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NAUJOS DISERTACIJOS
SOCIALINIŲ KONCEPCIJŲ RAIDOS LIETUVOJE TYRIMAI
1985 m. gruodžio 24 d. LTSR MA Filoso
fijos, sociologijos ir teisės instituto filoso
fijos mokslų laipsnių
(filosofijos
istorijos
specialybė) teikimo specializuotoje taryboje
Valdas Pruskus apgynė kandidato disertaci
ją ,,Modernistinės tendencijos
katalikybės
socialinėje filosofijoje buržuazinėje Lietuvoje
(1918-1940)". Disertanto moksliniam darbui
vadovavo

profesoriai

/ J.

Barzdaitis

j

ir

I. Zaksas.
Nors Lietuvos filosofijos istorijos tyrimai
plečiasi (pokario metais iš šios problema
tikos apgintos 7 daktarinės, 25 kandidatinės
disertacijos, paskelbta nemaža publikacijų).
t ačiau dar yra daug problemų, koncepcijų,
net filosofinių disciplinų, prie kurių tyrinė
tojų mintis kol kas menkai teprisilietė. Vie
na iš tokių nepakankamai ištirtų Lietuvos
filosofijos istorijos sričių yra socialinės fi
osofijos raida Lietuvoje.
Tiesa, vertingus
s10s
problematikos
tyrimus
yra
atlikęs
J. Minkevičius, A. Gaidys, B. Kuzmickas,
A. Sverdiolas. Kartu daug kas čia dar ne
padaryta. Dėl to sveikintina, kad į šiuos ty
rimus įsijungia jauni žmonės. Katalikiškojo
modernizmo filosofinės koncepcijos Lietuvo
je daugiausia tyrinėtos B. Kuzmicko dar
buose, bet specialiai modernizmo socialinių
koncepcijų
analizei
skirtas
V. Pruskaus
darbas yra pirmasis.

!

Buržuazinėje Lietuvoje katalikiškojo mo
dernizmo socialinės koncepcijos nebuvo vy
raujančios net katalikiškoje socialinėje fi
losofijoje, bet jos buvo ryškiai matomos,
svarstomos, jas aštriai puolė bažnyčia, o
dalis pasaulietinės inteligentijos žiūrėjo į jas
kaip į alternatyvą tiek tradicinei kapitaliz
mo apologetikai, tiek marksistinėms socia-

lizmo idėjoms. Šių koncepcijų metodologi
niai pamatai, taip pat jų siūlomi buržuazi
nės visuomenės tobulinimo būdai artimi da
bartinėms buržuazinėms visuomenės rerefor
mavimo doktrinoms, todėl katalikiškojo mo
dernizmo socialinių
koncepcijų
Lietuvoje
analizė turi aktualią ideologinę vertę.
Disertacijoje modernistinis katalikybės so
cialinių koncepcijų atsiradimas grindžiamas
buržuazinės visuomenės socialinės
diferen
ciacijos didėjimu ir socialinių prieštaravi
mų
aštrėjimu,
sąlygojusiu
sociokultūrinę
situaciją, kuri sukėlė idėjinio
pliuralizmo
plitimą katalikybėje, bažnyčios kanonizuo
tų doktrinų ir katalikų filosofų bei teologų
teorinės refleksijos išsiskyrimą. Šios kon
cepcijos, Lietuvoje kilusios XX a. slenks
tyje, ypač sustiprėjo buržuazijos valdymo
metais. Autorius daugiausia analizuoja ryš
kiausių katalikiškojo modernizmo
atstovų
A. Maceinos ir P. Jako koncepcijas, rasda
mas jų metodologijoje Vakarų Europos mo
dernistų, taip pat katalikiškojo personaliz
mo (ypač E. Munjė) bei neotomisto Z. Ma
riteno įtakų pėdsakus.
Lietuvos katalikiškojo modernizmo atsto
vai realių socialinių struktūrų (tiek kapita
listinės, tiek socialistinės) kritiką grindė iki
marksinės sociologijos
metcdologija,
kuri
atspirties tašku laikė abstraktų
individą,
turintį pastovią substancialią prigimtį. Bu
vo stengiamasi įrodyti, kad nei kapitalizmas,
nei socializmas nepajėgūs sukurti asmeny
bės vystymosi, jos saviraiškos ir dvasingu
mo Eąlygų, todėl buvo siūlomas „naujojo
humanizmo"
visuomenės
medelis,
kuris
reiškė ne ką kita kaip religijos pagrin
du suhumanintą privačios
nuosavybės
vi-
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suomenę. Disertacijos autorius pagrįstai to
kį modelį vertina kaip utopinį. atskleidžia
jo metodologinį bejėgiškumą ir ideologinį
konservatyvumą.
Nors katalikiškojo modernizmo koncepci
jos buvo utopiškos ir siekė sustiprinti kata
likybės

įtaką

visuomenei,

jų

pagrindu plė

tojama buržuazinės visuomenės ir oficialio
sios bažnyėios kritika kreipė tikinčiųjų dė
mesį į realias socialinės
struktūros
ydas,
prisidėjo prie bažnyčios
desakralizacijos.
Tai sukėlė negatyvią oficialiosios bažnyčios
reakciją. Kita vertus, modernistų kritika rė
mėsi laisvamanybės judėjimo atstovai Lie
tuvoje.
Oficialieji oponentai prof. A. Griška ir
doc. V. Pikutis teigiamai įvertino teorinį
V. Pruskaus atlikto tyrimo lygį, išvadų pa
grįstumą, pažymėjo katalikiškojo moderniz
mo socialinių koncepcijų analizės ideologi
nį aktualumą. Palankiai apie disertaciją at
siliepė diskusijose kalbėję Latvijos TSR MA
akademikas V. Steinbergas,
Lietuvos TSR
MA narys korespondentas J. Macevičius,
prof. Zaksas, doc. B. Kuzmickas.

A Poška
*

*

*

Tą pačią dieną minėtoje taryboje Edvar
das Kriščiūnas apgynė kandidato disertaci
ją „Marksistinė visuomenės raidos teorija
Lietuvoje 1917-1940 m." Mokslinis vado
vas - prof. R. Plečkaitis, recenzuojanti or
ganizacija - VISI Filosofijos katedra, oficia
lieji oponentai - filos. m. dr. A. Gaidys ir
filos. m. kand. doc. A. Darginavičienė.
Lietuvoje
Marksistinė-lenininė filosofija
iki 1940 m. dar nėra pakankamai ištirta.
Iki šiol liko išsamiau neaptarta marksistinė
visuomenės raidos teorija, sudariusi to me
to marksistinės minties branduolį (buvo ana
lizuota tik keletas atskirų
jos
aspektų).
E. Kriščiūno disertacija - darbas, paskirtas
minimos temos kompleksiniam tyrimui. Pa
žymėtina, kad disertantas, pasirinkęs šią te
mą, susidūrė su nemažais sunkumais: teko
apibendrinti gana specifišką medžiagą, re
konstruoti filosofines problemas iš neteori
nių šaltinių.
Disertantas siekė išspręsti tokius užsibrėž
tus uždavinius: nušviesti marksistinės visuo
menės raidos teorijos susiformavimo ir ki-

timo procesą Lietuvoje, įvertinti
Lietuvos
marksistų keltų problemų sprendimų lygį.
parodyti jų pažiūrų glaudų ryšį su revo
liuciniu judėjimu, išskirti jų pažiūrų gene
zės etapus, atskleisti kitų šalių marksistinės
minties poveiki Lietuvos marksistų darbams.
Disertacijoje, remiantis gausia faktine me
džiaga, detaliai analizuojama Lietuvos mark
sistų pažiūros klasių, klasių kovos, valsty
bės, socialistinės revoliucijos,
proletariato
diktatūros, komunistinės visuomenės, nacijų
ir jų ateities klausimais.
Reikšmingas disertacijos autoriaus užmo
jis - išryškinant mokslinius Z. Angariečio,
V. Kapsuko (bei kitų Lietuvos marksistų)
nuopelnus, kartu parodyti ir jų padarytas
klaidas, atskleisti šių klaidų teorines išta
kas, praktines prielaidas.
Nušviesdamas Lietuvos marksistų
idėjų
teorines ištakas, E. Kriščiūnas daro ankstes
niems tyrinėtojams prieštaraujančią išvadą:
jo nuomone, daugumos problemų sprendi
muose iki 1921 m. dominavo Vokietijos so
cialdemokratų teoretikų įtaka, o vėliau, po
1921 m„ buvo remiamasi V. Lenino teigi
niais.
Disertacijoje aptariamos iki šiol filosofi
jos istorikų mažai tyrinėtos V. Serbentos,
A. Sniečkaus, K. Poželos, S. Matulaičio ir
marksizmo propaguotojo J. Galvydžio pa
žiūros. Minimų marksistų pažiūrų apžvalgos
fone disertantas pagrįstai išskiria Z. Anga
riečio teorinį palikimą.
Kruopšti pirminių šaltinių
analizė
leido
E. Kriščiūnui patikslinti ankstesnių tyrinėto
jų kai kurias išvadas, liečiančias Z. Anga
riečio ir V. Kapsuko pažiūras į kultūrą,
Z. Angariečio - į imperializmą ir kt.
Disertacijos gynimo metu kilo diskusija
dėl kai kurių disertacijos formuluočiu, iš
vadų argumentacijos, dėl temos pavadinimo
ir kt. Daugiausia abejonių kėlė E. Kriščiūno
pateikta Z. Angariečio ir V. Kapsuko pa
žiūrų periodizacija (šią išvadą ginčytina lai
kė ir oficialūs oponentai). Diskusijoje da
lyvavo
Latvijos
TSR
MA
akademikas
V. Steinbergas, Lietuvos TSR MA nariai ko
respondentai J. Macevičius ir J. Minkevi
čius, profesoriai R. Bliumas ir A. Griška.
Mokslinė taryba vienbalsiai nutarė suteikti
E. Kriščiūnai filosofijos mokslų
kandidato
laipsnį.
G.

Pranckietytė

