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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
•

•

-
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kurie šios problemos aspektai gvildena

mi 8. Genzelio, R Plečkaičlo, A. Merkio,
V. Suslavtčlaus, E. Laum<"nskaitk dar

buose, bet slstemiškcsnė Istorinė-meto
dologinė Uetuvos utopinio socializmo
analizė nebuvo atlikta. O JI reikalinga,
juoba kad Ir XX amžiaus realy�je tokio
soclallzmo apraiškų nestokojama. Taigi
K. Gudonlo darbas svarbus ir Įdomus.
Pirmasis disertacijos sk rlus
(•Soclall.nės utopijos Upolc..glzacija" skir
tas bendrajai metodologinei socialinės
utopijos charakteristikai. Disertantas
atskiria socialinę utopiją nuo kitų
struktartnlų-semantinlų kategorijų Ir nuo
giminingų sąvokų. aptaria jvalrlus
socialinės utopijos variantus: utopiją
svajonę, nerealų projek ta; utopiją pažiūrų sistemą, pagristą esminių so
cialinių santykių priešpriešinimu koky
biškai kitckiems santykiams; utopiją ·grynojo" mąstymo produktą; utopiją ·minues eksperimentą" ir k t. sampral.a3.
Autorius m.:.xlugnlal nagrinėja social
inių utopijų sisteminimo problemas,
Išskirdamas epo.:hlnę chronologiją. kla
sifikaciją pagal utopinių Idėjų santyki su
soclallillų klasių aspiracijomis, utopijas
skirsto l retrospektyvtn es eskaplsllnes
Ir herojines. Disertacijoje teoriškai
pagrindžiama nauja Upolog!Ja, kuri pad
eda lšskirU utopinio SOt:iafizmo ypaty
bes. pagri nd inius struktūros elementus
irl�u atsklelsUJo turlnj, Toliau for
muiuojama Išvada, kad utoplnĮ social
izmą tiks linga klaslfikuoU ne Uk pagal
ekor-omines, politines, kult ūrines ypaty
be,, bet I r pagal n acio nalinės
prl.klausomy�s principą. kuris leistų
naujai tvertinu lietuviškosios utopinės
minUes plėtrą.
Antrajame disertacijos skyriuje
(•Utopinis social.17.mas Lietuvo je XlX a. ir
Jo Ištakos•) nagrinėjama lletuvi3koslos
socialinės utopijos Istorinė raida. Daug
dėmesio skirta plmosloms utopinės
minties apraiškoms XVI amžiaus refor-

r

,

maclnlo
ju d ė j imo
produkcijoje:
apžvelgiama lie tuvių Ir lenkų reforma
torių Petro Gonendzljaus, S. Budno, Povilo
Vlznlečlo, Jokūbo Iš Kalinovkos veikla.
Nuodugniai aptariamos krtkščlonlškojo
utopinio soci alizmo ldi'jos po 1831 ir
1863 m etų sukilimų, plėtotos K. Zabičlo
ir V. Dembskio karyboje, pabrėžiama
praneozų krikščioniškojo utopinio so
cializmo atstovo F. R. Lamf'nė jtaka
utopinės minties raidai Lietuvoje. Tame
pačlame s�ujepatelkJamavienolš 1863
metų sukilimo vadovų ir utopinio social
izmo atstovo S. Slerakausko teorinės
veiklos apžvalga. Autorius aptaria S.
Slerakausko ryšius su rusų demokratais
N. ėemyševsk.J u, N. Dobroliubovu, Iške
lia bendradarbia·Jimo žurnale "Sovreme
nlk" svarbą, jvertlna S.Slerakausko idėjų
reikšmę besiformuojančiai Llrtuvoje
pažangiajai visuomeninei minčiai. Nu
osekli Istorinė-metodologinė utopinės
mlnties anallzė leido disertantui padaryti
Išvadą, kad lietuviškasis XlX amžiaus
utopinis socializmas (K. Zabllls, V.
Dembskis, S. Slerakauskas) grindžiamas
kaip Uk krikščioniškojo utopinio social
izmo ldėjc :n.ls.
Oficialieji oponentai teigiamai tver
Uno atliktą darbą ir reko mendavo tarybai
sutel kti K. Gudonlul fil oso fijo s mo kslų
kandidato laipsni.

A. Urbonavi61JS

PANIDEOLOGIZMO IR
KRIZINIO KULTOROS
SUVOKIMO ANALIZt
1989 m. birželio 27 d. Vilniaus
unlvcrsltett} Filosofijos mokslų laipsnių
telkimo specializuotoje taryboje Vllnlaus
universiteto Filosofijos katedros asisten
tas Virginijus Valentlnavtč.lus apgyn�
kandidato disertaciją ·1deologtjos sam 
prata T. Adomo filosofijoje·. Disertanto

