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KONFERENCIJOS
DVASINf:S VERTYBf:S
KUL TOROS STRUKTOROJE
To kiu p avadinimu 1989 m.
balandžio 14 d. VllI1la:is universi t ete j\yko
respublikinė mokslinė konferencija. Ją
surengė \'!!niaus universitetu Filosofijos
katedra bel Lietuvos fiiosofų draugija.
K onfe rencijo s reikalingumą sąly
gojo parlidt'jęs vlsuoment's dt'mesys
kultūros problematika! pertvarkos bd
tautln!J atgimimo s;ily14on:is. F !! n -; oflnt' j e
UteralOroje ne retai pateikiam! skirtingi
šios problem:-itlkos nagrint'Jimo a spek
taJ: aks l ologin laJ , technologlnial. semiot
iniai . antropolog;nlal. sociologin!ai ir kl.
Įvykusi konferencip tiip pat parodė filo
sofinio kultūros supratimo n ev iena lyti
škumą bel daugiaprasmiškumą.
Konferenc ijos darbas vyko trijose
sekcijose: "Kullarologijos Ir akslologijo:.
teorinės problemos·. �rauUnt's kultams
"Dvasinė
kultara.
ver tybės".
Kultarologijos Istorija.· Buvo perskai tyta
19 pranešimų. Be Lll'tuvos tvrinėtojų.
konferencijoje dalyvavo moks!ininkų Iš
Lenkijos Respublikos.
Įžanginiu žodtiu konfert'nciją
pradėjo Ir pirmosios sekrilos darbui
vadovavo VU Filosofijos katedros ve<lt'jas
prof. E. Nekrašas. Pirmajl pranešimą
perskaitė Lodzės universiteto (LH) Esteti
kos katedros adjunktė J. Clševska. Ji
daugiausia dė:nesio skyrė kultūros bei
vertybių sam;>rataJ Romano lngardeno
filosofijoje. Krokuvos (LH) Jof.ailos uni
versiteto prvfesortus J. L!pecas taip pat
nagrinėjo
akslologinlo
kul tams

.iptbrt'zln:o bel vertyblt• klasifikacijos
problemų o ntol oginius Ir antropologin
i us aspektus. S. Jankauskas (Vilnius)
teigt', ka d antikos filosofija. kaip teorinio
mąs tymo apraiška, nužyminti pagrtndl

nes vertybes - Gt'rl. Groži. 11esą, yra
pirmoji kultams savimonės apraiška. L.
Karpovas (!\aunasi anallzavo akslologln
ius praktinio pažinimo aspektus, apta
rdamas s.1vokų Ir vertybi ų santyki. o R
Kacevidus (Vilnius) - natarallz mo Ir
an•inatara!izmo sro\"ų akslologljvje Iš
tak as bei ra i dą E. Gendrollo (Kaunas)
prandinus buvo skirtas kultams ben
dws!os :r speci!1;it's evoli ucij os santykiui
tcuropocentrizmas ir etnocentr1zmas) bel
šio santykio teorinei Interpretacija!. E.
Krakaus:\as (Vilnius) lškl'lė dvasini ų
vertybių tikroviškumo kl.iusimą ir ap
tar�· dvasm io i!_)'Venlmo clvillzuotame
pasaulyje problemą L. Donskis (Vilnius)
apžvelgt' I storizmo fenomeną. ji sieda
mas su kultaros krizių problema. Pasir
inkta tema pranešėjui sutelkė galimybę
a p ta r ti kai k·Jrias pro blemiškas
i s t or l osofinės
š i u olaikinės
ir
kultaruloginės minties tendencijas.
Antrosios sekcijos darbą pradėjo A.
Var2.11aviėlus (Klai pėd a) . kuris lšktlt
kultoros gener.ivimo pagrindinio vieneto
kl.iusim�. pabrėždamas. kad ne lndl
vJdas. bet tauta yra kultaros kartmo
vienetas. V. Lconavlčlus (Kaunas) pasi·
sakė tiutos kultaros vertės kitimo klau
simu. nurodydamas, kad tautos kultaros
vertę sąlygoja ne tik pavddiJr.a kultara,
bet ir tautinės bendrijos In tegracijos bel
diferenciacijos procesų ypatumai, t.y. ne
ttk ku!ta:-os tautinis savitumas, bet Ir
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aoclalinH raidos sąlygotas atskirų tau
tos grupių kultOrtnH savtmon�s (ldenti
flkacljos) kltimaa. L. Gavrtlenklenb (Vil
nius) prandlmas buvo skirtas naujai
funkclonalJal kultoros vertybių sistemai
aptarti. Prane�ja analizavo nodlenos
kultūroje vykstančių esminių pakitimų
psichologlnl a&pektą. Uteratas V. R1mAa
(Kaunas) lšk�lt hipotezę apie senovints
Kretos kultoros baltlšką)ą kilmę. Disku
sijose, kurtose paslsakt K. Stcškus, E.
Gendrolis, V. Leonavltius, L. Donskls, L.
Gavrilenklent, A. Varanav!člus, E. Kra
kauskas, K. Masiulis, kal�ta apie
tau�lnb 1r bendražmoglikoslos kultorų
bel vertybių santyki. ginčytasi dtl kai
kurtų platlaJ paplitusių sąvol:ų vartoji
mo. Doc. K. Stoškus, vadovavęs antro
sios sekcijos darbui, pasil'lt prie U.!
tuvos filosofq draugijos suburti atskirą
kultorologljos seminarą, kurls padttų
nuodugniau tyrtntti šias problemas.
Trttlajal sekcijai vadovavęs doc. N.
Ju�nas (Vilnius) savo pr.mešlmą skyrt
estetikos bei meno ftlosofljos santykio
klausimui. Dvaslnts kultOr.ls problemos
buvo gvildenamos D. M. Stančlents (Vil
nius) 1r D. Stapc-nkutts (Šlaullal) pasi
sakymuose. Nemažai prandlmų buvo
skirta kultorologljos Istorijos klausi
mams: B. Nlklforova (Vllniusfkalbtjo aple
M. Elladts religtnę filosof.ją. G.Adt>lšlnas
(Vilnius) analizavo Idealo dialektiką
H�gello flloaofijoje, R. Mlsiukevltlus
(Kaunas) supa!lndino su asmens vertH
problemos samprata Makso Štimerio fi
losolljoje. Z. Norkus (Vilnius) patelkt
Franco Brentano bei Dtordžo Moro eti
nių akslologlnlų teorijų lyginamają ana
lizę, aptai+. F. Brentano eplslėmlnt
sava!mlnio gtrto aplbrtžlmą. Prandtjas
pabttU boUnybę turtinti lietuvt�kają
akslologinę tennlnologljol. atslžVelg!j l
metaeUnlų tyrtn�jlmų rezultatus. Šiai
minčiai pritart diskusijos dalyviai.
Konferencija pratęst kultorologlnlų

bel aksiologlnių tyrtntjlmų tradiciją Lie
tuvos filosofijoje 1r dar kartą parodt
nealld�liollną kultoros filosofinio
nagrtntjlmo boUnybę. Plaėiau su konfer
encijoje patelkta medžiaga galima
susl:>ažlnU !Melstose prandlmų t�:
Ata. red. E. Nek
Kultora tr vertybH.
raAas. sudaiytojas Z. Norl<ua. V. 1989.
•

•
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A. Urotonavičius

TOTALITARIZMAS
IR DEMOKRATIJA
1989 m. rug�jo 22 d. Vilniuje Ue
tuvos filosofų draugija surengt simpozi
umą "Totalitarizmas 1r demokratija•.
Paųrlnc'tnls sustrtnkusiųJų siekis buvo
suformuluoti Ir filosofišKal apmąstyU
mosuose Iki šiol nepakankamai gvilden
tas šių poli Unių struktorų raidos proble
mas.
Pokalbi prad�jo Draugijos Prezt·
dentas E. Nekrašas (\TV) prane�u ·p1a.
tona3, arba totalitartzmo Ištakos·. Pasak
pran�jo. Platonas pirmasis išreiškęs
ldtją, jog tobuloje valsty�je bouna visų
gyvenimo afen1 reglamentacija. Konst
ruodamas Idealios valstybH modeŲ,
graikų filosofas tobulybę siejo su tuo, kas
amtlna 1r nekintama. todtl 1r valstybH
Institutų stabilumas jo teortjJe tampa jos
paUkimur.io prielaida.
H. AmUlus (FSTI) prandlme ·Ab
soliučios sąmonH velksmt• totalitarlz·
mo genezę pt'ržvelgt �r sąmonts sklai
dos tendencijas: viena vertus, ji sleklantl
amž!nybH, antra vertus, WlkstanU su
tvarkyti ir atrtboU sau visatos dali.
Sąmonb esm� - tapsmas, nesutampan
tis nel su glaustu suskirstymu, nel su
Vfsy�s aprtplmu. Nepripatinusi savo
esmb, ji sustingstanti Ir susitelklantl
ties vien Usa, �kia 1r galu line tvarka. Be
to, prand�as analizavo "totalitarizmo

