
Pratarme 

As vis dar prisimenu tas kulturines ceremonijas, kurias, kaip ir visiems mano 
vienmeciams, teko isgyventi is pradziij vaikystes, paskui paauglystes laikotarpiu. 
Pirmoji buvo diktantas, kur} (o siaube!) reikejo parasyti be jokios klaidos bijant 
biiti apsauktam tikru nevykeliu. Paskui buvo rasinelis arba pasakojimas, kai reike-
davo aprasyti (arba papasakoti), kaip praleidome atostogas, kaip vykome i gamtq ir, 
pavyzdziui, kaip svaidemes sniego gniuztemis. Po metq ar dvejq musq lauke nauja 
kankyne — „apsakymas". Temos visada tos pacios, is musq budavo reikalaujama 
papasakoti kokf nors keistq, idom-q arba rimtq ivyk}, kurio dalyviu mumsyra tek^ 
buti. Vyresni mokiniai gqsdindavo sakydami, kad tie rasineliai tera vieni niekai 
palyginti su paslaptinga temos rasymo ceremonija. „Pamatysi, — sakydavo jie, — visai 
kitaip jausies, kai tau reikis rasyti apie aistrq J.-B. Racine'o ir P. Corneille'io kUry-
boje, kai tau reikisperteiktij. de La Fontaine'o pasakiciq moralq esmq, papasakoti 
apie tai, kaip A. Lamartine'as jauti gamtq. Be to, tau tikriausiai teks nagriniti 
veidmainystis svarbq P. Marivaux komedijose. 

Pagaliau, kai tiems kaskart sunkesniems isbandymams ateis galas, kai, ismok^ 
tinkamai rasyti, suzinosite, kaip rasi ir apie kq mqste vadinamieji klasikai, kai 
jau, regis, zinosite, kq jie jauti, kq iskentejo ir kaip mylijo zmonijq, jusq neapleis 
siaubinga mintis, kad, baigiant mokyklq, laukia paskutinis sunkus isbandymas, 
harbariskaipavadintasfilosofijos mokslq egzaminu*. Pasirodziuspirmiems rudens 
ukams, pasirinkote pirmq egzamino temq, ir ji jus pribloski: „Kas yra filosofas? Kq 
jums reiskiafilosofija?" 

Visi zinome, kad / // klausimq butq galima atsakyti taip: „Filosofas — tai ismin-
ties ieskantis zmogus, neturintis tikslo zmogus, taizmogus, kuriam nerUpipaprastos 
zmogiskosios vertybis. " Nei visuotinis taikos, nei kitokiq zmogiskq tikslq, kad ir 
kilniq, toks zmogus nesiekia; kovoti su pasaulyje fsigalijusiu blogiu, badu, rasizmu, 
skurdu ir visokiomis diktaturomis dar nereiskia biiti filosofij. Bet kas tada yra is-

' Cia turimos galvoje Prancuzijos mokyklos. - Vert, pastaba. 
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mintis? Graikq kalbos zodis sophia reiskia ismint}, visapusiskq ko nors ismanymq. 
Filosofija — tai savotiskas visa apimantis smalsumas, leidziantis pazinti ir suvokti 
zmogq hei tikrovq kaip vieningq visumq. Toks zinojimas padeda susiformuoti savi-
tai gyvensenai ir bendrabUviui vadovaujantis realiai egzistuojancios morales, kitaip 
tariant, etikos, suvokimu. 

Bet koki pazinimq galima isivaizduoti kaip sqvokq sistemq. Antaifizikai varto-
ja tokias sqvokas kaip „daleles", „mase", „sqveika", „energija" ir pan., o siq sqvokq 
sistema, padedanti suprastipacias sqvokas irjq tarpusavio rysius, vadinama teorija, 
pavyzdziui, reliatyvumo teorija, kvantq teorija. Yra ir kitokiq mokslq — biologijos, 
astrofizikos, geologijos ir kt. — sistemq. 

Filosofijos mokslas —pats bendriausias, jispraplecia visq specialiqjq irpraktiniq 
mokslq ribas. Butifilosofiu reiskia kurti bendriausias sqvokas ir is jq sudaryti tokiq 
sistemq, kuri atspindetq visus specialiuosius mokslus, visuotinq realybq, taip pat ir 
musq buti, mUsq skirt}. Siuo poziuriu filosofija panasi / religijq, teigianciq, kad 
visata - tai Dievo kurinys, o zmogus esq panasus / Dievq. Sitaip teigdami, pertei-
kiame vienos filosofijos sakos — teologijos — esmq. 

Pazymetina, kad filosofijos mokslas nuo teologijos skiriasi is esmes. Teologui zino
jimas tarsi nukrinta is dangaus, jis yra nekintamas, absoliutus; toks zinojimas — tai 
apreiskimas. Tuo tarpu filosofui zinojimas yra ne kokiq nors isoriniq jegq atsiqstas 
zinojimas, o jo protavimo rezultatas. Kartais abu He zinojimai gali susilieti. Pa
vyzdziui, augustinizmo, tomizmo, Nicolas de Malebranche'o doktrinos susiliejo su 
krikscionybes doktrina. 

Beje, tai reiskia, kad ir filosofijos, ir religijq doktrinos nuolat kinta. Jau 2 600 
metq egzistuojanti Vakarq filosofija dave pasauliui ne daugiau kaip dvi desimtis 
pagrindiniq sistemq; veliau jos suskilo / simtus kitq sistemq. Tq pat} galima pasa-
kyti ir apie religijas. Is trijq didziqjq monoteistiniq religijq, is trijq sistemq atskilo 
sektos, {vairios baznycios. Filosofijoje naujoviq randasi vis maziau ir maziau, mqz-
ta ir filosofq, kurianciq naujas sistemas. Vis maziau galima aptikti tokiq filosofq 
kaip, pavyzdziui, Platonas, R. Descartes'as, betgauseja jau esamq filosofijos sistemq 
aiskintojq, skleidejq. Graikijoje VI a. pr Kr. sutikqs zmogq, kuris prisistate kaip 
filosofas, beveik galedavai buti tikras, kad jis kuria filosofijos sistemq, o Europoje XX 
amziauspabaigoje galedavai manyti, kad tai tera koks nors senqjq sistemq skleide-
jas arba adaptuotojas. Nors is esmes ir Platonas, ir kukliausias filosofijos destytojas 
yra vadinamieji isminties megejai, visiskai aisku, kad vienas is jq filosofijq kure, o 
kitasjq populiarino arba aiskino. 

*** 

Si knyga apie filosofijq. Daugiausia demesio skiriama klasikinei filosofijai. Cia 
destoma filosofijos istorija, nagrinejamos pagrindines koncepcijos ir sistemos. Ji ne 
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siauram filosofq specialistq (galbutjie aptiksjoje keletq vietq, kurias vertetq pastu-
dijuoti issamiau) buriui, o visiems skaitytojams, isgyvenantiems filosofines kulturos 
stygiq, juntamq susiformavus masinio vartojimo visuomenei po to, kai susikicre is-
sivysciusios industrines valstybes, naujos informacines priemones, prisidejusios prie 
mqstymo degradavimo, minciq skurdinimo ir pan. 

Siuolaikiniai orakulai — ne sokratai, ne platonai, ne aristoteliai, ne sventie-
ji tomai, ne descartes'ai, ne kantai, ne hegeliai, ne nitzche's, net ne heidegger'iai, 
ne sartre'ai, ne abstrakcijomis mqstantys filosofai, o ekonomistai, politikai, jvairiq 
sindikatq spaudos atstovai. Paradoksas tas, kad kulturine revoliucija Prancuzijoje 
(1968-qjq geguzq) is dalies buvo pokario filosofijos kritikos rezultatas; filosofijos 
kritika buvo nustumta } pogrindj, is kurio pamazu eme vaduotis. 

Seksualine laisve, kontracepcija, savanoriskas nestumo nutraukimas nenuzude 
meiles, o ekonomika, valstybes interesai, socialdemokratija ir globalizacija nesuma-
zino domejimosi filosofija; filosofine mintis jau nebekele visuotinio pasipiktinimo, o 
kai kuriems zmonems ji net tapo paslaptimi. 

Sios knygos tikslas — nepakoreguoti iprastq filosofijos kursq, o isdestyti skaitytojui 
filosofijos pagrindus, jos istorijq, savaip supazindinti su pairiq krypciq filosofijos 
atstovais. Pries trisdesimt, pries keturiasdesimt metq vargu ar kam nors tokiq knygq 
butq reikejq. Storuose mokykliniuose vadoveliuose budavo isdestomos pagrindines 
sqvokos (definicijos), o filosofijos padai leisdavo kiekvienam savarankiskai isigilinti 
i klasikinq filosofijq, ir tokiq knygq buvo pakankamai. Siandien filosofija (tikra 
filosofija, kuriai svetimi utilitariniai rupesciai, politines bei humanitarines pro-
blemos ir pan.), nors letai, bet sugr^zta ir netgi tampa madinga. Rasydamas siq 
knygq, pirmiausia galvojau apie mokinius, pradedancius studijuoti siq disciplinq, 
nes ateityje ji, esu }sitikinqs, pades jiems siekti sekmes. Turejau galvoje baigiamqjq 
klasiq mokinius, ketinancius stoti / aukstqsias mokyklas, kuriose bus destoma filoso
fijos disciplina, ir, zinoma, daugybq filosofijos megejq, kurie, susidUrq su etinemis, 
metodologinemis ar net metafizinemis problemomis, netiketai ima ir sutrinka. 

*+* 

Reiketq tarti keletq zodziq apie tai, kaip si knyga buvo rengiama. 
Sio veikalo I knygos tikslas buvo toks: negalima kalbeti apie filosofijq nezinant 

jos istorijos. Visai nesiekeme bent kiek keisti fundamentalaus Emile'io Brehier'o vei
kalo Filosofijos istorija, kurio 1-a laida pasirode daugiau kaip pries sesiasdesimt 
metq; iki siol tai geriausias tokio pobudzio veikalas norintiesiems studijuoti tick 
Rytq, tick Vakarq filosofijq — nuo ikisokratikq klestejimo metq iki XX amziaus pra-
dzios. Apsiribojome paprastai isdestydami svarbiausias filosofijos istorijos sistemas. 
Tai tik {vadas tiems, kurie noripradeti skaityti Platonq, Aristotel} ir kitus autorius, 
rasiusius iki XX amziaus pradzios. 
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Sio veikalo II knygoje apzvelgeme svarbiausias siuolaikines filosofijos koncepci-
jas ir idejas tokiose srityse kaip logika, epistemologija, metafizika, etika ir vertybiif 
filosofija. Taigi visuose skyriuose aptiksime jau amzinyben isejusio metro Gastono 
Bachelard'o minciq, Ludwigo Wittgensteino idejq, taip pat Edmundo Husserlio fie-
nomenologijos, egzistencializmo, Maxo Stirnerio, S0reno Aabye Kierkegaard'o idejq 
ir kt. 

Musq veikale yra dvi dideles spragos — truksta Rytq minties ir antropologijos 
(maziausiai tokiose specialiose disciplinose kaip psichologija, psichoanalize, sociolo-
gija, politikos filosofija). Tai padareme sqmoningai; knyga, kurioje norima aprepti 
pernelyg daug, greitai tampa pavirsutiniska. 

Sioje knygoje taip pat nerasite (nebent aptiksite tik uzuominq, aliuzijq) siuo-
laikiniq filosofq kuriniq pristatymo, bet ne todel, kad mums nepatinka pazangios 
filosofines idejos, o todel kad susidureme su neissprendziama dilema: arba apzvelgti 
jaspavirsutiniskai irprabegom mineti daugybqprancuzq, anglosaksq, italq, vokie-
ciq ir kitq filosofq vardq, arba pateikti sisteminq, pavyzdziui, klasikines filosofijos, 
studijq... Ir tada butq reikejq rasyti antrq tokiospat apimties knygq. Todel nutareme 
patyleti. 

Roger CARATINI 

14 


