žinotinumo ypatumus duotoje 

bendrinimo – gyvensenos situacijoje, tiek galima kalbėti apie vieno ar kito pasaulėžiūros matymo 

reprezentatyvumą. 
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Kiekvienas sustojimas praėjusioje veiklinančioje gyvensenoje siekia aktualume išskirti 

reprezentatyvųjį pasaulėžiūros matymą. Aktualumo ir reprezentatyvumo sutapimas kartais realus. 

Tačiau ne visada pasaulėžiūros matymas, puikiausia apibūdinantis savąjį sustojimą laikiškume 

(reprezentatyvumas), tas pats, kuris buvo populiarus ir intensyviai funkcionavo realiu laiku ir realiame 

bendrume (aktualumas). Tarkim, palaikomumas aktualus sustojimui – jis profesionalus, veiklinančiai 

paremtas, viešinime reikalingas. Tačiau pats sustojimas geriausia matomas iš tradicijos kalbėsenos, nes 

pakylėtas palaikymas nesugeba išlikti ir negali būti adekvačiai konservuotas žinotinume. Kitas atvejis – 

veiksenos modeliavimas – aktualu, masiška, tačiau kaip perduoti kitoms kartoms gyvensenos 

dvasingumą, sustojimo esmę? Tam kol kas tinkamiausias masiškumo modeliavimas ir tradicijos 

kalbėsena. Pasaulėžiūros matymo reprezentatyvumas reikalauja įtvirtinto išrankumo, nes tik pastarasis 

reikšmingas kitam sustojimui ir perduoda žinotinumo „vertikale“ laikiškumo dvasingumą. Pasaulėžiūros 

reprezentatyvume esatyje derinama veiklinančio darbingumo bendražmogiška reikšmė – kokybė 

atitinkanti jo giluminiam savastingumui, 
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13.2.7. Technikos pažanga ir pasaulėžiūrų tarpusavio 

patikros perspektyvos 

 

Profesionalumo reikmės, technikos pažanga, masinės komunikacijos aplinka įtakoja vienos kitas, 

sprendžiant ne tik perduotinumo (komunikacijos) įprasminimo, bet ir adekvatumo/transliatyvumo 

konservacijos gebėjimo reikšmingumo problemas. Tam pasitelkiamas būtinumas žmonėms parodyti 

pasaulinę gyvenseną, viešumos tradicijas palaikomume ir paremtinume – ieškoma priimtinumo 

adekvatumo galimybių, kai galimas tik techninis (ne tiesioginis, gyvas) ryšys tarp tikrintojo ir 

besitikrinančiojo. Dalyvavimo poveikis priimančiajam/ paremiančiajam bet kuriame techniniame/ 

masiniame perduotume tai, pirmiausia, viešinimui skirtos veiklinimo, viešumo skatinimo, 

informatyvumo programos, darančios su viešuma išplėstinę tarpusavio patikrą. 

Techniškai aprūpinto pasikartojamumo adekvatumas realumui prieštaringas pasekmėmis. Viena 

vertus, svarbu „techninio dalyvavimo“ poveikis, palaikančiojo „įjungimas“ į perduotinumą, 

dokumentiškumas, įtikimumas, tarpusavio patikros gilinimas. Kita vertus, techninis pasikartojimas 

artėja prie besąlygiško realumo statuso – pažeidžiama bet kurios pasaulėžiūros esaties reali atvertis. 

Techninio realumo adekvatumo laipsnis geba iššaukti atverties realumo pavadavimo poveikį; 

priimantysis patenka į perduotinumo iliuzinių potyrių apsuptį (iliuzinis ryšys, iliuzinis dalyvavimas 

pasaulio sambūviuose) ir absoliutų pasyvumą. Tai pasekminga svajokliškumu, gyvybingumo aktyvumo 

pakeitimu gyvybingumo mėgdžiojimu. Tik veiklinanti tarpusavio patikra tiesoje gali palaikomume 

iššaukti dorą – profesionalų potyrį ir  išmintingą-pasaulėžiūrinį apgalvojimą, kurie išaukština aktyvumą, 

skirtą ne pakylėtiems sambūviams, o gyvastingoms situacijoms. Dėl to techniškai aprūpinto 

perduotinumo  savaeigiškumo stiprinimas privalo derėti su pasaulėžiūros esaties atvertimi. Tam būtinos 

verbalinės aplinkos. Vardinamas žodis geba atstatyti ir išdėstyti neišvengiamą atverties matą 

ateinančiuose – talpiuose atkartojimuose. „Palaikančioji“ bežodinė civilizacija nesietina su busybe. 

Palaikymo kartotinumas žmogaus gyvybingume grynintinas verbalinio prado stiprinimu. Kiekvienas 

techninis/technologinis masinės komunikacijos žingsnis reikalauja naujos sintezės su tradicijos 

kalbėsena – šios pasaulėžiūros reikšmė kitiems pasaulėžiūros matymams tik didėja. 

Ženklinių sistemų paremtinumas viešinimo technikos/technologijų aplinkoje leidžia 

veiklinančius numatymus tiražuoti ir konservuoti. Tai pasekminga tuo, kad aplinkoje „žinovas – 

paremiantysis“ šalia veiklintojo/tikrintojo atsiranda dar viena grandis, fiksuojanti ir tęsianti sumanymą 

per numatymo vykdymo techniškai aprūpintą demonstravimą. Techninis demonstravimas pakeičia 

numatymo vykdymo savitumą – veiklintojas/tikrintojas privalo atsižvelgti į tai, kad nebeturi gyvastingo 

ryšio su paremiančiuoju, kad būtina vykdymą pritaikyti masinio viešinimo aplinkai. Taip pasiekiama 

„nematoma“ viešuma: technikos galimybės plečiasi ir „verčia“ paprastinti (prastinti!) tekstą ir pateikimą 

– nuo garsinimo pereinama prie rėkimo, vulgarizavimo. Taip ženklų sistemų bendrinimo-

profesionalumo situacija netenka tvirto kartotinumo-elitiškumo aureolės, viešinimas sklinda, 

kartotinumas tampa mozaikiniu ir plačiai naudojamu. Ženklų paremtumo gyvensena tampa 

veiklinančios gyvensenos dalimi, įsiveržia į blaškymosi sferą – tai svarbu individualiam laikiškumui 

(„poilsis/laisvas laikas“). Masinės komunikacijos aplinkos – fiksavimas, tiražavimas, konservavimas – 

reikalauja sintezės. Ženklų paremtinumo gyvensenos fiksuotumas leidžia jos galimybių pažangą ir 

kitose – ne paremtinumo valdose – pritarimo ir palaikomumo, patenka į buitį (vietoj mamos pasaką seka 

„ausinės“). Fiksuotumo (išryškinimo/ryškinimo) formų platinimas ir techninių galimybių didėjimas 

išplečia ir profesionalumo galimybes, ir turi augančią reikšmę bendrinimo gyvensenai – ypač fiksuojant 

palikimą ateinančioms kartoms, o „horizontalioje“ veiklinančioje gyvensenoje parodant ženklų sistemų 

paremtinumą visuose pasaulio kampeliuose. 
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14. Profesionalizavimas – pasaulėžiūros genealogija. 

Mokymas apie veiklinančios gyvensenos ir 

profesionalaus potyrio kiltį 

14.1.Šuolis per bejėgiškumo bedugnę ir realijos 

padvigubinimas 

14.1.1.Veikla, įtaiga ir atkartojantis-mėgdžiojantis 

veikimas 

 

Kaip apžiūrinėti/aiškintis pačią pasaulėžiūrą? Kaip ją pradėti įasmeninti? Žmogiškojo 

gyvastingumo veikla – tai nuolatinis derinimas esatyje ir tikrinimasis. Gyvensenos pradmenų ir 

pasaulėžiūros kilties teorizavimas/įprasminimas problematizuoja:  

o gyvensenų paveldo duomenis ir pavidalus; 

o viešinimo pažangos pradmenų lygmenį; 

o funkcionuojančioje gyvensenoje randamus prietarus, įtikinimo procedūras, apeigas ir pan.; 

o žmonijos žinotinumo palikimo duomenų įprasminimą; 

o naujausių veiklinančios gyvensenos funkcionuojančių formų ir fenomenų „parodymą“ 

teorizuojančia ekstrapoliacija į paveldą/praeitį; 

o teorizuojančią fantaziją šuoliui per trūkstamas informacines grandis, hipotezių, žinomų faktų 

pagrindu išdėstymą, teorinių prielaidų tikslinimą naujais faktais;  

o faktų ir idėjų, gautų problematizavime priešpastatymą/gretinimą. 

Atkartojimų pasaulėžiūros pradžia – ženklai, kurie „dvigubina pasaulį“. Atsiranda „ženklų 

pasaulis“.  Ryšys su objektais rodo žmogiškuosius tarpusavio patikros su pasauliu gebėjimus, 

atitinkančius bendrinančioms reikmėms. Veikla ir pasirengimas veiklai čia paremtas įtaiga – ženklu, 

kuris nieko nepavaduoja (dabarties ženklas visada ką nors žymi, pavaduoja), tačiau yra realus ir 

vardinantis funkcinę prasmę – sustiprina tikėjimą sėkme. Įtaigos metu žmogus tvarkosi darbingumą – 

dėliojasi ką ir kaip reikės daryti. Pati įtaiga dažniausia pasaulėžiūrinė – ji ne tiek aplinka pasaulio 

pažinimui, kiek kolektyvo tarpusavio sąveikos aplinka – tikrovės pakeitimui įtaiga, repeticija 

tapatinimuisi su veiklos pasauliu. Įtaiga susijusi su atkartojimų mėgdžiojimu. Tai kitokia realumo būtis 

– įtaigios realijos, turinčios mėgdžiojimo formas. Įtaigus sakymas ne individualios ar kokybiškos 

išraiškos, o siekių valdos procedūrinis – įtaigus veikimas, tikint žodžio praktiniu tikrumu. Įtaigos 

realijos visiškai nuasmenintos kitokiais nei veiklinančių numatymų siekiais; pasaulėžiūra siekia 

tarpusavio patikros su žmogumi, o įtaiga – tarpusavio patikros su savaeige tikrove. 

Atkartojimas ne kartotinumas, apimantis realumą ir ne ženklas, pavaduojantis duotą realumą.  

Atkartojimas – realijos padvigubinimo geba, jos antrinis – įtaigos pavidalas ir aplinka realijos valdai. 

Čia sugalvojimas ir pasaulėžiūra dar neatsidalinę nuo potyrių tikrovės. Viena yra kito tąsa (realija – 

įtikinėjimo, įtikinėjimas – realijos). Palaikomumo kiltis antrina įtikinėjimų procesą, atvedantį prie 

atkartojimų pasaulėžiūros. Gyvensenos žinotinume pirmoji sritis ir problema (ir žmogaus atkartojančio 

veikimo pradmuo) – bendrinančios gyvybinės daros jėgos – veikla ir kūdikio gimimas. Tai, kad 

pasaulėžiūra reikalinga veiklinimui ir pradiniam atkartojančiam, ir mėgdžiojančiam veikimui praktikoje, 

tarsi aišku. Tačiau tai tik konceptuali sąsaja, paremta veiklinėmis kilties koncepcijomis. Ta pačia seka 

dėliojant matosi, kaip iš veiklinių įtaigos realijų reikmių (neatsiejamų, pagal kiltį apeiginių) bendrinimo 

pažangoje iškyla ženklinė sistema, vėliau sugebanti veiklinančiu kartotinumu apimti pasaulį ( akmuo – 

žaizda; iškamša – žvėris, jų kartotinumas – skulptūra ir t.t.). Iš žodinio įtikinėjimo, kai tik atsiranda 

aprašomieji pradmenys, iškyla pilnatviški aiškinimai/si, o iš įtaigos pradmenų – jausenų paveldas. 
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14.1.2. Pradėtinumas – atminimas – pasaulėžiūra 

 

Pradžia/kiltis/pradėtinumas (protėviai, šeimyna, šeima), atminties/atminimo išklotinės (ūkinės – 

ekonominės ar apeiginės įtaigos) – svarbiausių aiškinimų/aiškinimųsi pamatai. Pasaulėžiūra esatyje 

derinama įasmeninta ir daug kuo priešpastatyta įtaigai. Atminimas pasireiškia kaip žinotinumo 

perėjimas nuo įtaigos realijų prie pasaulėžiūros. Įtaiga – realijos padvigubinimas, sugalvojimu padarant 

materialiai užfiksuotą panašumą (įtaigos realija) ir praktinių uždavinių sprendimas (pasaulio tapatumas, 

praktiškai nepasiekiamos priemonės valda), manipuliuojant tuo  panašumu. Žmogui įtaiga reikalinga 

ten, kur nėra jo pranašumo garantijų – laukiama reikmėms atitinkančio stebuklo. Įtaiga – dvasingumo 

mobilizacijos įtikinanti forma, beviltiškos, nežmogiškos pastangos įveikti praktinį nepajėgumą 

neišvengiamos bet bauginančios priemonės valdoje, sąveikoje su kuria žmogus nelaisvas. Įtaigus 

pasikartojimas padeda žmonėmis įveikti begaliniai sudėtingus ir pavojingus uždavinius. Įtaiga – 

tiesmukiška, praktiška tarpusavio patikra su pasauliu, kai savastingumo vasalas iliuzoriškai akimirkai 

tampa valdovu. Įtaiga – „laisvė“ – kurią įgyja neišvengiamumo vergas – didžiausio visos dvasingumo 

energijos sutelktumo viename gyvybingumo sklypelyje dėka. Įtaigūs ceremonialai, juos lydinti 

atkartojimų, mėgdžiojimų imitacija ir žodinis įtikinėjantis veikimas antrinami, cikliniai ir priderinti prie 

apribotų praktiškai svarbių reikmių. Apeiga – busybės nuojauta. Ji nelaikiška. Atminimas – atmenama 

praeitis – tai, ko nėra žinotinume. Apeiga – išankstinis ketinimas ir specialiai organizuotas. Atminime – 

sambūviai, atsitikimai, dažniausia, be išankstinio ketinimo. Apeiga – kanoniška, atminimas – 

varijantiškas, dažnai aiškinantis apeigos prasmę ir tinkamumą, tai paremiantis atmintinų veikėjų ir 

žinotinumo paveldo autoritetu, apeigos – įtaigos tikrinimu per bendrinantį – ūkinį statusą. Atminimas 

kaip informatyvumas, gyvensena, profesionalumas turtingesnis nei apeiga – elgesio, praktinių ir 

reikalingų įgūdžių sfera. Atminimą galima paversti pasaka, kuri išblaško, pamoko, įbaugina – tai tarsi 

atminimas augantiems. Atminimo mąstysena paremta įtaigos realijų atkartojimų, pamėgdžiojimų, 

įtikinėjimų bandymais. Ji – žingsnis link pasaulio mėginimų jį įprasminti. Įtaigos kartotinumai – 

fantastiški. Atminimas genetiškai ir gyvensena surištas su apeiga, tačiau pasikartoja vėliau, esatyje 

derinamas įasmenintai ir atskirai be apeigos. Atminimas – ir grandis žinotinume, surišanti įtaigos 

realijas su tradicijos kalbėsenos numatymais; ir ieškojimų fantazijos laboratorija; ir veiklinančios 

tradicijos kalbėsenos mąstysenos medžiagos arsenalas. Atminimas tradicijos kalbėseną apriboja - ypač 

tai svarbu aiškinantis pastarosios pradines stadijas ir pažangą – kartotinumų ir metaforų sistemas, duotis, 

procesus, atskiras vietas. 

Atminimas – aiškinimas, iškylantis siekiant kartotinumo. Aiškinimo/si turinys – pasaulio 

pirmapradė eiga ir santvarka. Duota būtis, žemės ir žmogaus pavidalai aiškinami kaip rezultatas 

nelaikiško pirmapradžio veikimo, pasiekiančio per sapnus, atmintinumą iš „auksinio amžiaus“ ar 

„sapnuojamo sustojimo“. Atminimų sekodara - kiltį bendrinančioji specifinė forma, išreiškianti 

ideologinį sinkretizmą – pasaulėžiūros, tikybos, iki-mokymo nustatymų/supratimų apie gamtą ir 

bendrinimąsi užuomazgas. 

Aiškinimo/si, tradicijos kalbėsenos, pasaulėžiūros ir atkartojamumo, pamėgdžiojimo ir žodinio 

įteigiančio veikimo teorizuojanti (metodologizuojanti) sekodara: 

o aiškinimai-įtaigūs sakymai-prisakymai, siekiantys praktinės tarpusavio patikros su tikrove; 

o aiškinimai-sakymai-pasakymai be apeiginės – įtaigos funkcijos, apimantys veiklinimo 

užuomazgas; 

o aiškinimai-pasakymai – veiklinantis perduotinumas. 

Tradicinės kalbėsenos ir profesionalumo išaukštinimai, matymai, rodymai savitoje pažangoje 

panašūs į etapinius apribotus aiškinimus-pasakymus: nuo įtaigaus „praktiškumo“ link veiklinančio 

„nesavanaudiškumo“, tinkamiau – link bendražmogiškos praktikos. Pasaulėžiūra viešumoje 

nesavanaudiška ir nefunkcionali (išskyrus taikomąsias pasaulėžiūras), nors jos vidinė funkcija plati ir 

bendražmogiška tuo platumu. Jeigu įtaiga tiesiogiai, neatsižvelgiant į aplinką, sprendžia praktinius 
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uždavinius, tai pasaulėžiūra – dvasingumo (žmogiškųjų minčių ir potyrių tvarkymo sandarinimas) 

veiklinantis darbingumas – smalsumo dvasingumui skatinimo forma. Įtikinėjimas pasaulėžiūroje antrinis 

ir jis esatyje nebūtinas. Pasaulėžiūros ieškojimų/paieškų išaukštinimas žinotinume gretintinas su 

metaforiškumo, kaip svarbiausio ieškojimų mąstysenos elemento, išaukštinimu. Metaforiškumas gali 

aptarnauti draudimą minėti mirtį, ligAs ir pan., suteikiant tam metaforišką formulę, ženklinančią ir 

aprašančią draudžiamą minėti reiškinį. Pažangi pasaulėžiūra nenumato savųjų kartotinumų priimtinumo 

tikrovėje. Ankstyvoje stadijoje žmogaus mėgdžiojimo – atkartojimų veikimas dėl jo produktų 

sinkretinimo pobūdžio (ypač dėl neatsiskyrusių veiklinančios, tikybos – atminimo sekodaros ir apeigų – 

įtaigos mąstysenų) numanomai sutapatina įtaigos realijas su tikrovės reiškiniais. Tai būdinga ne tik 

palaikomumo, vaizdo ar pavidalo išskirtinumo ištakoms, bet ir tradicijos kalbėsenos ištakoms – 

pirmapradė žmogaus būtis tai esaties atgimimo vardinimas. Tikybos dvasiškumo vaizdai – Dievo būties 

tam tikra forma, leidžianti žmogui asmeniškai su juo bendrauti – tai ne dieviškumo ženklas, o langas į 

antgamtę būtį bendravimui su aukščiausia dvasia. Veiklinančio priimtinumo pirmieji atkartojimai ir jų 

vaizdiniai – tai dar ne darančiųjų pasaulėžiūra su būdingomis funkcijomis ir uždaviniais (vėliau per 

žinotinumą įtraukiami į profesionalumo sąveikų sistemą ir priimtinume tampa veiklinančiu darbingumu, 

apimančiu gėrį ir gebančiu suteikti mėgavimąsi profesionalumu). Veiklinančioji funkcija „miega“ 

pirmuose atkartojimuose, o vėliau palaipsniui priimama kaip pasaulėžiūra ir „įeina“ į žmonijos 

veiklinančios gyvensenos arsenalą. Kiekvienu atveju pradinių atkartojimų veiklinantis reikšmingumas iš 

nematomumo dažniausia išsiveržia veiklinančio priėmimo metu, kuris ne tik leidžia pakilti iki 

veiklinančio numatymo dvasingume, bet ir dalyvauja duoto numatymo bendrumo statuso padaryme. 

Kaip ir kada atsiranda galimybė įtaigos realijų kaip veiklinančios gyvensenos ženklų 

priimtinumui ir dėl ko jie taip vėlai patenka į gyvensenos arsenalą? Dėl to, kad patekti į veiklinančią 

gyvenseną įmanoma tik žinotinume subrandinus veiklinančią – priimančią terpę sustojimui 

(stabtelėjimui). Tokia terpė pirmapradžius/pirminius atkartojimus ir jų vaizdinius pajėgi aprėpti 

dvasingume kaip pasaulėžiūros reiškinius. Terpės išskirtinumo faktoriai: 

o pirmapradžių/ pradinių žmogaus vaizdinių sklaida ir jų išryškėjimo gyvensenoje dėsningumų 

parodymų sankaupa išmokymui; 

o įvairių veiklinančių gyvensenų priimtinumo bandymų sankaupa – kelionių ir prekybos rezultatas, 

įvairių viešinimų bendravimo, tvarkant  pasaulinę visaapimančią ekonominę sistemą (ūkininkavimo 

proceso pagrindus) rezultatas; 

o įvairių viešinimų veiklinančios integracijos reikmės atsiradimas, pasireiškiantis pasauline 

pagarba įvairių laikmečių ir šalių dvasingumo vertybėms, pasaulėžiūrinių numatymų archyvinimu. 

Pirmapradžių/pradinių atkartojimų ir jų vaizdinių kaip veiklinančio kartotinumo suvokimas 

priskirtinas modernizacijai. Atsiradimo metu duotas atkartojimas apibūdintinas kaip iki-veiklinis, 

apeiginis – įteigtas. 

 

14.2. Pasaulėžiūra – neišvengiamas žmogiškosios 

gyvensenos produktas 

14.2.1. Laisvės sferos atsiradimas kaip atvertis 

pasaulėžiūros atsiradimui 

 

Žinotinumo individuali procesinė santrauka – žmogaus veikimo tapsmas savitu veikimu; šį 

tapsmą lydi procedūros (apeigos), gebančios mobilizuoti dvasingumo jėgas ir atrandančiojo įgūdžių 

įgijimą; po to perėjimas nuo apeigos/procedūros prie atminimo; ir, galiausia, perėjimas prie savito 

veiklinančio darbingumo. Pradžia – sunaudojamumas, tiesioginis naudojimas be jokios 

bendražmogiškojo reikšmingumo ar laisvės sferos (t.y. profesionalumo). Pirmoji priemonė, kuri 

įprasminama kaip profesionali – veiklos tvarka. Būtent veiklos tvarka pirmoji žmogaus laisvės sfera 

(supančio pasaulio valda) ir pirmoji tvarka, reikalinga ne tik asmeniui, bet ir bendrinimo kilčiai. 
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„Atrastą“ tvarkos bendražmogišką reikšmingumą reikia padaryti žinia ir įtvirtinti – paženklinti. Tuo 

pačiu sunaudojamumo reiškiniai padaromi profesionaliais, o minėtas žymeklis/ženklas rodo gėrį 

„reikšmingą visiems“. Pirmieji atkartojimai įsijungia į jų sistemas profesionalumo sąveikose ir tuo 

žmonėms parodo pirmųjų atkartojimų veiklinančią prasmę. Kaip žmogus, kurio gyvastingumas 

apsunkintas suveiklinimu,  gali priimtinume ir perdaryme pamatyti jį supantį pasaulį kaip laisvės ir 

gėrybės sferas. Jeigu į pasaulį ir priemones žiūrėti tik per profesionalų atkartojimą, tai sąveikoje su 

pasauliu nelaisvė tik didės. Tokiame tikrame veiklinančiame atkartojime pavojai dar baugesni ir didesni. 

Svarbu tai, kad pradžioje žmogus į priemones žiūri ne per padaromus veiklinančius numatymus, ne 

profesionaliai, o per įtaigą. Dėl to galimi iškilūs, neįmanomi šuoliai iš neišvengiamumo sferos į laisvės 

sferą. Įtaigos aktas daro šuolį iškyliu, o pavojų – gėrybe, būtina žmogui ir negąsdinančia ar bauginančia 

realumo tiesa žinotinumo matyme. Įtaigos stebuklas padeda žmogui spręsti neįmanomus uždavinius 

(atradimuose), gyvybingumą įdarbinti pagal neįmanomą matą (lyg akrobatui cirke). Įtaigos realijose 

žmogus turi galimybę savitų interesų perdavimo tęstinumui taip kaip ir laisvo išskirtinumo sferoje. Dėl 

to atkartojimai, pasakymai, neigimai ir teigimai ir pan.  priimtinume tampa veiklinančiais numatymais 

gėrybių tiesoje. Visi atkartojimo, pamėgdžiojimo ir žodiniai – įteigimo veiklos fenomenai – pasaulėžiūra 

(nors pagal kiltį jie pasaulio tapatinimo įtaiga produktai) ir tvarkosi pagal neįmanomumo mato dėsnius 

(ne pagal matavimo ir gėrio dėsningumus). 

Įtaigos tvarkomi neatrastumai, atkartojami baugumai – tvarkos svarbiausieji momentai reikalauja 

išskirtinės veiklos, kuri vardintina dvasingumo repeticija. Po to repeticija tampa žymėjimų tvarkymu 

vaizdinyje pagal atkartojimo eigą. Žmogaus ryšyje su apsuptimi su-žinomume atsiranda 

gebos/gebėjimo/sugebėjimo valdos vieta. Įtaigos realija perauga į ženklinį – simbolinį ir veiklinantį 

atkartojimą. Vaizdinys iš mėgdžiojančio – savaeigio tampa ženkliniu/simbolizuojančiu. Atkartojimo 

atvertyje tai žingsnis link kartojimosi. Ženklas-simbolis nauja semantine valda – ne įtaigos realija, 

dvigubinanti, antrinanti realumą, o įprasminta informacija apie pasaulį. Taip padaromos pasaulio 

dvasingumo valdų formos, įgyjami laisvės sferos įtvirtinimo savastingume įgūdžiai. Pasirodžiusio 

ženklo-simbolio prasmė ir reikšmė plečiasi. Iš atradimo tvarkos ženklo, iš baugumo valdos simbolio jis 

virsta bet kurio objekto valdos sąveikoje su pasaulio reiškiniais simboliu, išreiškiančiu laisvę. 

Profesionalumo pasaulio   kiltis sunaudojamume, kuriam  žmogaus   darbingumas atradimų-

ūkininkavimo procese. Šios kilties pagrindu atsiranda įtaigos/apeigų/procedūrų veikimas. Formuojantis 

profesionalumo sąveikai su pasauliu žmogus patenka į „veidrodžių šalį“ kur, vaizdinyje šalia atradimo 

tvarkos ir jai skirtos įtaigos, atsiranda žinovas, peržengęs ribą tarp pirmojo ir antrojo realumo. Taip 

žmogui atsiranda galimybė atlikti sunaudojamumo tikrinimą  

(atradimas) ir sunaudojamumo dvasingumo patikrinimą (atradimo įtaigos apeiga). Sąveika su baugumu 

vaizdinyje jau galima ne tik kaip su įtaigos akto objektu ir ne tik kaip su atradimo objektu – išryškėja 

galimybė profesionaliai sąveikai su atkartojimu ir atkartojančiu-mėgdžiojančiu veikimu. Sumanymų 

praktikos (atradimai, suradimai) ir apeigų-įtaigos gelmėse iškyla ir auga profesionali sąveika su pasauliu 

ir, tarsi, padvigubina sumanymų praktiką. Kai profesionali sąveika atsiskiria ir tampa savastinga 

sąveikos rėptimi, atsiranda galimybė/pagrindas atskirti atminimų darbingumą nuo apeigų-įtaigos 

atkartojimo ir mėgdžiojimų veikimo. 

Profesionali sąveika su pasauliu ir savita savastimi žmogui tampa galima, kai į atradimą ir 

atradimo įtaigos apeigą atkartojančiame vaizdinyje jis gali pažvelgti keistinai, be tiesioginio 

ūkininkavimo – sunaudojamumo dėmesingumo, kuriuo pripildyta savita įtaigos sąveika su reiškiniais. 

Keistinumo galimybė leidžia būti nesavanaudiškai dėmesingam, atradimo vaizdinį priimti ne kaip aktą, 

sprendžiantį baugumo suvaldymo praktinį uždavinį (būtinai „čia ir dabar“), o kaip bendražmogiškai 

reikšmingą aktą be kurio negalimas derinimasis esatyje. Viso gyvensenos proceso pagrindu reiškiasi 

veikla. Iš sunaudojamumo – praktinės sąveikos su objektu iškyla dvasingumo – praktinė (duotu atveju 

apeigos – įtaigos) sąveika. Pastaroji reiškiasi ir kaip tarpinė aplinka tarp sunaudojamumo praktinės ir 

profesionalios sąveikos su pasauliu. Profesionali sąveika dvasingume įtvirtina sąveikaujančiai aukštą 
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pasaulio kaip valdos laipsnį ir padeda jame vertybiškai orientuotis. Momentiškai perduodamumo prasme 

ir prasideda perėjimas prie veiklinančio veikimo (atminimo darbingumas), besiremiančio profesionalia 

sąveika su pasauliu ir įtvirtinančio jo žinotinume aukščiausius rezultatus. Apeigų-įtaigos veikimas, 

pasirodantis sunaudojamumo-praktiškumo pagrindu ir dėl pastarojo sėkmingo derinimo esatyje 

pažangus, atveria ir parengia ne tik profesionalią sąveiką bet ir tikybos jauseną. Esatyje derinami 

principingai kiti įasmeninimai kiekvienam iš veikimo matymų (sunaudojamumo, įtaigos, tikybos, 

profesionalumo), jų produktams ir sąveikoms. Sunaudojamumo sąveikos objektas – savaeigis reiškinys. 

Šis objektas sunaudojamas ir dingsta arba pakinta. Apeigos/įtaigos sąveikos objektas -  kuris tai 

gyvensenos fenomenas. Tai atkartojimo vaizdinys ar bet koks pavidalas (įtrauktas į gyvensenos 

apyvartą, esatyje derinimas gyvensenos kontekste, pavadintas ypatingume kartotinume ir įasmenintas 

skirtingai nuo kitų). Apeiga siekia gyvensenos fenomeną (įtaigos realiją) padaryti maksimaliai panašiu į 

savaeigį prototipą. Profesionali sąveika žmogui, pirmiausia, reikalinga su savitos veiklos ir darbingumo 

tvarkymu ir su produktais. Įvardinimu gerai išskirta veiklos tvarka ir atkartojamumas (įtaigos realija), 

pasirodo kaip veiklą tvarkantis dvasingumas (atradimas); tvarka ir atkartojimas tampa pirmaisiais 

profesionalaus potyrio objektais. Atkartojimas įgyja ženklo pobūdį. Šis ženklas pavaduoja realią 

priemonę. Pirmieji atkartojimų vaizdiniai, iš žmogaus reikalaujantys didžiulių dvasinių pajėgų, nors 

neilgam sužmogina bauginantį ir nepaklusnų pasaulį. Tai antrasis savastingas pasaulis (padvigubintas 

realumas), kuris palaipsniui virsta „antruoju savastingumu“ t.y. gyvensena. Šiame procese įtaigos 

sąveika žinotinume virsta profesionalia; apeiga – veiklinančiu darbingumu; įtaigos realija – veiklinančiu 

kartotinumu; įtaiga – profesionalumu. Profesionalumo sąveika su pirmaisiais veiklinančiais numatymas 

palaipsniui pasklinda po visą „antrąjį“ („padarytą“) savastingumo pasaulį, o iš jo ir po visą „pirmąjį“ 

savastingumą (bepradį). Profesionalumo sąveika su savastingumu vėliausia „suveikiantis“ žmogaus 

gyvensenos aktas, parengiamas ir padaromas pasaulėžiūros dėka. 

Profesionalumo sąveikos su pasauliu prielaidų atsiradimo proceso pagrinde: 

o veikla, verčianti žmogų ūkininkavimo pilnatviškumui išaukštinti tikrinimą per apeigą-įtaigą; 

o atotrūkis, kai pirmieji pasiekimai ūkininkavimo veikime leidžia žmogui užsiimti apeigų-

atkartojimo, pamėgdžiojimo ir žodiniu-įtaigumo darbingumu; 

o sąveikinio pakankamumo tam tikras laipsnis, leidžiantis atskirais atvejais pakilti virš 

tiesmukiškos ir siauro sunaudojamumo poeigos į pasaulį link profesionaliai „nesavanaudiškos“– 

bendražmogiškumui dėmesingos poeigos. 

Apeigos - atkartojantis veikimas, reikalaujantis ir didelio mokėjimo, ir didelės trukmės. Tai pats 

didžiausias protingo/išmokusio derinimo/si esatyje užimtumas žinotinume – nuolat būtina aprūpinti 

savito sumanymo tęstinumą (buitis). Jeigu nėra sumanymo pajėgumo pažangos, nėra ir tinkamo ūkinio 

aprūpinimo, tuo labiau atsargų. Tik pasiekęs apribotą bendrinimo ir ūkininkavimo tvarkymo pažangos 

lygį žmogus gali užsiimti atkartojimo vaizdiniais ir kitomis įtaigos realijomis. Naujos tvarkos, aplinkų ir 

įgūdžių atradimuose atvėrimas ir išradimas (ir labiau sandarus – kolektyvinis pobūdis) sudaro prielaidas 

stambiems atradimams. Pastarieji pagausina atsargas ir leidžia žmogui pasinaudoti atotrūkiu, kuris 

panaudojamas individo savasties aukštinimui, įgyjant didėjantį pajėgumą ūkininkavimo-atradimų 

veikime ir darbingume. Atradimų įtampa, baugumas žmogaus atmintyje palieka aštrius ir turtingus 

potyrius, įtvirtinančius tikslumo ir profesionalumo/meistriškumo atkartojančio veikimo gebėjimus. 

Apeigos – įtaigos atkartojančio veikimo peraugimas į savitą veiklinantį (kartais išsaugojusį kai kuriuos 

apeigų momentus) surištas su perėjimu nuo mėgdžiojančio sekimo bepradžiu savastingumu prie 

atvaizduojamumo. Pastarasis visada išskiria, pabrėžia, akcentuoja tuos ar kitus atkartojimo bruožus. 

Atvaizduojamumas – ne mėgdžiojimo momentas (svarbus įtaigumo realijomis), o jau savitas 

veiklinantis momentas.  
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14.2.2. Veiklinančios gyvensenos kilties tęstinumas, 

daugiaetapiškumas, „daugkartiškumas“ 

 

Kaip randasi pasaulėžiūra, atsižvelgiant į tai, kad ji kinta arba iškyla daug kartų? 

o Pirma. Žinovo padarytas veiklinantis tekstas daug kartų „prikeliamas“ priimtinume – pritariant, 

palaikant, paremiant;  

o Antra. Pasaulėžiūros kilties „daugkartiškumas“ aiškintinas priimtinumo terpės poslinkiais 

sustojimuose – numatymai naujame žinotinume perskaitomi „naujos viešumos akimis“; 

o Trečia. Regioniniai (ir ne tik geografiniai) pasaulėžiūros matymų ir veiklinančio veikimo rėpčių 

skirtingi iškilimai. Apeigos-atkartojančio veikimo pažangos stadijos asmenintinos kartotinume: 

- pirmieji atkartojimų vaizdiniai – elgsenos priemonės, jų žymėjimas; 

- schematiškumo ženklai; 

- elgsenos pavidalai. 

o Ketvirta. Apeigos – mėgdžiojimo veikimas priimtinume ne kaip įtaiga, o kaip veiklinimas. 

Apeiga – atkartojimas veikime vėliau įgyja bendražmogišką profesionalią reikšmę ir pasaulinių 

veiklinančių vertybių statusą. 

o Penkta. Pasaulėžiūros kiltyje ne vien tik atkartojimo mąstysenos iškilimo procesas. 

Atkartojančiosios mąstysenos pirmoji pažangos stadija – viešoji kalbėsena, atminimai; po to savitai 

iškyla tradicijos kalbėsena, vaizdo išskirtinumas, pavidalo išskirtinumas ir  t.t. 

o Šešta. Pasaulėžiūros matymų įvairovė; jų pasirodymas skirtingu laiku; 

o Septinta. Pasaulėžiūros kilties tapsmas daugiaetapis, iškilume perduodantis kilties prasmę, 

pažangoje įgyjantis kiltį tiesoje ir formuojantis savitus dėsnius.  

Pradžioje žinovas ir bevardis ir beasmenis – individualumas neįasmenintas, iškilume tik 

apsupties bendrumas. Tik atminimų (remiantis jų įgūdžių arsenalu, bandymų ir mąstysenos medžiaga)  

pagrindu iškyla savita pasaulėžiūra – ne kolektyvinė, o asmenybinė, vėliau ir profesionali veikimo 

forma. Pasaulėžiūros radimosi etapai: atkartojanti mąstysena įgyja individualią formą, kuri vėliau 

įprofesinama; veiklinantis darbingumas kaip ypatinga veikimo rėptis, paremta veiklų atskirtumu 

bendrinimesi; dvasingumo veikimas išsiskiria į ypatingą sferą. Atkartojimų veikimo pažangos procesas 

panašus į vykstantį verbalinio veikimo srityje. Pirminės įtaigos formos – įkalbinėjimai, perspėjimai, 

draudimai, apgailestavimai ir t.t. – įtaigos realijų verbalinės formos. Pastarųjų esmė – žodis ne tik 

vardina reikalą, žodis tolygus reikalui. Ištarti draudimą – tas pats kaip atitinkamai pasielgti, tapatinantis 

su patikinimo svarba. Drausti – tai nubausti ne žodžiu, o realiai. Žodinis patikrinimas tolygus realiam 

poelgiui. Toks žodinis patikrinimas nuglūdintas išminties, pripildytas įtaigumo, semantiškai 

koncentruotas; įtemptas ir pasiekiantis maksimaliai įtaigaus patikrinimo, formalaus užbaigtumo ir 

išaukštinimo, prasminio reikšmingumo. Verbalinei įtaigos realijai (nurodymui, įkalbinėjimui, 

draudimui) visa tai suteikia aukštinančią formą, vėliau tampančią aukštinančiai veiklinančia forma, nors 

ir atsiradusia ne dėl pildytinų veiklinančių uždavinių, o dėl kasdienio gyvastingumo neįveikiamų ir 

pavojų keliančių uždavinių. Verbalinė įtaigos realijos neišvengiama šauksmininko forma pradeda įgyti 

veiklinančio kartotinumo bruožus, kai: 

o pradeda įsiskverbti aprašomasis, apsakomasis pateikimas (visumos aiškinimas/is), įtikinėjimo 

funkcija tampa antraplane; 

o pasirodo pasaulio žodinio aprašymo ir įprasminimo (pažinimo) funkcija; 

o pirmaplane tampa bendrinimo/si žmogaus formavimo funkcija. 

Įtaigos realijas pakeičia atminimai, o jų pagrindu – visumos aiškinimas/is - tai veiklinančios 

mąstysenos mintinė medžiaga, kartotinumų arsenalas, įgūdžių ir bandymų sandėlis; visa tai palaipsniui 

įgyja asmenybinius ir įprofesinimo bruožus be kurių nėra savitos tradicijos kalbėsenos. Svarbus 

pasaulėžiūros radimosi apsektas, žmogiškojo dvasingumo gyvensenos didžiulis pasiekimas – tai, kad 

išsaugomas polinkis jungiančiai mąstysenai ir jai atitinkančiam darbingumui; tai, kad šis darbingumas 
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neprarandamas pereinant į užsiėmimų-viešumos santvarką, tik prisipildo nauju turiniu. Taip 

formuojasi/susiformuoja veiklinantis darbingumas – viena iš reikšmingiausių bendrinančio žinomumo 

pažangos formų. Aukščiausios apeigos – įtaigos veikimo formos atsiranda stebint bepradžio 

savastingumo (gamtos) dėsningumus, turinčius reikšmės ūkininkavimui. Šios jungties apeigos – 

pagrindas iškiliam atminimui, išsaugančiam eilę jungties ypatumų. Pradinis darbingumas neskaidomas 

įasmenintomis bendrinančio žinomumo dalimis, jam būdinga žaisminga (apeiginė) realumo iliuzija 

pasikartojanti gyvastinguose numatymuose. Pasaulėžiūroje išsaugomas pirminis buitinis darbingumas. 

Įasmeninus pirminę buitinę mąstyseną ir darbingumą, pasaulėžiūros turinį galima pavadinti veiklinančiu 

– jungiančiuoju gyvastingumo pažinimu. 

Bendrinančio žinomumo formų pažanga aprūpina žmogų daugiašalėmis poeigomis link pasaulio 

– tapatinimuisi su juo. Pasaulėžiūra užtikrina žmogaus žinomumo pilnatviškumą, pilnatvišką 

nustatymą/supratimą apie pasaulį ir apie jo reiškinius. Kylanti pasaulėžiūra išryškina tokią universalią – 

sintetinę jungiančia – neiškaidomą mąstysenos formą, kuriai nesvetimos nei filosofinės/išminties, nei 

moralinės/įsipareigojimo, nei religinės/tikybos, nei mokslinės/išmokymo, nei teisinės/sutarimo 

problemos. Dar daugiau. Kiekvienas iš šių žinomumo aspektų savo specifinę formą derina esatyje kaip 

pažangią, o pasaulėžiūroje įsitvirtina kaip „dubleris“. Pasaulėžiūra ne tik „dubliuojanti“ ir 

„apdraudžianti“ sistema kitoms bendrinančio žinomumo formoms. Ši sistema aprūpina žmogaus 

žinomumą pilnatviškumu ir visaapimtinumu, visų jo poeigų ir nustatymų/supratimų apie pasaulį 

surišimu ir susiejimu viename neskaidomo pilnatviškumo „jungiančiajame“ kartotinume. Kitaip tariant, 

pasaulėžiūros kilties atvertyje nuo jungiančios mąstysenos atsidalina įvairios formos. Po to pažangoje 

jos vėl susiejamos pilnatviška, jungiančia kartojamumo mintimi, savitai apimančia visą pasaulio apžiūrų 

specifinių aspektų turtingumą. 

Tradicijos kalbėsenos kilties svarbus etapas fiksuotos-rašytinės formos. Rašymas – numatymų 

revoliucija veiklinančiame/žodiniame veikime. Jeigu palaikomumas pradžioje daugiau apeiginis, tai 

tradicijos kalbėsena – aprašytas pasirinkimas – palaikomumo pagrindas. Žinovas/tikrintojas tiesiogiai 

bendravęs su priimančiuoju pakeičiamas veiklinančiu tekstu, kuriam būdingas dialogiškumas, ypač 

matomas pasirinkimų tekstuose. Dialogiškumas ryškina ir aštrina būties priešybes, skatina klausiantįjį 

pateikimą (ypač pasiaukojimų tekstuose) skverbtis į veiklinantį tekstą kuo plačiau. Tai ypač sureikšmina 

asmenybines pozicijas (dialogas – ginčas, žiūros taško gynimas). Vidinėje gyvensenoje asmenybinė 

pozicija iškelia jausenų paiešką. Pagrindinių tradicijos kalbėsenos formų – visumos aiškinimo/si, 

jausenų paieškos ir pasirinkimo – kiltis tarsi baigtinė, tačiau pokyčiai vyksta. Platūs numatymai įgyja 

savitą atvaizdavimą. Priimtinumu perduodama ne tik sambūviai, bet ir žinotinumo srautas. Tradicijos 

kalbėsenos stebėsenos analizės objektu tampa žmogaus vidinis pasaulis, jo žinomumas ir net 

žinojamumas. Tai kitokios kokybės/savybės. Taip išsidėsto nesibaigianti veiklinančio veikimo 

verbalinės formos kilčių gandinė. Pasaulėžiūros kilties „daugkartiškumas“ gyvastingume ir 

individualume – atradimai, „užmiršimai“, atradimai naujai, naujuose išaukštinimuose, vieną kartą 

„padaryto“ vėlesnis įtvirtinimas kartotinume ir t.t. 

Vaizdo išskirtinumas kiltyje dar kartą pasirodo kaip ypatinga veiklinančio veikimo grandis. 

Pirmiausia pats atkartojantis vaizdinys įgyja veiklinančią reikšmę. Savitas veiklinantis veikimas 

atsiranda tik tuomet, kai žinovas ima naudotis vaizdu ne tam, kad įtakotų pasaulio reiškinius, o 

spręsdamas grynai veiklinantį uždavinį – įtakoti žmogų. Veiklinančio teksto tinkamas išskyrimas iš 

bepradžio savastingumo – gamtos (vaizdui - rėmas; pavidalui - pamatas; palaikymui, laikysenai – 

pakyla) vienas iš atverčių pasaulėžiūros kilčiai. Vaizdo išskirtinumas kaip savitas veiklinantis veikimas 

ilgai naudojasi tradicijos kalbėsena ir mintį reiškia vaizdinių grandine – aiškinimu apie atkartojamus 

sambūvius, jų eigą, vėliau apie atkartojimo situaciją. Vaizdo išskirtinumas, panaudojęs perspektyvą 

veiklinančiame atkartojančiame regėjime, padarė pastarąjį apimančiu – žmonių tarpusavio sąveika 

pateikiama ne pagal kiekvieno iš jų didingumą, o derinant išdėstymą. Žinovo darbingumas – kita 

adekvatumo realumui pakopa – tai nauja vaizdo išskirtinumo (mąstysenos) kiltyje. Individualumo 
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modeliavimas iš vaizdo išskirtinumo perima dokumentalumo – atminimo – atkartojimo funkcijas. 

Vaizdo išskirtinumo žinovas ima galvojimą sieti ne su tradicijos kalbėsenos eigodara, o įprasmindamas 

tvirtą – potyrio realumą, perduodamas asmenybinį neantrinamą regėjimą. Taip vaizdo išskirtinumas 

žinotinume ir profesionalume galutinai atsiriboja nuo tradicijos kalbėsenos – kiekvienas pažangos etapas 

– nauja vaizdo išskirtinumo kiltis. Ženklinimo kiltis taip pat daugkartinė: pradžioje – tai visumos 

aiškinimo/si papildymas; vėliau – savita ženklinės sistemos forma; po to – programinė. Su kiekvienu 

pateikimu numatymas iškyla naujai (kitoks užrašas, kitokia tvarka, kitokia technika) – kaskart nauja 

ženklinimo kiltis. 

Pasaulėžiūros kilties daugkartiškumas galimas, nes: 

o žmogus išryškina naujas veiklinančias reikmes, kurioms būtini nauji pasaulėžiūros matymai; 

o ankstesnės pasaulėžiūros kilties formos ir matymai, išmėginimuose nuglūdinti, 

neprieštaraujantys ir neatstumiantys naujai atsirandančių matymų (palaikymo daugkartiniai bandymai 

„sutelpa“ su masiškumo modeliavimu, o pastarasis daro įtaką pirmajam). 

Taip pasaulėžiūra įgyja savitą struktūrą ir bendrinančio funkcionavimo formą. Pasaulėžiūros 

kilties procesas tęstinis. Lauktinos naujos apimtumo formos individualiame, masiškumo, veiksenos 

modeliavime; naujos pasaulėžiūrų sintezės formos. Galimi nauji veiklinančio veikimo matymai. 
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15. Profesionalizavimas – pasaulėžiūros žinotinumo 

teorizavimas. Mokymas apie veiklinančio proceso 

bendrus ypatumus 

15.1. Veiklinančio proceso įtampos dėsniai 

15.1.1. Veiklinanti pažanga, jos vidiniai  ir viešieji 

faktoriai 

 

 Jeigu į pasaulį žiūrime procesiškai, tai jo dalimi reiškiasi žinotinas gyvensenos  judrumas, 

žmonijos veiklinanti  pažanga. Veiklinančio proceso kategorija sankirtos taške, kuriame – 

profesionalumas, ieškojimai, gyvensenos paveldas, tradicijos kalbėsenos teoriškumas ir praktiškumas, 

pasaulėžiūros  teoriškumas ir praktiškumas. Profesionalumo žinotinume „veiklinančio proceso“ 

kategorija – raktinė. 

 Kokiu pajėgumu reiškiasi veiklinančios pažangos judrumas? Kas apriboja veiklinantį procesą, 

pasaulėžiūros judėjimą ir šio judėjimo valdą? Pirmasis faktorius – bendrinimo tikrovė: žinotinumo 

procesas apriboja veiklinimo procesą. Bendrinimo būties pasikeitimai iškelia bendrinimo žinotinume 

neišspręstus klausimus, atsiranda aštrūs bendrinimo nesutarimai. Sumanymų pajėgumų pažanga greita, 

sumanymų sąveika – lėtesnė. Tai įtakoja bendrinimą, o, galiausia, visų gyvastingumo sferų ir, žinoma, 

dvasingumo gyvensenos pažangą. Veiklinančios gyvensenos pažanga „sukabinta“ su ūkininkavimo 

pažanga bendrinančiais sumanymais ir jų prieštaringumu. Žinant, kad tai galinga tarpusavio patikra su 

veiklinimo pažanga, reikia neužmiršti veiklinančio proceso vidinių ir viešųjų faktorių, apribojančių 

duotojo proceso sudėtingą tvarkybą. Veiklinančio proceso pažanga bendrinimo-ūkininkavimo atvertyje; 

tačiau vardintini ir vidiniai dėsningumai ir judrios jėgos. Veiklinančioje pažangoje ūkininkavimas, 

bendrinimo realumas – viešieji faktoriai. Pasaulėžiūros savitumas, jos paveldas ir atnaujinimo 

tendencijos, savastingos veiklinančios tarpusavio patikros – veiklinančios pažangos vidiniai  faktoriai. 

Dvasingumo pažangoje sąveikauja viešieji ir vidiniai faktoriai – kiekvienas sustojimas pripildytas 

apribotos mąstysenos medžiaga kaip prielaidomis pačiam sustojimui. Ūkininkavimas čia nieko iš naujo 

nepadaro – tik apriboja asmeniškai įvardinamos mąstysenos medžiagos pakeitimo valdą. Šį teiginį 

veiklinančioje gyvensenoje galima įprasminti sekančiu kartotinumu: veiklinančios gyvensenos pažanga, 

prasmingai naujų veiklinančių reiškinių pasirodymas vyksta veiklinančių – mąstysenos prielaidų 

(veiklinančio paveldo) pagrindu. Ūkininkavimas pateikia pasaulėžiūrai apribotus reikalavimus. Tačiau 

nei pats savaime ūkininkavimas, nei jo reikalavimai nieko veiklinančio gyvensenoje padaryti negali, nes 

čia nauji reiškiniai padaromi tik savitu veiklinančiu – gyvensenos pagrindu (paveldas, buvusi veiklinimo 

medžiaga). Ūkininkavimo reikalavimai apriboja veiklinančio paveldo pakeitimų matymą ir pakeitimų 

valdą. Tuo pačiu ekonomikos tarpusavio patikra (viešasis faktorius) ir veiklinanti mąstysenos medžiaga, 

paveldas (vidinis faktorius) apriboja veiklinančios pažangos ypatumą, matymą ir pakeitimų valdą. 

Veiklinančios pažangos dėsningumams priskirtina: priklausomybė ir vienaip ar kitaip – ne ūkininkavime 

– sąveikaujantis pasaulėžiūros savastingumas. Savastingas sąveikavimas aiškintinas savitu judrumu, 

vidiniais ryšiais, išskirtinu veiklinančiu paveldu. 

 Veiklinančio proceso formavime be išskirtinai veiklinančio paveldo dalyvauja ir bendrinančios 

gyvensenos paveldas. Pasaulėžiūros pažanga tarpusavio patikroje naudojasi bendrinančio žinomumo 

formomis – filosofija/išmintimi, politika/įvairovės derinimu, mokslu/išmokymu, morale/įsipareigojimu, 

teise/sutarimu, religija/tikyba. Veiklinančio proceso ir filosofijos tarpusavio patikroje: idėjų įtaka 

tradicijos kalbėsenos išrankumui; bendrai įtakojantis išminties ir tradicijos kalbėsenos veikimas 

apšvietos darbingume; žinovas kaip galvotojas ir ieškotojas viename asmenyje. Išmokymą ir 

pasaulėžiūrą sieja pasaulio pažinimas, technikos ir technologiniai pokyčiai, eksperimentinių ir 

savastingumo pradų atsiradimas tradicijos kalbėsenoje; pasikartojančio ir realaus pasaulio pusiausvyrą 

tradicijos kalbėsenoje išmokymas palenkia į realumo pusę.  
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 Kiekvieną pasaulėžiūros matymą tarpusavyje patikrina kiti jos matymai, taip pat profesionalaus 

ir gyvensenos veikimo įasmenintos formos, pradedant nuo išskirtinių veiklinių procesų. Pasaulėžiūrą 

įtakoja ir sumanymų veikimas pagal gėrio dėsnius (dizainas) ir veikimas pagal neatitikimo (dažnai 

pajuokiamas) dėsnius arba pasiaukojimas (keliantis grėsmę) ir t.t. 

Asmeniškai įvardintos veiklinančios-mąstysenos medžiagos pakeitimų matymą ir valdą aprėpia: 

o įasmenintų profesionalių ir gyvensenos veikimų rėpčių tarpusavio patikra su veiklinančiu 

veikimu; 

o to dermė su duoto profesionalumo matymo savito veiklinančio paveldo spaudimu; 

o padaromi momentai, kai veiklinanti gyvensena išskirtinai pajuda kai kuriose sąveikose ne 

ūkininkavime. 

Veiklinančios pažangos iškirtinai sąveikaujančių, pajudančių momentų suvokimui derėtų 

stabtelti ties jų vidiniais ryšiais, atskleisti veiklinančių tarpusavio patikrų aprėptį, ypatingai išskiriant 

sąveiką „paveldas – atnaujinimas“. 

 

15.1.2. Palikimas ir perimamumas, paveldas ir 

atnaujinimas 

 

Šiuolaikiškume pasaulėžiūros pažanga visada tarpusavio patikroje su veiklinančiu palikimu. 

Veiklinantis palikimas – nekintamas žinotinumas gyvensenoje, padarytoje iki tol buvusiuose 

sustojimuose, veiklinančios vertybės buvusybėje vardinamos kaip reikšmingos bendrinančiame 

užimtume arba bendrinančiame žmogiškume. Veiklinantis palikimas formuoja paveldą. Paveldas – 

veiklinančios gyvensenos atmintis ir aktualumas šiuolaikiškumo arsenale; tai tas palikimas, kuris 

gyvastingas ir šiandien, ta praeitis, kuri svarbi amžininkams. Paveldas – praeities dabartis esatyje. 

Paveldas ir atnaujinimas – įtampa. Tarpusavio patikros terpėje išsidėsto kiekvieno sustojimo visa 

pasaulėžiūra: jos veiklinančios savybės/kokybės, aplinkos, formos, idėjiniai – sritiniai turiniai, 

žmogiškojo nukreiptumo į asmenybę pobūdis. Paveldas – atmintis. Tačiau atminti ne absoliuti – ji 

išranki. Gyvensena visada atmena ir saugo tik tai, kas reikalinga šiuolaikiškumui ir pritaikoma matyme, 

kuris aktualus. Žmonijos gyvensena šiuolaikiškume yra pamiršusi daugelį apeigų, tarpusavio patikrų, 

neatitikimų, kasdienių aiškinimusi valdose ir t.t. Kita vertus, iš atminties giliausių klodų kartkartėmis 

iškeliama tai, kas užmiršta – kai tai neišvengiama. Taip užtvirtinimai prikelia gilumines veiklinančio 

išraiškingumo aplinkas ir jų pagrindu padaro nuolat gyvastingus numatymus. Gyvensena kiekviename 

naujame sustojime/epochoje „atmena“ praeitį ne kaip matomą nekintamą, o kaip pasikartojančią, 

turinčią savitas gebas šiuolaikiškume. Derinamas esatyje paveldas – aktualizuota praeities gyvensena. 

Tai praeities bandymo mobilizavimo dabarties dėmesingumui kelias. Paveldas „sugeria“ 

grindžiančiuosius gyvensenos pasiekimus, kurie nepraeina ir nepriklauso nuo to dideliame ar mažame 

viešume daromas šis paveldas. Filosofinei/išminties pasaulėžiūrai Europoje pradžią davė nedidelė 

viešuma, o jos indėlis į pasaulinę gyvenseną nepamatuojamas. Paveldas – tai ne tik darbingumo 

mąstysenos pradmenys svarbūs žmogiškumo iki-žinotinumui. Paveldas galimas ir senasis, ir naujasis, ir 

naujausias. 

Paveldas veiklinančiame procese tiesos ir našumo tęstinumą randa ne nekintančiame sekime, o 

atnaujinime. Ne visa, kas nauja pasaulėžiūroje – atnaujinimas. Atnaujinimas – pasaulėžiūros pakeitimas 

derinant esatyje, kai gebama: papildyti išraiškingomis aplinkomis; veiklinančią koncepciją pagilinti ir 

padaryti pažangia; išplėsti prasmę; pagilinti idėjinę stabtelėjimo tarpusavio sąveiką su  asmenybe; 

taikomosiose pasaulėžiūrose, tikėjime veiksena – išaukštinti funkcionalumą (priklausomumą). 

Atnaujinimas – pakeitimas, vedantis pasaulėžiūrą į progresą, gebėjimą iškelti numatymų veiklinančias – 

konceptualias galimybes. Ryškiausi atnaujinimai paremti paveldu; net ir labiausia atnaujinančiai 

veiklinančiai gyvensenai reikalinga atsargi sąveika su veiklinimo palikimu.  
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Veiklinančios gyvensenos šiuolaikiškume atvaizduojamumo tendencijose matomos paveldo ir 

atnaujinimo tarpusavio patikros perimamumo problemos. Paveldas ir atnaujinimas atskirai derinami 

esatyje – savitai atskiruose atvaizdavimuose. Atvaizdavimas – priemonės sutvarkymo vidinė programa, 

jos pilnatviškumo sandaros (organizacijos) „genų programa“, suteikianti kiekvienam elementui ypatybę 

būti tam tikros visumos dalimi ir turėti savitume grindžiančiuosius tos visumos ypatumus. Dvi 

skirtingos esaties rėptys paveldo ir atnaujinimo tarpusavio sąveikoje galimos šiuolaikiškume dviejuose 

atvaizdavimuose – „retro“ (lot.) ir „modern“ (pranc.). 

Skirtingos aplinkos: kelios kartos gyvena nekintančioje buitinėje aplinkoje; gyvastingas žmogus 

per savąjį amžių keletą kartų keičia ir aplinką, ir buvojimo rėptį. Žmogus stebėsenoje pripranta prie tų 

būties formų, kurios lydėjo ankstesnįjį gyvastingumą. Dargi gerinantys buitį pakeitimai ne visada 

pageidaujami, nes atskiria nuo įpratimų. Tai gyvasties konservatizmo atrama, reikšminga retro 

atvaizdavimui. Tai ilgaamžiškumas, nuolatinumas, įprastumas, įsitvirtinę pavelde. Prigalvotas 

pasinėrimas į praeitį, į paveldą retro atvaizdavime liudija polinkių konservatizmą, jausmingumą dėl 

pamirštų šaknų, pirminių kilčių, dėl praeities, kuri greitai traukiasi dėka veržlių pakitimų apie mus ir 

mumyse. Pasaulėžiūroje nėra nieko labiau neatsiejamo nuo bendrumo būties už tikėjimo veiksena 

numatymų atvaizdavimus ir mus nuolat supančių buitinių perdavimų atvaizdavimus. Tokiuose 

perdavimuose, tikėjimo veiksena formose retro atvaizdavimas bando suderinti sustojusį ir netgi 

pasisukusį atgal paveldą su naujomis technologinėmis galimybėmis, atvertimi komfortui, techniškumo 

išaukštinimu. Retro atvaizdavimas – tai geba paveldą konservuoti ir realizuoti, derinant su atnaujinamu 

turiniu, pripildančiu ilgaamžes formas. Modern atvaizdavimas numato atnaujintą formą, priartėjusią prie 

suasmeninto priemonės ar numatymo sunaudojamumo – priklausomumo; tuo pačiu duota atnaujinimo  

forma pripildoma ilgaamžiu funkciniu ir dvasingumo turiniu. Paveldo gyvastingumas čia perdavimo 

funkcijoje, o atnaujinimas apima formą. Retro atvaizdavime – atvirkščiai, gyvastingumas perdavimo 

formoje, o atnaujinimas apima funkcionalų turinį. Perimamumas, paveldas ir atnaujinimas – 

neišvengiamos veiklinančio proceso sudedamosios, esatyje derinamos per veiklinančios tarpusavio 

patikros įvairias rėptis ir lygmenis. 

 

15.1.3. Veiklinančios tarpusavio patikros kaip 

veiklinančio proceso vidiniai ryšiai 

 

Veiklinančios tarpusavio patikros – tai: 

o vienų veiklinančių reiškinių įvairiai pasikartojančios įtakos kitiems; 

o pasaulėžiūros kaip pažangios sistemos elementų tarpusavio ryšiai; 

o gyvensenos įvairios dialogo formos duoto sustojimo pasaulėžiūros viduje arba pasaulėžiūra 

šiuolaikiškume ir buvusybėje. 

Dialogas minėtu atveju nederina esatyje nei erdviškumo, nei laikiškumo užtvarų; čia nei per 

daug toli, nei per daug arti – viskas greta; čia kaip atmintyje ir ilgaamžė praeitis, ir vakarykštė praeitis – 

ilgaamžė gali būti daug parodomesnė nei artima. Atmintis atsirenka – ji išranki ir praktiška. Ji atrenka 

buvusybėje tai, kas aktualu šiuolaikiškumui – taip kaip pastarąjį suvokia žinovas arba kaip jis 

suvokiamas pasaulėžiūros pilnatviškoje valdoje. Veiklinančios tarpusavio patikros tvarkyba panaši į 

praeities ir dabarties dialogą mūsų atmintyje. Veiklinančioje tarpusavio patikroje dialogo ypatumai ir 

atminties ypatumai palieka savitas žymes. Atminties ypatumai pasireiškia tuo, kad visa, kas išsaugota iš 

praeities tampa dabarties faktu. Kitaip tariant, atmintis visada aktuali ir perduodamumo prasme pašalina 

laikiškumo barjerus, ištrina laikiškumo ir erdviškumo atstumus, o visa, kas praeita ir tolima patalpina 

atmenančio ar prisimenančio būties akimirksnio laiko/erdvės taške. Kalbėsenoje apie gyvensenos 

atmintį tūkstantmečiai nieko nereiškia – bet kurie žmonijos žinotinumo atstovai gali tapti artimais ir 

gyvastingais. Dialogiškumo ypatumai paženklina veiklinančios tarpusavio patikros tvarkybą. Tarkim 

tradicijos kalbėsenos šiuolaikiškumo patikra su „n“ amžiumi pristatytina: 
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o savitu realumo matymu; 

o dabartinės tradicijos kalbėsenos valdos matymais; 

o tuo, kaip „n“ amžiaus tradicijos kalbėsena save įprasmindavo (vertinimai, apžvalgos ir pan.); 

o tuo koks „n“ amžiuje buvo tradicijos kalbėsenos idealus matymas. 

Gyvensenos dialoge, veiklinančioje tarpusavio patikroje dalyvauja visi keturi įvardinti 

momentai; akcentuojamas vienas iš jų, priklausomai nuo pasaulėžiūros pozicijos priskirtinumo 

žinotinumo atverčiai ir nuo priimtinumo įtakos. Veiklinančiame procese viskas persipina ir nėra nei 

vienos grynos įtakos rėpties. Išmokymo poeigai reikalinga išryškinta veiklinančių tarpusavio sąveikų 

aprėptis. Tarpusavio patikros vardintinos:  

o dvejomis „nuosakomis“: pakantumo (žinovas patiria įtaką) ir tikrinimo (žinovas daro įtaką); 

o dvejais užsiėmimais: matymo viduje (tradicijos kalbėsenos, masiškumo modeliavimo vidiniai 

užsiėmimai ir pan.) ir tarp matymų (palaikomumo ir vaizdo išskirtinumo tarpusavio patikra, 

paremtinumo ir masiškumo modeliavimo, masiškumo modeliavimo ir tradicijos kalbėsenos, veiksenos 

modeliavimo ir pan.). 

 Įvairių matymų veiklinanti tarpusavio patikra parodo: 

o rečiausių veiklinančios mąstysenos ypatumų sutapimus pasaulio regėjimuose, profesionalios 

sąveikos su pasauliu pagrindiniuose principuose, gyvensenos orientyruose (ieškančiojo ir vaizduotojo, 

aiškintojo ir ženklintojo) 

o įvairius lygmenis: atskiri numatymai, atskiri žinovai, veiklinimo srautai, veiklinimo valdos ir 

mokymai, galiausiai, visas tradicijos kalbėsenos sustojimas; 

o pobūdį – silpnos ir stiprios patikros. 

Silpna, „nematoma patikra“ su pirmtaku, kurio žinovas net nežino, pasauliniu procesu, 

įtakojančiu žinovo darbingumo ir kt. pažangą; taipogi tarpusavio patikra vykstanti visatos apimtyje ir 

pačių sudėtingiausių procesų gelmėje. Pasidaro terpė į kurios patikrinimo sferą naujo sustojimo metu 

patenka bet kuris žinovas – atsitraukdamas ir įsitraukdamas, neigdamas buvusį darbingumo kredo arba  

dalyvaudamas pavelde. Silpna veiklinanti tarpusavio patikra pasireiškia ne tiesiogine pirmtako įtaka, o 

savitai atkartojamos darbingumo terpės padarymu – į pastarosios tarpusavio patikros sferą patenka 

daugelis žinovų. Gali skirtis šių žinovų idėjiniai pagrindai, tačiau panašus darbingumo terpės patikros 

priimtinumas. Žinovų pasaulėžiūrų filosofiškumas, moralumas, intelektualumas išaukština jų 

veiklinančius principus. Galimi numatymai – koncepcijos, kurių vieni filosofiniame – moraliniame 

problematizavime koncepcijos centre mato asmenybę, o kiti filosofiniame – politiniame 

problematizavime koncepcijos centre mato viešinimą ir asmenybės sąveiką su viešinimu.  

Žinovo ir pirmtako darbingumų tarpusavio patikroje skirtinos dvi rėptys: 

o išskaidymo – žinovo pirmtako palikimas, neprarasdamas išskirtinio veiklinančio reikšmingumo, 

susilieja su po to sekančiu veiklinimo procesu; 

o koncentracijos – iškilus žinovas integruoja, apgaubia pirmtakų ir amžininkų darbingumą. 

Pastarieji vėliau tampa įdomūs ne savitu veikliškumu, o išaukštinto žinovo darbingumo ir ženklių 

numatymų turinčių išliekamąją reikšmę, kontekste. Toks iškilumas tarsi linzės, surenkančios buvusio 

paveldo šviesą ir paskleidžiančios ją visame gyvensenos erdviškume. 

Veiklinančios patikros matymas galimas dvejopas: asmeninis ir bendras. Asmeninis paveldas – 

tiesioginė pirmtako įtaka (stipri tarpusavio patikra); bendras paveldas (silpna tarpusavio patikra) – 

netiesioginė pirmtako įtaka, o per „bendrą paveldą“ – tai, kas tarkim, brangintina kaip visos tradicijos 

kalbėsenos pasiekimai. Eilė veiklinančios tarpusavio patikros rėpčių pagal savitą pobūdį gali būti ir 

silpnos ir stiprios: atmetimas ir pritraukimas. Žinovas, atmesdamas – neigiamai, o pritraukdamas – 

teigiamai, priimtinume potyriu pirmtako darbingumo veiklinimo-konceptualius ypatumus nutolina arba 

priartina, išskirdamas išraiškos aplinkas arba veiklinančią laikyseną. Tokia tarpusavio patikra 

grindžiama darbingumo principų  „draugyste – priešiškumu“.  
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Esatyje derinama eilė veiklinančių tarpusavio patikrų, vardinamų, pirmiausia, stipriomis pagal 

pobūdį: 

o skoliniai – elementų iš vienos veiklinančios sistemos (eigodaros schema, būklė, 

tikrintojo/įasmenintojo savybės, dermė) perkėlimas į kitą. Naujame numatyme tokiu atveju  

įasmeninami kilties bruožai. Patys skoliniai „susilydo“ su naujumu, nematomai kintančiu veiklinimo 

dažniu, kitaip traktuojamu kartotinumu; 

o panaudojamos pirmtako veiklinančio bandymo kai kurios vietos – originalios atvaizdavimo 

savybės neišsaugomos ir veiklinanti patikra pasimato netikėčiausiu pasireiškimu; 

o mėgdžiojimas – parengtinis naujo teksto panašumas su pirmtaku: kopijuota pasaulio iškilumo 

sistema, pagrindiniai atvaizdavimo ypatumai, darbingumas. Mėgdžiojant panaudos laipsnis daug 

aukštesnis nei skolinantis, nes pastaruoju atveju kopijuojami tik atskiri elementai, o mėgdžiojant – 

struktūra. Mėgdžiojimas gali būti įvardintas kaip turintis aukštą darbingumo potencialą ir aukštą 

atnaujinimo laipsnį paveldo tapatinime (mėgdžioti taip, kad būtų peržengtos mėgdžiojimo ribos); 

o parodijavimas – mėgdžiojimas, sunaudojimu antrinantis pirmtako ypatumus ir tai pateikiantis 

neatitikimo-vertinančioje sąveikoje su kai kuriais tikrintojais/įasmenintojais, idėjomis, atvaizdavimo 

ypatumais; dažniausia išlaikoma pagarbumas pirmtakui ir mėgavimasis kokybe; 

o epigoniškumas – mėgdžiojimas ne darbingumo ir ne darbingume. Būdinga – nežymus 

perdarymo laipsnis, pasigailėtinas kopijavimas ir veiklinančio potencialo, gretinant su pirmtaku, 

sumažinimas. Žemiausia pakopa – plagiatas – bejėgis darbingumas – veiklinanti tarpusavio patikra su 

nuliniu darbingumo potencialu – perauganti į paprasčiausią  vagystę tradicijos kalbėsenoje; 

o citavimas  - tiesioginis veiklinantis pirmtako panaudojimas, darant į jį nuorodas; tiesioginiai 

atskirų elementų, sričių skoliniai; 

o reprodukcija – pirmtako/numatymo dermės santvarkos tiesioginis perkėlimas į numatymą 

šiuolaikiškume; 

o reminiscencija – tradicijos kalbėsenos pirmtakų atskirų elementų panauda, skolinius šiek tiek 

pakeičiant; 

o parafrazė – tradicijos kalbėsenos pirmtako srities panauda, skolinyje pakeičiant elementus, bet 

išlaikant dermės ryšių pobūdį; 

o užuomina – nukreipimas į pirmtaką, pritariančiajam neįkyriai pateikiant vieną detalę, atskirą 

elementą; 

o variacijos – svetimo teksto panaudojimas; jį perdirbant išlaikomi neliečiamais kai kurie pirmtako 

struktūriniai bruožai. Žinovas, išsaugodamas pirmtako idėjinių-sritinių ir veiklinančių ypatumų 

invariantus, tuo pačiu varijuodamas keičia daugelį bruožų, eigodaros linijas, tikrintojų/įasmenintojų 

savybes, derinimo blokus; 

o rungtyniavimas – žinovas rungtyniauja su pirmtaku darbingumu: vienose sąveikose mokosi, 

kitose – atsiremia, rodydamas savąjį nepanašumą ir verždamasis darbingumu aplenkti pirmtaką. 

Veiklinančios tarpusavio patikros turi dvejopą kiltį: tarp užimtumų ir užimtumų viduje. Šalia to, 

patikros tarp užimtumų galimos regionų  viduje ir tarp regionų. Tarkim, mąstysenos regiono viduje ir 

tarp elgsenos ir veiksenos regionų, kai užimtumas – tradicijos kalbėsena ir vaizdo išskirtinumas. Tarp 

užimtumų veiklinančios patikros galimos ir asmeniniame lygmenyje, ir pasaulėžiūros atskirų matymų 

lygmenyje, ir viešinimų veiklinančios gyvensenos visumos lygmenyje (viena gyvensena ir kitos 

gyvensenos vaizdo išskirtinumas). Veiklinančios tarpusavio patikros ir, skyrium, tarp užimtumų galimos 

viename sustojime ir tarp veiklinančių epochų/sustojimų. Veiklinantys atradimai viename viešinime 

patikrina kitų viešinimų veiklinančią gyvenseną. Tarpusavio tarp užimtumų patikros vardina įprastą 

savitą epicentrą. 

Žmonijos bendrinančios-žinotinumo pažangos visaapimtinumas, nežiūrint išskirtinių 

pasaulėžiūrų sąveikų, atveria įvairių viešinimų veiklinančio žinomumo bendrus bruožus ir užimtumų 

veiklinančių tarpusavio patikrų gyvastingumo pamatą. 
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15.1.4. Neantrintino antrinimas (sutapimų aprėptys 

veiklinančiame procese) 

 

Pasaulėžiūra įvairiuose viešinimuose panaši. Kokia atvertis daro šį panašumą? Panašūs 

reikalai/reikmės? Galima išskirti veiklinančių reiškinių panašumą, nepaaiškinamą tiesmukiška 

gyvensenos įtaka – vienokio užimtumo kitokiam. Filosofinėje aplinkoje antrinimui paklūsta pasaulio 

sutvarkymo modeliavimas, tarkim, neišvengiamumo iššaukta pasaulio absurdo (lot. beprasmiškumo, 

kvailumo) idėja; neįmanoma visko aprėptis – veikliškumas parodo pasaulio nepasiekiamumą baigtinai, 

jo nepabaigiamumą (savaeigiai perdavimai). Apie „Nieką“ ir japoniškas „Akmenų sodas“ ir 

europietiškas absurdas. To nepaaiškina užimtumų paveldų tarpusavio įtaka veiklinančioje gyvensenoje. 

Tačiau teorizuojant grupavimas galimas: 

o pirma rėptis – veiklinančios įtakos, pasireiškiančios „klaidžiojančiomis eigodaromis“ ir 

atveriančios veiklinančių reiškinių panašumą. Ši panašumo rėptis numano duotos gyvensenos viduje 

subrendusią reikmę tokiems profesionalumo  ypatumams ir veiklinančioms idėjoms, kurios jai 

priimtinos. Gyvensenos priimtinumas išrankus. Pasirinkimo pagrindas – įvairių viešinimų panaši 

gyvastingumo būklė; 

o kita rėptis – veiklinančių reiškinių panašumas, atsirandantis dėl tiesioginio įvairių viešinimų 

gyvastingumo žinotinumo būklės panašumo. Pasaulėžiūra įvairiame viešinime savitoje pažangoje 

praeina panašias stadijas; 

o dar viena veiklinančių reiškinių panašumų rėptis atsiveria veiklinančios gyvensenos pažangos 

spiraliniame kartotinume. Reiškiniai, esantys aukštesnio sukinio taške virš atitinkamo taško prieš tai 

buvusiame sukinyje, naujo pagrindo rėmuose derinant esatyje antrina prieš tai buvusio pažangos etapo 

ypatumus (pasaulėžiūros bruožai, išskirtinumai; racionalus, apšvietos pasirinktinumas – pasirinkime 

aiškinti visumą ženklų  sistemose); 

o sudėtingiausia rėptis – veiklinančių reiškinių antrinimas esatyje, derinant veiklinančios 

gyvensenos pažangos įvairių ciklų atvertį. Tai pasaulinis mastelis - rytų ir vakarų gyvensenos. 

Atsitraukus nuo europocentristinės koncepcijos galimas pasaulėžiūros žinotinume ir teorizuojant surasti 

ne tik vakarietiškus, bet ir rytietiškus veiklinančios pažangos ciklus, panašius bruožus, atitikimus. 

Įasmenintuose pažangos cikluose savitame kartotinume antrinasi veiklinančio proceso savitos spiralės – 

iš to seka, kad reikia ieškoti veiklinančios pažangos įvairių spiralių panašiose vietose panašių taškų. 

Europietiškų, amerikietiškų, afrikietiškų, azijietiškų, okeaniškų pasaulėžiūrų bandymų 

įprasminimas verčia pasekti veiklinančios gyvensenos įvairių šalių paralelinį žinotinumo judėjimą, 

skatina ieškoti šių nepanašių, bet greta pateikiamų procesų dėsningumų. Žmonija vardina kaip reikalingą 

visaapimantį pasaulį su visaapimančia, nors ir įvairiai besikartojančia materialia sąveika, su 

visaapimančiais bendrumo – ūkininkavimo procesais. Taip reiškiasi pagrindas visam – žmogiškajam 

bendrinimui ir įtakoms tarp užimtumų. Įtakos pasirodo kai gretinama įvairiai viešinama pasaulėžiūra. 

Įvairių viešinimų įvairiai besikartojantis bendrinimo – žinotinumo ir veiklinimo bandymas atveria ir kitų 

viešinimų veiklinančių įtakų lūžius užimtume, apriboja bendrų bruožų specifinį išryškinimą. 

 

15.1.5. Veiklinimo progresas 

 

Pasaulėžiūros pažanga sudėtinga ir ne tiesmukiška. Ar ši pažanga paprasto pa(si)keitimo 

reiškinys, ar palaipsnis ir esatyje derinamas pasaulėžiūros progresas? Jeigu minėti tik didžiuosius 

skvarbumo žinovus, veiklinantis progresas suvokiamas tik kaip epochiniai/sustojimo/stabdantys 

pasiekimai ir negali parodyti chronologiškai augančio pranašumo. Dėl to pasaulėžiūroje progreso matas 

ne žinovų skvarbumas, o kartotinumų mąstysenos aukštinimas, lygio kėlimas. Pasaulėžiūros kaip  

proceso įprasminimas atsiremia į prieštarą. Viena vertus, veiklinančios pažangos kiekviena stadija – 
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kartotinumų mąstysenos aukštesnė pakopa, o kita vertus ne visada aukščiau žinotinume yra aukščiau ir 

veikliškume. Veiklinančios pažangos kiekviena stadija vardina ne tik reikšmingą atvertį kaip 

parengtumą pereiti į kitą etapą; ji apima ir išskirtinį vertingumą, neantrinamumą. Koks bebūtų 

veikliškumo ne-linijinis pažangos pobūdis, tačiau jis kylantis/aukštinamas. Kitaip tariant, pasaulėžiūros 

žinotinume, nepaisant prieštarų ir nukrypimų, ryški žmonijos veiklinančios mąstysenos linija – vis 

sudėtingėjanti, profesionaliai ir gyvastingai turtingėjanti. Tarkim realumas - jis veiklinančią mąstyseną 

pakylėja ir pagilina skvarbą į pasaulį dėl to, kad atveria stebėsenos analizę, išmoko atverti dvasingumą, 

tapatintis su pasaulio profesionalumo turtingumu profesionaliai daugiašaliame kartotinume. 

Profesionalumo žinotinume galimos ir eschatologinės-profesionalumo utopijos, pranašaujančios 

pasaulėžiūros žūtį; pažintinis požiūris į pasaulėžiūrą gali būti siejamas su būsimu grynuoju dvasingumu, 

neapsunkintu materialia forma; pasaulėžiūros neigimas, pirmiausia, siejamas su jos nereikalingumu 

pažinime ir nereikšmingumu gretinant filosofiją ir religiją. Pasaulėžiūrai būdingas veržlumas, o 

progresas – veiklinančio proceso dėsningumas. Busybės pasirinkimas – gyvastingumo, patikros ir 

žinotinumo prasmės su-žinomumo sinergija. Veiklinantis procesas vardintinas kaip aukštintinas, veržlus. 

Pasaulėžiūros žinotinume progresas reiškiasi ne tik kaip apimantis žmonijos naujas, aukštesnes 

gyvastingumo formas, naujas problemas ir idėjas, bet keliantis ir aukštinantis nuo sustojimo prie 

sustojimo kartotinumų mąstysenos savitą gebą. 

 

15.1.6. Veiklinimo vertybių išliekamasis pobūdis 

 

Didieji veiklinantys dariniai/sumanymai/numatymai vardinami kaip turintys išliekamąją reikšmę. 

Kartotinumų mąstysenos formos, iškilusios ir įtvirtintos vieno ar kito sustojimo apsuptyje, vėliau negali 

būti paantrintos. „Pradžios“, „normalus vaikiškumas“ pasaulėžiūros perdavimo prasmė – normos ir 

nepasiekiamumo kartotinumo reikšmingumas. Nuostabą kelianti pasaulėžiūra ir ta nepažangi 

bendrinimo/si pakopa kurioje ji išaugo neprieštarauja viena kitai. Nuostaba „pririšta“ prie to, kad ta 

nebrandi bendrinimo/si atvertis, iškėlusi tokią pasaulėžiūrą niekada negali būti paantrinta – sustojime 

ankstyvosios kartotinumo mąstysenos formos, dar nežinančios atnaujinimo galimybės, nesiantrina. 

Didieji veiklinantys kartotinumai išsaugo savąją išskirtinę reikšmę žmonijai  ir po tūkstančio metų 

(religinės ir filosofinės sistemos), kai patys stambiausi moksliniai/išmokymo atradimai buvusybėje tik 

momentas, dalis šiandieninio mokslumo (Niutono fizika dalis Einšteino fizikos ir pan.). Ne viskas 

pasaulėžiūroje ir bet kuri pasaulėžiūra amžiams. Tiesos pasaulėžiūra pačias įprasčiausias priemones 

paverčia žinotinumu. Pasaulėžiūra geba įtraukti priemones į sustojimui būdingas žmogiškąsias sąveikas 

ir atkreipti bendrą dėmesį. Kaip tai vyksta? Prieš įtraukiant tikrovės priemonę į savitą kartotinumo 

sistemą pasaulėžiūra šią priemonę veikliškai apdoroja: priemonė paliekama kaip tapati ir perdaryta pagal 

gėrio dėsnius. Pasaulėžiūra priemonę visada priima profesionaliai – kiek ji vertinga žmonijai; iš čia 

iškilių, skvarbių darinių išliekamoji reikšmė. 
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15.2. Veiklinančio proceso etapai ir tėkmės vaga 

15.2.1. Veiklinančio proceso žinotinas skaidymas 

(periodizacija)  

 

 Veiklinantis procesas kaip laikiškas ir erdviškas judrumas sietinas su nepertraukiamo ir 

pertraukiamumo visaapimtinumo idėja. Tuo pagrindu galima ir veiklinančio proceso periodizacija, jo 

teorizuojantis skaidymas, nes gyvensenos procesui būdingi „staigūs šuoliai“. Profesionalumui, tradicijos 

kalbėsenos ir pasaulėžiūros aiškinimo disciplinoms svarbu problemos susijusios su veiklinančio 

sustojimo/epochos suvokimu, užribio atskyrimu, pasaulėžiūros žinotinumo periodizacija. Veiklinančio 

proceso periodizacija, jo skaidymas žinotinume privalėtų atsižvelgti į veiklinančio pažangos mikro ir 

makro etapus: karta, amžius, laikotarpis, epocha/stadija – t.y. reikalinga proceso skaidymo į smulkius ir 

stambius etapus hierarchija. 

o Teorizuojant veiklinantį procesą, kaip pradedantis gali būti konceptualizuojamas „kartos“ 

terminas. Kaip minimalus veiklinančios pažangos etapas-karta – apribojamas žmonių grupės 

darbingumo veikimu – bendraamžiai, amžininkai – mažiausios, žinotinume baigtinos, veiklinančios 

pažangos atkarpos darytojai; žinovo aktyvaus darbingumo gyvastingumo vidutine laiko trukme. 

o Stambesnis etapas – amžius; laikiškume – žinotinumo atkarpa, pakankama kad derinimas esatyje 

pakeistų bendrumo gyvastingumą ir išryškintų tuos pakeitimus veiklinančios mąstysenos rėptyje ir 

turinyje. 

o Veiklinantis procesas gali būti teorizuojamas/konceptualizuojamas kaip žinotinumo laikas 

tradicijos kalbėsenos pažangoje, tam, kad atsirastų „stebėsenos rėptis“ – tikrintojas/įasmenintojas ir 

žinovas, ir etapai: laisva valia, išrankumas, potyris. Veiklinantis periodas apribojamas duotame 

žinotinumo etape iškiliausia veiklinanti valda. Periodo kaita – iškiliausios valdos kaita. 

o Veiklinančios epochos sąvoka galima profesionalizavime, kuriame tradicijos kalbėsena ir 

pasaulėžiūra žinotinumo dėsningos pažangos procesas. Įprasminimą galima pradėti tokiais terminais – 

„naivi“, „sentimentali“ tradicijos kalbėsena, arba – išranki ir potyrių ar pan. 

Jeigu globalų-stadijų procesą skaidyti trejopai, tai išskirtini šie veiklinimai: 

ieškojimo/ženklinimo, tvarkymo/išrankumo, potyrių/stabtelėjimo (pagal Hėgelį: absoliučios dvasios 

(turinio) ir jos materialaus – juslinio įkūnijimo (formos) tarpusavio patikros raiškos). Šia logika 

naudojantis iki galo reikėtų teigti pasaulėžiūros išnykimą. Tačiau pasaulėžiūros turtingumas ir jos svarba 

žinotinume rodo kitką. Žinotinumas padeda suvokti pasaulėžiūrą kaip procesą, daryti jo periodizaciją 

globaliais stambiais žinotinumo etapais; veiklinančios pažangos etapus apšviesti visaapimančiu 

principu, juo įprasmintomis profesionalumo kategorijomis ir pasaulėžiūros matymais – tai naudotina 

atvertis. 

Veiklinančio proceso ir jo etapų apibūdinimo suvokimui reikšminga metodologine tvarkymo 

sąvoka vardintinas veiklinantis pasaulis. Taip žiūrint, pasaulėžiūros pažangos etapų savastimi gali būti 

įvairūs veiklinančio pasaulio aspektai – erdviškumas, laikiškumas arba laikiškumas – erdviškumas. Toks 

žiūros taškas leidžia išskirti tris veiklinančios pažangos stadijas/epochas/sustojimus. 

o Erdviškumo pasaulėžiūra – pradmenys. Svarbiausia sritis ir problema – pasaulio santvarka. 

Žinovo dėmesio centre – kosmogonijos, visatos kilmės, dieviškumo klausimai ir jų sąsajos su žmogaus 

gyvasties ir veikimo įvairiomis sferomis. 

o Laikiškumo pasaulėžiūra – pradai. Pasaulėžiūros iškilumas ir esmė: veiklinantis darbingumas 

persunktas žinotinumu. Asmenybės ir bendrinimo augimas, bendrumo pasikartojamumo procesas, būtis 

kaip tėkmė laikiškume, paklūstanti visa bendrinančios tėkmės ir kintamumo dėsniams.  

o Visaapimtinumo pasaulėžiūra. Tai mąstysena apgalvojanti erdviškumą ir laikiškumą jų 

visaapimtume. Šiuolaikiškumas/sustojimas/epocha ženklintinas „chronotopo“ (laikiškumo-erdviškumo) 

kategorija, kuri apibūdintina veiklinančios mąstysenos rėptis. Tai pasaulėžiūros busybės  traktuotė. 
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15.2.2. Veiklinanti valda kaip veiklinančios koncepcijos 

invariantas 

 

Valda – viena iš svarbiausių profesionalizavimo kategorijų. Ji nedažnai naudojama ir paprastai, 

tapatinama su tėkme, mokymu (mokykla), metodu, atvaizdavimu; vardinama be taškinio apribojimo 

(žiūros taškas); atmetamas jos derinimas esatyje, o numatymas skelbiamas vieninteliu pasaulėžiūros 

realumu. Neabejojant numatymo, labiausia patikimo ir apčiuopiamumo pasaulėžiūros realumo, 

pasireiškimais, abejonės nekelia įvairių žinovų numatymų rėpties bendrinimo realumas. Veiklinančio 

numatymo aiškinimas/is tik tuomet daugiašalis, kai parodomas ir grupinės rėpties numatymų ryšys.  

Valda išryškėja: 

o per numatymų sankaupą; numatymų, kuriuose, derinant esatyje, apribojami darbingumo 

principai; 

o per programines teorizuojančias deklaracijas, manifestus, skelbiančius tuos principus. 

Pasaulėžiūros žinotinume numatymų sankaupa, programiškai orientuota į naują veiklinančios 

mąstysenos gebą, kartais esatyje derinama praėjusio (prieš tai buvusio) mokymo (mokyklos) gilumoje. 

Tarkim tradicijos kalbėsenoje potyriai dažniausia galimi tik tvarkymo/išrankumo mąstysenos padarytos 

medžiagos pagrindu. Veiklinančios valdos supriešinamos arba joms prieštaraujama ne dėl šių valdų 

iškilių atstovų (žinovų), o dėl teoriškumo ar manifestacijų ir, žinoma, epigoniškumo (sen.gr. aklo 

sekimo). Kai polemika išsiplečia į visas valdas, po to vykstantis teorizavimas ilgą laiką išlieka 

paveldėtos stereotipinės sąveikos su duota valda hipnozėje – tenka įveikti dogmatizuotą teorizavimą. 

Veiklinanti valda neišvengiamai „surišta“ su tarpinėmis kategorijomis – metodu, atvaizdavimu, tėkme – 

ir tarpusavyje sąveikauja. Atvaizdavimas ir metodas – pasaulėžiūros universalios kategorijos, 

įprasminančios giluminius ypatumus. Metodas (kartotinumo mąstysenos geba) – pasaulėžiūros pažinimo 

teorizavimo kategorija. Jis orientuoja tradicijos kalbėseną atkreipti išskirtinį dėmesį į tikrovės tas ar 

kitas vietas, ryšius, sluoksnius. Metodas – pasaulėžiūros bendrinimo teorizavimo kategorija, minėtus 

orientyrus suderina kartotinume su žinovo pasaulio regėjimu ir viešumos bendrinimo linkmėmis. 

Atvaizdavimas – pasaulėžiūros antropologinė (žmogiškumo sekodaros) kategorija („atvaizdavimas“ - tai 

žmogus) savitai apima ir išryškina žinovo asmenybės aprėptį; kaip pasaulėžiūros ontologijos (būties 

sekodaros) kategorija – nešėjas, orientuojantis tradicijos kalbėsenos išskirtinį dėmesį prieš tai buvusios 

gyvensenos tiems ar kitiems reiškiniams; kaip pasaulėžiūros pažinimo teorizavimo kategorija – 

tradicijos kalbėseną orientuoja į tapatumą pasauliui apriboto veiklinančio paveldo pagrindu ir jo 

apšvietoje.  

Veiklinanti valda – veiklinančios pažangos generalinė kategorija. Valda – įtampų terpė tarp 

metodo (žinovą orientuoja į apribotą sąveikos su pasauliu rėptį) ir atvaizdavimo (žinovą orientuojantį į 

apribotą sąveiką su veiklinančiu paveldu). Mokymas (mokykla) – veiklinanti valda savitame 

teorizuojamame su-žinomume, apibrėžusi savitas ribas ir iš veiklinančio proceso atsiskyrusi kaip 

išskirtinis, sandariai įformintas kartotinumas, vardinantis savitą teorizavimo platformą (manifestas, 

programa, principai ir t.t.). Tėkmės/srovės – pasaulio tvirtos veiklinančios koncepcijos variantai, 

derinami valdos esatyje. Valda – viena iš centrinių profesionalizavimo problemų, taškas, kuriame 

susitinka veiklinančio proceso teorizavimas ir žinotinumas, sujungiamos numatymo ir veiklinančios 

pažangos problemos. Valda – raktas tradicijos kalbėsenos ir pasaulėžiūros aiškinimosi klausimams; tai 

stambiausias ir talpiausias veiklinančio proceso vienis, apimantis pasaulėžiūros sustojimus ir sistemas. 

„Veiklinančios valdos“ kategorija leidžia daryti gretinimus – žinotinumo subendrinimus pasaulinio 

veiklinančio proceso mastu ir įvairių viešinimų gyvensenoje išskirti visaapimančią veiklinančios 

pažangos etapų seką, pasaulėžiūros konceptualių ir atvaizdavimo veiklinančių paradigmų pamainingumą 

ir rungtyniavimą. Valda – konceptualių idėjų apie pasaulį ir žmogų sistema ir atvaizdavimo ypatumai, 

tvirti žinotinumo laikotarpio pilnatviškume ir žinovų grupės pilnatviškume – kinta tik kartu su 
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žinotinumo tikrovės pasikeitimu. Ji įkūnija savitą veiklinančios pažangos aprėpčių panašumą, aprėpčių 

bendrinimą. Valda ir užimtumams aprėptis – bet tik specialiai sufokusuota – fiksuoja savitas užimtumo 

variacijas. Valda – abstrakcija savitai apimanti visiems užimtumams bendras tvarkymo/išrankumo, 

potyrio/stabtelėjimo ir realumo modifikacijas. Galimas įasmenintų valdų etalonizavimas pagal išrankaus 

užimtumo formas, kitoks, nei „užimtumo variacijų“ ar „tinkamumo ir panašumo aprėptyje“ pagrindu. 

Valdoje pasirodo veiklinančio proceso veiklinantys – ideologiniai ir pasaulio regėjimo – profesionalūs 

ypatumai. Valda – veiklinančio proceso profesionalizavimo kategorija – apima paveldo ir atnaujinimo 

tarpusavio patikrų realius žinotinumo rezultatus. 

Veiklinanti koncepcija pasireiškia per idėjų sistemą – idėjų su lanksčių kartotinumų sistema ir 

vardinančių subendrintą prasmę ir bendražmogišką reikšmę. Kokius pagrindinius pasaulio elementus 

apima pasaulėžiūra; kaip apribojama veiklinančio numatymo struktūros rėptis žinotinume; kaip 

apribojama pasaulio veiklinančios koncepcijos esmė? Esatyje derinama trys tokių sudedamųjų elementų 

matymai: 

o asmenybė: žinomumas ir žinojamumas, pajauta; dėmesys ir veržlumas; mintys ir potyriai; 

siekiniai ir pasirinkimai; troškimai ir valia; mėginimų „kaukės“, charakteris (būdas); 

o bendrumas: bendrinimosi grupė ir aplinka; dalumas ir užsiėmimas; užimtumas ir viešinimas; 

bendrinimas ir sutartas viešumas; žmonija; 

o bepradis savastingumas: bepradė savastinga aplinka; „antrasis bepradis savastingumas“, 

padarytas žmogus; kosmosas, kurio apimtis pasaulėžiūroje neišvengiamai susijusi su būties aukščiausių 

problemų atsiradimu filosofijoje (išmintingume/išmintyje). 

 Kiekvienas iš minėtų pasaulio elementų pasaulėžiūroje apimamas sąveikoje su asmenybe – taip 

veiklinančio numatymo struktūroje padaroma eilė klodų: 

o žmogaus vidinė tarpusavio patikra su uždaru savitumu; 

o žmogaus komunikacija su kitu žmogumi; 

o žmogaus tarpusavio patikra su bendrinimu; 

o asmenybinė sąveika su žmonija; 

o sąveika su asmenybę supančia beprade savastinga aplinka, gamta; 

o asmenybę supantys – „antrasis bepradis savastingumas“, materiali gyvensena; 

o asmenybės sąveika su dvasingumo gyvensena; 

o žmogus ir kosmosas. 

Duotos valdos numatymuose išreikšta pasaulio veiklinanti koncepcija realizuojama per pasaulio 

veiklinančio modelio rėptį. Šio modelio esmė priklauso nuo klodų hierarchinio išdėstymo; nuo to, kuris 

iš klodų reiškiasi kaip dominuojantis; kaip ir kokia seka po dominuojančiu išsidėstę kiti klodai; kurių iš 

klodų nėra numatyme; kaip traktuojamas kiekvienas suasmenintas klodas. Be idėjų klodų modelio į 

pasaulio veiklinančią koncepciją įeina ir neklodinės idėjos – filosofinės/išminties, politinės/įvairovės 

derinimo, dorovinės ir t.t. Kaskart kartojasi neantrinama aprėpties veiklinanti – kartotinumo 

konstrukciją, kuri vienaip ar kitaip varijuoja skirtingose tėkmėse ir mokymuose (mokyklose) ir duotai 

valdai priskirtinuose įvairiuose numatymuose. Kartu su tuo pagrindinis šios konstrukcijos karkasas 

išsisaugo ir veiklinanti valda teikiama kaip invariantas (nekintantis, nuolatinis, tvirtas) pradmuo/pasaulio 

veiklinančioje koncepcijoje. 

Esatyje derinama perėjimo sekodara (logika) – nuo pasaulio veiklinančios koncepcijos link 

pasaulio žymėlapio (veiklinantis realumas) ir link veiklinančio darbingumo prasmės kartotinumo ir 

formos kartotinumo principų sistemos. Veiklinanti valda esatyje – tai paieškos kategorijų sistema ir 

parodymų ir atvaizdavimų sistema. Tai veiklinančios teisybės rėptis ir pilnatviško veiklinančio 

numatymo rėptis; taip pat vertybinių orientacijų ir vertybinių kriterijų sistema. Apriboti numatymai 

apima visus tuos įvairius valdos savastingumo aspektus, tačiau svarbiausia – jos esmė: valda – tai 

sistema veiklinančių numatymų, padarytų pagal vieną aprėpties modelį su invariantiška  (visaapimančia 

ir tvirta) pasaulio koncepcija. Veiklinančių valdų pakeitimas – esaties procesas, keičiantis pasaulio 
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veiklinančią koncepciją per veiklinančio numatymo struktūros rėpties pakeitimą. Kiekvienas sustojimas 

iškelia vyraujantį numatymą. Jeigu svarbiausia dieviškumas, tai jo problematika padės įprasminti visatą 

ir jos sąveiką su žmogumi. Tuomet veiklinančios koncepcijos centre – dieviškoji pasaulio tvertis; tam 

pasekminga duodama kosmoso struktūra, o joje vieta žmogui ir bendrinimui/si. Ieškojimų/ženklinimų 

pasaulio tverties centre asmenybė savitume su-žinomume; tvarkos/išrankumo pasaulio tverties centre 

viešas subendrinimas ir jam tarnaujantis žmogus; potyrių/stebėjimų veiklinančios koncepcijos centre 

asmenybės vidinis pasaulis ir jo sąveika su savastingumu. Realumas numatymo centre išdėsto žmogų ir 

užimtumą, asmenybę ir bendrinimą/si. Duotoje apimtyje galima tokia pasaulėžiūros kaip proceso būties 

visaapimančio dėsningumo formuluotė: pasaulėžiūra kaip veiklinantis procesas – esatyje veiklinančių 

tarpusavio patikrų (įvairių lygmenų, numatymų ir rėpčių) pažangi sistema, progresuojanti link 

veiklinančios mąstysenos rėpties iškilumo per numatymų žinotinume pamainingumą, išsaugant anksčiau 

padarytų vertybių išliekamąją reikšmę. Taisyklingas numatymo savastingumo suvokimas leidžia daug 

lanksčiau apimti pasaulėžiūros pažangos visą sudėtingumą: veiklinantis procesas pilnai nesutampa su 

pagrindine sustojimo/epochos valda; jis turtingesnis savita vedančiąja tendencija, jame daug to, kas dar 

nesutvirtėjo; valda kaip pažangos dėsningumas apima tik tai, kas jau susiklostė. 

 

15.3. Veiklinantys sustojimai ir valdos praeities 

pasaulėžiūroje 

15.3.1. Pradžios atminimo sekodaros realumas 

 

Praeities valdos dažniausia vardinamos taip pat kaip ir veiklinantys sustojimai. Veiklinančiam 

procesui greitėjant didėja idėjinio – profesionalaus rungtyniavimo įtampa. Kokias svarbiausias praeities 

pasaulėžiūros valdas galima susieti su veiklinančios pažangos sustojimais vienareikšmio atsakymo nėra. 

Galimas žiūros taškas, aiškinantis, kad realumas atsiranda ieškojimų/ženklinimų metu; kitas požiūris – 

realumas būdingas tik subendrinimų aprėptume; dar kitaip – realumas visur ir visada – bet kuri pirminė 

pasaulėžiūra reali. Pastaroji žiūra teigia, kad ir pradžios pasaulėžiūra reali. Tačiau tai ypatingos kilties 

realumas, nes savitą veiklinančios teisybės rėptį turi ir kitos pasaulio žinotinumo  veiklinančios valdos, 

aukštinančios savitas specifines pasaulio koncepcijas.  

Pradžia pasaulį aiškina atminimais. Tai tuo pačiu realus ir iliuzinis – fantazijų požiūris į pasaulį, 

kurio santura – stichija. Vyrauja žmogaus veiklumą aukštinančios koncepcijos – asmenybės ir 

bendrumo, individo vidinio pasaulio harmonijos – visaapimtinumo teigimai. Į pradžios pasaulėžiūrą 

patenka ir išminties/filosofinės, tikybos/religinės, išmokymo/mokslumo ir moralinės/įsipareigojimo 

idėjos. Pradžios įasmenintojas – aktyvus, tikras ir tikrinantis. Jis mažiausia panašus į „nuosaikia“ 

asmenybę virš kurios vyraujančio žinotinumo ar likimo siautėja savivalė. „Pradžios žmogus“, nors ir 

pajungtas neišvengiamumui, netgi sugniuždomas, tačiau tik laisvoje patikroje išsiaiškina 

neišvengiamumą. 
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15.3.2. Tęstinumo ženklinimas 

 

Tęstinumo ženklinimo pasaulėžiūra iš įasmenintojo/tikrintojo valią paima ir perkelia į dieviškąją. 

Tęstinumo ženklinime žmogus nuosaikus, derinimas esatyje išaukštintas dieviškume, pasaulio aiškumas 

– dieviškume. Tai tęstinumo ženklinimo pasaulėžiūros konceptualūs principai. Tęstinumo ženklinimo 

veiklinanti gyvensena turtinga ir gausiai pasikartojanti. Tęstinumo ženklinimo žinovui pasaulio planas 

dvimatis. Žymėlapyje ženklinama ne viena laikiškumo būklė. Tikrinimo seka, sambūvių išskleidimas 

daromi atsiribojant nuo laikiškumo. Žemiškasis pasaulis veiklinančioje gyvensenoje tęstinumo 

ženklinime – simbolis aukščiausiojo potyrių pasaulio.  Žmogaus dvasingumo svarbiausia ir vertingiausia 

savybė/kokybė – taurumas. Visi reiškiniai ir žmogaus poelgiai žinomume priešpastatomi globaliai gera 

ir pikto prieštarai; pasaulio žinotinume – palaikomas – pakylėjantis gelbėjimas. Tęstinumo veiklinančios 

gyvensenos kiekvieno pasaulėžiūros matymo formoje įvardinti saviti, labiausia būdingi ir išraiškingi  

pasirinkimai: išrinktųjų gyvybingumas, sambūvių vieta, anapusybės/antgamtės simbolis, išskirtinų 

išrinktųjų pavidalai. Tęstinumo ženklinimo anapusybėje vaizdo  išskirtinumas susietas su tradicijos 

kalbėsenos ribiniais numatymais. Tęstinumo ženklinimo pasaulėžiūros tikrovės simbolinė – tai tikrovė 

intelektinio tapatumo aplinka, kurioje daug alegorijų ir simbolių, ir kurios gilumoje randasi dvi tikybos 

ir apšvietos pasaulėžiūros tėkmės. 

 

15.3.3. Realumo patikra 

 

 

Realumo patikra – tai sugrįžimas nauju, aukštesniu pagrindu prie svarbiausių pradžios 

pasaulėžiūros bruožų. Toks sugrįžimas praturtina nauju idėjiniu – veiklinančiu bandymu. Pradžia – 

naivus realumas, tiesmukiškas pasaulio priimtinumas. Kai tęstinumo ženklinimas (tai kas gera ir pikta 

prieštaroje) juda link tikybos ir apšvietos, realumo patikra grįžta prie realumo mąstysenos gebos. 

Pasaulis aiškinamas remiantis juo pačiu be išskiriamų savaeigių jėgų – svarbiausia materialus  

savastingumas. Realumui tokioje patikroje būtinas individualus žmogus, teigiantis esąs pajėgus ir 

gėrybiškas. Įasmenintojas/tikrintojas – titaniška asmenybė, laisva savitose raiškose. Tokia pasaulio 

koncepcija iš žinovų reikalauja kitokių teorizavimo ruošinių ir perspektyvai skirtos praktikos – 

žmogiškojo kūno tapatumo (amžius, lytis, gyvastingumo įtampų apribojimas) harmoningos dermės 

paieškos, akcentų panaudos – išraiškingai sąveikai su atkartojimu. Tęstinumo ženklinimas reikalauja 

asmenybinio asketiškumo, o realumo patikra mėgaujasi materialumu (kūniškumas, pagal įgeidžius 

„darymas ko norisi“), kuris stiprindamas pajėgumą materialiame pasaulyje tuo pačiu susilpnina tai kas 

gera ir pikta atskirtinumą. Viename sraute pasirodo įvairios įasmenintos raiškos, tarp kurių ir „darantis“ 

pyktį pavydas, karjeriškumas, siekimas praturtėti kitų sąskaita – pagrindas/principas „daryk ką nori“. 

Akivaizdi tokio realumo patikros/veiklinančio bandymo vertybinė krizė. 

 

15.3.4. Formų paieška 

 

Veiklinanti formų paieškos koncepcija tarsi rūpinasi žmogiškumu, tačiau bendrinime 

pesimistinė, abejojanti žmogaus pajėgumu, skeptiška, pripildyta būties tuštumos baimės jausenomis ir 

pikto neįveikiamumu. Kai vyksta formų paieška, pasaulėžiūrai svarbiausia – žmogaus potyriai, dažnai 

susieti su kankinimusi ir siaubu. Formų paieškos numatymai pasaulėžiūroje regimi kaip mistinės 

alegorijos (tęstinumo ženklinimas), monumentalumas, savastingumas, iššaukiantys nepritarimą, 

netaisyklingai (nesuprantamai, neįprastai) formai. Dėl to formų paieškos veiklinanti mąstysena ganėtinai 

sudėtinga. „Netaisyklingos formos perliukai“ tampa pasaulėžiūros „perliukais“, linkusiais į 

netaisyklingą formą. 
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Realumo patikroje abejonė vienas iš įsitikinimo momentų , teigiant gyvastingumo našumą ir 

svarbą žmogiškume. Formų paieškos žinovams abejonė – kredo, žmogiškojo derinimosi esatyje tuštybės 

koncepcija. Formų paieškos įasmenintojai/tikrintojai matomi kaip įsijausminę kankiniai, nebetikintys 

gyvastingumo prasmingumu ir vertingumu. Formų paieškos reikalauja sustojimai sekančiose prieštarų 

įtampose, dvasingumo ir materialumo krizėse, bendrumo išsiskaidymuose. Formų paiešką keičia tvarka 

ir išrankumas, kurių pagrindas bendrinimas/is, sutelkiantis bendrumo jėgas išskirtiniam viešinimui. 

 

15.3.5. Tvarka ir išrinktinumas 

 

Tvarka asmenybei – „kieti“ išskirtinio viešinimo rėmai. Išskirtinio viešinimo tvarkymas tampa 

tarpininku tarp prieštaringų kilčių, pristabdo rungtyniavimo įtampą. Visaapimantis užimtumas išskirtinio 

viešinimo tvarkymo dėka suderina tai, kas nederintina, sujungia tai, kas nejungtina ir vardan bendrinimo 

aukoja individualumą. Tvarkos ir išrinktinumo pasaulėžiūroje svarbiausia pasirinkimo/pasiaukojimo 

klausimai  įtampoje tarp asmenybės individualumo ir bendrumo/bendrinimosi pradų – individualios 

jausenos ir bendrumo/bendrinimosi pareiga. Tvarkos ir išrinktinumo įasmenintojas/tikrintojas privalo 

paklusti griežtoms bendrinimosi pareigos normoms. Asmenybė, jos laisvė aukojamos 

bendrinimui/bendrinimuisi, jų institutams/viešiesiems dariniams. Tęstinumo ženklinime pasaulėžiūra 

asmenybę nukreipia link Dievo. Tvarkos ir išrinktinumo pasaulėžiūroje asmenybė nukreipiama į ją 

pačią; įasmeninimas/tikrinimas vyksta bendrinančio neišvengiamumo žinomume, pasireiškiančiame 

išskirtinio viešinimo tvarkymu. Pastarasis įasmeninimo/tikrinimo požiūriu regimas kaip savivalė. 

Tvarkos ir išrinktinumo profesionalumo idealas – žmogaus paklusimas sutartam viešinimui, 

jausmingumo sutramdymas išmokimu, asmenybės gyvastingumo ir dalinių laimėjimų (dalingumo, 

laimės) paaukojimas pareigai, abstrakčių (siekiamų) gėrybiškumo normų (taisyklių) vykdymas. 

Tvarkos ir išrinktinumo pasaulėžiūra – tai besibendrinantis iškilumas, koncepcijos sutartinis 

viešumas, tikėjimas išmokimo jėga, įsipareigojančių ir profesionalių vertinimų tinkamumas ir aiškumas. 

Tai tam tikras spaudimas ir didaktika – profesionalumo kartotinumas nepasižymi intelektualiu ir 

jausminių stabtelėjimų talpumu, lankstumu, daugiašališkumu. Numatymų kalba išskirtinai „aukštame 

atvaizdavimo sluoksnyje“ , nenaudojanti viešinimo kalbėsenos leksinio turtingumo. Idėjinė – 

profesionalumo koncepcija teigia, kad žinotinumas išskirtinių asmenybių veiksnumo vaisius. 

Pasiaukojimas – „aukštasis parodymas“ prieinamas tik išrinktiesiems; kitų vieta – neatitikimuose. 

Pasaulio veiklinanti koncepcija racionali ir atskirta nuo žinotinumo: arba remiasi pradžios medžiaga 

arba tiek abstrakti, kad derinant esatyje nei vietos, nei sustojimai nevardinami kaip  reikšmingi. 

 

15.3.6. Bendrinimo  paieška 

 

Tvarkos ir išrinktinumo racionalumu naudojasi bendrinimo paieškos realumas. Tai sustojimas, 

kai pasaulėžiūros pažanga sietina su bendrinimų rungtyniavimu. Tvarkos ir išrinktinumo visaapimantį 

laikišką bendrumą remiamą išrinktinumo žinovų, keičia ūkininkavimo žinovai. Realumą tikrinantį 

laisvavalį individualistą bei tvarkos ir išrinktinumo šalininką/pavaldinį užgožia pasaulėžiūra, kurios 

įasmenintas/tikrinimas judrus viešumoje, teigiantis laisvę įvairovės derinimo (politikos) apimtyje. 

Darbingumas teigia žmogaus išmokimo pradą ir savaeigiškumą. Žinios, įpročiai, gyvasties apšvieta – 

atvertis sprendžianti visus susidūrimus/prieštaravimus/priešingumus. Tai sustojimas, kai sugalvotas 

veiklos išskirstymas žmogų paverčia privačiu/atidalintu/uždaru. Apšvietos realumas jau nebeturi tokio 

pajėgumo kaip realumo patikros pasaulėžiūra – išaukštintą dvasingumą, bendražmogiško gyvastingumo 

galingą įtampą keičia įasmenintas/tikrinantis miklumas, vartotojiškumas, versliškumas. Pasaulėžiūros 

sklaida viešinime ir viešumoje nukreipta į visus gyvastingumo bendrinimo sluoksnius, net pačius 

žemiausius – sekama žmonių bendrinančiąja gyvastimi. Tradicijos kalbėsena prisipildo parodomaisiais 

bendrinimo – buities aiškinimais/is. Žinovų dėmesio sfera išsiplečia – dėmesys kreipiamas 
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taisyklingiems nustatymams/sampratoms apie dabarties judrumą visose gyvastingumo patikrose. Visa, 

kas žmogiška (susiję su žmogumi) tampa vieša. Apšvietos realumo pagrindinis aprėpties objektas – 

išskirtinių savybių bendrinimo esatis. Šių savybių įasmeninimas vykdomos eksperimentuojant, 

skirtingai nuo subendrinimų aprėptinumo realumo, kai įasmeninama rėpties aplinkoje.  

 

15.3.7. Bendrinimas jausenomis 

 

Bendrinimas/is jausenomis – tai antiracionalumas, besiremiantis žmonių jausenomis, 

veiklinančioje koncepcijoje nuolankiai idealizuojantis teigiamų įasmenintojų/tikrintojų labdaringumą, 

griežtai gyvastyje atribojantis tai kas gera ir pikta, teiktina ir atmestina. Bendrinimas jausenomis 

kreipiamas į tikrovę, bet skirtingai nuo realumo, pasaulio traktavime naivus ir idiliškas. Gyvastingumo 

procesų sudėtingumas aiškinamas dvasingumo priežastimis. Bendrinimo jausenomis pasaulėžiūra 

pripildyta stabtelėjimų, ašaringai jautri. Perduotinoje prasmėje realumo patikros pilnatvišką ir pajėgią 

asmenybę bendrinimo paieška ir bendrinimas jausenomis paženklinama per racionalų ir emocionalų 

pradus. Bendrinimas jausenomis įtvirtina jaučiančią ir jausmingą asmenybę, priešpastatytą bendrinimo 

paieškos spręsmo asmenybei. Bendrinimo jausenomis kilties sritys – kaimo idilė, grožėjimasis 

kūniškomis juslėmis, miestas ir kaimo gyvastingumo tiesa, pagarbos praeičiai idealizacija, žmogiškųjų 

jausenų nuolatinumo teiga, atsargus žmogiškųjų silpnybių pašiepimas , ašaringi neatitikimai, 

civilizacijos ydos ir kvietimas į gamtą, žmogaus asmeninės gyvasties jausenų spektro turtingumas, 

parodomieji jausmingi aiškinimai, parodomieji kelionių pateikimai ir pan. Bendrinimo paieškoje – tai 

prisirišimas prie pasaulinių perdavimų, prie kasdienių reikmių priemonių – paprastų, gėrybiškai 

padarytų, patogių; bendrinimasis jausenomis – kasdienė labdara, rūpinimasis neįgaliu. 

 

15.3.8. Asmenybinis pasirinkimas 

 

Bendrinimo/bendrinimosi sumaištyje, bendrinančiųjų vilčių ir nusivylimų aplinkoje asmenybinis 

pasirinkimas atsiremia į tai kas gera ir pikta rungtyniavimo koncepciją, nuolatiniam priešinimuisi tam, 

kas pikta. Asmenybinis pasirinkimas tai subendrinimo principas, apgaubtas subjektyvumo paieškomis – 

idealizacija. Į šiuolaikiškumą žiūrima iš žmonijos žinotinumo aukštinančio ir plečiančio taško – 

amžinųjų idealų žiūros taško. Svarbu tęstinumo ženklinimo pasaulėžiūra ir krikščionybės idėjos,  dėmesį 

nukreipusios į žmogaus vidinį pasaulį. Pasaulėžiūros centras – asmenybės dvasingumo gyvastis. 

Asmenybinio pasirinkimo sritis – dvasingumo ir „širdies“ paslaptingumo terpė, iš kur kyla neribotas 

veržlumas link geriausio, išaukštinto, pastangos atitikti fantazijos daromiems idealams. Tikrovė matoma 

kaip paslaptingumas, iracionalumas, mįslingumas, kurie priešpastatyti žmogaus išmokimui/įpročiui ir 

asmeninei laisvei. Iš čia  tikrovė kaip sfera nusivylimų bendrinimui/si. Tuo paremtas „pasaulinis 

liūdesys“, kaip globali, konceptuali – reikšminga pasaulėjauta. Asmenybinio pasirinkimo siekis – 

idealus, išaukštintas bendrumas, visų prieštaravimų išsprendimas. Svajonė apie išaukštinimą ir kasdienis 

realumas – nuolatinis dvejopas pasauliškumas asmenybinio pasirinkimo gyvensenoje. Asmenybė – 

pilnatviška Visata, turinti ir „tamsiąją“ pusę, vardinanti savitas paslaptis ir savitą patrauklumą. Pagarba 

keistam bepradžiam savastingumui/gamtai, neantrinantinam individualumui/žmogui, jo išskirtinumui 

bendrinime būdinga asmenybės ir pasaulio koncepcijai asmenybiniame pasirinkime. Žinovas be 

norminio taisyklingumo daro veiklinantį realumą, kuris asmenybės pasirinkime aukščiau tikrovės. 

Įasmenintas dvasingumas skirtas ne normų vykdymui, o jų darymui. Asmenybės pasirinkimo 

pasaulėžiūra metaforiška, asociatyvi, daugiareikšmė, linkusi į sintezę, rodymų ir matymų tarpusavio 

patikrą, taip pat į jų subendrintą visaapimtumą su išmintimi ir tikyba. Asmenybės pasirinkimo 

mąstysenoje ir ironija, ir ironijos ironija, ir groteskas, ir fantastika. Tai įasmenintojo/tikrintojo išskirtinis 

savastingas dvasingumo pasaulis. Jam būdingas ir liūdesys dėl neišaukštinto pasaulio ir svarbiausių 

pasaulio atverčių regėjimas. Asmenybės pasirinkimas – visas dėmesys individualumo savybių savitam 
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kartotinumui, abstrahuojantis nuo žmogaus gyvastingumo realių aplinkybių. Įasmenintojas/tikrintojas 

atplėšiamas nuo įprasto, kasdienio gyvastingumo ir įterpiamas tarp ypatingų aplinkybių, kuriose 

atsiskleidžia jo dvasingumo galia. Tai neantrinama asmenybė ir  dėl to bendrinančiai vertinga. Tai 

išdidžios vienatvės ir atsidalinimo nuo neišaukštinto pasaulio įasmenintojas/tikrintojas.  

 

15.3.9. Subendrinimų aprėptumas 

 

Asmenybinis pasirinkimas – gyvastingumo neišaukštinančio sutvarkymo ženklas. Subendrinimų 

aprėptumas parodo nežmogiškumą – tai blaivi pasaulėžiūra, rodanti „prarastas iliuzijas“. 

Profesionalumo idealai realizuojasi tiesiogiai teigiančiame asmenybės pasirinkimo 

įasmeninime/tikrinime. Subendrinimų aprėptume tie profesionalumo idealai sudėtingose aplinkose, 

pilnatviškoje kartotinumų sistemoje, išreiškiančioje žinovo ir pasikartojamumo sąveiką. profesionalumo 

idealas subendrinimų aprėptume įsitvirtina per atmetimą; tai bendrinimo teismas;Pasaulėžiūros 

uždavinys – tikrovės numatymo tęstinumas ir nuosprendžio jam priėmimas. Veiklinančioji pažanga – 

perėjimų nuo asmenybinio pasirinkimo link subendrinimų aprėptumo gretinimas.  

Žmonijos žinotinume (nuo XIX a.) pasaulinė ūkio sistema ir bendrinančių sumanymų sferoje 

labiausia įasmeninti tikrovės sluoksniai. Tam atitinka ir pasaulėžiūros priemonė. Į ją įsitraukia ir tampa 

bendrinančiai reikšmingais, profesionaliai vertingais ir plačiai bendrinantys procesai (bendrumo eigos 

analizė), ir dėmesingumas žmogaus stebėsenai (stebėsenos analizė), ir žmonių buitis (buities aprašai), ir 

savastingumas (vaizdų išskirtinumas), ir perdavimų pasaulis (pavidalų išskirtinumas). Kinta ir 

pagrindinė pasaulėžiūros priemonė – žmogus. Bendrinantys ryšiai įgyja visabendrinantį iš tiesų 

pasaulinį pobūdį. Žmogaus dvasingumo pasaulyje nebelieka nei vienos kertelės, kuri nebūtų vardinama 

kaip plėstinai bendrinančiai reikšminga ir kuria nesidomėtų pasaulėžiūra. Minėti tikrovės pakeitimai 

gyvastyje iššaukia naują pasaulio veiklinimo koncepcijos rėptį, įsikūnijančią subendrinimų aprėptume. 

Tikrovės reiškiniai subendrinimų aprėptumo pasaulėžiūroje pateikiami visu savitų profesionalių 

ypatumų sudėtingumu, daugiašališkumu ir turtingumu, atsakant į sudėtingėjančią ir turtingėjančią 

bendrinančią praktiką. Subendrinimų aprėptumo principas reiškiasi rėptinumu: teisybės detalės ir 

rėptinų būdingų savybių, veikiančių rėptinose aplinkybėse apžiūra darosi subendrinimo realumo 

principu. 

Subendrinimo aprėptumas matomas ir kaip nukreiptas prieš žmogiškumą: „tamsos karalystė“; 

žmonės – „pažeminti ir įžeisti“; žmogaus kančios ir nusivylimai – „įprastas žinotinumas“. Neatitikimai 

ir pikta pajuoka įgyja kasdienius bruožus ir tampa „ žmogiškaisiais neatitikimais“. 

Toks realumas atsisako žmogaus savaeigiškumo bendrinimo paieškoje koncepcijos ir pereina 

prie esaties („dabarties“) bendrinančio aiškinimo. Pasaulėžiūra imasi ieškoti žmogaus ir žmonijos 

pažangos kelių, aiškina humanistinius idealus, teigia žmogų kaip aukščiausią vertybę. Atsiranda daug 

naujo žmogiškosios gyvasties prasmės pažinime, sudėtinguose žmogaus ir gamtos (bepradžio 

savastingumo) tarpusavio ryšiuose, įtvirtinama asmenybės atsakomybė žinotinumui. 
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15.4. Veiklinančios valdos XX a. pasaulėžiūroje 

15.4.1. XX a. realumas: asmenybės atsakomybė, 

gyvensena – žmonių broliškumo pagrindas ir 

egocentrizmo įveika 

 

 Gyvensena asmenybės vienatvę pertraukia, įtraukdama į žmoniją ir apdovanodama atsakomybe 

prieš ją. XX a. pasaulėžiūra susiduria su sudėtingėjančia tikrove, su bendrinančios pažangos gretinimu ir 

katastrofiškumo didėjimu, su bendrumo prieštarų paaštrėjimu, su neatitikimais, sukeltais mokslinių – 

techninių revoliucijų plėtra, su globaliomis problemomis (politinėmis, ekologinėmis, dorovinėmis) 

svarbiomis visai žmonijai ir , atitinkamai, su viešumos naujais paklausimais. Subendrinimų aprėptumas 

(kriterijais paremtas realumas) atsakymus į tuos paklausimus formuluoja konceptualias pastangas 

sutelkęs į nekomunikabilumo, svetimumo, konformizmo, žmonių nesibendrinimo problemas. Žinovai-

realistai siekia pertraukti žmogaus egzistencinę vienatvę, teigdami aktyvią asmenybę, patikros žmogų, 

visabendrinantį broliavimąsi – žmogus negali būti  laimingas, jeigu kas vargsta. Gyvastingumas ir 

darbingumas – tai žmonių bendravimas, jų nesibendrinimo pertraukimas. Žmogų džiugina ne tiek 

sėkmė, kiek žinomumas, kad jis padarė visa ką galėjo, vykdydamas jo daliai skirtą uždavinį (žmogų gali 

užmušti – nugalėti jo negali). Tokie pagal įvairiai besikartojančią medžiagą ir gyvastingumo bandymą 

aiškinimai/si, kai įasmenintojai-tikrintojai aukština humanizmą ir žmogiškumą, remiasi žmogaus dėl 

žmonių idėja: nėra žmonių – salų – pačių sau. Tokia tiesa tampa pagrindu įasmenintojų/tikrintojų 

veržlumui  link taisyklingo bendrumo – žmogaus atsakomybės idėjos vieno iš veiklinančių variantų. 

Įasmenintojo/tikrintojo žinomume visa žmonija, visas žmonijos žinotinumas, kurie palieka asmenybės 

derinimui esatyje svarbius pėdsakus, iš įasmenintojo/tikrintojo gyvastingumo persiduodančius žmonių 

būčiai, žmonijai. Čia teigiama meilės jėga, padedanti perkirsti žmogaus – vienišiaus būties ratą, surasti 

kelią link žmonių, žmonijos gyvastingumo prasmės. 

 Realumas teigia, kad žmogiškasis bendrumas gyvensenos pagrindu ir jo aukščiausia forma  - 

meilė – aplinka vienatvės ir absurdo būtyje įveikai, gebai rasti kelią link žmonijos ir gyvastingumo 

prasmės. Masiškumo modeliavimas skirtingoje gyvastingumo medžiagoje ir veiklinančiose aplinkose 

vienodai įkvėptai kalba apie to paties skirtingas puses: 

o neapšviestos veiklos patikrų bukumą, griaunamumą, nežmoniškumą, beprasmiškumą, 

nepaliekant laiko ir jėgų mėgavimuisi, poilsiui, dvasingumo vertybėms, šiuolaikinės civilizacijos 

dovanomis; 

o mėgavimosi patikrų bukumą, griaunamumą, nežmoniškumą, beprasmiškumą nesibaigiančiame 

mėgavimesi, nušalintume nuo padaromumo veiklos. 

Kitokiame masiškumo modelyje – pasaulis sudėtingas, neharmoningas; ieškoma asmenybės ir 

pasaulio harmonijos. Įasmenintojas/tikrintojas ieškanti, darbinga asmenybė. Paieška gyvastingumo 

prasmės darbingume neduoda žinios, sakytinos žmonėms – tarsi visa pasakyta, o žmonės nelaimingi. 

Nepadeda nei politinės doktrinos, nei filosofiniai mokymai, nei religiniai tikėjimai. Ir žinovas, ir 

įasmenintojai/tikrintojai ieško “gyvastingumo formulės”, kuri padėtų išspręsti visas problemas. Kokios 

bebūtų kosminės viltys, bėgimas nuo žemiškų sudėtingumų ir prieštarų ne išeitis.  Humanistinė prielaida 

– žmonėms reikalingas žmogiškasis vienijimasisi (rankos paspaudimas, muzika...), žmogiškojo ryšio 

tiesa – draugystė, atskleidžianti žmogiškumo ypatumus, leidžianti įgyti dvasingą laisvę, suprasti, kad 

gyvastingumas priklauso nuo kito, kad niekas negali būti laisvas kito nelaisvės  kaina – tai išeitys iš 

realia galimų sudėtingų bendrinimo prieštarų. Dar kitaip masiškuams modeliuojamas sprendžiant 

asmenybės astsakomybės prieš žmoniją problemą (atsakingas ir įsakymo davėjas/žinovas ir įsakymo 

vykdytojas/įasmenintojas/tikrintojas; kaskart gali skirtis tik atsakomybės matas); tvirtinamas 

gyvensenos pasiekimų pražūtingas užmaršumas arba nepasitikėjimas tais pasiekimas: ar tai būtų moralės 

teiginiai, ar įasmenintojo/tikrintojo mesitriškumo ir įkvėptumo paslaptys, ar fizinis išskirtinumas, 

teigiantis profesionalumo vertybes, priešpastatytas abejingam kasdieniam išmokimui/įprastumui. Tik 
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pasaulėžiūra nemari – visa kita praeina. Pasaulėžiūra sujungia kartas – tai estafetė nuo praeities į dabartį 

ir iš dabarties į ateitį (tokia modelio idėja). Masiškumo modeliavimas mąstysenoje leidžia į 

gyvastingumą pažiūrėti “stambiu planu” – pamatyti jį aukštinantį kitokumą, kuris daug sudėtingesnis ir 

baisesnis, pripildytas išdavysčių, žmogiškai svetimas ir priešiškas. Problema – kaip apie tai, kas 

pamatyta, išgirsta, suprasta pasakyti kitiems, jeigu apsuptyje nusiasmeninę praeiviai arba kolektyvai, 

uždarai įsijautę ko nors mėgėjai. Ieškotina tiesiogiai veiklinančios terpės, kur yra galimybė žiaurią 

tikrovę sužmoginti padedant gyvensenai ir pasaulėžiūrai. Tik priimdamas gyvenseną su jos atvertimis, 

daugiaamžiais bandymais žmogus atstato ryšį su žmonėmis. Subendrinimų aprėptumo pasaulėžiūros 

veiklinančios koncepcijos invarijantiškumas – stambus planas, pabrėžiantis pasaulėžiūros humaniškąją 

reikšmę, asmenybės “neužmaršumą” pavelde ir kartų kaitoje. 

 

15.4.2. Bendrystės (socialistinis) realumas: asmenybė 

aktyvi bendrume (įjungta į žinotinumo tvertį ir pati sau 

vertinga) 

 

Veiklinantis metodas – kartotinumo mąstysenos žinotinumo atverties rėptis – apribotas trimis 

faktoriais: tikrove, žinovo pasaulio regėjimu, veiklinimo – mąstysenos medžiaga, esančia jų prieigoje. 

Bendrystės realumo žinovų mąstysena laikosi gyvastingumu pagrįsta nauja XX a. tikrove, savitą 

pažangą gretinančią žinotinume; pasaulio regėjimu pagrįstais principais žinotinumui ir būties 

suvokimui; veiklinimu/gyvensena pagrįstu pasaulėžiūros realumo paveldu (tvarkos ir išrinktinumo, 

pasauliniu). 

Bendrystės realumas – sąvoka išreiškianti veiklinantį – konceptualų naujos pasaulėžiūros 

ypatumą. Tai gali būti ir dogmatinės bei vulgarios biurokratinės aplinkos veikiama pasaulėžiūra. 

Autokratiškumas ir subjektyvizmas teiginiuose ir vertinimuose, įsikišimas į veiklinantį darbingumą, 

darbingumo laisvės pažeidimai ir pan. – nesuskaičiuojami bendrystės gyvensenos nuostoliai bendrumo 

dvasingume ir daroje, daugelio žinovų žmogiškajame ir darbingumo linkme, viešume ir viešinime. 

Klaidinanti kovojimo koncepcija ir su ja susiję persekiojimai, baudimai, nekompetentingi įsikišimai į 

žinovų darbingumą, vulgarus veiklinančios gyvensenos sociologizavimas, momentinė konjunktūra 

stabdo aukštinančių nepraeinamų žmogiškųjų vertybių darymą. Atvertumas, pertvarkymų viešumas 

duoda galimybę veikliškai įprasminti bendrinimo žinotinumą per pasirinkimus ir 

paklydimus/pasiaukojimus, o tuo pačiu – didingumą. Gyvensenos politikos klaidos sąveikoje su 

veiklinančią terpe, biurokratinis idėjų panaudojimas stabdo veiklinančios gyvensenos pažangą, bet 

neužgožia metodo darbingumo potencialo ir naujos tikrovės gyvastingumo  impulsų – bendrystės 

realumas įsitvirtino pasaulėžiūroje pasauliniu mastu. Naujas veiklinantis metodas ne tik konsoliduoja ir 

įgalina tradicijos kalbėsenos ir pasaulėžiūros pažangą, bet suburia, sutelkia pasaulinio veiklinančio 

proceso jėgas žinotinumo teisybės atstatymui. Pradžioje bendrystės realumas – veiklinantis metodas – 

tai reikalavimai iš žinovo teisybės ir žinotinumo konkretumo tikrovės kartotinume ir pertvarkančioje 

pažangoje; pabrėžtinas veiklos dalyvių smalsumo bendrystės dvasingumui skatinimo uždavinys. Šis 

apribojimas tinka ne tik profesionalumui ar pasaulėžiūrai. Jis tinka ir žinotinumui ir išmokymui ir 

propagandai, tačiau į jį netelpa eilė pasaulėžiūros matymų - tikėjimo veiksena, taikomoji, puošybos, 

ieškojimo ir neatitikimų pasaulėžiūros. Gyvensena netenka arba verčiama abejoti didžiomis 

veiklinančiomis vertybėmis. 

Bendrystės realumas kartotinumų mąstysenoje numato asmenybinį pasirinkimą žinotinumo 

nuojautos, svajonės kartotinumo formą, paremtą tikrovės pažangos realiomis tendencijomis, 

lenkiančiomis sambūvių savaeigišką judėjimą. Bendrystės pasaulėžiūros susiaurintas suvokimas ir 

dogmatinis, biurokratinis „bendrystės realumo“ sąvokos naudojimas – skirstytojas, nurodantis 

„leidžiamą“ pasaulėžiūrą, skirtingą nuo neleidžiamos – taip naikinama atida pasaulėžiūros pasikartojimų 

gausai, naujų asmenybinių pasirinkimų ir naujos realybės buitiniams – sambūvio numatymams ir 
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numatymams perduodantiems pasaulio būklę, asmenybės dvasingumą. Bendrystės realumo metodas, 

atitinkantis realumo paveldą, pasireiškia kartotinumo mąstysenos geba, darančia talpų, profesionaliai 

įvairialypį savybės ypatumą, veikiantį profesionaliai pasikartojančiose aplinkybėse. Bendrystės realumo 

esatyje kartotinumo mąstysenos žinotinumas, žinotinumo konkretumas jame įgyja naują kokybę – 

laikiškumas tampa trimačiu. Tai leidžia žinovui apimti tris tikroves (buvusią, esančią ir busimą). 

Bendrystės pasaulėžiūros (pasaulėžiūros bendrystėje) trys etapai: 

o pirmasis (1917 – 1931) – profesionalumo polifonija, pliuralizmas ir metodų gausa – bendrystės 

(socialistinio realumo) realumo tapsmas ir veiklinantis aktyvios asmenybės, dalyvaujančios žinotinumo 

tvertyje, atradimas. Naujojoje  pasaulėžiūroje problema – nauja asmenybės ir pasaulio veiklinanti 

koncepcija. Prieigose – teigiantys: industrinio bendrinimosi racionalų žmogų; standartizuotą aktyvistą; 

savivertį patį sau vertingą realumo ieškotoją; asmenybę bendrumu/sunaudojamumu tinkančią 

sustojimui/epochai. Aukštinamas tinkamumas – įasmenintojo/tikrintojo pasiryžimas, pasiaukojimas, 

atsidavimas. Pasaulėžiūroje – žinotinumo optimizmo šaltinis ir asmenybės gyvastingumo pripildymas 

bendrumo prasme, jos priskyrimas prie žinotinumo darbingumo su-žinomumo. Masiškumo modeliavime 

asmenybės likimą nulemia masės likimas; anksčiau „antraeiliai elementai“ tampa bendrinimo/si fonu, 

kraštovaizdžiu, masine scena, aiškinančiu atsitraukimu; paveldo individualumas - 

įasmeninimas/tikrinimas išlieka – nepaaukojamas žinotinumui. Palaikantiesiems svarbu ne tik asmeninis 

įasmenintojo/tikrintojo likimas, bet ir žinotinumo pasirinkimas. Šio pažangos etapo invariantas – 

žmogus geležiniame žinotinumo sraute kaip lašas liejasi su masėmis; asmenybės gyvastingumo prasmė 

– bendrumas su žinotinumo tvertimi. 

o antrasis etapas (1932 – 1956) – profesionalusis pliuralizmas administraciškai nutraukiamas, 

gilinama aktyvios asmenybės idėja; tačiau ši asmenybė ne visada vardina orientavimąsi į pirmines 

humanistines idėjas. 

o trečiasis etapas (po 1956 m.) bendrystės pasaulėžiūroje įtvirtina žinotinume aktyvią asmenybę; 

akcentuojama jos pačios sau vertingumo reikšmė. 

Bendrystės pasaulėžiūra įprasmina dvikryptį procesą: ne tik asmenybė žinotinumui, bet ir 

žinotinumas asmenybei. Problema – žmogaus savitas vertingumas. Teigiama žmogaus – 

įasmenintojo/tikrintojo geba pasiaukoti, asmenybės įsijungimo į žinotinumo masinę tvarą humanizmas. 

Geriausi numatymai teigia ne tik asmenybės atsakomybę bendrinimui, bet ir bendrinimo atsakomybę už 

žmogaus likimą ir dalinumą (dalumą, dalingumą, laimę). Žmogus ne žinotinumo kuras, teikiantis 

energiją abstrakčiam progresui. Busybė daroma žmonių žmonėms. Žmogus privalo atiduoti save 

žmonėms; egoistinis uždarumas atima iš gyvastingumo prasmę, paverčia jį absurdu. Dvasingumo 

aukštinimas žmoguje be bendrinimo pasekminga asmenybės degradacija; bendrinimo pažanga šalia 

žmogaus, nepaisant jo interesų pražūtinga ir asmenybei, ir bendrinimui. Bendrystės realumo veiklinanti 

koncepcija priešpastatyta egoizmui, abejingumui bendrumui, ekstremizmui, bandos pseudo 

kolektyvizmui, naikinančiam asmenybę. Žmogaus pažanga, jo aukštinimas privalo vykti per bendrinimą 

vardan žmonių, o bendrinimo pažanga per žmogų vardan asmenybės. Bendrystės realumo pasaulėžiūros 

patikimas orientyras – humanizmas. Asmenybės koncepcija įtvirtina žmogaus ryšį su viešinimo būklės 

užimtume plačiu paveldu. Kuo pasekmingas žmogui „rovimasis“ iš paveldo ir buities buvusiame 

pasaulyje? Tarsi vyksta ryžtingas ir negrįžtamas nematomų gijų, rišančių asmenybę su buvusybe 

nutraukimas; kita vertus, aplinka dažnai tą riboja. Pasaulėžiūra vis atidžiau įsižiūri į tai, kokiais bruožais 

asmenybė surišta su ilgaamžiu stebėsenos, gyvensenos, bendrabūvio, buitiniu gyvenamosios vietovės 

paveldu. Paaiškėja, kad žmogus, pertvarkymų sraute atitrūkęs nuo užimtumo paveldo, praranda dirvą 

bendrinančiai pilnatviškume pasikartojančiam humaniškam gyvastingumui. Be ryšio su užimtumo 

gyvensena asmenybė pasidaro tuščia ir griaunančiai žiauri, nepaisant viešinimo gyvastingumo atminties 

ir išpažinimų. Masiškumo modeliavime gana ilgai žinovo asmenybės atvertis bendrume, jo ryšys su 

viešinimu, priklausomybė nuo bendrinimo teikiama tiesmukiškai. Paties žinovo vidiniai prieštaravimai, 

darbingumo aktyvumas lieka be dėmesio. Dėl to masiškumo modelyje žinovo darbingumas ( rodomas 
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kaip asmenybinių vidinių giluminių prieštarų rezultatas), nepakankama teisybė, nes šalia prieštarų, 

atkeliavusių iš vaikystės ne mažiau svarbi tarpusavio patikra su sudėtinga bendrumo tikrove. 

Aiškinimuose randasi formuluotės: “be manęs viešinimas neužpildytas“, „žmogus kaip lašas liejasi su 

masėmis“. Naujasis žinotinumo laikotarpis – asmenybės pačios sau vertingumas. Bendrystės realumas 

apima humanistinį paveldą problemos „asmenybė ir progresas“ sprendime. Tolimas tikslas – ne tikslas, 

o apgaulė. Kiekvienas sustojimas (epocha), kiekviena karta, kiekvienas gyvastingumas vardina savąjį 

užpildą; kelyje sutinkami pažangūs reikalavimai, naujos aplinkos. Kiekvienos kartos tikslas – ji pati. 

Bendrystės realumo pasaulėžiūra skelbia asmenybės žinotinumo aktyvumo koncepciją ir tuo pačiu 

įtvirtina pačios sau vertingumo reikšmę; įtvirtinamas progresas – ne be žmogaus, ne jo sąskaita, bet 

vardan jo. 

 Bendrystės pasaulėžiūra – gyvastingumo derinimas esatyje, o ne taikomoji ar pagalbinė dalis. 

Geriausiuose numatymuose keliami ir sprendžiami patys aštriausi, kankinantys ir veikliniai būties 

klausimai. Pasaulėžiūra visame kame reikalauja mato (saiko). Tai būtina sujungiant veiklinančios 

teisybės visus aštrumus, šališkumus, skirtybes; sujungiant teisybę žinotinume ir idealuose, užsiėmime ir 

bendražmogiškume, bendrinančiame viešume ir užimtume. Veiklinantis metodas – ne pataikavimas ir 

prisitaikėliškumas, o veiklinanti teisybė, nepaisant jos „kartumo“ ir „nepatogumo“. Ir jeigu apimta 

numatymu veiklinanti teisybė nesutampa su momentine konjunktūra, tai visai  nereiškia, kad duotas 

numatymas privalo būti išimtas iš šiuolaikinio  veiklinančio proceso. Dažnai uždraudusieji išnyksta, o 

uždraustieji numatymai išlieka. Be teisybės nėra nei pasaulėžiūros, nei bendrumo taisyklingumo, nei 

atvirumo, nei masiškumo, nei išskirtinumo. Teisybė neatsiejama, jos nebūna per daug. Tiesa – 

adekvačiai tapati pasauliui, neišsemiama, o veiklinanti teisybė privalo būti realumo adekvačia – 

pasikartojančia apimtimi žmonijos makrokosmose ir kasdienių uždavinių mikrokosmose. Bendrystės 

realumas netekdamas statuso, netenka orientyrų veiklinančiame procese, išryškėja priešstata pirminiam 

humanizmui. 

Pasaulėžiūros metodas – veiklinančio realumo padarymo tvarka, apimanti XX a. bendrumo – 

profesionalumo bandymą, teikianti pačios sau vertingos asmenybės, humaniškai orientuotos, bendrinime 

aktyvios, veiklinančią koncepciją. Tokia apibrėžtis – atitikmuo pasaulėžiūros savastingumui ir siekiams, 

derinamiems esatyje. Metodas – „atvira sistema“, numatanti tvarkos ir išrinktinumo paveldo 

perimamumą ir aiškinimą/si - vertinantis kitų XX a. veiklinančių valdų pritraukimą savitu pagrindu. 

 

15.4.3. Raiškų stiprinimas (ekspresija): susvetimėjęs 

žmogus jam grėsmingame pasaulyje 

 

Tai judėjimo prieš akademizmą pasekmė. Be jokio supratimo apie bandymus vykdomi 

veiklinantys eksperimentai iššaukia ekspresiją – veiklinančią valdą, nesirūpinančią nei teoriniu 

apiforminimu, nei manifestacija. Pavadinimas „ekspresionizmas“ atėjo iš viešumos dėl padidintų, 

įjaudrintų stabtelėjimų, jų raiškų stiprinimo. Tai atsakas (XX a. pradžia, Vokietija) į epochos/sustojimo 

prieštaras, bendrinančio nusivylimo vaisius, individualaus protesto prieš totalų susvetimėjimą išraiška. 

Techninis progresas vertinamas kaip rykštė, siaubas, žinotinumo potvynis, pavojus. Palaikomumo 

pasaulėžiūroje – klaidžiojantys regėjimai, visa ko kraštutinumai, fragmentų kaita, stabtelėjimų 

prieštaros, politiškai aktyvus bet tik  individualus protestas. Įasmenintojas/tikrintojas – veržliai, nuo 

stabtelėjimo prie stabtelėjimo besiblaškanti asmenybė, gyvastinga svyruojančiame, prasiveržimais 

draskomame pasaulyje. Veiklinanti koncepcija – pasaulis savitu pilnatviškumu grėsmingas asmenybei, 

nepaisant pastarosios ypatumų. Žmogus – be ypatumų; jo ryšys su pasauliu vienintelis – siaubas dėl 

pasaulio nežmoniškumo, nedorumo, neišaukštinamumo. Pasaulis – kurčias ir be atsako; jis nepastebi 

beprotiško riksmo, jis abejingas dėl asmenybei sukeliamo skausmo. Asmenybė bejėgė prieš grėsmingą 

tikrovę. Susvetimėjusiame pasaulyje žmogus tegali tik šaukti apie savo skausmą, šaukti be vilties 

pagalbai – tai gyvastingos esaties agonija. Ekspresijos/raiškų stiprinimo pasaulėžiūroje ir 
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profesionalume grindžiančioji kategorija – „pertrūkis“. Įtvirtinamas pasaulio chaosu sujaukta 

individualybė. Teorizuojant teigtina, kad įprasti vėl būti švariam prieš sujauktus protus (mokėjimus) 

galima tik pilnai izoliuojant išskirtinį gyvastingumą ir išskirtinį reikalą/reikmę. Taip padaromas kelias 

abstrakčiam bepriemoniškumui ir asmenybės principinės vienatvės idėjoms – egzistencijos pagrindui. 

Raiškų stiprinimo veikėjai tradicijos kalbėsenoje vieniši ir svajojantys apie žmonių broliškumą.  

Svetima apsuptis idealų nepriima. Asmenybinio pasirinkimo utopija – skausmo ir bejėgiškumo riksmas: 

supriešinimas/susipriešinimas, kančia, mirtis ir įveika; dalyvavimo išskirtinumas, atminties ženklinimas 

ir gyvastingumo realumas; ženklinimo sunaikinimas, neviltis, suartinantis darbas, veiklos nukankinti 

žmonės ir broliškumo idėjos. Kitokios tradicijos kalbėsenos raiškų stiprinimas – žmogus neginamas nuo 

žmonių padarytų, bet jau nebekontroliuojamų bendrinimo institutų – žmogų gali apkaltinti, panaudoti 

piktam; žmogus pajutęs savo beteisiškumą gali visą laiką ieškoti leidimo būti gyvastingu pasaulyje – ir 

jokio optimizmo. Tai nei gyvastis, nei nebūtis, nei pasaulio šiapusybė, nei anapusybė. Į klausimą kas 

įvyko – atsakas: nematomas ryšys nei pasaulio reiškiniuose, nei žmonių mintyse, nors visi šaukia apie 

visko su viskuo susietumą; pasaulis principingai chaotiškas, laikiškumas ir erdviškumas „sutraukyti‘. 

Vienišumas atskiras nuo pasaulio – jame prieštara tarp „aš“ ir tikrovės, tarp gyvastingumo ir baigties. 

Dar kitoks raiškų stiprinimas – įasmenintojo/tikrintojo virsmas niekam neatpažįstamu pavidalu. Naujo 

pavidalo logika, kasdienės atvertys – visa tai protokoliškai tikslu. Elgsena reikalauja kitokumo, todėl 

buvusieji iki virsmo reikalavimai tampa neįvykdomais. Artima apsuptis nesuvokia virsmo vyksmo ir 

niekas įasmenintojui/tikrintojui negali pagelbėti; bet koks ryšio bandymas – nesėkmė; žūtis 

neišvengiama. Gelbsti, žinoma, žmogiškasis dvasingumas, bet ne šiuo atveju, kai vienatvė neįveikiama. 

Liga ir mirtis tampa gyvenimo prasmės ir kartų kaitos problema. Galimas išsigelbėjimas – 

gyvastingumo siekis, atsakymas į klausimą dėl ko gyventi. Gyvastingumas kaip atsitikimas – jeigu 

žinovas tinkamai atsako į klausimą, klausiantysis atgyja. Tačiau ne tuo atveju, kai nėra žmogaus 

dvasingumo tęstinumo kituose žmonėse, kurio dėka randasi humanizmu prisodrinta gyvensena. Lieka 

klausimas – kaip asmenybei rasti išėjimus link žmonijos. Veiklinanti raiškų stiprinimo koncepcija: 

žmogui priešpastatyti, jam grėsmingi bendrinantys institutai, asmenybei esaties jėgos susvetimėjusios – 

visa neturi išeities, asmenybei pasaulis grėsmingas. 

 

15.4.4. Virš-realumas (surrealumas): sumišęs žmogus 

paslaptingame ir nepažiniame pasaulyje 

 

Tai veiklinimo valda, kuri grindžiama ieškojimais ir pasirinkimu virš-realume. Teorizuojant 

viliamasi išdėstyti naują, veiklinantį realumą, daug realesnį nei supantis pasaulis. Virš-realumas nuima 

nuo pasaulio uždangalą (Prancūzija, 1920 – 30 metai), sutveria tiesos, o ne teisybės tikrovę – virš-

realumą. Absoliutinamas „stebuklas“ (nuostaba) ir jo virsmas žmogaus ir pasaulio profesionalios 

sąveikos vedančiąja kategorija. Nieko kito išskyrus stebuklą nėra. Žinovo pagrindinė sritis – virš-

realumo realumas, paslaptingumo pirmumas, kasdienis netikėtumas. Ieškančiajam vandens stiklinėje 

tiek pat stebuklų kiek ir vandenyno dugne. Šioje veiklinančioje valdoje žmogus, pasaulis, perdavimas, 

savitas erdviškumas – sruvenantys ir sąveikaujantys – ribos nematomos („nuplautos“). Veiklinanti virš-

realumo koncepcija – asmenybės ir pasaulio ribos išskydo. Niekas neapsiribota, visa išsikraipo, 

pasišalina, išskysta. Pasaulis – betvarkė reiškinių masė. Asmenybė nežino, kur prasideda jos „aš“ ir kur 

pasibaigia, kur pasaulis ir kas jis toks. Virš-realumas teigia chaoso pasaulį ir mėgina veiklinančia forma 

atstatyti išnykusį perdavimų ir žmonių ryšį. Visatoje pasirinkimo įtampa – vienišas žmogus susiduria su 

paslaptingu ir šaltu pasauliu. Virš-realumo ieškojimų principas – nesujungiamų priemonių jungimas, net 

įnoringi priešpastatymai. Toks ieškojimų vardinimas pasaulį padaro išskydusiu – paslankiu: priemonė, 

gretinama su daugeliu reiškinių, tampa panaši į viską ir todėl nė į ką nepanaši. Tai ir sudaro paslaptingo 

realumo kartotinumą. Paieškos tampa netikėtų jungčių enciklopedijomis. Ieškojimų labiausia išaukštinto 

siekio pamatu tampa dviejų maksimaliai nutolusių vienas nuo kito objektų sugretinimas arba jų 
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pateikimas kitokia pagava ir netikėta forma. Ieškojimų aplinkos – aloginis sudėstymas, beprasmis 

sujungimas, iracionalių frazių, žodžių, palaikymo įspūdžių ryšys. Už logikos ribų esančios virš-realumo 

jungtys iššaukia mįslingus gėrybiškus ir paslaptingus – paslankius kartotinumus. Virš-realumo principas 

– nekonkretumas (netvirtumas) ir be-žinotinumas. Žinovo darbingumo pažanga vyksta atsitraukus nuo 

laikiškumo ir dėsnių, siekiant išvengti bet kurių žinotinumo ir geografinių tarpusavio sąveikų. Realumas 

dingsta, išskysta; laikas išsilieja, žinotinumas pranyksta.Į tvirtinama savito žinotinumo procese laiko 

žinotinume ne-esatis. Tai: žinotinumo neįasmenintinumas. Nėra kito žinotinumo, išskyrus dvasingumo 

žinotinumą. Tai bet kokio švietimo neįasmenintinumas. Darbingumo procesas, asmenybė nesiejami su 

kokiomis nors dorovinėmis normomis.  Siekiama asmenybę apvalyti nuo bendrumo, doros ir 

individualumo lukštų, teigiamas pasibjaurėjimas bendrumo gyvastingumu. Pasaulėžiūra nesiejama su 

įprastine prasme, žinovas remiasi iliuzija, fantazija, stebuklu. Žinovo ir pasaulėžiūrą priimančiosios 

viešumos programa išreiškia intuityvų virš-realų ryšį su pasauliu. Intuityvumas (aiškumas be įrodymų) – 

darbingumo metodo pagrindas virš-realume, įtvirtinantis žinovo pasikartojimų beribę laisvę, 

darbingumo proceso nesusietumą su kokiais – nors loginiais pradais. Šiai valdai būdingas iracionalus 

intelektualizmas (suvokiamumo, pagavos gebėjimai), tarsi stabtelėjimas, potyrių užspaudimas, siekis 

„nujausminti“ tikrovę. Atverties stabtelėjimai pakeičiami jų perdavimui skirtų aplinkų perteikimui. 

Įpročio (išmokimo) „atjungimas“, panardinimas į „svajonių bangą“, suvokiamumo pradas, 

asociatyvumas, rašymo „automatizmas“ tampa žinovo darbingumo principu - virš-realumas; švarus 

stebėsenos automatizmas; minties diktantas, nesant jokios įpročio (mokėjimo) įtakos, jokio 

profesionalaus ar moralinio susirūpinimo (Paryžius, 1929 m.). Gretinant su filosofija (Kantas), tai 

transcendentiškumo idėjos veiklinanti forma, esaties derinime paskelbta virš-realumu, esančiu už realių 

reiškinių. Tai veiklinanti valda kartotinumo mintį daranti neribotai daugiareikšme ir atvedanti ją iki 

veiklinančio agnosticizmo (negalimumo objektyviai pažinti). 

 

15.4.5. Pasirinktinumas būtyje (egzistencija): vienumos 

žmogus absurdo pasaulyje 

 

Tai veiklinanti valda, grindžiama gyvasties absurdo (neprasmingumo) koncepcija. Žmogus 

matomas kaip beveidės sandaros/organizacijos auka, įspraustas į kankinančias normas, paliktas be 

žmogiškojo turinio. Veiklinančios ištakos ekspresijoje, raiškų stiprinime. Egzistencinė žinotinumo 

proceso koncepcija atsiskleidžia negalimumu jame rinktis – visa žinotinume lieka nekintamai. Reikia 

nugalėti baimę, kurią žmonės įveikia po vieną – kartu tampama bebaimiais. Žinotinume pasirinktinumas 

tarp netinkamo (žinovo) ir visiškai blogo (visai nežinomo). Pasirinktinumas pasaulėjautoje teigia – tik 

laisvai pasirinkdamas žmogus yra realybėje – tai vienintelė asmenybės absurdo/ne-prasmingumo 

pasaulyje derinimosi esatyje forma. Ir pats žinotinumas juda nuo netinkamo link visiškai blogo ir vėl 

grįžta prie netinkamo – gyvastingumas tame ir sukasi. Išaukštinančio judrumo nėra – tik žinotinumo 

ratas, kuriame beprasmiškai sukasi žmonijos gyvastingumas – tai egzistencijos/pasirinktinumo būtyje 

žinotinumo koncepcija. Būtis beprasme asmeniui – vienuma absoliuti – žmogiškųjų ryšių nėra. 

Žmogiškasis bendrinimasis, asmenybės gyvastingumas – visiškas „nesusipratimas“, absoliutus absurdas. 

Žmonės pirmapradiškai (principingai) vieni, uždari, pasmerkti tarpusavio nesuvokiamumui. Kiekvienas 

žmogus – pilnatviškas pasaulis, bet šie pasauliai nesusibendrina tarpusavyje. Žmonių bendrumas tik 

paviršiuje, nepaliečiant dvasingumo – dėl to neatveda prie vienumos pertraukimo: tai pasirinktinumo 

būtyje pasaulio ir žmogaus koncepcijos modelis. Žinovas savitą darbingumą skiria „milijonams 

vienumų“. Tokia bendrinančioji pozicija iškyla dėl egocentrizmo (atsakomybės vien už save) ir dėl 

sudėtingo bendro viešinimo tvarkybos, ryjančios žmogiškąjį dvasingumą, kartotinumo. Atsiranda tokie 

tvarkomi žmonių susivienijimai, kuriuose individualumas slopinamas, asmenybė sumalama. 

Pasirinktinumas būtyje veržiasi į savitumą ir nebeieško žmonių susivienijimo pagrindų ir formų. 

Pirmapradė vienuma – pasirinktinumo būtyje veiklinanti koncepcija – vardina loginę seką: 
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gyvastingumas iki tol prasmingas, kol žmogus sieja save su žmonija. Tačiau jeigu žmogus vienišius, 

jeigu jis pats sau vienintelė vertybė pasaulyje, tai bendrinimesi nuvertinamas. Jeigu neįgalus įvardinti 

busybę, tai absoliutinamas mirtingumas, žmogus išbraukiamas, gyvastingumas tampa beprasmiu. 

Pasirinktinumas būtyje teigia – žmogus negali pakeisti/išduoti pasaulio, tačiau neišvengiamas 

pasitikrinimas, realizuojantis valios laisvę ir neleidžiantis pasijausti  kasdieniškumo vergu. 

Pasirinktinumo būtyje ieškojimų ypatumai: intelektualizmas, situacijų veiklinantis 

modeliavimas, rodantis žinovo naudojamą koncepciją, aukštas atverties laipsnis, formalaus ir įprasto 

atotrūkis. Tarkim, dvasingumo pasaulyje atsisakoma perdavimų, rodinių; ir forma, ir turinys nesiejami 

su įprasminimu: kalbėjimai vyksta vienas šalia kito, pasirinkime nėra veiklinančių ryšių – 

komunikabilumas pertraukiamas. Tuomet pasirinktinumo būtyje pasaulėžiūros atvaizduojamumas imasi 

pasaulio analizavimo, šalia kurio matomas  iracionalumas. 

 

15.4.6. Tradicijos kalbėsenos „žinomumo srautas“: 

asmenybės dvasingumo pasaulis nesujungtas su realumu 

 

Stebėsenos analizė – veiklinantis atradimas. Iki to mąstysenos fenomenas suvokiamas kaip 

paprastas žinomumo atgarsis į tikrovės faktą. Mintis – užpildytas fakto atitikmuo ir tolygi jam. 

Parodžius žmones tarsi upes, jų dvasingumo pasaulio tėkmę, mintis tik atsispiria nuo fakto. Ji skrieja į 

tolį ir netolygi faktui. Į mąstysenos aktą įsitraukia visas iki tol vykęs žmogaus bandymas, o mintis 

sujungia ją iššaukusį faktą su visu gyvastingumo bandymu – sujungia esamybę ir buvusybę, buvusybę ir 

busybę. Mintis – tai fakto apdorojimas žmogaus  viso gyvastingumo  bandymo šviesoje. Mąstysenos 

akte dalyvauja ne tik analizavimo ir sintezės gebėjimai, bet ir atmintis, ir pasikartojamumai, ir fantazija 

(prasimanymai). Mintis veržiasi nuo esamybės link buvusybės ir nuo esamybės link busybės. Analitinis 

su-žinomumas, fakto aprašymas, nueinantis į praeitį, pasirodo „simetrišku“ sąveikoje su busybe, 

įžvalgumu, aukštinančiu laukimu. Tai veiklinančio realumo pasiekimai, kurie modernizuotai pasikartoja 

tradicijos kalbėsenos „žinomumo sraute“. Pastarojo žinovai pirmapradiški aiškinasi žmogaus atmintį, 

kaip didžiulę gyvastingumo bandymo talpyklą – toks bandymas įtvirtinamas kaip išskirtinai 

apsirūpinančiai reikšmingas. Asmenybės dvasingumo situacijai derinantis esatyje prieš tai matoma 

gyvastis, prieš tai matomas bandymas tampa aiškesniais nei tikrovės faktai, patenkantys į žinomumą 

duotu momentu. Žinomumas atsiplėšia nuo gyvastingumo impulsų ir vis dažniau traktuojamas kaip 

spontaniškas, savitai pažangus srautas. Žinovas ima tikrovės fakto daugkartinį pasirodymą žmogaus 

žinomume, pasirodymų skirtingumus, nulemtus atminties bandymo ir biologinio laiko (mažas, jaunas, 

suaugęs žmogus). Patikros galimybės didžiulės – tokiame  pasaulyje galima pristabdyti, perdėlioti, 

atverti detaliai iki dugno, siaubingai išaukštinti, žiūrėti per mikroskopą, pakeisti matymą ir pan. 

Atsiranda „naujas aiškinimas“, atėjęs ir egzistencinio gyvastingumo ne-prasmingumo, iš realiose 

sambūviuose siektinumo sekodaros ne-esaties, iš nustatymo/sampratos apie „išbarstytą chaotišką 

pasaulį“. „Naujojo aiškinimo“ žinovai, mokymai pirmapradžiu skelbia už-rodytinumo perduodantį 

aiškinimą. Pakeičiami visi numatymo paveldėti dermės elementai, sunaikinama jų sandarinimo – 

suvokiamumo reikšmė (organizacinė – konceptuali). Aiškinimas iš gyvastingumo faktų ir sambūvių 

perdavimo virsta įasmenintojo/tikrintojo gyvastingumo dvasingumo faktų aiškinimu, pasižyminčiu 

išgrynintais bandymais, potyrių pergyvenimais. Stebėsena tampa absoliučia – „žinomumo srautas“ 

nutraukia ryšį su realiu pasauliu. Realumo pasaulėžiūroje įasmenintojas/tikrintojas žinomume 

aukštinamas šuoliui (per  tuščius tarpus informacijoje, nuo vieno fakto prie kito arba prie hipotezės, prie 

parodyto bandymo, prie busybės, prie įžvelgiančio teiginio, laukimo, pranašystės) ir ryšio su 

gyvastingumo procesu išsaugojimui. „Naujame aiškinime“ srautas begaliniame lėkime virš realumo ir 

„žinomumo srauto“ tampa „žinojamumo srautu“, mintimi, kuri liejasi ir šakojasi tėkmėmis ne tarp 

gyvastingumo krantų.  Žinomumo subjektyvumas tampa subjektyvizmu. Mąstysena suvokiama kaip 

epicentrinės asmenybės stebėsenos procesas. Perduodantis aiškinimas gali būti dažnai nutraukiamas 
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viduryje žodžio, nelauktai, nepagrįstai. Numatymai tampa neapibrėžtais, silpnai susietais, neaiškia 

pabaiga; numatymo išdavoje jau nebebūtina veiklinanti baigiamoji išdava. Numatymas tampa stebimų 

įasmenintojo/tikrintojo pasikeitimų, įnoringų dvasingumo judesių savastingu žymėlapiu. Žinovas 

perteikia žmogiškąsias sąveikas, atskleisdamas sunkiai pastebimas ir neaišku ką reiškiančias jausenas. 

Ne gyvastingumo sambūviai, o vidinės pagavos, jausenų slinktys reiškiasi veiklinančio aiškinimo ir 

analizės savitai vertinga priemonė. Tradicijos kalbėsenos aiškinime ir masiškumo modeliavime žinovas 

reikšmina absoliutizuotą atmintį asmenybės dvasingumo gyvastingume. Atmintis visada esamybė. Ji ir 

buvusybė derinama šiuolaikiškumo esatyje: kol atmenu, tol reiškinys derinamas esatyje ir dabar; žinovai 

dėl to sumanyme sumaišo laikiškumą, išdėstymą – buvusybė ir esamybė rodomos kartu derinamomis 

esatyje ir lygiareikšmėmis. Asmenybė  tarsi amfibija (dvejopai gyvastinga) gyvybinga dvejose aplinkose 

– buvusybėje ir esamybėje. Tradicijos kalbėsenos „žinotinumo srautas“ absoliutizuoja asmenybės vidinį 

pasaulį, atplėšia ją nuo realumo ir įtvirtina uždarą, pačiai sau savitą asmenybę. 

 

15.4.7. Atotrūkis (abstraktumas) – asmenybės bėgsmas 

nuo banalios ir iliuzinės tikrovės 

 

Atotrūkis – žinovo dvasingumo būklės akimirksnio nuotrauka, savita išraiška – stichiška, 

impulsyvi, įvairialypė fantazija, pirmapradis atsisakymas nuo besikartojančios tikrovės, veržimasis link 

švaraus išraiškingumo. Atotrūkis iš potyrių ir potyrių panaudos gelmės, besikartojančių įspūdžių apie 

pasaulį margumyno. Darbingumas ieškodamas išeities iš gyvastingumo prieštarų bėga nuo tikrovės ir 

įsiformina kaip išskirtinė atotrūkio veiklinančioji valda vaizdo išskirtinumo ir pavidalo išskirtinumo 

pasaulėžiūros matymuose. Viena atotrūkio srovė – stebėsenos – stabtelėjimų jausenose, „paieškos“ 

atotrūkiuose – žmogaus dvasingumo būklės momentinė duotis. Kita srovė – intelektuali (ženklinanti, 

sisteminanti), loginė (sekodara/eigodara – kaip atskleisti gėrio logiką?). Daromos planų kombinacijos – 

įvairiai pripildytų ir nepripildytų – taip pusiausvyrai derinamos sąveikos. Tai reikšminga tikėjimui 

veiksena bei industrinei pasaulėžiūrai, dizainui, perdavimų įforminimui. Atotrūkio postulatas – 

priešpastatyti pasikartojimo ir išraiškingumo , apimtumo ir veikimo apsektai galvosenoje (vaizdo 

išskirtinumas pavidalo išskirtinumas). Žinovo požiūriu savastingumo formos trukdo pasaulėžiūrai. 

Remiantis platoniškuoju idealizmu įrodinėjama, kad bendrumo modelis – piramidė. Pagrindine – 

žmonės labiau materialūs ir primityvūs, viršūnėje – dvasingi; pačiame viršuje – žinovas, protų ir širdžių 

vadovas (Platonui tik filosofas). Žinovas matomas kaip tas, kurio žvilgsnis atitrauktas nuo viešojo 

pasaulio ir nukreiptas į patį save, savitumo aukštinimą; tai sakytina ir apie žinovo profesionalumą ir apie 

veiklinančią praktiką ir apie atotrūkį apskritai. Atotrūkis žinomume skelbia pasaulėžiūros ryšių su 

tikrove nutraukimą. Teorizuojant aiškinama, kad individualumo modeliavimas iš vaizdo išskirtinumo 

atima pasikartojimą ir pralieka tik žinovo atverties subjektyvaus pasaulio atvertiems išraiškos 

galimybes. Toks aiškinimas „užmiršta“, kad individualumo modeliavimo pasaulėžiūros 

pasikartojamumo pobūdis kitas ir kiti principai, kitos veiklinančio subendrinimo galimybės ir ribos nei 

pasikartojamumo pasaulėžiūros. Atotrūkio valdoje nėra ir negali būti vertybiškumo kriterijų, padedančių 

atskirti darbingumą nuo spekuliatyvumo (neparemta bandymu), rimtumą nuo netinkamumo, skvarbumą 

nuo nepajėgumo, meistriškumą nuo apgavystės. Tokių kriterijų nematymas tampa prielaida 

priešinimuisi atotrūkio valdai, griaunančiai pasaulėžiūrą. Atotrūkio bendrumo potencialas asmenybės ir 

pasaulio veiklinančioje koncepcijoje. Priemones paslepia jų ženklai dėl to vaizdo išskirtinumas privalo 

būti ne – priemone. Atsiribojimas nuo tikrovės – koncepcija šiuolaikiškume neženkli žmonijai, niekur 

nevedanti, izoliuojanti asmenybes, išblaškanti žmones. Atotrūkio darbingumas teigia asmenybę, 

nutolusią nuo pasaulio, net atsitraukusią nuo jo, tam, kad išliktų savitai besikartojantis sąveikos su 

bendra tikrove vertinimas, netgi visiškas jos atmetimas. Atotrūkis modeliuoja atitrauktą nuo pasaulio, 

deideologizuotą asmenybę, kurios laisvės potyriai matomi kaip savivalė priimtinumuose ir atsako 

raiškose. 



142 

 

Su atotrūkio teorizavimu sietina nuostata – pasaulėžiūra prasideda ten, kur baigiasi 

savastingumas. Pasaulėžiūros numatymas – tai konstrukcija, kurioje panaudotos visos formos ir 

apšvietos galimybės, forma ir vidinė reikšmė suderintos esatyje; tai savito išraiškingumo 

absoliutizavimas. Kitoks požiūris: atotrūkis – nužmoginto pasaulio neišvengiamumas. Dėl to asmenybę 

pasaulyje naikinančiam atotrūkiui priešpastatomas žinomume nuo gyvastingo realumo atotrūkis ir to 

pasekmė – grynų formų marga stichija. Bet kuri atotrūkio nuo realybės forma yra tik ryšio su ja forma. 

Manoma, kad vienintelė išeiga – tikrovės sužmoginimas, tačiau atotrūkis tai atmeta. Atotrūkis 

veiklinančioje gyvensenoje palieka savitą pėdsaką vaizdo išskirtinume, tikėjime veiksena, dizaine, 

industrinėje, taikomojoje ir puošybos pasaulėžiūroje. Kai atotrūkis neturi filosofinės – veiklinančios 

koncepcijos stabtelėjimui šiuolaikiškume, tai asmenybė, atsisakiusi ne tik pasaulio pažinimo ir realaus 

įprasminimo, bet ir bet kokio ryšio su pasauliu, emigravusi į ištuštėjusį dvasingumo pasaulį, matoma 

kaip neįsitvirtinusi, negebanti spręsti amžiaus problemų. 

 

15.4.8. viešoji pasaulėžiūra (pop-artas): pirkinėtojas- 

deideologizuota asmenybė bendrinančioje „masinėje 

reikmėje“ 

 

Ši veiklinančioji valda įtvirtinta pasaulėžiūroje opoziciją masiškas – viešas. Atotrūkio 

pasaulėžiūros atsvara – viešoji pasaulėžiūra, pripildyta iššaukiančio (rėkiančio) perdavimų materialumo, 

kuriems priskiriamas veiklinantis profesionalus statusas. Teorizuojant viešąją pasaulėžiūrą teigtina, kad 

kiekviena priemonė apribotame kontekste virsta pasaulėžiūros numatymu - prarasdama pirmapradę 

reikšmę įgyja veikliškumo savybes. Žinovo uždavinys ne padaryti veiklinančią priemonę, o kasdienei 

priemonei suteikti veiklinančias savybes, sandarinant (organizuojant) jos priimtinumo apribotą 

kontekstą. Viešosios pasaulėžiūros principas – perdavimų pasaulio profesinimas. Žinovui svarbu 

pateikimo išskirtinumas, vaizdumas, aiškumas – ieškoma prekinių ženklų ir reklamos (lot. rėkimas). 

Viena iš viešosios pasaulėžiūros kilties srovių – šviesa ir spalva žmogaus apsuptyje – atsisakoma 

konkretumo (tvirtumo) – visa pakimba atitraukimo aplinkoje (op-artas). Kitokia – realių priemonių ir 

tiesiogiai nederančių derinimas (okr-artas). Dar kitokia – numatymas priemonės požiūriu niekam 

nereikalingas, tačiau tam tikram laikui tvarkyboje atgyjantis palaikančiojo dėka („įjungiamas“; el-artas) 

ir pan. Viešąja pasaulėžiūra galima įtakoti buities profesionalumo tam tikras sritis („profesijos“) – atskiri 

elementai pasaulėžiūroje gali būti panaudoti parodomumui. 

Viešosios pasaulėžiūros koncepcija – asmenybė bendrinančioje „masinėje reikmėje“. Žmogus – 

reikmė, kuriam profesionalizuotos prekinės kompozicijos pakeičia ideologiją; žmogus godžiai 

mėginantis masinę produkciją – viešosios pasaulėžiūros ideali asmenybė. Žodžius pakeičia prekės, 

tradicijos kalbėseną išstumia perdavimai. Vietoje gėrio - naudingumas,  materialus godumas.  Prekinės 

reikmės keičia dvasingumo reikmes – visa tai viešoji pasaulėžiūra. Ši valda pirmapradiškai orientuota į 

nedarbingą masinę asmenybę, neturinčią išskirtinės mąstysenos ir „savitas“ mintis imančią iš reklamos 

ir masinės komunikacijos aplinkos. Šią asmenybę viešoji pasaulėžiūra programuoja pirkinėjimui ir 

reikmei, nuolankumui šiuolaikiškumo civilizacijos nušalinančiai patikrai. Viešoji pasaulėžiūra įtvirtina 

deideologizuotą asmenybę ir dažniausia nesiima bendrinimo/si problematikos. Viešosios pasaulėžiūros 

darbingumo profesionalumo principas – rėksmingumas palaikančiojo dėmesio pritraukimui, banalumas, 

primityvumas, orientavimasis į statistinio vidurkio asmenybę. Pasaulėžiūroje galima sutikti viešajai 

pasaulėžiūrai būdingą profesinimą ir idealizaciją – gėrėjimasis perdavimais kaip išskirtinumu – 

ieškomais žmogaus rankų dirbiniais, jo darbingumo  veiklos produktais. Viešoje pasaulėžiūroje 

perdavimas profesinamas kaip priemonė „masinei reikmei“ „masiniame bendrinime“. Atsiranda 

perdavimų kultas, suprofesintas reikmės fetišizmas (pranc.. garbinimas) – tai viešosios pasaulėžiūros 

ypatumas. Įtvirtindama žmogų – pirkinėtoją viešoji pasaulėžiūra ieško arba perdavimų, kurie turi būti 

pateikti „masinei reikmei“, arba perdavimų, kurie jau buvo reikalingi, atitarnavo, paseno, bet vis dar 
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sietini su žmogiškuoju panaudojimu. Reklamai būdinga perdavimo propaganda ir fetišizuotos sąveikos 

su juo įtvirtinimas – naudojamasi koliažais, interjerais – rodomas senas, išnaudotas, nebetinkamas 

perdavimas, kuriam priešpastatoma nauja produkcija. Tai utilitarizmo (iš visko nauda) profesionalumas, 

kartais nihilistinis – per neigimą įtvirtinantis perdavimo fetišą. Galimas bendrumo nihilizmas – visa 

bendrinimo neigimas, siekiantis visabendrinančio kolektyvinio nevertinančio žavėjimosi/nuotaikos 

(ekstazės). Tokioje aplinkoje viešinamos tos pasaulėžiūros, kurios viešumoje iššaukia žavėjimąsi – taip 

atsisakoma kasdienio derinimo/si esatyje; žavesys ir žavėjimasis, nuostaba kaip maištas prieš visas 

nušalinimo formas. Tai geriausia išreiškia pop-muzika su jos poveikiu masinei viešumai – pasaulėžiūros 

bendrinančios funkcijos derinimo esatyje modelis. Profesionali maišto esmė – išmokimo aplinka 

besirandančiai asmenybei – pripratimui prie „masinės reikmės“ ir masinio nušalinimo. Netgi buvusioji 

hipi-asmenybė, ironiška pseudoneigianti perdavimų fetišizmą yra tik pirkinėjimo idėjos neigiama forma. 

Žmogus atsiskleidžia sąveikoje su perdavimu. Laikinas protestas tik paklydimas sugrįžtant prie 

pirkinėjimo.  

 

15.4.8. Garsinimas ir žaismė (snoristika ir aletorika) 

 

Paremtinume garsinimo valdai svarbiausia neįprastas skambesys ir įasmenintojai/tikrintojai 

sugebantys pateikti numatymą neįprastais būdais bei dirbiniais, diapazonais. Nei dermė, nei dažnis 

nesvarbu – svarbu išskirtinis garsumas, kuris dažnai persipina su žmogaus apsuptimi (op-artas). 

Paremtinumo pasaulėžiūroje žaismės valdoje numatymai grindžiami atsitiktinumo principu; filosofinė 

nuostata/supratimas – gyvastingume visa atsitiktinumas. Žinovas žaismės valdoje išsilaisvina nuo 

struktūravimo ir techniškumo reikalavimų. Iškyla grėsmė, kad ženklinis tekstas bus vykdomas 

subjektyviai/savavališkai. Dėl to daromi ženkliniai tekstai, kurių atskiros teigtys savarankiškos, 

nereikalaujančios įasmeninimo tam tikra seka. Arba pateikiami tik kai kurie fragmentai improvizavimui 

pagal žinovo numatytus parametrus – kiti fragmentai praleidžiami; arba vidurinė dalis įtvirtinama, o 

kitos (tarkim keturios iš penkių) paliekamos žaismei. Atsitiktinumas ženklinio išskirtinumo 

numatymuose (paremtinume) reiškiasi įvairiai. Žaismės būdu teikiami fragmentai arba daromi 

fragmentų variantai – pagal tvarką pasirenkama; improvizuojant – išskirtinis ženklinis tekstas rašomas 

ženklais-simboliais ir po to laisvai aiškinamas. Tokia žaismė galima ir tradicijos kalbėsenoje – 

numatymuose tam išskirti puslapiai ar net žodžiai. Taikomojoje pasaulėžiūroje žaismė artima atsitikimų 

(hepeningas) valdai, kuriai būdinga besikeičianti žinovo padaryta forma, kai į darbingumo procesą 

tiesiogiai įtraukiami palaikantieji. Tarkim patikros eiga, įasmenintojų charakteristikos, ženklinio 

išskirtinumo fragmentų seka prieš pradedant nustatoma palaikančiųjų balsavimu.  

 

15.4.10. Radikalus realumas (hiperrealumas): 

nuasmeninta gyva sistema griežtame ir šiurkščiame 

pasaulyje 

 

Tai viena iš veiklinančių valdų, siejančių save su „realiu“ savastingumu (sen. gr. hiper – ant, 

virš; be to – naujasis, šaltasis ir pan. realumas). Šiai valdai būdingi nuvalkioti turiniai, jos kartotinumai 

pabrėžtinai „objektyvūs“, dažnai grindžiami stipriai išdidintu individualumo modeliu. Žinovai čia 

naudojasi įprastomis formomis ir aplinkomis taikomojoje pasaulėžiūroje, kurios atsisakė viešoji 

pasaulėžiūra. Pagrindinė žinovų sritis – negyvas „antrasis“ savastingumas – tai kas padaryta žmogaus 

rankomis; tarkim, miesto aplinka radikalaus realumo numatymuose kartojama kaip tai, kas svetima 

žmogui. Radikalaus realumo teorizavimas remiasi idėja, tvirtinančia, kad neišvengiamas atsitraukimas 

nuo kartotinumų mąstysenos ideologizuotų formų. Tai realumo kartotinumo prievartinė pasaulėžiūrinė 

destrukcija, paremta grupinės veiklos atsiradimu ir pažanga. Grupės žinovai realių priemonių detalų ir 

paraidžiui vykdomą pasikartojimą (pasikartojimui imamas individualumo modelis) sumaišo su 
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fantastikos elementais, kopijuoja individualumo modelį naudodami didelio masto tinklą, siekia išvengti 

savojo pasaulio regėjimo panaudojimo darbingumo procese. Taip iš darbingumo proceso dingsta 

žmogiškojo dalyvavimo dvasingumas. Žmogiškoji akis pakeičiama modeliu, žmogiškoji ranka – 

technine įranga. Vaizdo išskirtinumas priartėja prie individualumo modeliavimo, demonstruoja žmogaus 

pasaulėjautos beviltiškumą, abejingumą savastingumui, atsisakymą nuo pasaulio; urbanizacijos pažeistą 

ekologinę aplinką, nukreiptą prieš žmogų; šiuolaikinio miesto nuasmenintą tvarkybišką gyvastingumą. 

Visa yra tik paviršiuje, kuris neslepia jokios gilumos – nebent tik išaukštinto beasmeniškumo kiltį. 

 

15.4.11. Atsitikimas (hepeningas): asmenybė 

savavališka, „laisva“ suirutėje, apgaudinėjama 

„atsitiktinių“ sambūvių painiame pasaulyje 

 

Šiuolaikiškumo veiklinančios gyvensenos vienas iš viešųjų matymų – atsitikimas („tai, kas 

įvyko“, „tai – kas vyksta“ – nenumatytas/netyčinis įvykis ar sambūvis). Tai savitas veikimas – 

nuostatos/supratimai iš anksto suplanuoti; pajungti aprašui ir pateikti išmonei. Palaikantieji įsitraukdami 

į pagrindinę patikrą visa kita daro improvizuodami. Pirmapradiškai tai siauram žinovų ratui skirta 

patikra, paremta atsitiktiniais atotrūkiais. Tačiau tokio veiklinančio veikimo matymo duotis ir principai 

greitai plinta. Atsitikimus paprastai padaro arba vaizdo išskirtinumo arba pavidalo išskirtinumo žinovai. 

Atsitikimo pateikimas tai įasmenintojų mįslingos ar net alogiškos patikros, jau naudoti ir 

atsisakyti perdavimai. Įasmenintojų išvaizda, poelgiai, naudojama įranga visiškai nenuspėjami, kaip 

nenuspėjama ir patikros eiga. Kartais įasmenintojai prašo palaikančiųjų pagalbos, įtraukdami į patikrą ir 

palaikydami atsitikimo (hepeningo) dvasią. Atsitikimui svarbu apšvieta – ji nukreipiama tai į 

įasmenintoją, tai į naudojamą medžiagą ar įrangą. Naudojamos ir garsinimo galimybės. Į 

nuostatą/supratimą įjungiamas masiškumo modeliavimas arba buitiniai fragmentai. Išmonė  

įasmenintojams pateikia užduotį, tačiau patikros trukmė neatveriama. Bet kada ir bet kuris įasmenintojas 

gali nutraukti savąją patikrą ir palikti palaikančiuosius. Atsitikimo pateikimo neriboja nei vieta nei 

erdviškumas – išmonė ir palaikantieji neturi būti suvaržyti. Kartais patikros vieta specialiai daroma 

visiškai skirtinga nuo realaus erdviškumo – taip palaikantieji išbando savo galimybes orientuotis 

kitokiame erdviškume. Atsitikimo reginys priskirtinas palaikomumo pasaulėžiūrai nors ir neįasmenintas 

įprasta struktūra (turinys, įasmeninimas/tikrinimas, prieštaros). Jis priskirtinas vaizdo ar pavidalo 

išskirtinumui. Įvairių medžiagų naudojimas, „aplinkos“ ir „apsupties“ koliažai ir kombinacijos persilieja 

ir į „apsuptį-su-patikra“, į atsitikimą – toks pastarojo intelektualus ryšys su pirmtakais. Vaizdo 

(pavidalo) išskirtinumas žinovai veiklinančias paieškas nuo vaizdo ar pavidalo nukreipia į jų padarymo 

darbingumo aktą – „patikros vaizdo išskirtinumus“ – atsitikimo pirmtakas. „Patikros vaizdo išskirtinume 

žinovas tampa įasmenintoju, pakartojančiu darbingumo procesą. Pritarimas susitelkia ne tiek ties 

rezultatu, kiek ties darymu. Tuo remiasi pateikimas atsitikimas ir jo įvairūs pasireiškimai (srovės): 

„atsitiktinumai“, „užimtumas“, apsupties išdėstymo palaikomumas (pasaulėžiūra). Atsitikimo 

koncepcija kartoja: pasaulis – atsitiktinių sambūvių grandinė; asmenybė privalo būti suirutėje laisva ir 

subjektyviai pajusti patikros savitą pripildytą laisvę t.y. veikime priklausyti visaapimančiai patikrai; 

asmenybės poelgių idealia tvarkymo forma privalo tapti asmenybės apgaudinėjimas. Paremtume tai 

žaismė, kurioje panašūs: parodomumo prado stiprinimas, įasmeninimo proceso svarba, darbingumas 

matomas palaikantiesiems ar paremiantiesiems;  ir improvizacinis pradas, numatymai su tikėtinu – 

atsitikimo elementu. 
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15.4.12. Save griaunanti pasaulėžiūra: beveidė asmenybė 

„meko“ pasaulyje 

 

Save griaunanti pasaulėžiūra – vienas iš keisčiausių modernizmo fenomenų ir negalių 

šiuolaikiškume. Uždarumo ir viešumo prieštaroje skelbiama, kad dar nepadaryti vaizdiniai išnyksta; 

pasirodantys neįprasti įrenginiai patys save sunaikina; tekstai nieko nesako, įasmenintojo darbingumas 

sugriauna tvarką. Teigiama, kad visi veiklinantys numatymai pripildyti ideologijos, kuri tiek 

palaikančiajam, tiek paremiančiajam suteikia klaidingą nuostatą/supratimą apie realumą. Pasaulėžiūra 

save sugriauna numatymą minimizuodama iki griaunančios kartotinumų sistemos, tylėjimo, tuštumos. 

Tuo tarsi įnešamas minimalus melas – jis tarsi niekas, beveik teisybė; po to tolygus pasauliui kaip 

niekui; parodoma nieko asmenybė ir jos beprasmis veikimas save griaunančiame pasaulyje. 
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16. Profesionalizavimas – pasaulėžiūros ateities 

išdėstymas. Mokymas apie veiklinančios gyvensenos 

prognozavimą 

16.1. Veiklinančios gyvensenos prognozavimo priemonė, 

siekiai ir metodai 

16.1.1. Veiklinančios gyvensenos pažangos prognozės ir 

planai 

 

 Šiuolaikiškumas žmogų panardina gyvastingumo sraute ir jis dažnai negali išsiveržti iš šio srauto 

tam, kas pažvelgtų į busybę. Nėra kada net esatyje apsidairyti, nes bendrinantis tempas labai didelis. 

Sakoma, kad jeigu apie busybę negalvosi, tai jos ir neturėsi – busybė bręsta esamybėje. Tai ir galimo 

mokymo apie ateities išdėstymą (prognostika) mintis. Žinomos įvairios utopijos rodančios didesnį 

minties ilgaamžiškumą nei žmogaus. Ši prognozė paremta fundamentalia tiesa – surogatai dingsta, o 

dvasingumo vertybės amžinos – jos būtinos žmogaus išlikimui. Be globalumo nustatymų/supratimo apie 

pažangą, reikalingos tvirtos nuostatos/sampratos apie tolimą ir artimiausią busybę, apie jos pažangos 

linijas, veiklinančių reikmių pobūdį. Prognostinio dėstymo/aiškinimo uždavinys – darbas su šiais 

klausimais. Mokymo disciplina turėtų aiškinti veiklinančios gyvensenos pažangos tendencijas ir pateikti 

išmokymui šios pažangos tvarkymą. Pasaulėžiūros busybė numatoma analizuojant jos funkcionavimą 

šiuolaikiškume teorizavimo – sekodaros kontekste. Prognozavimas siekia ne tik sukonstruoti suvokimą, 

pakylėjantį busimosios pasaulėžiūros modelį, bet ir spręsti šiandienos ir rytdienos praktinius uždavinius: 

dėl gyvensenos įstaigų tinklo pažangos, orientuotos į gyvenamąsias vietoves, dėl veiklinančios 

gyvensenos taikymo aprašų parengimo, atsižvelgiant į reikmių kaitą/augimą ir kt. Probleminę terpę 

sudaro gyvastingumo darymo praktikos apriboti planavimo – tvarkymo reikalavimai, mokymui tinkamų 

rekomendacijų paieška. Veiklinančios gyvensenos sferai priskirtini visi reiškiniai ir problemos, susietos 

su pasaulėžiūros realiu funkcionavimu bendrinime: veiklinančio darbingumo sfera; veiklinančių 

numatymų panauda; veiklinančių vertybių sauga, plėtra ir bendra sklaida; veiklinančio veikimo 

pažangos tvarkyba ir jos produktų panauda. Klaustina – kaip teorizuotinas prognozavimas, jeigu 

siekiama pilnatviškumo nustatymo/supratimo apie pasaulėžiūros realią pažangą ir tendencijas; kokie 

faktoriai išskirtini, koks paveldas atraminis? 

 Šiuolaikiškumas reikalauja veiklinančios gyvensenos prognostiniame aiškinime apimti įvairius 

žiūros taškus ir atsižvelgti į veiklinančio veikimo įvairių formų specifiką. Veiklinančios gyvensenos 

prognozavimas – mokymui skirtas jos pažangos perspektyvų aiškinimas (tikėtina informacija apie jos 

busybę). Kiekviena prognozė įvardinama per dvi dedamąsias: 

o pažangos tendencijų, atsižvelgiant į kaitos reikmes, įprasminimą; 

o tvirtus (konkrečius) sprendimus/sutarimus, įtakojančius gyvensenos pažangos procesą. 

Veiklinimo paveldo ir naujos veiklinimo tendencijos tarpusavio patikra galima įvairiose rėptyse – 

tai svarbu pasaulėžiūros ateities išdėstymui: 

o paveldo tęstinumas, jo aukštinimas ir pažanga; 

o pažanga paremta kontrasto principu - „atsistumiantis“, „išvirkščias“ ir su įsitvirtinusia 

veiklinimo sistema sąveikaujantis darbingumas; 

o pasaulėžiūros pažanga, atramai naudojanti ką tik prieš tai pateiktą medžiagą; 

o pasaulėžiūros pažanga, atramai naudojanti prieš tai buvusio sustojimo/epochos medžiagą (ne 

tėvų, o senelių paveldas); 

o įvairių tendencijų ir paveldų sintezė. 

Veiklinančios gyvensenos ateities išdėstymas galimas remiantis trejopu modeliavimu – siekių 

modeliu, įtvirtinimo derinimo esatyje modeliu ir planiniu modeliu. Pastarasis – etapas perėjimui nuo 

derinimo esatyje link siekių. Tai leidžia mokymui pagrįstai nurodyti veiklinimo – gyvensenos pažangos 

procesus, o tuo pačiu padėti aiškintis ūkininkavimo/ekonomikos, sandarinimo/organizacinius ir 
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tvarkybos/tvarkos klausimus. Pasaulėžiūros prognozavimo uždavinys ne tik numatomos busybės 

nustatymo/supratimo išaukštinimo žymėlapis, o ir pagalba įsitvirtinant siekiamoje, mokymu pagrįstoje 

valdoje. 

 

16.1.2. Pasaulėžiūros ateities išdėstymo priemonė ir 

metodai 

 

 Kokiame bendrinime gyvens ateinančios kartos? Kokios gerovės ir pilnatvės pasaulis jas sups? 

Kokią vietą tame pasaulyje užims pasaulėžiūra? Kokia ji bus? Kaip ji funkcionuos ateinančiame 

pasaulyje. Veiklinanti gyvensena busybėje – kokia struktūra ir ypatumai? Tai tarpusavyje surišti 

klausimai. Veiklinančios gyvensenos likimas busybėje ir yra pasaulėžiūros ateities išdėstymo priemonės 

dedamoji. Šios priemonės įprasminimui būtina ryškinti teorizavimo išankstinius pasiūlymus, kurie taps 

prognostinio aiškinimo atrama. Veiklinančios gyvensenos ateities išdėstymą apriboja pasaulėžiūros 

savastingumo, jos panaudos bendrume formos ir sutvarkymai. Profesionalizavimo klausimų paveldas 

išsiplečia ir reikalauja įprasminto įtvirtinimo žinotinume sąryšyje su prognostiniais uždaviniais. 

Veiklinančios gyvensenos prognostinis aiškinimas orientuojamas į pasaulėžiūros savastingumo 

pilnatvišką suvokimą, o taip pat į plačią šio funkcionavimo besikartojančių faktorių ir parametrų daugio 

apimtį. Prognostinių metodų daugis atitinka veiklinančios gyvensenos besikartojančias formas ir rėptis – 

aiškinimo/si objektus (masiškumo modeliavimas, palaikomumo pasaulėžiūra; galvosenos, tradicijos 

kalbėsenos numatymai ir t.t.). Kiekviena prognozavimo metodologinė koncepcija ir modelis vardina: 

savitas gebas; uždavinius ir tikslus; savitas valdas praktinei išeigai (tvarkymo sprendimams, 

rekomendacijoms, planiniams ruošiniams ir t.t.); savitas duotis ir gebas prieigos medžiagos apdorojimui. 

Pagrindinis prognozavimo faktorius, jo siekinys – veiklinančios gyvensenos bendrojo efektyvumo 

didinimas. Šis siekinys kiekviename prognostiniame aiškinime tikslinamas atitinkamai patvirtintiems 

uždaviniams. Tinkamam (tiksliam) veiklinančios gyvensenos prognozavimui neišvengiama mintijimo 

tvarka („instrumentai“), specialūs metodai (duotys, poeigos, principai), kurie tikrinami darbingume, o po 

to tampa praktika/taikymu.  

 Vienas iš ateities išdėstymo metodų – ekstrapoliacija: išaiškinamos pasaulėžiūros pažangos 

tendencijos šiuolaikiškume ir jų tęstinumas busybėje; duotys – tikėtini įvertinimai, įvertinimai pagal 

analogiją ir kt. Išskirtų tendencijų perkėlimas į busybės sumanymus turėtų būti labai atsargus, nes 

veiklinančioje gyvensenoje kaskart veikliškai apribojamas duotos tendencijos tolesnės pažangos 

pobūdis. Jeigu pažangos tendencijos teikiamos tik statistiškai – kiekybine išraiška, tai ekstrapoliacija 

neatves prie pažangos tiesos žymėlapio. Statistika nepajėgi nustatyti kokie proceso ryšiai ir koks jo 

pažangos kelias. Ekstrapoliacijai nepakanka pasaulėžiūros pažangos paviršinių tendencijų. Ją taikant 

būtina remtis logiškai pagrįstomis hipotezėmis, išmokymu pasiekta veiklinančios gyvensenos esatimi. 

Siauras kryptingumas į veiklinančios gyvensenos atskirą faktorių arba aspektą sumažina prognostinio 

spręsmo patikimumą išmokyme. Tai neišvengiamai svarbu interpretuojant gautus duomenis. Jeigu 

prognozavimo prieigose tik tai, kas „matoma“, „jaučiama“, kas yra „paviršiuje“ – galimi 

pseudokonkretūs rezultatai. Bet koks vienkryptiškumas veiklinančios gyvensenos prognozavime savyje 

talpina ryšio tarp reiškinių iškraipymus. Netoliaregiški prognostiniai aiškinimai, kuriuose „žinybinis“ 

arba uždaro/privataus reikalo (biznio) interesas siejamas su piniginiais ar kitokiais skaitmeniniais 

rodikliais. Masiškumo modelio kiekybinis aprėptumas dar nieko nereiškia masiškumo modeliavimo 

busybei. Masiškumas turi ir teigiamas, ir neigiamas puses. Bendri statistiniai duomenys privalo būti 

gretinami su veiklinimo intereso pažanga, būtinai atsižvelgiant į pilnatviškos ir visapusiškai pažangios 

asmenybės formavimo/si procesą. Prognozės „išlyginimas“, projekcija tik vienoje plokštumoje padaro 

patikimumo iliuziją, tačiau po to pasirodo neatitikimas realumui. Matematinio duomenų apdorojimo 

metodų negalima absoliutizuoti; neišvengiamai darytini prognostinio spręsmo turiniai, logiškai pagrįstos 

vertybės (vertingumo kriterijai). Prognozės tikrumas išmokymui daug kuo priklauso nuo žinių apie 
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žinotinus bandymus, nuo objekto aiškinimo ir įprasminimo paveldo. Objekto žinotinumas ir teoriškumas 

– neišvengiama ir dargi pakankama prielaida jo pažangos prognozei. Veiklinančios gyvensenos 

žinotinumas ir teorizavimas – jos pažangos prognozių bazė. Žinotinumo reikšmė prognozavimui 

matoma specialios rėpties retrospektyvinių prognozavimo modelių, daromų objekto pažangos praeities 

aiškinimo pagrindu, raiškose. Veiklinančios gyvensenos pažangos reiškinių ir dėsningumų žinotinumo – 

retrospektyvinis analizavimas gali duoti toliaregiškus taškinius prognostinius rezultatus. Busybės 

numanymo išaukštinimui gelbsti šuolis per trūkstamą informaciją. Tai viena iš labiausiai stebinančių 

žmogiškojo išmokimo savybių/savitumų. Vardindami eilę duomenų, remdamiesi žiniomis, intuicija, 

buvusiaisiais bandymais galime sau nustatyti/suprasti busybę. Esatyje vardintinas vienas principas, kuris 

taikytinas kalbant apie pasaulėžiūros busybę – „aš taip darysiu“. Kitose prognozavimo srityse tai 

neįmanoma (neveikia), o pasaulėžiūros pažanga privalo skaitytis su specialų parengimą turinčių 

pritariančiųjų, palaikančiųjų, paremiančiųjų pageidavimais ir reikmėmis. Šis principas esatyje derinamas 

kai veiklinančios gyvensenos prognozavimui gelbsti ekspertiniai įvertinimai. Sumanymui atrenkami 

specialistai – ekspertai, į juos kreipiamasi pagal specialiai tam išaiškinimui parengtą sistemą. 

Kreipimaisi galimi individualūs ir kolektyviniai, tiesioginiai ir netiesioginiai, vienkartiniai ir paneliniai 

(surenkamieji). Teorizuotas ekspertinių vertinimų prognozavime metodas ne visada pakankamai 

efektyvus – ekspertiniai spręsmai gali būti prieštaringi, teikiantys tarpusavyje  neigiančią informaciją.  

Pilnatviškai prognozei būtinas apdorojimo ir panaudos patikslinimas. Be to ekspertinio įvertinimo 

metodas gali „nepasiteisinti“ dėl pasaulėžiūrinių fenomenų didžiulio sudėtingumo, judrumo priimtinume 

ir netolygumo sau. 

 Prognostinė „proveržio grupių“ išmokymo duotis metodologiškai naši. Pritariamumo, 

palaikomumo, paremtinumo grupėse nevienodas veiklinantis – priimtinumo horizontas, veiklinančios 

gyvensenos reikšmė, jos priimtinumo gebėjimai, polinkiai. Atsiranda grupės labiau aukštinančios 

gyvenseną, priimtinumą, gebančios adekvačiai priimti labiau aukštinančias veiklinančias vertybes ir jų 

siekiančios. Vardinama tokios kilties „proveržio“ grupė tampa veiklinančios gyvensenos funkcionavimo 

bendrinimo busybėje išmokymo modeliu. Pasaulėžiūros pažangos prognozavimui svarbus metodas ir 

metodika – veiklinančių/gyvensenos procesų modeliavimas (matricos, grafos, „problemų medis“, 

„siekinių medis“, matematinių modelių darymas ir t.t.).  Veiklinančios gyvensenos prognozavimo 

praktikavimas, teorizavimas, metodologizavimas – nuolatinis judėjimas. Dažniausia vyksta 

prognozavimo metodų aukštinimo procesas, o veiklinančios gyvensenos prognostiniai aiškinimai, turėtų 

būti paremti busimosios pažangos pilnatvišku žymėlapiu, o ne tik kai kuriais fragmentais. 

 

16.2. Regima pasaulėžiūros busybė 

16.2.1. Pasaulėžiūros baigtinumo koncepcijos ir jos 

realus likimas ateinančiame pasaulyje  

 

 Profesionalumo žinotinume iškilūs įvairūs nustatymai/supratimai apie pasaulėžiūros likimą, 

atverti tiek išraiškingose aplinkose, tiek ir pasaulėžiūros funkcijos gyvensenoje pervardinimu. Bandoma 

konceptualiai įprasminti pasaulėžiūros dėsningumus, jos pažangos gilumines tendencijas, pervardinimus 

gyvastingumo bendrinimuose ir gyvensenos funkcijose. Pasaulėžiūros busybė apžiūrinėjama 

teorizuojančių loginių ir sąvokinių modelių (atskiriant neišvengiamus ir atsitiktinius pažangos faktorius) 

pagrindu, nustatymų/supratimų apie pasaulėžiūros kiltį bazėje. 

 Kalbant apie veiklinančios gyvensenos busybės problemas aišku, kad pasaulis pilnas paieškų 

apie kurias dar neparašyta. Pasaulėžiūros skrynia neištuštinama, nes ji vienintelis gėris, kurio 

nesunaikina reikmė. Viena iš galimų išvadų – ateinančioms kartoms nebus reikalingi pasaulėžiūros 

sumatymai – joms užteks anksčiau padarytų numatymų. Profesionalumo baigtinumas, spėjimai apie 

„pasaulėžiūros mirtį“ lengvai plinta. Viena iš nuostatų – idealai tvarkomi viešume ir pasaulėžiūra 

nebereikalinga – reikalinga tik išmintis ir tikyba (filosofija ir religija). Kitokia nuostata – pasaulėžiūra 
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baigiasi – įsiveržia stabdantis filosofinis žinomumas. parprastai profesionalizavimo koncepcijos atmeta 

pasaulėžiūros reikalingumą busybės  bendrinime. Kur tiesa? Kaip apsieiti pasaulyje be pasaulėžiūros? 

Buvusybės pasaulėžiūros busimosioms kartoms nepakaks. Kiekvienas sustojimas reikalauja išskirtinio 

įprasminimo, išskirtinio savitos savasties suvokimo, išskirtinių profesionalumo idealų. Tam gelbsti 

didingi ir patrauklūs buvusybėje padaryti numatymai, tačiau naujojo sustojimo žmogų paaiškinti gali tik 

šiandieninis šviežias žvilgsnis. Be šiuolaikiškumo žinovo nėra galimybių tapatintis su naujomis 

žmogiškosiomis sąveikomis. Busybės žmonės negalės išsiversti be savito sudėtingo ir brangintino 

gyvastingumo veiklinančio įprasminimo, be savitos veiklinančios asmenybės ir pasaulio koncepcijos 

padarymo. Busybės pasaulėžiūra privalės spręsti ir aukštinti naują uždavinį ir taps svarbiu veiklos 

stimulu. Pasaulėžiūra pažadina žmoguje žinovą – dirbantįjį, kurio darbingumo gebėjimai atitinka gėrio 

dėsnį/į-statymą įvairiose veikimo srityse. Lempa, stalas, kėdė – žmogaus tiesioginiame naudojime 

neišvengiamos priemonės, kurios ne tik naudingos, bet ir brangintinos. Jas darantis žmogus parodomas 

kaip žinovas, kokį gyvastingumą beaptarnautų, kokias materialines ir dvasingumo vertybes bedarytų. 

Pažadinti žmoguje žinovą – reiškia jame pažadinti darbingumo jauseną. Toks žmogus negali nedirbti. 

Vardindami tokius dėsnius ilgus amžius tiesoje gyvybingi žinovai, įasmenintojai/tikrintojai, ieškotojai. 

Jie galėjo būti palikti be derinimosi esatyje aplinkos, tačiau darbingumas liko gyvybingu. Juos lydėjo 

„dvasingumo ugnis“ – darbingumo pradas. 

 O jeigu pagal gėrio dėsnius busybės bendrinimo gyvastingume ir darbingume bus kiekvienas 

žmogus – kokia tuomet iškili funkcija tenka pasaulėžiūrai. Ji žadins žmoguje gėrio ir darbingumo 

pradus, jos neišvengiamumas padidės iki aukšto laipsnio. Tokio uždavinio spręsme pasaulėžiūrai teks ir 

sunkumai, kurių nebuvo buvusybėje – mokslo ir technikos milžiniškas progresas visose gyvasties srityse 

(nors tai ir atrodo paradoksaliai), taip pat ir pasaulėžiūroje. Kai amatininkas savo sumanymą rengė 

perdavimui jis visiškai jame išnykdavo – buvo žinovu. Jo daromas stalas ar kėdė tuo pačiu ir 

pasaulėžiūrinis sumanymas, įkūnijantis žmogiškojo dvasingumo pasaulį. Tačiau tuo džiaugtis gali tik du 

žmonės – tas kuris darė ir tas, kuriam skirtas perdavimas. Fabriko konvejerio spintos neturi veiklinančio 

vertingumo. Unifikacija žaloja pasaulėžiūrą. Rezultatas – žmonės praranda profesionalumo patikrą, 

mėgavimąsi profesionalumu – ir tuomet kai rengia reikiamą perdavimą ir kai perdavimą priima. 

Kalbama apie žmogiškąjį dvasingumą, kai spintą daro pats žmogus, savo rankomis, o ne prie konvejerio 

visą darbo dieną tvirtina prie spintos vieną detalę. Kaip tai įveikti? Visuose sumanymų matymuose 

dalyvauja žinovai – ne tik konstruktoriai, bet ir dizaineriai - tai dvi profesionalumo dalys – reikalingi 

perdavimai (kurie sups žmones) privalo įgyti išskirtinį profesionalų vertingumą. Tai viena uždavinio 

pusė. Net esant pačiai iškiliausiai sumanymų automatizacijai, sandara (organizacija) turi veikti taip, kad 

kiekvienas žmogus darydamas perdavimą jaustųsi žinovu. Toks neišvengiamas perdavimų kartotinumų 

pasaulis. Ar ateinantys žmonės taps dalininkais/laimėtojais (dalingais/laimingais)? Siekinio/tikslo įveika 

– akimirkos jausena (laimingas/laimėjau!). Ši jausena momentinė ir išnykstanti, jeigu nebranginama – 

neturtinama, nepaliečiama, neauginama – paliekama nekintama;  būtina sąveika su žmogiškosios 

pažangos aukštinimu. 

 Gyvensena ir civilizacija šiuolaikiškume siekiniu ir priežastimi vardina žmogiškąją laimę, nors 

jos  įprasminimo  derinimas  esatyje  žmonijai  atsišaukia  paklydimais ir nesuskaičiuojamomis ne-

laimėmis. Tai nemokėjimas padaryti gyvensenos vertybinių sumanymų išplėstinės plėtros, gebančios 

aprūpinti laimės jauseną ir ją palaikyti (paremti). Šalia to mėginimas šį nemokėjimą atlyginti „atimant“ 

vertybes iš kitų žmonių – taip gyvensenos ir žmonijos pažangoje civilizacijoje padaromi pertraukimai, 

nuo kurių netoli iki susinaikinimo. Tačiau, nežiūrint to, pažanga buvo ir iki šiol aukštinama žinotinume. 

Veiklinančios gyvensenos sferoje tai vardinama sekų ir pasireiškimų daugiu – kai kurie iš jų: 

o gyvensena veiklinančiai tikrintina jos kalbų kiekio augimu. Tai dėsnis, teigiantis atvertį tam, 

kad gyvensenos darbingumo pobūdis, jos branginimas ir plėtra galimi tik išeigos idėjos minimaliai 

dvejopo „vertimo“ atvertyje (tarkim iš teorizavimo kalbos/kalbėsenos į praktikavimo kalbą/kalbėseną ir 

atgal). Veiklinančios gyvensenos kalbų kiekio auginimas/augimas aprūpina konceptualios prasmės 
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priauginimą, veiklinančios idėjos augimą. Veiklinančių kalbų/kalbėsenų augimas, visų pirma, išryškėja 

iškylant naujiems pasaulėžiūros matymams, naujoms pasaulėžiūrų tarpusavio patikros ir sintezės 

rėptimis, kiekvienos pasaulėžiūros išraiškingų aplinkų augime/auginime. Tai gyvensenos semiotinių 

(ženklinimas link žymėlapio) parametrų plėtros tendencija, sietina su busybe; 

o su pasaulėžiūros busybe sietinas ir kitas didelis reikšmingumas – tendencija (dėsnis): 

veiklinančios gyvensenos sklaidos kanalų komunikacijoje turtinimas ir plėtimas. Ši tendencija 

pasireiškia ne tik iškylančiais naujais pasaulėžiūros matymais, bet ir atsirandančia technine (sen.gr. 

techne – menas, amatas, mokėjimas) pasaulėžiūra (individualumo, masiškumo, veiksenos 

modeliavimas), gebančia esatyje derinti masinę komunikaciją, tapti jos tikrinimo aplinka. Aiškėja 

ateities tendencija – transliavimo (siuntimo/priėmimo/perdavimo) aplinkų masiškumo augimas. Ši 

tendencija ryški pereinant nuo žodinės gyvensenos prie rašytinės, o nuo jos prie spausdinių/leidinių, nuo 

pastarųjų prie masinio tiražavimo ir t.t. Komunikatyvių (bendrinančių/surišančių) kanalų turtinimo ir 

plėtimo tendencija ryški ir atskirose pasaulėžiūrose. Taip masiškumo modeliavime svarbus 

garsinis/žodinis ryšys (ne vien vaizdinis) su pritariančiais. Išskirtinė ženklinės mąstysenos paremtinumo 

pasaulėžiūra įgyja masinį ryšį su viešuma per masiškumo modeliavimo garsinimą, audio, video įrašus. 

Vaizdiniam ir garsiniam ryšiui su viešuma būdinga keletas kanalų, kurie žinotinume vardinami kaip 

palaikomumo dauginimo, plėtros ir turtinimo tendencija;  

o kadangi pasaulėžiūros bendroji – profesionalioji patikra priklauso nuo jos sutvarkymo ir 

sudėtingumo, pasikartojamumo ir antrinimo, tai svarbus dar vienas dėsningumas – pasaulėžiūros 

vertingumas ir efektyvumas bendrume/profesionalume apribotas matmeniu, parodančiu kiek 

pasaulėžiūros veiklinantis potencialas lenkia viešumos gyvensenos išgales. 

Galima tokia ateities išdėstymo prognozė: 

o veiklinančioje gyvensenoje auganti sudėtingumo didėjimo ir tvarkymo tendencija, o tuo pačiu du 

kraštutinumai: ir pasikartojimas, ir antrinimas; 

o asmenybės profesionalios patikros gilinimas ir tuo pačiu derinimas su pasaulėžiūros patikros 

plėtra, apimant vis platesnius užimtumo sluoksnius ir juos įtraukiant kaip reikalingus savitai 

išaukštintose ir sudėtingose pasaulėžiūros formose; 

o sąryšyje su bet kurios veiklos persipavidalinimo į darbingą veiklą tendencijos pažanga, 

veiklinančioje gyvensenoje auga veiklinančių kalbų/kalbėsenų daugkartinio pasikartojimo reikmė, o 

visuose pasaulėžiūros numatymuose formų, atvaizdavimų rodymų pasikartojimo reikmė. 

 

16.2.2. Pasaulėžiūros matymai ir jų pažangos busybė 

 

Tikėjimo veiksena pasaulėžiūros, kurios negali atsisakyti nei vienas žmogus, reikšmė busybėje 

didžiulė. Tai ateities darymo pasaulėžiūra. Tikėjimo veiksena pažanga ženkliai priklauso nuo techninio 

progreso. Atsiranda lankstesnės ir daugiau patikrintos galimybės plėtrai. Ateities darytojams parankios 

atraminių sąvokų konstrukcijos ne tik judant nuo materialaus prie idealaus ir atgal (vertikali), bet ir 

horizontaliose kryptyse;  branginamos gėrybių ir praktiškumo formos nugludintos per ilgus amžius ir 

tūkstantmečius. Tačiau tai ne vien technikos progreso reikalas. Tikėjimo veiksena pasaulėžiūrai (kaip ir 

kitoms) būdingas ir kitas reiškinys – priešpriešiniai procesai pasaulėžiūros pažangoje. Pirmasis – 

pasaulėžiūros naujų matymų iškilimas ir kiekvieno matymo savitas specifikos išgryninimas. Masiškumo 

modeliavimas pradžioje surenka visus veiklinimo bandymus, o po to nuo jų išsivaduoja,  darydamas 

savitus dėsnius. Tas pats vyksta ir su veiksenos modeliavimu (ir ypač laikysenos). Kitoks priešpriešinis 

pažangai, vienalaikis procesas – pasaulėžiūros matymų sintezė kaip kartotinumas ir tokio kartotinumo 

(sinteze pagrįsto) dėka naujų pasaulėžiūros matymų atsiradimas. Tarkim, tikėjimas veiksena kartu su 

vaizdo išskirtinumu – ateities darytojai kartotinumui derina veiksenos, masiškumo, individualumo 

modeliavimą ir išskirtinę ženklinę mąstyseną. Kokia masiškumo, veiksenos, individualumo 

modeliavimo busybė. Pirmiausia techniškas didėjančių galimybių derinimas esatyje. Nors ir neaišku, 
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kokios pasaulėžiūros aplinkų turtinimo ribos, aišku viena, kad techninės galimybės tik tapusios 

veiklinančiomis aplinkomis bus reikalingos pasaulėžiūrai. Be techninių galimybių (veiklinančių aplinkų) 

reikšmės vaizdo išskirtinumo pasaulėžiūros pažangai ne mažiau reikšminga žinovo asmenybiškai 

regimas pasaulis, savitai besikartojanti sąveika su apsuptimi. Pasaulėžiūros paskirtis ne technikos 

pagalba parodyti iliuzinį/iliuzijų pasaulį. Pasaulėžiūra siekia įforminti gyvastingumą ir formuoti pačiai 

(vertinga) bendraties asmenybę (gyvybingumą), o ne realumą pakeisti pseudorealumu . Techninė įranga, 

padedanti materializuoti, paversti kartotinumui matomais vidinius regėjimus, siekius, svajones, 

fantazijas – žinoma, būtų labai pravarti pasaulėžiūrai, gal net naujo pasaulėžiūros matymo atsiradimui.  

Išskirtinės ženklinės mąstysenos/paremtinumo pasaulėžiūros matymas kinta – uždarumą ir 

atsiribojimą keičia atvertumas ir priartėjimas. Vienur regėjimai rodomi įprastai, paveldėtai, kitur – 

naujai, užimančiai. Bet kuriuo atveju išlieka tai, kas svarbiausia, esminga – viešai rodoma 

įasmeninto/tikrinamo darbingumo proceso eiga. Pasaulėžiūros darymo/atverties akto stebėjimo 

(stebinimo, stebuklo) niekuo negalima pakeisti. Priimantieji/palaikantieji mato įasmenintoją/tikrintoją 

viešumoje, o pastarasis remiasi šalia esančiais priimančiaisiais/palaikančiaisiais. Jų tarpusavio 

bendrumo ryšys nematomas – vyksta patikra turinti poveikį. Įasmenintojas/tikrintojas užkrečia savuoju 

darbingumo proveržiu ir „maitinasi“ tiesioginės viešumos dėmesiu ir jauduliu. Tuo ši pasaulėžiūra 

(tiesioginio kontakto su viešuma per įasmeninimą/tikrinimą) kitokia (kitaip įasmeninta nei kiti 

pasaulėžiūros matymai) ir reikalinga busybei, nes: palaikomumo pasaulėžiūros ištekliai, visų pirma, 

žmogus, įasmenintojas, jo fizinės savistabos ir darbingumo galimybės; be to tai ne tik pažinumo, 

smalsumo, profesionalumo skatinimas bet ir įtaiga. Pasaulėžiūros pradai glūdi kaip tik įtaigoje – 

priesaikose, pakartojimuose, įkalbėjimuose – patikrose, kai pamatoma, kaip žodis veikia žmogaus 

stebėseną. Kai veiklinamas užimtumo gyvastingumas pasaulėžiūros šiuolaikiškume naudoja įtaigos jėgą. 

Busybėje įtaigos galimybės gali būti efektyvios tradicijos kalbėsenoje, pasirinkime, pakylėjime. 

Žmogaus tapsmas sietinas su individualumo sudėtingėjimu. Pasaulėžiūra siekia tą individualumą 

suvokti, jį pamatyti, įtikinamai įkūnyti parodomame kartotinume ir paveikti asmenybės tolesnę pažangą 

– jos bendrinimąsi ir jos savito vertingumo reikšmingumo patvirtinimą. Žmogaus kartotinumą minties 

išskirtinume (palaikomumas) galima padaryti naudojant fizinės patikros metodą arba minties 

išskirtinumo – nustatymo/supratimo techniką. Pirmoji kartotinumo sistema svarbi minties išskirtinumo 

stebėsenai, o antroji – intelektiniam pasirinkimui. Pirmuoju atveju įasmenintojai/tikrintojai rodo 

žmogaus stebėseną, antruoju – gyvastingumo/gyvybingumo koncepciją. Panašiai ir tradicijos 

kalbėsenoje – vieni žinovai linksta prie asmenybės gyvastingumo/gyvybingumo stebėsenos žymėlapio, 

kiti prie pasaulio intelektualios koncepcijos atskleidimo. Stebėsenos ir intelektualumo sąsajos iš minties 

išskirtinumo/palaikomumo bei tradicijos kalbėsenos reikalauja, kad įasmenintojas/tikrintojas išreikštų 

naują stebėsenos techniką, naujas asmenybės savybes, naują profesinį ir bendrinančios gyvensenos 

parengtumą. Tokios išskirtinės minties/palaikomumo žinovas/veiklintojas ne tik išmano 

įasmenintojo/tikrintojo pakylėjimo situaciją bet ir jos ryšį su pasaulio būkle/padėtimi t.y. naudojasi 

globalia mąstysena. Kitaip nėra galimybių įprasminti ir pateikti to, kad asmenybės gyvastingumas vis 

labiau ir labiau tampa surištas su visos žmonijos likimu. Žinovas negali nieko pasakyti apie asmenybę, 

nekalbėdamas apie žmoniją, nes pastarosios įtampų terpėje laikosi gyvenimas (įtemptas gyvybės siūlas). 

Busybė aiškiai sietina su šiandienos prieštarų išsprendimu, situacijos daugelis rėpčių liks 

buvusybėje. Tačiau žmonės gyvens realumo pasaulyje, kuriame visada kartu tiesa, gėris ir grožis; 

dieviškumas, įkvėpimas ir gyvastingumas; ašaros ir džiaugsmas; mintis, potyriai ir žmogiškieji 

paklydimai – tikrume. 
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17. Profesionalizavimas – pasaulėžiūros 

hermeneutika. Mokymas apie veiklinančio teksto 

suvokimą 

17.1. Hermeneutika ir pasaulėžiūros suvokimas 

17.1.1. Suvokimas ir interpretacija 

 

Suvokimas – komunikaciją užbaigiantis etapas; jis prasideda nuo darbingumo akto, žinovo savito 

pasireiškimo, susiejančio su apribota veikimo rėptimi, išsakymu, tekstu, kurių paskirtis minčių potyrių, 

siekinių, informacijos persiuntimas iš komunikatoriaus recipientui. 

Kalbinėje aplinkoje suvokimo procesas tai: 

o ženklo priimtinumas fiziologine stebėsena (juslės); 

o ženklo atpažinimas (atmintis); 

o ženklo reikšmės apribotame kontekste suvokimas; 

o aktyvus – dialoginis suvokimas. 

  Aktyvus – dialoginis suvokimas esatyje derinamas per veiklinantį tekstą , kuris visada daromas 

dialoginio bendravimo rėptyje. Dialogiškumas čia – dviejų skirtingų žiūros taškų susitikimas 

bendravime. Suvokimas – tai ir kito žmogaus dvasingumo pasaulio pajauta, gyvybingumo jo potyriams 

ir mintims suteikimo procesas. Suvokimas – tai ir žinių rėptis, neturinti išskirtinės reikšmės ir negebanti 

nei patvirtinti, nei atmesti žinių turinio. Suvokti  - tai reiškia atrasti prasmę, atverti ir padaryti gyvybingu 

tą dvasingumą, kurį tekstui naudojo žinovas darbingumo akto procese. Suvokti galima tik tą ženklinę 

sistemą, kuriai anksčiau buvo suteikta prasmė. Prasmę įgyja žmogiškojo veikimo produktai, t.y. 

materialumo ir dvasingumo gyvensenos fenomenai – jie savyje įkūnija žmogaus naudotas mintis, jo 

potyrius, siekinius ir dėl to gali tapti suvokimo objektais. Suvokimas tai ne dvasingumų sąlytis. Žinovo 

naudotą mintį suvokiame tiek, kiek esame artimi jo dvasingumui; mintis apima žinovo dvasingumo 

pasaulį, tačiau ne pilnutinai; ir ne tik dvasingumo pasaulį, bet ir jame išreikštą realumą. Žinovui 

nepavyksta tekstu uždaro savitumo suderinti esatyje – užribis lieka. Be to, žinovo dvasingumo pasaulis 

platesnis už bet kurį plačiausią autorinį tekstą. Suvokimas vardina teksto, o ne žmogaus dvasingumo 

pasaulio reikmę, nors jie ir nesvetimi vienas kitam. Suvokiamasis (tekstas) interpretuojamas 

(ryškinamas) suvokimo procese. Hermeneutikoje galima sutikti požiūrių teigiančių, kad suvokimas – tai 

prasmės suteikimas, jos priskyrimas tam, ką suvokinėjame. Tokio suvokimo esmė - aiškus 

subjektyvumas. Prasmės „priskyrimas“ numato jos atnešimą į tekstą iš priimančiojo. Pastarojo 

(pritariančiojo, palaikančiojo, paremiančiojo) aktyvumas neneigtinas – jis dalyvauja savitame teksto 

ontologiniame konstravime, jo kintančioje žinotinume bendrinimo būtyje. Ir visgi suvokimas iškelia 

objektyvų klodą gyvensenos pavelde – iš vienos pusės esantį tekste, o iš kitos interpretatoriaus 

dvasingumo pasaulyje ir parengtume gyvensenai. Suvokimo matas ir laipsnis reikšminga dalimi 

priklauso nuo minėtų paveldimumų lygmens adekvatumo arba panašumo, artimumo.  

  Individualus žinomumas išauga duoto sustojimo/epochos bendrumo tikrovės pagrindu iš 

vertybinių orientacijų, gyvensenos paveldo ir bendrinančios grupės, kuriai priklauso duotoji asmenybė, 

nuostatų. Šis individualus žinomumas daugiausia apribojo suvokimą. Ryškindamasi teksto žinomumą 

asmenybė įsijungia jį į savitą vidinį individualų prasminį kontekstą, priešpastatydama tekstui ir 

pakartodama prasminius vienius; per šiuos priešpastatymus interpretuoja tekstą ir išryškina jo prasmę. 

Suvokimas visada išsidėsto apribotame gyvensenos pavelde ir remiasi tekste esančio objektyvia 

invariantiška programa potyriui ir prasminiam kartotinumui. Įasmenintas suvokimas, kitaip nei 

pažinimas, vardina reikalingą, iš anksto pamatuotą gyvensenos veikimą. Suvokimas įasmeninamas ir 

taip, kaip pažinimas, nesiejamas su savaiminiais reiškiniais, kurie neapima nei siekinių, nei prasmės. 

Nebent būtų dėstomas dieviškasis veikimas, kai bet koks savaimingumas prasmingas ir suvokiamas kaip 

kūrėjo savaimingumas (teologinis požiūris). Interpretacija – teksto suvokimo pagrindas, apimantis visas 

tarpasmenines ir tarpgrupines komunikacijas, visas semiotines sistemas. Išskirtinės ženklinės 
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mąstysenos/paremtinumo veiklintojas ryškina vykdomą numatymą; tradicijos kalbėsenos vertintojas – 

tradicijos kalbėsenos numatymus; vertėjas – mintis, išreikštas pirminio teksto kalba; pasaulėžiūros 

aiškintojas – žymėlapį, matematikas – formulę. Suvokimas – tai ryškinimo/interpretacijos proceso 

darbingumo rezultatas. 

 

17.1.2. Teksto suvokimas žinotinume, grupėje, 

individualume 

 

  Reikmė bendrauti esatyje derinama ir rašymu. Esama žmonių, kurie visada turi/randa 

pašnekovų ir niekada neketino rašyti. Tai tie, kurių gyvensenos bandymai nesudėtingi ir kurie džiaugiasi 

kiekvienu sutiktu žmogumi kaip nuoširdžiu pašnekovu. Ir tie – dvasingiausieji iš žmonių, kurie 

žmonijos atmintyje kaip nepasiekiamos išimtys - tai amžinieji pašnekovai visiems, kurie po to apie juos 

girdėjo ir atpažino – filosofijai priskiriamas Sokratas, krikščionybei – Kristus. Nei vienas iš jų nepaliko 

nė vienos parašytos eilutės, nes nei vienas iš jų neieškojo pašnekovo tolimoje ateityje. Vienas iš požiūrių 

teigia, kad rašymas atsiranda tuomet, kai nėra reikiamo pašnekovo. Bendravime svarbiausia suvokti 

pašnekovą. Rašantysis savitą mintį esatyje derina veiklinančiame tekste, kuris tampa tarpine grandimi 

bendraujant su pritariančiais. Numatymas intencionalus, t.y. nukreiptas į priimantįjį/pritariantįjį, į 

apribotą pritariančiojo priimtinumo rėptį. Numatymas apribotai teikia minčių ir potyrių apimtį ir 

vektorių, apribotą gyvybingumų programą, teksto laikysenos apribotą sistemą. Žinovo autorinė 

laikysena įkūnyta numatyme randa pritariančiųjų atgarsį. Laikysena iššaukia ne tik ieškojimą, bet ir 

aiškinimą ir pastarojo ypatumus. Aiškinime kalbėsenos laikysena pakinta, tačiau tai netrukdo siekti 

numatymo tęstinumo gyva pokalbių šnekėsena. Tolesnė laikysenos pažanga surišta su įasmenintojo 

gestais ir savybėmis. Nors veiklinantis teksto aiškinimas ir labai tolimas šnekai, pripildytai įvairiais 

laikysenos pasireiškimais, tačiau kiekvienas tekstas tai ir kalbantis asmuo/veidas – t.y. nukreiptas į 

priimantįjį/pritariantįjį kaip šnekėjimas ir reikalauja atgarsio, atsakymo. Numatymas nėra tolygus sau 

pačiam. Jis kinta, nes dalyvauja dialoginėje tarpusavio patikroje bendravime su pritariančiuoju 

(komunikacija turinti turtinantį poveikį). Pritariantysis savitais gyvastingumo ir veikliškumo bandymais 

praturtina numatymo prasmę; numatymo, kuriame žinovo gyvastingumo ir veikliškumo bandymas. 

Suvokimas – darbingumo akto veidrodis. Greita, bendrinanti pažanga kartais per du – tris dešimtmečius 

derinant esatyje pakeičia numatymo prasmės suvokimą. Priimančiojo/pritariančiojo bandymus atveria ne 

tik žinotinumas – kiekvienas sustojimas esatyje derina eilę priėmimo grupių, skirtingų savitomis 

gyvastingumo ir veikliškumo bandymų aprėptimis. Numatymo priimtinumo ypatumas kiekvienoje iš 

grupių kitoks. Viešumą sudaro daug grupių, kurios reiškiasi ieškodamos nusiraminimo, pramogos, 

liūdesio, jaudulio, svajonių, juoko, išgąsčio, ašarų, pagalvojimo. Labai retai reikalingas žinovas, galintis 

pateikti gėrį tokia forma, kuri labiausiai būdinga žinovo jaudrumui.  

  Kiekvienoje priėmimo/priimtinumo grupėje atskiras pritariantysis, pasiduodamas bendram 

duotos grupės rėpčiai pritarimui, tuo pačiu numatymą suvokia savitai, atitinkamai savitam 

neantrinamam individualumui ir neantrinamam gyvastingumo bandymui. Tačiau numatymo suvokimas 

priklauso ne tik nuo žinotinumo apsupties, priėmimo grupės ar individualumo. Savitas individualumas 

vardina savitą žinotinumą, dvasingumo palaikymo ir pažangos įvairius etapus - visa tai įtakoja 

numatymo perskaitymo ypatumą. Taip įasmenintojai/tikrintojai ilgą laiką darantys tą patį nuolat „grįžta“ 

viso numatymo perskaitymui ir išryškinimui – tai numatymo prasmės atnaujinimo procesas. Kai tenka tą 

patį veikti įvairiose viešumose kas kartą atsiranda nauji potyriai, kurie įasmenintojui/tikrintojui anksčiau 

buvo nežinomi. Įasmenintojas/tikrintojas „auga“ aukštindamas (iškeldamas, ryškindamas) numatymo 

suvokimą – visas bandymas (įvairūs mėginimai), visos sukauptos įspūdžių ir žinių atsargos, visa minties 

disciplina atitenka kartotinumo parengtumui. Pasaulėžiūros gilesniam suvokimui tam pačiam individui 

didžiai reikšmingas jo gyvasties bandymo turtinimas, bendrinantis dvasingumo augimas. Tai, kas 

vaikystėje regima kaip ženklas, vėliau atvesdina į tikrumą išaukštinančio darbingumo priimtinume. Prie 
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iškiliųjų žmonijos ieškotojų tekstų/numatymų būtina nuolat sugrįžti, tikintis naujų atverčių (nuo ženklo 

prie prasmės, nuo prasmės prie reikšmės ir pan.). Tam, kad prasmė būtų perskaityta, tekste esanti 

gyvastingumo/gyvybingumo medžiaga privalo esatyje derėti su priimančiųjų interesais ir paklausimais. 

  Veiklinančio teksto suvokime visada vardintinos sąsajos bendrumo (žinotinumo), ypatingumo 

(grupinio priimtinumo) ir išskirtinumo (pritariančiojo asmenybė). 

 

17.1.3. Numatymo autorinė interpretacija ir suvokimas  

 

  Vienas iš svarbiausių hermeneutinių ir priėmimo – profesionalizavimo klausimų šiuolaikiškumo 

vertinime – ar žinovo numatymo autorinė savita interpretacija vienintelė taisyklinga raiška ir ar esant 

tokiam autoriniam išaiškinimui tinka vertintojui visą numatymo prasmingumo analizavimą nukreipti 

pateiktos autorinės prasmės išryškinimui? Remiamasi tuo, kad numatymas bendrauja (dialogas) su 

pritariančiuoju (palaikančiuoju, paremiančiuoju); priėmėjo/recipiento gyvastingumo bandymas 

„susitinka“ tarpusavio patikroje su žinovo autoriniu bandymu išskleistu tekste. Tai sako, kad nors ir 

svarbi autorinė savita teksto interpretacija ir derintina esatyje, tačiau ji nėra vienintelė taisyklinga ir 

bendrinančiai privaloma. Veiklinančio numatymo perskaitymų gausos teisėtumas nepaverčia šio proceso 

išaukštinančiai reliatyviu ir subjektyviai savavališku. Autorinis gyvastingumo bandymas ir prasmė 

išskleisti numatyme padaro tvirtą invariantinę priimančiojo gyvasties ir prasmės atsako programą. 

Nežiūrint kiek plati priėmimo svyravimų amplitudė, koks teksto perskaitymo variantiškumas, jis visada 

tekės apie apribotą šerdį/ašį, apribota, nors ir gebančia plėstis vaga. Interpretacijų (ryškinimų) 

variantiškumas neiššaukia numatymo prasmės reliatyvumo (kintamumo, santykinumo). Pateikimo, kartu 

su galimu numatymo prasmių variantiškumu ir gausa, atvertyje eilė objektyvių ir neperkeliamų faktorių: 

ta bendrinimo tikrovė, kurios atvertyje numatymo padarymas ir ta, kurios atvertyje jo perskaitymas. 

Pastaroji priskirtina gyvensenos – žinotinumo ir išskirtinai veiklinančiam paveldui ir kontekstams; 

autorinio darbingumo terpei (kiti žinovo numatymai iki duoto numatymo teksto), autoriaus CV ir t.t. 

Numatymo visi viešinime objektyvūs faktoriai ryšyje su tikrove ir gyvensena, iškėlusias numatymą, 

padaro jo prasmės perskaitymo variantiškumo daugiui tvirtus objektyvius parametrus. Numatymo viešas 

ryšys su tikrove ir gyvensena neišsemia interpretacijos objektyvių faktorių. Tiek pat reikšminga esatyje 

derinti numatymo vidinius ryšius  (teksto struktūra, sandaros/organizacijos principai, ženklinė – 

semiotinė sistema, atvaizdavimas), o taip pat bendrinantį teksto funkcionavimą (pritariančios ir 

vertinančios tekstą interpretacijos iki paskutiniojo pateikimo, bendrinančio manymo terpė ir t.t.). Visi šie 

faktoriai, vardinantys savitas objektyviai fiksuotas išraiškas atveria veiklinančio teksto prasmės 

apribojimą, nežiūrinti teksto perskaitymų daugio, variantiškumo. 

 

17.1.4. Hermeneutika – suvokimo teorizavimas 

 

  Hermeneutika (sen.gr. paaiškinu, patikinu) surišta su Hermio vardu. Graikų mituose tai dievų 

pasiuntinys, perduodavęs jų paliepimus ir bendrinančius nurodymus. Hermio pareiga – patikinti 

perduodamo teksto tikrumą, jį paaiškinti. Jam priskiriamas šnekos ir rašto atradimas ir visos suvokimo 

sferos priežiūra. Senovės Romos mitologijoje tai Merkurijus – tarpininkas tarp žmonių ir dievų. 

Gretinant hermeneutikos terminą su Hermio vardu prisimenama ir tai, kad šiam dievui buvo priskiriama 

prekybos priežiūra – o pastaroji numato suderintą tarpusavyje suvokimą. Hermeneutika – prasmės 

suvokimo ir interpretacijos teorizavimas, kartu su gnoseologija – pažinimo teorizavimu bei aksiologija – 

vertybių teorizavimu, sudėtinės išskleistos filosofinės sistemos dalys. Hermeneutika ne visada terminais 

ar struktūravimu įforminama kaip speciali filosofinė disciplina. Tai dvasingumo veikimo sfera be kurios 

„įvedimas į tradicijos kalbėseną“ ir „pasaulėžiūrą kaip žinią“ negali apsuptyje įprasminti savitų 

uždavinių. Hermeneutika – reiškinys, kuriame persipynę įvairios kiltys, ja naudojasi įvairiai orientuotų 

mąstysenų atstovai. Interpretacinių orientacijų principinių galimybių dėka susidėstė keletas srovių (kurių 
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kiekviena turi savitą priemonės, tikslo (siekimo, siekio), metodo disciplinoje suvokimą):  

natūralistinė/savaeigė;  filosofinė/išminties;  kultūrologinė/gyvensenos dėstymo; alegorinė-

simbolinė/kalbinė-menama; gramatinė/formuojanti; stilistinė/atvaizduojanti. Visi hermeneutiniai 

mokymai nepasitiki žinomumo liudijimais, Dekarto paskelbtu tiesioginio pasitikėjimo žinojimu principu 

ir kreipiasi į šalutinius liudijimus apie žinomumo gyvastingumą, įsikūnijančius ne tiek logikoje kiek 

kalboje. Hermeneutinis siekinys – dvasingas teksto interpretavimas. Šis hermeneutinio analizavimo 

užbaigiantysis etapas atidaro teksto gyvensenoje prasmę ir reikšmę, tarnauja dvasingumo pažangai 

žmoguje, žmogaus tapsmui asmenybe, gyvensenos subjektu. 

  Suvokimo teorizavimo problematika surišta su hermeneutinio rato problema. Žinotinos įvairios 

koncepcijos: 

o ratą sudaro tai, kad pilnatviškumas/visuma suvokiama per dalis, o dalys pasiekiamos tik per 

pilnatviškumą; 

o pažinumo subjektas sau pažinus per kitus, bet kitus jis suvokia per patį save; 

o siekdamas paveldo interpretatorius pats yra jo viduje. 

  Dažniausia kartojamas rato nustatymas/samprata – pilnatviškumo negalima suvokti, 

nesuvokiant jo dalių. Dalių suvokinėjimas numano, kad pilnatviškumas jau suvoktas. Atrodytų tai 

nesibaigiantis ratas be spręsmo galimybės. Šis neišsprendžiamumas tariamas. Taigi, kaip pasiekti visa 

tai-bendrumą, kai pritariantysis vardina tik atskiro reikalingumą.  Suvokimo savastingumas įveikia ratą 

– tai dvasingumo sąveika, kaskart įskaitant interpretacijos pilnatviškumą. Gyvensenos fenomeno 

dvasingumo pilnatviškumo savastingumas toks, kad visa tai-bendrumas apima kiekvieną atskirą teksto 

momentą, o kiekvienas momentas apima visa tai-bendrumą. Siekiant visa tai-bendrumo, pasiekiama ir 

visa-atskirta, visa-uždara (atidalinta) ir atvirkščiai. 

  Rato spręsmas ir pertrūkis tai, visų pirma, suvokimas, kuris pradedamas tam tikro 

pilnatviškumo išsiaiškinimu (iki – suvokimas); antra – suvokimas, kai dalys apžiūrinėjamos tarpusavio 

ryšyje ir tarpusavio patikroje su pilnatviškumu. Suvokimo ratas atskleidžia suvokimo eigoje vykstančią 

dalies/uždarumo/privatumo ir pilnatviškumo tarpusavio patikrą. Jeigu hermeneutinė ir gnoseologinė 

koncepcijos dėstomos simetriškai, tai teigtina, kad suvokti be suvokimo proceso negalima. Suvokimui 

suvokinėjimo ryškinimo procesą reikia pradėti empiriškai, nuo empirijos kilti link bendrumo. Procesas 

(ateinančio, pabaigiamo, apriboto) pažinimo ir patikros abstrakčias sąvokas paverčia baigtiniu 

objektyvumu. Pažinumo teorizavimas tai pažinumo gilinimas nuo reiškinio prie derinimo esatyje, nuo 

pirmos eilės derinimo esatyje prie antros eilės derinimo esatyje. Suvokimo proceso 

nustatymas/supratimas tai artėjimo procesas, kurio kiekviename etape pasiekiamas apribotas suvokimo 

lygmuo (pirmoji eilė – apribojimas, antroji – didesnis gilinimas, trečioji ir t.t.). Iki/prieš – 

suvokiamumas atveria ir suvokimą, ir pažinimą. Dėl to šių procesų sėkmingumui taip svarbus 

gyvensenos paveldas, terpė kurioje vyksta bet kuris aiškinamasis dėstymas ir bet kuri interpretacija. 

Reikalingos sąvokos, kurios leistų priartėti prie dominančių reiškinių. Įprastai šios sąvokos imamos iš 

mokymų žinotinume – jos pasakinėja galimus reiškinio žymėlapius. Tačiau, jeigu ketinama įeiti į naują 

reiškinių sritį, šios sąvokos gali virsti prietarų rinkiniu, greičiai stabdančiu pažangą nei ją įgalinančiu. 

Šiuo atveju privalu ir jas išnaudoti – pasisekimas negalimas atsisakius sąvokų perduotu paveldu. 

 Pilnatviškumas yra ta suvokimo proceso išaukštinta kategorija, kuri garantuoja hermeneutinio rato 

įveiką. Matematinis įrodymas koks bebūtų sudėtingas privalo būti nustatytas/suprastas kaip vienoks ar 

kitoks visaapimtinumas; suvokimo potyris – tai visaapimančios bendrumo idėjos pajauta. Veiklinantis 

vertinimas teikia veiklinančio numatymo ir analizavimą, ir interpretavimą. Spręsmo veikimas 

(analizavimas) numatyme ryškina materialia forma uždarytą ir neįveikiamą, tiesioginiam priimtinumui 

paslėptą pilnatviškumą. Į pastarąjį galima įsiskverbti tik šį pilnatviškumą „chirurgiškai“ skaidančiomis, 

dalinančiomis procedūromis. Interpretacijai numatymas skaidrus ir jo suvokimas vardina reikalavimus 

ne materialiai formai, o joje paslėptai begalinei, judriai prasmei. Galimas bandymas teorizuoti suvokimą 

remiantis intuicija. Tačiau minties disciplina reikalauja parengtų nustatymų/supratimų panaudos. 
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Veiklinantis vertinimas – tai numatymo daugiašalė ir pilnatviška apimtis, savyje ne eklektiškai, o 

sistemiškai jungianti brangintinas metodologines poeigas ir jas naudojanti derinant su spręsmo 

analitinėmis bei intuityviomis veiklinančios prasmės pasiekimo gebomis. 

 

17.2. Hermeneutika kaip veiklinančio teksto suvokimo 

tvarka/tvarkymas 

17.2.1. Hermeneutikos žinotinumo svarbiausieji epizodai 

 

  Žinotinume kinta hermeneutikos ne tik rėptis, bet ir priemonė, sfera, siekis. Suvokimo 

teorizavimo visos busimos rėptys pirmapradiškai – tradicijos kalbėsenos vertinimas: alegorinis, 

gramatinis, interpretacinis/ryškinimo; vėliau – apšvietos dėka pamatomi išskleisti metodologiniai 

principai.  Žinotinume ryškios abi pirmapradės tendencijos/mokymai – patikinimas žinotinume 

(epochos/sustojimo kontekstas) ir simbolinis – alegorinis patikinimas (ženklui prirašoma nauja reikšmė 

ne iš nustatymų/supratimų duotų tekste, o iš patikinančio/priimančiojo tekstą nustatymų/supratimų 

pasaulio). Kitokia interpretacinė duotis – egzegetika – hermeneutikos pritaikymas šventųjų tekstų, 

pirmiausia, Biblijos interpretacijos tiesoje – tai patikinimas, paremtas bažnytiniu paveldu, taip pat Dievo 

žodžio skelbėjų ginčuose. Visai kitokia tekstinio  - žinotinumo patikinimo valda, kai aiškinama neaiškių 

žodžių reikšmė ir minties žinotinumo kontekste sumanymo tęstinumas. Vienas iš siekių - „išgryninti 

išmokymą“, vardinant aukštinamus pažinimo ir suvokimo procesus, o tuo pačiu priešpastatyti 

scholastikai, išlaisvėjant nuo „stabų“ ir „afektų“, siejamų su dogmatikos ir subjektyvumo klaidomis. 

 Jeigu priimama interpretacijos koncepcija paremta žinotinumo nuostatomis, tai toks sustojimas siekia 

žinotinumo konteksto sumanymo tęstinumo, kuriame ir privalo būti suvoktas tekstas – taip pašalinama 

distancija tarp autoriškumo ir pritariamumo. Interpretatorius/ryškintojas – ir mediumas, ir vertėjas, ir 

tarpininkas tarp įvairių gyvensenų ir sustojimų. Toks žinotinumas – diskretiška eilė pakeitimų; 

metodologija tarnauja veiklinančio teksto savito kartotinumo išaiškinimui, o teksto suvokimas - 

autoriškumo ir priėmimo priderinimas. Priėmėjas autorinės mąstysenos sumanymo tęstinume neprivalo 

pilnai perimti autorinio žiūros taško – gali suvokti daugiau nei buvo numatyta pasakyti. Taip pasidaro 

galima tiesioginio ir aprūpinto suvokimo sąvoka. Dėmesys interpretuojamam tekstui veda į tiesioginį 

suvokimą. Pastarojo pagrindu vyksta konkretizacija, leidžianti aprūpinti teksto suvokimą, apimantį ir 

žinotinumo atvertumą (objektyvumas) ir pritariančiojo žiūros tašką (subjektyvumas). Tokioje apšvietoje 

hermeneutika paremta nustatomo/suprantamo numatymo ontologiniu tvirtumu. Kitoks suvokimo 

žinotinume teorizavimas, kai raktine sąvoka tampa dvasingumo sąvoka (žmogiškasis žinotinumas 

dvasingumo visaapimtume). Tuomet dvasingumas – atvertis teksto suvokiamumui ir neaiškumų jame 

pašalinimui. Interpretacija vykdoma dvasingumo universalumo pagrindu ir tvirti – žinotinumo 

įasmeninimai kaip praeinančios formos neverti dėmesio – suvokimo procesas gali nuo jų abstrahuotis; 

reikia suvokti dvasingumą esantį tekste. Vertintojas privalo įsiskverbti į gyvensenos dvasingumo esatį, 

pasitelkdamas išmintį ir profesionalumą. Vienokia interpretacija ieško/regi realumą, kuris už teksto ir 

įtakojo teksto atsiradimą, taip pat realumą esantį tekste. Kitokia interpretacija – dvasingas praregėjimas, 

atveriantis už teksto esantį brangintiną dvasingumą, kurį perduoda mums žinovas. Šiuo atveju objektas – 

autoriškumas ir galimas interpretacijų išrinktinumas: 

o žinotinas suvokimas, besikreipiantis į turinį; 

o gramatinis suvokimas, nukreiptas į formą ir šnekėseną; 

o dvasingas suvokimas, nukreiptas į rašančiojo ir suprantančiojo sustojimo/epochos dvasingumą. 

  Vertinimui šiuolaikiškume tokios nuostatos ne visada priimtinos, nes numatymo interpretacijos 

valdoje ne tik autorinės idėjos, bet ir jomis paženklinta realybė. Svarbiu išlieka ir žinotinumas. 

  Jeigu hermeneutiką susieti su nuostata, kad jos paskirtis suvokti kitą (svetimą) individualumą ir 

jo įsikūnijimą išraiškose, tai teksto interpretacijoje atribojami du momentai: šneka suvokiama kaip 

faktas – kalbos faktas ir minties faktas. Pirmasis momentas – gramatinės interpretacijos sfera, antrasis – 
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stebėsenos – minties potyris. Suvokiamumo pilnatviškumas tai gramatinės ir stebėsenos interpretacijos 

visaapimtinumas. Taip hermeneutika iš patikinimo pasaulėžiūros tampa mokymu apie lingvistinį/kalbinį 

suvokimą: svarbu ne teksto ryškinimo duočių ir gebų sistema, o bendri principai teksto turinio 

suvokimui. Teorizuojama bendrinanti/bendroji hermeneutika rašytinių tekstų ir gyvybingų dialogų, 

šnekos prasmės suvokimui. Aiškumas – geba pristatyti tai, kas suvokta; interpretacija (ryškumas) – 

interpretatoriaus dialogas su autoriškumu. Tokiame dialoge pritariantysis rekonstruoja tekstą ir ji 

išsiaiškina, remdamasis pasikartojamumu ir persikūnijimu. Teksto suvokimas – rekonstruojantis 

įsiskverbimas į autorinį dvasingumo pasaulį ir jo darbingumo akto pakartojimo procesas. Autorinis 

išsakymas koduoja prasmę: priėmėjas išsakymą rekonstruoja ir iššifruoja. Interpretacijos pasaulėžiūra 

gali pasidaryti savitas taisykles tik iš pozityvios formulės, t.y. duotos išraiškos rekonstrukcijos 

žinotinume ir dvasingume, objektyvume ir subjektyvume. Suvokiamume interpretatorius privalo tapti 

kitu asmeniu, išsiaiškinti jo individualumo valdą. Kalba svarbi, bet nepakankama interpretacijos aplinka 

(lingvistinė duotis). Pakankamumas pasiekiamas kai vyrauja subjektyvioji interpretacija (stebėsenos 

duotis). Kai remiamasi kalbine aplinka svarbiausiu tampa teksto gretinimas su žinotinumo ir gyvensenos 

veiksniais, atvėrusiais teksto pasirodymą. Čia suvokiamumas kaip sąveikos su gyvastingumu išvestinė. 

 Kitoks žiūros taškas – kitokia koncepcija. Jeigu priėmėjas negali suteikti gyvybingumo kitų žmonių 

gyvastingam ir originaliam bandymui, tai per interpretaciją, įjungiant pasikartojimus ir persikūnijimus 

galima pasiekti antrinio tiesioginio suvokimo. Suvokimas šiuo atveju vengia teorizuojančių momentų ir 

pasireiškia kaip intuityvus ir spontaniškas procesas. 

  Vienoks požiūris – hermeneutika – filosofinis/išmintingas suvokimo teorizavimas; kitas – tai 

mokymo apie dvasingumą metodologija (bendrinimo/bendrinantys žmogiškieji aiškinimai). Pastarasis 

požiūris grindžiamas subjektyviais – stebėsenos veiksniais ir pažinime ir suvokime. Remiamasi 

gyvastingumo/gyvybingumo išmintimi (filosofija) ir per tai asmenybės subjektyvus bandymas suvokimo 

procese. Suvokimas - asmenybės dvasingumo pasaulio stebėsenos rekonstrukcija. Jeigu tai pasaulis, 

priklausantis buvusiems sustojimams, tai suvokimas tą pasaulį perkelia į dabartinį sustojimą. Žmogaus 

dvasingumo pasaulis suvokiamas per jo minčių, ryškinamų veikime, šnekoje, gestuose, mimikoje 

patikinimą. Žmogaus dvasingumo pasaulis pilniausia pasiekiamas, jeigu išreikštas pasaulėžiūriniais 

numatymais. Vidinės gyvasties autoriškumas atsiveria interpretuojant (ryškinant) jo numatymus. 

Hermeneutika padeda suvokti kaip autorinis vidinis pasaulis, jo gyvybingumo bandymas ojektyvuojasi 

kaip žmogiškojo dvasingumo produktas. Daroma prielaida, kad žmonės pasitikrindami remiasi 

apribotais siekiais, kuriuos ir pavyksta atskleisti hermeneutinei interpretacijai. Pagrindas – 

pasikartojimai, persikūnijimai ir intuicija. Hermeneutika – raštu užfiksuotų gyvastingų pasireiškimų 

suvokimo pasaulėžiūra – ji teksto prasmę išsiaiškina remdamasi stebėsena, kuri leidžia dvasingumo 

pilnatviškumą, pasirodantį kaip uždaras, nepralaidus pasaulis, pateikti žinomume. Jeigu tai pagrindas 

suvokiamumo veiklinimui, tai kaip gali individualumas padaryti subendrintai reikšmingo objektyvaus 

suvokiamumo priemone potyriu pasireiškiantį kitą/svetimą individualų gyvastingumą? Kiekvienas 

žmogus turi savitą ypatingą ir neantrinamą prasmingumo kontekstą, nulemiantį suvokiamumą. Šių 

kontekstų įasmeninimas apriboja žmonių skirtingai įasmenintą teksto prasmės interpretaciją ir 

suvokimą. Tokie įasmeninimai tai ne žmonių bendrinimo griovimas. Suvokimo besikartojanti gausa 

neatmeta jų visaapimtinumo pasaulio, kalbos, bendravimo ir gyvensenos paveldo (sudarančių platų 

gyvensenos kontekstą prasmės priimtinumui) visaapimtinumo atvertyje. Šalia to, visi įasmeninimai 

esatyje derinami pagal panašumą individualių prasminių kontekstų, atsiveriančių žinotinumo sustojimo 

visaapimtinume, kuriame ir bendraujančių žmonių gyvastingumas, o kartais ir priėmimo – gyvensenos 

grupės bendrumas. Autoriškumo ir priėmimo prasminių kontekstų artumas atveria geresnį numatymo 

suvokimą. Veiklinančio vertinimo komentarai suartina priėmėjo ir autoriaus individualius prasminius 

kontekstus ir atveria jų veiklinantį bendravimą (priėmimo dialogas tarp pritariančiojo ir rašančiojo). 

 Hermeneutinės problematikos diskusinės teiktys bendrosios/bendrinančios metodologijos kontekste:  
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o hermeneutika teorizuoja tradicijos kalbėsenos – veiklinančio teksto suvokimą, tačiau kaip 

humanitarinio mokymo metodas visai nereikšminga, nes suvokimas absoliučiai reliatyvus ir 

nepatikimas. Kiekvienas suvokimas – tiesa, dėl to teksto suvokime beribis reliatyvumas; 

o hermeneutika humanitarinio aiškinimo bendrasis metodas; ji negali būti mokymą bendrinančia 

metodologija, nes pati reikalauja metodo (tarkim, kai suvokimas – prasmės suteikimas suvokiamam 

tekstui, naudojant hipotetinį – dedukcijos metodą).  

  Kitaip dėstomas hermeneutikos ontologinis mokymas, kai hermeneutika teikiama kaip 

pasaulėžiūros sistema, filosofiškai – ontologiškai sureikšminta: teigiamas ne suvokimo teorizavimas, o 

„būties vyksmas“, kuris kalba per ieškotojus, per daugiareikšmius tekstus, reikalaujančius 

hermeneutinės interpretacijos – akcentuojama prasmės atskleidimas. Kitokiais atvejais suvokimas 

apžiūrinėjamas kaip tvarka, neišvengiama sprendžiant uždarus/dalinius praktinius uždavinius. Toks 

atvejis suvokimui suteikia universalų pobūdį ir išskirtinę vietą, sprendžiant pačias universaliausias 

būties problemas. Žmogiškasis derinimasis esatyje beprasmis, jeigu nepasireiškia kaip suvokimas, 

neparūpintas suvokimu. Individo derinimosi esatyje prasmę sudaro savitos vietos paieška tarp 

buvusybės ir busybės, paveldo, keliaujančio į ateitį, viduje. Šios koncepcijos racionalumas – suvokimo, 

kaip žmogaus gebėjimų būtyje traktuotė; suvokimas priklauso nuo asmenybinės būties kokybės ir 

turinio; žmogaus žinomumas (kaip ir kitos veikimo formos) būtiškas. Gyvensenos fenomeno, 

veiklinančio – žinotinumo atminimo prasmės suvokimas galimas tik tiesos būtyje. Žmogui, 

neįsisavinusiam būties tiesos gebėjimo, veiklinančios gyvensenos prasmė lieka neprieinama. Prasmė 

atsiveria pagal priėmėjo būties tiesoje matą ir pasiekiama tik atsiremiant į jo duotybę žmogaus 

gyvybingumo/gyvastingumo bandyme. Veiklinančio numatymo prasmės suvokimas našus, jeigu 

priimančiojo asmenybėje persipina paveldas ir šiuolaikiškumas. Ontologinio mokymo tęstinumas teigia, 

kad suvokimas ir paveldas kalboje. Šnekos subjektas – kalba, o ne ją naudojantis kalbantysis: žaidžia 

pati žaismė, įtraukdama žaidėjus. Savitas žinotinumas – žaismė kalbos stichijos viduje, o hermeneutika 

– tvarka siekiant žinotinumo ir dalyvaujant jame. Būties „profesionalaus neįsipareigojimo“ idėja 

labiausia atskleidžia tokios poeigos subjektyvumą ir reliatyvumą. Būtis, kuri gali būti suvokta, 

nustatoma/suprantama savita kalba. Tokia lingvistinė ontologija ir jai atitinkanti lingvistinė 

hermeneutika; pastaroji siekia pernešti prasminį ryšį iš kitokio/svetimo pasaulio į išskirtinį pritariančiojo 

pasaulį. Veiklinančio teksto suvokimui vienintelė tvarka - interpretatoriaus išskirtinis žinomumas, 

visiškas metodikos (duotys, aplinkos) numatymo prasmei pasiekti nereikalingumas. Tokia nuostata 

vertinime gresia subjektyvizmu.  

  Kitoks kelias – sugrįžimas prie žiūros taško, teigiančio, kad hermeneutika – tai mokymas apie 

interpretavimą, apie taisyklių ir teorizavimo postulatų valdą, patikinančią dalinį/uždarą/privatų tekstą ar 

ženklų visumą, kurie gali būti pateikti kaip ypatingas tekstas. Tokie tekstai tai ir veiklinantys numatymai 

ir sapnai traktuojami analizavimu stebėsenoje. Suartinama hermeneutika ir humanitarinių mokymų 

metodologija. Manoma, kad hermeneutika leidžia persikelti į svetimą subjektyvumą. Tai reiškia, kad 

privalu forsuoti subjektyvųjį pradą, aiškintojo asmenybę, pašauktą savitai perdaryti sustojimo 

gyvensenos, kuriai priklauso aiškinamasis tekstas, kontekstą. Veikloje tai įvardinama kaip tradicijos 

kalbėsenos metodologija, skirta įvesdinimui. Dar teigiama, kad veiklinančio sumanymo suvokimas 

reikalauja nustatyti priėmėjo asmeninę struktūrą pagal veiklinančio teksto struktūrą. Dar vienas požiūris 

– hermeneutika – tai kelias į gyvensenos – žinotinumo vertinimą; ji geba įprasminti savitų kategorijų 

žinotiną pažangą ir veiklinančiame tekste išryškinti tiek žinotinumo, tiek ir semantinį pradą. Tradicijos 

kalbėsenos įvesdinimas šiuolaikiškume siekia sujungti tradicijos kalbėsenos ir suvokimo teorizavimą ir 

paversti tradicijos kalbėsenos hermeneutika. Tačiau, nors ir suvokimo teorizavimas patikrinimuose 

vardina metodologinę reikšmę, nedera mokymų apie tradicijos kalbėseną ir pasaulėžiūrą ištirpinti 

hermeneutikoje, nes minėti mokymai sprendžia ne tik veiklinančio teksto interpretacijos, bet ir 

įvertinimo uždavinius.  
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17.2.2. Hermeneutikos metodologinės galimybės 

 

  Vertinimui reikalinga metodologija, vertinimo ir suvokimo ryšys taip pat reikalingas. 

Taikomąją metodinę reikšmę (suvokimo duočių ir procedūrų suma) hermeneutika siekia pripildyti 

metodologine (suvokimo principų sistema, veikimas, turtinantis vertinimą filosofiniu savitu 

apsiribojimu, savitų uždavinių įprasminimu). Vienoks žiūros taškas teigia, kad nėra galimybės 

formalizuoti hermeneutikos interpretacinius principus. Kitoks – veiklinančio teksto patikinimo tvarka, 

technika, operacijos gali būti atskirta nuo hermeneutikos bandymų ir pristatyta subendrinančiai: 

o suvokimo procesui reikalingas „trečiasis elementas“. Pirmasis „aš“ (pritariančiojo asmenybė); 

antrasis – autorinis tekstas; trečiasis elementas, kurio aplinkoje esatyje derinamas suvokimas, įvairiuose 

mokymuose skirtingai įasmeninamas –  

- bendroji tikrovė, kurioje iškyla tekstas (subendrinamoji analizė); 

- ontologiški veiklinantys tekstai (gretinamoji analizė); 

- kiti gyvensenos veiksniai (žinotinumo – gyvensenos analizė); 

- autoriaus asmenybė (CV analizė); 

- ir t.t. 
  Svarbu interpretacinė duotis, atskleidžianti veiklinančio teksto prasmę ir reikšmę – teksto 

priešpastatymas jį iškėlusiam realumui ir priešpastatymas pritariančiojo šiuolaikiškumo tikrovei. 

Pastaroji analizuoja tekstą. Ypatingumas derinant esatyje – teksto priešpastatymas gyvensenai, jos 

nekintamam dvasingumo branduoliui. „Trečiasis elementas“ hermeneutiniame interpretacijos procese 

nėra pašalinis sąveikoje su interpretatoriumi („aš“ – pirmasis elementas) ir su tekstu („kita“; antrasis 

elementas). Priešingai, „trečiasis elementas“ ir tai, kas reiškiasi „bendrinimu“, kas suartina „pirmąjį“ ir 

„antrąjį“ elementus; 

o „gyvybingumas“, gyvastingas įsiskverbimas į veiklinančią teksto logiką, „potyris tekste“;  

o veikliškumo įveika vyksta identifikavimo forma (priėmėjas priešpastato veiklinantį kartotinumą 

savo asmenybei ir savitam gyvastingam – profesionaliam bandymui). Identifikavimo rėptys: 

- asociatyvi – vidinio/uždaro savitumo priešpastatymas numatymo įasmenintojui/tikrintojui 

numanomame  pasikartojančio pasaulio tikrinime;  

- admiratyvi – vidinio/uždaro savitumo priešpastatymas nepamatuojamai geriausiam 

(nevykusiam) įasmenintojui/tikrintojui, įkūnijančiam idealą (priešingam idealui); 

- simpatetinė – vidinio/uždaro savitumo priešpastatymas kasdieniškumo 

įasmenintojui/tikrintojui, savitu kasdieniškumu bendramačiu pamatuojamam su priėmėju; 

- katarsinė – asmenybinio prado produktyvus priauginimas savastingu atjautos būdu, 

priešpastatant vidinį/uždarą savitumą pasiaukojimo įasmenintojui/tikrintojui; 

- ironiška – vertinanti sąveika su neigimo įasmeninimu/tikrinimu, refleksija dėl vidinio/uždaro 

savito profesionalumo potyrio; 

o numatymo įasmenintojų/tikrintojų primatavimas uždarai „aš“ asmenybei: „pernešimas“, 

priešpastatymas, kito/kitokio suvokimas/atradimas, suradimas (teigiama, kad tai mažai produktyvus, 

nepakankamas suvokimas); 

o skaitymas, „aš“ savitumą perkeliant į kitus, įsikūnijimas numatymo 

įasmenintuojuose/tikrintojuose; 

o hipotetinio – dedukcijos metodo panaudojimas;  

o hermeneutinio rato įveikos duotys ir operacijos. Suvokiant svarbu mokėti iššifruoti ne tik 

kiekvieną teksto vienį (tarkim, kiekvieną žodį tekste), bet ir žinoti jų jungties gramatinius principus, 

visos frazės kontekstą, priimant ją visos šnekos kontekste, o šneką – gyvensenos bendrumo kontekste. 

Tik pilnatviškumo rėmuose atsiskleidžia kiekvienos šnekos prasmę kartojančio elemento reikšmė; 

o priėmėjo dvasingumo horizonto išplėtimas, konteksto (tikrovė, gyvensena, asmens bandymas) 

išplėtimas veiklinančio numatymo priimtinumui. Padedant šioms ir kitoms mintinėms operacijoms, 
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interpretacija suteikia prasmės „priauginimą“ darbingumo galvosenos būdu (kaip pagalvoti 

darbingumą?), kuris paremtas vertintojo profesionaliu bandymu, tačiau ne savavališkas, o pagal 

numatymo tekstą – programiškas; 

o pasikartojamumas – vienas iš neišvengiamumų hermeneutikos metodologijos elementų, 

naudojančių subjektų asmeninį bandymą. 

Teigtinos hermeneutikos galimybės – teksto suvokimas interpretacijos procese, pasinaudojant 

išryškintomis kalbos, kuria išreikštas duotasis tekstas, taisyklėmis ir normomis ir parodant autoriaus 

individualumą, savito atvaizduojamumo ir mąstysenos gebą. Hermeneutikos ir priėmimo (receptyvumo) 

profesionalizavimo nepakankamumas: 

o profesionalizuojant priėmimą per teorizavimą ir praktikavimą ne visada įveikiamas numatymo 

prasmės reliatyvumo pavojus. Naudojantis šia valda dažnas nemokėjimas surasti priimtinumo 

subjektyvumo matą – dėl to veiklinančių reiškinių prasmės suvokimas tampa subjektyvistišku – 

sąveikaujančiu. Teigiama, kad žinių subjektyvizacija ir reliatyvizacija ypač neigiamas hermeneutikos 

aspektas; 

o hermeneutikos ir priėmimo profesionalizavimas dažnai perlenkia numatymo priimtinumo 

veiklinančių – prasminių aspektų reikšmę; teigtina, kad tokie teorizuojantys mokymai vengia numatymų 

vertinimo; 

o hermeneutika ne visada naudojasi aksiologija ir jos reikšmingumu parodant veiklinančių 

fenomenų vertingumą. Aksiologija teorizuoja bendrinamas vertybes ir duoda išmokymui pagrįstus 

vertinimo kriterijus/nuostatas, be kurių numatymo atskleidimas visada vienašališkas. 

Hermeneutika vardina eilę teigiamų momentų, ypatingai vertingų humanitariniam išmokymui: 

o saviti metodologiniai aspektai apima humanitarinio išmokymo specifiką; 

o gina humanitarinį mokymą nuo scientizmo/matematizacijos ir pozityvizmo prievartos, 

ignoruojančių žmogiškojo veikimo prasmę; 

o dėmesingumas ne tik žmonių veikimo siekiams ir rezultatams, bet ir šio veikimo motyvams ir 

prasmei; 

o humanitarinis išmokymas gyvensenos tekstų interpretacijos eigoje sietinas su suvokimo 

sisteminiu pobūdžiu; 

o reikšminga, kaip tekstų interpretacijos pagrindas, suvokimo duočių ir principų sisteminimas. 

 Hermeneutinis bandymas derinamas šiuolaikiškume veiklinančio vertinimo esatyje, nes tai 

mokymas apie interpretaciją: 

o interpretacija klausia kas turi būti matoma už teksto: žinovo/autoriaus asmenybė?; sustojimo 

šiuolaikiškumo klausimai?; žinotinumo sustojimo realumas, iškėlęs teikiamą numatymą?;  gyvensenos 

paveldas? ir t.t.; 

o interpretacija teikia metodologines duotis (hermeneutika vienas iš svarbių vertinimo 

metodologijos aspektų šiuolaikiškume); 

o interpretacija kreipia į gyvensenos tvirto/konkretaus žinotinumo/istorinio turinio parodymą; 

o interpretacija suteikia vertinančiajam – neempirinės, pilnatviškos, konceptualios-filosofinės 

poeigos link numatymo – valdą; 

o interpretacija teikia sugebėjimą pritaikyti tekstą gyvastingos gyvensenos šiuolaikiškume. 
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18. Profesionalizavimas – veiklinančio vertinimo 

teorizavimas ir metodologizavimas. Mokymas apie 

pasaulėžiūros analizavimo uždavinius ir tvarkas 

18.1. Profesionalizavimas – vertinimo teorizavimas 

18.1.1. Pasaulėžiūra – vertinimas – bendrinimas 

 

o Veiklinantis – darbingumo procesas sudėstytas iš eilės grandžių: tikrovė – žinovas – numatymas 

– priėmėjas (pritariantysis, palaikantysis, paremiantysis) – tikrovė. Veiklinantis vertinimas pasireiškia 

kaip šio proceso organizatorius (sandarintojas) ir įtakoja visas jo grandis, pastarųjų tarpusavio patikros 

ypatumus. Kiekviena iš įtakų apima vieną iš vertinimo veikimo aspektų, vieną iš funkcijų ir vieną iš 

ypatumų. 

o Vertinimas (grandis „tikrovė – žinovas“) priimtinumo „žinovas – pasaulis“ patikroje darbingumą 

kreipia į vienokį ar kitokį gyvastingumo/gyvybingumo pažinimą, išskirtinį dėmesį vienai ar kitai sričiai. 

Vertinimas šią funkcijai derindamas esatyje linkęs aštrinti bendrumo – įvairumo ir išmintingumo 

problemas. 

o Vertinimo patikra įtakoja žinovo asmenybės darbingumą, savitumo kontroliavimą ir esatyje 

derina platų veiklinančio veikimo bendrume koregavimą. Žinovo asmenybės bendrumo – darbingumo 

aspektai įeina į vertinimo interesų sferą ir turinį. Nors vertinimas kartais užgauna autorinį savitumą, 

tačiau be to nėra žinovo darbingumo augimo – reikalinga savitumo kontrolė neišvengiamai remiasi 

vertinimu.  

o Vertinimas įtakoja žinovo daromo numatymo procesą ir dėl to apima kai kurias darbingumo 

stebėsenos ir veiklinančio meistriškumo problemas. Kitų žinovų darbingumo, taip pat duoto autoriaus 

buvusio darbingumo analizavimas įtakoja naujo numatymo padarymo darbingumo procesą, suteikia jam 

svarbius impulsus ir orientyrus. 

o Vertinimas patikrina numatymą – išdėsto jo prasmę ir daro apie jį bendrinančio manymo terpę. 

Pasaulėžiūra nedaro pusfabrikačių, kuriuos tik vertinimas padaro profesionalaus panaudojimo priemone. 

Pasaulėžiūra – katalizatorius, galingai sustiprinantis autoriaus ir priėmėjo gyvastingumo bandymo 

patikrą, viešą veiklinančios koncepcijos, išskleistos numatyme išsiaiškinimą ir pasinaudojimą. 

o Vertinimas padaro bendrinančio manymo „traukos terpę“, kurios esatyje derinama veiklinančio 

numatymo kaip priemonės – fiziškumo, realumo ir kaip bendrinimo – dvasingumo, idealumo reiškinio 

savita būtis. Vertinimas formuoja bendrinančio manymo ratą apie numatymą, tuo pačiu suteikdamas jam 

funkcionavimo bendrume gebą, materialumo ir idealumo numatymo savitoje būtyje derinimą esatyje. 

o Vertinimas įtakoja veiklinančio proceso grandį „numatymas – priėmėjas“. Jis padeda dėmesingai 

perskaityti veiklinantį numatymą, kurio patikinimas pateikiamas viešam žinomumui. Vertintojo 

uždavinys artimas veiklintojo uždaviniui – atverti veiklinančiame tekste esančią mintį, ją interpretuoti. 

Žinovo įkvėptumas gali būti šiuolaikiškumui prarastas, jeigu nebus tolygus gyvenamajam amžiui – 

vertinimas privalo parengti viešumą naujo žodžio pasaulėžiūroje priimtinumui ir suvokiamumui. 

o Vertinimas patikrina pasaulėžiūros viešumą, formuodamas veiklinius polinkius ir kryptis 

bendrume. Vertybinė veiklinančių reiškinių apžvalga – vienas iš svarbiausių veiklinančio vertinimo 

momentų. Vertinimu patikrinamų viešumos tvarkymų savastingumo ir ypatumo pažinimo gebose 

įtvirtinti ir bendrumo sekodaros aiškinimai.  

o Pasaulėžiūros pranašumas – profesionali viešumos patikra, darbingumo dvasingume skatinimas. 

Vertinimas patikrina pritariančius ne tik pasaulėžiūros aplinkomis (artimas tekstui dėstymas, citavimas) 

bet ir išskirtinai vertinimo aplinkomis (stabtelėjimai, raiškūs atvaizdavimai, patraukli sekodara). Šio 

uždavinio sprendimas suartina vertinimą ir pasaulėžiūrą. 

o Veiklinančio vertinimo valda skatinančiai ir aktyviai įsiveržia į priimančios pasaulėžiūrą 

asmenybės gyvastingumą. Vertinimas savita numatymo interpretacija ir tiesioginėmis bendrinimo 

išvadomis bei spręsmais geba patikrinti priėmėjo žinomumą ir bendrąjį aktyvumą. Bet kuris vertintojas 
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privalo būti viešintoju ir įsipareigoti ne tik vardinti tvirtus įsitikinimus, bet ir mokėti juos suderinti su 

gyvastingumu. Vertinimas pateikia veiklinantį numatymą bendrojo gyvastingumo viešumai, 

panardindamas į nesuderintų bendrumų terpę. Dėl to vertinimas privalo remtis viešuoju – 

įsipareigojančiu (pilietiniu bendruomeniniu, visuomeniniu), pradu.  

o Vertinimas patikrina tikrovę, teikdamas jai numatymo aplinkos ir tiesioginę analizę bei išvadas. 

o Vertinimas tiesiogiai priešpastato numatymą ir tikrovę, analizuoja numatymo veiklinančią 

teisybę. Vertintojo profesionalumas – tai ir gyvastingumo, ir pasaulėžiūros išmanymas. Veiklinantis 

vertinimas viena iš bendrinimo bendrumo analizės gebų. 

o Kai dėstomas   veiklinančio proceso „horizontalusis“ klodas būtina atsižvelgti ir į žinotinumo 

„vertikalę“. Vertinimas atveria paveikumo linijų pobūdį ir valdą, apimančių veiklinantį paveldą ir 

sąveikaujančiu su visais veiklinančio – darbingumo proceso elementais. Vertinimas gelbsti ir žinovui, ir 

pritariančiajam kryptingai sąveikauti su pasaulėžiūra šiuolaikiškume, su veiklinančiais iššūkiais, su 

grindžiančiuoju (tvarkos ir išrinktinumo) palikimu ir jo paveldu ir su visa veiklinančia gyvensena 

pilnatviškume.  

 

18.1.2. Vertinimas – tradicijos kalbėsena? 

Vertinimas – išmokymas? 

 

  Vertinimo savastingumas dvejopas – kai kurios savitos funkcijos, ypatumai ir aplinkos reiškiasi 

kaip tradicijos kalbėsena, o kitos – išmokymu (racionalumu). Jeigu pasiremti tik vienu pradu atsiranda 

daug neaiškumų. Vienaip vertinamas išmokymas, kitaip – judrus  profesionalizavimas, dar kitaip – 

išmokymo – bendrumo sekodaros analizės sfera ir t.t. Bet kuri mąstysena vardina savitą tvarką – 

metodą. Koks „neracionalaus“ vertinimo metodas? Intuicija, iracionalumas? Jeigu vertinimas – 

tradicijos kalbėsena ar tuomet mąstysenos tvarka paremta ne išmokymu, o veiklinančiu metodu? 

Tarkim, vertinimas ne išmokomas, o problema spręstina iš bendrosios profesionalumo žiūros taško, 

leidžiančio palikti antinomijos „vertinimas – tradicijos kalbėsena“ ribą. Kokia tuomet sąveika 

„vertinimas – palaikomumo pasaulėžiūra“, „verslumas – masiškumo modeliavimas“ ir t.t. Ar laikysenos 

pasaulėžiūros vertinimas – dalis laikysenos mokymo; vaizdo išskirtinumo vertinimas – dalis 

pasikartojamumo pasaulėžiūros; ar vaizdo išskirtinumo vertinimas – tradicijos kalbėsena: kas žino tokią 

tradiciją? Vertinimas netapatinamas su grynuoju išmokymu. Veiklinantis vertinimas sudėtinė 

veiklinančio proceso dalis – iš jo atsiradusi – jo savitų užsakymų pagrindu ir bendrinimui reikalingos 

pasaulėžiūros bendrųjų ypatumų pagrindu. Veiklinantis vertinimas „ribinis“ – tai save vertinanti 

pasaulėžiūra,  pasaulėžiūros ir bendrinimo tarpusavio patikros savitai besireguliuojančios sistemos dalis. 

Išmokymo leidiniai recenzuojami, tačiau išmokymo vertinimas neprilygsta veiklinančiam vertinimui. 

 Išmokymo recenzijos kai kuo panašios į veiklinantį vertinimą: įvertinami darbingumo veiklos 

rezultatai, pritariantieji nukreipiami į sąveiką su darbingumo proceso pasiekimais – savitai 

besikartojantis pavedėjimas tekstų gausybėje. Išmokyme tai pagalbos pobūdis. Išmokymo pasiekimai 

pradžioje nukreipiami žinovams ir tik po patikrinimo ir panaudojimo praktikoje tampa pasiekimais 

plačiajam ratui. Išmokymo rezultatai patikimumo nustatymą gali gauti eksperimente, o po to praktikoje 

techninės panaudos procese. Gi veiklinančio tapatinimosi su pasauliu rezultatai paprastai iš karto 

nukreipti į masinę viešumą ir, svarbiausia, niekaip eksperimentiškai negali parodyti patikimumo. Kai tik 

pasaulėžiūros reikalingumas virsta plačių viešumos sluoksnių pasiekimu, paaštrėja ypatingos 

veiklinančio vertinimo sferos – ribinės tarp išmokymo ir pasaulėžiūros – neišvengiamumas. Vertinimo 

veiklinantis polinkis ir yra tam tikra prasme eksperimentavimo tvarka, leidžianti numatymą aprobuoti ir 

įvertinti. Filosofijoje kaip ir konkrečiame/tvirtame išmokyme vertinimas neišsiskiria į ypatingą veikimo 

sferą. Minties pažanga polemikos forma neišvengiamai surišta su pasaulėmatos pozityvios pozicijos 

parodymu. Filosofavimo vertinančioji forma tik apribotas savastingo filosofinio išaiškinimo rodymas, 

neturintis ypatingos veikimo srities (skirtingai nuo veiklinančio vertinimo sąveikos su pasaulėžiūra). 



163 

 

Filosofinis ir išmokymo vertinimas nepalieka filosofijos ir išmokymo sferų, vyksta jų kalba, 

naudojamos jų kategorijos. Tokiais atvejais nedaroma nei metakalba, nei metasistema, nei metapozicija 

sąveikoje su išmokymu. O veiklinantis vertinimas – savita metapozicija sąveikoje su pasaulėžiūra. 

Veiklinantis vertinimas esatyje derinasi pasaulėžiūros ir profesionalumo „riboje“ ir „išverčia“ 

veiklinančią šneką į kitokią semiotinę sistemą. Tokia prasme veiklinantis vertinimas – unikalus 

reiškinys gyvensenos aplinkoje. jo  savastingumas dvejopas. Vienaip ypatingas minties išraiškos forma, 

įsijungimu į veiklinantį procesą ir kildinimu iš tradicijos kalbėsenos. Kitaip ypatingas mąstysenos geba, 

atremtinumu metodologijoje, įasmenintu išskirtinumu ir kildinimu iš išmokymo. Vertinimo prireikia, kai 

vienas prieš kitą juda išmokymas ir pasaulėžiūra, išmintis ir tradicijos kalbėsena.  

  Pradmenys – kalbėsenos mokymas, išraiškos pasaulėžiūros normų formavimas. Viešumos 

sąryšiui reikalingi netgi formalūs įgūdžiai (be turinio). Kalbėsenos formavimas/is ir yra atsakas šiai 

bendrinančiai reikmei. Kalbėsenos ir išminties sąveika sudėtinga ir besikeičianti, o atrama – visada prieš 

tai buvęs tradicijos kalbėsenos – veiklinimo bandymas. Taip randasi, atsidalina nuo kalbėsenos 

tradicijos kalbėsenos vertinimas kaip išskirtinis matymas. Tai, kad kalbėsena sąveikaujančiai kildina 

tradicijos kalbėsenos vertinimą reikšminga, ypač derinant esatyje jo savastingumo, funkcijų ir metodo 

suvokimą. Sugrįžimas prie kalbėsenos bandymo (tinkamiau – jos mintijimo medžiagos įjungimas į 

tradicijos kalbėseną – plačiau,  viso veiklinimo-vertinimo metodologinį arsenalą šiuolaikiškume) 

paremtas šios dvasingumo veikimo sferos iškilumo žinotinumu. Pradinį ieškojimo ir išminties 

rungtyniavimą, įtakojant veiklinančio vertinimo formavimą/si pakeičia rungtyniaujantys 

profesionalumas ir kalbėsena. Tokia prasme vertinimas pagal savitą kiltį – tai judrus 

profesionalizavimas, nukreiptas ne į sakytinės, o į rašytinės, „atvaizduojamumu paženklintos“ 

veiklinančios šnekos analizavimą. Vertinimas, kurio kiltis susieta ieškojimų tarpusavio patikra su 

profesionalumu ir kalbėsena, įtraukia pastaruosius į įtvirtinančių įvertinančių – interpretuojančių 

spręsmų procedūrą.  Vertinimo kilties žinotinumas išryškina jo vidinius ryšius su profesionalizavimu 

(teorizavimo sfera), su kalbėsena (šiame procese atstovaujančia metodologiją) ir su savitu ieškojimu 

(kuriam reikalingi veiklinantys kriterijai ir dėl to – refleksija, daranti įsivertinimo principus ir kriterijus). 

Vertinimo tapsmas žinotinume leidžia suvokti ir jo struktūrą, ir dvasingumo tarpusavio patikrų terpę 

šiuolaikiškume:  

o tradicijos kalbėsenos ir pasaulėžiūros teorizuojančio išmokymo sritimis (profesionalizavimas 

tradicijos kalbėsenos teorizavimas, įvesdinimas į pasaulėžiūrą, paieškos); 

o disciplinomis, dalyvaujančiomis interpretavimo metodologizavime (kalbėsena, suvokimas); 

o disciplinomis, padedančiomis analizuoti tekstus (struktūravimas); 

o disciplinomis, darančiomis įvertinimo principus ir procedūras (mokymas apie vertybes – 

aksiologija); 

o pasaulėžiūros matymais (pritariamumo, palaikomumo, paremtinumo, masiškumo modeliavimo ir 

t.t.), kurių kiekvienas gali būti ne tik objektu, bet ir aiškinimo tvarka. 

  Vertinančios minties pažanga – įasmenintų pasaulėžiūrų bandymų ir pasaulėžiūros žinių sferų 

panauda. Pasaulėžiūros įasmenintų matymų bandymo panauda vertinimą praturtina naujomis   duotimis,    

nauja     operacijų     technika    ir     kategorijų    aparatu. Metafora „vertinimas – judrus  

profesionalizavimas/profesionalumas“ nepretenduoja į išmokymo žiūros tašką ar į vienareikšmį 

perskaitymą – tai daro išmokymo apribojimas. Tačiau vardintinas ir panašumas – vertinimo stabdanti 

įtaiga, vaizdingumas ir išraiškingumas, akimirksniu pamatomos reiškinių tarpusavio sąveikos. Minėtas 

aforizmas kartotinas tam tikra seka. Profesionalizavimas/profesionalumas subendrindamas žmonijos 

veiklinantį bandymą, padaro eilę teorizuojančių postulatų, dėsnių ir kategorijų, kurie žinotinume 

pažangūs ir kinta eigoje. Profesionalumo spręsmai – teorizavimo pagrindas veiklinančio teksto 

vertinančiai analizei. Kai vertintojas atsisako profesionalumo, pastarasis jį vis tiek pasiveja kaip naivūs, 

einantys atgal, nesavarankiški spręsmai apie pasaulėžiūrą. Nemokšos spręsmai apie veiklinančius 

pasiekimus, nežiūrint visos intuicijos, polinkių ir mokėjimo pateikti savitą veiklinantį potyrį niekur 
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neveda nei mokymo apie pasaulėžiūrą, nei pačios pasaulėžiūros. Vertinimas – judrus profesionalumas ta 

prasme, kad vertinantis analizavimas našus tik tada, kada jo procese juda profesionalumo kategorijų 

tvarkymo imtis ir teksto aiškinimas paremtas žmonijos veiklinančio bandymo „nuotrauka“ – 

profesionalumu. Kartotinumo mintis – pritariančiojo, palaikančiojo, paremiančiojo asmeninio bandymo 

patikra. Kartotinumo prasmė nevienareikšmė, tačiau jos perskaityme nėra vietos savivalei. Esatyje 

derinamos perskaitymo ir interpretacijos ribos. Kartotinumas teikia apribotam gyvybingos medžiagos 

ratui apgalvoti fiksuotą programą. Dėl to sąveikai su vertinimu teiktina eilės vedinių seka: vertintojas 

privalo apimti plačiausius gyvybingumo ir profesionalumo bandymo klodus; nedera iš visų vertintojų 

reikalauti tapačių įvertinimų, bet spręsmai, esant visiems nesutapimams, privalo tikti veiklinančio 

numatymo teikiamos programos vagoje. Vertinimo aiškinimo objektas – vienoks ar kitoks numatymas ir 

pilnatviškas veiklinimo (darbingumo) procesas. Pastarasis tai ne atskirų veiklinančių numatymų 

paprastos sumos pateikimas. Vertinimas privalo apriboti kiekvieno veiklinančio numatymo vertybinį 

statusą. Vertinimo kryptingumui, sudėtingame pasaulinės veiklinančios gyvensenos erdviškume, kaip 

reikšminga atremtis vardintinas profesionalumas. Vertinimas remtinas: 

o taisyklių, kurias savituose numatymuose naudoja žinovai, išaukštinimu; 

o giluminiu kartotinumų išmokymu; 

o ženklių reiškinių palaikančiu veikimu šiuolaikiškume. 

Tai minėtoje formulėje „vertinimas – judrus profesionalumas“ pateiktų idėjų pratęsimas ir 

teorizuojantis užbaigtumas. Teorizavimas sistemina žinias, sukauptų faktų masę padaro keliatos 

pagrindinių prielaidų vediniais. Hipotezė patvirtinta faktais tampa aukštesnės tvarkos žiniomis. 

Išmokyme buvoja ir „žinių įdirbis“ – faktai, kurie dar neteorizuoti. Toks nustatymas/supratimas per 

žinių struktūrą paaiškina profesionalumo ir vertinimo tarpusavio sąveiką šiuolaikiškume. Vertinimas 

padaro profesionalumui „žinių įdirbį“ ir teikia klausimus, kurie skatina teorizavimo judėjimą pirmyn. 

Vertinančios priežiūros pirmieji rezultatai hipotetiški ir daliniai/uždari, tačiau rimtas vertintojas viską 

nukreipia darbingumo dėsningumams išryškinti ir subendrinti. Tai ypač pasakytina apie įvesdinimą į 

tradicijos kalbėseną ir profesionalumą, kurie vardina sąveikavimą su stabiliu procesu randamu 

žinotinumo perdavimo atstume. Profesionalumas pašauktas sisteminti žinias, kurias sukaupia vertinimas 

ir įvesdinimas į tradicijos kalbėseną (įvesdinimas į pasaulėžiūrą), o hipotetines žinias atmesti arba 

pakelti iki dėsnių ir kategorijų lygio. Teorizavimas tai ne vertinančio analizavimo tvarka. Tarp 

išaiškinimo ir priemonės išaiškinimui yra ne tik teorizuojantis spręsmas apie gyvastingumo duotąją 

sferą, bet ir iš šio spręsmo išvesdinama metodologija. Pastaroji ir duoda analizavimo tvarką. Kitaip 

tariant, numatymo vertinančiam perskaitymui per maža išjudinti profesionalumą, jo sąvokinį ir 

kategorinį aparatą. Dar reikia apsirūpinti pasaulėžiūros pažintų dėsningumų pagrindu padarytomis 

nuostatomis, principais, duotimis, procedūroms – pastarieji savitoje visybėje ir sudėsto vertinančios 

analizės metodą. Vertinančioji pozicija paprastai išsidėsto virš pažinumo, profesionalumo ar kokios nors 

kitokios pozicijos. Vertinimas savitose įvertinančiose funkcijose remiasi vertybių teorizavimo  

profesionalumo aspektais – aksiologija. Kadangi teikiamos ne tik pažinumo bet ir išryškinimo 

operacijos, tai kitas vertinimo aspektas surištas su hermeneutika. 

 

18.1.3. Objektyvumas ir subjektyvumas vertinančiame 

analizavime 

 

Vertinančio analizavimo metodologijos viena iš centrinių problemų – objektyvumo ir 

subjektyvumo tarpusavio sąveika veiklinančio numatymo vertinančiame analizavime ir suvokime. 

Kalbant apie veiklinančio vertinimo praktikavimą, įvesdinimą į tradicijos kalbėseną ir pasaulėžiūrą, 

teorizavimą ir metodologizavimą išskirtinos dvi tendencijos, atsiremiančios į objektyvumo pradą arba 

subjektyvumo pradą.Objektyvumo prado absoliutinimas teorizavimo pagrindu vardintina spręsmo seka. 

Interpretatorius veiklinančiame tekste gauna veiklinančios prasmės suvokimo sudėliotą ir nepajudinamą 
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programą. Vertinamasis analizavimas pagal šią poeigą privalo išryškinti objektyvų, nuo niekieno jau 

nepriklausantį, vieną kartą žinovo padarytą ir užfiksuotą (t.y. objektyvuotą tekste) veiklinantį turinį. 

Pastarasis apgalvojamas kaip visiškai uždara, nekintanti, objektyvi duotybė. Tačiau toks objektyvumo 

prado absoliutinimas vertinančiame analizavime, perdėtas numatymo prasmės nekintamumas ir 

nepakeičiamumas iškelia meluojantį įsitikinimą, kad galima padaryti veiklinančio numatymo 

išmokymui taškinius, matematiškai patikimus metodus. Tokia poeiga praleidžia veiklinančio – 

vertinančio spręsmo humanitarinį ypatumą ir jame esantį asmenybinį interpretatoriaus pradą. Vertinimo 

objektyvumo absoliutinimas atmeta vertinimo savastingumo atvertį žinotinume, jo spręsmo pakitimus 

žinotinume. Vertinamojo analizavimo taškiniai metodai (uždaros struktūravimo formos, mikroanalizė, 

semiotinė poeiga, atvaizduojamumo poeiga ir t.t.) išeigoje teigia, kad veiklinantis tekstas uždaras, kad jo 

negali įtakoti ir įtraukti į tarpusavio patikrą nei žinotinumas, nei šiuolaikiškumas, nei pritariantysis, nei 

vertintojas. Tokiu atveju vertinimo uždavinys tik išryškinti veiklinančiame tekste objektyviai išdėstytą 

turinį – interpretacijos procesas nepapildomas nei savojo sustojimo dvasingumu, nei bandymais 

žinotinume (ir buvusybės, ir šiuolaikiškumo), nei savitais asmeniniais polinkiais, savitu pasaulio 

regėjimu, gyvybiškumo bandymu, požiūriu į perdavimus. „Taškinių metodų“ krizė (nusivylimas dėl 

galimybių jų pagalba pasiekti vienintelių ir neginčijamų – nepajudinamų numatymo analizavimo 

rezultatų), vertinime ir jo metodologijoje iškelia tiesiogiai priešingą kraštutinumą – 

veiklinimo/vertinimo subjektyvumo pradų absoliutinimo tendenciją. Vertinimas „tempiamas“ tapti 

veiklinančiu tekstu, o pastarasis pateikiamas kaip pusfabrikatis, reikalaujantis interpretacinio – 

vertinančio baigtinumo. Vertinimo  subjektyvumo geba teorizuojančioje – metodologizuojančioje 

tėkmėje; pastarosios koncepcija teigia, kad bet koks numatymas savitai derinamas esatyje ir įgyja savitą 

bendrumo – veiklinimo užbaigimą tik gavėjo priimtinume. Kiekvienas priimtinumas vardina savitą 

atgarsį; idealumas reikalauja tai užfiksuoti vertinančiai interpretuojant numatymą. Veiklinančio 

priimtinumo įasmeninimo prireikia kintant žinotinumo situacijai. Kiekvienas sustojimas/epocha savaip 

perskaito numatymą. Ir kiekvienas stabdantis perskaitymas savaip tinkamas – naujasis perskaitymas 

nepakeičia ir nedaro klaidingu žinotinume buvusio perskaitymo. Toks priėmimo profesionalizavimas to 

paties sustojimo metu esatyje derina numatymo pristatymo įvairiai besikartojančius variantus, 

sukibusius su esatyje derinamomis įasmenintų priėmimų grupėmis. Kiekviena vieša pritariančiųjų, 

palaikančiųjų, paremiančiųjų rėptis dėsto savitą numatymo perskaitymo rėptį. Ir kiekvienas toks 

perskaitymas lygiateisi ir lygiavertis derinant esatyje su bet kuriuo kitu. Užbaigai kiekvienas priėmėjas 

savaip perskaito numatymą ir jo interpretacija įasmeninama be patikinimo, kurį pateikia bet kuris kitas 

tos pačios priėmimo grupės narys. Priėmimo toks profesionalizavimas kartotinumui įtvirtina mažiausiai 

tris numatymo pritariančio perskaitymo įasmeninimo pakopas: 

o žinotinumo – sustojimo subjektyvumas (priimtinumas sukibęs su sustojimu); 

o priėmimo – grupės subjektyvumas (priimtinumas sukibęs su apribota viešumo rėptimi); 

o asmeninis subjektyvumas (priimtinumas sukibęs su individualumo neantrinamu ypatumu). 

  Be to galimos dar dvi numatymo priimtinumo subjektyvumo priėmimo – profesionalizavimo 

pakopos: 

o žmogaus augimo subjektyvumas (priimtinumas sukibęs su asmenybės gyvastingumo 

laikotarpiu); 

o dvasingumo būklės subjektyvumas (priimtinumas sukibęs su priėmėjo kasminutiniu 

parengtumu ir stebėsenos išdėstymu). 

Priėmimo profesionalizavime subjektyvistinis kartotinumas teigia, kad numatymas 

derinamas esatyje tik priimtinume ir jo būtis priklauso tik nuo pritariančiojo, palaikančiojo, 

paremiančiojo. Tai požiūris atsisakantis nepertraukiamo objektyvumo ir subjektyvumo visaapimtinumo 

vertinime. Toks požiūris gali teigti ir tai, kad vienintelis, kas gali tvarkyti veiklinančio teksto pamatymą 

– tai išskirtinis priėmėjo žinomumas. Toks teorizavimas teigia, kad hermeneutinių (suvokimo) operacijų 

negalima formalizuoti, negalima pateikti numatymo prasmės atradimo metodikos, kadangi 
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interpretacijos esmė ne vardinti sąveiką su metodu, o sukibti su pozicija, pripildyta tik žinomumu. Esant 

tokiai nuostatai vertintojas tampa metodologiškai neaprūpintu, o prasmės suvokimo aktui iškyla grėsmė 

tapti tik intuityviu. Realaus vertinimo pažangos procese abu kraštutinumai (vertinimo objektyvumo ar 

subjektyvumo absoliutinimas) ne tik suartėja, bet ir persilieja vienas į kitą. Kai pasirodo „naujas 

vertinimas“, pretenduojantis į metodų taškinį tinkamumą ir analizavimo rezultatų griežtą objektyvumą, 

jis teigia, kad veiklinantis tekstas reikalauja vertinančio subjektyvaus apgalvojimo, suderinto 

darbingumo pabaigimui ir užbaigto prasmingumo reikšmės pamatymui. Kiekvienas iš kraštutinumų 

dvireikšmis ir slepia savyje arba subjektyvizmo arba pretendavimo į taškinį objektyvumą pavojų.  Kita 

vertus jis turi neišvengiamą subjektyvųjį pradą (žinovo autorinė pozicija) ir objektyvųjį pradą (atramą 

realiame veiklinančiame tekste, numatymo veiklinančios logikos seką). Praktikoje veiklinančio 

vertinimo refleksija dėl savitos metodologijos visada atsiremia į minėtas dvi tendencijas šiuolaikiškume. 

Viena kryptis rišasi prie „taškinių“ metodų, vertinimo procese atsisakant vertintojo asmenybės. 

Veiklinantis vertinimas – dvasingumo gyvensenos tiesos humanitarinė sritis – darosi matematiniu, kai 

2x2 visada 4, o 9 visada lygu +/- 3; rezultatai nepriklauso nuo asmenybės, sumaniusios duotą 

matematinę operaciją. Vertinančio analizavimo principas ne taškinis matematinis patikimumas, 

atsisakant neantrinamos vertintojo asmenybės, jo gyvastingumo bandymo, polinkių, pasaulio regėjimo, 

jo būties kartotinumo. Struktūravimo pasiekėjai linkę visą numatymo vertinantį analizavimą paversti 

struktūriniu parodymu ir pasiryžę struktūriniame analizavime įžvelgti analogiją pripildytą taškiniais 

matematiniais mokymų apie gamtą metodais. Toks, „taškinių“ metodų pagalba, vertinimo objektyvumo 

absoliutinimas teigia vienintelį galimą, nepajudinamą ir adekvatų veiklinančio teksto perskaitymą ir 

daro nebereikalinga vertintojo asmenybės problemą ir jos atsisako numatymo analizavimo procese. Toks 

vertinimas palieka humanitarinę žinių sferą ir patenka į mokymų apie gamtą pavaldumą – o tai 

prieštarauja vertinimo humanitarinei kilčiai, uždaviniams ir funkcijoms. Subjektyvus pradas  vertinime 

šiuolaikiškume pasirodo kaip neišvengiamai teigiamas matymas -  tai žinovo pozicija, doros 

reikalavimai pasaulėžiūrai. Neigiamame matyme – tai subjektyvizmas, interpretacinė prievarta 

veiklinančiam tekstui; pastarasis tampa plokštuma į kurią atsimuša asmeniniai polinkiai, troškimai, 

pasaulio regėjimo nustatymai/supratimai, o dažnai ir paklydimai. Vertintojai kai kuriuos rašančiuosius 

padaro savo sąjungininkais idėjų (nerandančių pritariančiųjų ir palaikančiųjų užuojautos) pagrindimui, 

pateisinimui, patvirtinimui. Subjektyvizmo kraštutinumai vertinime tiek pat pavojingi kaip ir 

objektyvizmo kraštutinumai. Subjektyvaus ir objektyvaus pradų absoliutinimas atmeta jų realumą 

numatymo priimtinumo ir vertinančioje interpretacijoje. Veiklinančios gyvensenos visai sferai viena iš 

svarbiausiųjų – mato kategorija. Matas būtinas ir veiklinančiame vertinime; jame svarbiausia 

subjektyvumo ir objektyvumo pradų dermė. Jų visaapimtinumo sutrikdymas į vieną ar kitą pusę turi 

vertinančiam analizavimui neigiamas pasekmes. Faktoriai, atveriantys vertinančios interpretacijos 

objektyvaus stabilumo perdavimą, jos adekvatumą tekstui ir taškinį sąveikavimą bei priėmimą sąveikoje 

su rašančiojo veiklinančiu sugalvojimu, reiškiasi kaip: 

o veiklinantis turinys ir veiklinančiu tekstu apimta veiklinančių potyrių ir profesionalumo krypčių 

programa; 

o teksto objektyvus žinotinas įjungimas į bendrumo – gyvensenos kontekstą, paverčiant tekstą 

realiu bendrumo fenomenu – veiklinančiu numatymu. 

 Faktoriai, atveriantys vertinančios interpretacijos subjektyvų judrumą ir numatymo priimtinumo 

variantiškumą, reiškiasi kaip įtakojantys suvokimą ir numatymo įvertinimą: 

o žinotinumo sustojimas, jo gyvastingas ir veiklinantis bandymas; 

o bendrumo – stebėsenos grupė, kuriai priklauso pritariantysis; 

o pritariančiojo asmeniniai ypatumai; 

o pritariančiojo stebėsenos būklė perdavimo metu; 

o vertintojo analizavime naudojami vertinimo metodai ir poeigos, tvarkos ir nuostatos. 
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  Vardinami objektyvumo ir subjektyvumo pradai ir atveria veiklinančiam vertinimui 

numatymo perskaitymo ir įvertinimo ypatumus: subjektyvius – objektyvius, tvirtus – kintančius, 

invariantiškus – variantiškus, „taškinius“ – daugiareikšmius. Tik derinant visą racionalumą 

„taškiniuose“ ir „humanitariniuose“ metoduose galimas veiklinančio numatymo visa-apjungiantis, 

pilnatviškas analizavimas, atitinkantis veiklinančio vertinimo uždaviniams, paskirčiai ir savitai kilčiai. 

Šiuolaikiškume vertinimas siejamas su poeigų gausa, įvairių metodologinių tvarkų, analizuojant 

numatymą, derinimu. Poeigų daugis geba aprūpinti tiesos matą per vertinimo subjektyvių ir objektyvių 

pradų derinimą, tačiau ir slepia pavojų. Vertinimas gali susidurti su metodologine eklektika, vertinančio 

žinomumo pertrūkiais, rezultatų, gautų taikant įvairias aiškinimo tvarkas, nesusiejamumu. Minėto 

pavojaus įveikai reikia į vienį „sulydyti“ visa tai, kas racionalu vertinimo bandyme šiuolaikiškume ir 

prieš tai buvusiame vertinimo bandyme, suvienijant visa tai, kas „dirba“, kas apšviečia ir išlaiko 

metodologijos pavelde ir naujume. Pilnatviškam vertinančiam analizavimui neišvengiama vienijanti 

metodologinė sistema, žinotinumo principo monistiniu pagrindu apimanti paveldėtas ir naujas, 

„taškines“ ir humanitarines, racionalias ir intuityvias, interpretacines ir įvertinančias poeigas. Tokio 

poeigų derinio suderinimas esatyje ir tampa garantu tiesos matui atrasti vertinime, jungiančiame 

objektyvumo ir subjektyvumo pradus. Vertinantis analizavimas, prižiūrintis objektyvaus ir subjektyvaus 

pradų tarpusavio sąveikos matą, numatymo tekstą palieka atviru, tikisi veiklinančio teksto prasmės 

nepabaigiamumo, daugiavariantiškumo ir apribotumo. Veiklinančio teksto prieiga siejama su jo 

reikšmingumu buvusybėje, esamybėje ir busybėje – o tai atitinka pasaulėžiūros kilčiai tiesoje. 

 

18.2. Profesionalizavimas – vertinimo 

metodologizavimas 

18.2.1. Veiklinančio numatymo analizavimo 

metodologizavimas 

 

 Veiklinantį numatymą pasidaryti pasiekiamu, jį perskaityti, pasinaudoti jo prasme, pasidžiaugti 

jo veiklinimu ir įvertinti išskirtinumą – tai perdavimo prasmėje reiškia tapti  išskirtinumo žinovo kolega 

dvasingume, jo darbingume, su juo bendrauti, būti „lygiu“ dialoge. Numatymas – veiklinanti – 

komunikatyvi tokio dialogo aplinka. Vertinimas – tokio dialogo tarpininkas. Vertinimas tam, kad 

įvykdytų savo paskirtį (sugebėti padėti atverti numatymo veiklinančią koncepciją ir įvertinimą) privalo 

būti aprūpintas numatymo interpretacijos ir įvertinimo tvarka, jo prasmingumo vertybinio statuso 

išsiaiškinimo metodu. Metodo paradoksas reiškiasi tuo, kad jis leidžia aiškintis dargi niekam neparodytą 

reiškinį, sekti pirmtakais ir apgalvoti, remiantis pirmtakų bandymu, vardinusių veiką su panašiais rėpties 

ir išrinktinumo reiškiniais. Įvesdinimas į tradicijos kalbėseną ir pasaulėžiūros žinias sietinas su teksto 

vertinančio analizavimo trimis metodologinės tvarkos rėptimis:  

o veiklinančio teksto viešųjų ryšių analizavimo tvarkos „paveldas“: bendrumo sekodaros, 

žinotinumo-gyvensenos, individualaus gyvybingumo ir darbingumo-genetinės poeigos; 

o veiklinančio teksto vidinių ryšių analizavimo tvarkos „naujumas“ (struktūruojantis, semiotinis, 

atvaizduojamumo analizavimas, mikroanalizavimas, „dėmesingas skaitymas“); 

o teksto funkcionavimo bendrume analizavimo tvarkos (vertinančios tradicijos kalbėsenos apie 

numatymą aiškinimasis, pritariančiųjų viešumos įtvirtinantis – bendrumo sekodaros analizavimas ir t.t.). 

Tendencija šiuolaikiškume – viso, kas racionalu vertinimo metoduose integravimas metodologijos 

darymui; metodologijos – sisteminančiai/vertybiškai, visašališkai apimančios ir įsiskverbiančios į 

veiklinantį tekstą. 

 Vertinimo metodas – pasaulėžiūros analizavimo tvarka. Baigtinume paaštrėję vertintojo 

polinkiai, jo intuityvus spręsmas gali išryškinti esatyje derinamo numatymo ypatumus, tačiau ne visada 

ir nepilnai. Analitinei skvarbai į bet kurio aiškinimo/si objekto derinimą esatyje neišvengiamai būtina ir 
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pakankama penkių apgalvojimo patikrinimų seka, kurios pagrindu ir susiklosto analizavimo metodas 

išmokyme. 

o Pirmasis apgalvojimo patikrinimas (žingsnis) – prieigos pozicijos „pasirinkimas“, išankstinis 

pateikimas – tai analizavimo ir jo prieigos paradigmos (priemonės prasmės prieigos išankstinė, tikėtina 

koncepcija, kuri arba patvirtinama arba atmetama tolesniame aiškinime/si) apribotos nuorodos, 

principai, valdos. Tai pasaulio regos etapas, pateikiantis regimą objektą bendrame plane, plačiame 

kontekste. Išankstinis apribojimas savitai kontroliuoja sekančius apgalvojimo patikrinimus. Prieigos 

paradigmos pasirinkimą atveria gyvensenos paveldas, ankstesnė duotos žinių srities apgalvojimo 

medžiaga, taipogi aiškintojo kryptingumas bendrume. 

o Antrasis apgalvojimo patikrinimas – priartėjimas ir apeiga – tai tiesioginis „sąlytis“ su objektu, 

leidžiantis jį pamatyti vidutiniu ir stambiu planu (išdėstymu), apžiūrėti „iš arti“, iš įvairių taškų ir to 

dėka atverti jo viešųjų ryšių prasmę ir reikšmę. 

o Trečiasis apgalvojimo patikrinimas – įsiskverbimas, judrumas į aiškinamos priemonės vidų, 

naudojant įasmenintas duotis ir operacines technikas; viešojo apvalkalo atidarymas, įsiskverbimas į 

vidų, jo struktūrinių elementų išskaidymas. Šiame etape atsiveria aiškinamo objekto vidinių ryšių 

prasmė ir reikšmė, jo išsidėstymas, sandara (organizacija), detalių ir elementų sąryšis. 

o Ketvirtasis apgalvojimo patikrinimas – dinamikos (įtampų) atskleidimas, t.y. objekto 

funkcionavimo ir šio funkcionavimo tvarkų prasmės ir reikšmės išryškinimas; 

o Penktasis apgalvojimo patikrinimas – esmės suvokimas, pilnatviško požiūrio į priemonę 

įgijimas subendrinant (sintezė) rezultatus, gautus analizuojant ankstesniuosius aiškinimo/si etapus. 

Sintezė naujoje pažinimo spiralės įsukoje aiškintoją grąžina prie bendro plano/išdėstymo, tačiau jau 

praturtėjusio, detalizuotai reginčio priemonę su visomis viešojo ir vidinio išdėstymo smulkmenomis. Šis 

patikrinimas atveda prie įtvirtinamų – subendrintų  spręsmų apie priemonę. 

Toks metodo struktūravimas turi atskaitos pažangoje etapus (išminties žinotinume ir 

įtvirtintuose išmokymuose), kurie suteikia galimybę būtent taip apibūdinti penkis apgalvojimo 

patikrinimus. Tikrinimas metodologijos pažangos etapas sen.Graikijoje surištas su nedetalizuotu 

pilnatvišku (bendras planas) pasaulio apžiūrinėjimu. Vėliau absoliutizuojamos atskiros poeigos, o dar 

vėliau išskaidomos operacijos, vedančios į pasaulio struktūros elementų apžiūrą be jų tarpusavio 

patikros gyvastyje. Šiuolaikiškumas išmoko reiškinius matyti judrume, gilintis į jų funkcionavimo 

tvarkas. Vėl grįžtama prie pilnatviško požiūrio į reiškinius. Požiūrio, kuris praturtintas detalių 

įtvirtinimu ir žiniomis apie jas, įskaitant ir šio požiūrio dinamiką. Visi subendrinti pasikartojimai apie 

metodo kiltį ir struktūrą persitvarko ir įgyja ypatingumą taikant veiklinančiam numatymui, 

sudėtingiausiam, savitai besikartojančiam objektui.  

Veiklinančio vertinimo metodas atsiveria faktorių sekoje:  

o pirmiausia – pati pasaulėžiūra. Vertinimo metodas – jos priemonės analogas: tradicijos 

kalbėsenos veiklinančio proceso ir jo dėsningumų, veiklinančio numatymo ir jo ypatumų. Veiklinančio 

bandymo subendrinimas eina nuo veiklinančio praktikavimo prie teorizavimo, o nuo jo prie 

metodologizavimo, o po to – prie veiklinančio – vertinančio analizavimo praktikavimo; 

o antra - pasaulėžiūros bandymas šiuolaikiškume, skleidžiamas viso žinotinumo – veiklinančio 

proceso išmokyme. Veiklinančio darbingumo aktualus išskirtinumas tampa raktu analizuojant jo 

buvusias formas. Kiekvienas stambus veiklinantis atradimas teikia vertinančiam analizavimui naujus 

impulsus principų, poeigų ir duočių pažangai; 

o trečia – pasaulio regėjimo nuostatų prizmė, kreipianti vertintoją link tų ar kitų veiklinančių 

reiškinių, valdų, srovių – per tai analizavimo priemonės priimtinumas (numatymo, veiklinančio 

proceso); priimtinumas ne tiesioginis ir ne veidrodinis; 

o ketvirta – išskirtinis vertinimo paveldas – sukauptas ankstesnės veiklinančios – vertinančios 

minties ir „apgalvojimų medžiaga“. Pažangai šiuolaikiškume būtina tai, kas metodologiškai vertinga 

buvusiuose vertinimuose; 
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o penkta – kitų išmokymų metodologinis bandymas. Tai ir įtvirtinimų – bendrumo sekodaros 

aiškinimas, nustatant veiklinančių numatymų, polinkių ir viešumos veiklinančių pasirinkimų bendrąjį 

statusą ir tikrinintinumą bei semiotiškai analizuojant veiklinantį numatymą.  

 Vertinimo-metodologizavimo apribojimui esatyje derintini trys klausimai: veiklinančiame 

numatyme dėl ko, kas ir kaip aiškinama. Siekinys (dėl ko?) veiklinančiame analizavime – visų 

veiklinančio-darbingumo proceso grandžių ir ypač numatymo pasiekiamumo/aiškumo viešumai patikra. 

Teksto veiklinantis analizavimas privalo apimti ir kalbą, ir atvaizduojamumą, ir veiklinančią koncepciją 

ir profesionalųjį reikšmingumą (kas?), t.y. visus numatymo prasminius ir vertybinius aspektus. Tai 

pasiekiama numatymo sisteminančio – pilnatviško analizavimo keliu (kaip?). Pilnatviško aiškinimo 

svarbiausia problema – vertybinės ir interpretacinės analizės suderinamumas. Tuo pačiu numatymo 

vertybinių sluoksnių analizavimas prisiderina prie jam atitinkančio interpretuojančio analizavimo lygio. 

Detalizuotini veiklinančio numatymo vertinančio analizavimo visi penki žingsniai. 

 

18.2.1.1. Analizavimo nuoroda ir bendras spręsmas apie 

numatymą (pirmasis žingsnis) 

 

Veiklinančio analizavimo metodas apriboja numatymo perskaitymo ir įvertinimo nuorodas, 

principus. Pirmasis metodo žingsnis – prieigos pozicijos pasirinkimas, esatyje derinamas pasaulio 

regėjimo pagrindu. Pasaulio regėjimas apima visą prieš tai vykusio apgalvojimo bandymą. Toks 

bandymas tarsi uždedamas ant numatymo ir buvusių jo interpretacijų; rezultate susidėsto bendras 

spręsmas apie numatymą, formuojasi numatymo perskaitymo paradigma ir tolesnio jo visa-šališko 

detalaus ir pilnatviško apžiūrėjimo vedantieji principai. Aiškinimui(si) reikia žinoti išankstines nuostatas 

– kas įvardinta suradimui. Numatymo apžiūrėjimo proceso nuoroda ir paradigma nepasireiškia kaip 

tvirtai priskirta. Analizuojant esatyje derinamas ryšys: išankstinis rezultato pateikimas „pataiso“ 

nuorodą ir paradigmą (sen.gr. pavyzdys formų sistemoje, prielaidų sistema). Analizavimo prieigos 

prielaidos ne tik pirmasis postūmis, bet ir nuolatinis derinimasis su iš anksto apibūdintu rezultatu. 

Nuoroda priešpastatoma veiklinančiam tekstui, suderinama su kitais vertinančiais darbais, buvusiomis 

perskaitymo rėptimis. Šiame procese iškyla bendras požiūris į numatymą, jo interpretavimo paradigma, 

dar nedetalizuotas spręsmas apie jį, dar įtvirtinimui nepagilintas jo „abstraktus“ perskaitymas. Toliau 

bendras spręsmas įtvirtinamas (konkretizuojamas), apauga smulkmenomis (pranc..detalėmis) ir 

„pilnėja“ analizavimo procese, kurio vedančioji gija – nuoroda. Žinotinumas – vyriausia (vyraujanti) 

interpretacinė nuoroda, veiklinančio – vertinančio analizavimo svarbiausias metodologinis principas, 

apribojantis visas analizavimo poeigas ir duotis, konkretizuojantis ir nukreipiantis visas analizavimo 

operacijas ir procedūras.  Žinotinumas reikalauja vertinančio analizavimo procese išmokyti/paaiškinti 

tai, kaip atsirado duotasis reiškinys, kokius vyraujančius savitos pažangos etapus praėjo ir kuo, kaip 

duotasis perdavimas, tapo dabar. Žinotinumas – reiškinių apžiūrinėjimas pagal jų pažangą, tarpusavio 

ryšius su kitais reiškiniais bandymo šiuolaikiškume apšvietoje, t.y. žinotinų aukščiausiųjų formų 

panauda prieš tai buvusiųjų suvokimui. Žinotinumas užtikrina veiklinančio numatymo kaip veiklinančio 

proceso grandies apžiūrą – veiklinančio  numatymo, kaip priklausančio apribotai valdai ir gretinamo su 

paveldu. 

Reikšmingumas žmonijai – ta įvertinančioji nuoroda, kurioje žinotinumas persitvarko. Pirmasis 

interpretacinis žingsnis – analizavimo prieigos pozicijos pasirinkimas – atitinkamai ir pirmasis 

įvertinimo žingsnis – prieigos pozicijos pasirinkimas ir bendras išankstinis nustatymo/supratimo apie 

duotojo numatymo vertingumą išdėstymas. Pilnatviškas analizavimas leidžia apriboti numatymo realią 

vietą užimtume ir pasauliniame veiklinančiame procese. Vertybiniai kriterijai žinotinume judrūs: kai 

kurie veiklinantys numatymai nepastebimi tol, kol nesusiformuoja vertybių sistema, kurios žiūros taškas 

šiuos reiškinius žinomumui pateikia kaip reikšmingus. Numatymo vertingumo apribojimas tai 

interpretacijos procesas: 
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o įprasminantis visų numatymo prasmę kartojančių elementų reikšmę žmonijai; 

o išryškinantis žinovo laisvės pakopą išskirtiniame meistriškume ir tapatinantis su pačiais 

sudėtingiausiais realumo reiškiniais. 

 

18.2.1.2. Numatymo viešųjų ryšių (profesionalumo 

sąveikų) prasmės ir vertingumo apribojimas (antrasis 

žingsnis) 

 

 Tradicijos kalbėsenos vertinimas teikia apribotas poeigas link numatymo ir tiesioginio kontakto 

su juo metodologizavimo kontekste. Veiklinantis numatymas talpus ir daugiabriaunis – sąlytį su juo 

privalu esatyje derinti iš įvairių vietų, panaudojant visas galimas poeigas. Kiekviena našaus išmokymo 

veiklinanti – vertinanti poeiga aprūpina numatymo apžiūrą iš apribotos ypatingos vietos. Tokių poeigų 

galimas kiekis duotas paties numatymo, jo ypatumų, ryšių, „konfigūracijos“. Poeigų seka atveriama 

judėjimui nuo bendro prie dalinio/uždaro, įtvirtinančio/konkretaus, t.y. nuo realumo (bendrumo ir 

pažinumo sekodarų poeigos) link gyvensenos (žinotinumo-gyvensenos, sulyginimo- žinotinumo 

poeigos) ir nuo jos link žinovo, darbingumo proceso (gyvybingumo ženklinimo, darbingumo-genetinė 

(kilties) poeiga). Be „vienkartinio sąlyčio (kontakto)“ poeigų, kurios numatymą pateikia iš vienos 

šalies/vietos lyg ir stambiu/bendru planu, esatyje derinamos daugkartinių sąlyčių poeigos. Jos leidžia 

veiklinantį reiškinį apimti iš karto per dvi-tris šalis/vietas ir atskleisti to numatymo tarsi vidutinį 

apsupties planą. 

 Metodologizavimo monizmo garantas - žinotinumas. Poeigų daugis, aprūpindamas visų-šalių 

aiškinimo(si) priemonės apimtį, dėka to, kad yra kontroliuojamas nepavirsta metodologiniu pliuralizmu 

ir eklektizmu, tampa numatymo pilnatviško analizavimo faktoriumi/veiksniu. Kontroliuojama remiantis 

pasaulio regėjimo nuoroda ir visų poeigų kiltimi iš bendrumo sekodaros. Realumas – numatymo 

prasmės raktas, nes jame bendrumo tikrovė. Šie numatymo aspektai išryškina bendrumo sekodaros 

poeigą, priešpastatytą vulgariam bendrumui, visą darbingumo procesų sudėtingumą suvedančiam į 

ekonominį priežastingumą. Veiklinantis pasaulis – darbingumu pasikartojanti realumo apimtis ir 

įprasminimas. Šis numatymo ypatumas iššaukia pažinumo poeigos link jo būtinumą (veiklinančios 

teisybės, pasaulėžiūros atitikimo realumui pakopos apribojimas). Pažinumo sekodaros poeigos 

absoliutinimas veda link pasaulėžiūros primityvaus – iliustruojančio ar savaeigio suvokimo. Gyvensena 

– numatymo interpretavimo raktas, nes numatymas iškyla apriboto gyvensenos paveldo pagrindu ir, jo 

vagoje derinamas esatyje, juda, susiderina bendrume. Reikšmingas veiklinančio teksto vienis gali būti 

suvoktas tik gyvensenos kontekste. Veiklinantis numatymas neišvengiamai/būtinai apžiūrimas plačiame 

gyvensenos fone. Vardinamoje gyvensenos terpėje veiklinantis numatymas išreiškia, įtvirtina ir kitiems 

perduoda veiklinančias idėjas ir kartotinumus. Gyvensena teikia kodą, leidžiantį numatymą perskaityti, 

priimti, suvokti. Žinotinumo-gyvensenos poeigą prieigoje veiklinantį numatymą suvokia kaip dvasingos 

gyvensenos dalį. Sulyginimo- žinotinumo poeiga metodologizuojama dėmesingumu tarpusavio patikrai 

viename pasaulėžiūros matyme, atskleidžia tarpusavio patikros linijas veiklinančiame procese, 

veiklinančių reiškinių bendraties aprėptis, įvairių numatymų ryšių su juos iškėlusia bendrumo tikrove 

panašumus. Žinotinumo-gyvensenos poeiga atsiremia į numatymo tarpusavio patikrą su gyvensenos 

plačia terpe ir, dalinai, su kitų pasaulėžiūros matymų numatymais. Sulyginimo-žinotinumo poeiga 

atsiremia į tarpusavio patikrą, kuri vyksta vieno pasaulėžiūros matymo viduje ir paliečia turinį, 

apgalvojimo medžiagą, formą, veiklinančią kalbą. Veiklinančių tarpusavio patikrų aprėptis – pagrindas 

teorizuoti numatymo žinotinumo-gyvensenos ir sulyginimo-žinotinumo analizavimą šiuolaikiškume. 

 Žinovo ir savito numatymo likimai taip pat reiškiasi kaip numatymo prasmės raktas. Numatymas 

visada unikalus ir originalus – jis apima žinovo asmenybę darbingume. Šis ypatumas veiklinančiame 

darbingume leidžia gyvybingumo ženklinimo poeigą parodyti kaip gebą perskaityti/pateikti veiklinantį 

numatymą remiantis žinovo asmenybe. Rašančiuosius reikėtų įteisinti pagal nekintamus 
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dėsnius/įstatymus pasaulėžiūroje ir ypatingus dėsnius/įstatymus, surištus su kiekvieno iš jų asmenybe. 

Išaukštintų rašančiųjų gyvybingumo ženklai išmokymui – laiškai, pokalbiai, mintys, įasmenintos būdo 

savybės, dora. Gyvybingumo ženklinimo derinimo esatyje metodologizavimui gelbsti tradicijos 

kalbėsenos buities sąvoka – čia dėmesingumas žinovų tarpusavio sąveikai, jų asmenybiniams 

ypatumams, jų stebėsenai. Tai suartina veiklinantį-vertinantį analizavimą su veiklinančiu aiškinimu. 

Taip galimi aiškinimai(si) kaip aiškinimai(si) apie ieškančiuosius, kur tradicijos kalbėsenos buitis 

atsiskleidžia ypač turtingai. Rašančiojo asmenybė taip persmelkia numatymus, kad galima 

žinovus/autorius nustatyti pagal atvaizduojamumą, neantritinumą, „žodžių sukibimą“. 

 Antrasis žingsnis apima ir darbingumo-genetinę poeigą. Bet koks profesionalumo elementas, bet 

kuri ieškojimo forma, konstrukcija, pradedant primityviausiomis iki išaukštintų ir sudėtingiausių, gali 

būti mokymo žinomume labai jautriais, grakščiais ir vieninteliais patikimais tik jų kilties, brandos ir 

užbaigtumo pilname išmokyme. Numatymo interpretacijai svarbu jo darbingumo žinotinumas, pats 

numatymo suderinimo aktas, pats parašymo procesas ir visi pastarojo aspektai:  

o stebėsenos (žinovo darbingumo būklė, jo darbingumo potyriai); 

o teksto sekodaros (numatymo variantai, užfiksuoti juodraščiuose); 

o chronologijos (numatymo parašymo laikas); 

o gyvastingumo (bendros darbo aplinkybės); 

o objektyvus – fizinis (rašymo aprūpinimas). 

 Darbingumo-genetinė poeiga numatymo padarymo žinotinumą paverčia jo perskaitymo aplinka. 

Kartais žinovas pats suformuluoja savito numatymo sugalvojimą – net ir tokiu atveju aiškintojas 

žinovo/autoriaus prisipažinimą turi interpretuoti, kartais dešifruoti, dargi koreguoti. Numatymo 

darbingumo žinotinumas patikima geba išryškinant veiklinančių siekių išdėstymą. Teksto sekodarinis 

analizavimas – variantai, juodraščiai, parengiamieji užrašai ir t.t. nustato autorinės minties pažangos 

valdą ir visą medžiagą paverčia numatymo interpretavimo aplinka. Antrasis žingsnis taip pat išryškina 

numatymo viešųjų ryšių vertingumą – jo veikliškai apimamą profesionalumo sąveikų turtingumą. 

Numatymo viešųjų ryšių vertingumo aiškinimo valdoje žinovo profesionalios sąveikos su pasauliu 

pasiekto turtingumo ir platumos matmuo. Vertybinė-analitinė procedūra – numatyme apimtų 

profesionalumo sąveikų priešpastatymas sustojimo veiklinančiame pavelde susiklosčiusiai „normai“. 

Čia aukščiausias kriterijus – brangintinas profesionalumas.  

 

18.2.1.3. Veiklinančio teksto vidinių ryšių (struktūros) 

prasmės ir vertingumo apribojimas (trečiasis žingsnis) 

 

 Vertinimo metodologizavimas aprūpina įsiskverbimą į veiklinančio teksto gilumą, jo struktūros 

išryškinimą, jo skaidymą į elementus ir kiekvieno iš jų išmokimą. Tai trečiasis apgalvojimo 

patikrinimas, kuris apima analizavimo struktūrinę ir atvaizdavimo operacinę techniką, 

mikroanalizavimo duotis, leidžiančias pamatyti veiklinančio teksto vidinio išdėstymo pirminio 

kartotinumo reikšmę. Veiklinančio teksto vidinė organizacija (sandara) matoma ne tik kokybiškai bet ir 

kiekybiškai – vienokios ar kitokios panaudos dažnis (aplinkų, teiginių ir pan.) Kiekybinės metodikos 

našumas priklauso nuo įvardinto bendrumo sekodaros pagrindo. Mokymo korektiškumas nulemia 

matematinių ir kitokių „profesionalumo matavimų“ duočių efektyvumą. Struktūrinis analizavimas – 

viena iš operacinių tvarkų įsiskverbimui į veiklinantį tekstą ir leidžiančių pastarąjį  paaiškinti kaip 

suorganizuotą (užsandarintą) daugį, kaip elementų sistemą. Struktūrinis analizavimas – žinotinumo 

principu kontroliuojamas stop-analizavimas, operacinė technika, leidžianti įsiskverbti į numatymo 

išdėstymo vidų, aiškinti jį kaip duočių sistemą visaapimančios veiklinančios užduoties atvertyje. 

Galimybė laisvai keisti parametrus, skaidymo į elementus pagrindus, struktūrinei analizei suteikia 

lankstumo, atveria operatyvų erdviškumą aiškinimui, leidžia veiklinantį tekstą skaityti „iš įvairių 

kampų“, įsiskverbti į jo išdėstymą, ryškinant savitos organizacijos/sandaros koncepciją. Struktūrinis 
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aiškinimas, padalinantis numatymą į prasminius kartotinumo blokus – tai analitinė operacija, kuri 

neketina sugriauti numatymo pilnatviškumo ir neprieštarauja veiklinančiam priimtinumui. Veiklinančio 

teksto struktūrinio analizavimo principai: 

o išryškintas dalijimo į elementus pagrindas (laikiškumas, erdviškumas...); 

o išmokimas – atskirų elementų ir jų tarpusavio ryšių sistemos; pilnatviškumo, sudėstyto iš 

elementų; 

o sinchroninė poeiga, teikianti ne veiklinančio teksto, o jo struktūros radimosi žinotinume 

aiškinimą. 

 Struktūravimas linkęs į uždarą apžiūrą – jis „nutveria“ duotos sistemos uždarumą, o žinotinumas 

„nutveria“ numatymo atvertį. Dėl to uždarumą ir atvirumą galima suvokti, derinant žinotinumo ir 

struktūravimo poeigas. Tuo pačiu struktūrinė poeiga – žinotinumo momentas, o ramuma – judrumo 

momentas. Struktūriniam analizavimui oponuojama teigiant, kad jis gyvastingą numatymą sustingdo, o 

ne apžiūrinėja. Baigtinumo požiūriu veiklinantis numatymas gyvas organizmas ir struktūravimas 

analizuodamas jį sustingdo – tačiau tik taip galima jį visa-šališkai atskleisti. Mokėjimas (protas) 

paaiškinti pasaulėžiūrą gali tik vienu keliu ir vienoje aplinkoje – atskiriant idėją nuo formos, išskaidant 

elementus savitai kartojančius pateiktą tiesą arba pateiktą reiškinį. Toks mokėjimo tikrinimas negriauna 

reiškinio tam, kad apribotų jo reikšmę. Mokėjimas  reiškinį sugriauna dėl to, kad atgaivintų savitam  

naujam gyvastingumui – jeigu duotasis mokėjimas suras save tame reiškinyje. Šis procesas ir vadinamas 

vertinimu. Struktūrinis analizavimas privalo būti pilnatviško aiškinimo grandimi, aiškinimo, kuris 

viename iš etapų būtinai „sustingdo“ veiklinantį numatymą, o po to kaskart grąžina jam „gyvastingumą“ 

ir „tikrumą“. Veiklinančio teksto kalbinio ir atvaizduojamojo išdėstymo prasmę atskleidžia semiotinis ir 

atvaizduojamumo/stilistinis analizavimas.  Semiotinis analizavimas nusako veiklinančio numatymo 

kaip ženklinės sistemos apžiūrėjimą, paremtą prieigos nuostata: pasaulėžiūra – tai kalba. Ženklų sistema 

savyje neša reikšmių  sistemą (vertybė) ir perteikia prasmę (veiklinančią koncepciją). Viena iš 

semiotinės poeigos prieigos nuorodų veiklinantis numatymas visas ištisai reikšmingas. Techniškai 

tarnaujantys ir dėl to pakeičiami elementai čia randami minimaliai. Svetimo (kitokio) išsakymo 

suvokimas reiškia kryptingumą sąveikoje su juo, vietos jam suradimą jį supančiame kontekste. Bet koks 

suvokimas dialogiškas; jis priešpastatytas išsakymui, kaip replika dialoge priešpastatyta replikai 

(pranc.). Atvaizduojamumo analizavimas išdėstomas dvejomis vyraujančiomis operacijomis: 

gramatiškai normatyvaus sakinio/sakymo/pateikimo rekonstrukcija, kuri vykdoma atvaizduojamumo 

pateikimo pagrindu; šių dviejų pateikimų tarpusavio sąveikos ryškinimas. Šios tarpusavio sąveikos ir 

nusako atvaizduojamumo taisykles, apribojančias „įprastų“  pateikimų virtimą pateikimais, 

naudojančiais atvaizdavimą. „Įprasta – normuota“ kalba, besireiškianti atskaitos tašku atvaizduojamumo 

analizavimui įvairiose koncepcijose, terminologiškai ženklinama įvairiai (gramatiškai normatyvus 

pateikimas; rašto nulinis lygmuo; taisyklinga kalbėsena; atvaizduojamumu neženklus tekstas, mokyklinė 

kalba ir t.t.). Bet kuriuo atveju ieškoma kalbos neutralaus pagrindo nuo kurio nukrypsta žinovo 

individualus atvaizdavimas, rodantis jo kryptingumą bendrume ir asmenybines dvasingumo savybes. 

 Veiklinančio numatymo vidinės organizacijos/sandaros įvertinimas, jo vidinių ryšių vertingumo 

apribojimas, visų pirma, numato jo išraiškingumo sistemos turtingumo parodymą. Išraiška – minties 

fiksavimo ir transliavimo aplinka, informacinio proceso turininis elementas, aktyviai nešantis sąveikų 

bandymą, stabtelėjimui pripildytas minties taškas aplinkoje. Išraiška – garsinė ir motorinė (gestai, 

mimika) svarbi žaismei bet kuriame pasaulėžiūros matyme. Išraiškų analizavimas pateikia numatymo 

išraiškos sistemos ir sustojimo/epochos išraiškų fondo priešpastatymą. Tokio analizavimo rezultatas – 

darbingumo išraiškos laisvės matas ir numatymo išraiškų sistemos apribotas vertingumas. Vertybės 

kriterijus – veiklinančio teksto brangintinos išraiškos, jo stabtelėjimo pilnutinumas, įtemptinumas, 

loginis ir semiotinis aprūpinimas. Numatymo vidinių ryšių vertingumo apribojimas taip pat teikia 

žinovo /autoriaus ieškojimų meistriškumo ir veiklinančio darbingumo normų praturtinamo pakopos 

parodymą. Pasaulėžiūros veiklinančių normų išplėtimas praturtina jos stabdančią-semiotinę terpę ir 
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pažangą, veiklinimo-konceptualias galimybes. Pastarosios pakylėja pasaulėžiūros vertybinį potencialą, 

stimuliuoja veiklinantį progresą.  

 

18.2.1.4. Numatymo prasmės ir vertingumo apribojimas 

jo funkcionavimo bendrume apšvietoje (ketvirtasis 

žingsnis) 

 

 Funkcine poeiga aiškinimo dėmesys perkeliamas nuo numatymo kaip veiklinančio 

priemoniškumo į jo bendrumo-tikrumo aspektą: numatymo veiklinanti prasmė ir vertingumas išryškėja 

per jo realų funkcionavimą gyvensenoje. Tokios kilties aiškinimų vediniai dvejose valdose: įtvirtinimo- 

bendrumo sekodaros ir priėmimo-profesionalumo. Priėmimo poeiga veržiasi numatymą suvokti per jo 

įtvirtintą žinotinumo, grupinių, individualių priimtinumų eilę, apžiūrinėjant numatymą išskleistame 

žinotinume, įvairių kartų pritariančiųjų įvairiose sustojimuose priimtinume. Profesionalumo paveldas 

gali numatymo veiklinančią esmę sutapatinti su tais impulsais, kurie priskiriami interpretatoriaus 

priimtinumui, o priimtinumo terpė tolygi priėmėjo žiūros taškui. Taip veiklinančioji reikšmė 

supainiojama su numatymu, jo perdavimo forma. Tokia poeiga numatymo priimtinumą padaro 

stebėsenos problema: parašęs ir pritariantis padaromi kaip du atomai/individai „pasiklydę“ laikiškume ir 

erdviškume ir privalantys esatyje derinti tarpusavio dvasingumo- profesionalumo komunikaciją. 

Teigiama, kad komunikacija galima ne su bet kuriuo pritariančiuoju, o tik esančiu dvasingumo 

pažangoje, kartotinume ir gebančiu būti rašančiojo lygmenyje. Čia numatymo realus likimas už 

profesionalumo ribų ir jo nėra priimtinume kaip aplinkos autoriaus ir priėmėjo dialogiškam 

bendravimui. Teorizuojant pritariantysis (palaikantysis, paremiantysis) privalo būti įprasmintas ne kaip 

numatymo veiklinančios patikros pasyvus objektas, o kaip „produktyvumo reikalautojas“, kuriam 

reikalavimo procesas tuo pačiu reiškiasi ir darbingumo procesu. Veiklinantis vertinimas privalo 

atsižvelgti į abi sistemos „tekstas-priėmėjas“ vietas: teksto patikrą, jo veiklinančio reikšmingumo 

atvertyje ir pritariantįjį priėmėją, jo individualumo atvertyje ir jam atsiveriančioje įtvirtintoje-

žinotinumo būtyje. Tai leidžia kalbėti apie du numatymo aiškinimo horizontus – vidinį/veiklinantį ir 

žinotinumo. Įtvirtinimo-bendrumo sekodaros aiškinimas padeda atskleisti numatymo funkcionavimo 

bendrume žymėlapį, išryškinti plėtros aplinką, apibūdinti priėmimo pasirinkimą ir kryptingumą 

viešumoje. Numatymo patikros pritariančiajam (palaikančiajam, paremiančiajam) pajėgumas ir šios 

patikros sklaida įvairiose bendrumo aplinkose gali būti pamatuota. Įtvirtinimo-bendrumo sekodaros 

aiškinimai/si statistine metodika padeda pamatyti šių procesų bendrą žymėlapį. Analizavimas privalo 

„nutverti“ numatymo „svorio“ bendrume pakitimus, jo prasmės ir reikšmės, jo vertybiškumo sekodaros 

fokuso ir funkcionavimo dominantės pakitimus. Visa tai svarbu ne tik veiklinančio reiškinio vidiniam 

organizavimui/sandarinimui, bet ir jo būčiai bendrume. Numatymo būtis bendrume derinama esatyje per 

leidybą, tarpusavio patikras su viešuma, per bendrinantį manymą, per vertinantį interpretavimą. Tai 

faktoriai apribojantys numatymo statusą bendrume ir ontologiją. Savo ruožtu  numatymo bendrinanti 

„reputacija“ žinotinume, jo vertinantys traktavimai, viešumos dėmesys ir priimtinumas – vienas iš raktų 

įasmenintiems veiklinančio išrankumo perskaitymams bei interpretacijai ir vertinimams šiuolaikiškume. 

 

18.2.1.5. Išvestinis spręsmas apie numatymo prasmę ir 

vertingumą (penktas žingsnis) 

 

 Penktasis žingsnis – esmės atskleidimas – vyksta pagelbstint  numatymo pilnatviško regėjimo 

aplinkoms, sintezės tvarkai, subendrinimo technologijai, realizuojantiems prieigos nuorodą ir 

susistemina rezultatus, gautus analizuojant numatymo viešuosius ir vidinius ryšius, jo funkcionavimą. 

Sintezės procedūrų rezultatas – padarytas subendrintas-teorizuojantis priemonės regėjimas, praturtintas 

žiniomis apie smulkmenas (detales pranc.), gautomis ankstesniuose analizavimo žingsniuose. Išryškėja 
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numatymo pilnatviškumas, susidėsto išvestinis spręsmas apie veiklinančią koncepciją, t.y. įtvirtinantis- 

visabendrinantis spręsmas, kuris užbaigia numatymo prasmės apibūdinimą. Tik metodologizavimas, tuo 

pačiu metu ir įvairiašalis, ir visaapimančiu žinotinumo požiūriu „centralizuotas“, sugeba besikartojantį 

žiūros taškų į numatymą (poeigų) daugį perduoti sintezei visaapimančiam perskaitymui ir pilnatviškam 

analizavimui. Pilnatviškas analizavimas apima veiklinančios koncepcijos įvertinimą, jos turtingumo ir 

originalumo išryškinimą. Veiklinančioje koncepcijoje konsoliduojamos tos savybės, kurios numatymui 

suteikia apribotą vertybinį statusą, sudėsto jo vertybinį branduolį, kurio „nuotrauka“ talpina visus prieš 

tai buvusius vertybinius sluoksnius. 

 Numatymą vertinantis analizavimas išryškina laisvės sferos gyvastingumo konceptualiame 

pamatyme išsiplėtimą ir idėjų „priauginimą“, sulygindamas su duotam sustojimui įprastais 

nustatymais/supratimais apie pasaulį. Tuo pačiu apribojamas numatymo veiklinančios koncepcijos 

vertingumas, jo atitikimas įtvirtintiems-žinotiniems ir bendražmogiškiems bendrumo uždaviniams. 

Vertybinio analizavimo užbaigimo stadijos aukščiausias kriterijus – veiklinantis aukštinimas. Įžymus 

išrankumas - bendrume bendrinančiai reikšminga numatymo koncepcija, kuri:  

o meistriškai išreikšta pasaulėžiūros normų praturtinimo pagrindu; 

o formuoja, atliepdama pamatines bendrumo reikmes, besibendrinančią ir darbingume savitai 

vertingą asmenybę. 

 Numatymo vertybinio analizavimo penkios pakopos  (vertybinė nuoroda; numatymo 

profesionalios sąveikos su tikrove vertybiškumo apžiūra; veiklinančio teksto vidinės 

sandaros/organizacijos vertybiškumo išryškinimas; numatymo funkcionavimo bendrume vertybiškumo 

atskleidimas; veiklinančios koncepcijos vertybiškumo išryškinimas) atrandamos kaip tiesiogiai 

atitinkančios numatymo interpretacinio analizavimo penkias pakopas (pasaulio regėjimo nuorodą; 

numatymo viešųjų ryšių semantiką; veiklinančio teksto vidinių ryšių semantiką; numatymo prasmę jo 

funkcionavimo bendrume apšvietoje; veiklinančios koncepcijos prasmę). Veiklinančio numatymo 

išvestinis bendras įvertinimas formuluojamas vertybinio analizavimo penkių pakopų rezultatų sintezės 

pagrindu (vertybinio statuso apribojimas). 

 Šiuolaikiškumas, pripildytas bendrumo pasirinkimais, įtampų pasaulis aštriai formuluoja 

klausimą apie gyvastingumo/gyvybingumo prasmę. Dėl to pasaulėžiūros numatymų veiklinančio 

vertybiškumo problema įgyja esatyje derinamą profesionalumo, praktiškumo ir bendrinančio 

išmintingumo reikšmę. 

 

18.2.2. Veiklinančio proceso analizavimo 

metodologizavimas 

 

 Įvesdinimui į tradicijos kalbėseną ir pasaulėžiūrą kaip priemonė vardintinas ne tik veiklinantis 

numatymas, bet ir veiklinantis procesas. Kokios koncepcijos ir joms atitinkančios metodologizavimo 

idėjos sietinos su veiklinančiu procesu? Teigtina, kad tradicijos kalbėsenos proceso išmokymui 

būtina pamatyti jame žinotinume besikartojančias filosofines koncepcijas. Tuomet veiklinantis procesas 

matomas per jame iškylančių žinotinumo-išminties idėjų žiūros taškus. Fenomenologinė poeigą 

veiklinančio proceso suvokime teigia, kad būtinas ne žinotinumo-genetinis, o tiesioginis proceso esmės 

išmokymas (esmė išryškinama per epochos/sustojimo dvasingumo sąvoką – kokį tai dvasingumo 

filosofinį-žinotinumo pilnatviškumą). Priėmimo poeigoje link veiklinančio proceso, galimas toks 

darbingumo priimtinumui įvairiais gyvensenos žinotinumo laikotarpiais modelis: 1) kaip naujų sričių; 2) 

kaip naujų formų; 3) kaip naujo gyvybingumo gyvastingume. Bet kuriame veiklinančiame pasaulyje 

priimtinumas toks pat – tai priimančiojo sustojimo/epochos veiklinančios gyvensenos pažangos proceso 

išvestinė. Galimas teiginys dėl žinotinumo bet kurių žinių subjektyvumo, o taipogi ir apie veiklinantį 

procesą (nustatymų/supratimų): bet kuris žinotinumo mokymas interpretuoja faktus, padarydamas 

legendą apie veiklinančios pažangos  procesą, veiklinantis procesas tik veiklinančio darbingumo 
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priemonė ir negalimas veiklinančio proceso savito išmokymo suvokimas. Metodologizavimas, kai 

vertybių teorizavimas kreipiamas tik į veiklinančio proceso vyraujančių faktų išmokymą, susiduria su 

problematizacija. Pradžioje suformuluojama dilema: veiklinantis procesas - tai veiklinančios gyvensenos 

masiškumas žinotinume ar tradicijos kalbėsenos ir pasaulėžiūros žinotinumas, kaip „išrinktųjų 

žinotinumas“. Masinis išskirtinio numatymo atgarsis reikšmingas visam veiklinančiam procesui. Tačiau 

tradicijos kalbėsenos ir pasaulėžiūros žinotinumo išmokymui būtina įasmeninti išskirtinio numatymo ir 

masinį žinomumą (didelė pritariančiųjų paklausa) ir gyvensenos žinomumą (pirminis viešumas). 

Tradicijos kalbėsenos ir pasaulėžiūros žinotinumas privalo savitus spręsmus dėstyti ant gyvensenos 

žinomumo išskirtinių numatymų.  Dvi svarbiausios profesionalumo kategorijos, padedančios suvokti 

veiklinantį procesą ir subendrintai aprašyti jo sudėties elementus – veiklinanti tarpusavio patikra ir 

veiklinanti valda. Šios kategorijos įvardina tvarkos-metodologinę reikšmę ir padeda analizuoti 

veiklinančią pažangą, aiškintis jos žinotinumo ir užimtumo ypatumus. Veiklinanti valda – pasaulio ir 

asmenybės veiklinančios koncepcijos invariantas. Tie numatymai, kurie iškelia naują pasaulio ir 

asmenybės koncepcijos invariantą (atidaro naują valdą) ir tie, kurie ryškiausiai ir pilniausiai išreiškia 

įtvirtintą koncepciją, esančią vienos ar kitos valdos įprasminime – reiškiasi tradicijos kalbėsenos ir 

pasaulėžiūros žinotinumo priemone. Ir ne tiek svarbu ar tie numatymai priklauso „masiškumui“ ar 

išrinktinumui. Taip išmokymo lygmuo šiuolaikiškume sustabdo metodologinę problematizaciją. 

Veiklinančio proceso analizavimas teorizuoja savitos priemonės regėjimą ir, visų pirma, išskiria tvarką, 

padedančią apriboti veiklinančios valdos ir vienokios ar kitokios numatymų grupės priklausymo jai 

ypatumus. Šio uždavinio sprendimo seka pirmiausia išskiria klodus, apimančius numatymų 

veiklinančias koncepcijas. Tai aštuoni klodai, kurių kiekvienas išryškina žmogaus tarpusavio patikros su 

įasmenintomis vidinėmis ir viešosiomis aplinkomis apribojimo rėptį. 

 Pirmasis klodas („aš-aš“) asmenybės vidinė komunikacija, vidinė tarpusavio patikra, apribota jos 

savastingumo genotipo, perduodamumo, gyvensenos tabu, žinomumo ir žinojamumo, „necenzūruoto“ 

žinomumo ir bendrumo ir kt. prieštaravimais. Šis klodas numatyme – „judrumas dvasingume“, 

žinomumo srautas ir vyraujanti išminties-stebėsenos problematika: kokios manumo „aš“ ribos, kaip šis 

manumas  įasmenintas, kuo panašus su kitais; kas esamybėje „aš“ ir kame manumo paskirtis. Tai   

numatymo   klodas, kuriame esatyje derinamas žmogaus kaip asmenybės veiklinantis su-žinomumas. 

 Antrasis klodas („aš-tu“) žmogaus komunikacija su kitu žmogumi. Šiame klode vyrauja 

dorovinė/įsipareigojimo problematika. 

 Trečiasis klodas („aš-mes“) – asmenybės bendravimo planai bendrumuose ir tarpusavio 

patikrose su bendrumų aplinka, užsiėmimu, užimtumu, viešinimu, sutartu viešinimu, bendrinimu. Tai 

numatymo klodas, kuriame vyrauja bendrumų-politinė ir teisinė (teisus, teisėtas) problematika. 

 Ketvirtasis klodas („aš-mes visi“) – žmogaus sąveika su žmonija ir žinotinumu. Tai klodas, 

kuriame vyrauja žinotinumo išminties (istorijos filosofija), bendrumų-išmintingumų (socialinė 

filosofija), žmogiškumo (humanitarinės) problemos. 

 Penktasis klodas („aš-visa“) – asmenybė ir ją supanti savastinga aplinka (gamta). Tai klodas 

kuriame vyrauja mokymų apie savaeigiškumą ir savastingumą išmintyje problemos (gamtos mokslai, 

gamtos filosofija). 

 Šeštasis klodas („aš-visa mūsų padaryta) – asmenybė ir tai kas žmogaus padaryta/antrasis 

savastingumas. Tai klodas, kuriame vyrauja bendrumų/savastingumų/išminties problemos. (Ž.Ž. Ruso 

pasekėjai, urbanizmas, ekologiniai klausimai ir t.t.). 

 Septintasis klodas („aš-visa mūsų padaryta dvasingumo sferoje). Tai klodas, kuriame vyrauja 

gyvensenos sekodaros ir suvokimo problemos (kultūrologija ir hermeneutika). 

 Aštuntasis klodas („aš – visa-bendriausiai“) – žmogus ir pasaulio sutvertis. Tai numatymo 

klodas, kuriame vyrauja religinė ir globali metafizinė problematika: tai, kas esti pasauliu ir koks jis; 

kokia gyvastingumo, gyvybingumo prasmė; kas tai mirtis; kas tai žmogus jo sąveikoje su Visata? 
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 Veiklinantis numatymas daro veiklinantį pasaulį – realumo modelį. Veiklinantis pasaulis 

pripildytas prasmėmis, prisotintas koncepcijomis. Veiklinanti koncepcija apribojama derinant 

nelanksčiąsias idėjas ir idėjas, rodomas numatymo lankstume. Pastarosios idėjos apima vieną ar keletą iš 

aštuonių galimų konceptualių klodų. Numatymo bendra veiklinanti koncepcija priklauso nuo:  

1. kiekvieno iš aštuonių galimų klodų asmeniškumo arba jo nebuvimo; 

2. visų suasmenintų konceptualių klodų hierarchinio išdėstymo (kurie iš jų vedantieji ir 

vyraujantys, kurie priklausiniai);  

3. kiekvieno suasmeninto konceptualaus klodo autorinio traktavimo (idėjinio užpildo); 

4. konceptualių klodų prasmės, reikšmės ir hierarchinio išdėstymo pakitimų žinotinumo-

gyvensenos konteksto ir žinotinumo-priėmimo terpės kitimo eigoje. 

 Pirmieji trys parametrai apriboja numatymo prasminį branduolį bet kokiame jo prasmės 

žinotinumo judrume. Tuo pačiu išryškinama duoto numatymo rėpties priklausymas vienai ar kitai 

veiklinančiai valdai. Ketvirtasis momentas apriboja numatymo prasmės ir reikšmės priimtinumą 

naujame sustojime/epochoje. Veiklinantys numatymai, priklausantys duotai veiklinančiai valdai, visada 

vardina panašumus pagal pateiktus parametrus, t.y. vardina invariantišką veiklinančią koncepciją, 

išreikštą per struktūrą panašią į veiklinančius-konceptualius klodus. Veiklinančių tarpusavio patikrų 

aprėptis taip pat vardina tvarkymo reikšmę ir gali suteikti veiklinančio proceso analizavimo gebėjimus. 

Bet koks duotas veiklinančio proceso etapas gali būti apibūdintas ne tik iš konceptualaus invarianto ir 

jame esančio pasaulio modelio žiūros taško, bet ir iš veiklinančio proceso etape pateiktų 

(nustatytų/suprastų) veiklinančių tarpusavio patikrų pobūdžio ir rėpties, paveldo dalies ir novatoriškumo 

ar pan. žiūros  taško. Baigtinai – svarbūs metodologiškai, reikšmingais vardintini išryškinimai:  

o veiklinančio proceso viešųjų ryšių su žinotinumu, ūkininkavimu, bendrumų judrumu 

bendrinime; 

o veiklinančio proceso atverčių tarpusavio sąveikos su kitais bendrinančio žinomumo 

faktoriais/veiksniais (išmintimi, derinimu, dorove, teise, išmokymu, tikyba); 

o duotos pasaulėžiūros pažangos proceso tarpusavio patikrų su kitais jos matymais; 

o veiklinančio proceso tarpusavio sąveikų su kitokiomis profesionalumo ir gyvensenos veikimo 

formomis (dizainas, mados ir t.t.); 

o tradicijos kalbėsenos proceso tarpusavio sąveikos su viešinimo paveldu. 
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19. Žinotinumui. Profesionalizavimo problemų 

aiškinimo/si vediniai teorizavimui ir praktikavimui 

 

Profesionalizavimas – profesionalaus ir veiklinančio 

veikimo išmintis (Mokymas apie pasaulio profesionalaus 

ir veiklinančio tapatinimosi dėsnius/ įstatymus) 

 

Savitos priemonės pagrindinių dėsningumų atskleidimas aiškinimo/si išmokyme ir baigtinis 

siekinys, ir teorizuojantis vedinys – tai išmokymo išminties dalis. Profesionalumo disciplina galima kaip 

savitas teorizavimas-metodologizavimas, vienas iš mokymų apie išmintingumą. Tuo pačiu būtina aptarti 

vedinius, skirtus profesionalaus ir veiklinančio veikimo bendriems dėsniams, o taip pat apibūdinančius 

profesionalumo kategorijų aprėptį. Kas tai profesionalumo dėsniai ir koks profesionalumo kategorinis 

tvarkymo imtis, aprūpinantis šių dėsnių atskleidimą? Kai jau pabandyta išskirti profesionalumui 

svarbiausią problematiką ir apibūdinti profesionalumui priskirtinas pagrindines kategorijas, galimas 

sisteminimas. Sisteminant išskirtinos kategorijų pagrindinės rėptys, po to teiktinas jų ryšių pobūdis, o 

taip pat joms priskirtinų sąvokų išdėstymas „pavaldume“, atmenant, kad tarp profesionalumo sąvokų ir 

kategorijų nėra neįveikiamų ribų – jos gali pereiti viena į kitą. Profesionalumo kategorijos tai ne tik 

labiau subendrintos sąvokos, apimančios platesnį gyvastingumo reiškinių ir jų profesionalių ypatumų 

ratą, bet ir  

o profesionalumo prieštarų pakitusi forma; 

o bendražmogiškai reikšmingų prieštarų negretintinas vietas siejanti grandis aplinkoje; 

o bendražmogiškai reikšmingų prieštarų spręsmo racionali forma; 

o profesionalaus reiškinio esatį ir tariamumą siejanti grandis aplinkoje. 

 Profesionalumo kategorijos – algebrinė (supaprastinta) forma („nuotrauka“), subendrintai 

išreiškianti aritmetines (konkrečias/įtvirtintas) materialumo ir dvasingumo procesų profesionalumo 

pasireiškimų smulkmenas. Kiekviena kategorijų rėptis (tipas) pasireiškia tvarkymo imtimi, atitinkančia 

vienokią ar kitokią reiškinio, veiklinančio numatymo arba veiklinančio proceso analizavimo rėptį. 

Šiuolaikiškume sistemintinos profesionalumo kategorijos savitai jungiančios šias rėptis:  

o metakategorija (profesionalumas); 

o kategorijos profesionaliam veikimui (gėrio dėsniai, profesionali panauda, dizainas, veiklinantis 

projektavimas, profesionalus orientavimasis/kryptingumas, polinkis, idealas, matas) – profesionalus 

pasaulio tapatumo analizavimo tvarkymo imtis; 

o kategorijos profesionalumo ypatumams ir pasaulėžiūros sąveikai su tikrove (gėrybė, kilnumas, 

pasiaukojimas, neatitikimas, nekartotinas, žalingas) – tikrovės ir pasaulėžiūros profesionalaus 

brangintinumo analizavimo tvarkymo imtis; 

o kategorijos pasaulėžiūros pažinumo sekodarai (veiklinantis kartotinumas, metodas, veiklinanti 

teisybė, veiklinanti koncepcija) – gnoseologinio analizavimo tvarkymo imtis, ryškinanti pasaulėžiūros 

atitikimo tikrovei pobūdį;. 

o kategorijos pasaulėžiūros bendrumo sekodarai (užsiėmimas, dalumas/uždarumas, viešumas, 

idėjiškumas, užimtumas, užimtumo plėtra, bendražmogiškumas) – tvarkymo imtis sociologiniam 

analizavimui; 

o kategorijos pasaulėžiūros vertybiškumo sekodarai (profesionalumo idealas, vertybė, 

veikliškumas, įžymus išrinktinumas) tvarkymo imtis vertybiniam analizavimui (aksiologija); 

o kategorijos pasaulėžiūros būties sekodarai (veiklinantis numatymas, išrankumas, masinė ir 

elitinė pasaulėžiūra, akivaizdumas) – tvarkymo imtis ontologiniam ir stilistiniam analizavimui; 
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o kategorijos pasaulėžiūros teorizavimo žinotinumui (veiklinantis procesas, valda, veiklinanti 

tarpusavio patikra: paveldas, atostūmis, įtaka; veiklinantis progresas) – tvarkymo imtis sulyginamajam 

analizavimui; 

o kategorijos pasaulėžiūros žmogiškumo sekodarai (žinovas, darbingumo etapas, darbingumo 

kelias, veiklinanti buitis) – tvarkymo imtis gyvastingumo ženklinimo analizavimui (antropologija, 

biografinė analizė, CV projektavimas); 

o kategorijos pasaulėžiūros darbingumo genetikai (sugalvojimas, apmatai, juodraštis, variantas)  - 

tvarkymo imtis darbingumo-iškilimo, kilmės ir teksto sekodaros analizavimui; 

o kategorijos pasaulėžiūros stebėsenai (gebėjimas, skvarbumas, dvasingumas, įkvėpimas, 

darbingumo fantazija, veiklinantis pasikartojamumas/vaizdiniai) – tvarkymo imtis darbingumo – 

stebėsenos analizavimui; 

o kategorijos pasaulėžiūros priimtinumui (veiklinantis mėgavimasis, veiklinantis priimtinumas, 

taurumas, „priėmimo lūkesčių lygis“) – tvarkymo imtis priėmimo analizavimui; 

o kategorijos pasaulėžiūros įforminimo sekodarai/morfologijai (matymai: tradicijos kalbėsena, 

minties išskirtinumas, masiškumo modeliavimas, vaizdo išskirtinumas ir t.t.; kiltys: visumos 

aiškinimas/is, paieška, pasirinkimas, vaizdo išskirtinumas sklaidai, monumentalus vaizdo išskirtinumas 

ir kt.; rodymai: tradicijos kalbėsenoje – žinotinumo aiškinimas/is, žinomumo aiškinimas/is, žinojamumo 

aiškinimas/is, žmogiškumo paieška, asmenybiškumo paieška - panašiai ir kituose pasaulėžiūros 

matymuose) – tvarkymo imtis matymų tarpusavyje ir žinotinumo-gyvensenos analizavimui; 

o kategorijos pasaulėžiūros struktūrai (veiklinantis tekstas, kontekstas, veiklinantis laikas, erdvė, 

terpė) – tvarkymo imtis struktūriniam/sudėtingumo analizavimui; 

o kategorijos pasaulėžiūros veiklinančios komunikacijos ir semiotikos teorizavimui (adresatas, 

adresantas, ženklas, metaženklas, kodas, veiklinantis subendrinimas, išraiška) – tvarkymo imtis 

ženklinimo, subendrinimo, reiškinio analizavimui; 

o kategorijos veiklinančio vertinimo teorizavimui ir metodologizavimui (interpretacija, 

įvertinimas, numatymo veiklinantis statusas; poeigos: bendrumo sekodaros, įtvirtinimo-žinotinumo, 

sulyginimo, gyvastingumo ženklinimo/biografinė/CV projektavimo, darbingumo-genetinė/kilties, 

struktūrinė/sudėtingumo analizė, mikroanalizė, dėmesingas skaitymas) – tvarkymo imtis numatymo 

veiklinančiam-vertinančiam analizavimui; 

o kategorijos smalsumo profesionalumu skatinimui (asmenybės visašalė pažanga, brangintinas 

dvasingumas, asmenybės profesionalūs interesai ir reikmės) – tvarkymo imtis pasaulėžiūros 

profesionalios patikros analizavimui; 

o kategorijos veiklinančios gyvensenos išrankumo teorizavimui ir praktikavimui (sutarimai, 

parama, užsakymai bendrumui, atlygis) – tvarkymo imtis veiklinančiai politikai/suderinamumui 

analizuoti; 

Profesionalumo kategorinė tvarkymo imtis turtinama prieigose: 

o pirmiausia, veiklinančių reiškinių ir procesų teorizuojančio aprašymo rezultatų fiksavimu 

(tarkim, realumo, pakylėtumo, jausmingumo kategorijos); 

o antra, perkeliant į profesionalumą terminus iš kitų gyvensenos sričių (kilnumas, metodas, 

koncepcija, priimtinumas ir pan.); 

o trečia, įvesdinimo į pasaulėžiūrą terminams suteikiant išplėstinę reikšmę (individualumo, 

masiškumo modeliavimas profesionalume ir pan.); 

o ketvirta, paveldo kategorijų tarpusavio patikrose ir sintezėje (neatitikimas ir pasiaukojimas – 

neatitinkantis pasiaukojimas, pasiaukojimo neatitikimas);  

o penkta, praturtinant profesionalumą įvairiame viešume esančiu veiklinančių reiškinių 

teorizuojančio regėjimo paveldu; 
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o šešta, naujų išmokymo disciplinų kategorinio aparato korektiška panauda (struktūravimo, 

semiotikos, masinės komunikacijos teorizavimo, įvesdinimo į išmokymą, vertybiškumo sekodaros, 

suvokimo ir t.t.). 

 Pasaulėžiūros kategorinės tvarkymo imties plėtimas leidžia pasaulėžiūrą pamatyti visame jos 

sudėtingume ir kartotinumų daugyje, padeda daug tinkamiau ir lanksčiau suformuluoti pasaulio 

profesionalaus ir veiklinančio tapatumo dėsnius. Pasaulėžiūra tuo pačiu reiškiasi kaip bendrinančio 

žinomumo viena iš formų ir kaip profesionalaus veikimo rėptis, dargi jo ypatingoje sferoje. Atitinkamai 

pasaulėžiūra paklūsta ne tik visoms bendrinančio žinomumo formoms, bendriems dėsniams (susieta su 

ūkininkavimu/ekonomika, naudojasi kai kuriuo sąveikaujančiu išskirtinumu; savita pažanga atsiveria 

bendrume-žinotinume, pasirodo aktyvioje tikrovės patikroje), bet ir profesionalumo metadėsniams, o 

taipogi naudojamo veiklinančio veikimo ypatingiems dėsniams. 

 Profesionalumo kaip mokymo interesų sferai priskirtinas pastarosios dvi dėsnių grupės 

(profesionalumo metadėsniai ir veiklinančio veikimo ypatingi dėsniai). Jie atveria esatyje derinamus ir 

neišvengiamus ryšius pasaulėžiūros priimtinume ir pažangoje, bendrumo būtyje, profesionalaus veikimo 

ir veiklinančio darbingumo procese. Pagal tai vykdoma profesionalumo dėsnių atitinkama išranka.  

o Profesionalaus veikimo metadėsniai, apibūdinantys pasaulio profesionalaus tapatinimo procesą 

sąvadinėje sekoje: 

1. tikrovės profesionalumo ypatumai atsiranda dėka to, kad veikimo procese žmogus pasaulio 

reiškinius įsijungia į savitą praktiką ir išdėsto juos apribotoje vertybinėje sąveikoje su pasauliu; šalia to 

išryškėja šių reiškinių tapatumas, žinotinume atverta žmogaus naudojimosi jais pakopa ir žmogaus 

laisvės matas; 

2. profesionalus veikimas: a) esatyje derinamas atsakomingai priemonės tapatumo vidiniam 

matui ir žmogaus idealams; b) stengiasi padaryti nepraeinančią bendražmogišką vertybę; c) kadangi 

darbingumo rezultatas žinovo laisvės ir profesionalumo produkto naudotojo sfera, bendrumas vardina 

poveikį prieš atotrūkį. 

Profesionalizavimo tapatinimo aukščiausia forma – pasaulėžiūra, kur šalia metadėsnių veikia 

ir ypatingi dėsniai. Pastariesiems priskirtini veiklinančio darbingumo, pasaulėžiūros būties bendrume, 

veiklinančio priimtinumo ir veiklinančio proceso dėsniai: 

o veiklinančio darbingumo dėsniai atskleidžia esatyje derinamus ir neišvengiamus/būtinus 

darbingumo „genetikos“, „antropologijos“ ir gnoseologijos ryšius. Darbingumas: 

a) esatyje derinamas per veiklumu pasižyminčią asmenybę arba kolektyvą; 

b) grindžiamas apribotu veiklinančiu metodu; 

c) vyksta kartotinumo mąstysenos forma; 

d) kartotinumo mąstysenos procese padaromas neantrinamas pirminis/originalus 

veiklinantis pasaulis; 

e) apima realumą ir įkūnija žinovo/autoriaus asmenybę; 

o pasaulėžiūros būties bendrume dėsniai atskleidžia esatyje derinamus neišvengiamus/būtinus 

pasaulėžiūros ontologijos ir sociologijos morfologinius, semiotinius ir komunikatyvius ryšius: 

1. pasaulėžiūros būties forma reiškiasi  

a) veiklinančiu numatymu; 

b) vardinamu matymų, kilčių, rodymų apribojimu ir atvaizduojamumo pobūdžiu; 

c) esatyje derinamu kaip materialia priemone – ženklu, kuris gyvensenos ir veiklinančio 

paveldo terpėje, bendrinančio manymo terpėje išryškina savitą komunikatyvųjį ypatumą ir pateikia 

žmonėms apribotą veiklinančią koncepciją, apimančią profesionalumo vertybę; 

2. pasaulėžiūra: 

a) nukreipta į žmogiškumą; pasaulėžiūros žmogiškumo krypčių netinkamumas iškreipia ir 

sugriauna pasaulėžiūros savastingumą; 
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b) veržiasi per veiklinančio mėgavimosi funkciją sutvirtinti asmenybę kaip savitą vertybinį 

reikšmingumą;  

c) bendrina žmogų per pažinumo, smalsumo skatinimo, profesionalumo funkcijas 

(skiepijamos bendrinančiai reikšmingos savybės); 

o veiklinančio priimtinumo dėsniai atskleidžia esatyje derinamus ir neišvengiamus/būtinus 

veiklinančio priėmimo ryšius. Veiklinančio priimtinumo procesas  

a) saugotinas, intymus, vykstantis žmogaus žinomumo gilumoje, aktyvus darbingumu 

(priėmėjas ir numatymo „bendraautorius“, ir besibendrinantis darbingume, ir savitas numatymo 

veiklintojas );  

b) apjungiantis gyvensenos bandymus asmenybinėje apšvietoje, kurioje numatymo 

interpretacijos ir įvertinimo atvertis priklausoma nuo priėmimo grupės; 

c) numatymo interpretavimų ir įvertinimų įvairumo platumas priklausantis nuo galimybių 

aktyviai susitikti su įvairiais priėmimo sustojimais/epochomis ir priėmimo grupėmis; įvertinimų ir 

interpretavimų įvairumo platumo ribų įveika atsiverianti numatyme esančioje veiklinančio priimtinumo 

programoje; 

d) teikiantis mėgavimąsi profesionalumu, kuris skatina šio priimtinumo darbingumo 

aktyvumą; 

e) mėgavimosi profesionalumu intensyvumas priklausantis nuo veiklinančio numatymo 

struktūros sudėtingumo ir tvarkybos;  

o veiklinančio proceso dėsniai atskleidžia esatyje derinamus ir neišvengiamus/būtinus 

pasaulėžiūros ir žmonijos veiklinančios gyvensenos žinotinumo pažangos ryšius. Veiklinantis procesas 

a) esatyje derinamas per veiklinančių valdų atsiradimą ir rungtyniavimą; 

b) esatyje derinamas per veiklinančių tarpusavio patikrų užimtume ir užimtumo plėtroje 

aprėpties įasmeninimus, kurie vyksta atskirų žinovų/autorių, veiklinančių srovių, mokymų ir ištisų 

veiklinančių sustojimų ir gyvensenų lygiu; 

c) progresyvus – pakyla veiklinančios mąstysenos rėptis, turtėja numatymo struktūra, 

numatyme prisideda gyvensenos-atvaizdavimo sluoksniai; 

d) tuo pačiu išaugantis anksčiau padarytų veiklinančių vertybių nepraeinančią reikšmę – 

visuose sustojimuose/epochose jos lieka šiuolaikiškumo amžinaisiais palydovais; 

e) veiklinantis žinomumas atsakomingas asmenybės veikimo žinotinoms įtvirtinimo 

formoms, asmenybės rėpčiai ir gyvastingumo/gyvybingumo kartotinumui. 

 

Profesionalizavimas – smalsumo profesionalumu 

skatinimo teorizavimas (Žmogiškumas/humanizmas – 

profesionalizavimo ir pasaulėžiūros aukščiausias siekis ir 

prasmė) 

 

Smalsumo profesionalumu skatinimas – valda formuojanti darbingume pilnatvišką asmenybę: 

intelektualią, stabtelėjusią, valingą, vertybiškai kryptingą. Toks smalsumo skatinimas įsiskverbia į visas 

žmogaus gyvastingumo sferas: mąstysenos gilumą, jausenų jautrumą, išrankumo pobūdį, nuorodas. 

Mokymas apie profesionalumą duoda profesionalizavimo žinias. Smalsumo profesionalumu skatinimas 

visaapimantis ir apriboja ne tik žinias bet ir žmogaus būdą. Smalsumo profesionalumu skatinimo 

procese žmogui profesionalumas tampa pažinus ne tik kaip apribotos žinios, bet ir tampa tarsi jo savita 

dalimi. Šalia to asmenybė formuojasi visaapimančioje patikroje: 

1. teorizuojamu profesionalumu; 

2. savaimingumo /gamtiškumo ir bendrinimo/bendruomeniškumo pasauliu; 

3. pasaulėžiūros numatymais; 
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4. profesionalumo veikimu, apimančiu profesionalių ir veiklinančių vertybių priimtinumą ir 

darbingumą pagal gerovės dėsnius ir kitus profesionalumo dėsnius. 

Profesionalus smalsumas skatina asmenybės visaapimančius profesionalius įsitikinimus kartu su 

intuityviu kryptingumu ir savitomis išraiškomis visose veikimo formose. Tam reikalingas ne tik 

mokymas apie profesionalizavimą bet ir apšvieta: asmenybė privalo įgyti profesionalias žinias ir 

įsitikinimus, profesionalius polinkius ir veiklinančius įgūdžius, darbingumo ir pasaulėžiūros 

priimtinumo gebėjimus. Smalsumo profesionalumu skatinimas suteikia gebėjimus asmenybės savitumo 

pažinumui ir savitam gilinimuisi, savito vertingumo su-žinomumui; tai viena iš aukštųjų žmogaus 

bendrinimo su žmonija, žmogaus įvesdinimo į bendrumą formų. Smalsumo profesionalumu skatinimas 

visiškai svetimas didaktikai. Asmenybės patikra vyksta be naudos, atokiai, netyčia. Smalsumo 

profesionalumu skatinimo siekiai tiek platūs, kad nėra tiesioginės naudos, bet ryškėja platus bendrinantis 

proceso reikšmingumas, žmogus krypsta link bendražmogiškų vertybių žinomume, jų prioritetinės 

reikšmės. Smalsumo dora skatinimas formuoja žmogų su bendrumo savybėmis, aktualiomis duotajam 

bendrinimui/si, o smalsumo profesionalumu skatinimas vardina ne tik duoto bendrinimo matymą, bet, 

baigtinai, visą žmoniją kaip terpę, asmenybės gyvastingo veikimo kryptį ir kriterijus. Smalsumo 

profesionalumu skatinimas – tai žmogaus darbingumo pažangos gebėjimai, jo išmokymas žmogiškosios 

sąveikos su pasauliu tiesoje. Tai šaltinis ir smalsumo profesionalumu skatinimo aktualumui, artėjančiam 

sferos išsiplėtimui ir reikšmei.  

Pradžioje smalsumo profesionalumu skatinimas tiesiogiai parengia žinomume profesionalumo 

sritį: profesionalumo polinkiai, vertybiškumo kryptys, idealai, nuorodos, kriterijai. Tačiau į savitos 

patikros terpę patenka visa asmenybė. Tikėtinas optimalus smalsumo profesionalumu skatinimo 

rezultatas – formuojama asmenybė – pilnatviška ir harmoninga, savitai ir brandžiai vertinga, 

darbingume aktyvi, besinaudojanti išaukštinta individualia profesionalia gyvensena, leidžiančia 

žmogaus gyvasčiai būti gyvybinga ir veikti įtikinančiai, pilnatviškoje valdoje, pasirinktinai, 

produktyviai, praktiškai ir bendražmogiškai reikšmingai. Vyraujantis žmogaus profesionalaus smalsumo 

skatinamas rodiklis – jo išskirtinis asmenybinis darbingumo tikrinimas, jo žmogiškumo pobūdis, 

brangintina elgsenos rėptis, elgesys ir viešasis pavidalas kaip besikartojantys aukštieji polinkiai. 

Pasaulėžiūra – smalsumo profesionalumu skatinimo branduolys ir generuojanti aplinka. Į ją įvesdinama 

ir dizaino, ir fizinio išskirtinumo profesionalumo aspektų, ir kitų veikimo formų, savyje talpinančių 

profesionalizavimo turinį, pagalba. Smalsumo profesionalumu skatinime ypatingai pažymėtinas 

mėgavimosi/pomėgio  poveikis: asmenybė formuojasi mėgavimosi profesionalumu forma – dėl to šis 

procesas ne tik neprimestas, ne savavalis, o sietinas su džiugesiu. Smalsumo profesionalumu skatinimo 

tikrumas labiausia pasireiškia „žaismės situacijoje“: potyriai ir mintys žmoguje aštrėja nesavanaudiškoje 

apsuptyje, stiprinant žinomumo vidinį darbą (be pateiktos išeigos nedelsiant duotoje padėtyje imtis 

praktinio patikrinimo), rengiant žmogų gyvybingam gyvastingumui, poelgiams/elgesiui artėjančiose 

realiose plataus spektro situacijose. Smalsumo profesionalumu skatinimo siekiams ypač reikšminga 

užimtumo elgsena ir elgsenos paveldas, kurie pripildomi žaismės momentais ir pergalvojami 

šiuolaikiškume. Smalsumo profesionalumui skatinimas šalia to sprendžia ir kompensacinius uždavinius, 

atitraukiant žmogų nuo gyvastingumo/gyvybingumo potyrių kartėlio ir paruošiant rungtis dėl pasaulio 

gerovės ir pastarosios savito išsidėstymo jame. Ši smalsumo skatinimo rėptis sprendžia ir apšvietos-

atradimo uždavinį – gelbsti asmenybei dvasingume turtėti naujomis žiniomis ir profesionalumo 

bandymu. Taip išdėsčius matomi smalsumo profesionalumu skatinimo funkciniai ypatumai: 

o vykdytojiškumas – žmogaus potyrių ir polinkių, jo pavidalo ir gyvybingų poelgių aštrinimas ir 

aukštinimas; 

o vertybiškas – kryptingas poveikis – asmenybei įskiepytas gebėjimas įtvirtinti tikrovės ir 

pasaulėžiūros reiškinius, išdėstyti hierarchiškai organizuotą (sandarią) vertybių sistemą ir parinkti šiai 

sistemai atitinkančią veikimo valdą; 
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o atsakomingumas – žinovo žmoguje pažadinimas, reikmių ir gebėjimų pažanga darbingam 

pasaulio ir pasaulėžiūros priimtinumui, veikimo darbingam pobūdžiui. 

  XX amžiaus pasaulėžiūra išryškino nuolat augančio žmogaus koncepciją. Tačiau augimo 

rezultatai gali būti ir neigiami, jeigu augimas neapšviestas žmogiškumo idėjomis, o žmogus be savęs 

neturi bendrinimesi kitų siekių. Egoistinio pobūdžio pažanga tai žmogiškumo žmoguje sunaikinimas. 

Žmogus privalo savąją savastį atiduoti žmonėms, būti žmogumi kitiems; kitaip uždarumas savyje atima 

iš gyvastingumo prasmę ir ji paverčia absurdu/kvailybe. Vienodai pražūtinga: ir asmenybės augimas be 

žmogiškojo jos bendrinimosi bei savito vertybiškumo; ir bendrumo augimas, nepaisant žmogaus 

dalumo/uždarumo/privatumo laimėjimų. Žmogiškumas žinotinume dažnai donkichotiškas, techninio 

progreso išmokymo pažangos iškreiptas (atrasti „milteliai“ fejerverkui ir parakas žudynėse; atomo 

skaidymas ir bomba Hirosimoje). Tarsi aišku, kad be žmogiškumo nėra tinkamai bendrinančio progreso. 

Tad kuo gali pasitarnauti pasaulėžiūra? Gėriu gelbėti pasaulį? Žmogiškuose (žmonijos) bendrumuose 

veikia daug jėgų – gėris, pasaulėžiūra – taip pat. Svarbiausia išmokti neleisti griauti to, kas padaryta – 

kol bendrinančiai neapgalvota ir neįvertinta.  Mokymą aukština siekis suteikti žmonėms žinojimą. 

Techniką aukština siekis – atsiremiant į žinojimą įgytą išmokyme, aprūpinti žmonių materialumo ir 

dvasingumo reikmes, aptarnauti smalsumą. Pasaulėžiūrą aukština siekis – visašališka bendrume 

reikšmingos ir savitai vertingos asmenybės pažanga, jos reikmių ir vertybiško kryptingumo formavimas.  

Dėl to pasaulėžiūra geba išmokymo ir techninį progresą apšviesti žmogiškumo idėjomis, 

pamatyti/parodyti dvasingume.  

  Žmogaus pažanga, jo nuolatinis aukštinimas – eiga per bendrinimus, vardinant žmones; 

bendrinimų pažanga – eiga per žmogų, vardinant asmenybę. Toks žmogaus ir žmonijos ryšys – 

žinotinumo/istorijos prasmė ir esmė. Pasaulėžiūros aukščiausia žmogiška paskirtis – žinotinumo 

progreso, vardinančio žmogaus laimėjimus/laimę (dalingumą/dalį) gebėjimai.  

 

 

 


