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APIE „PROBLEMŲ" KELIĄ IR TIKSLUS

Vilniaus universiteto filosofijos leidinys „Pro lus leidėjams ir autoriams pavyko įgyvendinti.
blemos" skaičiuoja 34-uosius savo gyvavimo
„Problemos" buvo sumanytos kaip filoso
metus. Pirmasis numeris išėjo 1968 m Per šį lai fijos žurnalas (pirmaisiais metais jis net buvo
kotarpį leidinys keturis kartus keitė formatą ir prenumeruojamas). Žurnalas pakeitė anksčiau
viršelį, bet savo turiniu bei pobūdžiu liko ištiki (1960-1968) leistą Lietuvos aukštųjų mokyk
mas pradinei nuostatai - būti solidžiu filosofi lų mokslo darbų „Filosofija" seriją (išėjo 8 to
jos žurnalu. Praėjusių metų pabaigoje pasaulį mai). „Filosofijos" reorganizavimo į „Proble
išvydo 60-asis numeris. Ta proga 2001 m spa mas" motyvai, kaip nurodyta pirmojo nume
lio 19 d. VU Filosofijos fakultete įvyko išplėsti rio pratarmėje (ją, beje, parašė pirmosios re
daktorių kolegijos sekretorius l. Ledas),buvo
nis redaktorių kolegijos posėdis, skirtas leidi
nio nueitam keliui aptarti ir ateities gairėms nu tokie: išeidavo retai,mažas tiražas,grynai aka
žymėti. Posėdyje dalyvavo leidinio steigimo or deminis profilis. Reorganizacija pavyko.
ganizatoriai, buvę ir dabartiniai redaktorių ko 1989 m. liepos 8 d. savaitraštis „Literatūra ir
legijos nariai,Filosofijos fakulteto dekanė doc. menas", pažymėdamas leidinio dvidešimtme
dr. B. Pociūtė,dėstytojai ir doktorantai, VU lei tį interviu su tuometiniu vyriausiuoju redak
toriumi doc. dr. A Lozuraičiu, „Problemas"
dyklos redaktorė G. Jurkūnaitė.
Apie „Problemų" steigimo motyvus,aplin pavadino „Lietuvos filosofų gyvasties ženklu".
kybes ir vargus kalbėjo prof. B. Genzelis, ku Iš tikrųjų žurnalas tapo Lietuvos aukštosiose
rio iniciatyva šis leidinys atsirado ir kuris buvo mokyklose dirbančių filosofijos dėstytojų trau
pirmojo vyriausiojo redaktoriaus prof. J. Barz kos centru ir daug prisidėjo prie intensyves
daičio (mirė 1984 m) pavaduotoju. Jis atsklei nio nei anksčiau filosofinės minties plėtojimo
dė nemaža faktų bei detalių, rodančių, kokius bei nedogmatiško mąstymo kultūros ugdymo
organizacinius sunkumus ir ideologinius bar šalyje. Žurnale buvo išspausdinti kūrybingiau
jerus teko jam ir kolegoms įveikti steigiant so siai ir aktyviausiai filosofijoje besireiškiančių
vietmečio Lietuvoje periodinį filosofijos leidi autorių E. Meškausko,J. Repšio,A Lozurai
nį. Profesorių papildė kiti leidinio gimimo ir čio, R. Plečkaičio, V. J. Vinciūno, K. A Stoš
gyvavimo liudytojai: prof. R. Plečkaitis, kaus, E. Nekrašo, R. Pavilionio, A Šliogerio,
prof. B. Kuzmickas, prof. A Šliogeris. Jie pa B. Kuzmicko, K. Rickevičiūtės,E. Gendrolio,
žymėjo reikšmingą „Problemų" vaidmenį tel J. Karoso, J. Skersytės, D. Kapačiauskienės,
kiant filosofines pajėgas kūrybai, ugdant kri B. černienės,S. Jankausko,A Nesavo,T. So
tiškai mąstančią asmenybę. Nenutylėta ir tai, deikos, z. Norkaus, G. Mažeikio, M. P. Šau
kad leidinio kelyje būta ne vien pakilimų, bet lausko, N. Putinaitės, R. Šerpytytės, N. Mile
ir slidžių nuokalnių, ne visus užsibrėžtus tiks- riaus ir kitų darbai, kurie vienais ar kitais as179

pektais praplėtė lietuvių filosofinės minties ho
rizontus XX a. paskutiniajame ketvirtyje, o kai
kurie iš jų teorinėmis idėjomis, įžvalgomis bei
argumentais neabejotinai praturtino Lietuvos
filosofiją.
Nemažas „Problemų" nuopelnas tas, kad
sovietmečiu, oficialios vienpusiškos ideologi
jos viešpatavimo sąlygomis, buvo stengtasi
bent kukliai, „nekaltomis" ištraukomis supa
žindinti skaitytoją su naujausiais Vakarų filo
sofų darbais. Tuo tikslu leidinyje atsirado pub
likacijų skyrius, kuriame pasirodė H. Bergso
no, M. Schelerio, K. J asperso, M. Mer
leau-Ponty, F. Boaso, P. L. Bergerio, T. Luc
kmanno, A. Schutzo,P. Feyerabendo,J. Rawl
so, A Toynbee, K. R. Popperio, P. Ricoeuro ir
kitų žymių XX a. mąstytojų straipsnių ar vei
kalų ištraukų vertimai.
Tačiau tai, kad „Problemos" „nežengė ko
ja kojon" su politiniu režimu, negalėjo likti ne
pastebėta ideologinių dogmatikų, kurie parti
nėje spaudoje ėmė kaltinti žurnalą klasinio po
žiūrio ignoravimu, buržuazinės filosofijos �
nimu, religijos reabilitavimu ir kitomis pana
šiomis „nuodėmėmis". Iškilo grėsmė leidinio
egzistavimui. Mat Sovietų Sąjungoje respub
likos įstatymiškai neturėjo teisės leisti filoso
fijos žurnalo, taigi susidoroti buvo visai nesun
ku. Išeitis surasta tariamai atsisakius žurnalo
versijos ir oficialiuose planuose pateikiant ren
giamus numerius kaip teminius rinkinius.
Atkūrus nepriklausomybę, iš pradžių iški
lo nemaža organizacinių, materialinių ir tech
ninių leidybos sunkumų, kurie kelerius metus
trikdė sistemingą žurnalo pasirodymą. Laimei,
kliūtys pamažu buvo įveiktos, ir „Problemos"
įgavo naują kvėpavimą, kartu išsaugodamos

gerąsias tradicijas, iš kurių pažymėtinas ben
dradarbiavimas tiek su kitų šalių filosofais, tiek
su kitų mokslų - gamtos, socialinių ar huma
nitarinių - atstovais. Tačiau pagrindinė redak
cijos veiklos kryptis - tai darbas su jaunais, per
spektyviais autoriais, jų mokslinio aktyvumo
skatinimas. Kita vertus, redakcija siekia palai
kyti ryšį su skirtingų kartų autoriais, skatina
jų bendradarbiavimą, veržlumą jungdama su
patirtimi. Kaip akivaizdų tos tendencijos įro
dymą galima paminėti tą faktą, kad leidinyje
buvo publikuoti pasitraukusių iš wenimo fi
losofų K. Rickevičiūtės, J. Girniaus, J. Gri
niaus, J. Repšio, E. Meškausko, V. Sezemano
bičiulio N. Hartmanno ir kitų iškilių asmeny
bių laiškai, kurie konkrečiomis detalėmis iliust
ruoja socialinę ankstesnių laikų atmosferą, at
veria ne vieną kūrėjų asmenybės bruožą, jų
kasdienę buitį ir pateikia medžiagos lietuviš
kos filosofijos istorijos tyrinėtojams.
O kokia leidinio ateitis? Pokalbį šia tema
minėtame išplėstiniame redaktorių kolegijos
posėdyje pradėjo dekanė doc. B. Pociūtė. Ji pa
skatino filosofus nesitenkinti pasiektais rezul
tatais, o savo publikacijomis ryžtingiau integ
ruotis į platesnį - Europos ir pasaulio - kon
tekstą. Diskusijose kalbėję Filosofijos katedros
vedėjas prof. E. Nekrašas, doc. Z. Norkus,
doc. N. Lomanienė ir kiti pateikė konkrečių siū
lymų, kaip orientuoti autorius ir organizuoti re
daktorių kolegijos darbą, kad puoselėdami fi
losofinę mintį lietuvių kalba, kartu ieškotume
galimybių būti žinomi ir svetur. Tokia turėtų būti
leidinio strategija artimiausiais metais. Tai, su
prantama, susiję su nemažais sunkumais, bet
atkakliai dirbant juos galima įveikti ir atversti
naują puslapį „Problemų" istorijoje.
Česlovas Ka.lenda
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