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NAUJOS DISERTACUOS
KLERIKALINIO ANTIKOMUNIZMO FILOSOFIJOS
IR PASAUUtlOROS TYRIMAS

1984

12

d. LTSR MA Fiteisės instituto

Oficialusis oponentas filosofijos moksh1
daktaras J. Babosovas <1tkrPipė dėmesį į

taryboje šio instituto skyAntanas Gaidys apgynė li-

tai, kad disertacijos <1u!< >rius ilf!�umentuotai parodė, jog
kh•rikalinis
antikomuniz-

losofi jos mokslų daktaro laipsnio disertaciją „Katalikiškojo klerikalinio antikomu-

mas - tai sudėtinl?JS ir priP�taring.is politinis-ideologinis
komplekscts,
kurį
tarp-

niuno filosofinių ir pasaulėžiūrinių pagrindų kritinė analizė".
Disertacija analizuoja problemas, esan-

tautinis imperializmas naudoja
kovai
su
marksizmu-leninizmu, tarptautiniu komunis-

losofijos,

m. lapkričio
sociologijos

specializuotoje
riaus vadov.is

čias

dviejų

filosofinių

ir

disciplinų

-

tiniu judėjimu ir realiuoju socializmu. Kartu buvo pažymėta, kad A. Gaidys, atsklelsdamas specifines religijos savybes,
kurios
leidžia ją panaudoti antikomunizmo tikstams, daro pagrįstą išvadą, jog klerikalinis
antikomunizmas nėra bet kurios religijos
vidinė savybė. Disertacijos autorius vykusial atskleidė tuos specifinius katalikybės
hruožus, kurie leidžia ją panaudoti kovai
su marksizmo-leninizmo ideologija ir realiuoju
socializmu,
išryškino katalikiškojo
klerikalinio antikomunizmo specifiką. Tarp

filoso-

fijos istorijos ir mokslinio ateizmo bei relil!ijų ir
ateizmo istorijos sandūroje. J4
sudaro įvadas, keturios dalys ir pabaiga
su išvadomis ir siulymais. Pirmoji dalis „Katalikiškasis klerikalinis antikomunizmas
kaip marksistinit1 istorinių-filosofinių tyrimų
objektas". Antroje dalyje nagrinėjamas katalikiškosios filosofijos metodologinis vaidmuo klerikaliniamr antikomunizme. Trečioji dalis skirta šiuolaikinio katalikiškojo kierikalinio antikomunizmo ideologinių akcijų
svarbiausit1 krypėit1 filosofiniams ir pasaulėžiuriniams aspektams.
Ketvirtoje
dalyje
nušviečiama

ideolol(inė

kova

marksistų

svarbių disrrtacijos savybit1 oponentas nu
•odė tai, kad joje parodoma. kaip mūsų
dienų katalikiškasis klerikalinis antikomuuizmas skleidi.iamas „nepolitiškai politišku"
variantu, kaip jis siejasi su buržuazinio nacionalizmo
koncepcijomis.
J. Babosovo
nuomone, disertacijos autorius į mokslinę
apyvartą įvedė daug naujos medžiagos, kurios pagrindu
nušviečiama
„išsivadavimo
teologija". kairil1i11 katalikų sąjūdis „Krikščionys ui. socializmą", pagrįstai keliamas

ir

krikšėionitl dialogo klausimu.
Disertacijos
tema paskelbti 26 moksliniai darbai. Svarbiausi iš jų - monografija „Katalikiška-

sis klerikalinis antikomuni7mas" (V., 1982.
rusų k.) ir skyriai kolektyvinėje monografijoje „Ideologinės srovės lietuvių išeivi-

joje"
(V.,
1978).
Disertacijos l?Ynimo metu oficialieji ir
neoficialieji oponentai
teigiamai
įvertino
A. Gaidžio mokslinių tyrimų rezultatus, pažymėjo aukštą mokslinį darbo lygį, nuosekh1 partinį požiūrį į tyrinėjam4 problem<J.
istorinės ir lol?inės analizės sąryšį. Buvo
pažymėtas disertanto tyrinėjimo originalum,!s, naujumas,
jo
reikšmė
šiuolaikinės
' "·olo1?inės kovos praktiniq l:lausimų sprcn' .mui, ypač ateistinės propa{!andos ir kontr-

r' pa1?andos darbe.

•

klausimas dėl marksistų ir krikščionių dlaloJ.?O ir bendradarbiavimo kovoje už taiką ir
5ocialinę pažangą.
Teii!iamai vertindamas disertaciją, ofirialusis oponentas filosofijos mokslų dakta-

ras L. Vclikovičius pabrėžė jos metodologinj
· ·agrjstum4,
nuodugni4 katalikiškojo kleril.alinio antikomunizmo filosofinių pagrindų,
\'isų pirma neotomistinės filosofijos anali1.ę. Oponentas nurodė, kad, nušviesdamas
'.ejarizmo, katalikiškojo personalizmo filoso-
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fljos valdmenl šiuolaikinėje katalikybėje,
A. Gaidys pagrįstai atskleidė jos neviena
reikšmj pobūdj, dėl kurio šiomis filoso
fijos teorijomis remiasi Ir pažangūs reli
Rinlal sąjūdžiai, ir naujausios klerikalinio
antikomunizmo atmainos. Kaip vertingą di
sertacijos bruožą L. Velikovičius pažymė
jo tai, kad disertantas argumentuotai nu
švietė poslinkius oficialiojo Vatikano veik
loje, atsitraukimą nuo JI Vatikano susirinki·
mo linijos dėl pozityvaus dialogo su mark
sistais, bendradarbiavimo su nekatalikais.
Oficialusis oponentas filosofijos mokslų
daktaras G. Zimanas nurodė, kad A. Gai
džiui pavyko argumentuotai nušviesti ne
tiktai tarptautinio kataliklAkojo klerikalinio
antikomunizmo ypatybes, bet Ir jo apraiš
kas Lietuvoje, kurių analizė turi svarbią
reikšmę šiuolaikinių klerikalinių koncepcijų
kritikai, kovai su klerikaline propaganda.
Oponento nuomone, disertacijos skyrius, ku
riame analizuojami tikinčiųjų ir netikinčių
jų dialogo klausimai,- labiausiai pavykusi
darbo dalis. Joje gerai argumentuojama
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mintis dėl tikinčiųjų Ir marksistų bendra
darbiavimo kovoje už taiką, už Visuomenės
pažan11ą. nedarant kompromiso pasaulėžiū
ros srityje, mintis, kad kartais pasitaikantys
raginimai dialogą tarp tikinčiųjų lr neUkln·
čiųjų paversti dialogu dėl marksizmo lr
religijos sąjun11os kenkia Ir marksistų, lr
tikinčiųjų Interesams.
A. Gaidžio disertaciją teigiamai Įvertino
neoficialieji oponentai filosofijos mokslq
daktarai A. Oniščenka, M. Lensu, l. Zak
sas. Be kitko, A. Onlščenka pažymėjo, tad
A. Gaidžio publikacijas labai vertina Tary
bų Ukrainos mokslininkai, dirbantys moks
linio ateizmo srityje. M. Lensu pabrėžė,
kad A. Gaidžio mono11raflja „Katallklškasls
klerikalinis antikomunizmas" teigiamai ver
tinama Tarybų Baltarusijoje, kad jos Idė
jos dažnai naudojamos ideologinio darbo
praktikoje.
Specializuota mokslinė taryba vieningai
nutarė sutelkti A. Gaidžiui filosofijos moks
lq daktaro lalpsnj.
B. Dekanys

KATAIJKISKOJO MODERNIZMO FR.OSOFUOS KRITINe APYBRAIZA

Lapkričio 13 d. toje pačioje taryboje
filosofijos mokslų daktaro laipsnio diser
taciją „Katalikiškojo modernizmo filosofinės
koncepcijos" apgynė LTSR MA Filosofijos,
sociolo11ijos ir teisės instituto vyr. mokslinis
bendradarbis docentas Bronius Kuzmlckas.
Dabartiniu metu katalikybė, kaip ir kai
kurios kitos religijos, lšj!yvena prieštaringą
Idėjinio atsinaujinimo ir persiorientavimo
laikotarpį. Atsinaujinimo, arba modernisti
nio sąjūdžio, jkvėpėjal nori taip pertvar
kyti katalikybę, kad ji būtų efektyvesnė
Aiuolalkinės sekullarėjančios kultūros kon
tekste. Modernistai siekia netradiciniu bū
du interpretuoti krikščionišką pasaulėžiūrą,
sukurti naujas, netradicines religingumo
formas, aktyvizuotl katalikybės filosofiją Ir
teolo11iją.
Disertacija skirta katalikiškojo moder
nizmo flksofinil1 koncepcijų kritinei anali
:r.ei. Modernistinis sąjūdis prasidėjo pačioje
XIX a. pab.- XX a. pr. Ir tęsiasi iki šiol.
Darbo aktualumą lemia tai, kad modernis
tai siekia fundamentalios konceptuallnės ir
metodoloszlnės reformos filosofinėje katali
kybės pasaulėžiūroje ir tuo būdu nori Iš
laikyti katalikybės poveiki šiuolaikinei kul
tūrai.
Disertacijoje parodoma. kad modernisti
nis sąjūdis kilo kaip neatitikimo tarp ofi�7691

cialiosios bažnytinės tikėjimo doktrinos lr
dauJ?elio tikinčiųjų „gyvojo tikėjimo" pa
tyrimo pasekmė; tai lėmė ne tiek religi
niai, kiek socialiniai-kultūriniai faktoriai.
Pa11rindinė modernistų keliama problema
yra katalikybės santykis su Aluolalkinlu
pasauliu. Modernistai siekia permąstyti san
tykj tarp imanentiškumo Ir transcendentiš
kumo, racionalumo ir Iracionalumo, Isto
riškumo, žmoJ?iškumo Ir dieviškumo tikėji
me. Modernizmo metodologinei pozicijai
yra būdingas Istorizmas (evoliucionizmas) Ir
antropologlzmas aiškinant apreiškimo, baž
nytinių dogmų kalbą, imanentizmo bel eg
zistencializmo principai aiškinant pati tikė
jimą.
Modernistai siekia pagrjstl teiginj, kad
krikščionybė yra kintanti savo kultūrlne
istorine atributika, todėl ji turi nuolat at
sinaujinti. Tuo pa11rindu jie atsisako scho
lastinių reli11ljos pagrindimo būdų, pereina
nuo „išoriško" prie „vidinio" religingumo,
esmine tikėjimo puse laiko „lmanentlnl",
subjektyvlĮjj jo tikrumą. Kartu ryškėja
reli11inių filosofų pastangos pirminių krlkš·
čionybės šaltinių mintis derinti su šiuolai
kinio žmogaus istoriniu patyrimu, anksty
vesnės krikščionybės Ir patrlstikos idėjas su kai kuriais dabarties socialiniais Idea
lais. Sitalp norima jveikti teologijos sve-
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timumą šiuolaikinei kultūrai, sukurti teori
nes prielaidas ivairioms „gyvenimo realy
teologijoms -„darbo
teologijos",
bės"
„politikos teologijos" ir pan. atmainoms.
Disertaciją sudaro ivadas, penki sky
riai ir išvados. Pirmajame skyriuje („Tradi
cija ir modernl1J11as katalikybėje") nagrinė
jama bažnytinės tradicijos ir atsinaujinimo
tendencijų santykio katalikybėje problema.
Kaip žinoma, pirminiais tikėjimo šaltiniais
katalikų bažnyčia laiko Sventąji raštą (Bib
liją) Ir oficialią bažnytinę jos turinio in
terpretaciją, kurios pagrindu buvo sufor
muluoti svarbiausi katalikybės principai ir
dogmos. Bet katalikų filosofai ir teologai,
remdamiesi tais pačiais šaltiniais, ivairials
istorijos laikotarpiais nevienodai Interpre
tuodavo kai kurias religinio pasaulėvai7.džio
ypatybes, dėl to katalikybėje tolydžio ryš
kėjo idėjinis pliuralizmas. Modernizmas iš
reiškia katalikų dvasininkijos ir inteligenti
jos opoziciją bažnytinei tradicijai, kuri su
siformavo ikiindustrinėje epochoje Tridento
(1545-1563), Pirmojo Vatikano (1869-1870)
susirinkimų nutarimų ir scholastinės filo
sofijos esminių teiginių pagrindu.
Antrajame skyriuje („XIX amžiaus ka
talikų filosofija") analizuojamos filosofinių
katalikų modernizmo koncepcijų idėjinės iš
takos. Pirmoje XIX a. pusėje katalikų baž
nyčia reiškėsi kaip atvira feodalizmo ir
monarchijos gynėja ir kartu ji buvo prie
šiška švietėj11 kultūriniam palikimui, bet
kokiems progresyviems
procesams,
ypač
sociali1.mo ir komunizmo idėjoms. Antroje
amžiaus pusėje katalikybė siekia išeiti iš
iwliacionizmo, ieško sąryšio su kapitalizmo
struktūra, o tam tenka peržiūrėti savo idė
jines pozicijas. Skyriuje analizuojami teo
riniai pagrindai tokių katalikų filosofijų,
kaip
saikinf,!asis racionali7Jllas, arba semi
racionalizmas (Z. de Mestras, L. G. de Do
naldas ir kt.), krikščioniškasis ontoloi?izmas
(A. Rozminis-Serbatis, V. Džobertis), D. Nju
meno racionalizmas, liberalioji katalikybė
(F. Lamenė, V. Keteleris ir kt.), prancūzų
spirituallzmas (F. Ravesonas, S. R enuvjė ir
kt.),
neoscholastika,
Tiubingeno
istorinė
mokykla. Nuo amžiaus vidurio iki pabaigos
vyko aršios kovos tarp skirtingų pakraipų
atstovų. Tą ginčą laimėjo neoscholastai:
1879 m. pasirodė enciklika „Aeterni Pat
ris", kuri paskelbė Tomo Akviniečio scho
lastinį mokymą oficialiąja katalikybės fi
losofija. Bet toliau vystėsi ir kitas opozi
cinis procesas - iracionalistinės kryptys.
Trečiajame skyriuje aptariamas XIX a.
pab.- XX a. pr. katalikiškojo modernizmo
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filosofinės koncepcijos (klasikinis moderniz
mas). Klasikinio modernizmo atstovai (A.
Luazi, E. La Rua, M. Blondelis, D. Tai
relis, B. Minokis ir kt.) aštrino prieštara
vimą tarp „objektyviųjų" ir „subjektyviųjų"
tikėjimo
apologetų,
pabrėžė
iraciona
listini tikėjimo pobūdį, suartėjo su kantiz
mo,
imanentinės filosofijos,
bergsoni1J110,
pozityvizmo idėjomis. Kartu modernistai iš
ryškino naują krikščioniškosios pasaulėžiū
ros parametrą - jos Istoriškumą, kuris iki
šiol didele dalimi charakterizuoja kataliky
bės filosofijos atsinaujinimo pobūdį.
Ketvirtajame skyriuje („Filosofinės ka
talikiškojo modernizmo
koncepcijos nuo
XX a. antrojo ketvirčio iki antrojo Vatika
no susirinkimo") parodoma tolimesnė kata
likiškojo modernizmo filosofijos raida: kla
sikinio etapo esminės tendencijos - lman
entizmas,
istorizmas.
evoliucionizmas d abar Praturtinamos lenomenologijos ir eg
.
.
z1stenc1ahzmo principais.
Skyriuje analizuojamos tokios moder
niosios katalikybės filosofijos atmainos kaip
„naujoji teologija" (A. de Liubakas, 2. Da
melu, M. D. Seniu), prancūzų „dvasios fi
losofija" ir italų spiritualizmas (L. Lavelis,
R. Lesenas, M. Saka ir kt.), prancūzų per
sonalizmas (E. Munjė, 2. Lakrua, M. Nedon
selis ir kt.), evoliucionistinė P. Teįaro de
Sardeno teorija ir kt. Parodoma, kaip šių
filoso!ų
darbuose
atsisakoma
tradicinio
substancialistinio
transcendencijos
supra
timo, dievas suprantamas kaip „paslaptis'',
„aukščiausia vertybė", „giliausia prasmė",
„pareiga". kurios neva gimdančios žmogu
je tikėjimą kaip dvasinio tobulumo sieki
mą, bet tik tiek, kiek žmol!us pats laisva
valia krypsta i tai. Ypač reikšmingos yra
personalistinės koncepcijos, kuriomis siekia
ma įveikti prarają tarp pasaulietinių ir re
liginių vertyhit1. orientuoti tikinčiuosius į
sociališkai aktyvų gyvenimą.
renktajame skyriuje („Neomodernistinės
filosofinės-teoloi?inės koncepcijos") išryški
nami teoriniai principai to atsinaujinimo
proceso, kuris vyko po 11 Vatikano susirin
kimo ir kuris varlinamas neomodernizmu.
Konkrečiai tai K. Ranerio, H. Kiunl!o kon
cepcijos. Disertantas pateikia ryškių argu
mentų, liudijančių, kad neomodernistai dar

labiau imasi socialinės-politinės, kultūrinės
problematikos, teigdami, kad krikščionybė
1?ali atsinaujinti tik suartėdama su kultū
rinėmis šiandieninio
pasaulio
vertybėmis.
Dar vienas neomodernistų ypatumas - tai
mėf,!inimas sintC'zuoti „objektyviąją" ir „sub-
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jektyviąją"
apologetiką,
modernizmo
ir
tradicijos idėjas - inteRralioje naujojoje
ortodoksijoje.
Disertacijoje parodoma, kad filosofinės
katalikiškojo modernizmo koncepcijos nuo
savo atsiradimo XIX ir XX a. sandūroje
iki mūsų dienų išRyveno tam tikrą evo
liuciją. Pirmoje šio šimtmečio pusėje mo
dernistinėms koncepcijoms buvo būdinRa
ryški konfrontacija su bažnytine tradicija,
oficialiaisiais bažnyčios principais, o ant
roje pusėje, ypač po 11 Vatikano susirin
kimo, modernizme ryškėja polinkis „grįži
mo prie šaltinių" keliu suartėti su tradicija,
pereiti
prie
konfrontacijos
su
scho
lastika prie „naujosios ortodoksijos" prog
ramos. Tai savo ruožtu keitė ir Vatikano
požiūri i modernistus: jeigu klasikinis mo
dernizmas buvo nuslopintas Rriežtomis po
piežiaus Pijaus X priemonėmis, tai vėliau
ėmė ryškėti bažnyčios vadovybės pakantu
mas modernizmo atžvilRiu. Siuo metu Ra
lima kalbėti apie tam tikrą modernizmo
ir oficialios bažnyčios pozicijų suartėjim4;
kai kurios modernizmo idėjos įtraukiamos
j oficialiuosius Vatikano dokumentus.
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Modernistinės filosofinės koncepcijos tu
ri prieštarinRų pasekmių katalikybei. Jos
turtina
šiuolaikinę
katalikybės
filosofiją
konceptualiniu, metodologiniu, probleminiu
požiūriu, bet tuo pat metu sekuliarizuoja
tradicines krikščioniškąsias vertybes; ima
nentizmas reliRinio tikėjimo aiškinime veda
j
fenomenoloRizmą ir agnosticizmą. kurie
tam tikrais atvejais kelia abejones dėl ob
jektyvaus dievo buvimo. Visa tai didina
metodoloRinj ir idėjinį šiuolaikinės kataliky
bės pliuralizmą, Rilina šios krikščionybės
atmainos krizę.
Oficialieji oponentai (Baltarusijos TSR
Mokslų Akademijos narys korespondentas
pro!. J. Babosovas, filosofijos mokslų dak·
taras L. Mitrochinas, prof. J. Minkevičius)
teiRiamai įvertinę B. Kuzmickio disertaciją.
pažymėjo. kad joje sprendžiama fundamen
tali ;iuolaikinės katalikiškosios filosofijos
ruidos problema. suformuluotos naujos išva
''os. Diserlaciją taip pat teiRiamai įvertino
neoficialusis oponentas prof. G. Zimanas.

L. Jekentailė

MENO KORYBOS SUBJEKTO ANAUll

1984 m. Rruodžio 21 d. Maskvos M.
L0monosovo valstybinio universiteto filoso
(ijos moksh1 daktaro laipsnių (marksistinės
fenininės estetikos specialybėl teikimo spe
cializuotos tarybos posėdyje VISI Esteti
kos katedros vedėjas docentas Algirdas Gai
žutis apRynė daktaro disertaciją „Dvasinis
kūrybinis menininko potencialas".
Iki šiol mūsų estetikoje meno kūrybos
subjektą retai kas tyrė, nors tokio tyrimo
būtinybė akivai:u.11. Menininko problemai
aptarti specialų darbą yra parašęs A. Ilia
dis -..Meninio talento
priRimtis"
(1965).
Atidžiai išstudijavęs, kas šioje srityje pa
daryta, kritiškai įvertinęs XX a. teorinės
minties pasiekimus šiuo klausimu, A. Gai
žutis užsibrėžė tikslą: išanalizuoti meno kū
rybos subjekto raidą ir priRimtj; atsižvel
Riant j profesinės veiklos speciliką, atskleis
ti menininko dvasinį. kūrybinį potencialą;
aptarti bendn1jtĮ Ir specialiųjų gebėjimų,
kurybinės individualybė:; URdymo ir pasi
reiškimo dėsninRumus.
Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai
ir pabaiRa. Mokslinio darbo struktūra adek
vati tyrimo loRikos nuoseklumui: ištyrus
meno kurybos subjekto profesionalizaciją
ir individualėjim4, jo talento tapsmą meni-

ne1e mokykloje ir šių procesų socialinį
kulturinį determinizmą (l skyrius), analizuo
jama menininko
individualybės dvasinio
pasaulio dinaminė struktūra (11 skyrius), po
to aptariama menininko savirealizacija kū
ryboje, kaip s4moninRa pilietinės pozicijos
išraiška (III skyrius ).
Pirmajame skyriuje („Menininko asme
nybė ir profesija)" naRrinėjamos menininko
profesijos atsiradimo socialinės kultūrinės
prielait!os: ai visuomeninis darbo pasidali
jimas ir su juo susijęs pilietinio tipo hu
manizmo jsiRalėjimas; b) auRantys estetiniai
ir meniniai poreikiai; el atsirandanti me
nininko savimonė ir meninės veiklos visuo
meninio vaidmens pripažinimils; d) aukštų
itl visuomenės sluoksnitJ intelektualinės kul
turos orRaniškas ryšys su liaudies amatl
t ininkų kultūrine tradicija.
Istoriškai ap
žvelRiama
menininko
profesijos
statuso
problema, kokybiniai socialinės menininko
padėties pokyčiai Renesanso epochoje ir
socializmo s,1Jygomis. A. Gaižutis išryški
na ir aptaria esminius skir:umus tarp me
no, amatų, vaikiškos ekspresijos ir naivių
meno kurvbos formų, kurie ryškūs esteti
nės nuostatos, kūrybos proceso ir esteLnės
normos sferose. Be profesinės ir neprok�;r.ės
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meninės veiklos skirtumų, aptariama lr jų
ųvelka, kuri, autoriaus nuomone, priklau
so ne tik nuo socialinės ekonominės visuo
menės struktūros, bet ir nuo konkrečių is
torinių civilizacijų lr kultūrinių tradicijų.
A. Galžutis įvairiapusiškai gvildena moky
tojo Ir mokinio kūrybinio bendradarbiavimo
peda2oginius, teorinius ir etinius aspektus.
Jis specialiai aptaria tolerancijos principą,
atskleidžia šio principo pasaulėžiūrini, do
rovini Ir estetinį turinį, argumentuotai įro
svarbą menininko
do meninės mokyklos
kūrybinei Individualybei ugdyti.
Antrajame skyriuje („Dvasinio kūrybi
nio menininko potencialo vystymasis") ana
lizuojami nemarksistinės estetikos atstovų
mėizinimai atskleisti meninės veiklos pri
gimtį, kritikuojami spirltualinlai normaty
viniai ir aprašomieji metodai, kuriais nepa
jėiziama paaiškinti asoclallnio pąlchologinio
ir kultūrinio meninės veiklos determlnuotu
mo. DauS? dėmesio čia skiriama meninės
kūrybos poetikai. Disertanto nuomone, poe
tikos kate2orijos taikytinos ne tik grožinei
literatural,
bet
visos
meninės praktikos
apibendrinimui įvairiose meno šaltose. Poe
tikos kate2orljos atspindi empirinį meni
ninko patyrimą, todėl jų instrumentinis, me
todoloizlnis poveikis meninei kūrybai, pa
lyizinti su estetikos kategoriniu aparatu, yra
realesnis,
labiau
apčiuopiamas, glaudžiau
susijęs su kūrybos programa. Kita vertus,
poetikos kategorijos yra labai dinamiškos Ir
nepasižymi konceptualiniu pastovumu.
Siame skyriuje plačiai ir nuodu�lai
naizrlnėjama menininko psichinės pusiausvy
ros problema. Psichinė pusiausvyra trak
tuojama kaip būtina dvasinio kūrybinio me
nininko potencialo pilnavertės realizacijos
prielaida. A. Galžutis atskleldila pslchopa
tologlnlų meno kūrybos koncepcijų meto
dologinį nenuoseklumą. Jis įrodo, kad me
ninės kūrybos subjekto veiklai būdinga to
kia dvasinė dinamika, kuri Į?imdo poliarinę
psichinę įtampą. Viename jos poliuje - kū
rybos tikslas lr prasmė, kitame - meni
ninko kaip asmenybės sugebėjimai Ir kū
rybos
galimybė.
Kadani:i
tik
praktinė
kūrybinė veikla formuoja menininko Indivi
dualybę, tai įgimtos savybės yra tik viena
iš prielaidų sugebėjimams u2dytl. Dvasinis
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kūrybinis menininko potencialas susiklosto
istoriškai apibrėžtoje kultūroje, lr kaip tik
jis,· o ne bioloizinės prielaidos lemia
kū
rybinės veiklos sėkmę Ir
produktyvumą.
Meninės kūrybos subjekto veiklai reikš
minga transmotyvacija, kuri determinuoja
menininko savimonės, idealių, dvasinių ku
rybos motyvų bel paskatų atsiradimą. Di
sertacijos autorius pateikė meninių indivi
dualybių klasifikaciją, išskirdamas tris tipus:
reUektyvll-intelektualų,
emocinj-intuityvll,
veiklų-valini?ą.
Trečiajame skyriuje (,.Dvasinių kūrybinių
menininko jė2ų sąveika Ir socialinė atsako
mybė kūrybos procese") A. Galžutls nag
rinėja kūrybos tikslo sąveiką su įkvėpimu,
vaiz·iuote, mąstymu, emocijomis lr atminti
mi (estetiniu patyrimu). Daug dėmesio skir
ta kritiškumo analizei, be kurio neįmano
mas brandžios meninės vertybės 2imimas.
Kritiškumas, kaip dvasinis asmenybės suge
bėjimas, jizalina inte2ruoti kūrybos tikslą su
meistriškumu, pajungti visas dvasines meni
ninko jėS?as estetinei vertybei sukurti, pa
justi tei2iamą socialinės atsakomybės jaus
mo ir mokslinės pasaulėžiūros poveiki me
ninei kūrybai. Cia pat išsamiai aptariamas
dvasinio kūrybinio
menininko potencialo
ryšys su idėjine ir profesine kūrėjo atsa
komybe, kūrybos laisve ir socialiniu hu
manizmu pagrįsta vertybine orientacija.
A. Galžučio disertaciją teigiamai įverti
no
oponuojanti
įstaiga - Lenln2rado
N. Rimskio-Korsakovo valstybinės konserva
torijos marksizmo-leninizmo katedra ir ofi
cialieji oponentai (prof. S. Rapoportas, doc.
M. Afasiževas Ir prof. V. Mazepa). Jie pa
žymėjo, kai! darbe iflspręsta stambi ir svar
bi marksistinės estetikos problema, pasiūlė
disertaciją paskrlbti kaip monografiją. Apie
<1isertacijos autoreferatą palankius atsilie
pimus atsiuntė kompozitorius J. Juzeliūnas,
architektai V. Cekanauskas, V. Brėdlkls ir
V.
Nasvytis,
prof.
M.
Kaganas,
prof.
E. Martynovas. prof. L. Levčiuk ir kili
moksli!'linkai.
A. Gaižučio mokslinis darbas yra pir
moji respublikoje filosofijos daktaro diser
tacija, turinti estetikos specialybės ilifrą.

J. Murelka
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KATAJJJCISKOSIOS ETIKOS STIJDUA

1984 m. gruodžio 27 d. Vilniaus vals
tybinio universiteto specializuotoje taryboje
Zenonas Bumys apgynė filosofijos mokslų
kandidato laipsnio disertaciją „Katalikiško
jl etika Lietuvoje 1920-1940 metais". Moks
linis
disertacijos
vadovas - filosofijos
mokslų kandidatas docentas B. Kuzmickas,
oficialieji oponentai - filosofijos mokslų
daktarns profesorius l. Zaksas Ir filosofijos
mokslų kandidatė docentė A. Darginavičie
nė.
Pirmajame disertacijos skyriuje („Lietu
vių
katalikiškosios
etikos
metodologiniai
pagrindai") autorius analizuoja žmogaus, jo
laisvės, moralumo kriterijų, religijos, mora·
lės Ir etikos supratimo katalikškojoje filo
sofijoje bendrąsias
metodologines prielai·
das, aptaria, kaip šias problemas sprendė
katalikiškasis tradiclonizmas, neotomizmas ir
modernizmas. Antrajame skyriuje („Idėjinė
kova su kitomis etinėmis teorijomis") ap
tariamos
katalikiškosios
etikos
teoretikų
(A. Maceinos, S. Salkauskio, A. Jakšto
Dambrausko ir kt.) pastangos jrodyti, jog
kilos etinės teorijos (l. Kanto, B. Spinozos,
E. Hckelio, H. Spenserio, F. Nyčės ir kl.)
nėra pajėgios suprasti moralės esmę, ga
rantuoti sėkminj!ą jos realizaciją. Trečiaja·
me skyriuje („Katalikiškosios etikos princi
pų realizacija Lietuvoje, jos problemos Ir
padariniai") disertantas parodo, kaip katali
klškosios etikos atstovai savo teorinj mode·
l i mėgino realizuoti praktiškai, t. y. jver
tlntl susidariusią socialinę situaciją, aptarti
jos keitimo būdus, pasiūlyti konkrečią
konstruktyvią programą, organizacines prie
mones ir kt.
Oficialieji
oponentai
pažymėjo,
kad
rtacljoje išanalizuoti iki šiol mažai ty
rinėti klausimai - katalikiškosios etikos
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metodologiniai paj!rindal, jos polemika su
kitomis etinėmis teorijomis, teorinio šios
etikos modelio praktinio realizavimo išda
vos. Disertantas išstudijavo ir apibendrino
gausią filosofinę-istorinę medžiagą. Jo pa
darytos
išvados yra nuoseklios,
logiškai
pagrįstos. Disertacija duoda platų ir paly·
szinli išsamų lietuvių kataliklškosios etikos
supratimą, jos autorius kūrybiškai spren·
<i'lia valios laisvės, reliszijos ir moralės san·
tykio klausimus. Disertacija yra reikšmin
sz.is Lietuvos visuomeninės minties istorijos
tyrinėjimo faktas, ji aktuali Ir praktiniu
požiūriu. Kartu buvo pareikšta abejonė, ar
autorius
neperdeda katalikiškosios etikos
praktinio reikšmingumo, jos pastangų kri
tikuoti buržuazinę visuomenę. Atsakydamas
disertantas pažymėjo, kad katalikiškoji fl·
losofija ir katalikyhė apskritai nėra tapatūs
dalykai. Jam daui;:iau rupėję teoriniai da
lykai, o praktinio reikšmingumo vertinimas
nebuvo tiesiOl!inis darbo tikslas; opozicija
buržuazinei santvarkai nebuvo radikali, ne
perženszė klasinių buržuazijos pozicijų.
Profesc;riai B. Genzelis, J. Minkevičlus,
R. Pavili0nis, R. Plečkaitis savo kalbose pa
žymėjo, jog disertantas vaisingai naudojasi
marksistine socialinių reiškinių tyrimo me
todologija, savo analizėje yra objektyvus.
kad jo atliktas darbas - reikšmingas žings
nis
šios
srities moksliniuose
tyrimuose.
Kartu buvo nurodyta, kad disertacijoje pa
sitaiko nekorektiškų formulavimų,
netiks
laus, per daug laisvo operavimo terminais
Ir sąvokomis.
Mokslinė taryba nutarė suteikti Zeno
nui Burniui filosofijos
mokslų
kandidato
laipsnį.

J. Nlckulė

