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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.
Pastaruoju 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
•

•

-

