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Kalbantis su Arvydu Šliogeriu,  
arba Kaip ir kodėl skaityti šią knygą

A p i e  k n y g ą

Vienas iš šio įvadinio teksto tikslų visiškai paprastas ir įprastas tokiam žan- 

rui – įduoti skaitytojui į rankas mintinių knygos krypčių gijas, nurodyti 

problemines vietas ir gal net šį tą paaiškinti, padėti rasti raktus nuo žino-

jimo durų. Tačiau dar svarbesnė šio straipsnio intencija – siekis apmąstyti, 

kodėl ir kuo ši knyga gali nustebinti tiek jau gerai išmanančius Arvydo Šlio-

gerio filosofinę kūrybą, tiek tik pradedančius ar pirmą kartą bandančius 

skaityti lietuvių filosofo apmąstymus. Ką naujo, netikėto ar nežinomo ji gali 

pasakyti apie jo filosofiją? Kuo visi lig šiol mums žinomi jo tekstai skiriasi 

nuo čia sutelktų minčių? 

Norėtųsi pastebėti, kad knygoje keliami du pagrindiniai klausimai –  

kodėl ir kaip. Jie tai susipina, tai susilieja ir, nuolat vienas kitą papildydami, 

atveria dažnai netikėtą požiūrį į problemą. Taip sluoksniuojasi filosofinės 

žiūros horizontas. Bet visų pirma tai – pokalbiai su Arvydu Šliogeriu. Skam-

ba gana netikėtai. Juk dauguma pažįsta filosofą iš jo gana storų monologi-

nių veikalų (jų sakinys kartais tęsiasi per du puslapius, o pastraipa netelpa 
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ir į dvidešimt, pavyzdžiui, knygoje „Filosofijos likimas“) arba polemiškų ir 

plačias diskusijas sukeliančių viešų įvykių komentarų. Ši knyga siūlo kito-

kį, galbūt kai kam ir netikėtą susitikimą – tai dialogo siekis ir diskusinės 

minties išsklaida kalbantis apie filosofiją, apie intelektinės minties kelią, 

apie išskirtinius ir svarbius dalykus, net asmeninio gyvenimo faktus, kurie 

buvo lemtingi intelektinės kūrybos raidai. Pokalbiuose plėtojamos Arvy-

dui Šliogeriui svarbiausios filosofinės temos, bet jos svarstomos klausimo 

ir atsakymo forma – kartais atsakymas provokuoja kitą klausimą, o kartais 

nujaučiama priešprieša kuria įtampą. Tokiu būdu jau žinomos temos at-

skleidžiamos kitokio apmąstymo rakursu.

Knygos teksto specifika ta, kad jame susipina dvi kalbos plotmės – 

pokalbis, šnekamoji kalba, ir tekstas, rašytinei kalbos plotmei priskirtina 

„minčių stenograma“. Šliogerio filosofijoje kalbos reikšmė yra fundamen-

tali (kalba aptariama įvairiais aspektais – nuo metafizinės jos prigimties iki 

lingvistinių niuansų analizės, kad suprastum jo kalbai teikiamą reikšmę, rei-

kėtų atlikti išsamų tyrimą), todėl skaitytojus, ypač tuos, kurie yra studijavę 

ar studijuoja filosofo darbus, gali sudominti šis, atrodytų, techninis, tačiau 

filosofijai svarbus knygos aspektas: šneka virsta tekstu. Gyva kalba virsta mi-

rusia kalba. Fonemos yra įspraudžiamos į grafemas. Ar gali ši transformacija 

inspiruoti atvirkštinį vyksmą – skaitantysis išgliaudo ir išardo grafemų, rai-

džių, teksto apvalkalus ir patiria gyvos kalbos plėtojamą filosofinės minties 

atsiradimą?

Viena iš knygos intencijų buvo pakartojimas. Arvydo Šliogerio ypač ger-

biamas danų filosofas Sørenas Kierkegaard’as pakartojimui teikė ypatingą 

reikšmę, o šioje knygoje jo siekiama sąmoningai. Pakartojimo, kuris negali 

būti toks pat, tai yra negali būti mechaninis, techninis, gaminamų dirbinių 

produkavimo metodu atliekamas kada nors pasakytų ar parašytų minčių 

kartojimas. Ši knyga – tai aiškiai suvoktų, gal jau nuo filosofijos atsiradimo 

buvusių ir esančių filosofinių problemų kitoks apmąstymas. Pakartojime 

slypi jau minėtas kalbų sluoksnių susipynimo aspektas, atskleidžiantis skir-
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tumus. Tai, kad knygoje nuolat blykčioja nuorodos į kitus Šliogerio veikalus, 

nuolat iškyla kitu rakursu aptariami anksčiau apkalbėtų dalykų horizontai, 

leidžia po truputį suvokti Kierkegaard’o minties įtaką lietuvių filosofo ap-

mąstymams. Be to, pakartojimas intensyvina mintį iki maksimalių ribų, nes 

tai niekada nėra lygiai to paties pasakymas ar parašymas.

Knygoje mėginamas išlaikyti ir dar vienas Šliogerio kūrybai, ypač vėles-

niajam ir dabartiniam laikui, būdingas bruožas – siekis kalbėti atsisakant 

specifiniam filosofiniam diskursui būdingos kalbos sąvokyno, vartoti kuo 

mažiau specializuotų, tik patiems filosofijos specialistams, o kartais net 

labai siauros srities specialistams suprantamų terminų. Mėginama kalbėti 

taip, kad tekstą suprastų visi, nusprendę atsiversti šios knygos puslapius. 

Tačiau ne viskas taip paprasta, filosofinės minties unikalumas slypi tame, 

kad siekiama išreikšti, ką filosofas mato, todėl nereikia tikėtis labai lengvo 

skaitymo, o sudėtingų tekstų ieškantys tikrai nenusivils. Trumpai tariant, tai 

yra apie kitus galvojančio mąstytojo kalba. 
Iš to, kas parašyta, kristalizuojasi viena gana paprasta ir aiški mintis – 

ši knyga gali būti skaitoma kaip įvadas į Arvydo Šliogerio filosofiją. Kartu 

tai kitoks šios filosofijos pakartojimas, nurodantis jos tyrinėtojams kai ku-

rių problemų sprendimo kryptis. Knyga gali būti skaitoma ir kaip veikalas, 

kuriame aptariami tradiciniai filosofijos klausimai, diferencijuojami pagal 

problemas, plotmes ir laikmečius, kalbama apie filosofijos sankirtas su ki-

tais kultūros fenomenais, apie žmogaus sąsajas su filosofija etc.

Ir dar dvi nedidelės pastabos. Dešimt knygoje pateikiamų pokalbių gali 

pasirodyti fragmentiški ar atsitiktiniai. Tačiau taip nėra. Pokalbių pavadini-

mų, vadinasi, ir jų teminio turinio išdėstymas nėra atsitiktinis. Visų pirma 

jis nurodo klausiančiojo poziciją, kaip jis supranta pagrindinius Šliogerio 

filosofijos aspektus, konkrečių temų ir bandomų aptarti dalykų vietą ir svar-

bą. Juk filosofija yra neatskiriama nuo individo patirties ir jo intelektualinės 

kelionės, kuri vyksta, paties Šliogerio žodžiais tariant, „įveikinėjant kalbos 

pragaro ratus“.
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Be to, knygoje mėginama struktūrinti Šliogerio mintį. Pradedama nuo 

pokalbių apie pradžią (filosofijoje ji yra siejama su patirtimi), toliau mintis 

plėtojama per tos pradžios diferencijuojamus aspektus. Sugrįžtant į pra-

džią, prisimenami ankstyvojo kūrybos laikotarpio Šliogerio veikalai (pvz., 

„Daiktas ir menas“, „Būtis ir pasaulis“) ar net disertacijos. Nuo pradžios temų, 

nuo konkrečių biografinių faktų einama prie vis abstraktesnių, mąstymo 

temperatūra kyla iki ribinės, kol pasiekiamas aukščiausias tokio mąstymo 

taškas, įvardintinas „Niekio atradimu“. Pokalbiuose atsiskleidžia vienas da-

lykas: atsiradus Niekio temai, Šliogerio filosofinė mintis patiria tam tikrą 

transformaciją ir postūmį, mąstymas radikalėja, vis stiprėja kritiškas ir ne-

gatyvus požiūris į Vakarų kultūros tradiciją, kaip tik įmanoma siekiama ak-

centuoti, kuo filosofija skiriasi nuo kitų kultūros fenomenų, taigi ir kuo ji yra 

unikali. Esminė pozityvaus ir negatyvaus santykio perskyra žvelgiant į bet 

kurį dalyką – kultūros fenomeną ar gyvenimo įvykį – yra nuolatinis Arvydo 

Šliogerio mintį lydintis ženklas. 

Tačiau įdomiausia mintis, kylanti skaitant šią knygą, yra hipotetinio po-

būdžio, ji skyla į dviejų dalių klausimą:

1. Ar Šliogerio akcentuojamas siekis sugrąžinti Sielos koncepciją į filo-

sofinės minties plotmę ir ją apmąstyti gali būti antras po Niekio lūžis jo 

kūryboje?

2. Kokia yra Hegelio filosofijos įtaka Šliogerio minčiai ir ar gali būti iš-

vestos turininės paralelės tarp Hegelio triados – tezė, antitezė, sintezė – ir 

esminių Šliogerio apmąstomų dalykų – patirtis, Niekis, Siela?

Čia nužymėtų gairių tikslas visų pirma yra paskatinti skaitytoją mąstyti 

ir diskutuoti su knygos autoriais. Tam, kad galima diskusija būtų intensy-

vesnė, aptartinos pagrindinės kiekvieno pokalbio mintinės linijos.
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Tu r i n i o  k a r t o g r a m a

Pirmasis pokalbis, gavęs pavadinimą „Apie pradžią“, skirtas pabandyti su-

rasti atsakymą į gana paprastus klausimus: kaip vis dėlto viskas prasideda? 

Ar yra tokia akimirka, taškas, svarbus įvykis, kurį galima pavadinti pradžia? 

Mąstymo pradžia, intelektualinės biografijos pradžia, filosofijos pradžia? 

Šiame skyriuje atskleidžiamos ir tolesnės knygos plėtotės intencijos, api-

brėžiamas probleminis laukas, apžvelgiamos būsimos temos. Prisiminda-

mas tam tikrus gyvenimo epizodus, Arvydas Šliogeris apmąsto jų reikšmę 

savo intelektualinėje veikloje, o aptardamas temas ir problemas, iškildavu-

sias konkrečiu kūrybos laikotarpiu, nurodo jų sąsają su tais biografijos fak-

tais. Beje, minimi faktai toli gražu nėra įprasta CV anketa, socialinių statusų, 

įvairiausių žmogaus veiklos laimėjimų išvardijimas, – jie tokios svarbos ir 

prasmės, kad gali būti vadinami konkrečios patirties įspaudais, lydinčiais 

žmogų visą gyvenimą. Besidomintys tik filosofijos dalykais šiame skyriuje 

ras koncentruotą apmąstymą, nuo ko, kaip ir kur prasideda filosofija. Savo 

filosofinėje kūryboje Šliogeris ne vieną šimtą, o gal ir keliolika tūkstančių 

kartų yra sakęs, kad filosofija atsiranda tarp bekalbės žiūros ir kalbos, tarp 

negatyvaus konkretaus individo judesio ir pozityvios pastangos išreikšti tai, 

ką pavyksta patirti absoliutaus negatyvumo atveju. Atsiliepiant į šį motyvą 

ir formuluojamas pirmas probleminis klausimas – apie lemtingų filosofijai 

žodžių kiltį. Į jį atsakoma taip: „Naujų pamatinių žodžių kiltis visada yra in-

dividualaus sąlyčio su pasauliu padarinys.“ Pokalbis apie pradžią atskleidžia 

Šliogerio minties trajektoriją, kuri konkrečios individo patirties ir jo intelek-

tualinės patirties dermėje išsikristalizuoja kaip nuolatinis jį lydintis grįžties 

motyvo imperatyvas.

Antrasis pokalbis skirtas patirties temai. Skeptiškas skaitytojas gali iš kar-

to suabejoti: kiek galima kalbėti apie tą patį, juk jau ne vieną šimtmetį filo-

sofai, ir ne tik jie, tik ir kalba apie įvairiausią patirtį, aptaria tiek paprasčiausius 

dalykus, tiek jos struktūrą, egzotiškus patirtyje surandamus objektus. Tačiau  
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jau pokalbio pradžioje, vartodamas, kaip pats prisipažįsta, sau nebūdin-

gą žodį „aura“, Šliogeris bando nubrėžti ribą tarp to, ką labai netiesiogiai 

galima įvardinti patirtimi, nes pačios patirties nei patirti, nei išsakyti ne-

įmanoma, ir to, kas yra pseudopatirtys. Koks kriterijus gali būti šios brė-

žiamos ribos indikatoriumi, kas leistų aptariamiems dalykams priskirti 

arba patirties, arba pseudopatirties modusą? Jis netiesiogiai įvardijamas 

iškeliant esminį sluoksnį patirčiai atsirasti, klausiant: „Kodėl turėčiau trans-

cendencija vadinti kaip tik tai, kas man imanentiškiausia ir kas duota tik 

žodyje „transcendencija”?“ Šiame klausime išryškėja branduolys patirties, 

nevadintinos pseudopatirtimi, – susitikimas su transcendencija. Šalia tuoj 

pat tikslinamas vartojamos sąvokos „transcendencija“ turinys – šliogeriška 

kalba jis įvardinamas kaip nežmogiškumas. Susitikimas su nežmogiškumu 

ir yra tikroji patirtis, dar kitaip ji paaiškinama konkrečia teze – „patyrimas yra 

intensyvus bekalbio daikto matymas“. Šioje tezėje galima įžvelgti patirties 

moduso – matymo – esminę reikšmę, prie kurios Šliogeris savo apmąsty-

muose sugrįžo pastaraisiais metais. Taigi riba, nužyminti dvi patirties plot-

mes, skiria patyrimą ir pagamintą, tai yra dirbtinę, patirtį.

Išsiaiškinus esminę patyrimo ir pagamintos patirties skirtį, siekiama 

struktūrinti patirties fenomeną, keliamas klausimas: kas yra patiriantysis, 

kokio pobūdžio įvykis yra patirtis kaip konkretaus patiriančiojo būvis? Filo-

sofinėje tradicijoje nuo naujųjų amžių su Descartes’o filosofijoje suformuo-

tais tradiciją lėmusiais dalykais įsigali radikali subjekto ir objekto dichoto-

mija, vartojant Šliogerio filosofijos sąvokas, ją galima įvardinti kaip skirtį, 

įsigalinčią tarp patyrimo / patirties ir patiriančiojo. Knygoje „Niekis ir Es-

mas“ galima aptikti unikalią pastangą sulaužyti arba įveikti šią dichotomiją, 

bet įdomu tai, kad intensyviausia šios pastangos patirtis, jos supratimas 

gali būti pamatyti ir suprasti tik rašytinėje kalboje, toje kalbos plotmėje, 

kurią Šliogeris be atvangos kritikuoja ir kurios įsigalėjimą kartu su krikš-

čionybės atsiradimu fiksuoja kaip esminį Vakarų kultūros nykimo epizodą. 

Šios pastangos išraiška – „esu?“. Tik skaitant ir matant, kaip ir kas užrašyta, 
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galima suprasti šį dialektinės įtampos tarp egzistencinės veiksmažodžio 

„esu“ deklaracijos ir visą šią deklaraciją apimančios, o teisingiau – teiginio 

„esu?“ neatsiejamos dalies, išreikštos paprasčiausia klausimo grafema „?“, 

intensyvumą. Šis ikikalbinis „esu?“ visu intensyvumu atsiskleidžia būtent 

kalboje ir yra viena iš įdomiausių Šliogerio minties galios nukaltų sąvokų /  

išraiškų, sutelkiančių unikalią filosofinę pastangą konkrečios problemos 

lauke. Pokalbio pabaigoje aiškėja ir toliau mintijimą lydinti skirtis – gyvū-

nas / kompiuteris. Filosofinėje tradicijoje nuolat matomas polinkis priori-

tetą atiduoti vienam arba kitam šios skirties poliui, tai tarsi dviejų sąvokų 

išpildymo imperatyvinis siekis – grynumas / transgresija, o šie žmogui yra 

neįmanomi, bent jau tokiam žmogui, kuris išlieka maksimaliai žmogiškas 

ir yra vadinamas filosofu.

Trečiajame pokalbyje tęsiama patirties tema, tačiau tai nėra jau anksčiau 

nužymėtų problemų kartojimas, plėtojimas ar išsami analizė – čia siekiama 

apmąstyti patirties, konkretaus individo patyrimo perkėlimą į kalbą. Šlio-

gerio filosofijos kontekste šį siekį galima vadinti pirmu pozityviu žingsniu 

filosofijoje. Pokalbio pradžioje aptariama šio perkėlimo situacija ir kylantys 

sunkumai, nužymėti jau Aristotelio metafizikoje. Visų pirma būtina suvokti 

ir niekuomet neišleisti iš supratimo akiračio, kad esi „bekalbį Kitą bekalbiš-

kai patirianti būtybė“, tik tada perkėlimo siekis išlaiko tą svarbų turinį, kuris 

vadinamas patirtimi, ir šio turinio artikuliacija / supratimas / apmąstymas  

susiduria su pastanga „apvilkti“ jį kalbos drabužiais. Pirmas tokios patirties 

perkėlimo sunkumas kyla iš pačios kalbos prigimties galios, „nes kalbo-

je įmanoma viskas, netgi tai, kas neįmanoma“. Šis pirminis iš metafizinės 

skirties kylantis momentas yra nepanaikinamas jokiomis pastangomis, bet 

filosofo tai, žinoma, neatleidžia nuo pastangos siekti, kad tai, ką jis patyrė, 

būtų išreikšta kalbinėmis priemonėmis. Filosofijos tradicijoje nuolat pasi-

duodama dirbtinio patyrimo įtakai, neišlaikoma bekalbio patyrimo ir kal-

bos, siekiančios jį išreikšti, metafizinė skirtis. Tokią diagnozę Šliogeris grin-

džia remdamasis plačia erudicija, savitai interpretuodamas tiek upanišadų,  
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tiek įvairių laikotarpių Vakarų kultūros mąstytojų mintis, kitų kultūrų istori-

nius įvykius. 

Tačiau šio pokalbio esmė sietina ne su šiomis problemomis. Pagrindinis 

tikslas yra apmąstyti patirties diferenciaciją. Aptarti tokių, atrodytų, savaime 

suprantamų dalykų kaip rega, klausa, skonis, lyta ir uoslė atsiradimo prie-

žastis ir kilties sąlygas. Ar gali būti, kad bauginanti patirtis, kuri visuomet 

esti skausminga, netikėta, naikinanti konkretų gyvą individą, yra savotiškai 

užkalbama, ir šis užkalbėjimo imperatyvas įgauna pirminės patirties dife-

renciacijos, tai yra jos skaidymo ir konkretinimo išraiškas? Vietoj patiriu įsi-

gali matau. Arba girdžiu. Arba lyčiu. Uodžiu. Ragauju. Šio pokalbio intenci-

ja – mąstyti apie tai, ar toks patirties skaidymasis yra atsitiktinis dalykas, ar 

esmingai susijęs su kalbine / kultūrine, tai yra antrąja žmogaus prigimtimi? 

Prisimenama, kad jau Aristotelis svarstė apie sensus communis ir kad tokia 

patirtis gali būti laikoma atitinkančia jau anksčiau aptartą dalyką, įvardintą 

patyrimu. Tačiau čia pat teigiama, jog konkrečioje situacijoje visada galioja 

geležinė taisyklė – jeigu vienodai intensyviai veikia dvi juslės, tada neveikia 

nė viena: „Tai – anestezijos būklė. Visada pati lemtingiausia yra viena juslė. 

Pats intensyviausias patyrimas gali atsirasti tik iš vienos juslės.“ Prisimenant, 

kad dabartiniuose apmąstymuose Šliogeris labiausiai vertina žiūros juslę, 

kad esminiu teiginiu tampa „aš matau“, jo keliamas hipotetinis siekis susie-

ti kiekvieną sukonkretintos patirties „pavadinimą“ su konkrečios žmogaus 

veiklos plotme, įgyjančia aiškų kultūros masyvo pavidalą, tampa svarbiu 

akcentu, mėginant suvokti paties Šliogerio filosofavimo pobūdį ir sąsajas, 

vietą filosofijos tradicijoje. Siejant šios temos gijas su patirties ir dirbtinės 

patirties skirtimi, teigiama, kad tik žiūrą galime priskirti patirčiai, o visos kitos 

sukonkretintos patirtys yra sietinos su dirbtine patirtimi. Argumentuojama 

provokuojančiu teiginiu, kad tik regėjimas išlaiko atstumą, tada žmogus 

visuomet esti metafizinės skirties situacijoje, o visos kitos juslės atstumą 

įveikia, tai yra šią metafizinę skirtį uždengia: „Negalima kalbėti apie tai, kad 

garsas nutolina, priešingai, jis netgi tolimą dalyką padaro labai artimą.“
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O kaip pati kalba? Argi visi, kritikuojantys rašytinę ir teikiantys prioritetą 

šnekamajai kalbai, nepapuola į spąstus? Juk rašytinės kalbos patiriančioji 

juslė – rega. Užrašytą kalbą aš turiu pamatyti, o šneka atvirkščiai – ji papuo-

la į dirbtinės patirties plotmę, nes turi būti išgirsta, – tai klausos priorite-

tas. Šios pastabos nėra tiesiogiai išgvildenamos, bet kritiškai nusiteikusiam 

skaitytojui jos gali padėti suvokti šio pokalbio minties giją ir inspiruoti to-

lesnius šios patirties ir kalbos patyrimo problemos tyrimus. 

Pabaigoje plačiau kalbamasi apie politiką. Ima ryškėti politikos ir fi-

losofijos artumas ir paralelės, šių dviejų žmogaus veiklos išraiškų sąsajos 

su patirtimi ir priešingumas kitiems kultūros fenomenams, siejamiems su 

dirbtine patirtimi, – religijai, mokslui ir menui. Tokiu motyvu baigiamas pir-

mų trijų pokalbių ciklas, kurio pagrindinė tema yra patirtis, arba, kalbant 

Arvydo Šliogerio sąvokomis, – bekalbiškumas.

Kiti trys pokalbiai irgi sudaro savotišką ciklą, jo temą galima įvardyti 

Šliogerio filosofijos žodžiu „tarp“.

Ketvirtojo pokalbio „Apie filosofo egzistencinį tipą“ pradžia perkelia 

svarstymą į kasdienybės plotmę. Jau žinomos pastangos aptarti filosofijos 

ir kasdienybės sąlyčio peripetijas, tad kalbamasi apie tai, kokie iššūkiai kyla 

filosofui dabartinėje socialinėje aplinkoje, kai kasdienio gyvenimo sraute 

pametami visi orientyrai, leidžiantys susigaudyti, kas yra kas ir kokie dalykai 

verti dėmesio, o kas keistina ar atmestina. Itin kritiška laikysena kasdienybės 

atžvilgiu leidžia apmąstyti priežastis, kodėl esame atsidūrę tokioje beviltiš-

koje padėtyje – šiuolaikinio technomokslo transformuotas krikščionybės re-

liktas persmelkia kasdienę sąmonę, sukuria tokius kalbos bastionus, kad bet 

kokia filosofinio žvilgsnio kalbinė artikuliacija yra pasmerkta nuskęsti neįvei-

kiamoje dirbtinės kalbos jūroje. Juk nuo graikų filosofų laikų filosofinė laiky-

sena buvo siejama su akimirkos grožiu, su tuo, kas gali atsiverti ir nustebinti 

tik labai trumpai, beveik neužfiksuojamą akimirką. Tas atsivėrimas turėdavo 

tokią neįtikėtiną galią individo gyvenimui, kad, Platono žodžiais, „niekada 

negalėdavai pamiršti to, ką tikrai pamatei“. O Šliogeris teigia, jog dabarties  
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situacijoje įvyksta paradoksalus dalykas: įsivyravus anoniminei kalbai, fi-

losofui susidaro kaip niekada palankios aplinkybės – jis gali aiškiai pama-

tyti ir suprasti tai, kas graikų filosofams dar nebuvo regima, – visų pirma 

totalinį kalbos pobūdį ir neribotas anonimines mąstymo formas. Todėl 

keliamas klausimas, ar iš viso galima kalbėti apie filosofiją kaip gyvenimo 

būdą, o gal šis dalykas geriausiu atveju liko „butaforija dabartiniuose ap-

mąstymuose”, „atsiminimų atsiminimas“, inspiruoja keisti pokalbio kryptį. 

Atsakydamas į šį prie sienos remiantį klausimą, Šliogeris atskleidžia visą 

savo mąstymo dialektiškumo spektrą: pradeda nuo „ir taip, ir ne“, apmąsto 

patirties ir vietos, kaip konkrečios ribotos teritorijos, reikšmę mąstymui ir 

galiausiai grįžta prie kalbinės raiškos, kurios turiniui jau visai nesvetima 

pradžioje minėta kasdienybės tema: „Filosofas yra pats banaliausias mir-

tingasis, pats paprasčiausias mirtingasis, labiausiai į sveiką protą įėjęs mir-

tingasis. Drįsčiau pasakyti, kad netgi pats primityviausias mirtingasis.“ Taip 

pakrypus pokalbiui, natūraliai kyla klausimas apie likiminę filosofo gyve-

nimo būdo pasirinkimo kiltį. Filosofas, kaip egzistencinis tipas, nuolat yra 

tarp bekalbės patirties ir kalbinės jos išraiškos.

Penktasis pokalbis „Apie Niekį“ tęsia tą pačią temą – apie tarp. Šlioge-

ris teigia, kad Niekio intuicija slypėjo jau jo filosofinės kūrybos pradžioje 

ir reiškėsi kaip nuolat apmąstymus skatinę klausimai: „Kaip atsiranda kal-

ba? Iš kur kyla žodžiai?“ Atsakymas vienas: „Iš Niekio.“ Taip pat prisimena,  

kad Niekio tema susikristalizavo jam verčiant Hegelio „Dvasios fenomeno-

logiją“. Šliogeris neslepia, kad negatyvumo temą perėmė iš Hegelio, tačiau 

griežtai atsiriboja nuo tokios negatyvumo sampratos. Išsamiai analizuoda-

mas Niekio klausimą, Šliogeris aiškiai atskiria negatyvumą, naikinimą – eks-

tatinį, perteklinį naikinimą – ir nihilizmą. Kokios šių dalykų sąsajos su Niekiu, 

kurį visų pirma galima matyti šiom dienom visuose moksluose įsitvirtinu-

siame diskursyvume? „Kalba yra skylėta. Kitaip tariant, ne tik pačioje kalboje 

matyti, kad joje vyrauja tuštuma, bet visa kalba kybo virš tuštumos. Šią mintį 

labai gerai simbolizuoja, pavyzdžiui, knygos puslapis. <...> Baltas paviršius. 
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Diskursyvumas – tuštumos ir pilnatvės kaita arba mažutė pilnatvė, įsprausta 

į tuštumos dykumą, – unikalus dalykas.“ Šliogeris tarsi apverčia visą Vakarų 

mąstymo tradiciją, iškeldamas idėją, kad Niekio, o ne Būties intuicija slypi 

visoje Vakarų kultūroje ir kad tai yra akivaizdus faktas, tai galima suprasti 

skaitant įvairių laikmečių mąstytojų tekstus. Tiek graikų filosofų ištarmėse, 

tiek krikščionybės kanoniniuose tekstuose Niekis egzistuoja net sąvokos 

lygiu, o naujaisiais amžiais ir prasidėjus „mokslo revoliucijai“, laikantis Šlio-

gerio idėjos apie Niekio prioritetą, jo įsigalėjimas tampa tik laiko klausimu. 

Klausiama, kodėl toks Niekio apraiškų stiprėjimas, virstantis nihilistiniu naiki-

nimu, nesiliauja. Atsakymą Šliogeris pateikia kaip vieną iš didžiausių savo fi-

losofinių atradimų – dėl Tikrovės stokos. Tačiau su filosofu diskutuojančiam 

ir priimančiam šį mintinį iššūkį galbūt įdomesnis ir netikėtas tampa Niekio 

lokalizacijos įvardinimas: „Paskutinis mano judesys buvo toks: aš sudvejinau 

ar net sutrejinau žmogaus esmę, atskirdamas sielą nuo sąmonės ir, žinoma, 

neneigdamas žmogaus kūniškojo prado. Grynojo Niekio vieta, tas krateris, 

iš kurio veržiasi Niekis, yra siela. Besiverždamas į pasaulį, jis iš karto užgrobia 

juslinius masyvus, ir tie bekalbiai juslumo luitai virsta kalba.“ Niekio vieta yra 

siela! Tai radikalus žingsnis, dar kartą permąstant Vakarų tradiciją, siekiant 

apvalyti ją nuo įvairiausių mistifikuotų, istorijos eigoje „sielos“ sąvoką aplipu-

sių palydovų. Išryškėja du svarbiausi su Niekiu sietini dalykai: būdamas kiek-

vieno žmogaus pradžia, jis traukia (pavyzdžiui, kaip individą traukia gimtoji 

vieta, įsčios), bet būdamas sunkiai suvokiamas yra bauginantis, taigi maksi-

maliai stumiantis dalykas, nuo kurio nuolat stengiamasi pabėgti. 

Verta prisiminti, kad analizuodamas kiekvieno konkretaus individo eg-

zistencinę situaciją Niekio akivaizdoje, Šliogeris jau „Niekyje ir Esme“ išskyrė 

tris santykio su Niekiu modusus ir pavadino juos Itakės, Kaligulos ir Nirvanos 

sindromais. Kalbantis išryškėja hipotetinė mintis-klausimas: ar Niekio atra-

dimas yra lūžio taškas Šliogerio filosofijoje, kai pasikeičia tiek probleminiai 

taškai, tiek stilistika, ar Niekio lokalizacija – sielos koncepcijos apmąstymo 

siekis – gali būti antruoju lūžio tašku? Šiaip ar taip, Niekio temos aptarimas 
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leidžia užčiuopti Šliogerio minties gelmę ir suvokti metafizinį pagrindą, ku-

ris leidžia išsaugoti esminę tarp probleminę kryptį.

Šeštasis pokalbis, skirtas tarp temai, – „Apie vietą“. Jo pradžia akivaiz-

džiai liudija, kad filosofinėje tradicijoje vietos koncepcija užleidžia svarbą 

erdvei, o dabarties filosofiniame kontekste net ir vietą pakeitęs erdvės 

motyvas yra praradęs reikšmę, nes nuo XX amžiaus įsivyrauja laiko suvoki-

mas ir svarba. Svarbiausia tampa hibridinė laiko ir erdvės probleminė kon-

cepcija – erdvėlaikis, kuriame viskas yra determinuojama laiku ar trukme. 

Pokalbis tarsi pasuka atgal – aptarus erdvės ir laiko kiltį bei sąsajas, gija 

vedama į graikų filosofiją, kalbama apie tai, kaip vieta (graikai ją vadino 

topos) pakeičiama erdve. Pagrindinė šio pokalbio mintis – kad viską le-

mianti duotis, kurioje žmogus įkalintas, yra jo dvivietiškumas. Konkrečią 

vietą graikų filosofai įvardino žodžiu topos, o antroji – bevietė vieta. Tai yra 

ta vieta, kurią mums sukuria esminis žmogiškumo dėmuo – kalba. Tačiau 

svarbiausia, anot Šliogerio, kad nuolatos yra siekiama, jog vieta būtų už-

gožta arba sunaikinta bevietės vietos labui. Įnirtingai kuriamos pseudovie-

tų galybės ir ideologijos, naikinančios bet kokį konkretų vietiškumą. Tačiau 

būtina pastaba: čia nekalbama apie fizinį judėjimą, kalbama apie vietišku-

mą kaip egzistencinį būvį. Kiekvienas įžvalgesnis žmogus gali pastebėti, 

kad nėra labiau į konkrečią fizinę vietą įšaknyto personažo už tą, kuris sė-

dėdamas prie ekrano leidžiasi į nenutrūkstamą „tarpgalaktinį internetinį  

skrydį“. Šis lemtingas dvivietiškumas ir pseudovietos, bevietės vietos, įsi-

vyravimas yra aiškus siekis panaikinti tarp, ištrūkti iš įkalinimo. Vietos, su-

sijusios su konkretumu ir ribotumu, naikinimas – tai siekis būti „įkalintam 

savųjų haliucinacijų solipsistiniame kalėjime ir nublokštam į kosminę vie-

natvę ir kartu – į bevietiškumą.“

Pirmuose dviejuose pokalbių cikluose aptariami svarbiausi Arvydo Šlio-

gerio filosofijos triados dėmenys: bekalbiškumas (patirtis), buvimas tarp ir 

kalba (kultūra plačiąja šio žodžio prasme). Kiti du pokalbiai skirti sukonkre-

tinti ir aptarti kalbos, tai yra kultūros, reikšmę bei įtaką filosofijai. Ši tema ne-
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tiesiogiai jau buvo liečiama visuose ankstesniuose pokalbiuose, dabar mė-

ginama aptarti pačios kultūros esmę, įvairios kultūrinės veiklos skirtumus.

Septintasis pokalbis apie du kultūrinius blokus – religiją ir mokslą. Tre-

čiasis blokas – menas – bus aptariamas vėliau. Mokslą ir religiją aptarti kar-

tu inspiruoja tai, kad Šliogeris visuose savo filosofiniuose raštuose ir kalbo-

se šiuos du žmogui svarbius fenomenus kritikuoja ypač griežtai, o menui 

skiria išskirtinį dėmesį, bent jau ankstyvuoju savo kūrybos laikotarpiu. Čia 

ryški XIX a. pab. ir XX a. pr. vokiečių filosofų, ypač Martino Heideggerio, 

įtaka. Beje, mokslą Šliogeris apibūdina kaip sėkmingiausią krikščionybės 

ereziją, o krikščionybę, kaip Hegelis ar Kantas, laiko religija, akivaizdžiausiai 

įkūnijančia šį visuotinį žmogiško santykio su pasauliu fenomeną. Pokalbio 

pradžioje prisimenama, kad tai, ką mes vadiname akademine filosofija, 

Lietuvoje prasideda būtent kaip kultūros filosofija ir yra sietina su trim 

iškiliomis tarpukario Lietuvos asmenybėmis – Stasiu Šalkauskiu, Antanu 

Maceina ir Jonu Girniumi. Vėlesni apmąstymai veda prie griežtos kultūros  

kritikos, formuojama tokia kultūros apibrėžtis: „Vėliau man į galvą atėjo  

labai paprasta mintis, kad kultūra yra visa tai, kas padaryta žmogaus. O ka-

dangi žmogaus metafizinis centras ir vienintelis jo skiriamasis bruožas yra 

kalba, galiu ramiai tarti, kad visa kultūra padaryta iš kalbos ir galiausiai tėra 

tik taikomoji kalba – teroristinis kalbos antpuolis prieš nežmogiškumą ir 

pastanga viską, kas yra, paversti kalba, sužmoginti.“ Taigi kultūros įsigalė-

jimas visų pirma siejamas su juslinės transcendencijos išstūmimu į paribį, 

jos marginalizavimu ir siekiu ją visiškai sunaikinti, nes bet kokia kultūrinė 

veikla, pradedant nuo gamybos ir baigiant kūryba, yra daiktiškojo juslumo 

pajungimas žmogiškumui, nuolatos skleidžiant nihilistinį naikinimą. Da-

bartinė perteklinė kultūra – tai nihilistinio naikinimo apogėjus. O klasikinės 

žiūros filosofas, pasak Šliogerio, turėtų susilaikyti nuo perteklinės veiklos, 

nes jo pavyzdiniai orientyrai yra anapus kalbos, tai yra – anapus bet kokios 

kultūros plotmės. Būtina pabrėžti, kad kalbama apie pavyzdinį orientyrą, 
o ne, kaip kartais kritikai interpretuoja, nuolatinį filosofo pavyzdinį būvį, 
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esantį anapus kultūros, – tokia interpretacija leistų kabinti Šliogeriui nai-

vaus realisto etiketę. Bet akivaizdu, kad taip nėra, tokią filosofinę poziciją 

greičiau galima interpretuoti kaip savitą neohegelizmą su percentruotu 

orientyru (siekis ir filosofinis minties orientyras yra absoliučiai priešingas 

Hegelio filosofijai, tačiau dialektinė įtampa, temų ir filosofinio užmojo, 

triadinio mąstymo, kultūros atsiradimo ir vystymosi apmąstymų paralelės 

akivaizdžios). Žinoma, tokie Šliogerio teiginiai kaip „esmė yra individua-

lumas“ visiškai priešingi Hegelio teiginiams, tačiau tai, kas kalbama apie 

Hegelio filosofijos įtaką Lietuvos filosofui, ypač įdomu, ir galbūt tai leis 

papildyti akademiniuose koridoriuose sklandančius pamąstymus apie di-

delę Heideggerio ir Baudrillard’o įtaką Šliogeriui.

Aštuntasis kultūrai skirtas pokalbis, kaip jau minėta, yra apie meną. Jis 

užbaigia vieną iš pagrindinių knygos temų, apmąstymą skirties tarp bekal-

biškumo ir kalbos bei pačią šios skirties galimybę – tai yra tarp, lemtingą 

filosofijai, kaip metafizikai. Menas – tai alternatyva buvoti pasaulyje, kai vis 

labiau įsigali beprasmybės jausmas, prarandami mąstymo ir gyvenimo 

orientyrai, stiprėja susvetimėjimas, tiek socialinis, tiek egzistencinis. Žmo-

gus bijo gyvybės, todėl pagal išgales linksta ją naikinti, taip neutralizuoda-

mas savo baimę, o menas yra vienas iš šio naikinimo ginklų. Jeigu pirmo-

siose Šliogerio knygose žvelgiant į meno baigtį buvo jaučiamas savotiškas 

liūdesys, tam tikra melancholija, dabar išsklaidomos visos iliuzijos ir nostal-

gija. Šiuolaikinėje visuotinio Ekrano įsigalėjimo kultūroje, kai menas nebe-

turi jokių sąsajų su grožio kategorija, kai jis yra tik ekstatinio naikinimo ne-

šėjas, nebereikia liūdėti dėl jo baigties, belieka paploti, nes „taip jam ir rei-

kia“. Menkesniu naikinimo ir savinimosi poreikiu, pasak Šliogerio, išsiskiria 

fotografavimo menas, jis ir anksčiau buvo labiausiai Šliogerio vertinamas ir 

net lyginamas su filosofija. Bet, regis, dabar ir jam jaučiama vis mažiau sen-

timentų, fotografija taip pat vienareikšmiškai priskiriama naikinančiai kul-

tūrinės veiklos formai. Šiame pokalbyje įdomiai ir savitai aptariama didžių-

jų XIX ir XX amžių sandūros dailininkų – Van Gogho, Picasso, Cézanne’o,  
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Dali – darbų stilistika. Žvelgiant metafiziniu žiūros kampu, daroma išvada, 

kad šie menininkai nujautė ir rodė ne tik paties meno, bet ir ontologinės 

žmogaus savirados, santykio su pasauliu bei pasaulyje esančiais daiktais 

griūtį. Juos būtų galima laikyti paskutiniais meno dinozaurais, nes vėlesni 

šios kultūros srities „kūrėjai“ gali būti vadinami tik estetikos inžinieriais. O 

ir pastarieji, panašu, dabartinėje kultūroje bus greitai nebereikalingi, nes 

viską geriau ir tobuliau padarys mašinos-kompiuteriai. 

Pokalbis baigiamas vėl aptariant Šliogerio veikalus, kurie dažnai ver-

tinami kaip autentiška filosofinė kūryba ir lyginami su menininkų kūrėjų 

darbais. Mėginama išvesti paralelę tarp menininko ir filosofo egzistencinių 

tipų. Bent jau vienu judesiu – nuolatiniu siekiu maištauti prieš visuotinybės 

primetamas anonimines gyvenimo formas, viską niveliuojančiame bei to-

talitarizuojančiame sraute atrasti terpių individualiam pasaulio matymui –  

jie yra panašūs.

Knyga baigiama dviem pokalbiais apie esminius nuolatos žmogų ly-

dinčius reiškinius, apie du dalykus, kurių įtampoje vyksta kiekvieno individo 

gyvenimas: žmogaus gyvenimas šiame pasaulyje skleidžiasi tarp gimimo, 

gyvybę, arba individualumą, dovanojančio laisvės principo, ir šią dovaną 

naikinančio, įvairiais pavidalais besireiškiančio totalitarizmo. 

Devintasis pokalbis „Apie totalitarizmą“ vyksta remiantis Hannah 

Arendt apmąstymais ir teiginiais. Jos totalitarizmo analizė padėjo pamatus 

tolesniems šio fenomeno tyrinėjimams, šios autorės knygas Šliogeris vertė 

į lietuvių kalbą. Jau pokalbio pradžioje išryškėja esminis dalykas – Šliogeris 

totalitarizmo sąvokai skiria visai kitą turinį nei Arendt ar vėlesni mąstytojai –  

jis apie šį reiškinį mąsto kaip apie metafizinę kiekvieną individą ištinkan-

čią lemtį ir atsiriboja nuo sociologinių, politologinių ir kitokių totalitariz-

mo analizės aspektų. Taip pat aiškiai atskiria dabartinių socialinių mąsty-

tojų dažnai suliejamus dalykus – totalitarizmą ir despotizmą. Аptariant jų 

kilties sąlygas ir ištakas, galima vis aiškiau suvokti metafizinį totalitarizmo 

fenomeno sluoksnį. Daroma pirminė išvada, kad totalitarizmas dabar yra  
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taip įsigalėjęs, jog „gali sau leisti net anarchijos prabangą“. Vadinasi, totalita-

rizmo fenomenas net ir socialinėje plotmėje nėra sietinas su konkrečiais so-

cialiniais režimais ar ideologijomis – jis visų pirma yra visa apimantis būvis,  

anoniminė egzistencija, kuri pretenduoja į viską: „totalybės pergalė prieš in-

dividą yra visur absoliučiai vyraujantis principas – totalitarizmo instrumen-

tais tampa mokyklos, universitetai, pseudouniversitetai, institucijos – visa 

vadinamoji švietimo sistema dabar tarnauja totalitarizmui, tarnauja mašinai 

ir bet kokia kaina stengiasi įdiegti, dažniausiai visai naiviai, tokią maksimą: 

kalba gali viską.“ Čia Šliogeris sutelkia visą savo minties dialektinę įtampą 

tardamas, kad netiki, jog totalitarizmas, kad ir kiek išplistų, kad ir koks stip-

rus, visa apimantis būtų, kada nors galėtų įsitvirtinti grynu pavidalu, nes 

tada būtų sunaikinta visa gyvybė ar bent jau neliktų žmogaus. Todėl, nors 

ir paradoksalu, neliktų ne tik paties totalitarizmo, kaip žmogaus metafizinės 

prigimties, bet ir jo socialinių fenomenų.

Paskutinis pokalbis skirtas laisvės temai. Tai pašnekesys apie tai, be ko 

negalėtų būti ir šios knygos – apie dviejų individų susitikimą, apie Kito suti-

kimą ir pastangas šiam sutiktam Kitam leisti būti tokiam, koks jis yra, atsisa-

kant dalies savo pretenzijų kito labui, kad įgytum save / būtum savimi. Kad 

taptum kuo nors, o ne liktum vieniša dalelyte anoniminės masės pilkumoje. 

Tik laisvas ir nepriklausomas Kitas, tik Kito, kaip esančio anapus, kaip trans-

cendencijos smūgio, suradimas ir patyrimas suteikia žmogui galimybę būti 

laisvam. Laisvė apmąstoma ir filosofinės tradicijos kontekste – aptariamos 

Kanto, Schellingo, Hegelio, Berlino laisvės sampratos. Pokalbis baigiamas 

grįžtant prie graikų filosofijos, prie vieno iškiliausių filosofų – Aristotelio. 

Jis laisvę vadino žmogui likimo skirta dovana. O ši dovana, anot Šliogerio, 

įteikiama tik tam, kuris, išsaugodamas jam atsiveriančio Kito patirtį, yra tarp 

situacijoje.

Virginijus Gustas
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1. Apie sugrįžimą

ARVYDAS ŠLIOGERIS. Filosofiniai pokalbiai šiuo metu  
nėra lengvas dalykas, nes specializacijos kultūroje pripažįstamas 
tik specialistų pokalbis su profesionalais: vadinamosios filosofi-
jos atveju – tik filosofijos specialistų apie specialius dalykus, ir 
būtinai seminare arba konferencijoje, o būtiniausiai – nepakelia-
mo bjaurumo žargonu. Sokratiškojo tipo disputas, laisvas laisvų 
partnerių pokalbis apie laisvus dalykus beveik nebeįsivaizduoja-
mas, nes tokio pokalbio kultūra jau žlugusi: net gyvi žmonės kal-
bėdamiesi mėgdžioja mašiną-ekraną ir kalba kaip specializuotos 
mašinos – žargonu. Laisvą pokalbį dar bando imituoti žurnalis-
tai, tačiau mūsų žurnalistai dažniausiai yra tamsūs, neišsilavinę 
žmonės, todėl ir jų siūlomas „interviu“ paprastai žlunga arba 
virsta vieno iš tariamo pokalbio partnerių monologu. 

Nežinau, kiek tų interviu esu davęs per pastaruosius dvidešimt 
metų, bet tikriausiai reikėtų skaičiuoti šimtais. Taigi per visą tą 
ilgą laiką taip jau atsitiko, kad prisimenu tik vieną moterį, regis, 
Astridą Petraitytę, kuri atėjo su manimi pasikalbėti kaip su filo-
sofu, šį bei tą žinančiu žmogumi, pati šį bei tą žinodama, šiek tiek 
pasiskaičiusi – jeigu ir ne mano knygų, tai bent kokių nors jų ano-
tacijų. Dar labai vaisingai esu bendravęs su Mindaugu Nastaravi-
čiumi. Tai ir viskas, o kitus pokalbius ir žurnalistus esu užmiršęs, 
tarsi jų nebūtų nė buvę. Na, o mūsiškiai „filosofijos specialistai“ 
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mane niekina kaip „poetą“ ir neprofesionalų personažą, todėl 
ir su šia publika, išskyrus vieną kitą atvejį, nenoriu turėti nieko 
bendra, kaip ir ji su manimi. Deja, mūsų žurnalistų ir „specialis-
tų“ išsilavinimas ir intelektas – išskyrus keletą išimčių – nėra ypač 
aukšto lygio. Labai liūdna, bet taip yra, tokia mano liūdna patirtis. 

Vakaruose bendravimas ir pokalbiai – įprastas dalykas. Štai 
dabar prisiminiau Aleksanderio Fiuto pokalbių su Czesławu 
Miłoszu knygą „Maištingas Czesławo Miłoszo autoportretas“ –  
galima tik pavydėti Miłoszui tų pokalbių partnerio išsilavini-
mo, kalbos kultūros ir intelekto. Arba, tarkime, įvairių žmonių 
pokalbių su Baudrillard’u knyga „Gyvasis Baudrillard’as“. Tokia 
knyga Lietuvoje netgi neįsivaizduojama. Ji visavertė ir kaip filo-
sofinių disputų knyga, nes joje su Baudrillard’u kalbasi žmonės, 
kurie daugiau ar mažiau yra jo intelektualinio horizonto, jo eru-
dicijos lygio. Tik tuomet pokalbis gali būti gyvas, tai yra skirtis 
nuo mokslinio traktato arba pranešimo konferencijoje. O dabar, 
jei klausčiau, ką gali šnekėti su žmogumi, kurį domina žaliaakė, 
suviliojusi Stomą, atsakymas būtų aiškus: tai dviejų kurčnebylių 
plepalai apie viską ir nieką; tai pseudointelektualiniai bulvari-
niai šnekalai. Kadangi ir mūsiškiai žurnalistai, ir dauguma va-
dinamųjų profesionalių filosofų stokoja plataus intelektualinio 
horizonto, pastaruoju metu kategoriškai atsisakau bet kokių po-
kalbių ar interviu. 

Taigi, Virginijau, mudviejų laukia nelengvas darbas; neturi-
me jokios garantijos, kad Marijos žemėje vyraujantis polinkis į 
specializuotą žargoną ir mudviejų pokalbių nepavers plepalais.

VIRGINIJUS GUSTAS. Man teko skaityti pokalbių su pran- 
cūzų intelektualais, pavyzdžiui, Lévi-Straussu, Derrida ir kitais. 
Įsivaizduoju, kad mudviejų pokalbiai galėtų būti panašūs arba 
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artėti link tokių. Prancūzijoje toks žanras ypač populiarus. Man 
atrodo, pokalbiai turi ir pragmatinę pusę: jie labai parankūs ir 
svarbūs kaip susipažinimas su konkretaus autoriaus mąstymo 
teritorija, gal kartais net kaip įvadas į ją, bet kartu atskleidžian-
tys jo mintį ir kitais aspektais. Paimti filosofo kūrinį ir jį skaity-
ti, kad ir, pavyzdžiui, jūsų „Niekį ir Esmą“, yra iššūkis, kai kas 
to iš karto išsigąsta – tūkstantį puslapių įveikti ne kiekvienam 
įmanoma, o kur dar knygos turinio supratimas ar probleminės 
minties suvokimas. Kas knygoje glūdi kaip supratimo galimybė, 
pokalbyje galima išskleisti paprasčiau ir glausčiau arba papildy-
ti tą mintį lengviau suvokiamu profiliu, kiek kitaip ją išreikšti. 
Pokalbyje visai kitokiu aspektu išsiskleidžia filosofo idėjos ir su-
sidaro galimybė jas išreikšti visiems suprantama kalba, tai yra 
kalbėti nevartojant specifinės filosofinės terminijos ir apmąs-
tant pavyzdžius, supančius mus nuolatinėje kasdienybėje. Man 
atrodo, tokia pastanga būtų prasminga, ir tokius tikslus laiky-
čiau svarbiausiais. 

A. Š. Tokio stiliaus interviu ar pokalbiai yra savotiškas so- 
kratiškojo dialogo pakaitas. Vokietijoje gal ir nėra tokios tradi-
cijos, bet Prancūzijoje tai įprastas dalykas. Kaip sakiau, yra po-
kalbių knyga „Gyvasis Baudrillard’as“, ją skaičiau angliškai, ten 
sudėti jo pokalbiai – net nežinau, kaip pavadinti tuos persona-
žus, – gal su intelektualais. Knygoje su juo kalbasi ne popsiniai 
žurnalistai, o visiškai lygiaverčiai dialogo partneriai, atliekantys 
tokį vaidmenį, kokio negalėtum duoti nei mūsiškiam žurnalis-
tui, nei vietiniam „filosofijos specialistui“. Tuose pokalbiuose 
vyksta nuolatinis ginčas, partneriai kimba vienas kitam į atla-
pus, o tai reiškia, kad jie lygūs. Kodėl tas, kuris kalbasi su Bau-
drillard’u, gali tai daryti? Todėl, kad jis ne tik labai gerai išmano 
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Baudrillard’o raštus, jo iškeltas ir išskleistas idėjas, bet ir moka 
žvelgti į pasaulį savo akimis. Tai pagrindinis dalykas, kuris lei-
džia lygiaverčių pokalbininkų santykius, iškeliančius netikėtus 
Baudrillard’o įžvalgų aspektus. Štai kodėl skaitant tą knygą man 
paaiškėjo tokie dalykai, kurių neišskaičiau paties Baudrillard’o 
tekstuose. Toji knyga net padeda įeiti į vaisingesnį dialogą su 
Baudrillard’u. Tai, mano supratimu, tikrai prasmingas dalykas.

V. G. Tada aš norėčiau šiandien apibrėžti pokalbių ir prolemų 
lauką, o vėliau šį lauką gilinti ar plėsti. Kaip anksčiau esame kal-
bėję, jūsų kūryboje svarbiausios yra trys idėjos – substancinio in-
divido, filotopijos ir Niekio. Man atrodo, svarbiausia, nuo ko ver-
ta pradėti, yra klausimas: kaip į jūsų kūrybą ar mąstymą ateina 
tai, ką galėtume pavadinti „įvardijimo momentu“? Imkime iš 
pradžių kad ir filotopijos sąvoką. Yra graikiškas žodis (terminas) 
„kosmosas“. Yra vadinamasis vokiškas terminas Lebenswelt bei 
kitos sąvokos, kurias sukūrė didieji mąstytojai. Manyčiau, jūsų 
filosofavime unikaliausia yra tai, kad atrandate ar išrandate nau-
jas sąvokas, nes kartu jūs kuriate ir pačią lietuviško filosofavimo 
aplinką... Man įdomu ir svarbu konstatuoti ir aptarti patį įvar-
dijimo momentą. Kaip šiame įvardijimo momente susisieja in-
dividuali patirtis ir filosofinė tradicija? Ar galėtumėte kaip nors 
paaiškinti? Kaip atsiranda įvardijimo reikalaujanti įžvalga?

A. Š. Tai keblus klausimas, kadangi į vieną tašką šiuo atveju 
susispaudžia daugybė lyg ir nesusijusių veiksnių. Pirmiausia pa-
sakyčiau, kad ne aš atrandu ar išrandu žodžius... Čia iš karto įsėju 
šiek tiek polemišką grūdą, prisimindamas Deleuze’ą, nuolat kar-
tojusį, kad filosofas, girdi, yra tas, kuris kuria naujas sąvokas. Tai 
štai, poleminis grūdas išdygsta tada, kai aš sakau, kad su tokiu 
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filosofijos supratimu, su tokia jos samprata niekaip negaliu sutik-
ti, nes ji man ne tik visiškai svetima, bet ir juokinga ar net banali. 
Aš nesimaivau tardamas, kad filosofas, mano supratimu, nieko 
nekuria. O kalbant konkrečiai apie tuos žodžius – vadinkime juos 
naujadarais, – kurių mano knygose pribarstyta labai daug, galiu 
pasakyti, kad nesu sukūręs nė vieno žodžio nei kaip sąvokos, nei 
kaip metaforos, nors galų gale tai tas pat: tiksli metafora yra pati 
geriausia sąvoka. Manau, jų jau gerokai daugiau kaip šimtas. Aš 
jų neskaičiavau ir neskaičiuosiu, tegul skaičiuoja studentai, jeigu  
jiems įdomu, nes tingiu tai daryti, man tai visiškai neįdomu ir 
nesvarbu. O dėl to, kaip tie naujadarai atsiranda, pasakyčiau –  
priešingai, nei tu klausi: ne aš sukuriu žodį, o pats žodis mane 
suranda. Tam tikra prasme jis yra pirminis. Kuria prasme? Tas 
žodis ateina iš man svetimo pasaulio, iš nežmogiškumo patir-
ties. O patirtis visada yra sandūra su tuo, kuo negali manipu-
liuoti, ko negali sukurti, arba, kitaip pasakius, tai yra susitikimas 
(visada skaudus ir kupinas nerimo) su nežmogiškumu, su Abso-
liučia Transcendencija, kuri, pati būdama bekalbė, kaip tik todėl 
dovanoja man netikėtą žodį, turintį nusakyti tai, ką aš pamačiau 
Nežmogiškumo Veidrodyje. Štai kodėl to keisto žodžio neįma-
noma rasti žodyne – grynojo žmogiškumo teritorijoje. 

Tokie netikėti žodžiai, galimas daiktas, atveria tamsiąją ar net 
mistinę kalbos pusę, jos aš ir negaliu, ir nesistengiu paaiškinti, 
nes vis dėlto kalba kažkokiais keistais man nesuvokiamais ka-
nalais yra susijusi su bekalbiais daiktais, o tie bekalbiai daiktai 
ateina per patyrimą ir šis patyrimas padovanoja netikėtą žodį. 
Pirmiausia papasakosiu apie man labai brangų žodį, kurio ne-
atsisakau ir dabar, praėjus keturiasdešimčiai metų nuo tada, 
kai jis mane aplankė pirmą sykį; man jis buvo padovanotas 
maždaug septyniasdešimt penktaisiais, galbūt septyniasdešimt  
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šeštaisiais... Septyniasdešimt penktieji man lemtingi, nes tuo-
met pradėjau rašyti fragmentus, kurie vėliau susidėstė ir virto 
mano pirmąja knyga, kaip žinai, pavadinta „Būtis ir pasaulis“. 
„Filotopija“ yra slaptingiausias ir svarbiausias šios knygos žodis, 
neduodantis man ramybės ir dabar, kai artėja gyvenimo saulėly-
dis. O tai reiškia, kad per jį man prabyla transcendencijos, arba 
nežmogiškumo, paslaptis, kurios įminti mirtingajam iš viso ne-
lemta. Vadinasi, nelemta ir man.

V. G. Ši knyga buvo išleista jau nepriklausomybės laikais, ilga 
buvo jos kelionė...

A. Š. Ji išėjo tik devyniasdešimtaisiais, nors buvo užbaigta 
aštuoniasdešimtaisiais, juodžiausiais brežnevizmo metais. Aš 
tada net nemaniau, kad ji kada nors apskritai bus išleista. Būtų 
kas nors man pasakęs, kad ji išlįs iš stalčiaus ir bus išspausdinta, 
būčiau tik pasijuokęs. Na, dabar tai nebesvarbu, kur kas svar-
biau ir įdomiau aptarti tą egzistencinę intrigą, kuri susijusi su 
šio žodžio likimu mano gyvenime.

Štai naujausia knyga „Lietuviškosios paraštės“ baigiama tuo 
pačiu žodžiu, todėl aš galiu manyti, kad bekalbiai daiktai jį man 
padovanojo kartą ir visiems laikams: pabaiga ir pradžia šiame 
žodyje susilieja į vieną daiktą. Beje, ir paskutinis šios knygos 
skyrius taip vadinasi – „Filotopijos horizontas“, šis žodis man 
pačiam netikėtai atsidūrė ir paskutiniame knygos sakinyje. Vien 
todėl galiu teigti, kad jis Senojo Šeimininko (nežmogiškumo) 
man buvo dovanotas ne šiaip sau, ir jau niekaip negalėčiau pasa-
kyti, kad jį sukūriau aš. Remiantis kalbine atmintimi ar priežas-
tiniais ryšiais tokių dalykų paaiškinti beveik neįmanoma, tačiau 
pabandyti galima. 
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Man atrodo, žodis „filotopija“ yra kilęs iš dviejų šaltinių. Vie-
nas šaltinis, be abejo, yra intelektualinė patirtis. Šiaip ar taip, 
tas žodis akivaizdžiai susijęs su žodžiu „filosofija“, ar ne? Matyt, 
galiu manyti, kad jis yra graikų dovana man. Koks nors tikriau-
siai mums jau ir visai nežinomas anų laikų graikas pirmas ištarė 
žodį „filosofija“. Teisybė, vadovėliai ir chrestomatijos jį priskiria 
Pitagorui (jis, beje, kaip tik nebuvo filosofas; jį reikėtų vadinti 
taip, kaip išsitaria Herakleitas, – šarlatanu), bet ši istorija pirš-
tu ant vandens rašyta. Akivaizdu tik viena: kažkokiam graikui 
maždaug VII a. pr. m. e. būtent ta pati (kaip ir man atsiverianti) 
transcendencija, tie patys bekalbiai daiktai padovanojo šį žodį. 

Tokie pamatiniai žodžiai negali atsirasti minioje, nes, kaip ži-
nai, Platonas visai teisingai sako, kad minia negali būti filosofu, 
vadinasi, ji negali būti ir tokių žodžių autorė. Naujų pamatinių 
žodžių kiltis visada yra individualaus sąlyčio su nežmogiškuoju 
pasaulio branduoliu padarinys. Tai štai, kažkoks graikas pateko į 
tokią būklę, kurioje gavo – kaip aš mėgstu sakyti – transcendenci-
jos smūgį, privertusį jį tiesiog ištarti būtent taip, o ne kitaip, – es-
minguosiuose žodžiuose esama savotiško fatalizmo. Lygiai tas pat 
atsitiko ir man. Nežmogiškumo, arba Juslinės Transcendencijos, 
smūgį aš ir vadinu patyrimu, bet jis – dar kartą pabrėžiu – nebuvo 
intelektinis patyrimas, ne, tai buvo pirmapradis patyrimas, pačių 
bekalbių daiktų patyrimas. Tas graikas, kuris patiria transcen-
dencijos smūgį, negali jo neįvardinti, bandydamas nusakyti tai, 
ką pamato bekalbėmis akimis. Aristotelis gražiai sako apie tokią 
būklę – jį ištinka nuostaba. Nustebti reiškia atsidurti visiškoje ne-
žinomybėje, o sykiu prarasti žadą. Todėl galima sakyti, kad nuo-
staba sunaikina banaliąją kalbą. Pati nuostaba sunaikina kalbą, ir 
tu lieki savotiškoje tuštumoje, grynojo Niekio akivaizdoje. Tačiau, 
kad įveiktum tave užgriuvusią tuštumos, arba Niekio, baimę, tą 
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tuštumą esi priverstas užpildyti kalba, ir tuomet tas graikas, kaip 
įsivaizduoju, ją užpildo žodžiu „filosofija“. Ištardamas tokį žodį jis 
mėgina prisijaukinti tą tuštumą (bet sykiu ir pilnatvę) – ir neži-
nia iš kur ateina žodis „filosofija“. Bet aš, suprantama, tą žodį jau 
gaunu iš intelektinės patirties. Aš jį jau gaunu tekste, teisingiau 
pasakius ir kalbant visai tiksliai, šimtuose tekstų. 

Septyniasdešimt penktaisiais jau buvau apytikriai susipažinęs 
su visa Vakarų filosofija. Rytai manęs niekada nedomino, apie šią 
mąstymo tradiciją nenoriu net kalbėti, o Vakarai – taip, su jais 
buvau neblogai susipažinęs. Žinoma, ta pažintis buvo labai – 
vadinkime taip – knyginė, ir tas žodis [„filosofija“ – V. G.] man  
buvo grynai knyginis, dovanotas. Kad jis buvo dovanotas, vėlgi 
akivaizdu, nes ne aš jį sukūriau. Deleuze’as, sakydamas, jog filo-
sofas kuria naujas sąvokas, kalba juokingus dalykus. Be to, po-
nas Deleuze’as nesupranta – jei kalbos žmogus ką nors ir kuria, 
tai kuria ne sąvokas, o žodžius. Priminsiu vieną sceną iš pran-
cūziško repertuaro. Poezijos metrą Stéphane’ą Mallarmé aplan-
ko tapytojas Degas ir sako: „Turiu daug puikių idėjų, bet niekaip  
negaliu parašyti tokio nuostabaus eilėraščio kaip jūsų.“ – „Ger-
biamasai, – atsako jam Mallarmé, – eilėraščiai daromi ne iš idėjų; 
jie daromi iš žodžių.“ Filosofas irgi gali pasakyti tą patį. Filosofija 
daroma iš žodžių, o ne iš idėjų, taigi ir ne iš sąvokų.

O koks gi tas kitas lemtingas dalykas, be kurio, esu tikras, žo-
dis „filotopija“ man nebūtų buvęs padovanotas? Galėčiau pasaky-
ti taip: man jį padovanojo pirmapradis, dar visai laukinis Lietuvos 
kaimas. Aš vartoju žodį „laukinis“ ne tik neįdėdamas į jį jokios 
negatyvios prasmės, o visai priešingai. Ir dabar visiškai nesimai-
vydamas sakau, jog esu kaimietis, tik pridedu, kad esu pasikly-
dęs kaimietis. Ne metafizinius traktatus man reikėjo rašyti, o arti 
žemę, auginti avis, karves, kiaules, sėti ir pjauti javus. Juk lemtin-
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ga, kad mano vaikystė buvo grynai kaimiška. Gimiau Valiliškių 
kaime, paskui tėvai pasistatė namelį Panevėžyje, bet mes gyveno-
me pačiame miesto pakraštyje, prie rugių lauko, aš turėjau rinkti 
kiaulėms arkliašūdžius, šienauti, ganyti ir melžti karvutę, mėžti 
mėšlą ir apskritai užsiimti kaimo ūkininko darbais, žinoma, kaip 
tėvų pagalbininkas. Tai pasakoju visai neketindamas čia atskleisti 
kokių nors egzotiškų biografinių dalykų, tai pasakoju tik todėl, 
kad jie nulemia žmogaus žvilgsnį į pasaulį ir jo mąstyseną, nes, 
pasak Antuano de Saint-Exupéry, mes visi ateiname iš savo vai-
kystės, ir man belieka šiai minčiai pritarti be jokių išlygų. 

Kodėl aš taip pabrėžiu, kad buvau (o gal net gimiau?) ir li-
kau valstietis ne tik savo mąstysena, bet ir egzistencine laiky-
sena? Siūlau prisiminti puikaus Čiurlionio paveikslo „Žalčio 
sonata“ siužetą. Žiūrėdamas į jį, nuolat pagalvoju, kad jame pa-
vaizduotas mano sielos likimas. Maža to, išplėsdamas šią mintį 
pasakysiu, kad „Žalčio sonatoje“ labai tiksliai, nors ir tapybi-
niais simboliais, pavaizduota ne tik mano, bet ir apskritai visos 
žmonijos sielos istorija arba, pasakius tiksliau – žmonijos liki-
mas, kelias iš pradžios į pabaigą. Todėl mėgstu sakyti, žinoma, 
truputį juokaudamas, kad „Žalčio sonata“ būtų geriausia He-
gelio „Dvasios fenomenologijos“ iliustracija, netgi tikslesnė už 
pernelyg optimistinę Hegelio „dvasios kelionės“ viziją. Siužetą 
prisimeni? Pirmame paveiksle žalčio beveik nematyti, jis dar ne-
atsiskyręs nuo žaliuojančios žemės, dar neišėjęs iš jos įsčių, dar  
susiliejęs su Didžiąja Motina Gaja. Antrame paveiksle matyti  
žalčio galva, iškilusi virš pirmykščių vandenų – jis smalsiai dai-
rosi po margąjį pasaulį. O štai trečiame paveiksle žaltys, tiesus 
lyg strėlė, skrenda pakilęs virš visų galimų pasaulių, žvelgia į 
juos tarsi koks pirmapradis dievas (juk lietuviams žaltys išties 
buvo mažas dievas – šventumo įsikūnijimas, todėl Čiurlionio  
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pasirinktas siužetas visiškai tikslus netgi tautiniu požiūriu). Ir 
pagaliau paskutiniame paveiksle pavargęs, o gal ir miręs žaltys –  
jis nutapytas balkšva spalva – vėl susilieja su žeme, iš jo belikęs 
tik blyškus vaiduoklis, o po juo ir aplink jį kažkokie beveik iš-
nykę žmogaus rankų statiniai, ant kurių matyti paslaptingi raš-
menys – mirusi kalba, žmogiškosios būklės metafizinis centras. 
Šitaip Čiurlionis pataiko į patį žmogaus likimo šiame pasaulyje 
branduolį: gyvybės simbolis yra pats žaltys, kaip Žemės vaikas, 
kaip bekalbės gyvasties krešulys. Mirties simbolis Čiurlioniui 
yra raštas, mirusi kalba, galimas daiktas, ir lemianti žmogaus 
likimo šioje Žemėje letalinę kreivę. Aš nežinau, ar pasaulinėje 
kultūroje dar esama tokio tikslaus žmogaus būklės šioje plane-
toje pamatymo ir paliudijimo; gal ir yra, tačiau aš jo nežinau. 

Žalčio likimo brėžiama kreivė beveik idealiai parodo mano 
paties likimą: iki šešiolikos metų visiškai susiliejęs su Motina 
Žeme, sulaukęs maždaug dvidešimt šešerių, septyniasdešimt 
pirmaisiais, aš, kaip tas Čiurlionio žaltys, jau buvau išskleidęs 
sparnus ir pakilęs skristi per visus galimus pasaulius, beje, man 
duotus tik kalboje, lygiai kaip „Žalčio sonatos“ dar jaunas žaltys 
trečiame paveiksle: jis kupinas energijos, išdidžiai išsitiesęs, kiek  
palenkęs galvą žemyn, netgi su paniekos atšvaitu žvelgia į jo jau 
paliktą Žemę; jis skrenda, ieškodamas naujų, geresnių, pasau-
lių, naujų planetų ar galaktikų, jis ieško neregėtų ir nematomų 
dievų, jis lyg jaunas angelas skrieja Neregimybėn, tikėdamasis 
surasti stebuklingas – ir vėlgi neregimas – angelų ganyklas ar 
dvasių miestus, jis veržiasi anapus savo gimtojo lizdo, anapus 
mylimos regimybės, vildamasis apimti ne tik galaktikas, bet ir 
pačią visatą, jam rūpi, tariant dabartiniu žargonu, juodosios 
skylės, tobulos visuomenės, utopijų miražai, cukrinė amžiny-
bė, trumpai tariant – Absoliuti Neregimybė, „labai didelė“ ir 
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tiesiog stebuklinga, nes nelygstamai geresnė, gražesnė ir visaip 
kitaip ...esnė už mūsų žemiškojo gyvenimo banalybę; ne, ji ne 
tik ...esnė, bet ir ...iausia – nepaprasčiausia, tobuliausia, nuosta-
biausia. Kur jau su ja lygintis mūsų kasdienybei? 

Šitokios pienburnio paniekos artumai, regimybei ir paprastu-
mui nereikėtų per daug smerkti: kiekvienas talentingas jaunuolis 
tiesiog privalo susirgti šia liga, ji užpuola maždaug kokių aštuo-
niolikos metų ir, deja, kartais tampa nepagydoma, kamuoja iki 
mirties. Šią ligą aš vadinu abstrakcijos karštlige, arba ideologine 
vištakyste. Kitaip tariant, susergama abstrakcijos stabmeldyste, 
nesvarbu, kaip ji vadintųsi: fanatišku tikėjimu, utopiniu aklumu 
ar tarnavimu idealui. Man atrodo, žmogus fatališkai pasmerk-
tas jaunystėje užsiauginti abstrakcijos sparnus, pasibalnoti kal-
bos angelą ir išskristi į Grynosios Kalbos karalystes, kontinentus 
ar galaktikas. Galėčiau netgi pridurti – pagal apibrėžimą jaunas 
žmogus yra kvailys, kadangi rupios gyvenimo patirties stoka pa-
verčia jį kalbos mulkiu ir kalbos vergu. Aš irgi buvau toks kvailys, 
vergaujantis grynosios kalbos stabams. Savaime tai nieko bloga, 
jei išsivaduoji nuo tos ligos, bet kiti taip ir lieka tos abstrakcijos 
stabmeldžiai, arba ideologijos vergai. 

Žinoma, pagrindinis šios ligos šaltinis yra knygos ir fanatiš-
kas jų skaitymas. Nuo pat vaikystės aš buvau skaitytojas mania-
kas, toks skaitytojas, kad mama išsigandusi keletą kartų sudegino  
mano skaitomas knygas, – skaitydavau užsidegęs žvakę po ant-
klode ir panašiai. Tad natūralu, aš irgi keliavau į tas angelų ir 
dievų erdves ir visiškai atitrūkau nuo tos vietos, kurioje buvau 
įsišaknijęs vaikystėje, panašiai kaip tas Čiurlionio žaltys pirma-
me „Sonatos“ paveiksle. Matyt, natūralu, kad labai intensyvaus 
skaitymo metas tęsėsi ir vėliau, o galiausiai baigėsi tuo, kad su- 
sidomėjau filosofija.
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