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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 kt . 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 retrospektyvtnes eskaplsllnes
Ir herojines. Disertacijoje teoriškai
pagrindžiama nauja Upolog!Ja, kuri pad

r

,

eda lšskirU utopinio SOt:iafizmo ypaty
bes. pagrind in ius struktūros elementus
irl�u atsklelsUJo turlnj, Toliau for

muiuojama Išvada, kad utoplnĮ social
izmą tikslinga klaslfikuoU ne Uk pagal
ekor-omines, politines, kultūrines ypaty
be,, bet I r pagal nacio nalinės
prl.klausomy�s principą. kuris leistų
naujai tvertinu lietuviškosios utopinės
minUes plėtrą.
Antrajame disertacijos skyriuje
(•Utopinis social.17.mas Lietuvoje XlX a. ir
Jo Ištakos•) nagrinėjama lletuvi3koslos
socialinės utopijos Istorinė raida. Daug
dėmesio skirta plmosloms utopinės
minties apraiškoms XVI amžiaus refor-

maclnlo
ju d ė j imo
produkcijoje:
apžvelgiama lietuvių 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 metų 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.Ju, 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 rekomendavo tarybai
sutelk ti K. Gudonlul filo sofijos 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
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darbui vadovavo filosofijos rookslų kan
didatas docentas K. StoAkua; ofidal1ejt
oponentai: fil.:>ac.8joa mokslų daktaraa J.
Muretka Ir filosofijos mokslų kandidatas
docentas 5. Venskevtčtus; kolektyvinis
recenzentas -Vilniaus pedagoginio Insti
tuto Filosofijos katedra.
Tiekl. Adomas, Uek k1U Frankfurto
mokyklos atstovai (H. Markott, M. Hork
helmerts, J. Habennasas, ankstyvasis t.
Fromas) Ir jų darbai niekada nestokojo
nel masinio popultarumo, 1968 m.
Paryžiaus studentų sajūdž.lo Ir "naujųjų
kairiųjų• revC\ltuctjos d�ka virtusio
ažiotažu, nel profesionalių filosofų
dme<do. Nemaža stud!J � · skirtų T. Ador�
no filosofijai Ir Frank!urto mokyklai,
pastrod� trTa.-ybų Sątungoje. Bet dauge
lis tarybinių autorių darbų d�l konceptu
alumo Ir teorinio korektakumo stokos,
taipogi �l atviro konjuk�ortskumo sly<10
analtUs objekto pavtdlumt, visokeriopai
peik� lr smerkt CrankfurttAkūjo neomark
atzmo revizlonistln! pobūdi. Geriausiu
atveju bodavo "pakyl:una· lkl T. Adomo
td�jų perpasakojimo, nuogo referavimo Ir
deskrtpdjos. Niekas :iel :.Jetuvoje, net
TSRS nebuvo pamtgtnęa non klek
rimčiau teortlkaJ rekonstruotl T. Adomo
llloaofav'.mo pagrindus, struktorą, mąs
tymo prielaidas Ir teorines Įtakas. Tokiai
rekonstrukcijai bene plnTlaais Ir rytoat V.
Valentlnavtčlus Tam retk�o suruU
aavotaką teorin1-konceptualin1 cenq,
lntegruojanŲ '1są ·nega�loa dialek
Uk,,.. 1r·krttinta teorijos. pab1archo kon
cepct.Ją. Savo dtsertadja V. Valenunvt
člus �.kad tokiu centru T. Adomo
Olosoftjoje tapo Ideologijos samprata. kurt
dtaertacljoj� Urtama tva1J1aJa aspektais.
Dlaertactją audaJo &vadu, 3 llkynai
11' pabaiga. Pirmajame dJaertacljod sky
riuje ·1deolvgtjoe problema T. Adomo ll
loaofijoje· autorius aptarta ldeok>gljoa
adomiAkoaSoa llllllpratoe teorlnee prie
latdas, pagrindines ųvokaa, tmplikuo
Jan&s visą eampral4, taip pat tdeolo-

gijos Istorinius Upus, analizuojamu•
pati� T. Adomo. Dllertantas ableka
teorines !takas tų ftloeofų bel ROCJC>logų.
kurte ne Uk sąlygojo T. Adomo ldeologtjol
aampral4, bet Ir apskritai nultm! Frank
fllrto mokykloe atstovų flloeofavlmo para
digmos ypatybes. Tai visų pirma G.
HtgeUs, K. Markaaa. l. Kantas, F. Nyč!,
K. Manhetmaa, E. Dlurkhetmaa. Z. Frol
das, V. Benjaminas, M. \!berta. Šlame
skyriuje disertacijos autorius eksplilruo
Ja kertil"ę •totaly�s· sąvoką, kurt la
lkytlna T. Adomo ldeolog�oa sampratos
UlmJ Ir ihamlal aptaria Ideologijos la
tonnea fonnas.
Antrajame skyrtujl! (•Meno tdeolo
gtnclja T. Adomo filosofljoje1 autorius
analizuoja b.!ne charakteringiausia T.
Adomo teorlnl veiksmą, grynai adornii
ką koncertuallnl judes&
kraAtJUn!
kul�Oro.:., pirmiausia meno, ldeolo
gtzavlmų. Kultoros karyba. visa meno UI
t. Adomo konceoclJoje reprezentuoja
muzika) raida, � Ir Aiuolatklne
muzika T. Adomo teorijoje vt.-.ta ldeolo
gljoalytJmlA, ldeologemų t.alamu lrdrama
UAkomts koUzyomta. ldr.olog!Ją Ir p. ral
Akos pavidalus T. Adomas l!Velgia Ir
muzlkost.anruose, tr korinių atruktoro.Je,
Ir kompoziciniame mąstyme bel kompo
navimo technikoje, jau nekalbant apie
estetines programas. Dlaertantas a1Aldal
d&oja akcentus; ldeologlAka Ir dkWal
nuodtmlnga yra ne Uk kultOl'OI Indus
trija. masinis menu Ir masint kultnra,
bet Ir klaalkln� muzika bel emterinlo
meno formoa. Alternatyva v1aam Jdec,Jo
gtzuotam menui, anot T. Adomo tampa
avangan:Unla. ly. netdeok>glAkaa non
konformtAkas menas, kW1 iobuUauala1
::tnnlja OOdekafonln� muzlka typat alm:
entuoJama pati dodekafonlja. lill, paak
T. Adcimo, A. šmbergo "revobuants•
metodŲ Ir Vlenoe naujoji mokykla.
PreclziAkal rekonsuuodainU adOmli�- meno Ir � aanfJJdo um
pral4, V. ValenUnavlltus allJdaf parodo
-

,
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vienintelę teorinę Ir loginę livadą. ky
lančią 11 mfnttos sampratos: kultnroa
erdv!je apekrttai nebelieka jokių klealų,
IUkyru• nddeolog lAkumą. 'ral totalln �
negacljos teorinis judesys.
'trtt lajame disertacijos skyriuje
("Panldeologlzmas Ir k ultn ros kn7i1
a utorius aklval7.džlal parodo, kaip
vtsuornents Ir kultoros totalln� ldeolo
g!zacljos pagrindu gi ms ta krtzl11ls
lrultaros suvokimas. Teorlnts altema
tyvos lr apskritai kitoks žvilgsnis l k ultarą
IAriyksta. Jo vieton stoja vos ne ml sttn�
prtgirntln� !<alt� už t otalitarizmą Ir jo
soclallnlus padarinius Ieškojimas Ir jos
.

!žvelgimas visose kultnros Istorijos for
mose. I&vadose disertantas teigta. kad
panld eologlzma s gali atves ti Uk l trorlnę
bei vertybinę akLvietę. T. Adomo kor.
cepcijos pavyzdys šiuo atveju Itin lful

btngas.

Oficlaltell oponentai Ir k ole ktyvinis
recenzentas vienlng.L pažymtjo atlikto
darbo aktualumą Ir profesi o nalumą tel
.

gtarnaJ !Vertino disertanto siekimą griežtai
teorlAkal rekonstruoti tyrlnt jarno aut o
ko ncc j)Cl ją.

ria us

L. Donskis

soOj<>je formuoj asi kaip pastanga apm
ųstytl soclaltn� tlkr�s raidą, nors t oki o
&pm<ĮStyrno galtmybts bel Išraiškos for
mos nm !stori� vienodos. Nel an
Ukoje vyravusi socl.alints Ukrovts kaip
amžino kosminio ciklo grandies sam
prata, nel viduramžiais a tsiradusi Istori
jos kaip antlaiklško dle"llško plano lgy

vendtnlmo ldtja dar nesudaro filosofijos
Istorijos teorinio karkaso. Teori�kal eks
plikuota Istorijos filosofijos koncepcija
formuoja! Uk renesanso epochojt-. JI
atsiranda kaip antropocentrlstlnts
pasaultžlnros padarinys. Štai ko:ltl dis
ertacijoje skiriama daug MmesloDŽ. Vlko
lstoriosofijal, kurioje pirmą kartą buvo
Iš kel ta Istorijos tyrimo metodo problema,
sietina ka!p lik su r e nesanso
pasaultžlnra. Disertantas parodo, kad
Dž. Vlko trorijole gana neapibrtžtas
antropologizmas jgauna griežtą Ir tvirtą
ontologirn; formą Ir skleidžiasi kaip
amžinos, ldt-allos Istorijos vaizdinys.
Tolcsnt ltlaslkln� Istorijos filosofl
Jos rai da d l�rta cijoj e siejama su vok
iečių filosofija. l. Kanto ir G. Ht g elio
Istorijosfilo!IOflJOs analizei skiriami patys
geriausi disertacijos pusic.pial. A.
Povtllano nuomone, l. Kantas aiškiai
s uformu la\ O vieną i� p<!Illatlruų Istorijos
filosofijos problc:mų- kaip btorijoje dera
Ukslingumas ir determlnuotumas, koks
Jų santykis. Toliau šią proble111.ą sprrndt
Ir G. Iltgelis, pasauUnę dvasią suvokda
mas kaip ·vtdlnl vi5uomcnts gyvenimo
turlnl Ir Ją laikydam as Istorijos
dtsningumo garantu. Dlsertant..i.�
pagrindžia m!nŲ. ka d G. Htgello slste
.noje lndMduali žffil>nlų valia esa nti š ios
guartos Ir klastingos pasauUnts dvasivs
'

ISTORIJOS 1oi=JA
FILOSOFIJOJE
Tų pačių dieną kandidato dlaert
aclją 1storijos ld!ja filosofijoje" apgynt Ir
VlfF1loeofijoskatcdrosaslatenta.iAranaa

Povtllanas.

Aptariant 6t moksltnl darbą, pir
miausia gal!ma kalbtti ne apie jo ·nauju
mą•, "aktualumą· Ir ne apie tai. kad jis
atitinka VAK'o reikalavimą, be.t apie tai,
kaip originaliai išskleidžiama pasirinkta
tema. kaip skatdr1al , �dlal Ir šluola
lkiAkaJ gvildenamos senos bel amž.l no3
flloeoflnH p roble mos.
Anot disertanto, lst oriJ os Idėja filo·

iran}d.s.

PaskuUntje di setacijos daly.1e
nagrintJarnos mat„rlalisttnts istorijos
sampratos suslfonnavtmas. Pagrindinę
savo tezę A. Povilinnas formuluoja taip:

G. Htgclls. rcmdamaslsm.ąstymotrbnties
tapa tybts principu, Ukro\'ę jspraudt l

