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Pratarmė

Vienas didžiausių ir iki šiol neištirtų žmonijos istorijos stebuklų – rašytinės 
filosofijos pradžia: ji ėmė skleistis maždaug tuo pačiu metu skirtinguose ir 
visiškai nesusijusiuose pasaulio kraštuose. Ankstyvosios „Upanišados“ – ne-
žinomos autorystės tekstai, tapę indų filosofijos pamatu, – radosi VIII–VI a.  
pr. Kr. Pirmasis didis Kinijos filosofas Konfucijus gimė 551 m. pr. Kr., o maž-
daug 624 m. pr. Kr. Graikijoje gimė pirmasis ryškesnis ikisokratinių laikų fi-
losofas Talis Miletietis. Tradicijos pripažįstama Budos gimimo data  – taip 
pat VI a. pr. Kr., nors mokslininkai dabar mano, kad tikriausiai Buda gimė tik 
apie 480 m. pr. Kr., apytiksliai tuomet, kaip ir Sokratas.

Šios ankstyvosios filosofijos mokyklos padarė didžiulę įtaką atskirų kul-
tūrų formavimuisi visame pasaulyje. Jų vertybių ir dogmų veikiami žmonės 
rinkosi skirtingus tikėjimus, gyvenimo būdą ir požiūrį į svarbiausius, mums 
visiems reikšmingus klausimus. Dauguma žmonių negalėtų rišliai suformu-
luoti filosofinių pažiūrų, kuriomis remiasi gyvenime, dažnai net ir nesuvo-
kia, kad jas turi, tačiau idėjos apie žmogaus savastį, etiką, žinių ištakas, gy-
venimo tikslus mūsų kultūrose yra itin giliai įsišaknijusios ir lemia mūsų 
mąstymą, mums apie jas nė nežinant. Tokią įtaką liudija net ir didingiausi 
pasaulio paminklai – juose lyg knygose galima įskaityti jų kūrėjų filosofijos 
žymes. Uždraustasis miestas Pekine pastatytas pagal konfucianizmo prin-
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cipus, Alhambra Granadoje persmelkta islamo minties, ir net Rive Gauche* 
kavinės Paryžiuje atspindi egzistencializmo filosofijos viziją kaip kasdienio, 
asmeniško gyvenimo elementą.

Filosofinės pasaulėžiūros „įsisavinimo“ procesas kartais vadinamas sedi-
mentacija. „Jei būtų įmanoma atskleisti ir išryškinti visas prielaidas, bet kurią 
akimirką glūdinčias mano samprotavimuose ir idėjose,  – rašė XX amžiaus 
prancūzų filosofas Merleau-Ponty,  – visada rastume daug įspūdžių, kurie 
šiaip nėra akivaizdūs, reikšmingų iš praeities ir dabarties kylančių poveikių, 
ištisą „sedimentacijos istoriją“, kuri ne vien svarbi mano minčių kilmės at-
žvilgiu, bet visų pirma lemia jų reikšmingumą.“1 Upės vagoje vandens srovė 
palieka nuosėdų – taip ir kultūroje tarsi „nuosėdos“ kaupiasi vertybės ir įsiti-
kinimai. Savo ruožtu jos nusėda ir dvasioje tų, kurie toje kultūroje gimę, tad 
esame linkę apnašas laikyti nuolatine, nekintama vaga. Mūsų mintys ir poty-
riai teka šiais proto kanalais, mums nė nepastebint, kad laikomės nustatytos 
krypties. Lyginamoji filosofija vertinga ir tuo, kad atskleidžia skirtingas kitų 
filosofijų prielaidas – jų filosofines nuosėdas, jei norite, – ir tuomet išryškėja 
prielaidos, kuriomis remiamės patys.

Vis dėlto, nepaisant pasaulyje egzistuojančių filosofinių tradicijų įvairovės, 
Vakarų filosofija, kurią studijuoju jau daugiau kaip trisdešimt metų – remda-
masis vien kanoniniais vakariečių tekstais  – pateikiama kaip universalus ir 
vienintelis įmanomas žmogaus pažinimo ir savivokos tyrimo būdas. „Lygina-
moji filosofija“ – dviejų ar daugiau filosofinių tradicijų studijos – paliekama 
beveik vien tiems, kurie užsiima antropologijos ar kultūros tyrimais. Toks 
nenoras domėtis, regis, teigia, kad lyginamoji filosofija gali padėti suprasti 
intelektinę Indijos, Kinijos ar musulmoniškojo pasaulio kultūrą, bet žmogus 
ir pasaulis – jau kas kita.

Tiesą sakant, Vakarų filosofija tokia susiskaldžiusi, kad atskiros jos dalys 
beveik nesusisiekia. Gyvendamas Mančesteryje lankiau aukštesnių kursų fi-
losofijos seminarus abiejuose miesto universitetuose. Jie įsikūrę toje pačio-

* Kairysis Senos krantas (pranc.). – Čia ir toliau vertėjo pastabos.
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je gatvėje, tik priešingose jos pusėse, ne didesniu nei pusės mylios atstumu. 
Vienas labiausiai domėjosi žemyninės Europos filosofija, kitas – anglakalbe, 
o aš  bene vienintelis nuolat pereidavau  juos skiriančią gatvę, nors abu uni-
versitetai savo filosofiją kildino iš tų pačių šaknų – per Descartes’ą ir Spinozą 
iš senovės graikų.

Šitai mane nuolat gerokai trikdo. Vos prieš kelerius metus iš esmės nieko 
nežinojau apie visa, kas yra už Vakarų filosofijos ribų – kas nesusiję su tradi-
cija, nuo senovės Graikijos pasiekusia didžiuosius Europos ir Amerikos uni-
versitetus. Tačiau pakanka žvilgtelėti į man įteiktą filosofijos daktaro diplomą 
ar fakultetų, kuriuose studijavau, pavadinimus – visur tėra vienintelis, viską 
aprėpiantis žodis: filosofija.

Pastaruoju metu – gerokai vėluodamas – tyrinėjau didžiąją klasikinę fi-
losofiją kitose pasaulio vietose. Keliavau per žemynus ir stengiausi pats į ją 
įsigilinti. Įspūdingesnės intelektinės kelionės nesu patyręs per visą gyvenimą. 
Atradau, kad, geriau suvokdamas kurios nors kultūros filosofiją, geriau suvo-
kiu ir tą kultūrą. Pasinaudosiu Zimbabvės filosofo Joramo Tarusariros ana-
logija: filosofinė tam tikros visuomenės sistema yra tarsi programinė įranga, 
kuria remiasi tos visuomenės žmonių mąstymas: „Jeigu neišmanote jų pro-
graminės įrangos, pokalbyje niekaip nepavyks išvengti supratimo spragų.“ 
Tokiomis spragomis, pavyzdžiui, galima paaiškinti daugelio paramos projek-
tų Afrikoje nesėkmes. „Jei norite, kad pagalba būtų veiksminga, turite suar-
tėti su žmonėmis. Jei siekiate tvarumo, privalote būti arčiau jų. Bet daugybė 
projektų iki šiol tik beprasmiškai eikvoja pinigus, nes juos sumanę žmonės 
nesupranta filosofijos ir religijos tų, kam tie projektai skiriami.“

Analogija su programine įranga, be abejo, iškalbinga, tačiau klasikinių 
filosofinių tekstų ir „liaudies filosofijos“ ryšys anaiptol nėra toks paprastas. 
Mokslininkų iškeliamos ir giliai analizuojamos idėjos, be abejo, turi atitikme-
nų bendrojoje kultūroje, tačiau paprastesniu, platesniu ir gerokai miglotes-
niu pavidalu. Pavyzdžiui, dauguma amerikiečių ir europiečių remia individo 
laisvės ir žmogaus teisių vertybes per daug nesigilindami, kaip filosofai jas 
aiškina ir pagrindžia. Milijonai indų gyvena pagal karmos principus, nors la-



12

K A I P  M Ą S TO  PA S AU L I S

bai mažai išmano apie gausią ir įvairialypę literatūrą, kur suformuluota, ką iš 
tiesų tai reiškia. Paprasti kinai vertina harmoniją, bet tik šiek tiek yra girdėję 
apie ją aprašančius ir analizuojančius konfucianizmo ir daoizmo tekstus. Vis 
dėlto ryšys tarp „didžiojo“ mokslo ir kasdienio gyvenimo egzistuoja, ir bū-
tent todėl harmonijai, laisvei ir karmai įvairiuose pasaulio kraštuose tenka 
itin skirtingas vaidmuo. 

Net laikantis paties skeptiškiausio požiūrio, kad „liaudiškose“ versijose 
šios filosofinės idėjos neatpažįstamai sumenksta ir praskysta, svarbu supras-
ti, kaip tos sąvokos kuria retorikos erdvę, kurioje viena ar kita kultūra mąsto, 
ieško pagrindų ir paaiškinimų. Amerikietis politikas savo kalboje giria lais-
vę, nes šią vertybę remti reikalauja tenykštė kultūra, lygiai kaip ir Kinijoje 
būtina ginti harmoniją. Vyraujantys filosofijos bruožai paprastai vyrauja ir 
kultūroje, tad bent jau šiuo požiūriu suprantant filosofiją atsiveria langas į 
kultūrą.

Filosofija svarbi siekiant suprasti ne vien tautas, bet ir jų istoriją. Tokio 
požiūrio Vakarų istoriografija nemėgsta, nes joje pabrėžiami iškilių indivi-
dų arba ekonominių bei socialinių jėgų veiksmai. Tačiau iki XIX šimtmečio 
vidurio manyta, kad vienos ar kitos epochos esminių politinių ir visuomeni-
nių pervartų priežastys glūdi filosofijoje ir religiniuose įsitikinimuose. Idėjos 
buvo ne šiaip reikšmingos, jos galėjo lemti gyvybę ar mirtį. „Kadaise gyveno 
toks Rousseau, parašęs knygą, kurioje – vien tik idėjos, – sakė XIX amžiaus 
škotų filosofas ir eseistas Thomas Carlyle’as vienam abejojančiam kolegai. – 
Antrojo leidimo viršeliams panaudojo odą tų, kurie juokėsi iš pirmojo.“2

Istorikas Jonathanas Israelis tvirtina, kad turime iš naujo pajusti, kokios 
svarbios istorijai yra idėjos. „Neatsižvelgiant į radikaliąją Apšvietą, – teigia 
jis, – Prancūzijos revoliucijoje sunku įžvelgti kokią prasmę ar mėginti kaip 
nors ją paaiškinti.“3 Israelis kalba apie Apšvietos „proto revoliuciją“4, ir tai 
tinka istorijai bei istoriniams pokyčiams apskritai. „Nors pati filosofija yra 
kultūros reiškinys, ji gali padėti kultūrą ne tik suprasti, bet ir keisti“, – sako 
filosofas Tomas Kasulis5.

Kasulis primena, kad idėjos ne tik svarbios, bet ir kinta. Nuolat randasi  
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naujų mąstymo pavidalų, turinčių įprasminti besikeičiančius siekius ir su-
teikti išraišką mūsų nerimui. Žvelgiant į „tradicijas“, tokius pokyčius nesun-
ku pražiūrėti ir neįvertinti. Jaučiame pagundą ieškoti tęstinumo, kuris leistų 
patogiau viską suderinti. Todėl, kaip pastebi kinų rašytojas disidentas Xu 
Zhiyuanas, žmonės, „nepaisydami sudėtingų vidinių ryšių, randa dailių pa-
našumų tarp dabarties ir praeities arba sugalvoja juos tenkinantį apibūdini-
mą, tada įsitaiso patogiau ir džiaugiasi, kaip jiems pavyko viską išsiaiškinti“6. 

Turint galvoje, kad vienas seniausių klasikinių kinų tekstų yra „Idzing“, arba 
„Permainų knyga“, neigti pokyčių svarbą nuo jos besitęsiančiai tradicijai pri-
lygtų patyčioms. Dera neužmiršti, kad bet kurioje kultūroje pasitaiko ir ne-
tolygumų ar trūkių, o kartais nepanašios, laiko ir erdvės gerokai viena nuo 
kitos atskirtos visuomenės pasirodo stebėtinai panašios. Pavyzdžiui, Kasulis 
mano, kad ankstyvaisiais viduramžiais Europoje viešpatavęs mąstymo bū-
das, ko gero, būtų buvęs artimesnis dabartiniams Rytams7.

Tinkamas dėmesys filosofinėms tradicijoms nepašalina visų pokyčių ir 
ilgainiui ryškėjančių skirtumų, bet leidžia aiškiai suvokti, kad idėjos ir filo-
sofijos plėtojasi ne vakuume. Kiekviena jų turi savą nuolat kintančią istoriją. 
Vargu ar gebėtume pasiūlyti naujų ir naujiems laikams priimtinų idėjų nesu-
prasdami, kokie laikai ir idėjos buvo anksčiau. Vakarietiškos demokratijos, 
pavyzdžiui, negalima tiesiog perkelti ar įdiegti šalyse, kur istorija ir kultūra 
labai skirtinga nuo Vakarų. Demokratija gali keliauti tik prisitaikydama. Tad 
lyginamoji filosofija turi tyrinėti ne sustingusius, akmenyje iškaltus muzie-
jaus eksponatus, bet dinamiškas sistemas. Teisingai suvoktos, jos teikia įžval-
gų ne tik apie dabartį ir praeitį, bet ir galimą ateitį.

Kultūrą ir joje gimstančią filosofiją sieja sudėtingi ryšiai, tad sunku spręsti, 
kas yra priežastis ir pasekmė. Kas ką suformavo  – Konfucijus kinų mąsty-
mą ar kinų mąstymas Konfucijų? Kaip visada tokiais atvejais tenka atsakyti, 
kad įtaka abipusė, ir atskirų veiksnių pasverti neįmanoma. „Kultūra atspindi 
arba priima filosofiją ar susijusių filosofijų sistemą, bet tuo pat metu veikia ir 
kontekstą, kuriame ta filosofija formuojasi“, – teigia Kasulis8. Mums kol kas 
pakanka pripažinti, kad šis ryšys labai glaudus, ir visi tyrinėtojai, su kuriais 
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man teko kalbėtis, pritaria, kad  vienos ar kitos kultūros filosofinės tradicijos 
apskritai padeda suprasti ir pačią kultūrą.

Eidamas savuoju filosofijos keliu ne kartą įsitikinau, kad negalime supras-
ti savęs, jeigu nesuprantame kitų. Mene ir literatūroje apie tai kalbėti beveik 
banalu. Romanuose, pjesėse ir filmuose atsiskleidžia įsivaizduojamas kitų 
žmonių gyvenimas, mintys ir jausmai, ir visa tai praturtina bei išplečia mūsų 
protą ir širdį. Taip pat veikia ir filosofinės tradicijos. Pasauliui vis mažėjant, 
toks savęs supratimo aspektas itin svarbus. Jeigu norime, kad kultūros susi-
tiktų, o ne susidurtų, turime suprasti ne tik kuo kiti skiriasi nuo mūsų, bet ir 
kuo mes skiriamės nuo jų. 

Nedera apsimesti, kad galėtume suvokti pasaulio filosofijas per kelerius 
metus, ir tikrai nieko nepasieksime perskaitę vieną knygą. Mano ketinimai 
kuklesni – sužinoti, ką reikia suvokti, kad pradėtume suprasti. Šio filosofinio 
įžangos taško paieška – tarsi etnografijai skirtame teminiame parke dairytis 
slaptų durų, už kurių – tai, kas tikra. Japonai galbūt šitai vadintų nyūmon. Fi-
ziniu atžvilgiu nyūmon yra įėjimas – kaip Tokijo universiteto Raudonieji var-
tai. Ta sąvoka dvilypė: nustato erdvės ribas ir kviečia lankytojus vidun9. Ne 
vienas japonų rašytojas šiuo žodžiu pažymi tai, ką vadiname „įžanga“, „įvadu“. 
Net ir tiesiogine prasme jis tinkamai apibūdina šios knygos paskirtį. Kai esa-
me supažindinami su kokiu nors žmogumi, mums apie jį nepasakoja visko, 
tik suteikia galimybę pradėti pažintį. Tad ši knyga – įvadas į nuodugnesnius 
tyrinėjimus, pirmas platesnio, atviro ir ilgalaikio projekto žingsnis. 

Susipažįstant su kitais svarbu išvengti dvejopo pavojaus – nepervertinti 
nei mus siejančio bendrumo, nei skirtumų. Žmogaus prigimtis ir amžinos 
gyvenimo problemos lemia, kad visada galime suprasti kitų mintis ir papro-
čius bei iš jų pasimokyti, kad ir kokie svetimi jie iš pradžių atrodytų. Tuo pat 
metu mąstymo būdo skirtumai gali būti ir esminiai, ir sunkiai įžiūrimi. Jeigu 
iš karto nusprendžiame, kad sugebame pažvelgti iš kitų pozicijos, paprastai 
tas žvilgsnis lieka tik dar viena mūsų pačių nuomonės atmaina. Dažnai girdi-
me sakant, kad reikia „atsidurti kito kailyje“, tačiau apsigaubti kažkieno dra-
panomis – toli gražu ne tas pats, kas įsiskverbti į jo mintis. Turime neapsiri-
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boti įsivaizdavimu, kaip viskas atrodytų iš nepažįstamos pozicijos, ir mėginti 
iš tiesų suprasti, kaip tą peizažą regi tie, kurie jame gyvena.

Ši knyga – selektyvi visuotinės filosofijos istorija, mėginanti kasinėti kar-
tais giliai slypinčius pamatus, kurie lemia, kaip  šiandien mąsto pasaulis. Pa-
lyginimas su archeologija tinka ir dar vienu atžvilgiu. Akivaizdesni,  praktiš-
kesni pasaulio filosofijos aspektai šiuose puslapiuose atsispindi mažiau, nes 
norėdami juos suprasti visų pirma turime išsiaiškinti, kokiais pagrindais jos 
remiasi. Iš jų svarbiausias – pažinimas: kuo grindžiami įsitikinimai ir tai, kas 
laikoma žiniomis. Šiai sričiai skirta pirma dalis. Antra nagrinėja tai, ką pasau-
lis mano apie metafiziką ir kosmologiją, t. y. kokia pasaulio sandara ir kaip 
jis veikia. Trečioje dalyje svarstau, kaip įvairios filosofijos pakraipos suvokia 
žmogaus prigimtį, kaip ir kokius matome save. Tik supratę jų požiūrį į žinių 
pagrindus, į pasaulio struktūrą ir žmogaus savasties prigimtį, galime tyrinėti, 
kaip, jomis remdamiesi, turėtume gyventi – tai ketvirta dalis.

Nedrįsčiau girtis išmanąs visus mąstymo būdus, apie kuriuos ketinu pa-
sakoti. Šioje knygoje daugeliu atžvilgių tik laimiu nebūdamas kiekvienos ap-
tariamos tradicijos žinovas. „Žvilgsnis iš vidaus primena žuvį akvariume, – 
sako Xu Zhiyuanas. – Taip žiūrint, sunku aiškiai suvokti savo aplinką, nors 
visi kiti mato ją kuo aiškiausiai.“10 Tam tikras atstumas leidžia geriau apžvelgti 
plačią panoramą, kurios negali įvertinti triūsiantys arti: tyrinėdami unikalias 
kiekvieno medžio savybes, pamiršta, kad jie visi – tos pačios rūšies, ir būtent 
todėl tas miškas toks ypatingas.

Šios užduoties ėmiausi kaip koks filosofijos žurnalistas. Žurnalistui būtina 
išmanyti temą tiek, kad gebėtų rasti tuos, kurie ją išmano geriausiai, užduoti 
jiems reikiamus klausimus ir paaiškinti jų atsakymus. Kaip tik šitai ir dariau – 
skaičiau svarbiausius tekstus ir ekspertų samprotavimus; dešimtis kalbinau 
siekdamas išsiaiškinti, ką visų pirma reikia žinoti, jei norime iš tiesų supras-
ti pasaulio filosofiją, o ne vien atmintinai kalti esmines jos tiesas. Daugelis 
žinovų, taip pat ir tie, su kuriais nebendravau ir tik skaičiau darbus, mini-
mi šioje knygoje. Visi cituojami autoriai yra šių laikų arba nesenos praeities, 
kitais atvejais aptariu tai atskirai. Jeigu samprotavimai pateikti be nuorodų, 
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vadinasi, jų šaltiniu tapo pokalbis. Nuolat ir gausiai cituoju klasikinius kiek-
vienos tradicijos tekstus, kuriuose idėjos dažnai dėstomos itin raiškiai ir su 
neprilygstama elegancija, tad teikia galimybę tiesiogiai susipažinti su gausiais 
filosofijos ištekliais.

XVII amžiuje René Descartes’as veikale „Samprotavimas apie metodą“ 
rašė: „Keliaudamas pastebėjau, kad tie, kurių požiūris itin skiriasi nuo mū-
siškio, nėra barbarai ar laukiniai, o daugelis samprotauja taip pat išmintingai 
kaip ir mes, ar net išmintingiau.“  Tikiuosi, kad šiandien šitaip besistebinčiųjų 
nebėra. Tačiau viena Descartes’o išvada anaiptol nepraradusi aktualumo: kad 
ir kur gyventume, „visų pirma vadovaujamės papročiais ir pavyzdžiais, o ne 
patikrintomis žiniomis“. Keliauti aplink filosofijos pasaulį – tai galimybė abe-
joti įsitikinimais ir mąstymo būdais, kurie mums atrodo savaime suprantami. 
Daugiau žinodami, kaip mąsto kiti žmonės, galbūt šiek tiek mažiau pasikliau-
sime žiniomis, kurias manome turį, o tai visuomet yra pirmasis žingsnis ge-
resnio supratimo link.
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Prologas
Istorinė apžvalga nuo ašinio laiko iki informacijos amžiaus

XIX amžiaus vokiečių filosofas Karlas Jaspersas laikotarpį nuo VIII iki 
III šimtmečio prieš Kristų, kai gimė  filosofija, pavadino „ašiniu laiku“. Tuo 
metu pamažu pereita nuo mitais grįsto pasaulio aiškinimo prie racionales-
nio suvokimo, kokiu vadovaujamės šiandien1. Racionalusis pradas neišstūmė 
ankstyvųjų liaudiškų tikėjimų ir mitų, bet augo iš jų vertybių ir principų. Be 
abejo, pasaulėžiūra formavosi veikiama sveiko proto ir realių poreikių, tačiau 
šie veiksniai lėmė toli gražu ne viską. 

Klasikinės Indijos, Kinijos ir Graikijos filosofijos tradicijos daugeliu svar-
bių atžvilgių yra skirtingos, bet vis dėlto turi kai kurių itin reikšmingų pa-
našumų. Jų pradžia  – esminė prielaida, kad visa yra vienis. Nesvarbu, kuo 
aiškinamas žmogaus gyvenimas – tas pats pradas turi paaiškinti visatą, gamtą 
ir visa, kas gali būti toliau. Gerokai vėliau, XIV amžiuje, Williamas Ockha-
mas suformulavo garsųjį „skustuvo“ principą, kad neišmintinga remtis nebū-
tinomis prielaidomis. Pradedame nuo paprastesnio aiškinimo – kad viskas 
paklūsta tiems patiems principams – ir sudėtingesnius klausimus keliame tik 
tuomet, jeigu to nepakanka. Tad ankstyviausieji filosofai savaime laikėsi ra-
cionalumo principo, nors tuo metu dar niekas nebuvo jo suformulavęs.

Be to, siekis suprasti visatą prasmingas tik tada, jei ją suprasti įmanoma. 
Jeigu manytume, kad skirtingas tikrovės sritis valdo įvairūs vienas su kitu ne-
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susiję dėsniai ir mechanizmai, visata atrodytų kur kas keblesnė. Jokios rim-
tesnės sisteminio aiškinimo pastangos neįmanomos be prielaidos, kad egzis-
tuoja tam tikra vienovė. 

Ašinio laiko žmogaus žinių vienovė buvo kur kas akivaizdesnė negu šian-
dien. Visa, ką dabar priskiriame humanitarinei sričiai ar mokslui, graikai laikė 
filosofijos studijomis. Jokių esminių takoskyrų žinios neturėjo ir Kinijoje ar 
Indijoje. Pažinimui plečiantis, atskiros jo šakos nutolo nuo kamieno, bet vis 
dėlto tai – iš esmės tas pats medis.

Kitas bendrumas  – prielaida, kad prasmingas pasakojimas apie pasaulį 
turi būti grįstas protu. Įdomių istorijų ir mitų nepakanka: būtina suformuoti 
intelektualinį pagrindą, kuriuo remtųsi mūsų pripažįstamas pasaulio vaizdas. 
Protas, kitaip tariant, racionalumas reikalauja priežasčių, kurias galima tyri-
nėti, nagrinėti, vertinti, priimti ar atmesti2. Žmonės visada rasdavo būdų su-
prasti pasaulį, tačiau tik išaušus filosofijos laikams jie ėmėsi rimčiau svarstyti, 
kodėl tie būdai tinkami ir kaip tai įrodyti.

Ankstyvojoje filosofijoje matome pastangas žengti nuo pasakojimų, per-
teikiamų iš kartos į kartą ir dėl to laikomų neabejotinai patikimais, prie sis-
temingesnių aiškinimų, kurie atlaikytų tiriantį proto žvilgsnį. Visiškai naujų 
paradigmų dėl to dažniausiai neiškildavo, nes senieji mitai patirdavo vienokią 
ar kitokią evoliuciją. Indijos filosofijos istorijoje mokslininkai paprastai išski-
ria keturis laikotarpius. Iki ašinio laiko, maždaug tarp 2500 ir 600 metų prieš 
Kristų, buvo Vedų laikotarpis, kurį Sarvepalli Radhakrishnanas ir Charles’as 
Moore’as vadina „čiuopimo amžiumi, kai religija, filosofija, prietarai ir mąs-
tymas buvo ir neatskiriamai susipynę, ir nuolat draskomi konfliktų“3. Būtent 
tuo metu atsirado keturios pagrindinės Vedos, kurias tradicinės mokyklos 
kildina iš dievybių: „Rigveda“, „Jadžurveda“, „Samaveda“ ir „Atharvaveda“.

Vėliau buvo epo laikotarpis (maždaug nuo 600 m. prieš Kristų iki 200 m. 
po Kristaus). Tada buvo parašyta „Mahabharata“ (ir jos dalis – „Bhagavad-
gyta“).  Upanišados, „Brahmasūtra“ir „Bhagavadgyta“ sudaro tradicinės indų 
filosofijos „trigubą pagrindą“ (prasthāna-traya). Nors dar ir nesiekia siste-
minės filosofijos lygio, šie ankstyvaisiais laikais atsiradę darbai „lėmė visos 
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tolesnės indų filosofijos pobūdį, o gal net ir konkrečius jos kelius“4. Viena 
svarbiausių idėjų – Brahmanas, aukščiausiasis tikrovės pavidalas, beribė, ne-
kintanti, universali siela. Individualios savasties, atmano, nepriklausomybė 
ir savarankiškumas tėra iliuzija. Aukščiausias mūsų tikslas – ištirpdyti ego ir 
sugrįžti į Brahmaną. Šiuo laikotarpiu tokie mąstytojai kaip Gautama, Panini 
ir  Nagardžuna taip pat daug nuveikė ir plėtodami logiką.

Indų filosofijos mokyklos, besiremiančios Vedomis, laikomos ortodok-
sinėmis ir vadinamos astika. Heterodoksinės kryptys  – nastika. Taip jas 
skirstyti jau buvo įprasta maždaug XX amžiaus antroje pusėje, tačiau lieka 
neaišku, kada atsirado toks kriterijus ir kiek jis tikslus. Tad, atsižvelgiant 
į galimas išlygas, ortodoksinės kryptys yra njaja, vaišešika, samkhja, joga, 
mimansa ir vedanta; heterodoksinės  – budizmas, džainizmas, čarvaka, 
adživika ir adžnana.

Kinijoje nesusiformavo ryški religinė kultūra su dievais ar kituose pasau-
liuose egzistuojančiomis erdvėmis, tad naujosios filosofijos kryptys, skirtin-
gai nei Indijos, tapo labiau natūralistinės. Konfucijaus (551–479 m. pr. Kr.) 
mokymas rėmėsi kultūrinėmis normomis – tvarka, pagarba vyresniesiems ir 
papročiams. Kita didžioji tradicija – daoizmas – visų labiausiai vertino har-
moniją su gamta, o esminis jos tekstas „Daodedzing“ buvo parašytas IV–III a. 
prieš Kristų.

Graikams, priešingai, reikėjo rasti vietą savo dievams. Tačiau mituose šie 
dažniausiai buvo vaizduojami žmonių pavidalo, tik turintys nepaprastų galių 
ir susiduriantys su žmonėmis toje pačioje fizinėje erdvėje, tad pasirodė visiš-
kai nesunku paaiškinti visatą tam tikrais, vienodai ir dievams, ir žmonėms 
tinkamais principais.

Šios trys filosofinės tradicijos – indų, kinų ir graikų – rėmėsi skirtingais 
pažinimo šaltiniais. Tik Graikijoje, sukūrus logiką, radosi ryškesnis sistemi-
nis mąstymas. Indijoje svarbiausios buvo žinios, kurias aiškiaregiai gaudavo 
išgyvendami pakitusios sąmonės būsenas ir tyrinėdami šventuosius teks-
tus – Vedas. Kinijoje tiesos orientyrus teikė istorija ir kasdienė patirtis. Buda 
žengė vidurio keliu ir tvirtino, kad vienintelis mums prieinamas įrodymas yra 



20

K A I P  M Ą S TO  PA S AU L I S

būtent patirtis, todėl svarstyti, kokia yra „aukščiausios“ tikrovės prigimtis, – 
bergždžias darbas. Vis dėlto jis laikėsi tradicinės indų filosofijos prielaidos, 
kad paprasta patirtis yra apgaulinga ir, norint žvelgti už jos, reikia ypatingų 
pastangų. Graikijoje pagrindinis vaidmuo teko proto galiai – pasak Sokrato 
principo, turėtume sekti minčiai iš paskos, nesvarbu, kur ji vestų, ir „leistis 
ten, kur neša ginčo vėjai“5. Kiekviena susiformavusi klasikinė tradicija aiškiai 
formulavo, kokie yra teisingi filosofavimo būdai. 

Ašiniu laiku buvo sukurta daug pamatinių tekstų, tapusių šiuolaikinių fi-
losofijos tradicijų šerdimi. Indų filosofai iki šiol studijuoja Vedas. Kinai nag-
rinėja Konfucijaus ir Mencijaus (Mengdzi) darbus, Vakarų filosofai  – Pla-
toną ir Aristotelį. Joelis Kuppermanas pažymi, kad „kai kuriose šalyse, ypač 
Indijoje ir Kinijoje, vos keli tekstai įgyja nepaprastą reikšmę ne vien vėlesnei 
filosofijai, bet ir visai kultūrai“6. Daugumai vakariečių senovės graikai – tik 
kažkur girdėti vardai, o indų Vedos ir kinų klasikai žinomi didesnei tų šalių 
gyventojų daliai.

Pirmąją filosofijos fazę galima sieti su įvairiuose žemynuose pasireiškusiu 
poslinkiu nuo mito prie racionalesnės visatos sampratos, tačiau vėliau filosofija 
įvairiuose regionuose pasuko skirtingais keliais. Vakaruose ji žengė atgal. Vi-
duramžių filosofijai svarbiausiu iššūkiu tapo būtinybė suderinti krikščioniško 
tikėjimo siekius ir racionalumo principus. Užuot taikiusis prie liaudies mitų, 
filosofija stengėsi atliepti bažnytinės valdžios nustatytas sisteminės teologijos 
doktrinas. Šiame kelyje reikšmingiausiu ir įtakingiausiu filosofu tapo XIII šimt-
mečio kunigas šv. Tomas Akvinietis. Kaip ir antikos laikotarpiu, filosofija nekė-
lė radikalių alternatyvų vyraujančiai religinei kultūrai, bet tyrinėjo jos doktri-
nų esmę. Prigimtinė teologija leido racionaliai pateisinti tikėjimą, o įsigalėjęs 
dualizmas, griežtai skiriantis protą ir kūną, atitiko krikščionybės akcentuojamą 
dvasinio pomirtinio gyvenimo viršenybę fizinės būties čia ir dabar atžvilgiu.

Be abejo, ne viskas klostėsi paprastai ir lengvai.  Artimuosiuose Rytuose 
bei Šiaurės Afrikoje religija įgijo gerokai didesnį svorį, palyginti su pasaulieti-
ne filosofija. Vadinamuoju auksiniu islamiškosios filosofijos laikotarpiu – nuo 
VIII iki XIII amžiaus – falāsifa vertė senovės graikų klasikus, ypač Aristotelį, 
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ir parašė išsamius jų darbų komentarus. (Šitai itin padėjo Aristotelio filosofi-
jai patekti į Vakarus, kur jis tapo toks svarbus, kad buvo žinomas tiesiog kaip 
„filosofas“.) Tuo metu vyko smarkūs moksliniai ginčai tarp falāsifa – tokių 
kaip Avicena (Ibn Sina) ir Averojus (Ibn Rušdas) – ir labiau į teologiją lin-
kusių kalām mąstytojų, tokių kaip Algazelis; pastarieji paėmė viršų, ir islamo 
filosofija prarado galimybę likti nepriklausoma nuo teologijos.

Indijoje padėtis buvo dar sudėtingesnė. Filosofai ėmėsi interpretuoti se-
novines sūtras. Sūtra – sanskrito kalba „siūlas“ arba „gija“ – tai į vieną teks-
tą surinkti trumpi aforistiniai pamokymai, visų pirma Vedose. Sūtrų laiko-
tarpiu, nuo pirmųjų amžių po Kristaus ir vėliau, scholastiniu periodu, apie 
senovines sūtras buvo parašyta labai daug komentarų, išsamiai analizuojant 
ir pagrindžiant jų tiesas. Pasak Radhakrishnano, „buvo aktyviai stengiamasi 
protu pagrįsti tai, kas tikėjimui atrodo savaime aišku“7.

Reikšminga takoskyra išryškėjo ir vedantos mokykloje. Šankara įkūrė 
advaita vedantą, skelbusią „ne-dualizmą“: individuali savastis tėra iliuzija, 
visa yra iš esmės dalis aukščiausios būties  – Brahmano. Tačiau kiti mąsty-
tojai, pavyzdžiui, Ramanuja ir Madhva, prieštaraudami kėlė dualizmo idėją 
ir tvirtino, kad savastys yra realios, o Brahmanas – atskira dievybė, Višnus. 
Nors advaita vedantos filosofinė mokykla nuo tol užėmė vyraujančią padėtį, 
teistinė vedanta visuomenėje paplito labiau.

Tolimuosiuose Rytuose filosofija plėtojosi stabiliau. Neiškilus religijos 
autoritetui, idėjos evoliucionavo pamažu – tai dar vienas nepaprasto Kinijos 
minties ir istorijos tęstinumo pavyzdys. Laikotarpiu nuo Šiaurės Suno (960–
1127) iki Čingų dinastijos (1644–1911) Konfucijaus mokymą atgaivino ir 
pertvarkė neokonfucianistai, veikiami daoizmo ir budizmo.

Filosofijos raida viduriniuoju laikotarpiu liudija, kaip ji bent iš dalies seka 
paskui platesnės kultūros pokyčius. Akivaizdžiausias neigiamas bruožas yra 
tas, kad klasikinėse pasaulio tradicijose beveik negirdimi moterų balsai. Šitai 
ima keistis tik dabar. Palyginti labai neseniai, 2008–2009 metais, britų filoso-
fijos katedrose moterims teko mažiau negu viena iš penkių aukščiausių aka-
deminių pozicijų. JAV ir Australijos statistika labai panaši8.
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Žengiant į šiuolaikinį pasaulį, auganti geopolitinė Vakarų pasaulio galia 
reiškia, kad jo filosofijos poveikis juntamas ir už jo geografinių ribų. Mokslo 
plėtra ir Vakaruose pabrėžiama iš XVIII amžiaus Apšvietos kylanti autono-
mija ankstyvajai filosofijai iš prigimties būdingą natūralizmą logiškai išplė-
tojo, iš pagrindinės filosofijos vagos pašalindama paskutines religija ir mitais 
grįsto mąstymo liekanas. Daug visuotinės filosofijos pokyčių randasi kaip 
atsakas vakarietiškai minčiai, nors mastu jai ir neprilygsta. Didžiausią įtaką 
padarė filosofijos kryptys, siūlančios konkrečius veiksmus, nes daugeliui tai 
atrodė kaip galimybė mesti iššūkį tradicinei filosofijai, kuri vis dažniau tap-
davo įrankiu esamai padėčiai išsaugoti. Indijoje praktinė vedanta ir Mahatma 
Gandhi atsirado kaip reakcija į Karlą Marxą ir utilitaristą Johną Stuartą Millį, 
nes reikėjo rasti tradiciškai akcentuojamo dvasingumo ir socialinio teisingu-
mo siekių pusiausvyrą. Kinijoje europietiškasis marksizmas ir darvinizmas 
drauge su Amerikos pragmatizmu paveikė ir monarchijos reformistą Kangą, 
ir pirmąjį Kinijos komunistų vadovą Mao Dzedongą. Tuo pat metu pasitaikė 
ir priešiškų nuostatų Vakarų mąstytojų atžvilgiu, ypač išsiskyrė individualiz-
mą smerkianti japonų Kioto mokykla.

Apie Vakarų galią formuoti visuotinai reikšmingas nuostatas ir kelti klausi-
mus nesunku spręsti iš to, kad žodį „filosofija“ ir daugybę jo vertinių tik ne-
seniai imta vartoti kalbant apie visas tas smarkiai viena nuo kitos nutolusias 
tradicijas. Pavyzdžiui, japonai neturėjo atskiro žodžio filosofijai pavadinti iki 
XIX amžiaus, kai po Meidži laikotarpio, atšaukus 250 metų galiojusį drau-
dimą užsieniečiams patekti į Japoniją ir japonams išvykti iš šalies, pradėta 
aptarinėti Vakarų filosofines idėjas. Atsirado terminas tetsugaku, sudurtas iš 
„įžvalgumą“ ir „mokslą“ žyminčių žodžių šaknų9. Kinai savą žodį filosofijai 
įvardyti (zhexue, pažodžiui  – „išminties mokymasis“) sukūrė irgi maždaug 
tuo pat metu.

Tad laukia sunkus klausimas: ką tinka laikyti filosofija? Pasirinkus per  
siaurą apibrėžimą, kyla pavojus atmesti daug ar net beveik visa, ką randame 
kitose mąstymo tradicijose, ir „filosofija“ atspindės vien tik mūsų pačių kul-
tūros požiūrį. Štai kodėl Richardas Rorty teigia, kad „pačių filosofų formu-
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luojami dailūs moksliški filosofijos apibrėžimai tėra poleminis ginklas, kurio 
tikslas – iš garbingos srities pašalinti neaiškios kilmės prašalaičius“10. Tačiau 
jeigu apibrėžimas per daug platus, jis apims tiesiog viską.

Užuot siaurinus filosofijos aprėptį, manau, yra vertingiau pripažinti, kad 
ši sąvoka nėra itin tiksli, artimesnė Wittgensteino „šeimyniniams panašu-
mams“. Negalime nustatyti griežtų taisyklių, ką laikyti filosofija ir ko ne, ta-
čiau matome, kad egzistuoja tam tikri bendri požymiai ir kad intelektualinę 
tradiciją dera vertinti kaip filosofiją, jeigu tokių požymių randame pakanka-
mai daug. Žmonės kuria filosofiją – geresnę ar prastesnę – kaskart, kai imasi 
sistemiškai tyrinėti pasaulio, savasties, kalbos, logikos, vertybių, žmogiškojo 
gėrio prigimtį, pažinimo šaltinius ir pagrindus, žmogaus proto savitumą ir 
ribas. Jeigu į tokius klausimus žvelgiama vien iš mito ar dogmos pozicijų, tai 
religija ir folkloras, o ne filosofija. Sutarus dėl metodų, kurie leistų atsakyti į 
kylančius klausimus empiriškai, tyrinėjimas virsta mokslu, ir tai – ne filoso-
fija. Šiuos du polius ir tarp jų esančią filosofiją skiriančios ribos nėra ryškios, 
bet vis dėlto leidžia suprasti, kur jos teritorija, ir suvokti, kad tam tikrą dalį 
ten užima visos didžiosios pasaulinės filosofijos tradicijos. Tačiau nė viena 
negali jos savintis ir neturi teisės išstumti kitų, nes tik pačios priėjo prie savo 
išvadų, kokia gi turėtų būti tikroji filosofija. Filosofijos prigimtis – taip pat 
filosofinis klausimas, kurį būtina svarstyti.

Tai itin akivaizdu prisiminus, kad greta didžiųjų klasikinių tradicijų egzis-
tuoja kultūros, kuriose neabejotinai filosofinio pobūdžio turinys perteikia-
mas žodžiu, nepriskiriant jo konkretiems, istorijai žinomiems mąstytojams. 
Jas vadinu bendru terminu  – „sakytinė filosofija“. Akademiniuose sluoks-
niuose nuolat ginčijamasi, kas yra tokia žinių visuma – jau „filosofija“ ar vis 
dėlto dar mitologija, o gal paprasčiausi „liaudiški tikėjimai“. Kad ir kokia būtų 
galutinė išvada (prie šio klausimo dar grįšiu), šiose tradicijose daug kas taip 
aiškiai susiję su filosofija, kad neigti „šeimyninius panašumus“ būtų neišmin-
tinga. Dar svarbiau, kad jų žvilgsnio perspektyva ir suvokimo būdas neretai 
kelia iššūkių ir papildo didžiąsias rašytines tradicijas.

Iškilus Vakarams, jų įtaka pasklido labai plačiai, ilgainiui visuotinės filo-
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sofijos ir kultūrų sąsajos tapo nepaprastai glaudžios, bet vis dėlto išlieka aiš-
kiai skirtingos pasaulinės filosofinės tradicijos, pasižyminčios savais ryškiais 
bruožais. Jos nėra pabirų minčių rinkiniai. Jų idėjos sudaro platesnę visumą, 
jungiasi prasmių tinklais, kurie vieni kitus remia ir palaiko, o kartais atrodo ir 
prieštaringi. Būtent toks bendras laukas kiekvienai sistemai suteikia savitumo.

Tačiau, pripažinę šią nepaneigiamą tiesą, neturėtume pulti į kitą kraštuti-
numą ir manyti, kad kiekviena kultūra yra visiškai unikali, vienalytė bei vie-
nodai priimtina visiems joje gyvenantiems žmonėms. Šitaip pervertintume 
ir tų visuomenių bendrumus, ir skirtumus. Pavyzdžiui, „nors visą Afriką sieja 
daug bendrų dalykų, neturime vienos tradicinės kultūros, kalbame skirtin-
gomis kalbomis, skiriasi religijos ir įprastų sąvokų žodynai“, – sako Kwame 
Anthony Appiah. Gimęs Anglijoje, šeimoje, kurios šaknys siekia Ganą ir 
JAV, jis šį tą išmano apie kultūrinės tapatybės keblumus. „Daugelis Afrikos 
bendruomenių tiek pat panašios į tradicines, kitur, ne Afrikoje, gyvuojančias 
bend ruomenes, kaip ir viena į kitą.“11

Kita vertus, nereikėtų per daug baimintis kaltinimų, esą apskritai ven-
giame ką nors apibendrinti. Sakykime, Mogobe B. Ramose turbūt pritartų 
Appiah nuomonei, bet jis taip pat teigia, kad „būtų galima įtikinamai filo-
sofiškai pagrįsti „giminystės atmosferą“, t. y. tam tikrą Afrikos tautas siejantį 
filosofinį bendrumą ir artumą“, nors netrūksta ir įvairovės12. Apibendrinimai 
iš tiesų galimi, tikrovės jie neiškraipo, jeigu tik nėra pateikiami kaip univer-
salūs, visuotinę prasmę turintys teiginiai. „Vyrai paprastai būna aukštesni už 
moteris“ – toks apibendrinimas teisingas; „vyrai visada aukštesni už mote-
ris“ – tai klaidingas universalus teiginys. Tad jei sakome, kad skirtingos filoso-
finės tradicijos turi bendrų bruožų, tai nereiškia, kad tais bruožais pasižymi 
kiekviena tos tradicijos mokykla ar mąstytojas. Apibendrinimai visada turi 
daug išimčių, lygiai kaip kalnuotoje šalyje pasitaiko lygumų arba itin rimtas 
žmogus geba linksmai nusikvatoti. Apie tai stengiuosi nuolat neįkyriai pri-
minti vartodamas tokius žodžius kaip „dažniausiai“ ar „paprastai“, bet per 
daug pabrėžiant jie įkyrėtų, todėl palieku skaitytojui pačiam prisiminti šią 
svarbią detalę13.
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Viena priežasčių nesureikšminti atskirų tradicijų – nėra kultūros, kurios 
mąstymo būdas būtų unikalus ir būdingas tik jai. Kad ir kokioje kultūrinėje 
aplinkoje žmogus būtų augęs, kalbant apie tokias sąvokas kaip „autonomija“, 
„harmonija“ ir „įžvalga“, jis bent apytiksliai supranta, ką jos reiškia ir kodėl tai 
svarbu. Galbūt kartais trikdo kai kurie prasmių atspalviai, bet juos nesunku 
paaiškinti. Didžiausias skirtumas – kokį svorį kiekviena idėja turi skirtingo-
se kultūrose, „kurį mūsų žmogiškumo aspektą tam tikra kultūrinė tradicija 
siekia pabrėžti, išryškinti ir laikyti svarbiausiu“, kaip rašo Kasulis. „Tai, kas 
vienoje kultūroje iškelta priekin, kitoje gali būti palikta nuošalyje.“14

 Filosofinė tradicija turi daug bendro su kalba. Universalios žmonių kalbos 
nėra, bendrauti įmanoma tik tam tikra konkrečia kalba. Tačiau tai nereiškia, 
kad galima džiugiai tarti, jog tiesai išreikšti tinkama vienintelė kalba – mūsų 
pačių. Neatsisakydami gimtosios kalbos, galime mokytis kitų ir šitaip plėsti 
mąstymo ribas. Kai kurie žmonės moka dvi ar kelias kalbas – kultūriškai taip 
pat galime suprasti dvi ar daugiau kultūrų, remtis daugeliu filosofinių tradi-
cijų15. Socialinės psichologijos tyrimai liudija, kad daugiakultūris mąstymas 
teikia daug privalumų ir su keliomis kultūromis susiję žmonės yra kūrybin-
gesni16. 

Šiandien nestinga ženklų, kad vis labiau siekiame gerinti kultūrinį raštin-
gumą. Kinijai iškilus kaip pasaulinei galiai, gausiai pasipylė knygų, kuriose 
mėginama paaiškinti kinų vertybes ir kultūrą. Akademiniai sluoksniai vis la-
biau domisi kitomis filosofijos kryptimis, nors iki tikro dėmesio dar toloka. 
Pastebima bendrumų, tarkime, tarp budizmo ir anglakalbių kraštų asmens 
savasties sąvokų. Rytų Azijos universitetuose ryškėja susidomėjimas ir vieti-
ne, ir Vakarų filosofija. Regis, matome mažiau priešiškumo, jaučiame mažes-
nį poreikį rinktis, kuri viršesnė, ir esame labiau pasiruošę mokytis iš išmin-
ties, nesvarbu, kur ji sukaupta.

Mane padrąsino iš postkolonijinio mąstytojo Dipesho Chakrabarty dar-
bų įkvėpimo pasisemianti Leah Kalmanson. Ji man sakė: „Skaitydami Aris-
totelį susiduriame su dviem laiko juostomis. Aristotelis gyvena savuoju laiku, 
mes suvokiame jo kultūrinį ir istorinį kontekstą, tad ir jo mintis turbūt su-
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prantame teisingai. Vadinasi, Aristotelis gali kalbėti su mumis ir šiandien. Su 
kitų, ne vakarietiškų kraštų tekstais paprastai taip nesielgiame.“ Viliuosi, kad, 
tyrinėdami klasikinę pasaulio filosofiją, galime leisti jai gyvuoti, neakcentuo-
dami nei vietos, nei laiko. Užmiršę, kur ir kada tie darbai parašyti, neturė-
tume galimybės juos suprasti. Tačiau neįžvelgę, kaip tai, kas juose kalbama, 
tinka čia ir dabar, tuos tekstus taip pat perskaitytume klaidingai ar apskritai 
jų nesuvoktume.
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Kaip pasaulis pažįsta
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Tarptautinėje mokykloje Mastrichte, Olandijoje, pora itin talentingų paaug-
lių tikrina bendramoksliams parengto testo atsakymus. Jie žino negalį būti 
visiškai tikri, kad jų faktai parinkti teisingai. Bet nedvejodami paaiškins, kad 
viskas tiksliai „atitinka internetą“.

Kas pagrindžia mūsų žinias, kuo remiasi įsitikinimas, kad tai, kuo tikime, 
yra teisinga,  – šis klausimas filosofijoje yra vienas svarbiausių. Baugu, kad 
galbūt jau ištisa karta į jį atsako – „internetas“. Na, pasitaiko, kad per daug 
kliaujamės „Wikipedia“ – galų gale tai tik vienas gana patikimos reputacijos 
tinklalapis. Tačiau visą internetą – be galo margą įvairių ir labai skirtingos kil-
mės tinklalapių samplaiką – laikyti neabejotinos tiesos šaltiniu atrodo mažų 
mažiausiai neišmintinga.

Nuo seno žmonės savo įsitikinimų paprastai laikosi ne dėl filosofinių prie-
žasčių. Dažniausiai jie priima tai, ką mato aplinkui, prieš visuotines pažiūras 
maištauja tik mažuma. Štai Pavelas augo Krokuvoje, o Pritis – Delyje, ir ši-
tai geriau negu kokia nors teologija paaiškina, kodėl Pavelas tiki prisikėlusiu 
Kristumi, o Pritis – karma.

Vis dėlto jei ne individualiai, tai bent visuomenės lygiu įsitikinimai visada 
grindžiami svariais argumentais, kodėl vieni teiginiai priimami kaip teisin-
gi, o kiti atmetami kaip klaidingi. Kiekvienai kultūrai būdinga numanoma, 
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„liaudiška“ epistemologija, t. y. pažinimo teorija, taip pat ir beveik kiekviena 
filosofija pasižymi aiškiai suformuluotais principais; šios oficialios ir „neofi-
cialios“ teorijos yra susijusios.

Tarptautinių mokyklų studentai, nurodantys internetą kaip žinių šaltinį, 
yra vienas įrodymų, kad „liaudiška“ ir formalioji epistemologija susijusios. 
Tie studentai kliaujasi internetu ir tiki, kad tai – patikimų tiesų saugykla, nes 
remiasi tam tikromis prielaidomis, kurios daugumai žmonių šiandien atrodo 
savaime suprantamos. Tačiau įvairiais laikais ir įvairiuose kraštuose taip gal-
vojo ne visi. Pasitikėjimas pasauliniu tinklu atspindi kultūrą, kuri per daugelį 
šimtmečių žinias suvokė kaip skirtingų sričių žinovų kolektyvinę kūrybą. Jų 
požiūriu, tikras žinias sudaro patys naujausi ir tikslūs faktai, kuriuos galima 
surašyti ir kaupti. Tinkamai užfiksuotus, juos, turint laiko ir galimybių, įma-
noma rasti ir naudoti. Tiesa yra demokratiška ir nepriklauso vien elitui.

Iki šiol neretai manyta, kad paprasti žmonės nepajėgūs patys rasti ir su-
prasti tiesą. Anaiptol ne visada tikėta, kad žmogaus protas – vienintelis pati-
kimas žinių šaltinis; dažnai kur kas labiau kliautasi dieviškuoju apreiškimu. Ir 
požymis „naujausias“ ne visada atrodė kaip privalumas. Tiesą sakant, dauge-
lis tradicijų vis dar tvirtina, kad giliausios įžvalgos apie žmogiškąją prigimtį 
buvo senovėje apreikštos tų laikų išminčiams, pranašams ir aiškiaregiams.

Čia pateikiu vieną pavyzdį, kaip kasdienis mąstymas išauga iš derlingos 
filosofinių tradicijų dirvos. Norint suprasti, kodėl žmonės tiki vienais ar ki-
tais dalykais, svarbu visų pirma išsiaiškinti, kokie žinių šaltiniai priimtini juos 
auginusioms filosofinėms tradicijoms.
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„REgIMOS ĮžVALgIŲ REgėTOJŲ“   

Įžvalga

Man, pripratusiam prie šiuolaikinių vakarietiškų akademinių konferencijų 
ritualų ir tradicijų, 90-oji Indijos filosofijos kongreso sesija atrodė keisto-
kai. Kai kuriuos skirtumus lėmė ne kokybė, bet kiekybė. Puikiai pažįstamos 
akademinės aplinkos detalės – tvarkaraštis, kurio nesilaikoma, ir pranešėjų 
polinkis kalbėti ilgiau, negu jiems skirta, – čia tiesiog įgijo kitokį mastą. Ta-
čiau ne vienu atžvilgiu tas susirinkimas reikšmingai skyrėsi nuo vakarietiškų 
konferencijų.

Kviestiniai kalbėtojai ir garbingi svečiai sulaukė nepaprastos pagarbos. 
Atidarymo ceremonija truko dvi valandas, didžiąją jos dalį sudarė „aukštų“ 
ponų (daugiausia vyrų) šlovinimas; kai kurie jų atvyko pavėlavę, tad renginys 
vėlavo pusvalandžiu. Kiekvieną pagerbė atskirai, apgaubė auksaspalve skara 
ir įteikė dovaną – jomis nukrautus padėklus laikė būrys jaunų, elegantiškais 
sariais pasipuošusių studenčių. Tokios pagarbos apeigos tęsėsi per visą kong-
resą, ir beveik kiekvienas kalbėtojas pradėdavo nuo padėkos „visiems iški-
liems mokslininkams šioje scenoje ir salėje“. Nuolat skambėjo žodžiai „nuo-
lankiai“ ir „kukliai“, lyg papildydami kitokio pobūdžio tikrovę.

Oficialios pagyros sunkiai derėjo su menku auditorijos dėmesiu; klausy-
tojai dažnai plepėdavo, išeidavo ir vėl grįždavo ar baksnojo mobiliųjų telefo-
nų ekranus. Aplodismentai po pranešimų dažniausiai būdavo formalūs, kai 
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kurie dalyviai ploti nesivargino. Atrodė, čia įprasta, kad visi kalba, bet niekas 
nesiklauso, tik svarbu, kad visi sulauktų reikiamos pagarbos ir salėje nebūtų 
tuščių kėdžių.

Europoje ir Amerikoje iš svarbiausių pranešėjų daugiausia tikėčiausi  nau-
jų ir originalių idėjų. Indijos filosofijos kongrese visi labiau siekė pademonst-
ruoti erudiciją, regis, svarbiausia buvo atstovauti savai tradicinei filosofijos 
mokyklai. Pasak vieno kviestinio kalbėtojo, „mąstytojas čia nėra svarbiausias, 
svarbiausia – išmintis“. Tad, tarkime, budisto pranešimas labiau priminė pa-
mokslą, jo mintys pasirodė pažįstamos net ir man, menkai išmanančiam bu-
dizmą: gera širdis, maloni kalba ir geri poelgiai užtikrina gerą gyvenimą. (Vė-
liau girdėjau, kad kitą dieną „Hindustan Times“ apžvalgoje tas pranešimas 
sulaukė didžiausių liaupsių.) Tuo pačiu keliu žengė ir džainas – šlovino Aa-
charyą Tulasi, didį džainų vienuolį. Gudžarato universiteto paskaitoje apie 
Gandhi filosofiją ir taiką skambėjo pagyros Gandhi kaip filosofui, politikui 
ir šventajam, parodžiusiam kelią į morališkai geresnį pasaulį; pora kalbėtojų 
propagavo advaita vedantą, kitas – saiva sidhantą ir panašiai. Po kiekvieno 
pranešimo posėdžio pirmininkas apibendrindamas gyrė pranešėjo iškalbą, 
raiškų mąstymą, plačias žinias ir gilias įžvalgas. Klausimų niekas neužduoda-
vo, tai atrodė savaime suprantama, nes nebuvo jokių diskusijų. Kai kuriuos 
kongreso dalyvius – tik mažumą – pykdė tokie šiuolaikinės indų filosofijos 
ypatumai; jie erzina ir daugelį už Indijos ribų dirbančių mokslininkų. Vie-
nas Indijoje gyvenantis filosofas man sakė, kad toje šalyje visa filosofija dabar 
apsiriboja kartojimu be jokių originalių minčių. Kitas kalbėtojas užsienietis 
skundėsi, kad šiandien tai, kas Indijoje vadinama filosofija, yra beveik vien 
atpasakojimai, bet ne mąstymas. Deja, jis ir pats perskaitė savo mokytojui 
skirtą ir tik pagyrų kupiną paskaitą. 

Kongrese buvo justi stipri priešiškumo Vakarų kultūrai ir filosofijai srovė, 
akcentuojanti ir akivaizdžias Vakarų nesėkmes, ir globėjišką požiūrį į Indijos 
kultūrą, lyg ši būtų menkesnė – bijau, kad dėl skeptiškų pastabų ir pats galė-
čiau būti tuo apkaltintas. Ne kartą skambėjo priminimai apie gėdingą rasis-
tinę ir kolonijinę Vakarų istoriją. Vienas pranešėjas klausytojams atskleidė, 
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kad tariamas didysis liberalas Johnas Stuartas Millis niekino ir Indiją, ir visą 
Aziją kaip tamsybėje skendintį žemyną, kurį būtina civilizuoti. Gal ne taip 
ir svarbu, kad iš tiesų tokios nuomonės buvo jo tėvas Jamesas Millis, savo 
1817 metais išleistoje „Britų Indijos istorijoje“ rašęs apie „menką ir tik pusiau 
civilizuotą indų tautą“ bei „tamsią, neaiškią ir painią indų mitologiją“, – kal-
bėtojas būtų nesunkiai pateikęs tokių pavyzdžių ir daugiau1. „Baltoji rasė – 
tobuliausias žmonijos pavidalas, – 1802 metais rašė Immanuelis Kantas. – 
Geltonieji indai gabumais nepasižymi. Negrai nuo jų nepaprastai atsilikę, o 
ant žemiausio laiptelio  – kai kurios Amerikos gentys“2. Davidas Hume’as, 
beveik jo amžininkas, buvo toks pat rasistas, tik truputį mažiau kategoriškas: 
„Esu linkęs manyti, kad baltieji yra iš prigimties pranašesni už negrus ir kitas 
žmonių rūšis.“3

Tačiau panieką šiuolaikinei Vakarų kultūrai kalbėtojai grindė vos ne at-
sitiktiniais anekdotais. Vienas jų atkreipė dėmesį, kad Jungtinėse Valstijose 
po potvynio buvo plėšikaujama, o apsemtame Čenajuje, stengiantis padė-
ti nukentėjusiesiems, šventyklos durys buvo nerakinamos ištisą parą. Kitas 
pasakojo apie Harvarde nusižudžiusį filosofijos studentą – tai turėjo liudyti 
Vakarų minties nihilizmą ir jos „stulbinamą negebėjimą suteikti tikrovei ho-
listinę perspektyvą“.

Sunku atsispirti pagundai tokias Indijos filosofijos kongreso ypatybes aiš-
kinti vien sociologiškai. Galėtume tarti, kad indų visuomenė, palyginti su Va-
karais, kur kas tradiciškesnė ir labiau kaustoma hierarchijos, ir šito – drauge 
su jos kolonijine istorija – pakanka, norint suprasti perdėtą pagarbą, puose-
lėjamas tradicijas ir prieš Vakarus nukreiptą retoriką. Vis dėlto taip mąstant 
filosofinis kontekstas lieka nuošalyje. Aiškindami, kodėl indų filosofai kalba 
apie filosofiją būtent taip ir neatsižvelgdami į pačią filosofiją, sumenkiname 
juos iki antropologinių keistenybių. Jeigu norime juos vertinti rimtai, kaip 
filosofus, turime klausti, ar tokio intelektualinio gyvenimo negalima pagrįsti 
ir filosofinėmis, ir sociologinėmis priežastimis.

Vakariečiai iš savos tradicijos reikalautų būtent šito. Be abejo, papročių 
ir etiketo ypatybėmis visada galima paaiškinti vienokius ar kitokius Vakarų 
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filosofų konferencijų savitumus, tarkime, kodėl privaloma rengti iškilmingą 
ir būtinai prašmatnią, nors gastronominiu atžvilgiu beveik neišvengiamai 
apgailėtiną vakarienę. Tačiau norint suprasti, kodėl konferencijose filosofai 
dėsto argumentus ir atsakinėja į daugybę klausimų, reikia suvokti, kaip visa 
tai dera su jiems įprasta filosofijos koncepcija, kuri individualius mąstytojus 
skatina originalias išvadas pagrįsti griežtais loginiais įrodymais. Kitaip ta-
riant, aiškinant filosofijos praktiką, būtina paaiškinti vertybes, kurių ji siekia 
laikytis. Kokias tuomet vertybes teigia indų filosofams įprastas būdas dėstyti 
idėjas?

Raktu galėtų tapti tradicinis filosofijai įvardyti skirtas terminas „daršana“. 
Jis kildinamas iš žodžio darśana šaknies dŗś – „matyti“. Reikšmės: ir filosofija, 
ir matyti, ir žvelgti į kažką4. Jos tarsi dvilypės, nes Indijoje filosofija nemaža 
dalimi atsirado kaip savotiškas regėjimas. Pavyzdžiui, originalūs Vedų poetai 
buvo pirmieji rišiai, taigi – regėtojai5. Tikėta, kad kelias į supratimą reikalau-
ja visų pirma ne samprotauti, bet mokytis ānvīkṣikī – žvelgimo – praktikos, 
padedančios tiesiogiai suvokti tikrovę (sākṣāt-kāra) tokią, kokia ši yra6. Tai 
leidžia paaiškinti, kodėl vienas iš Indijos minties milžinų Šankara (Šankara-
čarja), kaip manoma, rašęs VIII a. po Kr., tokias sąvokas kaip maja (iliuzija) ir 
avidja (neišmanymas) vartojo lyg lygiavertes. Neišmanymas yra negebėjimas 
matyti teisingai  – tai kita pusė požiūrio, kad matymas ir žinojimas yra tas 
pats. 

Visa klasikinės Indijos filosofijos istorija kupina tokio dėmesio šiam sa-
vaip subtiliam suvokimui, kuris įtvirtina pratjakšą kaip patikimą žinių šaltinį. 
Nors kadaise pratjakša reiškė paprastą juslinį suvokimą, ilgainiui tas žodis 
apėmė bet kurį momentinį suvokimą  – juslinį, dvasinį ar intelektinį7. To-
dėl ir upanišados, pavyzdžiui, teigia, kad didžiosios universaliosios savasties 
(atmano) žinios „gaunamos ne per protą ar uolų mokymąsi“. Ne, „jos regi-
mos įžvalgių regėtojų, pasižyminčių aštriu ir išlavintu protu“8. Reikalinga ki-
tokia rega, skirtinga nuo įprastų juslių. „Pažinti nepadeda nei įprastas akių 
žvilgsnis, nei kalba, nei kurie kiti jutimo organai, nei asketiškumas ar darbas.“ 
Tik „medituojant įmanoma regėti vientisą ir neskaidomą Jį“9. 



JULIAN BAGGINI
Kaip mąsto pasaulis

V I S O  
P A S A U L I O  

F I L O S O F I J A  
V I E N O J E  
K N Y G O J E

A T S A K Y M Ų 
Į  A M Ž I - 

N U O S I U S  
K L A U S I M U S  

P A I E Š K O S

S U N D AY  

T I M E S

B E S T S E L E R I S

JU
LIA

N
 BA

G
G

IN
I

K
aip m

ąsto pasaulis

...lyginamoji filosofija turi tyrinėti ne sustingusius, akmenyje iškaltus 

muziejaus eksponatus, o dinamiškas sistemas. Teisingai suvoktos jos 

teikia įžvalgų ne tik apie dabartį ir praeitį, bet ir apie galimą ateitį.

JULIAN BAGGINI (Džulianas Badžinis, g. 1968 m.) – britų 
filosofas, žurnalistas, parašęs daugiau nei 20 plačiajai vi-
suomenei skirtų knygų apie filosofiją. Jis – vienas iš žurna-
lo „The Philosophers’ Magazine“ įkūrėjų, „The Guardian“, 
„Prospect“, „Financial Times“ skiltininkas. Be filosofijos, pa- 
grindinės jo domėjimosi sritys bei knygų temos – ateiz-
mas, sekuliarizmas ir nacionalinės tapatybės prigimtis. 

„Kaip mąsto pasaulis“ neatsitiktinai gretinama su Yuvalio Noah 
Harari „Sapiens“. Baggini siekia skaitytojui pateikti visa apimantį 
žmonijos filosofinės minties žemėlapį. Vienas iš didžiųjų ir iki šiol 
nepaaiškintų žmonijos istorijos stebuklų yra tai, kad rašytinė filo-
sofija visiškai atskirai klestėjo Kinijoje, Indijoje ir senovės Graikijoje 
beveik tuo pačiu metu. Todėl autorius siekia praplėsti išsilavinimo ir 
supratimo ribas, pasakodamas ne tik apie Japonijos, Indijos, Kinijos, 
musulmoniškojo pasaulio filosofines sistemas, bet ir apie mažiau 
žinomą senųjų Afrikos ir Australijos gyventojų sakytinę filosofiją.

Baggini kelia klausimus: kodėl Vakaruose individualizmas suklestė-
jo daug labiau nei Rytuose? Kas lemia, kad sekuliarumas turi daug 
menkesnę įtaką islamo pasaulyje nei Europoje? Kaip Kinija prie-
šinosi spaudimui dėl didesnės politinės laisvės? Autorius pateikia 
daug gilių įžvalgų apie skirtingą įvairių regionų istorinę, geopolitinę 
ir kultūrinę situaciją, bet svarbiausia knygoje plėtojama mintis yra 
iš esmės humanistinė: turėdami didžiulį žinių bagažą apie tai, kaip 
mąsto kiti, mes žengiame pirmus žingsnius į geresnį savo pačių su-
pratimą.

ISBN 978-609-466-605-6

9 786094 666056




