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Laisvė 

 

Apie tekstus: 

Tekstai paimti iš Gedimino Mikelaičio 

sudarytos knygos „Lietuvos filosofinės 

minties chrestomatija“, kurią 1996 

metais išleido leidykla „Aidai“. Knygoje 

surinkta Lietuvos filosofų kūryba ir 

parodoma, kaip vystėsi lietuvių 

mąstytojų mintys apie tam tikras idėjas 

– tarp jų ir apie laisvę. 

Apie autorius: 

Juozas Girnius (1915-1994) – vienas iškiliausių Lietuvos filosofų, 

filosofijos mokslų daktaras, ateitininkas. Pagrindinės temos: tautinė 

kultūra, religijos problemos, egzistencializmo ir krikščionybės ryšys, 

eseistikos ir literatūros klausimai. 

Stasys Yla (1908-1983) – kunigas, profesorius, teologas, pedagogas, 

istorikas, ateitininkas, spaudos ir visuomenės veikėjas. Įžvalgiu 

psichologo žvilgsniu tyrė ateizmo, komunizmo ir laisvės klausimus. 

Antanas Paškus (1924-2008) – kunigas, profesorius, psichologas. JAV 

ir Kanados ligoninių ir kalėjimų psichologas, ateitininkas. Pagrindinės 

temos: psichologijos ir religijos santykis, religinis pažinimas, sektos, 

krikščionybė Vakarų visuomenėje. 

Antanas Maceina (1908-1987) – vienas žymiausių Lietuvos 

mąstytojų, pedagogas, teologas, poetas, trijų universitetų 

profesorius, ateitininkas. Pagrindinės temos: kultūros filosofija, 

socialiniai klausimai, religijos filosofija, filosofijos esmė ir t.t. 
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Išnašos: 
1. Johnas McNeillis (1867-1945) – Airijos politinis veikėjas, 

istorikas. 

2. Pereat mundus fiat libertas – tegul žūva pasaulis, bet tebūna 
laisvė. 
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Teksto aptarimai lapkričio pabaigoje: 

 Vilniuje 

 Kaune 

 Šiauliuose 

Daugiau informacijos: http://sas.ateitis.lt/suoprotis 

 

Organizuoja: Studentų ateitininkų sąjunga 
 

 

Asmeniniai klausimai: 

1. Suskirstykite tekstus į prasmines dalis ir išskirkite kiekvienos 

dalies temą ir pagrindinę mintį. 

2. Kokias pagrindines mintis autoriai nori perteikti skaitytojui savo 

tekstais? 

3. Kokie dalykai Jums buvo nauji? Nesuprantami? Su kuriais 

nesutinkate? Kuriems labai pritariate? Pasirodė labai svarbūs? 

4. Kokie laisvės aspektai pasikartoja skirtingų autorių raštuose? 

Klausimai diskusijai: 

1. Kas žmogaus prigimtyje yra laisva ir kas – nelaisva? 

2. Kaip suprantate J. Girniaus teiginį, kad pati laisvė nėra norma? 

Kokios normos, reikalingos laisvei, atsiskleidžia kitų autorių 

tekstuose? 

3. Kas skiria maištininką, fanatiką ir tikrai laisvą žmogų? Kokios yra 

laisvės grėsmės? 

4. Kaip tapti išties laisvam? 

5. Koks prigimtinio įstatymo ir teisingumo santykis su laisve? 

http://sas.ateitis.lt/

