
FILOSOFIJOS SEKCIJOS VADOVO ĮŽANGINIS ŽODIS

Nuoširdžiai dėkodamas L. K. M. Akademijos pirmininkui ir 
Centro valdybai už pasitikėjimą suorganizuoti Filosofijos sekciją 
ir jai vadovauti, skelbiu, kad ši sekcija dabar pradeda savo darbą 
ir noriai jungiasi į VIII-jo Akademijos Suvažiavimo veiklą.

Pasinaudodamas sekcijos vadovo teisėmis ir privilegijomis, 
norėčiau padaryti trumpą įvadinį pranešimą, nes suprantu, kad 
mano pareiga yra pristatyti Filosofijos sekcijos prelegentus, aptarti 
jų orientaciją ir charakterizuoti visos sekcijos paskaitų bendrąjį 
vardiklį.

Pirma. Labai apgailestauju, kad į Suvažiavimą negalėjo at
vykti Dr. Vincas Vyčinas, kurį laikau vienu iš kūrybingiausių  
mūsų jaunosios kartos mąstytojų ir rašytojų. Turėdamas atšaukti 
jo paskaitą, visų atsiprašau už nelemtą programos pakitimą ir jos 
sutrumpėjimą.

Antra. Visi šios sekcijos paskaitininkai yra gimę Lietuvoje, 
praleidę vaikystę nepriklausomoje tėvynėje, matę tremties gyve
nimą ir patyrę nelengvą ateivio naštą. Visi jie yra gana gerai 
susipažinę su Šalkauskio, Kuraičio, Maceinos ir Girniaus darbais. 
Taigi, galime pasidžiaugti, kad mūsų prelegentai, nors ir gyven
dami užsienyje, laiduoja ir garantuoja lietuviškosios minties tęsti
numą.

Trečia. Negaliu šios sekcijos dalyvius pavadinti filosofais, 
nes šis titulas, man regis, priklauso tik tiems, kurie filosofiją regi
mai praturtino ir šią discipliną pastūmėjo pirmyn. Tačiau negaliu 
juos pavadinti nė diletantais, nes savo išsimokslinimu, kūryba ir 
profesiniu darbu universitetuose jie išsiskiria iš paprastų filosofijos 
mėgėjų.

Ketvirta. Visų šios sekcijos paskaitų bendrasis vardiklis yra 
žmogaus klausimas. Spėju, kad į šį klausimą čia nebus žiūrima 
kaip į problemą, kurią būtų galima išspręsti, bet kaip į paslaptį, 
kurią bus mėginama bent truputį nušviesti.

Penkta. Reikia pastebėti, kad visuose šios sekcijos prelegen
tuose slypi gilokas istoriškumo pajautimas. Manau, kad jie visi 
vengs analizuoti ir formuluoti vien savo pačių patirtis, bet sieks 
užmegsti pokalbį su praeities mąstytojais. Štai kodėl šioje sesijoje
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girdėsime vardus, kurie daugeliui yra mažai reikšmingi ir kurių  
skelbiamos tiesos daugeliui atrodys mažai aktualios.

Šešta. Šios sekcijos paskaitininkams sunkoka prisipažinti, kad 
lietuviškosios minties ugdymui jie nėra pilnai atsidėję. Jie yra 
lyg tie kariai, kuriems tenka vesti kovą dviejuose frontuose. Norė
čiau prie šio prisipažinimo prijungti vieną paprastutę epigramą, 
kuri, manau, pasakys daugiau negu ilgokas aiškinimas :

Savo mintis, tiktai pribėgdamas, lietuviškai pinu.
Tačiau jaučiu — neveltui gyvenu !


