
AR ATOMO TYRINĖJIMAI PRADĖJO NAUJĄ ERĄ?

Mūsų laikais labai dažnai vartojami tokie posakiai kaip istori
nis įvykis, epochinis išradimas, naujos eros pradžia ir panašūs. Čia 
mus domina klausimas, ar atomo struktūros pažinimas ir jo paslap
čių vis toliau progresuojąs aiškinimas pradėjo naują erą ? Pradžioje 
tektų išsiaiškinti, ką mes laikome nauja era ir apie kokią naują erą 
čia klausimą keliame.

Era laikome ilgesnį laikotarpį, periodą, kuris aiškiai skiriasi 
savo ryškiom, būdingom tam laikotarpiui žymėm, nuo ankstyves
nio laikotarpio. Iš kitos pusės, atomo sudėties pažinimas yra rezul
tatas tiksliųjų mokslų darbo, glaudžiai bendradarbiaujant su tech
nologija, t. y., mokslo žinių pritaikymu praktiniams žmonijos rei
kalams. O toji žmonijos minties veiklos sritis susikūrė ir išsivystė 
tiksliesiems mokslams darant milžinišką pažangą per paskutiniuo
sius šimtmečius. Žmonijos gyvenimo sąlygos žemės rutulio pavir
šiuje iš pagrindų pasikeitė, ir civilizacija pasiekė nuostabiai aukštą 
lygį kaip tik mokslo laimėjimų dėka. Todėl čia ir domėsimės žmo
nijos minties evoliucijos ir laimėjimų keliais ir specialiai ta žmoni
jos minties darbo sritimi, kurią vadiname mokslu. Todėl ir klausimą, 
kurį sau pastatėme, formuluosime taip : ar atomo tyrinėjimai sudarė 
revoliuciją mokslo pažangos kelyje ir tuo būdu pradėjo naują erą ?

Pagarsėjusioje šiais laikais knygoje — Le Phénomène Humain — 
mokslininkas paleontologas jėzuitas kunigas Pierre Teilhard de Char
din, kalbėdamas apie žmogaus evoliuciją, yra pasakęs, kad toji evo
liucija neina vienu, tiesiu keliu, bet keičia kelius ir kryptis ir net 
kartais patenka į akligatvius.

Žmonijos mokslinės minties vystymesi, žengiant pirmyn evoliu
cijos keliu, irgi galima pastebėti posūkių naujom kryptim ar perė
jimų į naujus, platesnius, atveriančius naujus horizontus, kelius. 
Ne be to, kad ir čia nebūtų patenkama į akligatvius, iš kurių ten
ka ieškoti išeities. Bet laimei, mokslinės minties vystymosi srityje, 
nežiūrint įgimto žmogui ir net mokslinėje srityje pasireiškiančio 
tam tikro inertiškumo, tas paprastai, tartum, stimuliuoja greitesnį 
naujo, tikro kelio suradimą.

Toks žmonijos mokslinės minties evoliucijos perėjimas į naujos 
krypties ar naują platesnį kelią ir sudaro naujos mokslinės eros 
pradžią.
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Daug kas mūsų laikus vadina atominės eros pradžia. Žinomas 
autorius, Pittsburgo vyskupas J. J. Wright, savo Rosary Kolegijoje 
skaitytoje paskaitoje, pavadintoje The Spiritual Approach to the Space 
Age, pavartojo erdvės eros pavadinimą. Man atrodo, kad šis pava
dinimas labiau tinka mūsų laikams gal todėl, kad jis rišasi su kai 
kuriom mano tolimesnėm išvadom. Bet ar prasidedančią erą vadin
tume atomine ar erdvės era, tai visvien būtų mokslo era.

Palyginus su žmonijos gyvavimo amžiumi, jos istorija nėra sena, 
o minties vystymosi ir laimėjimų istorija yra dar jaunesnė. Visgi 
buvo daryta bandymų nustatyti minties vystymosi kelių gaires. 
Auguste Comte mėgino sudaryti žmonijos minties evoliucijos sche
mą, kurioje jis išskyrė tris periodus arba stadijas : fetišizmo arba 
animizmo, metafizikos ir pagaliau pozityvizmo. Tai buvo jo taip 
vadinamas trijų etapų dėsnis. Šių dienų mokslo šviesoje šioji sche
ma atrodo ir netiksli ir nepilna. Sunkiau dar tikėtis Įžvelgti minties 
vystymosi evoliucijoje bent koki periodiškumą. Man žinomas tik 
vienas mėginimas surasti periodiškumą filosofijos istorijos eigoje, 
padarytas prieš daugiau kaip šimtą metų Sorbonos universiteto 
profesoriaus V. Cousin, kuris manė suradęs filosofijos istorijoje pa
sikartojančius materializmo, idealizmo, misticizmo ir skepticizmo 
ciklus. Dar mažiau galimybės pasireikšti periodiškumui galima tikė
tis mokslinės minties vystymesi — mokslinio pažinimo progrese — 
dėl jo vėlesnio atsiradimo bei pasireiškimo ir dėl jo specialaus cha
rakterio.

Bet užtat mokslinės minties vystymosi eigoje galima lengvai ir 
aiškiai susekti eros atsiradimą ir epochini vystymąsi, kol vėl nepri
einama naujų revoliucinių pasikeitimų, o su jais ir naujos eros pradžios.

Naujos eros pradžia tai nėra koks nors atskiras momentas, 
viena ryški data, bet trumpesnis ar ilgesnis laikotarpis, trumpiau 
ar ilgiau užsitęsęs procesas, Įvykdomas kelių žmonijos minties ga
liūnų, kuriuos paprastai supa eilė smulkesnių, ne tiek žymių moks
lo vyrų. Ir grupės tokių žmonių nuostabiai atsiranda reikalingame 
žmonijos mokslinės minties persilaužimo laikotarpyje, tartum atsi
liepdamos į to laikotarpio pareikalavimus ir išreikšdamos jo dvasią
— Zeitgeist. Ir grupės tų žmonių, papildydami vieni kitų darbus, 
darniai praveda persilaužimo procesą ir mokslinės minties evoliuciją 
nukreipia į naujus kelius.

Kalbėdami apie mokslo erų pasireiškimą žmonijos gyvenimo 
evoliucijoje, pamėginsime atsakyti į klausimą, ar mes esame liudi
ninkais naujos mokslo eros pradžios, būdami atomo paslapčių suse
kimo ir tyrinėjimo, atominių bombų sprogdinimo ir net jau atomi
nės energijos pritaikymo technologijoje liudininkais ? Tokio klausimo 
iškėlimas yra ypatingai įdomus ir svarbus mūsų laikais, kada moks
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las vaidina tikrai milžinišką vaidmenį žmonijos gyvenime ir vis 
smarkiau veikia visas žmonijos gyvenimo sritis, neišskiriant nė idė
jinės srities. Tą visai teisingai pastebėjo didysis šių laikų moksli
ninkas ir kartu humanistas Erwinas Schrödingeris, pareiškęs, kad 
net dauguma išlavintų žmonių gerai nenusivokia, kokią žymią žmo
gaus gyvenimo idealistinio pagrindo dalį sudaro mokslo žinios. Ir 
mokslo reikšmė žmonijai turi aiškią tendenciją vis didėti, didėjant 
žmonių skaičiui ir komplikuojantis socialiniam gyvenimui.

Paskutinis prieš mūsų laikus didysis posūkis mokslo raidoje, 
revoliucinis pasikeitimas mokslinės minties vystymesi, davęs pra
džią naujai mokslo erai, įvyko pabaigoje XVI ir XVII šimtmetyje.

Kas buvo mokslas viduramžiuose ? Praktiškai tuose amžiuose 
tiksliųjų mokslų, ypač gamtos mokslų, kaip ir nebuvo. Žmogaus 
nusistatymas gamtos ir jos reiškinių atžvilgiu buvo grynai kontem
pliatyvaus pobūdžio. Tų laikų mokslo centruose, universitetuose, 
būdavo tik trys fakultetai: teologijos, filosofijos ir teisės. Tik vėliau, 
į viduramžių pabaigą, pilno sąstato universitetuose atsirado ir ket
virtas fakultetas — medicinos. Tos gamtos mokslo šakos, kurios 
vėliau pradėjo vaidinti vis didesnį vaidmenį, arba visai nebuvo 
žinomos viduramžiams arba jos buvo embrioninėje stadijoje.

Tiesa, jei paimsime tokią mokslo šaką kaip matematikos moks
lai, kurie dar graikų laikais buvo gan toli pažengę, tai juos, tur 
būt, tektų priskirti prie graikų laikų ir viduramžių filosofijos. Gal 
tik Archimedas šiuo atveju išsiskiria iš senovės graikų matematikų. 
Ir šiais laikais galima išgirsti nuomonę, kad matematika yra aukš
čiausioji metafizika. Ir, pavyzdžiui, garsus XIX amžiaus moksli
ninkas lordas Kelvinas yra pareiškęs, kad matematika yra vienin
telė tikra metafizika.

Kaip ten bebūtų, viduramžiuose, tuose baisiuose, bet kartu ir 
gražiuose idėjinio pakilimo amžiuose, viešpatavo metafizika. Idėjinis 
dvasios pradas viešpatavo mąstymo pasaulyje. Šv. Augustinas filo
sofavo, sekdamas idealistu Platonu, bet šv. Tomas Akvinietis suge
bėjo sukurti krikščioniškąją, kilnią filosofiją, pasiremdamas Platono 
antiteze — Aristoteliu. Viduramžiai, sekdami Aristoteliu ir jo susi
domėjimu kokybinėmis (ne kiekybinėmis) savybėmis, ieškojo dalykų 
esmės supratimo. Mokslinė mintis turėjo ontologinį pobūdį. Neabe
jotinai Aristotelis buvo susipažinęs su matematika, bet ja mažai 
domėjosi ir nelaikė jos reikšminga, todėl ir viduramžiai nesidomėjo 
metamatika. Viduramžiai buvo metafizikos era.

Ir tų laikų gamtos mokslų užuomazgoje, pasisakymuose, sie
kiančiuose išreikšti tam tikrą gamtos dėsnių arba, tiksliau tariant, 
gamtos taisyklių formą, randame kilnesnio, harmoningesni o, gražes-
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nio gamtos pasireiškimų tvarkos ar priežasčių išaiškinimo siekimų. 
Kaip pavyzdžius galima pacituoti tokius tvirtinimus : « Planetos 
juda apskritimais, nes judesys apskritimu yra patsai kilniausias » 
(iš Aristotelio paveldėta nuomonė) ; « Gamta bijo tuštumos » ; « Žemė 
yra pasaulio centras ». Mokslas tais laikais tai buvo žaidimas silo
gizmais ir metafizinės žodžių spekuliacijos. Žymus rusų rašytojas ir 
mistikas D. Merežkovskis savo trilogijos biografiniame romane 
Leonardo da Vinci duoda puikų XV amžiaus mokslinio disputo 
vaizdą —- gražbylystės ir išdidaus verbalizmo vaizdą.

Ir štai dar XV amžiuje atsiranda pirmi naujų idėjų pranašai. 
1458 metais gimsta Leonardo da Vinci, 1473 — Kopernikas, o kiek 
vėliau, XVI amžiaus pradžioje, Bertrandas Palissy (1510-1590), 
kurie savo veikaluose jau kelia balsą prieš tuščius teorizavimus, 
pasisakydami apie gamtos knygos studijavimo reikalą. Jie buvo 
vieni pirmųjų ateinančios naujos mokslo eros skelbėjų. Pagaliau, 
pereinant iš XVI į XVII lemtingą amžių, atsiranda pirmasis siste
mingas mokslinis eksperimentatorius Galilėjus (1564-1642) ir naujos 
mokslo eros teoretikas Francis Baconas Verulamietis (1561-1626).

Lordas Macaulay savo garsiame biografiniame svarstyme rašo 
apie F. Baconą, kiek šališkai ir nepalankiai nušviesdamas jo asmenį 
ir charakterį : « Baconas nebuvo induktyvinio metodo išradėjas. Bet 
jis buvo tas žmogus, kursai pirmas nukreipė dėmėsi mąstančių žmo
nių, iki šiol užimtų verbaliniais disputais į naujų ir naudingų tiesų 
ieškojimą. Tai darydamas, jis iš karto suteikė induktyviniam meto
dui tokią reikšmę ir tokį orumą, kokių jis niekad nėra turėjęs » 
Bacono knygos De Augmentis ir Novum Organum, kurią jis rašė su 
intencija ja pakeisti Aristotelio Organoną, pajudino intelektus, kurie 
savo ruožtu pajudino pasaulį. Dar net XIX amžiuje Darvinas yra 
pasakęs, kad jis dirbo vadovaudamasis tikrais Bacono indukcijos 
principais 2.

Tuo pat metu poros kartų laikotarpyje iškilo visa eilė mokslo 
ir filosofijos galiūnų, kurie tikrai pajudino pasaulį ir pradėjo naują 
mokslo erą. Kaip svarbiausius tenka paminėti Keplerį (1571-1630), 
Dekartą (1596-1650), Paskalį (1623-1662), Huygensą (1629-1695), 
Leibnicą (1646-1716) ir pagaliau viską apvainikavusį, galutinį naujos 
mokslo eros formuluotoją ir taip vadinamos klasikinės mechanikos 
kūrėją Izaoką Newtoną (1642-1727). Ir taip prasidėjo nauja mokslo 
era, kurią dominavo Newtono genijus ir kuri užsitęsė iki XX am
žiaus. Tai buvo ne metafizikos, bet fizikos era, vadinama dar proto

1 T. B. Macaulay, Biographical Essaya, New Yorkas 1886, 136 psl.
2 L. C. Eisley, Francis Bacon as Educator, Science, 1961 m. balandžio 

21 d., 133 t., 4360 nr. 1197 psl.
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ar eksperimentinio racionalizmo era. Mokslas nuėjo tais keliais, ku
rių gaires buvo nustatytos šiai naujai mokslo erai besiformuojant.

Naujoji mokslo era sudarė ryškų kontrastą su ankstyvesne 
viduramžių era. Pragmatinis nusistatymas gamtos atžvilgiu pakeitė 
kontempliaciją. Tai buvo era eksperimentų ir tikslių stebėjimų, jų 
koordinavimo ir grupavimo, sintezės bei suradimo gamtos dėsnių 
indukcijos keliu. Toje eroje dominavo jau ne kokybinės bet kieky
binės studijos. Prieita taip pat ir prie mokslinių teorijų formula
vimo, kurių žymiausios buvo Newtono klasikinė mechanika ir jo 
gravitacijos ir inercijos teorijos.

Spekuliavimai užleido vietą eksperimentams. Liautasi domėtis 
ontologinėmis koncepcijomis. Mokslininkas ir filosofas P. Gassendi 
(1592-1655) yra pareiškęs, kad negalima žinoti, kaip dalykas yra 
savyje ar koks jis yra savo esmėje, ir reikia tenkintis tik stebėji
mais, kaip jis pasireiškia.

Tai buvo fizikos era. Ir kadangi konvertitai yra didžiausi savo 
naujų įsitikinimų fanatikai, tai ir šitos naujos eros motto buvo : 
fizika, saugokis metafizikos.

Naujoje mokslo eroje žmonijos minties keliai nukrypo į jai 
artimo pasaulio, ją apsupančios gamtos pažinimą. Tam tikslui žmo
gus pasigamino sau įvairias tyrimo ir eksperimentavimo priemones,
o supratęs matematikos reikšmę mokslui, sukūrė matematines pro
cedūras, kaip pav., diferencialinę-integralinę skaičiuotę ir analitinę 
geometriją.

Labai greit pasireiškė ir platesni naujos mokslo eros užviešpa
tavimo rezultatai. Newtonu greit pasekė mokslo pritaikytojai gyve
nimo tikslams, siekdami apvaldyti gamtos jėgas. Po kelių metų po 
Newtono mirties gimė J. Wattas (1736-1819), garo mašinos išradė
jas. Pradėta išradinėti vis daugiau įvairių mašinų, išsivystė techno
logija. Žmogus išmoko priversti jam tarnauti anksčiau buvusias 
paslaptingas gamtos jėgas. Mokslas savo tyrinėjimuose pradėjo nau
doti techninius įrengimus. Tai buvo logiška naujos mokslo eros 
vystymosi tąsa, einanti naujais mokslo keliais.

Dvasinis pradas nustojo dominavęs, o užviešpatavo protas. 
Protas, pasiekęs tokių ryškių ir vaizdingų rezultatų, pasidaro kulto 
objektu. Kartu su tuo visas mokslo susidomėjimas nukrypsta į 
mus apsupantį pasaulį, kurį žmogaus protas vis geriau pažįsta ir 
kuriame darosi vis patogiau gyventi. Tam pažinimui, atrodo, nėra 
ribos, ir jį gražiai charakterizuoja garsusis Laplace’o pasisakymas, 
išreiškęs XIX amžiaus griežtąjį determinizmą.

Jei viduramžių metafizinėje mokslo eroje žemė buvo laikoma 
fizinio pasaulio centru, tai eksperimentinio racionalizmo eroje žemės 
rutulio pasaulis tampa jau ir visuotinu minties ir idėjų centru.
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Žmogui atrodė, kad jis savo žemiškom galvojimo kategorijom gali 
svarstyti viso fizinio pasaulio, visos visatos klausimus, o taip pat 
ir dvasinius bei idėjinius klausimus. Mokslas tarėsi suradęs žmoniją 
apsupančiame pasaulyje tikras absoliutines tiesas, ir jam atrodė, 
kad jokio kito Absoliuto jam nereikia.

Mokslo ir jo paunksmyje susikūrusios technologijos materiali
niai laimėjimai vedė į materializmo išsiplėtojimą. Pasaulio, kaip 
nuostabaus mechanizmo, vaizdas skatino prie materialistinės pasau
lėžiūros. Iš kitos pusės, dideli mokslo laimėjimai iššaukė mokslo 
garbinimą, pastūmėtą iki kraštutinumo, ir savo ruožtu privedė prie 
taip vadinamo scientizmo, įsigalėjusio antroje XIX amžiaus pusėje. 
Tai buvo tam tikra prasme mokslinės minties evoliucijos nukrypi
mas į akligatvį, kurio liūdnus rezultatus žmonijos gyvenimui sunku 
pervertinti.

Nesigilinant į kultūros ir civilizacijos sąvokų skirtumą ir jų 
santykiavimo klausimą, tenka prieiti išvadą, kad šioje mokslo eroje 
yra dominuojanti civilizacija, o kultūra buvo jos nustelbta. Tas 
kultūros atsilikimo nuo civilizacijos procesas jų pažangoje ir to atsi
likimo efektas žmonijos gyvenimo evoliucijai buvo pastebėtas rimtų 
stebėtojų. Vienas žymiųjų Amerikos rašytojų, kritikas ir sociologas 
Lewis Mumford (gimęs 1895 m.), yra pareiškęs nuomonę, kad reikia 
paskelbti moratoriumą, įgalinantį kultūros vystymąsi susilyginti su 
civilizacijos pažangos tempu. Tąją nuomonę teko girdėti cituojamą 
ir mokslo profesinėje draugijoje, Amerikos Chemikų Draugijos posė
dyje Chicagoje.

Eksperimentinio racionalizmo mokslo era, kaip matoma, yra 
padarius milžiniškos įtakos žmonijos gyvenimui visose srityse.

Bet štai tos eros mokslas, nejaučiąs savo galios apribojimų, 
atmetąs bet kurias kitas žmonijos minties ar dvasios veikimo sritis, 
pasiekęs nuostabių rezultatų mus supančios gamtos pažinime ir 
apvaldyme, kaip tik dėl tų laimėjimų ir pasiektos galybės susiduria 
su naujais pasauliais — su mikrokosmu ir makrokosmu. Mokslas 
susipažįsta su atomų pasauliu ir su begalinių tolių visata. Ir štai 
mes sau statome klausimą : ar tas susipažinimas davė pradžią naujai 
mokslo erai, ar jis nukreipė žmonijos mąstymo darbą naujais keliais ?

Aš čia nekalbėsiu apie atomines bombas ir atomo jėgų pritai
kymą technikoje. Manau, nesuklysiu tvirtindamas, kad tai tikrumoje 
yra tik tolimesnioji tąsa aptartos eros kelių — techninių laimėjimų 
keliu.

Man įdomu peržvelgti ne vaizdžius, efektingus, techninius naujo 
mokslo laimėjimus. Be abejo jie gali turėti didelę reikšmę žmonijos 
socialiniame ir materialiniame ateities gyvenime. Bet iš esmės jie
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nepalies žmonijos minties evoliucijos ir žmonijos gyvenimo tolimes
nių perspektyvu.

Mokslo pagrindinis tikslas nėra utilitarinis. Išbujojusi mokslo 
utilitarinė reikšmė nustelbė ir nuslėpė nuo daugumos akių tą kil
nesnį ir svarbesnį žmonijos gyvenimui mokslo darbo tikslą. Jį gra
žiai suformulavo paminėtas Schrodingeris3, sakydamas, kad tai 
yra vykdymas Delfų orakulo įsakymo : « Pažink patsai save » arba 
ieškojimas atsakymo į Plotino pastatytą klausimą: « O mes, — kas 
mes esame ? »

Taigi, manau, kad svarbiausios naujos mokslo eros žymės yra 
pasikeitimai mokslinės minties idėjų srityje. O tie pasikeitimai jau 
lėčiau ar greičiau atsiliepia į žmonijos gyvenimo formavimosi eigą.

Einant XIX amžiui į pabaigą, beveik viskas atrodė mokslo 
išaiškinta ir suderinta, kas lietė fizinį pasaulį. Tiek viskas atrodė 
aišku, kad, kaip pasakoja Maks Planckas, kuomet jis tarėsi su savo 
profesoriumi dėl tolimesnės mokslinės karjeros ir paminėjo fiziką, 
pastarasis jam patarė pasirinkti kitą mokslo šaką, nes fizika, be 
kelių smulkmenų, yra pasiekusi pilno užbaigimo stovį, ir joje sunku 
ką nors naujo tikėtis surasti.

Bet mokslo darbų išdavose pradėjo reikštis nesklandumai ir 
vis labiau pradėjo aiškėti, kad mokslas darosi nepajėgus koordi
nuoti eilės nustatytų faktų išvadas, o ir naujai nustatyti faktai 
netilpo į klasikinių mokslo teorijų rėmus. Mėginta gelbėti padėtį 
įvairiais taisymais ir papildymais (Fitzgeraldo, Lorentzo, šveicarų 
fiziko Ritz ir kitų darbai), bet visi tie mėginimai pasirodė tikrumoje 
tik paliatyvais ad hoc. Visos pastangos gelbėti nusistovėjusias pažiū
ras ir įprastas sistemas nesulaikė tolimesnės, radikalesnės pažangos, 
mokslo natūralaus išėjimo iš nusistovėjusių vėžių į naują daug pla
tesnį kelią.

Tas naujų mokslo kelių ieškojimo procesas turėjo savo Koper
nikus ir Leonardus. Tokiais, pavyzdžiui, galima laikyti didžiuosius 
pirmos XIX amžiaus pusės matematikus Lobačevskį ir Riemanną, 
sukūrusius savas neeuklidines geometrijas. Nesusipažinus su neeukli
dinių geometrijų teigimais, negalima nagrinėti Einšteino reliatyvumo 
teorijų, net ir filosofiniu atžvilgiu. Teko net užtikti nuomonių, 
kad filosofiniu atžvilgiu neeuklidinių geometrijų sudarymas yra gal 
dar svarbesnis negu moksliniu atžvilgiu.

Kantas, išvedžiodamas apie apriorinę trijų matavimų euklidinės 
erdvės egzistenciją ir prileisdamas, kad euklidinės geometrijos aksio
mos yra apriorinės, transcendentinės protui ir patyrimui, padarė 
didžią klaidą. Pasirodė, kad Berkeley buvo teisus nuginčydamas tą

3 E. Schbödinger, Science and Humanism. Cambridge 1951, 4 psl.



346 JONAS RUGIS 8*

Kanto tvirtinimą ir savo ruožtu tvirtindamas, kad tai yra įgytos 
patyrimo sąvokos. Euklidinės trijų matavimų geometrijos aprioriš
kumas buvo anot Einšteino, pragaištingiausias tvirtinimas, kuri bent 
kada filosofija yra primetusi mokslui.

XIX amžiaus pabaigoje ir XX pradžioje vardai eilės didžių 
mokslininkų, tarp kurių randame tokius garsius vardus kaip J. J. 
Thomsonas, P. Curie ir jo žmona M. Curie-Sklodowska, Planckas, 
Rutherfordas, Bohras, supažindino mokslą su atominiu pasauliu ir 
kaikuriom atomo sudėtinėm dalelėm. Maksas Planckas 1900 metais 
paskelbė savo tikrai revoliucinę kvantų veikimo, tai yra, energijos 
atomiškumo teoriją. Toji teorija tiek nesiderino su klasikinės fizikos 
pažiūrom, kad patsai Planckas stengėsi ją sugriauti. Ir tik po kelių 
metų Einsteinas parėmė kvantų teoriją savo atominių ir šviesos 
reiškinių tyrinėjimais. Patsai Einsteinas 1905 metais paskelbė savo 
garsųjį raštą Judančių kūnų elektrodinamika, kuriame buvo išdėstyta 
specialiojo reliatyvumo teorija. Pagaliau 1911 metais pasirodė lordo 
Rutherfordo rašinys apie atomo branduolį ir atominę struktūrą. 
Tas rašinys, nors ir nesukėlė tiek plataus susidomėjimo ir triukšmo 
visuomenėje kaip epochinis Einšteino raštas, vienok savo reikšme 
mokslui visiškai prilygsta jam.

Maždaug tuo pačiu metu Einšteino paskelbta reliatyvumo teo
rija ir darbai sukėlė astronomų susidomėjimą begaline visata. Ein
šteino visuotinio reliatyvumo teorijos numatyti reiškiniai, liečią kos
mologiją, dar nebuvo patikrinti eksperimentais, o jau 1917 metais 
prof. de Sitter paskelbė savo teoriją apie besiplečiančią visatą4. O 
dešimt metų vėliau belgų kanauninkas G. Lemaitre paskelbė savo 
pagarsėjusią visatos teoriją. Tuo būdu susipažinimą su atomų pasau
liu lydėjo gilesnis susipažinimas su begalinių atstumų visata. Ir 
vienos ir kitos srities tyrinėjimai turi bendrų bruožų, kad ir, pavyz
džiui, spektrinės analizės reikšmė abiejų sričių tyrinėjimams.

Tai ir buvo pirmieji konkretūs žingsniai naujais mokslo keliais, 
aiškiai išryškinę naujos mokslo eros atsiradimo pradžią. Ir čia, kaip 
ir XVII amžiuje, atsiranda dar gausesnis būrys genialių mokslininkų, 
išvedusių mokslą į naujus kelius ir vedančių jį toliau į neapžvelgia
mų horizontų pasaulį. Minkovskis (gimęs Lietuvoje), Schrödingeris, 
de Broglie, Eddingtonas, Comptonas, Fermi, Heisenbergas, Joliot- 
Curie šeima, astronomai Hubble ir Humasonas — tai jau naujos 
eros vardų plejada. Bet čia neturime galimybės imtis nagrinėti tų 
mokslininkų atliktus darbus ar giliau pažvelgti į didžiosios mūsų 
laikų mokslinės revoliucijos vyksmą, kuris pradėjo naują mokslo 
erą. Tai ir nėra reikalinga mūsų užsibrėžtam tikslui.

4 A. S. Eddington, The Expanding Universe, Cambridge 1946, 1 ir 44 psl.
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Todėl pereisime prie svarbiausių mokslo darbų išvadų, kurios 
išryškina skirtumus tarp mokslo ir mokslinio galvojimo XVII, 
XVIII, XIX amžių iš vienos pusės ir XX amžiaus iš kitos pusės 
ir leidžia tvirtinti, kad taip vadinama klasikinio mokslo era yra 
jau praeityje ir kad mes įžengiame į naujus mokslo kelius, į naują 
mokslo erą.

Pirmas ryškiai pastebimas dalykas — tai griuvimas daugumos 
tų absoliutų, kuriuos mokslas buvo pripažinęs neabejotinomis, sa
vaime aiškiomis, absoliutinėmis, apriorinėmis tiesomis. Ne be pagrin
do didis matematikas ir sąmojingas rašytojas-filosofas lordas Ber
trand Russel yra pasakęs, kad savaime aiškios tiesos yra ir sunkiau
siai įrodomos ir dažniausiai klaidingos.

Albertas Einsteinas, sukūręs specialią reliatyvumo teoriją, įro
dė 5, kad laikas ir erdvė neturi absoliutinės reikšmės ir yra reliaty
vios sąvokos. Pagal tą Einšteino teoriją absoliutinę reikšmę įgauna 
laiko ir erdvės savotiškas junginys, taip vadinamas erdvės-laiko 
kontinuumas. Ir tik tas kontinuumas turi absoliutinės sąvokos reikš
mę. Tuo būdu atstumai ir ilgiai netenka absoliutinės reikšmės, pana
šiai, kaip ir laikotarpiai, o absoliutinę reikšmę įgauna taip vadinamas 
Einšteino intervalas, kuris skiria du taškus-įvykius tilpusius erdvės- 
laiko kontinuume, ir kuris išreiškiamas žinoma lygtimi :

dx2 + dy2 + dz2 — c2 dt2 = ds2

Netenka prasmės ir vienlaikumo, simultaniškumo sąvoka.
Jau Henri Poincaré, kuris vienas pirmųjų smarkiai reagavo 

prieš scientizmą, kalbėdamas apie gamtos dėsnius, yra pasisakęs ir 
apie laiko sąvoką, kad daiktų pasaulyje, esančiame realybėje, tai 
yra už minties ribų, laikas gali neturėti jokios prasmės.

Pereinant į atominio pasaulio įvykių stebėjimus, mūsų kasdie
ninės erdvės ir laiko sąvokos taip pat netenka prasmės. Toks at
sargus savo išvadose ir tvirtinimuose mokslininkas kaip kad princas 
L. de Broglie savo knygoje La Physique Nouvelle et les Quanta rašo : 
« Tikrumoje erdvės ir laiko sąvokos, paimtos iš mūsų kasdieninio 
patyrimo, tinka tik reiškiniams, matuojamiems didesniais mastais. 
Mikroskopiniame pasaulyje jas reiktų pakeisti kitomis pagrindinėmis 
sąvokomis, kurios asimptotiniai pereitų į įprastas erdvės ir laiko 
sąvokas, kada būtų pereinama nuo mikroskopinių reiškinių prie reiš
kinių stebimų mūsų kasdieninių matavimų dydžiais. Ar reikia sakyti, 
kaip toks uždavinys yra sunkus ? Kyla net klausimas, ar jis yra

5 J. Rugis, Einšteino mokslinis palikimas, Aidai, 1956 m., 1 nr., 35 psl. 
J. Rugis, Reliatyvumo teorija šių dienų klausimuose, Technikos Žodis, 1957 
m. 5 nr. 1 psl.
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įvykdomas, ar mes įstengsime tokiame laipsnyje eliminuoti tas sąvo
kas, kurios sudaro pačius mūsų kasdieninio gyvenimo rėmus »8.

Plancko veikimo kvantų teorija, kuri vaidina vis svarbesnį 
vaidmenį moderniame moksle, taip pat duoda pagrindo manyti, kad 
erdvės ir laiko sąvokos yra tik apytikrės. Jos gali pasirodyti esan
čios visai beprasmės mikropasauliui panašiai, kaip kad tas įvyksta 
su temperatūros sąvoka, surišta su molekulinio judesio intensyvumu.

Taip netenka absoliutinio charakterio ir medžiagos sąvoka7. 
Mokslo šviesoje medžiaga nustoja buvusi tuo, ką Leninas pavadino 
objektyvia, absoliutine tikrove, esančia už mūsų mąstymo ribų, ir 
kurią jis laikė dialektinio materializmo pagrindu.

Visiems yra žinoma garsioji Einšteino lygtis E = mc2, jungianti 
medžiagos ir energijos sąvokas. O atominių bombų sprogimai vaiz
džiai parodė, kokius milžiniškus kiekius energijos duoda medžiaga 
virsdama energija.

Medžiagos esmės klausimas yra didžiausia gamtos paslaptis. 
Kvantų teorija leidžia manyti, kad medžiagos atomiškumas yra 
veikimo kvantų pasireiškimas. Gal todėl mokslo veikaluose užtin
kama mintis, kad veikimo kvantai arba kitaip tariant, veikimo ato
miškumo nustatymas gali sudaryti didžiausią perversmą gamtos es
mės supratime.

Netęsiant toliau sugriuvusių absoliutų katalogavimo, tenka pa
sakyti, kad šių laikų mokslas griežtai atsisako nuo a 'priori priimtų 
tiesų ir savaime pripažintų absoliutų. Moderniojo mokslo absoliutai, 
kaip, pavyzdžiui, Plancko konstanta, šviesos greičio in vacuo pasto
vumas, entropija ir kiti, turi jau visai skirtingą charakterį.

Dar ir dabar daug kam įprastos buvusios absoliutinės sąvokos 
atrodo tikresnės negu jas sugriovusi Einšteino teorija. Bet reikia 
žinoti, kad ši teorija nėra kokia tai Deus ex machina teorija. Ši 
teorija yra sudaryta derinant gilius faktų stebėjimus ir atlikus platų 
nustatytų faktų bendrinimą. Ji yra eksperimentais patikrinta ir jų 
duomenų patvirtinta. Einšteino specialiojo reliatyvumo teorija yra 
giliai ir griežtai mokslinė teorija, kuri įgalino ir įgalina numatyti 
įvairius specialius reiškinius, ir juos patikrinus, ji pati gali būti 
išbandoma ir patvirtinama.

Paminėjus Einšteino teorijas, prieisime prie antros būdingos 
naujos mokslo eros žymės, būtent, greta ankstyvesnės mokslo eros 
induktyvinio metodo, naudojimą deduktyvinio proceso, kuriam moks

6 L. de Broglie, La Physique, Nouvelle et les Quanta, Paryžius 1937, 
224 psl.

7 J. Rugis, Revoliucija mokslo pažiūrose, Aidai, 1954 m. 8 nr. 354 psl.



las dabar suteikia vis didesnę reikšmę ir didesnį pasitikėjimą. Kur
damas reliatyvumo teoriją, Einsteinas priėmė klasikinį Galilėjaus ir 
Newtono pastovaus greičio judesio reliatyvumo dėsnį, jį kiek pra
plėtė ir padarė pagrindiniu postulatu. Greta to, pasirėmęs įvairių 
faktų stebėjimais ir teigiamais bei neigiamais įvairių bandymų rezul
tatais (pav. Michelsono-Morley eksperimento), jis priėmė kaip antrą 
pagrindinį postulatą šviesos greičio pastovumą in vacuo, bet kurioje 
stačiakampių koordinačių sistemoje, esančioje ramybės ir pastovaus 
greičio stovyje. Tą šviesos greitį jis pripažino maksimaliu galimu 
gamtoje greičiu, priešingai Newtono dėsniams, kurie implikuoja 
neriboto dydžio greičius. Pasirėmęs tais postulatais, Einsteinas griež
tos dedukcijos keliu padarė eilę išvadų ir suformulavo savo teoriją, 
kuri numatė eilę reiškinių gamtoje. Tų reiškinių patikrinimas, įvyk
dytas astronominiais, tiksliais, Eddingtono atliktais stebėjimais, pa
tvirtino Einšteino priimtų postulatų tikrumą ir jo dedukcijų teisin
gumą. Be to, Einšteino teorija išaiškino tuos faktų ir stebėjimų 
nesiderinimus, kurių nepajėgė išaiškinti senos mokslo teorijos. Tuo 
būdu gimė reliatyvumo teorija.

Panašiai ir anglų teoretikas fizikas P. A. M. Dirac’as labai sudė
tingomis dedukcijomis iš žinomų faktų apie neigiamus elektronus 
1930 m. padarė išvadą, kad gamtoje turi egzistuoti ir pozityvūs, 
teigiamai įkrauti elektronai su labai trumpu egzistavimo laikotarpiu. 
Ir iš tikrųjų 1932 m. Dirac’o dedukcijų teisingumas pasitvirtino. 
Andersonas Kalifornijos technologijos institute susekė ir įrodė tei
giamai įkrauto elektrono, pavadinto pozitronu, egzistenciją taip, 
kaip tai numatė Dirac’o dedukcijos. Tas atradimas davė pradžią 
antimaterijos sąvokai.

Čia, greta deduktyvinio metodo vartojimo, taip pat matyti ir 
naujas eksperimento vaidmuo moksle. Tai patvirtinimas ir patikri
nimas teorinių ir matematinių išvedžiojimų ir dedukcijų, o ne tik 
pagrindas indukcijai, koordinacijai ir sintezei.

Taigi matome, kad mokslas atmeta apriorines tiesas, ir pasi
reiškiąs jame gilesnių ir griežtai patikrintų pagrindinių tiesų ieško
jimas veda prie kitos naujos eros žymės. Tai yra siekimas atitrūkti 
nuo galvojimo kasdieninio gyvenimo kategorijomis, laisvinimąsis 
nuo mus apsupančio pasaulio rėmų, nuo antropomorfizmo ir perė
jimas į augštesnes galvojimo plotmes. Tai didelis epistemologinis 
pasikeitimas. Epistemologiniai sąvokų profiliai, atrodo, vis labiau 
krypsta į sumažėjimą empirinių, realistinių ir racionalistinių elementų 
ir padidėjimą reliatyvistinių, superracionalistinių, irrealistinių ar 
abstraktinių ir net metafizinių elementų. Tam tvirtinimui pailiustruoti 
ir pagrįsti užtenka paminėti erdvės ir laiko sąvokų sureliatyvinimą, 
medžiagos ir energijos sąvokų tapatinimą, gravitacijos ir inercijos
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jėgų apibendrinimą, keturių matavimų erdvės-laiko kontinuumo są
voką ir t.t.

Dar Maksas Planckas pastebėjo ir nagrinėjo tą tendenciją. Jis 
viename iš savo straipsnių 8 apie fizinį pasaulį rašė apie pasireiš
kiantį antropomorfinio elemento eliminavimą iš fizikos. Tarp kito ko 
jis pailiustravimui savo minčių patiekė antrojo termodinamikos dės
nio suformulavimo evoliuciją šia kryptimi ir taip pat entropijos 
sąvokos tobulėjimą.

Pagaliau prieiname prie kitos, gal reikšmingiausios, naujos moks
lo eros žymės, kurią noriu patiekti. Tai yra artėjimas bendram 
darbui, siekiant tiesos pažinimo, mokslo ir filosofijos, fizikos ir me
tafizikos. Toji tendencija į bendradarbiavimą pirmiausiai pastebima 
daugelio žymiausių mokslininkų raštuose ir darbuose.

Jau pats čia minėtas Ervino Schrodingerio pasisakymas apie 
mokslo esminį tikslą yra šiuo atveju labai būdingas. Žymus astro
fizikas J. Jeans yra parašęs knygą : Physics and Philosophy 9, kurios 
tikslas, anot jo žodžių įvade, yra išdiskutuoti ir ištirti tą fizikai ir 
filosofijai bendrą sritį, kuri atrodė tokia neaiški, bet kuri dėl nau
jausių laimėjimų ir teorinės fizikos išsivystymo staiga pasidarė taip 
svarbi ir įdomi. Kitas garsus astronomas ir teoretikas fizikas A. S. 
Eddingtonas, kuris pravedė astronominius stebėjimus, patvirtinusius 
Einšteino teorijos išvedžiojimus, plačiai domėjosi filosofiniais ir reli
giniais klausimais. Knygoje The Nature of the Physical World jis 
rašo : «Aš tikiu, kad naujos mokslo tendencijos išves mus į tokias 
aukštybes, iš kurių mes galėsime pažvelgti į gilius filosofijos van
denis — ir jei aš skubu pasinerti į juos, tai ne todėl, kad pasitikiu 
savom jėgom, bet kad parodyčiau kiek tie vandenys yra gilūs »10. Jo 
išvedžiojimai apie materiją kaip apie mintį-medžiagą (mind-stuff) 
yra tiek moksliški kiek ir filosofiški.

Kitas didis šių laikų mokslininkas Niels Bohras yra išsireiškęs 11, 
kad nauji šių laikų mokslo laimėjimai ne tik pagilino mūsų žinias 
eksperimentinių mokslų srityje, bet ir įnešė daug naujos šviesos į 
bendro pažinimo problemas. Jis patsai gilinasi į mokslo iškeliamus 
filosofinius klausimus. Jis, pavyzdžiui, stengiasi išaiškinti klausimą, 
kaip tas pats objektas gali būti aptariamas dvejopai, ne tik skir
tingais, bet ir prieštaraujančiais vienas kitam apibūdinimais, jo va
dinamomis idealizacijomis, pavyzdžiui, kaip gali derintis fotono ar

8 M. Planck, A Survey of Physical Theory, New Yorkas 1960, 3-6 psl.
8 J. Jeans, Physics and Philosophy, New Yorkas 1946.
10 A. S. Eddington, The Nature of the Physical World, New Yorkas 1929, 

276 psl.
11 N. Bohr, Atomic Physics and Human Knowledge, New Yorkas 1958, 

83 psl.
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elektrono korpuskuliariniai ir bangavimo aspektai. Ir čia jis iškelia 
papildomumo (complementarity) idėją, turinčią, anot de Broglie, visas 
žymes tikrai originalios filosofinės idėjos, galinčios pasirodyti labai 
reikšminga įvairiose mokslo srityse.

Kvantų arba matricų mechanikos kūrėjas Werner Heisenbergas 
įdomiame straipsnyje12 rašo, kad modernioji fizika ir ypač kvantų 
teorija iškėlė tokias problemas, kaip pavyzdžiui, medžiagos esmės 
arba tiksliųjų mokslų vartojamų metodų, kurios verčia mokslininkus 
nagrinėti ir filosofines problemas, kurioms klasikinis mokslas manė 
jau turįs galutinį atsakymą. Gilindamasis į filosofinę fizikos iškeltų 
mokslinių klausimų pusę, Heisenbergas, nors ir pripažindamas dide
lius klasikinio mokslo nuopelnus, vienok pabrėžia gilius tarp moder
niojo ir praėjusios mokslo eros mokslo skirtumus, kurie susidarė 
mokslui susipažinus su atomo gelmių paslaptim. Kiek gilūs yra tie 
skirtumai, matyti iš jo pasisakymų, liečiančių, pavyzdžiui, medžia
gos esmės klausimą. Tikrai, sako jis, medžiagos elementarinės dale
lės šių dienų mokslo šviesoje labiau yra giminigos pavidalui ar for
mai t. y. trikampiams, sudarantiems Platono taisyklingus kūnus 
(Platonic bodies), kaip kad Demokrito atomams, kurie buvo skai
tomi smulkiausiomis nedalomomis pastovios apčiuopiamos medžia
gos dalelėmis. Todėl, anot Heisenbergo, kalbant apie graikų filoso
fiją ir jos atomistines pažiūras ir lyginant jas su moderniosios ato
minės fizikos pažiūromis, tenka minėti ne tiek Demokritą, kiek 
Platoną ir jo pažiūras į medžiagą, pareikštas Timėjaus dialoge.

Savo filosofines ir mokslines idėjas Heisenbergas plačiau nagri
nėja knygoje Physique et Philosophie13. Šioje knygoje jis aiškiai pa
sisako, kad elementarinės medžiagos dalelės, šių dienų mokslo suras
tos, yra žymiai labiau abstraktinės kaip kad graikų filosofų atomai. 
Heisenbergas pabrėžia įdomų skirtumą tarp graikų atomistinių pa
žiūrų ir moderniųjų pažiūrų. Graikų atomistines pažiūros buvo gry
nai materialistinės. Šių laikų pažiūros į atomą ir eventualiai į jį 
sudarančias elementarines medžiagos daleles aiškiai linksta į idea
listinę kryptį ir ją suteikia net tokiai, atrodo, tolimai nuo idealizmo 
mokslo sričiai, kaip fizika.

Netenka stebėtis, kad 1960 m., švenčiant Londone anglų moks
linei Royal Society 300 metų sukaktį, jos pirmininkas chemikas 
Nobelio premijos laureatas Cyril Hinshelwoodas iškilmingojo posė
džio atidarymo kalboje yra pasakęs : « Natūralioje atradimų ir 
jų interpretacijų eigoje, į kurią tikros ar tariamos filosofinės ar reli

12 W. Heisenberg, From Plato to Max Planck — the Phylosophica / Pro
blem of Atomic Physics, žr. The Atlantic Monthly, 1959 m. lapkr. m., 204
t., 109 psl.

13 W. Heisenberg, Physique et Philosophie, Paryžius, 1961, 68 ir 217 psl.
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ginės idėjos neturėjo jokios įtakos, mokslo idėjos pradėjo vystytis 
įdomia abstraktine kryptimi, jam žymiai prarandant mechanistinį 
ir materialistinį charakterį » 14.

Ir reliatyvumo teorijų kūrėjas Albertas Einsteinas buvo ne tik 
mokslininkas, bet ir filosofas. Jo filosofinės pažiūros svyruoja tarp 
neokantizmo ir Ernesto Macho pozityvizmo. J. Ortega y Gasset kny
goje The Revoit of the Masses15, kalbėdamas apie mokslo speciali
zacijos barbariškumą, pažymi, kad tikras mokslininkas, kad nepa
sidarytų tik mokslo amatininku, turi būti susipažinęs ir su filoso
fija. Šia proga jis pabrėžia, kad moderniųjų laikų mokslas labai 
išsiplėtė ir išsišakojo, pastūmėjo mokslininkus į siaurą specialybės 
sritį ir atitolino nuo platesnio mokslinio galvojimo, apsunkino pla
tesnį, integralinį visatos apsireiškimų ir pačios visatos interpreta
vimą. Jei Newtonas galėjo sukurti savo mokslinę sistemą ne daug 
tesusipažinęs su filosofija, tai Einsteinas, prieš sudarydamas savo 
stebėtinas sintezes, turėjo gerai susipažinti su filosofija ir ypač išstu
dijuoti Kantą ir Machą. Filosofinės Einšteino studijos, jo filosofinis 
pasiruošimas, išlaisvino jį iš siaurų specializacijos rėmų, iš moksli
niai konservatyvaus galvojimo inercijos ir įgalino jį pasiekti pla
čiausius mąstymo horizontus ir ne tik tikslumo, bet ir drąsumo 
išvadose. Paminklinėje kolektyvinėje knygoje apie Einšteiną, para
šytoje mokslininkų ir filosofų 16, jo nuopelnai plačiai iškeliami ne tik 
kaip genialaus mokslininko, bet ir filosofijos srityje.

Bet tiksliųjų mokslų ir filosofijos artėjimo tendencijos pastebi
mos ne tik mokslininkų darbuose, bet ir pačiame moderniojo mokslo 
charakteryje. Teorinė fizika dedukcijomis ir mąstymo procesais ar
tėja prie metafizikos. Skirtumas gal tik tas, kad teorinė fizika savo 
išvadas paremia griežtais ir tiksliais stebėjimais, apimančiais visą 
mokslui žinomų reiškinių visumą, matematine analize ir patikrini
mais. Iš jos pažinimo proceso yra išjungti visi a priori prileidimai, 
kokius leidžia sau filosofija. Kai kur net tenka užtikti, kad teorinė 
fizika apibūdinama kaip neorganinio pasaulio filosofija. Kaip 
visa tai yra toli nuo ano garsaus motto « Fizika, saugokis meta
fizikos ! ».

Kalbėjome apie mokslo tendencijas bendradarbiauti su filosofija. 
Tenka žvilgterėti ir į tai, kaip atrodo šis svarbus klausimas, žiūrint 
iš filosofijos pusės.

14 Cyril Hinshelwood, Nauka i historia, žr. Kultura, Paryžius 1961,
3 (161) nr., 16 psl.

15 J. Ortega y Gasset, The Revolt of the Masses, New Yorkas 1952, Men
tor Book, 78 psl.

16 Albert Einstein : Philosopher Scientist, Evanston 1949.
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Šio amžiaus pradžioje didelį susidomėjimą sukėlė Einšteino spe
cialiojo reliatyvumo teorija. Susidomėjęs jos revoliucinėmis minti
mis, Bergsonas parašė knygą Durée et Simultanéité, kurioje jis nagri
nėjo Einšteino teoriją filosofiniu atžvilgiu. Bet tame nagrinėjime 
nesunku pastebėti nepakankamai gilų įžvelgimą ir netikslų Einšteino 
teorijos ir jos išvadų supratimą. Iš to sekė klaidingos Bergsono išva
dos ir netiksli argumentacija, pavyzdžiui, pastovaus šviesos greičio 
in vacuo ar erdvės laiko kontinuumo klausimuose. Ši knyga yra 
būdinga tuo, kad parodo kiek ankstyvesniais laikais, net toks žy
mus filosofas, kaip Bergsonas, nepakankamai įsigilindavo ir supras
davo nagrinėjamus mokslinius klausimus ir, susipažinęs su vienais 
faktais, atrodė ignoruojąs eilę kitų faktų, tuo būdu darydamas 
nepilnai pagrįstas ir todėl klaidingas išvadas.

Visai skirtinga yra 1958 metais S. Stebbing, Londono univer
siteto filosofijos profesorės knyga, pavadinta Philosophy and the Phy- 
sicists17, kurioje ji tiksliai ir rimtai kritikuoja kai kurių fizikų ir 
ypatingai J. Jeanso filosofiją ir nagrinėja klasikinės ir modernios 
fizikos skirtumus. Reikšmingiausias, jos nuomone, yra tas faktas, 
kad fizika savo evoliucijoje darosi vis labiau abstrakti ir kad moks
lininkai fizikai tai supranta. Ji pažymi, kad daugumas fizikų, kurie 
filosofavo, pasirėmę naujais fizikos laimėjimais, aiškiai nukrypo į 
idealizmą. Gale knygos ji reikšmingai pabrėžia, kad mokslas pats 
vienas su pažanga tik fizikos srityje, nepadarys žmogaus pasaulio 
geresnio, kaip ir implikuodama reikalą mokslui bendradarbiauti su 
kitomis mąstymo sritimis.

Jau minėtoje kolektyvinėje knygoje apie Einšteiną18 Müncheno 
universiteto profesorius Aloys Wenzl (filosofas su moksliniu paruo
šimu) nagrinėja Einšteino įnašą ir reikšmę filosofijai. Jis pareiškia, 
kad reliatyvumo teorija padarė žmones ir laisvesnius ir idėjiniai 
turtingesnius, įrodydama, kad žmogaus intelektas gali siekti toliau 
negu tai leidžia pojūčių galia. Tai yra toks pats žingsnis idėjų pa
saulyje, kaip kad geometrijoje perėjimas nuo euklidinės prie neeuk
lidinių sistemų. Su Einšteinu, sako jis, mes priartėjome arčiau rea
lybės ; bet Einsteinas verčia filosofiją kurti aiškią sistemą sąvokų 
naujoje fizinėje ontologijoje, sąvokų, kurių reikalauja fizika.

 Kitas žymus šių laikų filosofas Kari Jaspersas, nagrinėdamas 
filosofijos sąvoką, yra pareiškęs 19, kad sistematinė filosofija yra suriš
ta su mokslu ir visuomet atsižvelgia į pažangiausius mokslo laimė
jimus, nors iš esmės ji kyla iš skirtingo negu mokslas šaltinio. Ir

17 L. S. Stebbing, Philosophy and the Physicists, New Yorkas 1958, 265- 
266 psl.

18 Albert Einstein : Philosopher Scientist.
18 K. Jaspers, Way to Wisdom, New Haven 1960, 88-147 psl.
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toliau Jaspersas tvirtina, kad gryna filosofija turi būti kuriama nau
jose mokslo sudarytose sąlygose bei aplinkybėse. Teisingai pabrėžia 
jis, kad tai yra svarbu ir pačiai filosofijai ir mokslui, nes filosofija 
yra visuomet gyva moksluose ir tiek nuo jų neatskiriama, kad abie
jų disciplinų grynumas gali būti pasiektas tik kartu. Grynam moks
lui reikalinga gryna filosofija. Bet ir antraip imant, nėra tikros filo
sofijos už mokslo ribų. Filosofija žino, kad be mokslo žinių jos sie
kimai lieka be rezultatu.

Hans Reichenbachas (1891-1953), vienas mokslinės filosofijos 
arba logiškojo empirizmo kūrėjų20, skelbia naują filosofijos kelią 
vienybėje su mokslu. Mokslinė filosofija, sako Reichenbachas, prie
šingai tradicinei filosofijai, išeina iš to pasaulio vaizdo, kuri patiekia 
mokslas ir jį rūpestingai analizuoja.

Lenkų logikas-matematikas ir filosofas J. Lukasievič21, miręs 1956 
m., pritaikęs matematinę logiką garsiom filosofinėm sistemom, rado, 
kad jos neišlaiko tokios kritikos. Antrame filosofų suvažiavime, įvyku
siame Varšuvoje 1927 m., jis pareiškė, kad filosofiją reikia atstatyti 
iš pagrindų, parėmus ją naujos logikos ir modernaus mokslo metodais.

Gal būt, tokia nauja ir gryna didžioji filosofija ir išsivystys 
šioje eroje, bendradarbiaujant filosofijai su mokslu.

Atrodo, kad išgirstame vis daugiau autoritetingų mokslininkų 
ir filosofų, kurių nuomonės dėl mokslo ir filosofijos bendradarbia
vimo sutinka. Pastebimi abipusis, didėjantis supratimas ir pirmieji 
bendradarbiavimo žingsniai. Cituojant čia minėtą Reichenbachą, pra
dedama vis labiau suprasti, kad nėra atskirų, specialių durų į tiesą 
nei mokslui nei filosofijai.

Jei viduramžių mokslo era buvo metafizikos era ir ją sekė fizi
kos era, tai mūsų naujoji mokslo era bus greičiausiai fizikos-meta- 
fizikos era, arba, pavartojus reliatyvistinio mokslo terminą, fizikos- 
metafizikos kontinuumo era.

Sutraukiant kas išdėstyta, tenka pasakyti, kad įžengus mokslui 
į atominį mikrokosmą ir kartu susipažinus su makrokosmu, tikrai 
pradėjome naują žmonijos minties gyvenimo erą, naują mokslo erą, 
kurios žymės yra šios :

1 nusistovėjusių, senų, apriorinių absoliutų griuvimas ir naujų 
absoliutųi, mokslo nustatytų ir patikrintų atsiradimas;

2 deduktyvinio metodo pasireiškimas greta induktyvinio eks
perimentalizmo ir naujas eksperimentų vaidmuo moksle;

20 H. Reichenbach, The Rise of Scientific Philosophy, Berkeley ir Los 
Angeles 1953.

21 Z. Jordan, Jan Lukosievicz, žr. Kultura, Paryžius 1956, gegužės mėn.
5 (103) nr. 145 psl.
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3 nusikratymas antropomorfinių pažiūrų ir žemiškojo cen
trizmo, siekiant kosminių plotmių galvojimo ;

4 fizikos ir metafizikos artėjimas, kitaip tariant mokslo ir 
filosofijos bendradarbiavimo tendencijos.

Čia noriu atskirai paminėti dar vieną labai svarbų pasikeitimą, 
įvykusį naujoje mokslo eroje ir žymiai ją skiriantį nuo ankstyves
nės eros. Tai naujas religijos ir mokslo santykis.

Dar 1951 metais popiežius Pijus XII audiencijoje, suteiktoje 
Popiežiškajai Mokslo Akademijai, yra pareiškęs: «Iš tikro, teisingai 
vertinant mokslo pažangą, priešingai tam, kas buvo seniau tvirti
nama, tikras mokslas vis dažniau suranda Dievą, tartum jis lauktų 
už kiekvienų durų, kurias mokslas atidaro » 22.

O didis Amerikos mokslininkas fizikas A. Comptonas yra pareiš
kęs, kad jis yra laimingas, galėdamas dirbti mokslo darbą šiais lai
kais, kada mokslas ne tik nekliudo jam būti tikinčiuoju, bet dar 
sustiprina jo tikėjimą į Dievą23.

Tik pasiekus mokslinei minčiai tokią gilią išsivystymo stadiją» 
kaip kad šiais laikais, galima buvo suprasti tiesą, kad ištikrųjų ne
gali būti prieštaravimų, aiškinant Dievo kūrinio paslaptis ir Jo 
apreikštas tiesas, išreikštas žmonių kalba. Tik šioje mokslo eroje 
toks žymus mokslininkas ir mąstytojas, kaip kun. jėzuitas Teilhard 
de Chardin galėjo duoti tokią mokslinę eschatologinę pasaulio ir 
žmogaus jame viziją.

Šiais laikais nėra jokio pagrindo kalbėti apie mokslinę bedie
vybę, atsimenamą iš scientizmo laiku.

Būdingos šiai mokslo erai yra ir konferencijos24, reguliariai 
įvykstančios kas metai Atlanto pakrantėje, Star Island’e, kurių tema 
yra Religija mokslo amžiuje. Čia 1954 m. pirmą kartą susirinko apie 
200 žymių Amerikos mokslininkų, filosofų ir teologų iš įvairių kon
fesijų (be katalikų). Įdomu, kad konferencijoje buvo iškeltas popie
žiaus Pijaus XII autoritetas ir pasiremta jo mintimis. Konferencijų 
dalyviai pareiškė daug įdomių minčių ir dirbo labai sutartinai. Tarp 
kito ko jie pasisakė, kad galima praplėsti ir pagilinti žmogaus supra
timą apie jo likimą, tikslą ir uždavinius šiame žemiškame gyvenime, 
mokslui ir teologijai darniai bendradarbiaujant.

Tokios konferencijos ir panašūs pareiškimai būtų buvę neįma
nomi praėjusioje mokslo eroje.

22 Religion in the Age of Science, žr. Science, 1954 m. spalio 1 d., 1201., 
3118 nr., 524 psl.

23 Man's Destiny in Eternity. The Garvin Lectures. Artur H. Compton,
A modern concept of God, Bostonas 1951, 3-20 psl.

24 Ten pat, 522 psl.



356 AR ATOMO TYRINĖJIMAI PRADĖJO NAUJĄ ERĄ? 18*

Modernus mokslas išsilaisvino iš tų siaurų ir varžančių rėmų, į 
kuriuos ji įspraudė materialistinės praėjusios mokslo eros tendenci
jos, pagrįstos įsitikinimu, kad vienintelė pradinė realybė yra mate
rija. Šioje naujoje mokslo eroje mokslas, galima pasakyti, pasiekia 
pilno mokslinės minties subrendimo stadiją. Pasiekęs tą išsivystymo 
stadiją, mokslas pradeda suprasti, kaip pasakė garsus fizikas ir bu
vęs lordo Rutherfordo bendradarbis E. Appletonas, kad yra ir kitos 
vertybės ir kiti minties keliai, kurie liečia tai, kas yra pastovu, am
žina. Tik dabar galima kalbėti apie tikro Apreiškimo ir pažinimo 
pusiausvyrą 25.

Mokslas rodo tendencijų jungtis į bendrą žmonijos minties ir 
dvasios veikimo ir darbo kompleksą. Jie kukliai, bet tvirtai eina 
naujais keliais prie idealo, t. y. tiesos pažinimo, arba, gal tiksliau 
sakant, prie jo artėja bent tiek, kiek leis galingo, bet riboto žmogaus 
proto pajėgumas.

Jonas Rugis
Chicaga, J. A. V.

25 J. Rugis, Mokslo ir proto kulto klausimu, žr. Aidai, 1957, 10 nr. 
448 psl.
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