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Įvadas

Modernioje filosofijoje kūrybiškumas naikinamas kruopš-
čiai ir negailestingai, lyg būtų koks parazitas. Pirmiausia 
įvyko didysis surūšiavimas. Klasikinės filologijos fakultetai 
atiteko istorikams, o teologija ir religinė ontologija – mitų 
nagrinėtojams. Greimo1 ir Eco2 semiotika įvairiais latakais 
nuvinguriavo pas pedantiškus tekstų narpliotojus ir medi-
jų teoretikus (skaitykite – rek la mos agentūrų darbuotojus). 
Marksistus pamirškite, o poststruktūralistinių esė, pripa-
žinkite, nė velnio nesuprantat. Kai prieš de šimt me tį kon-
ferencijoje susėdo amerikiečių filosofijos milžinai Hilary 
Putnamas3, Tyleris Burge4 ir Saulas Kripke5, jie nedelsdami 
pareiškė savo nepasitenkinimą renginio tema  – „protinis 

1. Algirdas Julius Greimas (1917 03 09 – 1996 02 27) – lietuvių kilmės prancū-
zų semiotikas, kalbininkas, mitologas, eseistas. Vienas žymiausių šiuolai-
kinės semiotikos atstovų, Pa ry žiaus semiotikos mo kyk los įkūrėjas.

2. Umberto Eco (1932 01 05 – 2016 02 19) – vienas žymiausių XX a. mo-
derniosios kalbotyros (semiotikos) atstovų, išgarsėjo sukūręs semioti-
nį eksperimentą – romaną „Rožės vardas“.

3. Hilary Putnam (1926 07 31 – 2016 03 13) – amerikiečių filosofas, mate-
matikas ir kompiuterių kūrėjas, XX a. antrosios pusės analitinės filoso-
fijos pradininkas.

4. Tyler Burge (g. 1946) – JAV įtakingas filosofijos profesorius.
5. Saul Kripke (g. 1940) – JAV įtakingas logikos ir filosofijos profesorius.
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eksternalizmas“6 – mat ji varžo jų mąstymą ir ap skri tai yra 
nenaudinga. Pats Putnamas pastebėjo, kad šiais laikais fi-
losofinės temos traktuojamos arba kaip mokslas, arba kaip 
įvairialypė kritika. Tačiau juk logines ir matematines prob le-
mas, nors ir pagardintas metafizika, sprendžia logikai ir ma-
tematikai. O kritikuoti, kaip galbūt jau įrodžiau, – paprasta.

Kas šiandien liko iš Antikinio požiūrio į filosofiją kaip į 
gyvenimo būdą? Anglų rašytojas Klaivas Steiplzas Lewisas 
viename romane7 pasakoja apie šiuolaikinį filosofą-biurokra-
tą, kurio gyvenimo siekis yra galutinai suniekinti visus žmo-
nių epistemologinius, metafizinius ir etinius įsitikinimus. 
Jis tai daro nuo sek liai įrodydamas, kad visos mūsų žinios 
priklauso nuo kitų žinių, kad samprotavimas yra it plonas, 
atsargiai supintas tinklelis, išmestas plūduriuoti į nežinomy-
bės jūrą. Lewiso pasakojime šis veikėjas panašesnis į Faustą 
nei į Mefistofelį – jis tvirtai tiki savo veik los reikšmingumu. 
Jeigu protas yra nepajėgus suprasti pa sau lio, ar padoru teigti, 
kad jis turėtų rasti atgaivą? Galbūt žmogus tėra klajūnas, o 
filosofo dalia – jam tai priminti.

Aleksandras Moisejevičius Piatigorskis dirba ten, kur jo 
kolegos po sunkios dienos eina atsipūsti. Jį labiausiai domina 
ne Platono še šė liai, ne įkalintieji, ne įkalintojai ir net ne pa-
slaptingieji išminties objektai. Piatigorskį traukia pati Plato-
no saulė – galia, tvyranti aukščiau visko. Jos šviesoje nerasite 
priežasčių – viskas tiesiog vyksta. O mes privalome stebėti. 

6. Paprastai tariant, filosofinis teiginys, kad individo sąmonės neaprėpsi 
apibūdinęs vien jo fizinę (t. y. nervinę ir endokrininę) sistemą. 

7. Clive Staples Lewis (1898 11 29–1963 11 22) That Hideous Strength.
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Taigi, Piatigorskio filosofija yra in di vi dua li tik rąja to žodžio 
pras me – nekonkreti, spontaniška, aktyvi ir provokuojanti. 
Jos neišmoksi ir nepakartosi. Piatigorskis ją praktikuoja te-
bebandydamas ją atrasti.

Autoriaus pastangos išsikovoti filosofinį savitumą irgi 
primena Antikinės filosofijos raidą. Klasikinės minties ty-
rinėtojas Aleksandras Nehamas8 rašė, kad Platonas didžiu 
mąstytoju tapo būtent todėl, kad negalėjo visiškai perimti 
Sokrato galvosenos. Anot Nehamo, kai kurie Platono veika-
lai, pavyzdžiui, „Valstybė“, tėra analitiniai bandymai atpa-
sakoti ir suprasti Sokrato mokymus. Jam, rodos, nepavyko, 
bet iš analizės kilo kažkas naujo – tekstai, kuriuos mes vis 
dar skaitome. Išties, išnyksta tik plagiatoriai. Sokratas buvo 
įvaldęs dia lo gą kaip samprotavimo būdą. Platonas savo inte-
lektinį vidų išsakydavo alegorijomis, palyginimais ir drama. 
Rašydamas „Nikomacho etiką“ ir „Politiką“, Aristotelis šių 
metodų vengė.

Remdamasis epistemologijos istorija indų budizme, Pia-
tigorskis vysto savo „stebėjimo“ filosofiją. Jis nebando nu-
vertinti praeities mąstytojų požiūrių, skaitytojui pateikiama 
ambicinga filosofinė sintezė. Ši sintezė sukuria idealią progą 
perprasti filosofinį lauką, kuris iki tol atrodė per platus ir per 
sudėtingas. Prieš pradedant, verta paminėti jo elementarią-
sias daleles:

8. Alexander Nehamas (g. 1946) – filosofijos profesorius, tyrinėjantis seno-
vės graikų filosofiją, rašantis straipsnių estetikos, literatūros temomis.
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Penkios skhandhos

Budizmo epistemologijoje būtį sudaro penkios skhandhos:

• Materiali forma (rūpa); pavyzdžiui, oda.
• Pojūčiai (vedanā), jungiantys protą su ma te ria liu pa sau-

liu; pavyzdžiui, pojūčiai, patiriami per nosies sąlytį su 
kvapais.

• Suvokimai (sam jña), kai pojūčiai integruojami į protą.
• Įvairūs proto dariniai ir virpesiai (sam skāra); savotiškas 

tiltas tarp proto ir sąmonės, kur veikia valia ir karma.
• Sąmonė (vijñāna); neišvengiama reak ci ja į proto ob jektus.

Neigimas

„Majjhima Nikāya“ tekste Buda paneigė iš Upanišadų atke-
liavusią atmano9 sąvoką. Budizme ji tampa atvirkštine idėja – 
anātman,  – kuri primena, kad tas mįslingasis „aš“ dažnai 
tėra apgaulė. Be anātman, proto pa sau lis išreiškia dar dvi sa-
vybes – nepasitenkinimą (duhkha) ir nepastovumą (anitya). 
Taigi pra ei vis, nugirdęs apie kančios svarbą budizme, nežino 
apie dar svarbesnį aspektą – paneigimą. Ne aš, nepatenkina-
mas, nepastovus.

9. Nekintantis, amžinasis „aš“.



M ĄST YM AS IR  STEBĖJ IM AS 9

Priklausomas kilimas

Koks yra santykis tarp minčių arba minčių apie mintis? Bu-
distai čia ieško subtilumo, kurio trūksta požiūryje, kad re-
alizuota sąmonėje mintis yra ma te ria laus pokyčio pa sek mė. 
Čia svarbi susietumo idėja (pratītyasamutpāda). Mintys tam 
tik ra pras me yra būsenos, o būsenos negali būti atribotos 
viena nuo kitos. Taigi sąmonėje vyrauja tam tik ra galia, vie-
nijanti mūsų mąstymo objektus su pačiu mąstymo procesu 
ir viskuo, kas glūdi periferijoje.

Savo pa skai tose Piatigorskis šiuos tradicinius budizmo as-
pektus jungia su vakarietiška fenomenologija  – metodu, 
kuriame mąstymą nupasakoja pats mąstytojas. Jis išven-
gia Husserlio, fenomenologijos tėvo, ribotumo, nes neieško 
būdų suteikti mąstymo jausmui konkrečią prasmę. Filosofas 
nenukrypsta psichologijos link. Kaip jis aiškino cituodamas 
psichoanalitiką Wilfredą Bioną10, psichologai mąsto bendro-
mis temomis, dar neatkreipę dėmesio į patį mąstymą. Būtent 
tai ir skatina šis tekstas – atkreipti dėmesį. Savaip, bet drauge.

Rokas Staškevičius

10. Wilfred Rupercht Bion (1897 09 08 – 1979 08 28) – žymus britų psicho-
analitikas. 
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1. Pratarmė

Edikui Zilbermanui atminti

Nėra teoremos, bylojančios, jog visa, kas pa sau lyje įdo-
mu, – išlieka.

Ričardas Feinmanas1

Pats pavadinimas „observacinė (stebėjimo) filosofija“  – aš 
ir dabar jaučiu jo keistumą – turi savo mažytę istoriją. 1969 
metais mes su Davidu Benjaminovičiumi Zilbermanu2 (to 
meto Mask vos filosofiniuose sluoksniuose jis figūravo kaip 
Edikas) pradėjome mąstyti apie filosofinę temą, kuriai sugal-
vojome pavadinimą  – „stebėjimo psichologija“. 1971-aisiais 
mes išdėstėme kai kurias stebėjimo psichologijos prielaidas 
Jurijaus Aleksandrovičiaus Levados3 seminare. Tai buvo ne-
vykęs pranešimas, tačiau jis sulaukė kelių pa sta bų, iš kurių 

1. Ričardas Filipsas Feinmanas (Richard Phillips Feynman, 1918–1988) – 
amerikiečių fizikas, Nobelio premijos lau rea tas, įnešęs didelį indėlį į 
kvantinę mechaniką. [Šis ir visi kiti paaiškinimai – vertėjo]. 

2. Davidas Benjaminovičius Zilbermanas (Давид Бениаминович Зиль-
берман, 1937–1977) – filosofas, kultūros sociologas, 1973 metais emigra-
vęs į JAV. 

3. Jurijus Aleksandrovičius Levada (Юрий Александрович Левада, 
1930–2006) – sociologas, filosofijos mokslų daktaras.
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įdomiausia buvo Georgijaus Petrovičiaus Ščedrovickio4 re-
plika, kad mūsiškė stebėjimo psichologija yra ne metodo-
logija, o „ontologinių paveikslėlių“ rinkinys. Visų pirma, jis 
turėjo omenyje tada dar neaiškiai suformuluotą „Stebėjimo 
Postulatą“ (apie kurį kalbėsiu pirmojoje pa skai toje).

Zilbermanas greit išvyko į Bostoną, aš  – į Londoną, ir 
mums nebeteko grįžti prie stebėjimo psichologijos. Jis tuomet 
pasinėrė į indų filosofijos istoriją, o aš  – į budistinę mąsty-
mo filosofiją. Neminint glausto straipsnelio apie Zilbermaną, 
kurį parašiau po jo žūties (1979 m.), aš negrįžau prie filoso-
finio stebėjimo temos mažiausiai dvidešimt metų. Grįžimas 
prie jos siejosi su dabartiniais istoriosofiniais bandymais 
suvokti „mūsų“ laikmetį, kaip turintį savas charakteristikas, 
nepriklausomas nuo konceptualizuojančio mąstymo. Šie 
postmodernizmo teoretikų bandymai – beprasmiškumu pri-
lygstantys gal tik jų priešininkų (at kak liai teigiančių, jog is-
torija žmogui „prigimta“) bandymams – suteikė man dingstį 
permąstyti kai kurias pradines filosofinio stebėjimo idėjas, 
bet visiškai atsisakant jas taikyti psichologijoje. Aš ėmiau 
galvoti, kad būtent stebėjimo pozicija gali padėti suvokti kai 
kurias teo ri nes ir gyvenimiškas si tua ci jas, kurias būtų sun-
ku išsiaiškinti žvelgiant iš metateo ri jos5 ar fenomenologijos6  

4. Georgijus Petrovičius Ščedrovickis (Георгий Петрович Щедровиц-
кий, 1929–1994) – rusų filosofas, metodologas, spe cia lizavęsis mąsty-
mo ir veik los teo ri jų bei vaikų žaidimo psichologijos srityse.

5. Metateo ri ja – teo ri ja, nag ri nė janti metodus, skirtus kitoms teo ri joms 
bei analizei aprašyti.

6. Edmundo Huserlio (Edmund Husserl, 1859–1938) sukurtas filosofijos 
metodas, kuriuo siekiama aprašyti žmogaus sąmonės turinį ir atskleis-
ti jame glūdinčių fenomenų (reiškinių) esmes.
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pozicijos (nors observacinė filosofija turi su jomis abiem 
daug bendra).

1994 metais aš išdėsčiau kai kuriuos filosofinio stebėjimo 
samprotavimus pirmosiose keturiose religijos fenomenolo-
gijai skirtose pa skai tose, skaitytose Londono universiteto 
Orientalistikos fakulteto (SOAS)7 studentams. Tie bendrieji 
samprotavimai ir sudarė šio veikalo pagrindą.

Aš nemanau, kad šis veikalas būtų išvydęs šviesą, jei li-
kimas nebūtų ant ro je septintojo de šimt me čio pusėje manęs 
suvedęs su Zilbermanu. Esu labai dėkingas pirmiesiems šio 
veikalo skaitytojams – Jurijui Petrovičiui Senokosovui8, ku-
ris pirmasis man pasiūlė jį išleisti, Arniui Redovičsui9, Ul-
džiui Tyronsui10, Jurgiui Liepnieksui11 ir Zaza Šatirišviliui12 – 
už jų pa sta bas bei pastebėjimus, taip pat Jurai Safarovui13, 
išsakiusiam keletą svarbių pasvarstymų fizikos-matematikos 
tema. Aš ypač dėkingas leidyklai Liepnieks & Ritups (Rīga) 
ir Jurgiui Liepnieksui  – tik jo begalinis geranoriškumas ir 
neišsemiamas domėjimasis filosofija sudarė sąlygas šiam vei-
kalui publikuoti.

7. School of Oriental and African Studies.
8. Jurijus Petrovičius Senokosovas (Юрий Петрович Сенокосов, g. 1938) – 

rusų filosofas, filosofijos istorikas, visuomenės veikėjas.
9. Arnis Redovičsas (Arnis Redovičs) – latvių filosofas. 
10. Uldis Tyronsas (Uldis Tīrons, g. 1956) – latvių scenaristas, režisierius. 
11. Jurgis Liepnieksas (Jurģis Liepnieks, g. 1972) – latvių visuomeninių ry-

šių ir politinio marketingo spe cia listas.
12. Zaza Šatirišvilis (Заза Шатиришвили, g. 1953) – gruzinų filosofas, kul-

tūrologas. 
13. Jurijus Safarovas (Юрий Сафаров, g. 1971) – gruzinų ir rusų kino ak-

torius. 
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Ir, galų gale, dėkoju savo žmonai Liudmilai, nepailstamai 
man padėjusiai rengti spaudai galutinį šio veikalo va rian tą.

Aleksandr Piatigorskij,
Londonas, 2002 balandis


