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KONFERENCIJOS
APIE ETIKOS DALYKĄ IR STRUKTORĄ
1985 m. izegužės 28 d. Vilniuje jvyko
mokslinė konferencija
tema
„Marksistinė
etika: dalykas ir struktūra". Ją surengė
Lietuvos TSR MA Filosofijos, sociologijos
Ir teisės Instituto Etikos skyrius (vadovas
V. Zemaltis). Konferencija buvo skirta ži
nomo tarybinio mokslininko, etikos specia
listo, filosofo-teoretiko Ir mokslo organiza
toriaus,
didelio
Lietuvos
etikų
bičiulio,
buvusio TSRS Filosofų draugijos etikos sek
cijos biuro pirmininko Leonido Archangel
skio (1925-19821 60-osioms gimimo meti
nėms paminėti. Konferencijoje kalbėjo bu
vę L. Archangelskio mokiniai, bendradar
biai. draugai,
artimieji. Jie visi didžiai
vertino velionio organizacinę Ir teorinę veik
lą, kurioje marksistinės etikos dalyko ir
struktūros klausimai užėmė vieną iš svar
biausių vietų,
Pranešimą „Filosofinis marksistinės eti
kos pobūdis" padarė TSRS MA Filosofijos
instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis
filosofijos
mokslų
daktaras
profesorius
V. Serdakovas. Jis pažymėjo, kad filosofinis
etikos pobūdis kyla iš jos uždavinio dorovės pagrindimo. Sis uždavinys, prane
šėjo nuomone, suponuoja trejopo pobūdžio
problematiką: 11 žmogaus laisvės, 2) gėrio,
3) elJ,?esio normų.
Kitas svečias iš Maskvos - M. Lomo
nosovo universiteto Etikos katedros profe
sorius A. Guseinovas kalbėjo apie normaty
vines etikos problemas. Jis pagrindė auk
lėjamąją etikos funkciją, Išryškino jdomias
bei turininJ,?as etikos Ir dorovinės sąmonės

sąsajas. atkreipė dėmesj j etikos istorijoje
sukurtus doro el2esio modelius ir jų veiks
minJ,?umo sąly2as.
Viešnia iš Sverdlovsko - Uralo M.
Gorkio universiteto docentė N. Elngom kal
bėjo apie L. Archangelskio pedagoginę lr
mokslinę veiklą šiame universitete, iškėlė
pirmuosius jo darbus, skirtus marksistinės
etikos kate2orijoms nagrinėti, apžvelgė to
lesnę šios tematikos tyrimų raidą ir pers
pektyvas mūsų šalyje.
Konferencijos jkvėpėjas ir organizatorius
istorijos mokslų kandidatas docentas V. Ze
maitis savo pranešime nagrinėjo aktualias
profesinės etikos problemas,
pabrėžė
jų
mokslinio tyrinėjimo svarbą dabartiniame
mūsų visuomenės raidos etape, aptarė pro
fesinės etikos terminolo2ijos klausimus.
L. Archangelskio našlė filologijos moks
lų kandidatė N. Archangelskaja pasidalijo
mintimis apie velionio darbo jpročius, apie
neužbaigtus
tyrinėjimus,
nejgyvendintus
planus.

Po pranešimų vyko diskusijos. Be to,
pranešėjai atsakė j gausius konferencijos
dalyvių klausimus, liečiančius etikos proble
mas ir mūsų visuomenės dorovinę būklę.
Renginio metu veikė L. Archangelsklo
darbų paroda, kuri, kaip ir pati konferencija,
parodė didelę pa2arbą žmogui, visą gyveni
mą paskyrusiam marksistinės etikos Ir do
rovinio auklėjimo klausimų nagrinėjimui.
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