
Esmėvoka, išreikšta semiotinio kvadrato struktūra:   

                                                              ne S2                         ne S1                       

 

                               

 

                                                                   S1                      S2 

 

Akcentuojant pirmąjį (S1) suvokimą (pirmapradį, arba koordinacijos, tašką) ir nekreipiant dėmesio į 

visų keturių suvokimų (aspektų ar struktūrinių reikšmės elementų) tarpusavio (loginius, semantinius 

ir kitokius) santykius, esmėvokos formalus pavaizdavimas galėtų būti toks:  

                                                      ne S2                    ne S1 

 

 

   

                                                           S1                  S2 

 

 

O štai keli turiningi pamatiniai pavyzdžiai: 

Gnoseologijos, epistemologijos (pažinimo teorijos) esmėvoka 
 

                      mums pažinimo būdai, rūšys, požiūriai                             

                           (kaip pažįstame – intersubjektyviai)                  man pažinimo subjektai (kas pažįsta – subjektai)                 

 

 

 
                                                                                                        štai šit(ok)ie jam, jai, jiems pažinimo objektai  

                            Tau pažinimas (ką kaip kas pažįsta)                     (ką pažįsta – objektus) 

                                         

 

                     Pažinimas skleidžiasi kaip objekto intersubjektyvus subjektyvumas;                                   

arba esinio (ta)patybės objektyvus, intersubjektyvus ir subjektyvus atspindys;    

arba ką kaip kas pažįsta;                                                                                     

arba to, kas pažįsta(ma) su kitais (pagal kitus, kitiems) žinios;  

arba ... 

 

 

 

 



 

 

Ontologijos (Esmo, būties teorijos) esmėvoka 
 

          mums logos (kalbos, mitai, žodžiai, pažadai,                            man gnosis  (mąstymai, (at)mintys, (ne)supratimai, 

          veiksmai, skaičiai, idėjos, kategorijos, universalijos,                suvokimai, pažinimai, svarstymai, interpretacijos, 

          principai, formulės, konstantos, ciklai, saikai,                           tyrimai, analizės, sintezės, pritaikymai, reikšmės, 

          matai, darnos, proporcijos, santykiai, kanonai,                         fantazijos, įvaizdžiai, svajonės, sapnai, iliuzijos, 

          vertybės, nuostatos, įstatymai, taisyklės, formos,                      nuojautos, intuicijos, meditacijos, išgyvenimai, 

          normos, ideologijos, stereotipai, prietarai, pareigos,                 Esmo simuliakrai, Niekio falsifikatai, prasmės 

          papročiai, klasifikavimai, struktūros, sistemos,                        falsimuliakrų masė, utopiniai falsimuliakrai, žinios, 

          aksiomos, dogmos, postulatai, dėsniai, DNR ...)                      Ekrano terpė, metaforos, simboliai, kodai, tikslai ...)                   

 

 

 
                                                                                                               štai šitas (šitoks) jam, jai, jiems phainomenon   

                      Tau on (esantis, būnantis, buvojantysis,                            (regimybė(s), vaizd(ini)ai, fenomenai, reiškiniai,                                                                                               

                      būtis ir būtybės, buvimas ir buviniai,                                 apraiškos, pajautos, jutiminiai patyrimai, empirija,                                                             

                      esmas ir esmės, esamybė ir esiniai,                                    materija, duotybė, jusliniai daiktai, faktai, įvykiai,                                                                               

                      esatis ir esybės, kūrėjas ir kūriniai,                                     konkretybės, akivaizdybės, procesai, būviai,                                                       

                      substancijos, noumenai, (ta)patybė(s),                                būsenos, kūnai, dalykai, atsitikimai, nutikimai,                                                                                                                                                      

                      Pradžiapatis, Dao, pirmapradė prigimtis,                           patirtys, egzistencinės patirties laukas, juslumas,  

                      Tu, Viešpats, Dievas, švent(en)ybė(s),                               gyvoji dabartis, gyvojo pasaulio čiadabartis,  

                      likimo tvarka, Transcendencija, Tikrovė,                          gyvybės ir mirties vietovė, Juslinis Dievas, Namai,  

                      Kitas, svetimybė, nesuprantamumas, tyla,                         Tėvynė, kosmopolis, Platono ola, amžinoji Itakė,                                                                  

                      pilnatvė ir tuštuma, šviesa ir tamsa,                                    po Dangaus dangčiu ir Žemės dubenyje, Esinija,                                                    

                      gamta ir kultūra, nežmogiškumas ir žmogiškumas,            elementai, elementariosios dalelės, atomai, 

                      Esmas ir Niekis, (ne)egzistencija, (ne)gyvybė ...)              molekulės, medžiagos, ląstelės, organ(izm)ai ...) 

 

Esmas skleidžiasi kaip reiškinių (daiktų, įvykių) kalbiniai (ne)supratimai;                                                                  

arba (ne)suvokiami pasaulio dėsniai; 

arba mąstomos (ne)regimybės idėjos;                                                                                                                                                                          

arba (ne)logiškai tiriami jusliniai patyrimai;                                                                            

arba (ne)žodinių (be)minčių (ne)vaizdinis apsireiškimas; 

arba (ne)nušvitusios (pa)sąmonės procesų (atsi)švytėjimas; 

arba ... 
 

 


