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Ciceronas
„Apie pranašavimą“ I knyga

„Alkibijadas“ priskiriamas viduriniajam 
Platono kūrybos periodui, tačiau 
žvelgiant į tekste vartojamas sąvokas, 
neiginius bei prieveiksmius, galima 
teigti jį turint visų trijų periodų 
bruožų. Šis dialogas Antikos 
laikotarpiu buvo laikomas geriausiu 
įvadu ne tik į Platono mąstymo 
sistemą, bet ir į filosofiją apskritai. 
Dialogas gyvai pristato pagrindinius 
Platono dialogų veikėjus – Sokratą 
bei Alkibijadą, atskleidžia Sokrato 
filosofavimo techniką ir pagrindinius 
bruožus: dialektiką, elenchą, aporiją. 
Pasakojimas sukoncentruotas į 
Alkibijado asmenį – jo politines 
ambicijas, išvaizdą, gyvenimo būdą, o 
taip pat atskleidžiama Sokrato santykių 
su Alkibijadu perspektyva. Pagrindinė 
dialogo veikėjų tema – filosofija kaip 
tokia, o pokalbio varomoji jėga – 
Alkibijado ir Sokrato jausmai vienas 
kitam. 
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Škotų filosofas Davidas Hume‘as 
(1711-1776) lietuviškai skaitantiems 
pažįstamas iš pažinimo teorijos darbų 
– Žmogaus proto tyrinėjimo ir Traktato 
apie žmogaus prigimtį, kuriame 
aptariamos ir emocijų bei moralės 
teorijos. Šiame leidinyje publikuojami 
du darbai skirti religijai – tai tema, 
kuria mąstytojas domėjosi nemažą 
gyvenimo dalį. Traktate Prigimtinė 
religijos istorija (1757) apmąstoma 
socialinė ir psichologinė religijos kilmė 
ir funkcijos, skirtingą religijos formų 
poveikis jų išpažinėjams. Dialoguose 
apie prigimtinę religiją polemizuojama 
su klasikiniais Dievo buvimo įrodymais. 
Šis drąsus daugiau nei dvidešimt 
metų (nuo 1749 iki mirties) rašytas ir 
tobulintas darbas buvo publikuotas tik 
po autoriaus mirties (1779).

René Descartes’o Metafiziniai 
apmąstymai yra vienas svarbiausių 
Vakarų filosofijos tekstų, įkvėpęs 
daugybę vėlesnių mąstytojų. Lėto, 
nuodugnaus ir metodiško mąstymo 
pavyzdžiu laikomas tekstas ne tik 
koncentruotai įveda į Descartes’o 
metafizikos šerdį, bet ir reprezentuoja 
modernybės filosofijos aukštumas. 
Živilės Pabijutaitės vertimas iš lotynų 
kalbos lietuviškai aktualiai prakalbina 
klasikinį tekstą, o Lauryno Peluričio 
įvadas bei Dainos Habdankaitės iš 
prancūzų kalbos versti amžininkų 
prieštaravimai ir autoriaus atsakymai 
į juos leidžia iš naujo įkontekstinti 
kanoninį filosofijos veikalą.

David Hume 
„Dialogai apie prigimtinę religiją ir 
Prigimtinės religijos istorija“

René Descartes

„Metafiziniai apmąstymai“



Jan Patočka 
„Eretiškos esė“

Henri Bergson 
„Mąstymas ir judantysis“

Antroji pataisyta ir papildyta laida
Eretiškos esė apie istorijos filosofiją 
– tai paskutinis ir svarbiausias čekų 
filosofo Jano Patočkos darbas, rašytas 
paskutiniaisiais gyvenimo metais, 
savilaida pasirodęs pogrindyje. 
Šiame veikale akumuliuotas visas 
ankstesnis jo mąstymas apie istoriją, 
žmoniją, egzistenciją sudarančius 
elementus. Tai yra Patočkos 
filosofijos apibendrinimas, kurio 
pagrindiniai objektai nusėda šešiose 
provokuojančiose, eretiškose esė: 
„Priešistorės pastabos“, „Istorijos 
pradžia“, „Ar istorija turi prasmę?“, 
„Europa ir jos paveldas iki XIX 
amžiaus pabaigos“, „Ar techniškoji 
civilizacija yra nuosmukis, ir kodėl?“ 
bei „Dvidešimtojo amžiaus karai 
ir dvidešimtas amžius kaip karas“. 
Antrasis, atnaujintas leidimas 
papildytas įvadiniu straipsniu kurį 
specialiai lietuviškam leidimui parašę 
Pensilvanijos universiteto prof. Nicolas 
de Warrenas.

Henri Bergsonas (1859–1941) yra 
ryškiausias XX a. pradžios filosofas. Jo 
mąstymas unikalus, sunkiai klasifikuojamas. 
Jis užčiuopė kai ką fundamentalaus, 
tai, kas iš pagrindų transformuoja 
mūsų pasaulio matymą, sąmones, 
visuomenes – kiekviename iš mūsų 
tekančią vidinę srovę, kuri yra realus 
laikas ir gyvybė.  Knygoje  Mąstymas ir 
judantysis  Bergsonas pristato savo 
mąstymo metodą – trukmės intuiciją. XX a. 
antrojoje pusėje nepelnytai užgožtas kitų 
mąstytojų ir filosofijos mokyklų, nuo XXI 
a. pradžios Bergsonas grįžta į aktualiausių 
diskusijų apie mūsų gyvybę ir gyvenimą 
centrą.
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mažieji
platonai
Salimas Mokaddemas
„Įsimylėjęs Sokratas“

Line Faden-Babin ir Jakobas Rachmanskis 
„Kierkegoras ir undinė“

Platono dialogo Puota pagrindu 
parašytame pasakojime į diskusijų 
šventę susirenka iškiliausi Atėnų 
vyrai: poetai, oratoriai, politikai ir, 
žinoma, šelmiškasis filosofas Sokratas. 
Šviesiausi senovės Graikijos protai 
svarsto seną kaip pasaulis klausimą – 
kas yra meilė? Išminties ir vaizdingų 
mitų prisodrintose kalbose meilė 
pasirodo daugybe pavidalų, tačiau kol 
draugijoje puotauja ir Sokratas, galime 
būti tikri, jog pavyks užčiuopti bent 
kraštelį tiesos apie meilę – kūnišką ir 
dvasinę, švelnią ir aistringą, laikiną ir 
amžiną…

Jūros gelmėse gyvena karalaitė 
undinė, kuriai, iš pažiūros, nieko 
netrūksta. Apsupta prabangos, tėvų 
meilės ir besiruošdama svajonių 
vestuvių puotai, karalaitė vis nerimsta. 
Ją kamuoja slogus kaip tamsiausi 
vandenys nerimas. Ši istorija – tai 
kelionė nepaaiškinamo liūdesio 
jūra, kurios metu skaitytojai kartu su 
pagrindine knygos heroje kviečiami 
užduoti bene sudėtingiausią klausimą 
iš visų: kaip būti tuo, kuo nori būti? O 
svarbiausia, kaip pažinti, prisijaukinti 
ir įveikti giliausią nerimą dėl to, kas 
esame ir kuo turime tapti.
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mažieji
platonai
Nathalie Prince ir Christophe’as Prince’as
„Štai taip Nyčė kalbėjo“

Kaip nusimesti sunkią naštą? Kaip 
išsikovoti laisvę? Kaip tapti tuo, kas 
esi? Ši istorija – vaizduotę užburiantis 
apmąstymas apie džiaugsmą ir 
drąsą, gėrį ir blogį, laisvę ir savęs 
įveikimą. Frydricho Nyčės knygos Štai 
taip Zaratustra kalbėjo įkvėptame 
pasakojime pagrindinis veikėjas 
Nyčė leidžiasi į kelionę per miestus 
ir kaimus, ieškodamas, kam perduoti 
ilgų apmąstymų vaisius. Kelyje sutinka 
bjauriausią iš žmonių, susikauna su 
prievolės slibinu TUTURI ir patiria, ką 
reiškia tapti savimi save prarandant.
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