
Mokslinės fantastikos vieta pasaulio pa�inime 
 
 Pasaulis dar sprend�ia problemą, kas yra mokslinė fantastika. Tačiau jos sprendimą jau senokai suformulavo 
rusų ra�ytojas fantastas D.Bilenkin'as, geriausiai apibrė�ęs SF&F esmę po mirties paskelbtame straipsnyje �Fantastikos 
realizmas� (Bilenkin, 1988). 
 Pasaulį �monija pa�įsta naudodama du glaud�iai susijusius pasaulio pa�inimo būdus � mokslą1 ir meną. Jų 
bendras �aknis rodo ir tai, kad mokslas lietuvi�kai vadinamas mokslu, o latvi�kai maksla - tai menas...  
 Asmenys, u�siimantys mokslu ar menu, juos suvokia skirtingai, tačiau svarbu apibendrintai apibrė�ti mokslo ir 
meno funkcijas �monijos raidoje.  
 Mokslas � tai pasaulio pa�inimo būdas, kurio 
dėka �monija kuria kognityvinius ir pragmatinius pasaulio 
modelius: aptinka ir įrodo egzistuojant atskirus pasaulio 
elementus ir jų sąveikas, grie�tai (pvz., matemati�kai) 
apra�o juos, prognozuoja pasaulio sistemų būsenas.  
 Meni�kai pa�indamas �mogus irgi aptinka 
atskirus elementus, jų ry�ius irba2 apra�o juos. Tuo menas 
primena mokslo apra�omąjį periodą (bendros �aknys!). 
Bet mene svarbu ne tikslus, o emocinis pasaulio 
apra�ymas. Emocija - psichinio atspindėjimo forma, kai 
betarpi�ku pergyvenimu kuriamas ne objektyvus rei�kinio 
modelis, o subjektyvus po�iūris į objektyvų faktą ar 
po�iūrį. Emocijos objektyvioms �inioms apie pasaulį suteikia aktyvuojančią, energizuojančią (kartais � slopinančią) 
motyvacijos galią (1 lent.). Tad meno specifinė funkcija - emoci�kai nuspalvinti ir įprasminti, aktualizuoti i�skirtus 
pasaulio elementus ir jų ry�ius. Menas � tai pa�inimo būdas, kurio esmė yra emoci�kai pasaulio elementus 
aktualizuojantis subjektyvaus po�iūrio į juos i�rei�kimas, o ne 
objektyvus jų apra�ymas. 
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 O kokią vietą pa�inime u�ima mokslinė fantastika?  
 Fantastika irgi yra pa�inimo forma, o ne literatūros �aka. 
Tai rodo kitų fantastinių meno �akų (pvz., fantastiniai dailė, kinas) 
buvimas. Tiesiog fantastinė literatūra yra gausiausia, su ja da�-
niausiai susiduriama. Fantastika turi dvi stambias �akas � mokslinę 
fantastiką (MF) ir fantasy (F). Literatūrinė fantasy neretai vadinama 
pasakine fantastika, kadangi daug kuo primena stebuklines pasakas. 
Nors ir MF turi stebuklinių pasakų bruo�ų [Nejolov, 1986). 
 Fantastikos funkcijos pasaulio pa�inime iki �iol yra 
menkai i�tirtos. Fantastikos (ypač mokslinės) nesupratimas 
būdingas daugeliui įprastinės (mainstream) literatūros �inovų. 
Paprastai fantastiniai kūriniai skiriami tik pagal fantastinius 
elementus, o visi kiti bruo�ai lieka �e�ėlyje. 
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 Mokslinė fantastika - sintetinis, tarpinis tarp mokslo ir 
meno pa�inimo būdas, jungiantis abiejų būdų po�ymius 
(2 pav.). MF sudaro du būtini dėmenys � mokslinis ir meninis: Mokslas MMF 
1. Mokslinis MF dėmuo. MF kaip ir mokslas u�siima: 

a) ne�inomų elementų ir jų sąveikų paie�ka (todėl MF 
labai svarbios hipotezės); 

Mokslinė 
fantastika 

b) sąveikos (ypač netiesinės) spėjimais (tai MF ry�ki 
prognostinė funkcija). MF prognozuoja (spėlioja, kaip 
vieno elemento pokytis keičia kitą elementą) 
spekuliatyviai, minties eksperimentų dėka. MF literatūroje 
tipi�ka situacija "kas būtų, jeigu..." arba "kas bus ateityje", 
todėl MF literatūra neretai vadinama JEIGU literatūra. 
�is dėmuo atitinka hipotezių kūrimą ir jų panaudojimą 
tyrimams planuoti moksle.  

                                                           
1 Magija (suvokiant ją pagal Frazer J.G. The golden bough, London, 1923) �iame straipsnyje nenagrinėjama k
klaidingas pasaulio pa�inimo būdas. Technologijos, tiek paremtos moksline, tiek magine metodika, taip pat neminimos
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2. Meninis MF dėmuo. MF aktualizuoja ir emoci�kai 
nuda�o tam tikrus pasaulio elementus (rei�kinius). Nuo 
likusio meno skiriasi tuo, kad MF paprastai meni�kai 
apdoroja mokslines hipotezes. Čia svarbūs meniniai 
komponentai � kompozicija, stilius ir pan. 

  MF literatūra (MFL) ir paprastoji gro�inė 
literatūros (PGL) persikloja, ai�kių ribų tarp jų nėra. �is 
neai�kumas kartais verčia tenkintis tokiais apibrė�imais, 
kaip �MF yra tai, ką mes vadiname MF� [D. Knight], �MF 
yra leidėjų duodama etiketė� bei �Tai, ką ra�o MF 
ra�ytojai, yra MFL� [Card, 1990].  
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 Paprastos literatūros spektrą pagal dokumentalumą 
galima skirstyti į beletristiką (apra�o situacijas, realiai ne-
buvusias, bet galėjusias būti), beletristiką dokumentiniu 
pagrindu (paremta faktais, spragos u�pildomos vaizduote, ir 
viskas emoci�kai nuspalvinama) ir nebeletristiką (dėstomi tikri 
faktai, o tarpai u�pildomi galimomis versijomis be emocinio 
krūvio). Jai būdinga interpoliacija � autorius tarpus tarp faktų 
(dokumentinių ar sugalvotų kaip esminių siu�etui) u�pildo 
prognozuodamas pagal dėsningumus, apie kuriuos informacijos 
pasisemia i� kasdienės patirties arba �altinių.  
 MFL ir PGL skiriasi tuo, kad PGL paremta tik 
interpoliacija, o MFL paprastai naudoja ir ekstrapoliaciją 
(spėjimus i�einant u� �inomų faktų rėmų) (3 pav.). 
Ekstrapoliacijų svarbą atspindi ir vieno MFL �urnalo pa-
vadinimas - "Extrapolation". 
 MFL ir PGL ypatumus puikiai palygino D.Bilenkin'as. 
Jis i�skyrė tris PGL metatemas. I� esmės tų pačių metatemų 
pavadinimai tapo J.Minkevičiaus (Minkevičius, 1985) knygos ��mogaus problema: būti ar nebūti?� skyrių pava-
dinimais. Tik metatemą ��mogus ir supantis pasaulis� joje pavadinta ��mogus ir gamta�.  
 Egzistuoja ir "be�monė" literatūra, kur herojus yra ne �mogus, o kitoks humanoidas, gyvūnas, humanoidų vi-
suomenė. Bet jos herojų galima laikyti �mogaus ar �monių visuomenės modeliu, tuomet ji pasirodo beesanti 
��mogi�ka�. D. Marr'as teigia, kad da�nai nagrinėjamų sistemų tam tikri po�ymiai i�ry�kėja tik perėjus prie kitos repre-
zentacijos sistemos, tačiau po perėjimo "pasislepia", maskuojasi kiti anksčiau ai�kūs po�ymiai. Galbūt "be�monių" 
literatūrinių kūrinių esmė � perėjimas į kitą reprezentacijos sistemą, i�ry�kinančią kai kuriuos kitaip nery�kius �mogaus 
ir jo visuomenės po�ymius? 
 Bilenkin'as apibrė�ia XIX a. antroje pusėje atsiradusią 
ketvirtąją metatemą ��mogus (�monija) ir ne�inomybė�. Bilenkin'as 
ketvirtąją metatemą i�skiria kaip lygiavertę pirmosioms trims. 
Tačiau ketvirtoji metatema yra ortogonali įprastinės literatūros 
metatemoms (4 pav.) � ji lyg i�rė�ia i� pirmų trijų metatemų skiltis, 
liečiančias ne�inomybę, ir sujungia jas į atskirą savaranki�ka 
visumą. Bilenkin'as teigia, kad ketvirtoji metatema � MFL atributas. 
Jis teisus, tik reikia atsiminti, kad ketvirtoji metatema sujungia 
pirmų trijų metatemų ne�inomybės akcentus.  
 Ketvirtos metatemos ortogonalumą rodo ir tai, kad MFL 
egzistuoja i� esmės visos literatūros temos � nuotykinė ir 
detektyvinė, romantinė ir filosofinė, politinė ir psichologinė� Tai 
rodo, kad MF - tai tam tikras pa�inimo būdas, kuris gali pasireik�ti 
bet kuria forma. 
 Darnią MFL funkcijos sistemą ardo palyginus nesenai 
atsiradusi fantasy, kuri kartais vadinama pasakine fantastika.  
S.Vyse [1997] teigia, kad neapibrė�tumas skatina tikėjimą prietarais 
ir magija. Tai 8-jame de�imtmetyje skatino New Age bangą. Kartu 
populiarėjo ir nuo magijos neatsiejama fantasy.  
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4 pav. Keturių literatūros metatemų i�sidėstymas 
temų erdvėje. 

 Svarbiu skirtumu tarp MF ir F laikoma tai, kad MF kūriniai kuriami ir skaitomi su prielaida, tai įmanoma, o F 
kūriniai � kad tai neįmanoma (Clute, 1998). Tačiau �is skirtumas pernelyg neapčiuopiamas. Fantasy galima traktuoti 
kaip mokslinės fantastikos �aką, vaizduojančią pasaulį, kuriame veikia ne tik įprasti gamtos dėsniai, bet ir magija, ir 
kuriame egzistuoja dvasios. Pagal �ią traktuotę fantasy priskirtinos ir religinės-mistinės gro�inės knygos � kaip religinės 
fantasy at�aka. 



 Ne�inomybės metatema glaud�iai siejasi su MFL prognostinėmis galimybėmis. MFL vertinga ne tik i�radimų 
ir naujų technologijų, bet ir �monių reakcijos į juos prognozavimu. Paskelbus apie avies Dolly klonavimą i� suaugusios 
avies diferencijuotų ląstelių, kai kurie pasaulinio garso mokslininkai parei�kė, kad �is faktas juos u�klupo 
nepasiruo�usius. O apie klonavimą MF ra�ytojai ra�o ne pirmus metus � pvz., A.E. Van Vogt �The world of A� (1945), 
T. Sturgeon �When You Care, When You Love� (1962), C.J. Cherryh �Citeen� (1988, Hugo premija), I. Levin �The 
Boys from Brazil�. Todėl MFL yra priemonė, leid�ianti eiliniams �monėms ir mokslininkams pasiruo�ti sutikti naujas 
technologijas. 
 MFL turi dvi puses - mokslinę ir meninę. Jei MFL kūriniui trūksta vienos i� jų - kūrinys nėra MFL kūrinys 
arba nėra MFL kūrinys. Be meni�kumo dėmens tėra siu�eto irba hipotezių i�dėstymas, ir nieko daugiau. Jo bendrą vertę 
sudaro tik hipotezinės dalies vertė. Be moksli�kumo dėmens belieka gro�inio kūrinio privalumai (jei jų turi). Abiem 
atvejais kūrinės nėra MFL kūrinys, nors autorius galbūt pretenduoja į tai.  
 MF esmę sudaro mokslinio ir meninio dėmenų suma bei ketvirtoji metatema ��mogus ir ne�inomybė�. Didelė 
dalis MFL pasi�ymi tam tikromis siu�etinėmis, stiliaus ypatybėmis, kurios teikia tikriems MFL mėgėjams estetinį 
pasigėrėjimą, tačiau jos nėra privalomas MFL po�ymis. Pana�ūs dalykai būdingi ir fantasy literatūrai. 
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