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KONFERENCIJOS
Miestas Ir žmogus
1990 m. spalio 12-13 dienomis Klaipėdoje vyko konferencija "Miestas ir
1
tmogus: milai ir utopijns" • Ją organiz.avo Lietuvos filosofų draugijl15 Klaipė·
dos skyrius, materialiai rėmė Klaipėdos firma "Arta". Tai antroji konferencija
Klaipėdoje; pirmoji buvo surengta 1989 m. rudenj.
KonCercnciją jtanginiu 1.od?.iu pradi'jo Klaipėdos miesto tarybos pirmi
ninkas V. čepas.
Žmogau� ir vietovės sandūros ontologinės proNematikos išl)ikinimui,
jos pagrindimui preci1inių mclafilikos kategorijų lygmenyje savo pranešimą
paskyrė A.

ŠliogtriJ

(Vilniaus universitetas). Jo pranc�imas "Filotopijos met

menys• - tai sistemi�kas onwlo�ijo:; etiudas, sutelktas

i

ontinio fmogaus ir

vii:tovės sąly�io apibrėltics paidką. Filotopija pranešimo autoriu.s jvardijo
tokj mąstymą. kuris "nukreiptas

i

būties atvirumo vietą ir j tą vietovę, kurioje

jvyksta būties atvertis·.

K. StoJlau (Vilniaus universitetas) konferencijai parengė pranešimą "Mi·
tuloginės tradicijos ir istorijos konniktas miesto kultūroje". Jame iš�kinamas
mito ir miestų civili1.adjos genezės ncvicnalaiki�kumas. Būtent mitai, pasak
pranešimo autoriaus, uftikrino miesto jsig)venimą kultūrinėje terpėje, atliko
jo etiologinio jprasminimo, autoriteto jtcisinimo bel vaidmens sakrali1.avimo
funkcijas. Mitologinės tradicijos dėka miestas buvo sureillminlas ir interpre
tuotas kaip pasaulinis, net kosminis rci�kinys. Kita vertus, istorinb raidos są
lygotos miesto veiklos i�siskaidymas lėmė ir kla.�ikinio mito vientisumo
suirim1Į, jo ilgaamlio sociokultOrinio 11utoriteto destrukciją.

L Donslci.r (Vilniaus univcr.;itetas) pranešime "Mito ir istorijos sandora
Vakarų miesto chill1.acijoje" kėlė ir argumentavo idėją. jog miestas ontokul
tūrinėje ir sociokuhūrinėje plotmėse rci�kėsi pirmiausia kaip fundamentaliąją
katt'gorijų "laikas" ir "erdvė" turinio supona,·imo bei to turinio reorganizavi1 Konfrrmcijoo mrdli•ga pas1lrltol• lcidill)jr "Miestu ir 1mncus: mitai ir utopijoa". Klaipėda. - 1990
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mo epicenmu. Nors miestas atsirandi kaip sakrc11inis, religinis, milinėmis
"erdvė�· ir "laiko" iampratomis j prasminta s rcnomenas, tačiau jau anrikinis

miestas laikytinas "mito ir i storijos jtampos lanku". Viduram!ių miesta� apta
riamas kaip "sakralinlo Ir sekuliarinio erdvėlaikinių pol ių optimalaus balanso
bel taikaus dualizmo epocha". Renesanso kultūrinė orientadja, rcorgani1avu�i
miesto idėją ir miesto fizinę rea lybę pagal •n;nQraliosios tvarko�· principus,

atvėrė kelią tai vakarietiškai miesto reOeksijai, kuri filuuoja dramati�ką "miti
nio" Ir "istorinio" miestų antinomiją. Pranr�ime aplvelgiam\JS \'ėlcsnių laikų
pastan5os atstat)1i mitinį - sakralinj mies to statusą ir parodoma, kodėl jos ne
retai tėra utopinės.
R Kazlauskas (Vilniau s universitetčlli) prand1mą "Miestas Ir pilietinė \i
suomenė" paskyrė tam miesto evoliucijos as pektui , kuriame mėginta jtvelgtl,
"kaip mieste formavosi pi l iet inė vi�uomenė, t.y. dialogu, �utartimis ir toleran

cija grindžiama ir kaip tik tmiė l jau nebe
Pranešimas iš s kyrė tris iswrinius

Romos

gamti�k;11 surėJy1a žmonių bendrija".
miesto tipus : uricnto miestą, graikų polj,

miestą, parodydamas skirt ingą

ir ne\'icn:1rl'ik!mj kii.:hicno jų vaidme

nj va lstybės, pilietinių asociacijų ir piliel'io-asmcns raiškų sąlyt:ojime.
V Vaft'·i{ius

(ŠPI

K laipėdos fakultetas) prandime "Vicni�umas mieste•

akcentavo mintj, jog m�ų pu blicistikjoje ir net kultOrologij1 lje itin gajus de

kJarat)VUS, e mOlijomis pagrįstas kaimo "naiūralumo• ir miesto, kaip svetimo
žmogaus prigimčiai darinio, suprie�inimas . Šią policiją siOI.! \'crtinti kritll
kiau, analizuoti kaimo ir miesto opozic iją pla te� ni a me visuof'tenės raidos
kuntelute.
L Jakm·o"yti (Lie t u os kon�er.alorija) savo pranešime "Religijos situa
•

cija

urbanistinėje civilizacijoje" \'adovarn�i nuostata, kad religingumas t.el jo

pokyčiai Meg�polio struktūrų įtakoje nagrinėtini trijuose skirtinguose religin·
gurno raiškos lygmenyse: personaliniame, konceptu1liniame Ir ritualiniame. Ji
tvirtino, jog r itua l inis {bendruomen inis, pa rapijm is) religingumas urbanizaci
jos sąlygomis nei� vengiamai nyksta. Koncc pt ua l inio religingumo egzistavimo
galimybės did m ieslyje

irgi yra

sudėtingus , nes pasigendama adckva�ių teologi

nių - pastoracinių doktrinų . Individualus-personalinis religingumas prandi
me buvo interpretuot� kaip "vie1.intelė ou.ė", kurioje trnogus atsigręfia

Į

autentiškas religines vc rty ti t.-s.
Prandime "Filosofinis diskursas, istorlosofinė kultOrfilosofija ir Lietuva•

M. P. Šaulauskas (Vilnia� universitetas) Va karų miesto fenomeną aptvelgė
"individo filosofemos• kontek ste. Sokrati.�kąjj indi\idualųjj atsiskailomybln

gumą jvardij11s "esminiu Vakarų filoso finio diskurso principu•, pranct.ėjas nag-
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rinėjo jo kon ce p tua li n� raidą, aplvelgė su �iuo principu konfrontavwias me1odologines tend.:ncijas.

Pr an e �ime "Utopija , konlliktas ir utopi nė ln!inerija" R. Kncevi(ius (Vil
niaus u n iversitetas) sutelkė dėmesj j utopinės sąmonės 1enezėl bel socialinių
utopijų ti polog ij os klau.�imus. llrylkino skirtumus tarp "utopijū1-modelio",

•u1,,pinio projekto• ir "utopinės veiklos programos•. Teoriškai pagrindė
·

"m i t o " ir "ut opijo �· skinumą; socia linės utopijos, skirtingai nuo mito, dekla
ruoj a

bekoalliiui�kos visuo menės ar grupės sąrangos galimyt>ę. Lygindamas

miesto ir kaimo lcultOrą jų !MfVeikavimo su totalitarinėmis ideologijomis as
pe kt a . pastel>ėjo, j og tradicinis kaimo kultOros ir totalitarizmo principų gimi
ni ngum as glūdi jų nepakantume individualybei; miesto kultO" šiuo po!IOriu
reiktų vertinti palankiau.
A. 811mhlauskas (Vilni:tus universitetas) pranešimą •Ar bQta mleslletll1'.0!i ch·ilizacijos Lietuvns Didl.iojoje K unigaikštystėje?" paskyrė problemati
kai, kuri a1slra11da d.!! L iet uvo\ istorinei raidai adekvačių teorinių bei
empirinių k riterijų, patikim•i liudijančių mlcsto civllir.acijos Ir mi�to ideolo

gijos abir.tdimą mOsų kraite, paieškų.
A. Pi�pali1cs (Maskva) prandime "Hermano Flnlterlino architektOrinb

fantazijos• miesto ir utop ijų

sąveikos problematiką papildė nvhu a.\pcktu: )ls,

remdamasis !io XX a. menininko kūrybos pavyzdn11, nagrinėjo utopinių at
eities miesto vi1ijų specifiką �iuolaildnėje archltekttlroje.
V Pupl)'S

(ŠPI

KJitipėdos fakultf'tas) parengė pranešimą "Aukštoji mo

k)kl:t Klaipėdoje: praeiti�, dabanis, ateitis", kuriame aplvelgė ir pcrlodiuvo
htori•tę mokymo jstalgų raidą � Iame mieste nuo Xlll a. Iki milsų dienų.
M. Knralitnt (Vilnius) pranešime •Apie Lietuvos gyventojų migraciją"
pateikė statistinių duomenų apie svarbiausių demografinių procesų vyksmą
mosų kra!te 1940-1990 m. laikotarpiu.
D. Paras

(Vilniaus

unl\-eBitetas)

konferencijai

P.ren1ė

prandlmą

"Valkų psichinė sveikata: rbJkos veiksniai Ir tarnybos modeliai". Jame akcen
tavo vaikų psichinės sveikatos naujos Ympratos reikmę Ir jlĮ atitinkančių so
cialinių tarnybų bGllnum11 Llet\MJje.
PranešlmlĮ •Apie XX a. Tartu miesto uujuoslu.� rajonus• skaitė A. Kst

nofontovas

(Talinas). Remdamasis konkretaus miesto architektOrlnės Ir socia

linės raidos ypatybėmis, jis kėlė miesto •centro• Ir jo •pakraščių" sąsajų

kolilijas kaip teorinės refleksijos vertą problemą.
G. Baufytt·Č�pinrlc.ient

(Vilniau� u1dver.;itetas) pranešime "Blhllnlo

Apokalip\� mito interpretacija D. H. Lo ren�o (Lawrencc) kOryroje" aptarė,
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kai p bu„·o realizuojamos es m in ių Sio mito prasmių korektyvos, kaip ir kodėl

ra.�}1ojas siekė naujos kri k!čionybės ir pagoni!kojo pa sau l ėva i zdži o sintezės.
Miesto statuso neapibrėltumas dabartinėje Lietuvos jurbdikcijoje bei
politlnėje-1deologinėje situacijoje buvo A. Acaus

(ŠPI Klaipėdos fakulteta.�)

pranclimo "MlestRs valstybėje" leitmotyvas.
L. Zasimauskas

(ŠPI Klaipėdos fakultetas) pranešime "Sakralinis mi�i.1

kultūros matmuo" a tkreipė dėmesj j tai, kad sakrali!kumo Ir profani�kumo
priešslata, religijos fenomenologų

(R. Otto,

M. Eliadc) konsta t uo ta kaip uni

versalus, kultūrini kontekstą bei jo prasmes gener uo j:i nt i s

žmogaus ragkos

būdas, gali būti metodologiškai ve rtinga tyr inėjant miesto ir mito sandoras.
,

Pastarosios pridstatos archetipinis g}vybingult'as jlvelgiamds ir š iuolaikinio

miesto fizinėse struktOrose, ir dabartinio miestiečio elgsenos

todėl vargu ar apskritai gali�a dc m1 1olo gi7.Uola miesto kultOra
A.

1)1mon<1s (ŠPI Klaipėdos fa kul teta� )

pe rsk:i i tė

stereotipume,

.

pranešimą "Miestas ir

jo p ilie tis", kuriame aptarė asmenybi11io žmo gaus atstovavim•J savo miestui
problemas

.

T ai, kokių ideologin ių nuostatų veikiamas buvo ir tehėra t eor in i s urbani-

1.a cijos vybmo Lietuvoje procesų išmanymas, savo prnnešimc •žmngus kaimo

ir m iesto r i bų san ki rtoje : ide ologij os ir metodologija" aptarė P.

takaitis

(Lie

tuvos k onservatorijo� Kla ipėdos fakultetai). P r an eš i me kėlė me todologijos
prioriteto ideologijų a t Migiu reikmę, polemi1.avo su populiariu po ?.iOriu jog
did mi es l yj e žmogui lemta beveik neišvengiama jo egzistencinės oricntacijo�
,

d<'!s trukcij a - "hevietl�kumas".
P.

iakaitis

