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NAUJOS DISERTACIJOS

APIE TESINĖS SĄMON1:S VAIDMENĮ
1988 m. balandžio
19 d. Vilniaus
V. Kapsuko universiteto specializuotoje ta
ryboje
Rita Serpytytė
apgynė
filosofijos
mokslų kandidatės disertaciją „Teisinės są
monės vaidmuo visuomenės raidoje (meto
dologinis aspektas)".
Pirmajame disertacijos skyriuje aptaria
mi teisinės sąmonės bei jos vaidmens su
pratimo ikimarksistinėje filosofijoje meto
dologiniai bruožai. Čia nagrinėjamos anti
kos,
vidurinių amžių ir naujųjų amžių
teoretikų teisinės koncepcijos. Autorė išryš
kina, kad vienokias ar kitokias įstatymų aiš
kinimo tendencijas lėmė ne vien mąsty
tojų teorinės intencijos, bet ir tam tikra
visuomenės būklė (žmonių santykių susve
timėjimas, socialinė hierarchija, privačių ir
pilietinių interesų derinimas ir kt.). Ant
rajame R. Serpytytės darbo skyriuje at
skleidžiamos marksistinio požiūrio į teisinę
sąmonę
ypatybės,
analizuojama
socialinė
praktika, sąlygojusi teisės atsiradimą bei

jos objektyvią reikšmę, polemizuojama su
pozityvizmo, neokantizmo, normatyvizmo ir
psichologinės mokyklos atstovais. Trečiaja
me disertacijos skyriuje teisinės sąmonės ir
jos ideologinės funkcijos genezė siejama su
žmonių visuomeninių santykių susvetimėji
mo laipsniu bei pobūdžiu. Darbo pabaigoje
nagrinėjamos tos praktinės prielaidos, ku
rios skatina teisinę ideologiją prarasti savo
socialinį vaidmenį.
Oficialieji
oponentai - filos.
m.
dr.
B. Kuzmickas ir doc. A Gasiūnas- teigia
mai įvertino R. Serpytytės disertaciją. Dis
kusijose dar kalbėjo profesoriai R. Plečkaitis,

j I. Zaksasl

,

E. Meškauskas, doc. V. Ry

Serpytytės atlik
to tyrinėjimo teorinį nuoseklumą, bet kartu
pageidavo didesnio dėmesio Lletuvos teisės
teoretikų darbams bei mūsų dienų sociali
nei realybei.
bakovas. Jie pažymėjo R.

G. Jurkūnaitė

SUPRATIMO PROBLEMA DABARTINĖJE FILOSOFUOJE
1988 m. birželio 14 d. Vilniaus V. Kap
s1:'1ro universiteto specializuotos tarybos po
.
s�yJe . Marius Povilas Saulauskas apgynė
filosof1J?S
mokslų
kandidato
disertaciją
„Supratimo problema hermeneutinės ir ana
litinės filosofijos sandūroje (istorinė-meto
dologinė
analizė)".
Disertacijos
mokslinis
vadovas - dr. prof. R. Pavilionis, oficialieji
oponentai- dr. prof. E. Nekrašas ir fil. m.
kand. A Degutis.
.

Disertacijoje autorius atskleidžia dviejų
pagrindinių Vakarų filosofijos krypčių il
galaikių diskusijų supratimo klausimais ge
nezę, esmę ir raidą. Pirmajame darbo sky
riuje jis pateikia originalius bei konstruk
tyvius tiriamų
problemų istorinės raidos
aiškinimo principus, išskiria tris pagrindi
nius supratimo problemos aiškinimo būdus:
semiotinį,
psichologinį
ir ontologinį. Pir
muoju atveju, kai supratimo procesas buvo
tapatinamas su ženklų sistemos logine in-

terpretacija, nebuvo atsižvelgta į intencio
nalius faktorius bei subjektyvios prasmės
genezę. Disertantas parodo, jog tai sukėlė
kai kuriuos analitinės filosofijos paradoksus,
dėl
kurių nepavyko
sukurti
adekvačios
„dvasios mokslų" metodologijos. Psichologi
nio požiūrio atstovai, skirtingai nuo anali
tikų, tyrinėjo, kokie intencionalūs procesai
vyksta pačiame suprantančiame subjekte.
Autorius apžvelgia problemas, su kuriomis
teko susidurti, ir būdus, kuriais buvo ban
doma jas
spręsti.
Ontologiniu
pozrnnu,
t. y. fenomenologine metodologija tyrinėjant
supratimą, klausiama, kas vyksta subjek
tyvioje sąmonėje, kai ji dalyvauja ženklų
sistemos funkcionavime. Autorius tvirtina,
kad hermeneutinės ir analitinės filosofijos
dialogas susiformavo tik atsiradus ontologi
niam požiūriui šiuolaikinėje hermeneutiko
je, kai ši atsisakė psichologizmo, o anali
tinė filosofija pasuko iš logicizmo į kasdie-

