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Apie n ~ u ir
s nuo mfisg
Su naivaus ir uisispyrusio vaiko atkaklumu sociologija stengiasi jbrukti i socialiniy reikSmiy apyvartq dabarties akimis jtartinq seniodj ir niekuomet neiisipildantiq svajonq - geometrinq minties ir
veiksmo normq. Socio-Logos atidiiai matuoja nesavalaikiikai kilniu ir senamadiSku matlankiu, riipestingai liikuriuoja ir vis drqsiau pamoko smarkiai iSprususius ir vertus pagyrimo savo kraStietius, atsidavusius vieninteliam gyvenimo iavesiui - iSdidiiai slampinejantiai dorybei, pavadintai "racionalaus
pasirinkimo moduliu".
Kaip gyventi sociologijai nesvetingame ir nebrangiame egoizmo pasaulelyje, jeigu sociumo ir jos
elity mintis apnikq "smegeny parazitai" (nieku gyvu nenoreta iSsireikSti 1iaudiSkai stipriai, kitaip sakant, tik nurodytas ne visiems iinomas, o todel ne visiems ir patrauklus angly raSytojo Colino Wilsono
knygos pavadinimas)? Ar iS tiesy vienintelis sociologijos ramstis - nesvetinga, kandi ir aktyviai iadinanti uimarStj paSelusio socialinio teatro scena? "Bet vadinamasis 'bjaurus gyvenimas' - irgi Sventas,
vienatinis miisy gyvenimelis" (Sigitas Geda). Arba Siek tiek kitaip: "Lininiai, arielkininkai, meSluotiai,
dainai padlecai tie lietuviai, bet - mano broliai!" (Vaiigantas).
Galbiit sociologijai lieka tik vienintelis - arbalarba - pasirinkimas: arba aukStai iSkilusi mintis
pelnytai didiiuosis jveikusi iemaiiiirj veiksmq, arba sunkiasvoris veiksmas uigniauS ir sutriuSkins
skaidresnq mintj. Kq stebeti ir j kq jsiiiiireti socialiniams mokslams, drauge su visais moderniais ir postmoderniais pilietiais linksmai prasmegus libertizmo muges ir meistriSko (gal todel, kad nesavarankiSko?) karnavalinio pamegdiiojimo svaigulyje? VAU: su paklusnia nuostaba jsimyleti objektyviq
akivaizdq - neideologinq tikrovq.
Beje! Koks pretenzingas sumanymas, netgi jiiilus ir reikalaujantis balsas - taisyklingai galvoti ir
visuomeniikai elgtis - jkyraus nuobodulio ir vangaus igeidiio akiratyje, viltingai ivelgiant j jiirq ir
objektyviai laukiant, ar nepasirodys svetingas laivas. "Pakeisk prieveiksmi, nes smogsiu" (Albert
Camus). ISties akivaizdu, jog veiklus gyvenimas naujai atsidariusiy rinky ir smukliy prietemoje kantriai
tykoja vienadienio grobio. Be to, jis yra paprastas, kaip ir garsioji "finliandizacijos" kreive - nematyti
sudedamqjy daliy riSlumo. Pats laikas atsikratyri ialingo jprotio - matuoti paieistu matlankiu ir
nedrqsiai iadinti iSblukusiq atminti taisyklingos netvarkos - savaimingy ekonominiy ranky - kosmose.
Ir dar! NeuimirSti kasdien pakartotinai iSgyventi praSalaitio Sypsena prisidengusio gailestio savo
artimiesiems!
Sociologija sukaupe pakankamai iiniy, taip pat ir profesionaliy jgfidiiy, jtaigiai IiudijanEiy
visuomeniSkos veiklos Salikeleje iaidiiamo iaidimo tavesj. Jai buvo pavykq laikinai pasisavinti vos
perregimus karaliSkosios valdiios ienklus. Laimingo atsitiktinumo deka Auguste Comte'as pozityviai
(vel prieveiksmis!) nusimete pernelyg aptemptq filosofo liemenq, kurios sagos vienuoliSkos sensimonisty brolijos paproeiu privalejo kyboti nugaros puseje (tiesiogine prasme). Apdairiai tuo pasinaudo,jq, artimiausi Comte'o pasekejai ilgai nesvyruodami paskelbe sociologijq "moksly karaliene".
Suprantama, aukStyjy antpetiy blizgesys, nekintamy matavimo kriterijy ir neblestantiy pretenzijy
luobas nuo Siol pateisina mokslinius sociologijos iygius.
Naujasis mokslas imasi aiSkinti visa apimaneiy pokyc'iy prieiastis. Siandienos subjektyviq klausq
objektyviai dirginantys industrializacijos, diferenciacijos, racionalizacijos (XX a. modernizacijos) terminai perveria patangos ir evoliucijos schemas - vaikiSky ir neatsakingy intelektualiniy laidykliy dirbtuves. Tiesa, XIX a. pabaigoje ir XX a. pradiioje sociologija staiga susigista ir beveik neatpaijstamai
pakeitia savo apredq, prisiminusi jnoringq imogaus prigimti bei jo vidinj pasaulj:
Siekiant subjektyvistinio patvirtinimo, kaip autentiskas modernios kulturos dirbinys
gale.jo buti atnaujinta ir tai, kas sena, senoviSka, nudeveta. IS jivalgiausiq ir
protingiausiy Weberio "moderniyjy" draugy geriausiai suprato ir pletojo Sias svarbias
ide.ias, be abejones, Simmelis, kuris mane, kad modernybes esmq sudaro rupinimasis
"vidiniu as" bei decentracijos, ibskaidyrno, pasidavimo vidujybes galiai patirtis.'
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Gerokai veliau jai nepavyko iSvengti su Siais rySkiais kultiiros poslinkiais susijusiy "Salutiniy"
modernaus narcisizmo iymiy - tariamos savistabos, apskaitiuojani-io gundymo, nervingumo, susiniekinantio humoro, - kurias labai nuodugniai ir jivalgiai yra apibiidinqs Christopheris ~ a s c h a s Sian.~
dienos sociologija pastebimai atsigrqiia j veikiantijt aktoriy. Idomu paiymeti: Sis imogus jau nebera iS
Sviesiy ir tamsiy, gery ir blogy savybiy susidedantis As', vidujybeje panirqs ir nekenksmingai merdintis
svajotojas-subjektas. Jis dalyvauja (aktyviai ar pasyviai) tarpusavio sqveikose, priklausomybes santykiy
nt
paaiikeja,
fragmentuose, simbolines galios paskirstymo ir perskirstymo procesijose. ~ v e l ~ i ajdimiau,
jog pats gyvenimas, o kartu su juo ir sociologija, teisetai grqiiasi j savo praeiti, i tradicijq, lemtingai
bandydami ieSkoti savo Sakny. Dabarties Igaliotqjt aktoriy (Agent) jivalgusis George Herbert Meadas
jau seniai vadino par?aSiu vardu Pats (Selfl: "Pats yra sugerqs savyje paskatas, r~uostatas,atmintj, socialines vertybes ir pan., kuriy neaptiksime tiesioginiame patyrime. Pats yra socialinis objektas, kaip ir kiti
socialiniai objektai; jis yra atkuriamas, kaip ir kiti socialiniai objektai, refleksyvaus patyrimo deka7'3.
Galbiit iS tikryjy derety dabarties analitikq papildyti socialiai iSgyventos tradicijos pradais bei jos
gyvastimi?! Nuodugniai jsiiiiireti j tia ir dabar, kritiSkai pakyleti savo ivilgsnj ir iivysti visuomenq kaip
nepertraukiamq laiko procesijq. Kad sociologija matyty visus ir jq matytq visi.

Kuris kelias yra priimtinesnis ir patikimesnis? Nepaliaujamai gausinti duomenis - faktografibkai,
fragmentigkai ir nestruktiiriSkai apraSyti pasaulj tokj, koks jis esti iS tikrqjy, ar bandyti riSliai bei
atsakingai nusakyti tiketinas ir daugiau arba maiiau pagrjstas socialines raidos alternatyvas? Pirmasis
kelias - tik pozityvaus empirinio geismo ir vangaus pasitenkinimo regimybe. "Lyginant su tyra svajone,
su neanalizuotu jspiidiiu, grieitai apibreitas pozityvus menas yra piktiodiiavimas pries Dievq"
(Charles Baudelaire'as). TrumparegiSka ir seklu neskirti kiekybes ir kokybes kategorijy, o kartu
nejivelgti bauginani-ios diktatiiros pavojaus. Pamaiu tapti gausiai importuojamy kompiuteriy
pragmatiika liekana, ne tik svarbiu ir paslaugiu informacines apytakos papildiniu ir tarnautoju, bet ir
nelygiaveri-iy mainy ritualiniu patarnautoju, sniiduruojantiy ir nepasotinamy kelionmaiSiq palydovu.
Lengva jivelgti ir kitq pavojy. Turbiit ne vienas nedrjsty priegtarauti, jog biitina - ne tik i i
smalsumo, bet ir del intelektualines mankStos - kiek jmanoma nuodugniau paiinti Vakary sociologijos
tradicijq ir Siuolaikines jos kryptis, gebeti ivertinti seklius intelektualiniy mady jgeidiius ir patvarius jos
kiirinius. Tai-iau reikia pripaiinti, jog specialiyjy kalby plonybiy giliau nesugeria miisy kultiiros tekstai.
Tiesiog pritriiksta kvapo aprepti neaprepiamas jiiras. Nepaisant to, tenka atsargiai jsileisti, jdemiai
perskaityti ir savarankiSkai jprasminti jmantriy ir nepaijstamy retoriky dvasiq. Kitaip sakant, susipaiinti su turtingomis ir Siek tiek paslaptingomis kultiiros dirbtuvemis. "Nesunku pastebeti, kad Lietuvoje mes tik perimame ir iSvertiame j savo kalbq iS Vakary atkeliaujani-ius filosofinius pasakojimus774,
- tvirtina Alvydas Jokubaitis ir siiilo remtis nuoseklia "nesavarankiSkumo metodologija", tuo pat metu
atsargiai paiymedamas, jog nenorima iadinti jokio nepilnavertiSkumo komplekso. Lengva matyti, kad
toks pavadinimas galety prigyti ironiSko intelekto terpeje, taEiau metodologija pati savaime yra
nuoseklumo pretenzija, kuri Siuo atveju rod0 ne tik kryptj, bet ir tikslq anapus jos - nesavarankiskumq.
Cia iSaiSkeja ir Sios nuorodos konteksto svarba. Intelektualai yra ne tik riglaus pasakojimo arba
profesinio diskurso jgaliotiniai, bet ir platesnes socialines aplinkos dalis. Todel nuolankiai pamegdiiojantiy ir nesavarankiiky gesty, bejegiSky fraziq, suglebusiy ivilgsniy, jkyriai siipaujani-iy muzi*
kiniq motyvy, interpretuojantia kalba uigriozdinty skonio normy kupino gyvenimo atmosferoje
pokitaujani-io intelektualo pranaSavimai tampa tik paCiq save svaiginani-ia ir niekuo nej-si-pareigojani-ia pramoga - metodologinio prisitaikymo prie tikroves pavyzdiiu. Suprantama, kodel Si
metodologija buvo pavadinta "snobiiku teorines mados ~ e k i m u " ~"Kas
.
tik Siandien nesistengia biiti
vakarietiSku vien del to, kad tai vakarietibka", - Krescencijus StoSkus jautriai uii-iuopia nepilnavertiSkumq iadinanti iiandienos gyvenimo pulsq, - jdemiai nurodydamas smukdantios jausenos
iitakas: "Lietuvoje juk prieiaseiy nebiina7'.
*
.

...

"Lik iStikimas savo skoniui". VirSuje - didiiulemis raidemis uitepliota kity nuomonq gerbianEio, o todel beSaliSkai
mqstantio ir tvarkingai apmokamo "vertejo" pastaba: "West".
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Kita vertus, Jokubaitis uigauna subtiliq profesines veiklos stygq, nes Siuo atveju atnaujinami ir
jvertinami nepaprastai svarbiis ir sudetingi rySiai su Siuolaikine humanitariniy ir socialiniy moksly istorija. Juk aptardami brandiiy mqstymo tradicijy skirtingus aspektus, ne tik prapletiame savosios minties
akiratj, bet ir aktyviai priiiiirime pasikartojantius kultiiros sutrikimus. PrieSingu atveju, ar biity galima
kalbeti apie socialiniy moksly reikSmq?! Tik pamaiu atsirandanti jtampa tarp metodiniu poiiiiriu
nuoseklaus priklausomumo jvertinimo ir savarankiiko mqstymo jgiidiiy pagrindimo gali sukurti
pasitikejimq keliantio mokslo pamatus. "Tai, kq mes vadiname interpretacija, yra vertimas", -*paiymi
Alvydas Jokubaitis. Tad tikriausiai Cia galima iSjudinti uidarq nesusikalbejimo prielaidy ratq. NuraSymo ir perraSymo pavojus nera toks baisus kalbiniy raiSkos biidy polilogo akivaizdoje, jeigu ribotoje
erdveje jstrigusj vienos kalbos turinj jvedame i simbolinio ir interpretacinio painekesio aplinkq.
"Tatiau, kaip ir kiekvieno vertimo atveju, neiSvengta interpretacijos: vertimas jau yra interpretacija", po kruopStaus ir jtempto darbo prisipaijsta Rolandas ~avilionis.~
Ar galima versti, nesiskverbiant i intelektualinq ir socialinq vertiamo teksto gelmq? Intelektualy
mqstymo iStakos - socialinis pasaulis, kurj sudaro duomenys. Jy kilmes klausimas nuolat iadina teorinj
protq. Perskaityti duomenis tolygu perskaityti ir palyginti skirtingus intelektualinius ir socialinius kontekstus. Kiirybine veikla ir improvizuojanti mintis negalima be atkuriamosios veiklos. Tai viena iS prieiastiy, del kuriy Pierre Bourdieu be didesnio jaudulio pateisina ir savo kiiryba jtikinamai paremia
Wittgensteino prisipaiinimq, kad jis niekuomet nieko neiSradqs - tik peremqs iS jvairiy autoriy.
Vadinasi, interpretacija - tai filosofinis empirinis tyrimas tiesiogine Sio iodiio prasme.
ISties akivaizdu, jog minti jveiksminanti ir veiklq apibreiianti imogaus pastanga be didesnio pavojaus gali iSsklaidyti pataikaujantio tarnavimo liiidesj ir jveikti tariamai nebylios kalbos baimq. Ir dar:
visi Sie rimti reikalai jaudino visus, visur ir visuomet. Jokiu biidu nesiekiant papiktinti nelokaliai
mqstantiyjy klausos, galima tarti: kaip Vakaruose, taip ir "ant iemes".
Kaip tik todel naudinga iS artiau paivelgti j sociologijos sultlestejimq pastaraisiais deSimtmetiais
Didiiojoje Britanijoje. Tik 6-ajame amiiaus deSimtmetyje ji pradejo spartiai pletotis kaip akademine
disciplina Londono ekonomikos mokykloje. Ypatingai jtariai buvo iiiirima j teorinq sociologijq (be
abejo, nederety pamirSti, kad ankstiau jq tinkamai reprezentavo socialine antropologija). Skvarbi
ministro pirmininko Haroldo Wilsono "technologines revoliucijos" retorika paskatino jsiveiti ne tik
uisienio prekes, tatiau ir idejas. (Beje, tiketasi, jog sociologija atliks "socialinio iniinieriaus" funkcijas.) Tokj teorines minties sajiidj Britanija iSgyveno tik XVII a. viduryje (karSty teologiniu disputy
l a i k ~ t a r ~ i u 7-uoju
).~
ir 8-uoju deSimtmctiais Britanijoje atsinaujino labai jvairiy ir pakankamai
prieStaringy teoriniy pakraipy sociologinis paSnekesys. Pastaroji aplinkybe palankiai skatino tolesnq
sociologijos pletrq. Net ir dabar Anthony Giddensas retsykiais pavadinamas "neanglu" - del savo
neatsliigstantio demesio kontinentines sociologijos tradicijoms ir fenomenologines sociologijos amerikietiSkajai atSakai - etnometodologijai. Galima biity pridurti - taip pat ir George Herberto Meado
socialinei psichologijai.
is pavyzdys tik patvirtina, jog nuoseklus svetimy idejy interpretavirnas ipareigoja aktyviai dalyvauti kuriant savq visuomenq. Siuo atveju sociologija tampa ne tiek visuomenks tyrinetoja, kiek aktyvia
jos dalyve. Ji riipestingai atsiivelgia j Cia gyvenantiy imoniy veiklos biidq, kuris yra sugerqs jos mqstymq ir kalbq.
Dejaj Cia kalbama tik apie idejas. Galbiit jos kaip Leonardo Gutausko iqsys Lietuvq lyg tuStiq
vietq, tarsi aklavietq praskrenda, net nepajutusios, kad po sparnais - "Tado" tevyne? Ir vis delto Tado
klausimas jsiSaknijqs situacijoje: gal jos i tundrq lekia, kur nors netoli Vorkutos?

~viesiosatminties profesoriaus Vytauto Kavolio taupus iodis ir dosniis veiksmai be paliovos
skverbksi i konkretias praeities, dabarties, o kartu ir ateities situacijas bei aplinkybes. Jo analitine mintis, tauri vaizduote ir brandi patirtis be gailestio klausinejo saves ir kity, kuri didiiausia iS gyvenimo
*

~ rlot.
. interpret0 1: I. 1) tarpininkauti; II. 1) aiikinti, komentuoti; 2) suprasti, iiaiikinti, is's'ifruoti; 3) spresti, daryti iivadq;
4) versti (Br. Kuzavinis K. Lotyny - lietuviq kalby todyncs, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijy Icidykla, 1996, p. 444).
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pareigy, kokia tarpusavio pasitikejimo prasme? Nepastebimai ir lengvai, bet jtikinamai ir tvirtai, suriSdamas visas beirstantio paSnekesio gijas, jis po truputi diege ir riipestingai plete imogiSko pasitikejimo
erdvq, kuriq sociologai vadina solidarumu. Socialine kritika buvo neatskiriama jo darbo dalis. TaCiau
mane - ir savo asmeniniu gyvenimu jrode, -jog nepalyginamai svarbesne, ypat kultiiros sutrikimy laikotarpiais, yra kritiko moraline laikysena - pareiga ir jiadas visuomenei. Kuo gi skiriasi apgalvotas
Sneke,iimas ir Sneke.jimas be minties? Mintj padeda atskleisti pati socialinio veiksmo prigimtis: "Ar
pasitike.iimas pateisinamas? - Tai, kq imones laiko pateisinimu, rodo, kaip jie galvoja ir gyvena."8
Apmqstydamas profesijos diktuojamas pareigas, vienq paskutiniqjy patarimy Vytautas Kavolis skyre
artimiausiai ateitiai: "Biity gerai, kad sociologai Lietuvoje jausty solidarumq". Savo skvarbia mintimi
sieke iSjudinti dirbtines uitvaras, kurios atkakliai skiria profesines veiklos sritis ir sukausto vaizduotq.
Galbiit todel atsargiai ir Siek tiek kritiSkai vertindamas numatomq Sio iurnalo pavadinimq Sociologija,
pasiiile suteikti jam "daugiau vaizduotes": Sociologzja. Mintis ir veikla. Kartu tai yra reikSminga
nuoroda - sociologas neturi vengti atsinaujinantios veiklos savo minties ir valios dirbtuveje,
atsiivelgdamas j paslankias gretimy discipliny ribas.
Vaizduotes polekis visuomet suteikia sociologinei kiirybai savity bruoiy, kuriuos privalu nuosekliai derinti su kruopStia ir nuodugnia analize bei empiriniu tikrinimu. Miisy profesija iSsiskiria savo
grieitomis linijomis. Bet gyvenimas yra slepiningas, iavus ir uisispyrqs neiSmanelis. DogmatiSkos
linijos gali uigoiti atsitiktinius ir naujai atsirandantius socialiniy laiko ir erdves vaizdiniy pavidalus.
Todel laisvai pasirinktos ir menamos Sio iurnalo spalvos nera grieitai jteisinta perskyra, bet veikiau
nuolatine atogrqia j abi savojo Veido puses. Be iSgyventos vidines aistros jq supanciam pasauliui ir
jdemios bei kritiSkos savistabos SvietejiSkoji, arba moksliSkoji, sociologijos pretenzija gali visy akivaizdoje uigesti - kaip gqsta neperskaitytos knygos. Abejingumas - pats tikriausias ir pavojingiausias
sociologijos advokatas. Todel nuoseklaus, argumentuoto mqstymo pratybos sociologijoje kartu yra
kvietimas paSnekesiui su kasdienybe. Idemiau jsiiiurejus, Sj iodi vis dainiau vartoja specialiosios
profesines kalbos. Posiikis i kasdienybes analizq skatina aptarti klausimq, kiek yra pasitikima kalba.
"Susipaiinti gali tik su tais dalykais, kuriuos prisijaukini" (Antoine de Saint-Exuperi). Suaugqs imogus
neturi laiko ko nors paiinti, todel pakartotinai tenka prisijaukinti "vaikq savyje" - nedaugelis atsimena
Sj paprastq dalykq. Jeigu kalba laikoma tik "iinomy" gramatikos taisykliy visuma, tuomet tiesioginis
vertimas kelia teisetq interpretatoriaus susierzinimq. Kanceliariniy diskursy kalba tik po truputj gali
atpaiinti "neiinomas" konkretiy situacijy prasmes ir biidus, kurie jgalina imones susikalbeti ir jvardinti turimus d a i k t ~ s . ~
Nesunku suvokti, jog vienpusiSki, pagaipiis ir menkinantys kreipiniai kaip nuodingos streles
sminga j gyvenimo audinj, iSspriista netgi iS atviro ir kritiiko pokalbio akiratio, iSkreipdami savitarpio
pasitikejimo kamienq. Nes jeigu rodoma nebyli panieka kalbai, vengiant priarteti prie paprasto imogaus, kuris niekaip "nesumoderneja" iki intelektualo lygmens ir maiai kq nutuokia kaip vargSas naglaitis, tai dirva nesusikalbejimui ir nepasitikejimui - del atkaklaus atsainumo, sustabarejusiy vaizdiniy,
igankstinio jtarumo veluojantiai nuovokai arba tiesiog del skonio normy neatitikimo - entuziastingai
paruoSta. Pagarba kalbai, kuri maitina mqstymq, sugeriama kartu su pagarba gyvenimo, socialiniy igiidiiy ir veiklos kasdienybei. ~ i n o m a jeigu
,
aukojamasi gyvenimui, siekiant paiinti, kalbetis ir susikalbeti.
Vis delto ar galima be didesnio vargo uisispyrusi egoistq - paSnekovq arba patj save - jtikinti
tuo, jog klaidinantiy iliuzijy Saltinis yra tuStumos, kurios atsiranda paSnekesio properSose? Daiktai turi
prasmq tik santykyje su kitais daiktais. Neatsakinga mintis ir neteisingas veiksmas gali atitolinti vienoje
erdveje gyvenantius imones. Juk tai ne socialinio teatro scena, kurioje esantys imones pakliista
racionalaus iaidimo reiisieriaus valdingiems mostams! Kaip suprasti, netgi iigirsti skirtingas ir jautrias
gyvenimo formas, j(si)tikinti ir pagrptai (tiek moksline, tiek imogiSkqja prasme) iStirti tarpusavio
pagarbos ir solidarumo rySius?
"- Reikia buti labai kantriam, - tare lape. - IS pradiiy atsisesi ant ioles, va Sitaip,
truputi toliau nuo manes. AS i tave iiiiresiu akies kraiteliu, ir tu nieko nesakysi. Kalba
- nesusipratimy Saltinis. Bet tu galesi kasdien atsisesti vis ar~iau
..."lo
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Nors ir ne bevertis, tatiau siautulingas uimojis iSmoLyti visus, kas yra tikroji dorybt, ir primesti
savqsias gramatikos taisykles (kitaip sakant, "atsisesti artiau negu leista iS pradiiy") tik sustiprina uitvaras ir suaiio prasidejusio pokalbio dangq. Kalba turi esminj rySi su tuo, kas yra - kasdiene savivoka
ir veikla. Kalbininkas Pranas KniiikSta paiymi, jog labiausiai jsimintinas dalykas, kuriant miisy bendrinq kalbq, buvo religiniy raSty kalbos sulietuvinimas. Pataisytas maldas imones ne iS karto prieme,
jsivaizdavo jas lyg ir nebe Sventas."
Sveika imogaus nuovoka be didesnio vargo atpaijsta nors ir kritinq, bet riipestingq painekovo
uiuominq. Kalba jtarpina ir priartina truputi toliau vienas nuo kit0 esantius imones, o kartu jy individualy suvokimq ir bendrqjq veiklq. Vadinasi, ji nera tik iivirbine gyvenimo palydove, bet yra Eia iS
pradiiy. Nesunku suvokti, jog lygiai taip pat - pamaiu ir iS lito - derety aptarti socialiniuose
moksluose smagiai jsuktq individo ir visuomenes prieSprieSq. Neatpaiinus ir nepagrindus jy tarpusavio
rySio arba turimos socialines struktiiros poiymiy, negalima netgi pradeti kalbeti apie mokslq.
Tegu skaitytojas priima Sj, dabar senamadiikq,
ivilgsnj atgalios, kitaip sakant, "profesija paverstq
*
meilq tevynei" arba vietinio autentiSkumo proverij ne tik kaip "isteriSkq klyksmq", bet ir kaip jspijanti
pagrasinimq kalbos pragalaitiui - "kalbek 1ietuviSkai". Kaip tik tuo metu pakartotinai ateina jtiiiqs
Pantagriuelis ir prabyla beSaliSku balsu (del to ir kilo mintis pateikti visq neginCijamai bauginantj pokalbj, ivykusj tuomet, kai Pantagriuelis sutiko vienq limuzinietj, kuris darke savo gimtajq kalbq):

- Dievaii, - tare Pantagriuelis, - aS tave pamokysiu kalbeti;

bet pirma sakyk man: iS

kur esi?

1tai studentas atsake s'itaip:
- Primarine mano avq ir atavq kilme buvo indigeni Lemovikq regione, kame amiinu
atilsiu ilsisi hagiotatas Sventas Marcialis.
Suprantu, - tare Pantagriuelis. - Tu esi grynas limuzinietis, o eia paryiieCiu
apsimetei. Eik Sen, duosiu tau u i tai pylos!
Ir Eiupo jj u i gerkles, sakydamas:
- Tu maitoji lotynq kalbq, dabar aS tave pamaitosiu - gyvam kailj nudirsiu.
Tada vargSas limuzinietis taip prabilo:
- Oi ponaiti, ar pasiutai! Vai Sventas Marciali, gelbtk! Och, nebegaliu, paleisk tu
mane, kad tave perktinas, jau netveria mano ktinas!
1tai Pantagriuelis tare:
- Dabar kalbi imoniSkai.
Ir jj paleido, nes vargSas limuzinietis pilnas kelnes prileido ...12
-

Ir dar: autentiSkumas - tai atkuriantioji, arba paveiki, kalbos dalis. Sita prielaida, arba pradiia,
ne tik atmeta, bet ir pagrindiia naujybes. Juk vykstantias permainas bematant pajautia "etnografineje
kalboje" gyvenantys imones. Ir todel paiinimo lygmenyje grieitq, bet iSvirSinj tyrinetojo ivilgsnj, nukreiptq j tipiSkas socialines ir istorines aplinkybes, tenka atidiiai papildyti supratinga ir riSlia vidiniy
pajauty ir motyvy analize.

Ralfas Dahrendorfas ne kartq prisipaiino, jog vis dainiau galvoja apie kalbos stiliy. "Neiargoninis minEiy destymo biidas" vis labiau jaudino ne tik Zygmuntq Baumanq, Scottq Lashq, bet ir
kitus Siuolaikinius sociologus. Talcottas Parsonsas savo Socialinio veiksmo struktfiros "Pratarmeje" Siltai padekojo savo tevui Edwardui Parsonsui u i tai, kad pastarasis nevenge uisimesti ant peCiy "sunkiq
naStq", t.y. perskaitius visq rankraStj, ~ y i t i spataisyti jo angly kalbos stiliy. Taigi intelektualams tenka
pakartotinai sukryiiuoti mintj ir veiksmq - perskaityti ir taisyti savo rankragtius, Sitaip atpaijstant teorijy prasmes kalbos tikroveje. ~ o d i i usakant, atkurti jau iinomos intelektualines pasakos, kuri neturi
pabaigos, pradiiq: "Kartq, sociologams prade.jus kalbeti suprantama kalba ..."
Taigi visi Sie rimti reikalai jaudino visus, visur ir visuomet. Jungiantioji ir atkurianCioji pradiia tai neiSsenkanti nuolatinio atsinaujinimo, patikimumo ir pa(si)tikejimo prieiiiira.
*

"Kaip a5 biisiu tobulas, I Jei mus pasaulis girde ir maitino / Kitq netobulybes 1 Duona ir vynu?" (Alfonsas Nyka-Nilifinas)
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Viltingai tikimes, jog savitas Sio iurnalo iSdestymas, j studijas nukreiptas jo Veidas, kuris akyliau
ivelgs j sociologijos istorijq ir meno sociologijq, pritaps prie susiklostiusios tradicijos. Sociologijos pamatai Lietuvoje yra seni ir tvirti, turint galvoje nuoSirdy ir aistringq pirmqjy miisy intelektualy karty
atsidavimq tikrovei ir mokslui. Dabartine karta po priverstinio pertriikio jau keletq deSimtmeCiy sekmingai grindiia socialiniq moksly pamatus. Sitaip sukuriamos prielaidos tyrineti socialiniy teorijy metmenis, nes teorijos sqvoka iS prigimties ardo atskiry discipliny (pvz., sociologijos) ribas. Pamaiu atsiranda ir darbo pasidalijimas.
Jaunas miisq leidinys tikisi supratimo ir dalykines paramos ii vyresniqjy kolegy - Filosofijos ir
sociologijos instituto iurnalo Filosofija ir sociologija ir Kauno technologijos universiteto iurnalo
Socialiniai mokslai. Sociologija.
Atviros Lietuvos Fondo pastangomis organizuoty susitikimy metu, svarstant jvairiausius klausimus, susijusius su iio iurnalo leidyba, mums iSkilo problema. Kam gi pirmiausia skiriamas Sis leidinys
- studentams ar veikiau mokslo reikmems? Miisy atsakymas nera iiradingas - Siek tiek tiesmukiikas,
taCiau paprastas. Studijuoti - tai visy pirina uoliai dirbti, aistringai atsiverti mokslui. Svarbiausia
atsispirti pagundai nepervargti iS neturejimo ka veikti. T o d d mums labai noretysi iSvengti stingulio ir
surambejimo. Pastanga - tai "elementas, kurio analitinis statusas veiksmo teorijoje tikriausiai analogiikas energijos statusui fizikoje" (Talcott Parsons).
Ir be to, tai yra intelektualinio darbo pastanga ir pasiiila, todel mes tikimes ir grjitamojo rySio simbolinio atlygio. Kaip ir kiekvienas iurnalas, lsuksime didesnio ar maiesnio demesio, pamatuotos
kritikos ir, iinoma, pasiiilymy bei patarimq. Akivaizdu, jog tai iurnalo atsinaujinimo, prieiiiiros ir jo
dalyvavimo visuomeneje klausimas. Leidinio likimo, prieraiSumo kalbai ir imonems klausimas. Tikrai
bijome abejingumo, pasyvaus nusistatymo ir sniiduriuojantio objektyvumo. Svarbiausia, kad neiitikty
tyli mirtis, nes intelektualinio gyvybingumo iiteldiai - visuomeneje. Kaip tik todel probleminio pobiidiio atsiliepimus, Jums leidus, iloretume svarstyti vieSai. Tikimes, jog sociologinio iurnalo reikalingumq nulems "sociologines" aplinkybes. Ir dar: jaunos universitetines sociologijos tradicijos pletojimas, sociologijos terminy atkurianlasis darbas nejsivaizduojarnas be kalbininky paramos.

.

.

KruopSti sociologijos istorijos analize geriausiai apsaugo nuo lekitos ir banalios sociometriniy
duomeny kruios arba dialektiniy ir intelektiniy bangu miiSos - teoriSkai nesugrieitinto, atsainaus kaupimo arba empiriSkai nepatikrinamo (biitcnt todel ir nepaieidiiamo!) pseudopolitinio, t.y. nevisuomeniSko, ideologinio sklandymo. Biitu galima netgi pasakyti: jei patikimos socialines teorijos esti empiriSkai tikrinamy teiginiy sistema, tai akivaizdu, kad jos aticakliai ieSko savo riilios destymo logikos
pranokejy. Kitaip sakant, socio-logijq tiesos neateina visiems lailcams. Ankstesnieji mqstymo biidai
(ypatingai ty autoriy, kuriy gerai nepaijstame) dainai atrodo Siek tiek pasenq ir nepatikimi, taCiau be
paliovos stebintis ir retsykiais nustembqs sveikas protas, nuolat kintanti socialine aplinka paiadina miisy demesj klasikams. "Klasika - tai ankstesnieji kiirybiniai tyrimai, kuriems suteikta iSimtine teise,
lyginailt su Siandienos tyrimais toje paCioje srityjc. ISimtines teises samprata apibendrina aptariamosios
disciplines dabartiniy praktiky nuomonq, jog pirmtaky kiiriniai tiek pat svarbiis, kaip ir Siuolaikiniy
autoriy darbai."13
Turbiit prasminga klausti: "Kodel gi Parsonsas ir senZodis volirrntarizmas, Mertonas ir seniodis
anomija ...?", - ne vieno akyse jskaiEiaii toki nebyly klausirnq (bct ne priekaistq). ISties dabar jau esti
"po" ir netgi "po to". 1 tai a~salqtumevelgi labai paprastai: po to "bus daugiau" (beje, prasmes ir

Postrnodenr ir post-post-rtiodern. Pastaruoju c ~ c t uSis termins ypaC sckrningai kopia karjeros laiptais ir netgi
sutrumpinamas taip: po-rno (Po-Mo). (%r. Ur.-.dh~:iyh,l. From hcrc to mcclcnlily. - Prospect, 1995/Deeember, p. 37.)
Postn~odernizn:oiodis prilapo kaip litera!fil.on mokslr), cieco, lilosol'ijos ir sociologijos istorijos terminas. TaCinu kartais
kyla paprastas klausimas: kas gi yra Las::i postmorlernir~n~as,
pavyzdiiui, Lieluvoje?
DrjsCiau pasiiilyti Cionykltj apibreiimq (geresni ar bent jau ilgesni nei Juozo Erlicko "bendras postsqjudinis ilsekimas"):
tai yra susierzinusio asmens/aktoriaus, parblokito i regimos prievartos ir vienadienio sutarimo scenq, savistaba
posovietinio teatro akistatoje. Kur mes esame ir kas mes esame: postmodernus imones, vos ne vos pamiiq aktoriai iT,
prarastojo gyvenimo uiraiy ar laisveje apsiverte lengvatikiai? ("Beje, gyvenirne man dainiausiai tekdavo matyti vien

-
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tikslo poiiiiriu XIX a. pabaigos lietuviy inteligentai buvo iymiai aistringesni negu Siuolaikiniai intelektualai. Jiems ne tiek riipejo kiekybes klausimai, kiek ateities ir tikslo problema. Galbiit todel nebaigto teksto pabaigoje atsakingai, atkakliai ir veriliai pareikSdavo: "daugiau bus").
Dar vienas klausimas: "Kodel gi postmodernizmas?" Negalima nesutikti, jog "postmodernizmo"
iodis ieidiia jautriq klausq. Juo labiau kai apie tai kalba Arvydas Sliogeris, subtiliai jautiantis ir gerbiantis kalbq imogus: "Man 'postmodernizmo' sinonimas biity galbiit 'chaosas' - per daug graius io,714 "
dis, nesinori jo lygint su tokiu SlykStiu. Sio antiodiio fonetinis skambesys - tarsi iaislinio automato
prapliiipos - gali iSgasdinti ne tik vaikus, bet ir vyresniqiq kart?: "Uiaugo ir jsiverie, jsiteisino karta,
kuriai i bet kokiq tradicijq nusispjaut. Tai dabar kartais pavadinama postmodernizmu."15
Paguodiia nebent tai, kad pavadinimas (iodis, vardas) ir daiktas nera vienas ir tas pats dalykas.
Scottas Lashas supratingai pataria jsileisti pomodernybes simbolius kaip kultiiros pavyzdj, savitq erdves-laiko konfigiiracijq, nes tai nera konkretios visuomenes (pvz., industrines, kapitalistines, moderniosios ir pan.) tipas, tam tikras pomoderniosios visuomenes "biivis" - poindustrinio gaminio papildinys, kaip linkqs manyti Jean-Franqois ~ ~ 0 t a r d a s . l ~
Pomodernybes tolerantiSkumas ir jautrumas kultiiros tradicijy, iinojimo formy jvairovei, jsistebejimas j metaforas ir alegorijas yra bemai jdomiausia kultiiros slinktis, kuri atveria glaudiius mokslo ir literatiiros rydius. Socialinis analitikas tarsi literatiiros kritikas skverbiasi j tekstus - skirtingy kultiiry tradicijas, megindamas iiversti ir paiinti nepaijstamas "kalbas", nes mokslas yra giliai jsiSaknijqs
kalboje.
Paiinimas nera vien tik atitikmens - tarp posakio ir pasaulio - paieSkos. Visy pirma tai yra
socialine prasmq atkuriantiy metody atpaiinimas kalbineje praktikoje. Taigi sqmoninga sociologijos ir
literatiiros kritika - tai nuodugni empirine analize, kuri vienu ir tuo patiu metu jstengia iSlikti
tolerantiSka kalbinei - politinei ir moralinei - prasmiy kiirimo praktikai.

Skirtingai negu ideologija, istorija (ideology liipose) ir filosofija (kasdienybes akyse), sociologija
yra kitos nuomones apie savosios disciplinos pabaigq. Nepaisant to, kad retsykiais, pagauti empirinio
jkarSCio, sociologai iSleidiia iS akiy tqstinumo gijas ir per uimarSumq neapdairiai suvario savo profesines veiklos erdves, kritiSkais momentais jie nesiveriia iudyti nei saves, nei savo disciplinos. Galbiit
todel, kad sociologija neniekina kasdienybes ir nebijo neivarumais susitepti savo ranky (jdomu
prisiminti, jog Platono filosofas "Sokratas" taip ir nesiryio atsakyti i kandy Parmenido klausimq, - ar
"neSvarumai" taip pat esti idejos?). 1kasdienybq ji ir sugrjita - Cia Svelniis ir grubiis, graiiis ir bjauriis,
demesingi ir negailestingi poelgiai kartojasi pakankamai dainai vienu ir tuo paCiu metu.
Labai svarbu, kad sociologijos likimui nera abejingos moterys. Ir ne tik del iavaus ir jpareigojantio "moksly karalienes" titulo. Veikiau del atsparios, nuosaikios sveiko proto tradicijos ir
tobulos paprasto gyvenimo formos.
Pakantus ir palankus ivilgsnis suartina imones. Apie tai kalbejo ir miisy Mokytojas Vytautas
Kavolis - reikia kurti pasitikejimo istorijq. Noretysi padekoti Ritai Kavolienei, Viktorijai Daujotytei ir
Irenai Veisaitei. U i savalaikj iodi, pasitikejimq ir kantrumq. Pamaiu ir iS let0 apibreidami vertybines grieitos minties ir besiriipinantio veiksmo, uolios profesines veiklos ir demesingo gyvenimo nuostatas, kartu jivalgiai apmqstome ir kuriame musy bendrosios erdves ir laiko istorijq.
NuoSirdiiai atiii - Atviros Lietuvos Fondo valdybos nariams, Programy direktoriui Rimui
Baniui, Klaipedos universiteto rektoriui Stasiui Vaitekiinui ir studijy reikaly prorektoriui VaiduCiui
Laurenui, kolegoms iS Klaipedos bei Vilniaus universitety. Dekoju "Kultiiros bary" vyr. redaktoriui
Broniui Savukynui, kuris, tobulai nujausdamas miisy pasirinkto kelio sutrikimus, ne nemane gqsdinti
-

apsivertimus, atsivertimy matyti beveik neteko..." - V.Masalskis. Cit. iS: "Todel jauEiuosi laisvas" (Audronio Liugos
pokalbis su Valentinu Masalskiu). - Teatras, 139711, p. 77.)
Kartq vienas ne daugiau (bet ir ne maiiau) u i kitus igmintingesnis paprastuolis, iiiirintis esmes, o ne iodiiy (nelinkqs
jZvelgti Smekly ten, kur jy nera), patare ilgai neuisibiiti pavojingose po-st-modernybes ertmese ir taikiai paklause: "Vyrai,
argi verta tug5ai eikvoti popieriy?" ~ i n o m a ,jei leidiiame sau tarti, jog iodis modemus (kaip kad iodis forma) esti
"lietuviSkas", o todel nenusikalstame iodiiy sudarymo taisyklems. PrieSingu atveju reikety buti nuosekliems ir tarti: ne
ikimodernus, betpremodernus ir t.t.
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ar bauginti. AEiii jam u i draugibkq iodj ir tolerantiSkq poiiiirj. NoreEiau padekoti Marijui JonaiEiui,
kuris tyliai jtikino, jog tvarkingai ir taupiai dirbti savo sode yra nuoSirdaus, nuovokaus ir pagrjsto
gyvenimo pradiia, o be to, eina j gera valstybei, nes valstybe yra tikslingo kelio atkarpa arba vientisa
pastanga suaktyvinti ir jteisinti paprasto gyvenimo tvarkingq veiksmq. Ir dar kita: uolus triiisas tikrai
nera savanaudiSkas.
Neseniai politologijos specialybes studentas, susipaiines su biisimojo sociologijos iurnalo istorine
ir Jilologzne kryptimi, nuolaidiiai pagyre mus u i pedagogiSkai jautry ir retrospektyvy, t.y. atgalios
ivelgianti, riipinimqsi "kalbos problems". Kukliai pasigyre raSysiqs ir bendrausiqs su akademiniais
sluoksiliais tik angly kalba. Jam geriau. Jis pasirenges iengti talentingo raSytojo Sauliaus Tomo
Kondroto pedomis.
0 kq daryti mums, jsikiirusiems paprastose vietovese ir juokingose situacijose, iSrikiuotierns
tamsoje ir paienklintiems netoliaregiska tarme?
Tyliai darbuotis savo sode, kol mus be prievartos pakeis tauresnes istorijos raides ir iodiiai.
Jeigu yra sodas, turi biiti ir obuolio reSkimo istorija - pasitikejimo genealogija, kuriq brandiios kalbos
atkarpoje atidiiai perdave Vaiigantas. Vytautas Kavolis sakesi iisaugojes jdomius bauginancios
pasitikejimo istorijos liudijimus - laiSkus, kuriuose biisiinieji "Metmeny" bendradarbiai sieke pateisinti
savo atsisakymq bendradarbiauti, nes, deja, nejivelge Sio leidinio ateities. Atrodo, jog galiausiai jtikino
kruopStus profesoriaus triiisas. Nes jis pasitikejo ir juo pasitikejo.
Juk nurekSti obuoliai - tai mintimis perbegta socialine, taigi ir ateities, istorija.
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"Anais laikais Biigos ir Jablonskio pastangornis buvo sustabdytas nusistatymas keisti visus tarptautinius iodBius ir iStisai
lietuvinti terrninijq. Kalbininky buvo rasta tain tikra pusiausvyra tarp svetimybiy taisyrno ir vartojimo, ielkoma riby, kas ir
kur pateisinama, kur taikstytis negalima. <...> Dabar yra prasidejqs naujas, daug didesnis svetimybiq potvynis - j lietuviy
kalbq erne pliisti Vakary kalby iodBiai, daugiausia anglizmai. Tai jau ne atsitiktine ar laikina mada, o sudetingesnis ir
pavojingesnis reilkinys. Naujosios svetimybes eina 11.; i atskiras sti!istinio vartojimo sritis, o apskritai i lietuviy kalbq. 0
svarbiausia, plinta laisvai, beveik be kliiiEiy ir pasiprie8inim0, neslabdomos socialirtio saugiklio (iiskida cituojant - A.V.),
.
1 jokia socialine ar politine prievarta, todel visuomene
kuris miisy kalbq saugojo nuo rusiiky svetimybiq. Jus ilesusijusios s
nernato jy pavojaus ir priirna panaSiai kaip kadaise prieme polonizrnus. Dabartines aplinkybes kiek primena "Brornos,
atvertos ing vieenasti" atsiradimo laikus." (Kniiikita P. Bijokime ne skolinio, o svetimos dvasios. - Naujasis iidinys,
1996/6, p. 336 - 337.)
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