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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
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klastą" ("kalJnio sindromą"). Totalitar
lml4 Išgyvenusi sąmonė prarandanti
vlsyblšką pasaulio suvo!umą, orientuo
jasi Uk jjo dalis. Taip formuojasi bendrijų
savimeilė, šovlnizmas, kuris nesiderina
su laisva beri�s sąmonės ralška.
J. Daunys (Maskva) pranešime
"Totalitarizmas Ir kultara· suabejojo
nusistovėjusia enciklopedine kultaros
sąvokos eksplikacija. Jo manymu, kuri
ant laisvą, totalitarizmo nežalojamą
kultūros koncepciją. prasminga jslglllnti
l S. šalkauskio Ir A. Macelnos kultcros
sampratą.
Draugijos Viceprezidentas A. Degu
Us (FSTI) pranešime "Totalitarizmas. so
cializmas, demokratija" siekė atsekti, ar
socializmo prigimtis suderinama s11 pili
etinę visuomenę nu52.kančlals klasii<l
nlals demokratijos principais - bendra
valia ;>rllmtų besąlygiškų jstatymų Ir
ekonomlnlų ri11kos dėsnių nellellamu
mu. Pasak pranešėjo, socializmui lma
nenUškas centralizuotas pla•1avlmas
negali bau besąlygiškas Individo tikslų
alžvllglu. nes Jis neišvengiamaJ paverčia
!statymus plano jrankiu, o Iš individų
atimama ekonominių sprendimų pla
navimo teisė. NuoseklJ tokios visuomenės
raidos pasekmė - vtsų gyvenimo srlėl�
totalinis planavimas Ir grlžlmas l "prl
glmtlnę" visuomenės baidę.
l. Gutauskienė (FSTI) pranešime
"Psichologinė sugestija totalitarizmo sąly
gomJs", remdamasi V. Bechlerev0 Ir P.
Sorokino darbais, analizavo sugestijos
relksmę politiniuose procesuose Husijoje
1917-1919 metais. Pranešėjos išvada ta,
kad vienareikšmės politinės sugestijos
paplitimą šlame regione ltakojo nepal
ankus socialinis fonas: skurdas, nepri
tekliai, Informacinė bel kultūrinė 1.zolla
clja.
"Totalitarizmas kaip karinė visuo
menė" - tokia R. Kacevičiaus (VU) pra
nešimo tema. Pranešėjas. pasiremdamas
plai.lu teorinės Meloligljos kontekstu,

siekė jvertinti marksizmo klasikų idėjų
jtaką totalltar11.mo praktikai. Jo man
ymu, nors K. Marksas asmeniškai nėra
atsakingas už tolimesni savo teorijos
likimą, tačiau, pradėjęs nuo žmogaus
emancipavlmo idėjų Ir brugęs krašluUnai
hlperlrofuota konfliktų teorija, jis Inspi
ravo totalitarizmo šerdj - karini mąsty
mą.

K. Masluhs(FSTI) pranešln1e"Moks
las totalitarinėje visuomenėje" pabrė.lė,
kad toje vts•.10menėje kurlamasl3 mokslo
vaidmuo darosi problemJškas. nes Jam
sutelkiamas ideologijos statusas. Todėl
mokslo sklaida čia, pasak pranešėjo,
vykstanti adaptuojant karyblngojo socl
umo (vakarietiškojo pasaulio) mokslo
lalmt'jimus.
R Pleėkaitis (VU) pranešime "To
talitarizmas kaip tiesos nalki:llmas"
pabrėžė. kad totalitarizmo teorija
grindžiama pragmatine (kolektyvine) tie
sos samprata. Kolektyvinė tiesos Ir gėrio
koncepdp badtnga jau viduramžių
teokratinėms valstybėms, tačiau gyvuoja
Iki šiol.
T. So<lelka (KKI) pranešime "Inter
esai Ir ide...laJ tct:Litarlnėje visuomenėje"
Išskyrė deldeologlzuo_tančią marksizmo
prigimti. redukuojančią �ubjektyvius In
dividų Interesus l objektyvtas struktaras.
kurių prasmės pats Individas nesuvokia.
TotalitartnėJe vl!'uomenėJe. idealai redu
kuojami l Interesus. ·
A. šulcas (FSTI) pranešime "Va!džia
Ir prievarta· jrodinėjo tez�. kad bel kuri
val!'tyb� esanti totalltarln�. nes vienaip
ar kitaip sujungia visus piliečius. Totali
tarizmo blogis slypjs ne valdžioje, o
žmogaus vidl:iėJe nf'laisvėje. Jo tikėjime,
jog valdžia esanti teisėta Ir funkcionuo
janti Jo laimei. žmogus nesąs laisvas boti
laisvas. Jis gaŲs boti laisvas Ir per prte
vartą.
Viešnia iš Rygos 8. Pc-tersonė pra
nešime '"Totalltar17.mas Ir tautų apsis
prendimo teisė" gvildeno nūdienos po-
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UUnlų aktualijų kontekste totalitarizmo
siekt keičiant Uk llorlnę fOnną l�
tą patlą strukto.rą. A. Lopeta (VUnlus)
taipogi anall7.avo totaUt.artMsvlsuomer�
praktinio funkMonavtmo aspektus.
A. Svlrakas (LVKUI) pranetJme
·Nuod!� Ir totaUtarti.avtmas• totalitar
izmo raidą siejo su krtkAtlonlAkoelos
nuod!m!s sampratos recidyvu Ir blo
energeUnfo visuomen� potencialo svy
•

ravtmala.

Slmpallumo rnedžJaga bus paskelb
ta mokslo darbuose.

J. Palkauskaitė
ANTANO MACEINOS
SKAITYMAI
1989m. �guUs l3d. VUnlujetvyko
Stymaus lietuvių Olosofo prof. dr. Antano
Macelnos (1908.1.27-1987.I.27) skaJty·
mal. Juos sureng! Uetuvos filosofų drau·
gija llkurta 1988 m. gruodžio 20). Rengi·
ll)je pirmininkavo Ora:Jgtjos Prezidentas
prof. Evaldas NekrUas.
Skaitymų dalyvlaJ liklaus! l juos
telę lr'U}1.ą A. Macelnos, Olosofo Ir teoi·
ogo, paskaitą apie tautos Ir religijos

santyki. turiningai atskleistą gilaus ln
telel:tualo per proc�ų duoU Ir gauu pri
zmę. ArOnas Sverdlolas savo prandbne
analizavo A. Macelnos mlnUs ftloeoftjoa
kalbos klausimu, o Tomas Sodeika gvild
eno patlą fllosoftjoe sunpratą A&o lietuvių
mąstytojo veikaluose. Dalia Marija Stan
tlen! aptatt A. Macelnos po!IOr1 l vadi
namąją •IAlaJsvlnlmo teologiją·. kuri yra
popuflart mosų dienomis Lotynų Alnerl
kos 6alyse. Vytautas RlmAa paliet! kaJ
kurtas moralines A. Macelnos ld!jas
dabartinio soclaUnlo gyvenimo kontekSte.
Jaunas podas Julius Keleras tatt !odl
apie A. Macelnos �asmanto) poe-Liją Ir
joje !ArelkAtą krlkAtlonlAkojo egztsten
clallzmo dvasią.
A. Macelnos skaitymai atkrelp!
Lletuv, s filosofų bel mąs tančio•
Jaunuornen� dmies( l garbiojo mnsų
tauUetlo gausią. dvasingą kniybą. au·
vaidinusią dkleŲ valdmenl Uetuvyb!a,
lietuvių mokslo, Jo kalboa (ypat lleMjoje)
pl!tot!je. IAk!l! nemaf.a aktualių tos
korybOe mokslln!s anallUs klaualmų.
Skaitymuose dalyvavo Olosofo annusAu·
gustinas Macelna.


C.Kalenda

DISERTACIJOS
UTOPINIS SOCIALIZMAS
LIETUVOJE
1988 m. lapkritio 22 d. Wniaua
universiteto specializuotos mokslln!s
Wybos postdyje flloaoftjoa mokslų kan·
dkfalo lalpaniO dJsertadją �kmlngal
apgyn! Universiteto Polltclogljoe katecl·
ros d!stytojas Kazimieras Gudonls. Dls·
ertadjos tema "Utopinis socializmas
Lietuvoje XIXa: Moksliniam darbui va
dovavo ftl080fijos mokslų daktaras, pro·
-

fesorlus B. Genzelia; oftdaUejJ oponentai
ftloeoflJoa mokalų daktaru A. Mureika
Ir flloeo lljo9 mokslų kandidatas, docen
tas A. Lozuraiua; ko&ektyvlnia recenzen
tas Uet\J\'08 � lnaUt..ato Markail
ino-lenlnlzmo katedra.
Pastaru oju metu auaUpr!jo
doftjlmaaJs Uetuvos Olosoftne mlnUml.
Nors b' daug nuve!kta mn sų OJoeoftjoe
Istorijos baruoee, bet nemat.a probleinų
dar rdkla specialiai UrU. UetuvlAkoeloe
utopln!s minties raida
viena fi
ma!iaustal nagrln!tų sritlų. Nora kai
•

•

-

