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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 t otalln �
negacljos teorinis judesys.
'trtt lajame disertacijos skyriuje
("Panldeologlzmas Ir ku ltn ros kn7i1
aut orius aklval7.džlal parodo, kaip
vtsuornents Ir kultoros t otalln� ldeolo
g!zacljos pagrindu g i m s ta krtzl11ls
lrultaros suvokimas. Teorlnts altema
tyvoslr apskritai kitoks žvilgsnis l ku ltarą
IAriyksta. Jo vieton stoja vos ne m lsttn�
prtgirntln� !<alt� už totalitarizmą Ir jo
soclallnlus padarinius Ieškojimas Ir j os
.

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

btngas.

Oficlaltell oponentai Ir kole ktyvinis
recenzentas vienlng.L pažymtjo atlikto
darbo aktualumą Ir profe si onalumą tel
.

gtarnaJ !Vertino disertanto siekimą griežtai
teorlAkal rekonstruoti tyrlntjarno auto
riaus koncc j)Clją.

L. Donskis

soOj<>je

formuojasi kaip pastanga apm
ųstytl soclaltn� tlkr�s raidą, nors tokio
&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 Mmeslo DŽ. Vlko
lstoriosofijal, kurioje pirmą kartą buvo
Iške l 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 raida dl�rtacijoj e siejama su vok
iečių filosofija. l. Kanto ir G. Ht gelio
Istorijos filo!IOflJOs analizei skiriami patys
geriausi disertacijos pusic.pial. A.
Povtllano nuomone, l. Kantas aiškiai
suformula\ 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 esanti šios
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.lno3
flloeoflnH proble mos.
Anot disertanto, lstoriJ 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
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nJ090flnte sistemos mnus. o K. Mark
sas, pabrttdamaa teortjoe Ir praktlkoe Vi
enovę, surado prtnclptntus ftlo900jos
sutikrovtnlmo orientyrus. H�llAkajal
Istorijos kaip pasaultnff dvasios p�troa
sampra t ai K. Markaas prldpr1dlala sta
to tmogaus pasaulio rakloe koncepd.i-:
tmogus kuria Ir save, Ir vlsuomentntua

santykius.
No�t4s1 atkreipti �mes& l dar Vie
ną dalyką. Sudogmlntas marksizmas
�nJal aukon mitą. kad K. Markso filol!JO
flja esanU aukšttaus!a visos filosofijos
raidūs pakopa. Tod�I kaip Uk marksla
Un� filosofija gallnU Ir turtnU atllkU arbi
tro valdmenl kitų filosofinių sistemų
atžvllglu. Disertacijoje polemizuojama su
Ala nuomone. Nagrtn� Jaunojo K.
Markso filosofines patiaras, A. Povlllanas
parodo J4 lyglatelalAkumą su kitomis
ntoaofin�mls koncepcijomis. K. Markso
matertallsUn� Istorijos koncepcija yra Uk
viena IA daugelio teorijų, prlklausaocl4
tai pačiai fi losofinei tradici jai.
Prisipatinkime, kad nedaug turime lJe-

tuwje pualytų dlaertacljų, kw1oee batų
bandoma atvirai Ir blalvlal nagrtntU K.
Markao ftloeoftnl palikimą.
�ma. Ir Ai dlaert.aclja ne be
trakumų. AUdeanla !vtlgsnla Juoe ne
sunkiai atsklekWa. Tai Ir neaUUklmaa
tarp temos fonnulavtmo bel med!lagoe
�tymo. Ir tam Ukraa metodologtnta
•anarchizmas·, kuriuo disertantas remi
asi nesą."llOnlngal, Ir nmenodaa atsidrų
dlsertacl.Jos akyrf 4 teorinis lygia bel dar
kitokie nesklan dumai. tačiau Ale
trakurnal veikiau yra ne disertacijos
verUnlmo, bet atviros diskusijos objek
tas.

VU specializuota tarvbaA. Povillonul

vienbalsiai suteik� Oloaofijos mokslų
kandidato laipsni. Priminsime, kad dis
ertant o mokallnts vadovas buw doc. A.
LozuralUs, oficlall ejl oponentai - profel!JO
rlal J. Mlnkevtčlua fr R PlečkalUs bel doc.
T. Sodelka. Be to, diskusijoje dar kal�jo
prof. E. M"kauakaa.

A. Dobrynirm

_MŪSŲ AUTORIAI,

_ _ _ __

fllosofljoa mokslų kandidatas,

Vlalas AndrejauskE Vanzela � -

DCllUlė �
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Vilniaus untversiteto Fl.loaofijos katedros docentas
Oloaofijos mokslų kandidatas,
Vilniaus universiteto FlloaoO.Jos katedros docentu
Vilniaus universiteto FlloaoOjos katedros d8tytoja
Oloaofijoa mokslų kandldat�. docent�.
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Vilniaus unlvl'!"llteto

Filosofijos Istorijos Ir logtkoa katedros uplrantt
Vilniaus universiteto Flloaoftjos katedros uplrant�
OloaoOjos mokslų kandidatas,
Vilniaus universiteto Filosofijos katedros docentN

