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sąlygotai ideologijai išreikšti pasirenkami
tokie estetiniai produktai, kurie geriausiai
atitinka visuomenei reikalingą santykį su
tikrove, geriausiai perteikia jos nuotaiką.
l. Rapoportas (LTSR MA.) pastebėjo, kad
estetiškumo kategorija yra istorinė. Este
tiškumo kriterijai yra sociališkai determi
nuoti, kintantys. Menas tirtinas tik tam
tikros kultūros sistemos kontekste. Jis ,turi
būti aprašomas etnologiškai.
Įsijungęs į diskusiją apie meno speci
fiką, A. Zalatorius paminėjo išvadą, ku
rios jis priėjo, mėgindamas rasti atsakymą
į klausimą, kas yra apsakymas? Apsaky
mas - tai nepakartojamas derinys elemen
tų, kurie pavieniui sutinkami daug kur,
ne tik apsakyme. Vadinasi, meno kūrinys,
gal būt, irgi yra toks nepakartojamas ele
mentų derinys.
Doc. K. Stoškus, kurio pasisakymu bai
gėsi simpoziumo darbas, aptarė keletą dis
kusijoje paliestų metodologinių problemų.
Klausimas apie intuicijos, empirinių me
todų santykį su logine analize, pasak jo,
nėra išimtinė estetikos problema: ji bend
ra visiems mokslams. Todėl atrodo nepa
grįsta nuomonė, siūlanti meną interpre
tuoti intuityviai, poetiškai, atsietai nuo
teorinės analizės. Neturėtų mūsų gąsdinti
ir estetikos kategorijų
neapibrėžtumas.
Visi mokslai susiduria su neįveikiamais
sunkumais, kai mėgina surasti griežtus ir
galutinius savo kategorijų apibrėžimus.
Bet tai neturi mūsų orientuoti nei į re
liatyvizmą, nei į intuityvizmą. Objektą pa
žinti, teoriškai paaiškinti neįmanoma be
visuotinai patikrinamų loginių procedūrų,
be daugiau ar mažiau apibrėžtų sąvokų,
taigi be objekto supaprastinimo, susche. matinimo. Bet tik per tą paprastumą, api
brėžtumą, tikslumą, schematiškumą teori
niai modeliai tampa objektyviai kontro
liuojami, tik taip pasiekiamas pažintinei
·

veiklai būtinas nu'iseklumas ir nepriešta·
ringumas.
Savo ruožtu intuicija nėra nei paslaptin
gas mistinis įkvėpimas, nei ypatingos pri
gimties žmonių sintetinė pagava, nepri
klausanti nuo jų teorinės patirties. Vieno
kia teoretiko ir kitokia sveiku protu be
sivadovaujančio žmogaus intuicija. Pažim
mas, kuris remiasi sveiko proto suformuo
ta intuicija, lieka sveiko proto ribose.
Vadinasi, iš to, kad meno (ir estetišku
mo) specifikos aprašymai susiduria su ne
mažais sunkumais, nereikėtų daryti išva
dos, jog jos iš viso negalima teoriškai
aprašyti arba jog teorija gali atskleisti
tik jos pavienes savybes, bet ne esmi
nius bruožus. Toks pat atrodo nepagrįs·
tas požiūris, kad meną galima aprašyti tik
kažin kokiu teorijų „pluoštu", o ne at
skira teorija.
Aptardamas meno formalaus aprašymo
galimybes, K. Stoškus pastebėjo, kad po
lemika tarp formalistų ir turinistų arba re
dukcionistų ir iredukcionistų reiškia kon
fliktą tarp viena kitą papildančių teori
nių programų. Iredukcionistai, anot tarybi
nio lingvisto l. Revzino, pasirodo visada
teisūs teigdami, kad niekada negalima kū
rinio iki galo formalizuoti, bet ką galima
formalizuoti, įrodo tik redukcionistai.
Pratęsdamas diskusiją apie meno vertės
nustatymo galimybes, K. Stoškus išreiškė
kritišką požiūrį į kai kurias mintis, per
vertinusias meno funkciją, jo vertės ne
apibrėžtumą. Kūrinio vertė gali būti at
skleista ne apskritai, o tik konkrečios
kultūros kontekste. Tik pagal šį kontekstą
ir gali meno kritikas atskirti vertingą,
reikšmingą kūrinį nuo menkaverčio, meno
faktą - nuo ekstrameninių dalykų.
Baigiant simpoziumą, buvo susitarta to
kio pobūdžio diskusijas organizuoti ne re
čiau kaip kartą per metus.
·

Z. Ja c k ū n a s
KATAI.IKYBfl IR ŠIUOI.AIKINt! IDEOLOGINfl KOVA
Šia tema 1975 m. gruodžio 1 1- 12 d.
Vilniuje, LTSR Mokslų akademijoje įvyko
tarprespublikinė konferencija, organizuota
Filosofijos, teisės ir sociologijos skyriaus
prie LTSR MA Istorijos instituto kartu su
Visuomenės
mokslų
akademijos
prie
TSRS CK Mokslinio ateizmo instituto ir

Užsienio
ideologinių
srovių
problemų
Moksline taryba prie TSRS Mokslų aka
demijos Prezidiumo Visuomenės mokslų
sekcijos. Pranešimus, kurių medžiaga buvo
išspausdinta dar prieš konferencijos pra
džią 1, skaitė Maskvos, Leningrado, Ukrai
nos, Baltarusijos, Latvijos, Lietuvos moks-

l KaTOAl�3M l! COBpeMeHHasr ll,l!,eOAOrI-I'IecKasr 6opb6a (MaTep11a.l\bl Hay'iHOH KOH
cpepem:.µrn). B„ 1975, c. 198.
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lininkai, gvildenantys religinės pasaulė
žiūros kritikos ir materialistinės pasaulė
žiūros formavimo bei šiuolaikinės ideolo
.ginės kovos problemas.
Pranešimą „Apie Lietuvos partinės or
:ganizacijos patirtį ateistiniame auklėjime"
perskaitė Lietuvos KP CK Propagandos
ir agitacijos skyriaus vedėjas J. Kuolelis,
Pranešėjas pažymėjo konferencijos aktua
lumą mūsų respublikai: Tarybų Lietuvoje
labiau, negu daugelyje kitų respublikų,
jaučiama. katalikų bažnyčios įtaka kasdie
niniame gyvenime; esama ir tarptautinio
klerikalizmo poveikio, nes Lietuvoje pa
grindinė tikinčiųjų dalis yra katalikai.
Prieš 35-40 metų katalikų bažnyčia už
ėmė vadovaujančią padėtį visose Lietuvos
ekonomikos, politikos, kultūros ir dvasinio
gyvenimo srityse, Lietuva buvo viena iš
religingiausių šalių Europoje. Ateistinės
kovos pagrindas - socialistinio gyvenimo
pažanga. Bet tai nemažina ateistinio auk
lėjimo svarbos, ypač turint galvoje, kad
katalikų bažnyčia siekia ir moka taiks
tytis prie kintančių gyvenimo aplinkybių.
Šiuo metu katalikybė laiko save pagrindi
ne žmogaus teisių, nacionalinių interesų,
dorovinių principų gynėja bei saugotoja,
moka apeliuoti į žmogaus jausmus, remtis
1iimtametėmis tradicijomis. Todėl ateisti
niame darbe būtina suprasti tradicijų ir
psichinių veiksnių svarbą. Neapsiribojant
religinės pasaulėžiūros kritika, reikia gi
liau atskleisti pozityvų ateistinio huma
nizmo turinį, marksistiškai aiškinti tuos
klausimus, kurie ilgą laiką buvo religijos
monopolis.
Nemažai pranešimų buvo skirta kintan
čioms socialinėms-ekonominėms bei poli
tinėms katalikybės koncepcijoms, jų san
tykiui su svarbiausiomis šiuolaikinio gy
venimo koncepcijomis bei klerikalinio an
tikomunizmo kritikai. Prof. L. Velikovi
tius (Maskva) savo pranešime „Kataliky
bės vaidmuo ideologinėje šiuolaikinio ka
pitalizmo sistemoje" nurodė, kad katali
kybės vaidmuo daug priklauso nuo jo pa
plitimo pasaulyje. Katalikybės krizė dar
nereiškia, kad ši religija yra praeities
dalykas. Dabartiniu metu Vatikanas sie
kia visuomenės pritarimo savo taikos lo
zungais, pacifistine veikla, bandymais su
derinti katalikybės ir socializmo idėjas.
Šiuo me.'u suaktyvėjo veikla prieš Tary
bų Sąjungą. Kalbėdami apie krikščioniškąjį
socializmą, katalikų ideologai faktiškai
kovoja prieš realųjį socializmą.
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Nemaža informacijos apie reakcinį ofi
cialios bažnytinės hierarchijos vaidmenį
politiniame Portugalijos gyvenime nuo
XX a. pradžios iki šių dienų buvo pa
teikta M. Andrejevo (Maskva) pranešime
„Bažnyčia ir revoliucija Portugalijoje",
kurį perskaitė L. Velikovičius.
Drg. J. Kryveliovo (Maskva) pranešime
„Popiežius ir modernistinės tikybos kon
cepcijos" buvo kalbama, kad dabartinė
popiežiaus reakcija į modernistines atsi
naujinimo koncepeijas, palyginti su XIX a.
pabaigos-XX a. pradžios
nusistatymu,
yra kur kas nuolaidesnė. Vis tik moder
nistinės koncepcijos nereiškia, kad iš re
ligijos lieka tik forma. Ir modernizuo
toje katalikybėje lieka pasaulio sudveji
nimas, apeliuojama į antgamtinį, trans
cendentinį pasaulį. Tik kai tokio nusista
tymo neliks, bus galima teigti, kad išnyko
ir religija. Vatikanas stabdo atsinaujini
mą, bet jis jau neturi ankstesnės sociali
nės padėties ir galimybių. Bijodama tie
sioginio skilimo, bažnyčia priversta daug
su kuo taikstytis; pavyzdys - aiškiai ere
tiško Olandų katekizmo įteisinimas.
Istorijos kand. R. Raškova (Leningradas)
pranešime „Katalikybė ir kontrakultūra"
apžvelgė jaunimo nepasitenkinimą bažny
čios mokymu ir jos prakti,ka. Jaunimo pro
testas prieš tradicinius socialinius institu
tus, jų ideologiją ir buržuazinio pasaulio
etines
normas
pasireiškia
vadinamąja
kontrakultūros ideologija. Kontrakultūra tai gana margas, eklektiškas judėjimas,
apjungiantis
įvairius
reiškinius
nuo
hipizmo ir narkomanijos iki religinių
mistinių naujo dievo, naujo Kristaus (Kris
taus-Superžvaigždės) ieškojimų. Vienas iš
žymiausių kontrakultūros teoretikų T. Ro
zakas įrodinėja, .kad šio judėjimo formuo
jamas naujas religinis-mistinis jutimingu·
mas galįs tapti šiuolaikinės visuomenės
dvasinio atgimimo pagrindu, „įkvėpti gy
vybę mirtį skleidžiančiai gyvenimo dyku
mai". Bažnyčios teoretikai dėmesingai seka
šį judėjimą, neatsisakydami ateityje pa
naudoti kai kurių kontrakultūros idėjų,
„gaivinančių teologiją ir ją pamokan
čių", kad ji labiau pateisintų egzistenci
nius tikinčiųjų lūkesčius. Katalikų bažny
čia naudoja tradicinę taktiką: ji perdirba
ir savaip interpretuoja šį jai pavojingą
visuomenės reiškinį, mėgindama pakreipti
jo raidą sau palankia kryptimi, ir tuo
pačiu pašventina jį, liudijantį apie šiuo
laikinio pasaulio religinės sąmonės krizę.
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V. Niunka gvildeno kai kuriuos Vatikano

„Rytų politikos" aspektus. Sužlugus „šal
tojo karo" politikai, išryškėjo naujoji Va
tikano politinė orientacija. 70-ųjų metų
pradžioje Vatikanas buvo priverstas pri
pažinti, kad socializmas nebeatrodo laiki
nas reiškinys, eksperimentas, o yra reali
ir vis stiprėjanti jėga. Kairieji bažnyčios
hierarchijos sluoksniai vis daugiau kalba
apie suartėjimą, dialogą su komunistais,
nors susilaukia Vakarų Vokietijos, Itali
jos ir kitų kapitalistinių šalių reakcinių
sluoksnių bei paties Vatikano pasiprieši
nimo. Teigiami poslinkiai katalikybės po
litikoje nereiškia, kad pakito jos ideolo
ginė pozicija; atvirkščiai, politinėmis prie
monėmis siekiama sustiprinti jos senąsias
ideologines pozicijas.
Susidomėjimo susilaukė pranešimai, kur
buvo aptariamos naujos filosofinės bei teo
loginės katalikybės doktrinos, tendencijos,
katalikiškojo modernizmo sąveika su ki
tomis šiuolaikinėmis buržuazinės filosofijos
srovėmis.
Prof V. Garadža (Maskva) nagrinėjo
santykius tarp katalikiškojo modernizmo ir
neotomizmo. Neotomizmas savo laiku ban
dė atnaujinti katalikybę, padėti jai pri
imti buržuazinę kultūrą. Tuo tikslu buvo
ne tiek pritaikoma bažnyčios ideologija
pakitusiam pasauliui, kiek šiuolaikinis pa
saulis interpretuojamas, suvokiamas tradi
cinių struktūrų rėmuose, tuo pačiu mėgi
nama parodyti tomizmo pagrindų nesu
griaunamumą. Modernizmas kritikavo neo
tomizmą, kaip negyvybinę filosofinę dokt
riną, priekaištaudamas, kad neotomizmas
nemato socialinės, dvasinės visuomenės
iinamikos, istorinio vystymosi idėjos, kad
iam svetimas požiūris į tiesą, kaip santy
kinį. besivystantį procesą, kad jis sumen
kina subjekto, žmogaus vaidmenį. Tokios
3iuolaikinio
modernizmo
formos,
kaip
P. Tejaro de Šardeno krikščioniškasis evo
liucionizmas, E. Munjė personalizmas ir
pastaruoju metu ypač įtakingas K. Rane
rio transcendentinis tomizmas, aišku, ne
siekia griauti religijos pagrindų, dėl ko
juos kaltina neotomistai. Modernistai sie
kia išlaikyti religinę sąmonę šiuolaikinia
me pasaulyje.
Tai, ką modernistai kėlė dar XIX a. pa
baigoje ir už ką jie būdavo griežtai bau
džiami, žymiu mastu bažnyčia realizavo
11 Vatikano susirinkime. Jame buvo apsi
ribota tuo, kad pripažintas Tomo Ak.vinie-

cm autoritetas teologijoje, o jo pasieki
mai filosofijoje buvo nutylėti. Tai sustip
rino modernizmo pozicijas ir pagausino jo
gretas. Šiuolaikinis modernizmas vis labiau
linksta laisvai interpretuoti dogmas, orien
tuojasi į M. Haidegerio išvystytą egzis
tencializmo variantą, Tomas Ak.vinietis
kaltinamas iškreipęs krikščionybės egzis
tencialinę reikšmę, užgožęs ją racionalis
tiniais teiginiais.
Po Tomo Ak.viniečio 700 m. mirties ju
biliejaus (1974) išsiuntinėtame Pauliaus VI
laiške vėl pabrėžiamas Tomo Ak.viniečio,
kaip filosofo ir teologo, mokančio šiuo
laikinį žmogų teisingai mąstyti, autorite
tas. Bet čia duodami ir svarbūs paaiškini
mai: buti tomistu, vadinasi, papildyti to
mizmą tomis naujovėmis, kurias iškelia
šiuolaikinė filosofija. Taigi reikalingas ne
pats tomizmas, o tomizmo įkvėpta filoso
fija. Praėjus 10 metų po Vatik!lnO II
susiĮinkimo, santykis tarp katalikybės tra
dicinės tendencijos ir modernizmo tampa
dar sudėtingesnis: šios formos smelkiasi
viena į kitą ir jų išskyrimas darosi gana
santykinis. Modernizmas vystosi išoriškai
prisitaikydamas prie Tomo Ak.viniečio au
toriteto. Paulius Vl negiria atsinaujinimo
tendencijų, bet ir neužkerta joms kelio.
Prof. J. Minkevičius (LTSR MA) apta
rė mokslo ir technikos revoliucijos santykį
su katalikiškuoju pasaulėvaizdžiu. Šiuo
laikinės katalikybės ideologines pozicijas
apsprendžia ne tik tradiciniai veiksniai,
bet ir ta konkreti situacija, kurią šiandien
sąlygoja mokslo bei technikos revoliucija
ir jos pasekmės. Zinoma, katalikiškasis pa
saulėvaizdis iš esmės nepakito, nes yra
ribojamas katalikybės teologijos ir filoso
fijos. Galima kalbėti tik apie tam tikrą
modifikaciją. Mokslo bei technikos revo
liucija sukūrė daugybę depersonalizuotų,
anonimiškų kontaktų arba kitaip - totali
nį susvetimėjimą. Tuo pačiu religija, atlie
kanti kompens.cinę funkciją, sustiprino
savo komunikacinį vaidmenį. Galima tvir
tinti, kad mokslo ir technikos revoliucija
religinį procesą pakreipė į žemiškąją pu
sę, socialinį pasaulį, į žmogaus sferą, nors
konceptualinis aparatas liko tas pats. Silp
nėja teocentrizmo ir antropocentrizmo,
dvasios ir materijos prieštaravimas. Vis
labiau plinta rytietiškos religinės bei eti
nės idėjos, ypač zen-budizmo, kuris ne
taip griežtai, kaip katalikybė, priešpasta
to šį ir aną pasaulį. Filosofinė objekto ir
subjekto santykio· problema įgauna val-
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dymo problemos pobūdį. O čia religija sau
skiria svarbų vaidmenį.
Svarstydami ateities perspektyvas, kos
minių, branduolinės energijos, genetikos,
neurologijos ir kitų mokslo
atradimų
praktinio panaudojimo pasekmes žmogui,
religijos teoretikai aiškina bet kokio ži
nojimo ir jo praktinio pritaikymo etines
ribas, prie kurių išsaugojimo jie mano
.galį daugiausia prisidėti. Taigi katalikybė
ne tik siekia diskredituoti mokslo bei tech
nikos revoliuciją socialiniu ir ypač hu
manistiniu požiūriu, bet ir gauti ideolo
ginės bei psichologinės naudos iš jos prob
lemų.
Doc. B. Kuzmickas (LTSR MA) savo pra
nešimą skyrė socialinio aktyvumo proble
mai šiuolaikinėje katalikybėje. Pranešėjo
pastebėjimu, įprasta tvirtinti, kad katali
kybė, kaip ir bet kuri kita religija, su
mažina praktinės pertvarkomosios veiklos
reikšmę, slopina žmogaus socialinį akty
vumą. Bet, kita vertus, vien šios konfe
rencijos medžiaga liudijanti, kad katali
kybė, jos institutai ir tikintieji nelieka
nuošalyje nuo aktualių gyvenimo klausi
mų, yra gana aktyvūs daugelyje visuo
meninės veiklos sričių. Reikia turėti gal
voje, kad katalikybė yra kur kas dides
nis judėjimas, negu oficiali katalikybės
filosofija - neotomizmas ir aukštosios dva
sininkijos dokumentai. Iš tų pačių dogmų
gali būti daromos skirtingos socialinės,
kultūrinės išvados. Pranešėjo manymu, ka
talikybės pasaulėžiūroje yra tam tikros
idėjos, psichoideologiniai stereotipai, ku
rie gali skatinti tikinčiųjų socialinį akty
vumą,- priešingu atveju negalėtume pa
aiškinti modernistų, iš dalies ir kairiųjų
katalikų veiklos.
Doc. A. Gaidys (LTSR MA) pranešime
„Šiuolaikinės katalikybės modernizacijos
proceso prieštaringumai" kėlė klausimą,
kur yra religinio modernizmo ribos ir kaip
vertinti šį procesą ateistinės kovos po
žiūriu. Katalikybė susidurianti su jai ne
išsprendžiamu prieštaravimu: socialinė pa
žanga, mokslo ir technikos revoliucija
verčianti bažnytininkus religiją moderni
zuoti, nes kitaip jai nebeliktų vietos šiuo
laikiniame
pasaulyje;
tačiau
radikalus
religijos modernizavimas naikina jos esmi
nius bruožus, t. y. veda prie religijos iš
nykimo. Dėl to •bažnyčios vadovybė sten
giasi mod�rnizmą apriboti tik išorinių
formų bei taktinių priemonių keitimu, pa
likdama nepaliestą seną turinį. Tačiau re·
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ligiją ardantys prieštaravimai išlieka, ir
jie vis labiau gilėja.
Aspirantė L. Jekentaitė (VVU) apžvel
gė katalikybės santykius su froidizmu.
Plintančios Z. Froido idėjos buvo ryškiai
ateistinio atspalvio. Dėl to katalikų teo
retikams pradžioje jos atrodė nepriimti
nos,
kaip
biologizuojančios žmogaus
prigimtį, žeminančios asmenybės otumą,
pakeičiančios jos laisvę griežtu determiniz
mu ir pan. Tačiau, vis giliau. skverbian
tis froidizmui į visas Vakarų kultūros sri
tis, katalikų teoretikai (šveicarų katalikų
psichoterapeutų sąjunga) atkreipė dėme
sį į „nesąmoningos
psichinės
veiklos",
„neurozės", kaip moralinio konflikto pa
sekmės, ir kitas idėjas. Jomis bµvo imta
interpretuoti katalikybės teiginius apie
žmogaus moralę, sąžinę, nuodėmę, meilę
ir pan. Tolesnį psichoanalizės ir religijos
suartėjimą paskatino K. Jungo darbai, o
šiuo metu tas dvi sritis bando tvirtai su
jungti E. Fromas savo „humanistinėje psi
choanalizėje".
Prof. I. Zaksas (LTSR MA) aptarė lie
tuvių klerikalinės emigracijos ideologų ry
šius su egzistencializmu. Katalikų autorių
(P. Celiešiaus, A. Maceinos, J. Girniaus,
R. Gaidamavičiaus) pastangos panaudoti
egzistencializmo teiginius religinių dogmų
atnaujinimui, pranešėjo manymu, paaiški
namos krikščionybės ir egzistencializmo
problematikos, idėjinių pozicijų ir sociali
nio vaidmens artimumu.
Filosofijos kand. J. Mačiulis (VAPM)
kritikavo Lietuvos katalikų dvasininkų pa
žiūras aktualiais šiuolaikinės visuomenės
klausimais. Pranešėjas atkreipė dėmesį į
tai, kad svarbu išsiaiškinti Tarybų Sąjun
gos teritorijoje veikiančios katalikų baž
nyčios visuomeninės politinės orientaci
jos kitimo kryptį. Dabartiniu metu kata
likų bažnyčia tarybinę tikrovę vertina
teigiamai. Ji siekia pasirodyti skatinanti
tikinčiųjų socialinį aktyvumą, kelianti nau
ją dorovinį idealą ir pan. Todėl dabar
negalima apsiriboti atskirų kunigų darbo
kritika, bet vis didesnį svorį turi įgauti
gilesnė ir bendresnė religinės pasaulėžiū
ros kritika
Doc. J. Aničas pranešime „Klerikalinė
lietuvių emigracija ir katalikų bažnyčia
Lietuvoje" palietė kai kuriuos katalikų
bažnyčios Tarybų Lietuvoje modernizavi
mo aspektus. Pateikė medžiagos apie lie
tuviškąjį
liturginės reformos
variantą:
dabar ypač pabrėžiama gimtosios kalbos
·

uo

reikšmė, sąmoningas religinių apeigų at
lik\,lnas, bendros maldos ir giesmės, ven
giama išpuolių prieš kitas religijas.
Filosofijos kand. N. Kozačišin (Lvovas),
remdamasi Vakarinių Ukrainos sričių me
džiaga, nušvietė kai kurias šiuolaikines
tendencijas katalikų dvasininkų pamoks
luose. Bažnyčia nevengia spekuliuoti ta
rybinių žmonių pergyvenunais, susijusiais
su n pasauliniu karu, nacionaliniais, tė
viškais ir kitais jausmais. Naudojama ir
uzs1enio propagandinės literatūros me
džiaga.
Filosofijos kand. J. Prokošina (Minskas)
perskaitė pranešimą „Kai kurie kataliky
bės vystymosi Baltarusijoje ypatumai",
kurį parengė kartu su filosofijos kand.
E. Doroševičiumi. Ji nurodė istorines prie
žastis, dėl kurių katalikybė neįgavo tvir
tesnių pozicijų Baltarusijoje.
Istorijos kand. Z. Balevico (Ryga) pra
nešime „Latvių emigracijos katalikiškojo
sparno klerikalinis antikomunizmas" buvo
keliamos ateistinio auklėjimo problemos.
Pranešėjo nuomone, reikia visų pirma kelti
istorinį gyventojų išprusimą; antra, nega
lima religijos, kaip specifinės visuomeni
nės sąmonės formos, ištirpdyti bendroje is
torijoje, bet būtina giliai atskleisti pačios
religijos istoriją.
Istorijos kand. A. Balsys (LTSR MA) kal
bėjo apie katalikiškojo klerikalizmo ir bur
žuazinio nacionalizmo ryšį antikomunisti
nėje
propagandoje.
Filosofijos
kand.
J. Jastrebovas (Maskva) - apie kataliky
bės ir masių religinės sąmonės evoliuci
ją. Mokslinė bendradarbė
A. Vasiljeva
(Kijevas) analizavo panteizmo tendencijas
šiuolaikinėje_ katalikų teologijoje.

Mokslinis bendradarbis B. Deksnys (LTSR
pranešime „Krikščioniškojo huma
nizmo antinomijos JietuVių emigracijoje"
pastebėjo, kad daugelis katalikų autorių,
kurie anksčiau buvo humanizmo prieši
ninkai arba jam indiferentiški, dabar ėmė
laikyti save teocentrinio humanizmo šali
ninkais. Šis humanizmo variantas yra kur
kas konservatyvesnis už oficialiąją' Vati
kano II susirinkimo ir enciklikos „Popu
lorum progressio" koncepciją.
Konferencijos pabaigoje buvo išklausy
ta keletas bendro pobūdžio pasisakymų.
. Doc. J. Veišo (Ryga) nuomone, kataliky
bės krizė jau nieko nebestebina. Ją pri
pažįsta ir patys teologai. 'Dar daugiau, jie
net teigia, kad krikščionybė iš esmės yra
„krizės filosofija", nes gimė krizės situa
cijoje; dabar ji pergyvenanti savo eilinę
krizę, kuri būsianti įveikta, kaip ir visos
kitos. Dėl to šiuo metu reikia tyrinėti
šios krizės specifiką, parodyti jos negrįž- ,
tarną pobūdį.
Kai kurias lietuvių emigrantų koncep
cijų kritikos problemas palietė žurnalo
„Komunistas" vyr. redaktorius prof. G. Zi
manas, LTSR MA narys korespondentas

MA)

J. Macevičius.

Uždarydamas konferenciją, Visuomenės.
mokslų akademijos prie TSKP CK Moks
linio ateizmo instituto direktoriaus pava
duotojas prof. V. Garadža pažymėjo dide
lę mokslinę ir ideologinę konferencijos
reikšmę. Kaip matyti· iš pasisakymų ir kaip
rodo atliktas darbas, jo manymu, Vilniuje
susiformavo rimtas šiuolaikinės kataliky
bės tyrimo ir kritikos centras.
L. Je k e n t a i t ė

KAS YRA MOKSLAS1
TSRS Filosofų draugijos Lietuvos sky
riaus logikos ir mokslo metodologijos sek
cija surengė simpoziumą „Logika, mokslo
metodologija ir mokslo kūrybos procesas".
Simpoziumas įvyko 1976 m. vasario 2 d.
Vilniaus valstybiniame V. Kapsuko uni
versitete. Jame dalyvavo dėstytojai, aspi
rantai ir mokslo darbuotojai iš Vilniaus,
Kauno ir Voronežo.
Sekcijos pirmininkas prof. R. Plečkaitis
(VVU) įžanginiame žodyje pasakė, kad
mokslinės veiklos efektyvumas, jos rezul
tatai priklauso visų pirma nuo mokslinin
ko mąstymo būdo, naudojamų metodų bei

priemonių. Todėl tyrinėtojų susidomėji
mas savo darbo organizavimo bei planavi
mo, tyrimų metodologijos ir istorijos klau
simais šiuolaikinės mokslo bei technikos
revoliucijos sąlygomis yra sveikintinas ir
palaikytinas. Tai - reikalingas, aktualus ir
perspektyvus darbo baras tiek pradedan
čiam, tiek prityrusiam mokslo darbuotojui.
Simpoziume buvo perskaityta 15 prane
šimų logikos, gnoseologijos, mokslo is
torijos, estetikos, psichologijos, nemark
sistinių gnoseologinių, sociologinių bei eti
nių koncepcijų kritikos klausimais.

