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Konferencijos
GRATULATIO FILOSOFIJOS FAKULTETE
2004–2005 mokslo metø pavasario semestro
pradþia, vasario 4-oji diena, ilgam iðliks Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto visø dabartiniø studentø ir dëstytojø atmintyje ir áeis á
ðio seniausio Lietuvos universiteto istorijà. Tà
dienà universiteto bendruomenë ðventë á centriniø rûmø komplekso restauruotas patalpas
(Universiteto g. 9/1) sugráþusio Filosofijos fakulteto ákurtuves. Kartu tai buvo Vilniaus universiteto 425-øjø metiniø jubiliejiniø renginiø
paskutinis akordas, prasmingai pabrëþæs gyvàjá praeities ir dabarties ryðá, nes daugiau kaip
prieð keturis ðimtmeèius ákurtas universitetas
ið pradþiø turëjo du fakultetus ir vienas ið jø
buvo filosofijos. Deja, vëliau, po dviejø ðimtmeèiø vaisingo darbo (1583–1773 m. filosofijos bakalauro laipsná gavo 1762 asmenys, filosofijos magistro – 1903), ðis fakultetas buvo
uþdarytas. 1989 metais atkurtas, Filosofijos fakultetas ðiandien yra vienas ið gausiausiø ir
moksliniu poþiûriu aktyviausiø universiteto
kamieniniø padaliniø. Fakultetà sudaro 7 katedros, 4 tyrimo ir studijø centrai, 3 laboratorijos; jame dirba 125 dëstytojai (ið jø 58 mokslo
daktarai ir 11 habilituotø mokslo daktarø) ir 3
tyrëjai (ið jø 2 daktarai ir 1 habilituotas daktaras); disertacijas raðo 59 asmenys; penkiø krypèiø 21 studijø programoje studijuoja 1134 pirmosios pakopos, 402 magistrantûros bei specialiøjø profesiniø studijø studentai. Fakultete
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leidþiami 4 periodiniai mokslo leidiniai: Problemos, Psichologija, Edukologija, Sociologija (kartu su VDU).
Atgimusiø fakulteto namø atidarymo renginiai prasidëjo moksline praktine konferencija
„Senasis Filosofijos fakultetas ðiandienos Europoje“. Jà atidarë rektorius akad. B. Juodka.
Jis paþymëjo didelá moksliná ir kultûriná Filosofijos fakulteto vaidmená tiek pirmuoju jo gyvavimo laikotarpiu, tiek ðiandien, pabrëþë jo
veiklos tarpdalykiná pobûdá ir neabejotinà reikðmæ ugdant màstymo kultûrà ir puoselëjant kûrybinæ mintá. Rektorius padëkojo fakulteto dekanui doc. dr. K. Dubnikui ir VU Medþiagotyros ir taikomøjø mokslø instituto vyr. m. bendradarbiui dr. A. Ðvegþdai uþ didþiulá kasdieniná rûpinimàsi kokybiðku istorinio pastato restauravimu ir áteikë jiems asmenines dovanas. Dekanas K. Dubnikas prisiminë fakulteto augimo
ir brendimo laikotarpá (nuo 1992 m.) kitose patalpose (Baltupiuose), kai dvi kadencijas jam vadovavo dabartinë universiteto prorektorë doc.
dr. B. Pociûtë. Naujasis dekanas savo kalboje
daugiausia dëmesio skyrë bûsimos veiklos gairëms: turëti aiðkià ir nuoseklià studijø ir moksliniø tyrimø kryptá, iðlaikyti aukðtà jø lygá ir bendro darbo tradicijas, bûti ðiuolaikiðkiems ir atviriems visuomenës poreikiams bei interesams,
bendradarbiauti su vyriausybinëmis, nevyriausybinëmis, mokslo ir verslo organizacijomis, likti

iðtikimiems tauriai universiteto dvasiai ir didþiai
jo misijai visuomenëje.
Praneðimà „Filosofijos fakulteto vaidmuo
Lietuvos visuomenës gyvenime“ skaitë prof. habil. dr. R. Pleèkaitis. Pasak jo, kilusi Vakarø kultûroje ið graikø, filosofija vaidino nepakeièiamà
intelektualiná vaidmená ugdant kultûringus pilieèius. Lietuvos Didþiojoje Kunigaikðtystëje visuomeniná iðsimokslinusiø þmoniø poreiká tenkino asmenys, baigæ studijas uþsienio universitetuose. Ilgainiui iðkilo bûtinybë ákurti vietiná
universitetà. Filosofijos fakultetas senajame Vilniaus universitete buvo didþiausias, o á jø studijø turiná áëjo ir gamtos bei kitø mokslø þinios,
davusios pradþià ðiø mokslø raidai mûsø kraðte
ir paruoðusios dirvà Apðvietos epochos idëjoms
plisti. XVIII a. pabaigoje, iðkilus naujiems laikmeèio poreikiams ir pabrëþtinai orientuojantis
á eksperimentiná mokslà, reformuotame Vilniaus universitete filosofijos studijø neliko. Kadangi filosofija yra tautos dvasios iðraiðka, tai ji
buvo nepageidaujama ir imperatoriðkajame Vilniaus universitete, kai 1795 m. Lietuva buvo prijungta prie Rusijos. Pagaliau 1832 m. pats Vilniaus universitetas buvo uþdarytas. Sovietmeèiu visose ðalies aukðtosiose mokyklose buvo ið
virðaus diegiama marksistinë scholastika, bet
Vilniaus universiteto filosofijos dëstytojø kolektyve vyravo kûrybinë dvasia, buvo tiriama tuometinë Vakarø filosofija, keliamos tolerancijos,
susvetimëjimo ir kitos problemos. Praneðimo
pabaigoje R. Pleèkaitis pabrëþë filosofijos vertæ
þadinant pilieèiø dvasià, vienijant tautà, keliant
naujas idëjas.
Dar Locke’o ir Leibnizo laikais sàvokos „filosofas“ ir „mokslininkas“ nebuvo aiðkiai skiriamos. Taèiau Descartes’o XVII amþiuje suformuluota grieþta þmogaus ir gamtos perskyra
turëjo átakos, kad XVIII a. antrojoje pusëje ëmë
ásitvirtinti mokslo (gamtotyros prasme) atsiri-

bojimas nuo filosofijos. Ði situacija ágavo instituciná pavidalà Europos universitetø padaliniø
(fakultetø) struktûroje. XIX amþiuje susiklostë
dar viena tyrimus apibûdinanti sàvoka – „socialiniai mokslai“; jie uþëmë tarpinæ vietà tarp filosofijos ir gamtos mokslø. Tiesa, socialiniai
mokslai visada buvo labiau pasislinkæ link filosofijos, kuri savo ruoþtu tapo seniausia humanitariniø mokslø ðeimos nare. Jau XIX a. pabaigoje pasaulio universitetuose ëmë rastis socialiniø mokslø katedros, ðis procesas ypaè suintensyvëjo XX a. antrojoje pusëje. Ðiandien Vilniaus
universiteto didþiàjà dalá Filosofijos fakulteto
studentø ir darbuotojø sudaro ne filosofijos, o
socialiniø mokslø – sociologijos, psichologijos,
edukologijos, socialinio darbo atstovai. Jie konferencijos dalyvius supaþindino su savo veiklos
rezultatais, planais ir problemomis.
Prof. dr. A. Bagdonas skaitë praneðimà „Universitetas, mes ir socialinë atsakomybë“. Jis aptarë nemaþa sudëtingø klausimø, susijusiø su universiteto autonomija, akademine laisve, institucijø ir individo atsakomybe. Doc. dr. R. Lazutka kalbëjo apie mokslo kainà: kas, kiek ir kaip
turëtø mokëti? Prof. habil. dr. D. Gailienë apþvelgë psichologijos raidà Vilniaus universitete
ir ðio mokslo padëtá ðiandien. Doc. dr. G. Purvaneckienë nuðvietë Edukologijos katedros veiklà koreguojant ðvietimo politikà ir socialinius
pokyèius. Sociologijos katedros tyrimø kryptis
apibûdino doc. dr. A. Poviliûnas. Nors ir priklausydami nuo uþsakovø, sociologai stengiasi
áveikti tyrimø fragmentiðkumà ir panaudoti fakulteto mokslines pajëgas aktualiems socialiniams klausimams spræsti. A. Poviliûno mintis
papildë kolegë dr. L. Þilinskienë, kalbëjusi apie
tarpdalykiniø kriminologijos studijø perspektyvas Vilniaus universitete. Filosofijos istorijos ir
logikos katedros vedëjas prof. dr. M. P. Ðaulauskas skaitë praneðimà „Informacijos visuomenë
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– poreikiai ir galimybës“. Jis paþymëjo, kad lietuviai tretieji pasaulyje ákûrë informacijos visuomenës magistrantûros studijas, kurios jungia kelis
fakultetus, ðitaip lauþydamos mokslo padalijimo schemas ir ugdydamos filosofø, sociologø,
politologø, ekonomistø daugiadalykiðkumà. Savo mintimis apie studijø ir bûsimo darbo rûpesèius pasidalijo sociologijos specialybës II k. studentë D. Kuèinskaitë. Ji paþymëjo, kad sociologijos studentai ákûrë fakultete mokslinæ draugijà, uþmezgë ryðius su VDU studentais ir Tarptautine sociologijos studentø organizacija.
Filosofijos fakulteto studentus, dëstytojus ir
administracijà su gráþimu á senojo universiteto
mûrus sveikino ir linkëjo kûrybinës sëkmës
valstybiniø, moksliniø ir visuomeniniø organizacijø atstovai: LR Prezidentûros patarëja
dr. N. Putinaitë, Atviros Lietuvos fondo direktorë D. Vilytë, Pilietinës visuomenës instituto
direktorius dr. D. Kuolys, Kultûros, filosofijos
ir meno instituto direktorius doc. dr. V. Bagdonavièius. Jie kalbëjo apie abipusiðkai naudingà
bendradarbiavimà su fakultetu ir brëþë naujas
ðio proceso perspektyvas. D. Kuolys pageidavo
atgaivinti fakultete vieðøjø paskaitø praktikà.
Ðiam siûlymui pritarë R. Pleèkaitis, paþymëjæs,
kad vieðosios paskaitos buvo ypaè populiarios
senovës Graikijoje nuo Aristotelio laikø.
Diskusijose M. P. Ðaulauskas siûlë ávykusià
konferencijà, kurioje buvo skaitomi praneðimai
ið visø fakultete plëtojamø mokslo disciplinø,
laikyti naujos geros tradicijos pradþia ir kasmet
rengti tokias konferencijas, nes jos telktø dëstytojus ir studentus ir leistø geriau pristatyti visuomenei fakulteto moksliná potencialà taikomøjø ir uþsakomøjø tyrimø srityje. A. Poviliûnas priminë, kad dabar fakultetas yra Istorijos ir
Filologijos fakultetø kaimynas, todël reikia galvoti apie kûrybiná bendradarbiavimà su ðiø padaliniø bendruomenëmis.
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Po konferencijos vyko Filosofijos fakulteto
restauruotø patalpø iðkilmingas atidarymas. Jame dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybës
vadovas dr. A. M. Brazauskas, ðvietimo ir mokslo
ministras dr. R. Motuzas, teisingumo ministras
dr. G. Buþinskas, pirmasis 1989 m. atkurto Filosofijos fakulteto dekanas, Seimo narys prof.
habil. dr. J. Karosas, VU fakultetø dekanai, kitø
senojo Alma Mater padaliniø vadovai, gausus
studentø bûrys. Rektorius B. Juodka atidarymo
kalboje pabrëþë, kad fakulteto restauravimas kainavo 12,5 milijono litø, ir padëkojo Vyriausybei uþ finansinæ paramà. Taip pat Rektorius dëkojo restauratoriø kolektyvui ir áteikë dovanas
ðiø darbø vykdytojams: UAB „Senovë“ generaliniam direktoriui A. Kolkai – uþ pastato rekonstrukcijà; Kultûros paveldo instituto vadovui V. Spudui – uþ projektavimo darbus ir autorinæ prieþiûrà; individualios ámonës „Senoji
freska“ vadovui S. Jurðënui – uþ sieninës tapybos restauravimo darbus; architektui A. Vydþiui
– uþ pastato interjero dizaino darbus iðsaugant
istoriná paveldà; Lietuvos invalidø draugijos pirmininkei Z. Valaitytei – uþ suteiktà paramà Filosofijos fakulteto pastato aplinkà pritaikant neágaliems studentams.
Premjeras A. M. Brazauskas savo kalboje pabrëþë didþiulæ Vilniuje ákurto universiteto reikðmæ kraðto þmonëms, nes ne visi buvo pasiturintys, taigi negalëjo iðvykti á uþsiená studijuoti. Vyriausybës vadovas taip pat paþymëjo filosofijos
reikalingumà, jos paðaukimà puoselëti màstymo racionalumà ir vertinimo blaivumà.
Filosofijos fakulteto Studentø atstovybës pirmininkë psichologijos specialybës II kurso studentë A. Kanclerytë pasidþiaugë atjaunëjusiomis auditorijomis, kabinetais, laboratorijomis
ir valstybës investicijomis á Lietuvos mokslà ir
jaunimo studijas, kartu paþymëjo, kad investicijø ðiems tikslams niekada nebus per daug.

Rektorius ir Vyriausybës vadovas atrakino
fakulteto kiemo vartus. Graþiame Bursø kiemelyje sveèius, darbuotojus ir studentus pasitiko
dar rudená, 2004 m. spalio 24 d., pasodintas medelis – bukas. Ðis tipiðkas Vidurio Europos plaèialapiø miðkø medis neuþauga didelis, bet yra
stiprus ir ilgai nemeta lapø. Filosofijos fakulte-

tas, gimæs kartu su savo Alma Mater 1579 metais, istorijos audrø niokotas ir degintas, sugebëjo lyg feniksas pakilti ið pelenø, sugráþti á gimtàjá lizdà ir ásikurti ilgam gyvenimui mokslo ir
kraðto labui.
Èeslovas Kalenda
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