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NAUJOS KNYGOS
EGZISTENCINIS MĄSTYMAS: TRADICIJA IR NAUJAS DAIKTISKUMAS
Visiškai neabejotina, kad vadinamasis egzistencinls mąstymas, greta pozityvistinio,
yra vienas ryškiausių mūsų laikų nemarkslstlnės filosofijos
bruoŽ\l.
Kadangi
šis
mąstymas, bandydamas atsiriboti nuo klasiklnės filosofijos mąstymo paradigmos ir
skelbdamasls mūsų amtiaus dvasią atitlnkančia filosofija, pretenduoja atstovauti visą
tikrai šiuolaikinį filosofavimą, tai teoriniu
potiūrlu labai svarbu atskleisti metodologinę
egzistencinės filosofijos prasmę. Sitai aktualu Ir socialiniu praktiniu aspektu: egzistenclnls Hlosofavtmas, kaip tam tikros Istorinės
epochos sąmonė, Iš esmės yra Ir tam tikrą
susvetlmėjUsių visuomeninių santykių tipą
kvestlonuojantl filosofija. Vadinasi, egzlsteneinio mąstymo tikrojo, daiktinio turinio
aiškinimas negdll būti socialiai neaktulus.
A. Sllogerls savo monografijoje 1 Ir Iškelia
svarbų tiek teoriškai, tiek socialiai prakliškai ut.davlnj - Išryškinti metodologinę egzlstenclnlo mąstymo struktūrą, atskleidtiant
jo objektyvų, daiktini turlnj. Turint galvoje, kad egzistencinis mąstymas tam tikru
atžvllglu yra klasikinio mąstymo antipodas
tiek struktūros, liek Ir turinio prasme Ir tai,
kad aukščiau nurodytu aspektu jis yra
beveik netyrinėtas, nesunku suprasti, jog
A. Sllogerls turt eiti pakankamai painiu Ir
mat.ai pramintu keliu. Pirmiausia jam tenka
klek griežčiau struktūriškai neapibrėžtuose
egzistencinio mąstymo labirintuose surasti
bendrą, metodologlnj šio mąstymo karkasą.
Kadangi jprastl, klasikiniai filosofinio mąstymo standartai bel terminai čia nelabai tinka,
autoriui tenka daug ką naujai kurti. Kita
vertus, egzistencinio mąstymo metodologijos
rekonstrukciją sunkina ir labai marga, vlauomet kažkiek individuali bel nepasikarto-

janli šios filosofijos konkrečių atstovų fllo
sofavlmo maniera ir tos Intencijos, kurias
jie sutelkia savo filosofijai. Zodžiu, norint
metodologinę
egzistencinio
rekonstruoti
mąstymo struktūrą, tenka, nuosekliai vadovaujantls dialektiniu materialistiniu potiūriu, jžengtl j pačias egzistencinio mąstymo
gelmes, o ne samprotauti apie ši mąstymą
operuojant tam tikra prasme jam svetima
klasikinio mąstymo kalba arba kartais gana
įdomiais, tačiau mažai informatyviais filosofijos Istorijos ar net atskirų filosofų blografljos faktais. Beje, taip neretai Ir pasitalko
tyrinėjimuose, liečiančiuose egzlstenclallzmą:
jis dažniausiai arba aprašinėjamas remiantis
klasikinio mąstymo parametrais arba tiesiog
atpasakojamas operuojant tarytum neabejotina, autentiška medžiaga, tariant, jog ji
pati Sllvalme pajėgi atskleisti tikrąjĮ egzlstencinlo mąstymo turint. Bet U tikrųjų nel
vienu, nel antru
atveju neužčiuopiama
egzistencinio mąstymo autentiška prasmė.
Geriausiu atveju čia gali būti naiviai patlklma tais lozungais, kurtais puošiasi egzlstencinls mąstymas. Todėl A. SU02erts, 1avo
monografijoje sugebėjęs Išvengti, sakytume,
vos ne jprastų nuostatų, kuriomis vlldovaujamasl tyrinėjant ne tik egztstencini mąstymą, bet Ir kitas nemarksistinės fllollofijos
atmainas, nusipelno paties geriausio paglrlll·
mojo t.odtio.
Pasirinkęs metodologlnj egzistencinio mąstymo tyrinėjimo aspektą, autortus atitinkamal konstltuoja visą knygos struktūrą. Pradedama
kluiklnio
filosofinio
mąstymo
esminių bruoŽ\l bei socialinės praktinės jo
prlgtmties aptarimu, šio mąstymo krize Ir
prlelaldq naujai - egzistencinei, antlraclo
nallstlnei mąstymo paradigmai atslruti llli-

1 Sllogerla A. 2mogaua pasaulis lr epiltendnia mųtymu.- V., 1985.- m p.

l!GZISTENCINIS MĄSTYMAS
kinimu. Po to, jau antrajame knyp sky
riuje, nuoeekliai istorWtai parodomi esmi
niai epistencinio mąstymo struktūros ypa
tumai. Slam reikalui visiškai pamatuotai
pasirenkami tipiškiausi egzistencinio mąsty
mo paradigmos atstovai: S. Kierkegoras,
E. Huserlls, M. Heldegeris ir K. Jaspersas.
Trečiame skyriuje, operuodamas jau išryš
kintais �stenclnlo mąstymo
struktūros
ypatumais, A. Sliogeris iššifruoja objektyvią
ją, daiktinę egzistencinio mąstymo prasmę.
Mūsq nuomone, tokia knygos struktūra
pakankamai paranki realizuoti čia keliamą
uždavinį. Autorius, priešingai negu mano
patys epistencialistai, labai įtikinamai paro
do eRzistendnlo mąstymo ryšį su ankst('SJle
fllosortja bel besikeičiančiomis
praktinio
visuomenės gyvenimo sąlygomis. Kaip tik
šiame istoriniame kontekste egzistencinis
mąstymas neatrodo pramuštgalviškas para
doksas, arba, kaip dai.nokai pasitaiko mūsq
fil090finėje literatūroje, kažkoks absurdas,
prieštaraujantis sveikam žmogaus protui.
E�illlenclnis mąstymas - tam tikros &0ciali
nės praktinės struktūros išraiška, jos sąmo
nės dalis. Kadangi ši struktūra individui
svetima ir anonimiška, tai suprantama, jog
ir ją išreiškianti sąmonė negali būti kito
kia - ji irgi iš dalies iracionali, grynai
transcendentinė. Knygoje, mū5\1 galva, tvir
tai pagrtndtiama mintis, jog egzistencinis
mąstymas nėra vien !racionalizmas, būdingas
vadinamajai
egzistenclalistinel
filosofijai.
Sis mąstymo stereotipas, kiekvienu atveju
kažkiek savitas, būdingas visai humanistiš
kai orientuotai fllosortjai, pradedant V. DU
tėjaus „gyvenimo mosofijau ir baigiant her
meneutika bei fenomenologija. Labai svarbu
pabrėžti, kad ši mintis A. Sliogerio knygoje
ne deklaruojama, o nuosekliai moksliškai
argumentuojama. Vienu iš didiiausių recen
zuojamos ltnyp privalumų, matyt, ir derė
tų laikyti joe mokslini korektiškumą: visi
tia aptariami dalykai yra rimti, solidūs, o
ne iš pirito tšlaužti.
Vadovaudamasis marksistinės metodologi
jos nuostata, jog idėjos visuomet tėra prak
tinio žmonių eyvenimo sublimatai, monogra
fijos autorius, nukreipdamas žvilgsni i visą
filosofinės minties istoriją, parodo, kaip
realus, daiktiškas socialinio praktinio gyve
nimo turinys, patiems filosofams šito net ir
nesuvokiant, buvo išreiškiamas atitinkama
„filosoftjoe kalba". Ir egzistencinis mąsty·
JnaS nesudaro išimties:
jis yra tam tikros
istorinėe epochos vaisius - susvetimėjimo
apogėjq pasiekusios visuomenės saviraiška ir
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Tik pritarimą gali kelti ir kelia A. Slio
gerio sugebėjimas painiuose, neretai jaus
mais nuspalvintuose, vos ne beletristine
kalba išreikštuose egzistenciniuose apmąsty
muose surasti loginę tvarką, t. y. išversti
egzistencinius samprotavimus Į normalią teo
rinę kalbą. Ir šiuo atžvilgiu recenzuojama
knyga R41i būti laikoma egzistencinio mąs
tymo dekodavimo vadovėliu. O kadangi
monografija tam tikru pjūviu liečia ir visą
filosofinės minties istoriją, tai ji puikiausiai
gali būti ir filosofijos istorijos metodologi
nės analizės padėjėju.
Teorinės ir socialinės praktinės raidos
kontekste analizuodamas egzistencinj mąsty
mą A. Sllogeris parodo, kad šis mąstymas
iš �mės tik savaip bando kelti bei spręsti
būties ir pažinimo problemą: kad ir kaip
besistengia egzistencinio mąstymo reprezen
tantal, jiems nepavyksta pabėgti nuo klasi
kinių filosortjos klausimų. Todėl ta plačiai
iškerojusi nuomonė, kad egzistenc�is m�
.
tymas - grynai iracionalus, kny�Je tiksh
nama jis yra tam tikro tipo rac1onalizmas,
nepaaiškinamas klasikinio mąstymo standar
tais. „Egzistencijos filosofija,- rašo A. Sllo
geris,- maištauja ne prieš racionalumą ap
skritai, o prieš tam tikrą, tradicinėje f�loso
fijoje ir mokslinėje i;?amtotyi:oje jkūnyt�
racionalumo tipą ir pretenduo1a atstovauti
kitokiam, neobjektiniam mąstymui, siekti
kitokio racionalumo" (p. 12). Taigi, ne pa
bėi;?damas nuo racionalumo, o tik realizuo
damas tam tikrą jo atvejj, egzistencinis
mąstymas nei;?ali visiškai atsisakyti ir bend
rųjq tikrovės aiškinimo problemų. A. Slio
geris savo knygoje niekais paverčia vos ne
chrestomatine tapusią, bet labai paviršuti
nišką nuomonę, jog egzistencinė filosofija
liečia tik žmogaus egzistencijos klausimą ir.
vadinasi, apsiriboja tik socialine problema
tika - nuomonę, kuri kyla grtežtai atribo
jant bendrafilosofinę ir socialinės filosofijos
problematiką. Knygoje parodoma, kad egzis
tenciallstų pastangos apmąstyti visą tikrovę
eRzistenciikai, arba, galima drąsiai sakyti,
grynai vertvbiškai ne tik sudaro jų filoso
fijos specifiką, bet ir sukelia didžiulius sun
kumus, kuriuos Įveikti jų metodol02inė
pozicija yra aiškiai per silpna. Sių sunkumų
Įveika nėra grynai teorijos reikalaa. Tai
galų aale praktikos problema. Todėl egzis
tencinis JD41lymas, matydamas čia tik teori
� problemia ir bandydamas ją IJ>n:sti kaip
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teorinę problemą,
į idealizmą.

neišvengiamai

atsiremia

Narpliojant egzistencinio mąstymo gij<1s,
A. Šliogeriui teko atlikti tikrai nclen1:vą
darbą. Pirmiausia giliai išstudijuoti pakan
kamai gausią, struktūriškai praskydusi<} ir
'ien dd to jdu labai paini4 r):!zistencialistini;
filosofinę literatūrą. Atrenkant, analizuojant
hei metorlolo1:iškai ją apm.1stant, autoriui
reikt'jo sukurti nemažai sąvokų bei terminų,
kurių iki šiol lietuviškoje filosofini·je var
tosenoje nebuvo. Mūsų nuomone, autorius
su lietuviškos egzistencinio mąstymo tPrmi
nijos sukūrimo uždaviniu iš Psm•·s susidoro
jo, per daug nenukrypdamas nei nuo origi
nalo, nei nuo lietuvių kalbos normų. Mono
grafija parašyta gyvai, vaizdingai, o ne
i:ausai akademiškai. šiuo atžvilgiu A. Slio
geris lyg ir perteikia egzistencialistų kalbos
manierą (žinoma, be jos mistinių, neapi
hrėžtų įmantrybių). Tiesa, knygos autorius,
kurdamr.1s egzistencinio mąstymo lietuvišką
terminiją, kartais gal kiek per daug įsibt'•
gėja ir naujų žodžių kūri·jo ar kiek neįpras-

to jų vartotojo aistros nepraranda net ir
tuomet, kai šito, mūsų nuomone, visai ne
reikia, t. y. kai turime nusistovėjusius, vi
suotinai vartojamus žodžius. Bet, kita vertus,
sunku ir, matyt, neįmanoma išvengti čia
tam tikro susi.'.av<·jimo jau vien dd to, kad
bene pirmą kart4 lietuvių tarybinėje filoso
finėje literaturoje autoriui tenka sukurti
tiek daul? naujo lietuviškoje terminijoje.
Nesuklysime pasakydami, kad A. Slioge
rio monor;;irafija „Zmogaus pasaulis ir egzis
tencinis m<1st}mas" yra rimtas įnašas į mūsų
filosofiją. Ji moksliškai solidžiai nušviečia
vieną iš ryškiausių šiuolaikinio nemarksisti
nio filosofavimo pusių - egzistencinį mąsty
mą. Si knyga neabejotinai pasitarnaus tiek
šiuolaikinio žmogaus bei jo istorint'•s situa
cijos supratimo reikalui, tiek ir tolimesniam
įvairių filosofijos krypčių marksistinio inter
pretavimo plėtojimui. A. Siiogerio monogra
fija - r;;iražus pavyzdys, kaip dera tyrim'ti
nemarksistinę filosofiją.

J. Karosaa

SOCIALIN!l TEORUA- Dl:SNINGAS ISTORIJOS KCJRINYS
1966 m. „Minties"
leidyklos
išleista
A. lozuralčio knyga „Metodologiniai mark
sistin,'s socialini·s filosofijos bruožai" yra
antras
darbas,
(pirmas - „Materialistinio
istorijos supratimo pagrindai". V., 1968),
kuriame autorius sistemiškal, bet netradiciš
kai išdėsto pagrindinius marksistinė>s socia
linis filosofijos klausimus. Palyginti su pir
muoju, šis darbas dvigubai platesnis apim
timi, visapusiškiau aptariami
visuomeni•s,
kaip pažinimo objekto, ypatumai, jos mate
rialinf>s ir dvasinf>s raidos, socialinių insti
tutų kaitos istorinis sąlygotumas, o ideolo
ginis procesas ir dvasinis visuomenė>s gy
venimas iš esmė's naujai permąstytas. Sis
knygos skyrius bene
lablaustal sudomina
skaitytojus. Jame parodoma, kaip visuome
nės ir individo ideolo11inio susvetim•'jimo
formos susijusios su realia jų būtimi, su
socialinių jėgų viešpatavimu žrnon<'ms. Ori
ginalus yra ir paskutinis skyrius „Visuome
n<'s istorija ir žmonių veikla".
Turbūt nesuklysime pasakę, kad pagrindi
nė problema, kurią ;vairiais aspektais, ap
tardamas ;vairius socialinius reiškinius ir
procesus, analizuoja knygos autorius, yra
!IOCialinių santykių susvetimėjirnas, jo prie
wtys Ir padariniai bei praktinė lr teorinė
veikla, kuria Siekiama jj jveiktl. Vadovau
-

damasis K. Mark90 mintimi, kad reali so
cialini'S teorijos prielaida yra ne teorija, o
praktika, A. lozuraltis įtikinamai parodo,
kad
socialinių
santykių
susvetimėjimui
įveikti vien mokslo nepakanka, kad pačioje
visuomenė>s raidoje turi atsirasti jj jveiktl
suinteresuotos jėgos, kurioms mokslas gali
tik padl>ti įsisąmoninti savo padėti ir iš jos
išplaukiančius tikslus.
Visuose savo darbuose jvalriais aspektais
tyrinėdamas teorijos ir praklikos santyk j,
A. lozuraitis Ir šlame nuosek liai plėtoja
savo koncepciją. Prasminga jam tik tokia
teorija, kuri aiškina visuomenę kaip mate
rialią struktūrą su jai būdingais prieštara
vimais, kylančiais iš materialinių jos gyve
nimo sąlyg11, kuri ne siekia patelkti mąstymo
sukonstruotą idealų jos modelį, o bando
mąstymu atskleisti realias socialinių pro
cesų prielaidas ir jų raidos tendencijas.
Autorius specialiai nenagrinėja šių laikų
socialinių teorijų įvairovės, kurioje Išskir
tinos dvi pagrindinės tendencijos - natūra
listinė, siekianti visuomenės tyrinėjimui pri
taikyti gamtamoksllnlus arba jiems analo
giškus metodus, Ir subjektyvlstlnė, katego
riškai
neigianti
tokių
metodų
taikymo
Jlallmybę, bene vienintele socialinio pasau
lio realybe laikanti tmogaus sąmonę. Mark-

