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paseks smagių filosofinių pasakojimų.

KAS YRA FILOSOFIJA?

Pasak autorių, filosofija – tai konceptų kūrimas, kuris
gerokai skiriasi nuo mokslinės veiklos ir meninės kūrybos,
nors visos trys veiklos nukreiptos į mus supantį chaosą. Šią
knygą galima skaityti dvejopai. Viena vertus, tai veikalas,
kuriame į poetiškumo nestokojantį tekstą supinamos
pamatinės jau subrendusios autorių idėjos. Kita vertus, tai
puikus įvadas ne tik į Deleuze’o ir Guattari mąstymą, bet
ir į filosofavimą apskritai.
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Šaltą žiemos naktį, kai visas miestas kietai
kad prie trijų pridėję du gauname ne penkis?
Kas per Piktasis Genijus nuolat mane
apgaudinėja? O jei visas pasaulis tėra sapnas?

Filosofemos. XX a. filosofija
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pasakoja
Jean Paul Mongin

sumigo, ponas Dekartas ėmė abejoti: ar gali būti,

Nors ir nemano, kad visus atsakymus galima
atrasti filosofuojant prie šilto židinio, Daina
Habdankaitė neišsižada Dekarto užsibrėžto tikslo
viską nagrinėti metodiškai. Apie tai pati sau nuolat
primena studijuodama filosofijos doktorantūroje
bei rašydama ir versdama tekstus.

uzsakymai@phiknygos.lt
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KAS YRA
FILOSOFIJA?

François Schwoebel užaugo Normandijos girių
glūdumoje, stebėdamas žvėrelius, kurie iki šios
dienos peni jo vaizduotę. Trijų mergaičių tėtis
savo laiką skiria tapymui, piešimui, šeimos
gyvenimui ir vaikštynėms kaimo vietovėmis.

Užsakyti galite

FÉLIX
GUATTARI

PIKTASIS PONO DEKARTO GENIJUS

FÉLIX
GUATTARI

Kas yra filosofija? – tai paskutinis bendras XX a. prancūzų
filosofo Gilles’io Deleuze’o ir psichoanalitiko Félixo Guattari
Siekdamas prasiblaškyti nuo doktorantūros
darbas: „Bendradarbiavome ne kaip du atskiri žmonės.
studijų, Jean Paul Mongin iš naujo perskaitė
Veikiau dirbome tarsi dvi srovės, sudarančios trečiąją,
kuri Metafizinius apmąstymus ir ten aptiko
Dekarto
nuostabią istoriją, kurią galima papasakoti
ir buvo tasai mes.“ Reikšdami nepasitikėjimą tapatumu
ir gindami antiindividualizmą politikoje, filosofijoje, vaikams. Tuomet nutarė, kad prieš imdamasis
rašyti storas sudėtingas filosofijos knygas
psichoterapijoje, šie mąstytojai išlieka aktualūs ir šiandien.
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klasikinė
filosofija
Ciceronas

Platonas

„Apie lemtį“

Autorius: Ciceronas
Vertėjas, įvado ir komentarų autorė:
Živilė Pabijutaitė
Puslapiai: 80
Spaudos metai: 2019
Tiražas: 700 egz.
Viršelis: minkštas su atvartais
Knygų serijos dizainerė:
Laura Klimaitė-Lusa
Serija: Ciceronis Opera philosophica
ISBN: 978-609-82360-7-1
ISSN: 2669-0888
Dvikalbis lotynų-lietuvių vertimas

„Carmidas“
Živilės Pabijutaitės iš lotynų kalbos
verstame Cicerono (106 m. pr. Kr. – 43 m.
pr. Kr.) veikale „Apie lemtį“ (De fato, 44 m.
pr. Kr.) nagrinėjama fundamentali laisvos
valios ir determinizmo suderinamumo
problema,
skirtingais
pavidalais
nepraradusi aktualumo iki šių dienų.
Viduramžių filosofijoje šis veikalas
tarnavo kaip pagrindas svarstant
santykį tarp Dievo visažinystės ir laisvo
apsisprendimo doktrinų, Naujaisiais
laikais – sprendžiant, ar ir kokią įtaką
mechanistinis mokslinis pasaulėvaizdis
turi laisvam žmogaus pasirinkimui.
Šiuolaikinėje filosofijoje Cicerono
veikalu „Apie lemtį“ plačiai remiamasi
sprendžiant
atsitiktinių
teiginių
apie ateitį (angl. future contingents)
problemą, itin aktualią ne tik filosofijos,
bet ir logikos bei matematikos
disciplinose. Čia klausiama, ar ir kaip
loginis dvireikšmiškumo principas,
fundamentalus klasikinėje logikoje,
suderinamas
su
atviros
ateities
intuicija, ir veikale „Apie lemtį“
dėstomas
ciceroniškasis
požiūris
laikomas vienu konkurencingiausių
šios problemos sprendimo būdų.

Autorius: Platonas
Vertėjas, įvado ir komentarų autorius:
Alius Jaskelevičius
Puslapiai: 143
Spaudos metai: 2016
Tiražas: 1000 egz.
Viršelis: minkštas su atvartais
Knygų serijos dizainerė:
Laura Klimaitė-Lusa
Serija: Opera Platonis
ISBN: 978-609-95895-0-3
ISSN: 2538-6689
Dvikalbis senovės graikų-lietuvių vertimas

„Charmidas“ – ankstyvojo Platono
kūrybos
laikotarpiui
priklausantis
dialogas,
tyrinėjantis
santūrumo
(sōphrosynē) sąvoką. Šis dialogas, kaip
ir didžioji dauguma Platono tekstų, yra
aporetinis – tai reiškia, jog nesuteikia
aiškaus atsakymo, tad tokiu būdu
skaitytojas yra kviečiamas mąstyti,
diskutuoti kartu su filosofu Sokratu
ir ateityje Trisdešimties tiranų –
oligarchinio režimo, valdžiusio Atėnus
– nariais tapsiančiais Charmidu ir
Kritijumi. Tekste kontempliuojamos
įvairios santūrumo sąvokos reikšmės,
siekiant nutolti nuo pagrindinės,
tradicinės jos sampratos, reiškiančios
proto ir poelgių adekvatumą, sveiką
nuovoką. Užuot sąvoką apibrėžę šiuo
būdu, Sokratas, Charmidas bei Kritijas
per visą dialogo eigą išskiria penkis
skirtingus santūrumo apibrėžimus.
Dialoge „Charmidas“ pasitelkiama
„pažink save patį“ idėja,
Sokrato „žinau, kad nieko nežinau“
metodas, įvairios ironijos apraiškos,
taip pat aptinkamos svarbiausių
Platono sampratų (sielos padalytumo,
nemirtingumo,
dorybių
vienovės)
užuomazgos.

klasikinė
filosofija
Platonas

Ciceronas

„Alkibijadas“

Autorius: Platonas
Vertėjas, įvado autorius:
Vilius Bartninkas
Komentarai ir bibliografija:
Vytautas Ališauskas
Puslapiai: 176
Spaudos metai: 2016
Tiražas: 1000 egz.
Viršelis: minkštas su atvartais
Knygų serijos dizainerė:
Laura Klimaitė-Lusa
Serija: Opera Platonis
ISBN: 978-609-95895-1-0
ISSN: 2538-6689
Dvikalbis senovės graikų-lietuvių vertimas

„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.

Autorius: Ciceronas
Vertėja, komentarų autorė:
Živilė Pabijutaitė
Įvado autorius:
David Wardle
Puslapiai: 272
Spaudos metai: 2021
Tiražas: 700 egz.
Viršelis: minkštas su atvartais
Knygų serijos dizainerė:
Laura Klimaitė-Lusa
Serija: Ciceronis Opera philosophica
ISBN: 978-609-8236-16-3
ISSN: 2669-0888
Dvikalbis senovės graikų-lietuvių vertimas

„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.

modernioji
filosofija
Søren Kierkegaard

René Descartes

„Nerimo sąvoka“

„Sielos aistros“
„Nerimo sąvoka“ yra chaotiškiausias,
giliausias ir sudėtingiausias Kierkegaardo
kūrinys, kurio centrinė ašis – psichologinė
žmogaus studija, apimanti įvairias
priartėjimo prie nuodėmės galimybes
ir priartėjimus lydinčią dvilypę nerimo
būseną. Knygoje analizuojama nerimo
sąvoka paliečia įvairius žmogaus būties
aspektus:
nekaltumą,
nežinojimą,
jausmingumą, seksualumą, kaltę, nerimą
dėl nuodėmės, demoniškumą, rimtumą.

Autorius: Søren Kierkegaard
Vertėja: Ieva Tomaševičiūtė
Įvado autorius: Tomas Šinkūnas
Puslapių skaičius: 224
Spaudos metai: 2020
Tiražas: 1000 egz.
Viršelis: minkštas, unikalus
Dizainerė: Inga Navickaitė-Drąsutė
ISBN: 978-609-8236-11-8

Autorius: René Descartes
Vertėjas: Linas Rybelis
Įvadas: Jonas Dagys
Leidimo metai: 2020
Puslapių skaičius: 152
ISBN: 978-609-8236-09-5
Leidėjas: Jonas ir Jokūbas
Viršelio tipas: Minkštas
Kita: Antroji pataisyta ir
papildyta laida

„Sielos aistros” (Les Passions de L’âme) –
prancūzų mąstytojo, fiziko, moderniosios
filosofijos pradininko René Descartes’o
veikalas, 2020-aisias metais perleistas
į lietuvių kalbą. Šis traktatas atsirado
iš R. Descartes’o susirašinėjimo su
Čekijos princese Elžbieta, kuris vėliau,
kiek aptvarkytas, kad būtų suprantamas
ir plačiajai publikai, buvo išspausdintas
1649 metais, kada filosofas jau gyveno
atokiau nuo teorinių intrigų židinio. „Sielos
aistros” yra ne tik chronologiškai, bet ir
konceptualiai paskutinis R. Descartes’o
darbas: tekste įžvelgiama esminių filosofo
idėjų, aptinkamų tokiuose veikaluose
kaip „Samprotavimas apie metodą”,
„Apmąstymai apie pirmąją filosofiją”,
„Filosofijos pradai”, tąsa. Traktatas gilinasi
į įvairių sielos aistrų, kitaip suprantamų
kaip emocijos, prigimtį, veikimo būdą,
santykį su siela. Filosofas išskiria šešias
pirmines aistras, tai: nuostaba, meilė,
neapykanta, geismas, džiaugsmas bei
liūdesys, jas nuodugniai aprašo ir pateikia
kitų aistrų, sudarytų iš kai kurių iš minėtų
šešių, pavyzdžius, mąsto apie aistrų
paskirtį bei moralinę funkciją.

modernioji
filosofija
Anne Conway

„Seniausios ir naujausios filosofijos pradai“
Anne Conway (1631–1679) – anglų
filosofė, kurios vienintelis veikalas –
Seniausios ir naujausios filosofijos
pradai – buvo paskelbtas 1690 metais.
Nepaisant to, kad jos filosofija yra
labai originalus atsakas į svarbiausias
laikotarpio filosofines problemas ir kad
jos amžininkai ją ypač vertino, Conway,
kaip ir daugelis ankstyvųjų Naujųjų
laikų moterų, liko istorijos nuošalyje.
Šis vertimas yra pastanga sugrąžinti
radikalią XVII a. filosofę į dienos šviesą.

Autorius: Anne Conway
Vertėjas: Laurynas Adomaitis
Leidimo metai: 2018
Puslapių skaičius: 280
ISBN: 978-609-8236-01-9
Leidėjas: Jonas ir Jokūbas
Viršelio tipas: Minkštas
Kita: Dvikalbis lotyniškas/lietuviškas vertimas.

Baruch Spinoza

„Teologinis-politinis traktatas“
Barucho
Spinozos
„Teologinispolitinis traktatas“ (1670) yra vienas
esminių modernios filosofijos tekstų.
Pagrindinis
„Teologinio-politinio
traktato“ tikslas yra parodyti dvi
esmines politinio gyvenimo ydas:
baimę, kuri kliudo aiškiai formuoti
mintis ir viltį, kuri trukdo aktyviai
dalyvauti politiniame gyvenime. Pasak
Spinozos, koja kojon einanti viltis ir
baimė paralyžiuoja mąstymą, vaizduotę
ir kūną taip paruošdama vešlią dirvą
prietarams, pasyvumui ir išnaudojimui
valstybėje.

Autorius: Baruch Spinoza
Vertėjas: Laurynas Adomaitis
Leidimo metai: 2017
Puslapių skaičius: 660
ISBN: 978-609-95895-4-1
Leidėjas: Jonas ir Jokūbas
Viršelio tipas: Minkštas
Kita: Dvikalbis lotyniškas/lietuviškas vertimas.

modernioji
filosofija
David Hume

René Descartes

„Dialogai apie prigimtinę religiją ir
Prigimtinės religijos istorija“
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).

Autorius: David Hume
Vertėjas: Kęstas Kirtiklis
Įvado autorius: Mykolas Drunga
Spaudos metai: 2021
Tiražas: 700 egz.
Puslapių skaičius: 260
Viršelio tipas: Minkštas
Knygų serijos dizaineris: Juris Petraškevičs
ISBN: 978-609-8236-24-8

„Metafiziniai apmąstymai“

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.
Autorius: René Descartes
Vertėjos: Živilė Pabijutaitė ir
Daina Habdankaitė
Įvado autorius: Laurynas Peluritis
Spaudos metai: 2021
Tiražas: 400 egz.
Puslapių skaičius: 312
Viršelio tipas: Minkštas
Knygų serijos dizaineris: Juris Petraškevičs
ISBN: 978-609-8236-23-1

filosofemos XX a.
filosofija
Darian Leader

Emmanuel Levinas

„Kas yra pamišimas?“

Autorius: Darian Leader
Vertėjas: Mantas Davidavičius
Puslapiai: 396
Spaudos metai: 2020
Tiražas: 600 egz.
Viršelis: minkštas
Knygų serijos dizainerė:
Laura Klimaitė-Lusa
Serija: Filosofemos. XX a. filosofija
ISBN: 978-609-8236-10-1
ISSN: 2669-0802

„Laikas ir kitas“
Knygoje „Kas yra pamišimas?“ remiantis lakaniškaja psichoanalizės teorija
nagrinėjamas psichozės reiškinys. Kasdieninėje kalboje psichozė įvardijama
žodžiu „pamišimas“, supriešinant jį su
normalumu. Jų priešstatą nulemia pamišimo sutapatinimas su psichozei
antraeiliais
simptomais,
tokiais
kaip kliedesiai. Aptariant skirtingas
psichozės raiškos formas, knygoje atskleidžiama, kad kliedesiai yra greičiau
asmens bandymas savarankiškai tvarkytis su psichoze. Išskirtinį dėmesį
skiriant paranojai, tyliajam pamišimui,
yra parodoma, kad pamišimas ne tik
neprieštarauja normalumui, bet neretai negalėtų būti nuo jo atskirtas. Taigi
knyga „Kas yra pamišimas?“ užklausia
plačiajai visuomenei pažįstamą skirtį
taip pamišimo ir normalumo.

Emanuelio Levino knyga „Laikas ir
Kitas“ yra sudaryta 1946-47 metais
Paryžiaus filosofijos koledže skaitytų
paskaitų pagrindu. Šio trumpoje
knygoje glaustai pristatomos beveik
visos idėjos, kurios po 12 metų sudarys
Levinui šlovę pelniusios „Totalybės
ir Begalybės“ idėjinę šerdį. Knygoje
Levinas bando parodyti, kad laikas
nekyla nei iš gamtos judėjimo, nei
iš paties subjekto struktūros, bet iš
santykio su Kitu.

Autorius: Emmanuelis Levinas
Vertėjas: Viktoras Bachmetjevas
Puslapiai: 64
Spaudos metai: 2017
Tiražas: 700
Viršelis: minkštas su atvartais
Dizainerė: Laura Klimaitė-Lusa
ISBN: 978-609-95895-3-4

filosofemos XX a.
filosofija
Jan Patočka

Henri Bergson

„Eretiškos esė“

Autorius: Jan Patočka
Vertėjas: Almis Grybauskas
Puslapiai: 180
Spaudos metai: 2021
Tiražas: 488 egz.
Viršelis: minkštas
Knygų serijos dizainerė:
Laura Klimaitė-Lusa
Serija: Filosofemos. XX a. filosofija
ISBN: 978-609-8236-21-7
ISSN: 2669-0802

„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.
Autorius: Henri Bergson
Vertėjas: Povilas Aleksandravičius
Įvado autorė: Caterina Zanfi
Puslapiai: 260
Spaudos metai: 2021
Tiražas: 700 egz.
Viršelis: minkštas
Knygų serijos dizainerė:
Laura Klimaitė-Lusa
Serija: Filosofemos. XX a. filosofija
ISBN: 978-609-8236-22-4
ISSN: 2669-0802

šiuolaikinė
filosofija
Gilles Deleuze ir Félix Guattari

„Kas yra filosofija?“

„Kas yra filosofija?“ – tai paskutinis
bendras XX a. prancūzų filosofo Gilles’io
Deleuze’o ir psichoanalitiko Félixo
Guattari darbas: „Bendradarbiavome
ne kaip du atskiri žmonės. Veikiau
dirbome tarsi dvi srovės, sudarančios
trečiąją, kuri ir buvo tasai mes.“
Reikšdami nepasitikėjimą tapatumu ir
gindami antiindividualizmą politikoje,
filosofijoje,
psichoterapijoje,
šie
mąstytojai išlieka aktualūs ir šiandien.
Pasak autorių, filosofija – tai konceptų
kūrimas, kuris gerokai skiriasi nuo
mokslinės veiklos ir meninės kūrybos,
nors visos trys veiklos nukreiptos
į mus supantį chaosą. Šią knygą
galima skaityti dvejopai. Viena vertus,
tai veikalas, kuriame į poetiškumo
nestokojantį
tekstą
supinamos
pamatinės jau subrendusios autorių
idėjos. Kita vertus, tai puikus įvadas
ne tik į Deleuze’o ir Guattari mąstymą,
bet ir į filosofavimą apskritai.

Autoriai: Gilles Deleuze ir Félix Guattari
Vertėjos: Daina Habdankaitė ir Nijolė Keršytė
Puslapiai: 244
Spaudos metai: 2019
Tiražas: 1000 egz.
Viršelis: minkštas
Knygų serijos dizainerė:
Laura Klimaitė-Lusa
Serija: Filosofemos. XX a. filosofija
ISBN: 978-609-82360-6-4
ISSN: 2669-0802

šiuolaikinė
filosofija
Kęstas Kirtiklis ir Aldis Gedutis

„Tarp vertės ir poveikio: Apie tikrą ir tariamą
humanitarinių mokslų krizę ir jos įveikos būdus“

Nerijus Milerius

„Žiūrėti į žiūrintįjį: kinas ir prievarta“

Kęsto Kirtiklio ir Aldžio Gedučio
monografija „Tarp vertės ir poveikio:
apie tikrą ir tariamą humanitarinių
mokslų krizę ir jos įveikos būdus“ yra
vienas pirmųjų bandymų Lietuvoje
apžvelgti humanitarinių mokslų krizę
aprašančią literatūrą. Ar humanitarai
mano, kad jų mokslams kilo pavojus?
Kas dėl to kaltas ir ką daryti? Ir ar be
humanitarų bus išklibinti Lietuvos
Respublikos pamatai? O gal dėl visko
kalti sukti finansavimą skirstantys
ekspertai? Būtent į šiuos klausimus
siekia atsakyti Kirtiklio ir Gedučio
metastudija.

Autoriai: Kęstas Kirtiklis ir Aldis Gedutis
Puslapiai: 376
Spaudos metai: 2020
Tiražas: 400 egz.
Viršelis: minkštas su atvartais
Dizaineris: Tomas Mrazauskas
ISBN: 978-609-8236-05-7

„Žiūrėti į žiūrintįjį: kinas ir prievarta“ –
2018-aisiais metais išleista monografija,
kurios autorius – filosofas, režisierius
Nerijus Milerius. „Žiūrėti į žiūrintįjį:
kinas ir prievarta“ yra Nerijaus Mileriaus
akademinio braižo sieti kinematografiją
bei filosofiją tąsa – 2013-aisiais metais
autorius sudarė monografiją „Kinas ir
filosofija“, kurioje galima rasti Audronės
Žukauskaitės,
Jūratės
Baranovos,
Kristupo Saboliaus bei Luko Brašiškio
esė apie kino ir filosofijos sandūrą,
o 2014-aisiais metais išleido veikalą
„Apokalipsė kine: filosofinės prielaidos“.
„Žiūrėti į žiūrintįjį: kinas ir prievarta“
pristato prievartos kine tyrimą, vykdytą
2016–2018 metais.
Autorius: Nerijus Milerius
Puslapiai: 304
Spaudos metai: 2018
Tiražas: 500 egz.
Viršelis: Kietas
Dizaineris: Jurgis Griškevičius
ISBN: 978-609-8236-00-2

šiuolaikinė
filosofija
Nicolas de Warren

„A momentary breathlessness in the sadness
of time: on Krzysztof Michalski’s Nietzsche“
“A Momentary Breathlessness in the
Sadness of Time: On Krzysztof Michalski’s
Nietzsche” is an essayistic style upholding
piece written in 2018 by American
philosopher Nicolas de Warren. This
book is the alpha, the beginning, marking
the start of Margins – a new philosophy
series, intended to explore different
ways of writing philosophy, which does
not necessarily hold the stereotypical
academic scholarly guidelines. This short
text with the longest name in the series
is written in a subjective manner as it
represents a close dialogue between the
pupil and the professor where Nicolas
de Warren dwelling on recently departed
Polish philosopher Krzystof Michalski’s
book “The Flame of Eternity: An
Interpretation of Nietzsche’s Thought“.

Roland Breeur

„L. I. S.: Lies – Imposture – Stupidity“
“L. I. S.: Lies – Imposture – Stupidity” is
one of our pocketbooks – small yet rich
in content. The book by Professor Roland
Breeur published in 2019 opens the new
philosophical series Margins, which aims
at combining intellectual expression
and the liberty of the essayistic format.
“L.I.S.: Lies – Imposture – Stupidity” takes
a 21st century perspective on the history
and the potential future of the truth – its
meaning, function, and value. The truth
is the protagonist of this essay: other
concepts such as imposture, stupidity,
imaginary, lies, parody, the Antichrist
and, fabrication of history, are being
examined in the light of it.
Autorius: Roland Breeur
Puslapiai: 104
Spaudos metai: 2020
Tiražas: 400 egz.
Viršelis: minkštas
Serija: Margins
ISBN: 978-609-8236-08-8
ISSN: 2669-087X
Originalus angliškas leidimas

šiuolaikinė
filosofija
Saulius Geniušas

„Kas yra skausmas? Deskriptyvioji psichologija,
transcendentalinė fenomenologija ir natūralizmas“

Geniušo studija „Kas yra skausmas?“
yra ilgų fenomenologinių tyrinėjimų
vaisius. Angliškai šie tyrinėjimai sugulė
tarptautinio pripažinimo sulaukusioje
„Phenomenology of pain“ knygoje,
išleistoje 2020 metais Ohio University
Press, o lietuviams siūloma tais pačiais
tyrimais grįsta trumpesnė ir platesnei
auditorijai labiau prieinama studija.
Geniušas išsamiai apžvelgia šiuolaikinių
skausmo teorijų interpretacijas. Vienos
kritikuojamos dėl savo tiesmukiško
skausmo
kaip
fizinio
reiškinio
suvokimo, kitos, būdamos pernelyg
siauros, nesugeba apmąstyti visų
skausmo apraiškų. Skausmo studija
vystoma trimis kryptimis vienu metu:
apžvelgiami ir kritikuojami šiuolaikiniai
skausmo supratimai, kaip atspirties
taškas adekvačiam skausmo supratimui
pristatomas fenomenologinis metodas
ir atskleidžiama skausmo esmė.

mažieji
platonai
Frédéric Morlot

„Alberto Einšteino nušvitimai“

Yan Marchand

„Sokratas – prezidentas!“

Jaunasis Albertas Einšteinas gauna
labai rimtą ir svarbų įpareigojimą.
Jis privalo pasirūpinti didžiulės
Oktoberfesto
mugės
Miunchene
apšvietimu. Viską reikia padaryti taip,
kad šviesa užlietų visus patalpos
kampelius vienu metu. Kol jaunasis
Einšteinas skuba nuo vienos užduoties
prie kitos, rodos, niekas nevyksta
pagal planą. Ar jis gali laimėti šią kovą
su visatos taisyklėmis? Gal jam padės
sesuo Maja ar šuniukas Heinrichas?
Gali būti, kad atsakymą rasti pavyks
tik išsiaiškinus, ar koldūnas gali skristi
greičiau už šviesą…

Autorius: Frédéric Morlot
Iliustratorė: Anne-Margot Ramstein
Vertėja: Daina Habdankaitė
Puslapiai: 64
Spaudos metai: 2019
Tiražas: 1000 egz.
Viršelis: minkštas su įmaute
Serija: Mažieji Platonai
ISBN: 978-609-82360-2-6
ISSN: 2538-774X

Knygelėje apie filosofą Sokratą ir
sofistą Gorgiją pasakojama istorija
apie tai, kaip filosofas, padedamas
sofisto, imasi įgyvendinti užduotį tapti
prezidentu ir taip išspręsti visuomenėje
kerojančias
negandas:
pasyvumą,
perteklingų malonumų troškimą ir
t.t. Šmaikščioje, šiuolaikinio pasaulio
aktualijas paliečiančioje knygelėje (kur
dar pamatysi selfius kepantį sofistą?)
keliamas klausimas, ar vienas teisuolis
pajėgus palenkti minią savo pusėn ir
kokią kainą tenka mokėti už vienadienę
šlovę. Beje, sofistas Gorgijas labai
panašus į Donaldą Trumpą. Sutapimas?
Spręsti jums.
Autorius: Yan Marchand
Iliustratorius: Yann Le Bras
Vertėja: Daina Habdankaitė
Puslapiai: 64
Spaudos metai: 2019
Tiražas: 1000 egz.
Viršelis: minkštas su įmaute
Serija: Mažieji Platonai
ISBN: 978-609-82360-3-3
ISSN: 2538-774X

mažieji
platonai
Yan Marchand

„Martino Heidegerio tarakonas“

Autorius: Yan Marchand
Iliustratorius: Matthias Arégui
Vertėja: Daina Habdankaitė
Puslapiai: 64
Spaudos metai: 2018
Tiražas: 1000 egz.
Viršelis: minkštas su įmaute
Serija: Mažieji Platonai
ISBN: 978-609-95895-7-2
ISSN: 2538-774X

Yanas Marchand’as pasakoja ypatingo
tarakono Martino istoriją. Kitaip nei
likę šio pasaulio gyviai, Martinas geba
apmąstyti ne tik dalykus, bet ir savo
trumpalaikę būtį. Jaunojo skaitytojo
nenustebins toks paprastas faktas, kad
Martinas nežino, ką jam veikti pasaulyje,
ir dėl to išgyvena egzistencinę
krizę. Kiekvieną dieną tempdamas
savo sunkų kiautą, Martinas ieško
bendraminčių, visiems pasakodamas
apie savo nepakeliamą būtį. Kelionę
pradėjęs nuo susitikimo su velioniu
filosofu Haidegeriu, Martinas sutinka
sraigę Epikūrą, įsivelia į siaubingą
skruzdėlyno režimą, kol galiausiai
susipažįsta su sliekais Frydrichu ir
Renė. Kelionės pabaigoje Martinas
supranta šį tą labai svarbaus...

Marion Muller-Colard

„Hana Arent ir jos mažasis teatras“

Autorė: Marion Muller-Colard
Iliustratorė: Clémence Pollet
Vertėja: Daina Habdankaitė
Puslapiai: 64
Spaudos metai: 2019
Tiražas: 1000 egz.
Viršelis: minkštas su įmaute
Serija: Mažieji Platonai
ISBN: 978-609-82360-4-0
ISSN: 2538-774X

Filosofė Hana Arent rašo savo
paskutiniąją knygą. Tuoj turėtų ją
baigti, tačiau jaučia, kad kažko dar
trūksta. Kol bando dėlioti ir perdėlioti
žodžius, ją aplanko draugė iš praeities
– ne kas kitas, o pati devynerių metu
Hana Arent. Nors ir dvejodama, Hana
priima mergaitės siūlomą pagalbą ir
kartu leidžiasi į kelionę po Niujorko
gatves ir mažąjį teatrą. Čia jaunoji
ir
vyresnioji
Hanos
sudalyvaus
gąsdinančiame
spektaklyje
apie
miestelį, kurį terorizuoja blogasis
vilkas. Ar juodžiausiomis akimirkomis,
kai atrodo, kad blogis tikrai nugalės,
įmanoma pasukti įvykius kita linkme?
Ar tą patį galima pasakyti ir apie mūsų
tikrojo pasaulio „teatrą“?

mažieji
platonai
Marion Muller-Colard

„Profesorius Froidas kalbasi su žuvimis“

Autorė: Marion Muller-Colard
Iliustratorė: Nathalie Novi
Vertėja: Daina Habdankaitė
Puslapiai: 64
Spaudos metai: 2018
Tiražas: 1000 egz.
Viršelis: minkštas su įmaute
Serija: Mažieji Platonai
ISBN: 978-609-95895-8-9
ISSN: 2538-774X

„Profesorius Froidas kalbasi su žuvimis“
– tai bandymas atpasakoti jaunojo
profesoriaus Zigmundo Froido pirmąjį
susitikimą su didžiąja psichoanalizės
įžvalga, kad žmogus nėra pats sau
pažinus. Už kiekvieno sprendimo,
įžvalgos, emocijos, judesio slepiasi
Oidipo kompleksas, sena vaikystės
nuostaba, mirties polėkis. Knygos
autorė Marion Muller-Colard perteikia
šią mintį per menamą profesoriaus
Froido
susitikimą
su
depresija
sergančia žuvimi, kuri savo noru
užkimba ant žvejojančio profesoriaus
kabliuko.
Vedinas
smalsumo,
profesorius leidžiasi į gelmes išgirsti
žuvies istoriją, suprasti, kodėl ji veržiasi
atsidurti ant jo pietų stalo.

Jean Paul Mongin

„Piktasis pono Dekarto genijus“
Dekarto niekaip neapleidžia abejonė dėl
viso pasaulio netikrumo. Padedamas (o
gal vis dėlto persekiojamas) papūgos
Barucho, mąstytojas nuolat klausinėja
savęs: ar šie daiktai tikri? Ar mano
pojūčiai manęs neapgauna? Kaip
žinoti, kad tai ką jaučiu, yra tikra? Ar
kartais nesapnuoju? Kas yra tikrovė?
Taip Dekartas ilgai galvoja, kas tikra ir
kas ne, ir staiga suvokia, kad tai jis, o
ne kas kitas galvoja. Dekartas toliau
samprotauja, kad nors ir žmonių
juslės kartais būna apgaulingos,
vienintelis neabejotinas faktas tas,
kad galvodamas žmogus galvoja pats,
ir dėl to iš tikrųjų egzistuoja: „mąstau,
vadinasi, esu“.
Autorius: Jean Paul Mongin
Iliustratorius: François Schwoebel
Vertėja: Daina Habdankaitė
Puslapiai: 64
Spaudos metai: 2018
Tiražas: 1000 egz.
Viršelis: minkštas su įmaute
Serija: Mažieji Platonai
ISBN: 978-609-95895-6-5
ISSN: 2538-774X

mažieji
platonai
Salimas Mokaddemas

Line Faden-Babin ir Jakobas Rachmanskis

„Įsimylėjęs Sokratas“

„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…

Autorius: Salimas Mokaddemas
Iliustratorius: Yannas Le Bras
Vertėja: Daina Habdankaitė
Puslapiai: 64
Spaudos metai: 2021
Tiražas: 700 egz.
Viršelis: minkštas su įmaute
Serija: Mažieji Platonai
ISBN: 978-609-8236-15-6
ISSN: 2538-774X

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.

Autoriai: Line Faden-Babin ir
Jakobas Rachmanskis
Iliustratorė: Lucia Calfapietra
Vertėja: Daina Habdankaitė
Puslapiai: 64
Spaudos metai: 2021
Tiražas: 700 egz.
Viršelis: minkštas su įmaute
Serija: Mažieji Platonai
ISBN: 978-609-8236-13-2
ISSN: 2538-774X

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.

Autoriai: Nathalie Prince ir Christophe’as Prince’as
Iliustratorius: Yannas Damezinas
Vertėja: Daina Habdankaitė
Puslapiai: 64
Spaudos metai: 2021
Tiražas: 700 egz.
Viršelis: minkštas su įmaute
Serija: Mažieji Platonai
ISBN: 978-609-8236-14-9
ISSN: 2538-774X
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