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Irmina Matonyte

Kaiplar gimsta akademinis iurnalas
Pagal "Sociologija. Mintis ir veiksmas", Klaipedos universiteto leidykla, 1997, Nr. 1
"Habent sua fata libelli" (lot. knygos turi savo likimus), - kadaise bylojo Terencijus (190 - 159 m.
pr. m. e.), antikinis komedijy autorius, laisvasis
vergas. Tas posakis reiSke, kad ilgainiui knyga palieka savo autoriy(ius) ir eina atskiru gyvenimo keliu.
RaSytinis iodis atitriiksta nuo asmens, kuris tam
iodiiui "suteike kiinq", tekstai savitai jveikia laikq,
erdvq, o Bulgakovo herojai skelbe, kad rankragtiai
net nedega.
Tai apie knygas. Realias ir virtualias knygas. Literatiiros ir mokslo kiirinius, produktus, paminklus. 0
kaip yra su ZURNALAIS, periodiniais leidiniais,
rengiamais redaktoriy kolegijos, autoriy kolektyvo,
vedamais kokios nors vizijos, ambicijos ar funkcijos?
Kas tai yra ZURNALO gyvenimas: kada jis prasideda, kada jis baigiasi? Koks tai gyvenimas? Ar galima
kalbeti apie iurnalo likimq taip, kaip kalbama apie
knygos likimq? Juk tai visai kity mechanizmy varomas spausdinto iodiio dokumentas.
Taip suklusti paskatino leidinys "Sociologija.
Mintis ir veiksmas", kurio pirmqjj numerj parenge
Klaipedos universitetas (red. A. Valantiejus). Kokia
- Sio mokslinio iurnalo, ne pirmagimio savo srityje,
ateitis? Koks Sio iurnalo, jsimenanEio jau vien del
savo solidiios iivaizdos, rengimo receptas? Ar ant
ty mieliy gerai kils Lietuvos sociologijos pyragas,
neiinia, ar kada nors smarkiai diiuginqs prie akademiniy vaiSiy stalo susirinkusiuosius?
"Su naivaus ir uisispyrusio vaiko atkaklumu
sociologija stengiasi jbrukti j socialiniy reiSkiniy
apyvartq dabarties akimis jtartinq seniodi ir niekuomet neigsipildantiq svajonq - geometrinq minties ir
veiksmo normq"'. Tai pirmieji "Sociologijos. Minties
ir veiksmo" iodiiai. Tai ne "imkiet mane ir skaitykiet ..." Taip knyga praSosi skaitoma. urna alas
kitokiais biidais sudomina skaitytojq.
Mokslinio iurnalo strategija kitokia - jsiterpti i
vykstanEiq (gal tik virtualiai) diskusijq, pasiiilyti (gal
vos jivelgiamq) intelektualini projektq, paskatinti
naujq poiiiiri, naujq tyrimq. DrjsEiau teigti, kad
mokslo iurnalas iSvis neturi biiti skaitymui skirtas.
Tai knygq, broSiiirq paskirtis. Juos skaitydamas

"iSkeliauji7'su juodu ant balto destomomis idejomis,
apraSomomis peripetijomis ir intrigomis, atpasakojamais vargais ir atradimais. Mokslo iurnalas tai akademines bendruomenes gyvenimo dalis. Jis
nevilioja j kitus pasaulius. Jis j intelektualinj pasaulj
vienq ar kitq ienklq, patikslinimq, klaustukq jneSa.
Tai susijq su publikuojamais tekstais. Juos renkames.
Ne visus juos skaitome. 1skaitomuosiuos neiivengiamai reaguojame selektyviai. Ir nesijauciame igniekine leidinj - kaip kad tai atsitikty su knyga, kurios
pabaigq pasiskaitytum smalsumo pagautas ...
Ir atsiliepimas (recenzija?) apie iurnalq irgi
kitoniikai negu apie knygq raSomas. Esame toli nuo
uimojo iurnalq kaip teksty visumq (kas tai per
fikcija?) aprepti. KnygiSkai saldiiariigitis A. SamaIaviEiaus "NaujoviSki sociologijos k ~ n t i i r a i pasako"~
jimas apie miisy minim? "Sociologijq. Mintj ir veiksmq". Autorius jhelgia iurnalo leidejy siekj dalyvauti
intelektualiniame iaidime, nejsipareigojant biiti
socialiniais kritikais3. Kita vertus, jis pripaijsta, kad
Sio iurnalo atsiradimas @mi naujos komunikacijos
galimybq ir jdomaus intelektualinio centro darbq4.
Pirmasis teiginys (priekaigtas?) - del intelektualizmo - yra iS "knygines" serijos. Mokslininkai kaip
socialiniai kritikai pasireiikia savo knygomis arba savo straipsniais, pasisakymais, adresuojamais plaEiajai visuomenei iiniasklaidoje. Mokslinis straipsnis
skiriamas siaurai (savai) publikai, kuri etinius
jsipareigojimus iiskaito "tarp eiluEiy" ir kuriq
daugiau domina argumenty skaidrumas, jtikinamumas, terminy, iodiniy, skaitiniy, vaizdiniy mokslines
jivalgos iSraiSky adekvatumas. Tai galime vadinti
iaidimu, mankSta, muge, sqveika. Ir vis pridesime
iodi "intelektualinis(-it)" - iaidimas, mankSta,
muge, sqveika.
Mokslo iurnalui intelektualumas nera triikumas,
atvirkSEiai - privalumas. 0 1iteratiiriSkumas jam
kenkia! Cia "IiteratiiriSkumo" sqvoka reiSkia megavimqsi kalba, kurios kartais biina "pilna burna", kaip
sake poetas. Beje, pirmqkart atidiiau pavarEius Sj
"Sociologijos. Minties ir veiksmo" iurnalq, Smestelejo atsiliepimo i ji pavadinimas "Kq Valantiejui pa-
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sakyty Hemingvejus ..." Salia nelabai vykusio pavardiiy sqskambio dar biity atsiradq vietos mintims,
kad nuo "naujai atsiradusiy rinky ir smukliy", "gausiai importuojamy kompiuteriy pragmatiSky liekany", "uigriozdinty skonio normy" ir t.t. jvaizdiiy
ilgainiui pradeda silpna darytis ir norisi lipti lauk iS
to kalbinemis figiiromis ir prieveiksmiy girliandomis
prikrauto "Sociolog~jos.Minties ir veiksmo" laivo,
teplaukia jis ... HemingvejiSkas stebuklas - sodrius
ir jtikinamus tekstus raSyti be paiyminiy. Yra senis,
ir yra jiira. Visa kita atsitinka ... Tesiima ir mokslininkas ne jaudulj, o skaidrumq dauginti.
Grjius prie A. Samalavitiaus recenzijos, kur
atkreipiamas demesys j naujq komunikacijos galimybq ir jdomy intelektualinj centrq, derety pamineti
ir tolimus prisiminimus apie tai, kad "intelektualai"
kaip tokie pasaulyje atsirado XVII - XVIII amiiuje, kai vystesi instituciniai intelektualines veiklos
remai: salonai ir kavines, mokslines draugijos ir
menesiniai leidiniai, literatiiros rinka ir spaustuviy
(ar cenziiros) pasaulis, politines sektos ir, pagaliau,
Bohemija ir maias iurnalas5. Sj sqraSq galetume kiek
pratqsti: diskusijy klubai, jvairios filosofines ir
filantropines draugijos, konferencijos ir t.t. Visur
svarbus organizacinis demuo. Mintis savaime yra
palaida. (Moksline mintis iS esmes privalo biiti
~ a l a i d a ! ~Socialiniy
)
manifestacijy poiiiiriu mqstytojai (intelektualai) irgi gana amorfiSki ir atsainiis.
Reikalingas vienijantis, mobilizuojantis veiksnys,
iSSiikis, impulsas. Viena iS istorijoje pasitvirtinusiy
tokio intelektualinq bendruomenq organizuojantio
impulso formy yra biitent ZURNALAS, neiivengiamai lydimas aptarimy, jieidimy, jsiieidimy ir
ieSkojimy. Kiek viso to jvyksta taip ir nepavirstant
moksliniais tekstais? Juk j kritikos iodj ne visada
iodiiu reaguojama. Ir jieidejui kitqsyk meta pirStinq, o ne iodj...Tarp iurnalo teksty yra dideli plotai
intelektualines aplinkos bangoms siiibuotis ir plaktis,
ristis ir galynetis, rungtyniauti ir raitytis. Ne veltui
viena iS kultiirinio elito paradigmy atskaitos taSku
siiilo laikyti iurnalus, apie kuriuos telkiasi intelektualines pajegos - asmenybes ir idejos7.
Taigi "Sociologijos. Minties ir veiksmo" vieta Lietuvos intelektualineje padangeje lyg ir aiSkeja - tai
potencialus intelektualines traukos polius, organizacinis stimulas, provokuojantiy stebejimy, kalbejimy
ir girdejimy fiksuotojas. Tatiau ar tikrai "Sociologija.
Mintis ir veiksmas" yra ZURNALAS?

Tradicinis iurnalo apibreiimas remiasi keletu
kriterijy: tai periodiSkas, iliustruotas, broSiiiruotas

leidinys8. BroSiiiravimo9 kriterijy technologijos
progresas jau baigia iSstumti. Taigi jo galetume ir
nepaisyti. Kol kas "Sociologija. Mintis ir veiksmas"
neatitinka ir kity kriterijy. c i a nera iliustracijy (net
autoriy nuotrauky ar paraSy), tatiau jy reta ir kituose "save gerbiantiuose" akademiniuose leidiniuose.
Leidinio virSelyje spausdinamas graviiiros fragmentas labai iSkalbingas: svarbiausia - ranka, piritai, lietiantys kietq pagrindq, sunku atpaiinti, kiek tame
judesyje mqstymo ir meditacijos, rankq vedantios
akys palaimingai uimerktos, tatiau dar (jau) negalime kalbeti apie beveidiSkumq mokslo pasaulyjelO.
Galiausiai, periodiSkumas. Abejones &l Sio svarbiausio formalaus kriterijaus "Sociologijos. Minties
ir veiksmo" atveju iSlieka. Viena kregide - dar ne pavasaris. Vienas lauke - ne karys. Ir t.t ... Ritmo pajutimas. Ritmo iSlakymas. Cia pagrindinis iurnalo gyvybes Saltinis. Kaikas tarp muzikinio kiirinio iSSiikio
ir partiniy susirinkimy prievoles. Tai ne "knygiSkasY'
reikalas. kia socialinio organizuotumo ir intelektualines veiklos pomegio (poreikio) klausimas.
Dar vienas persergejimasl1. Del netilpimo j laiko
remus ir del leidinio stiliaus negrynumo. Ar nevertety "Sociologijq. Mintj ir veiksmq" vadinti almanachu (1otyniSkai almanachas reiSkia pranaSystiy
rinkinj)? "Almanachas - teksty sqvadas ar publikacijy rinkinys, kurio pagrindas menkai kalendorigkai
apibreitas"12. Almanacho apibreiime akcentuojamas tiek jo turinio laisvumas (pranaSystes ...), tiek
autoriy parinkimo keistumas (pranaSai ...), tiek
"leidimo j dienos Sviesq" nereguliarumas. Ir dar almanachas asocijuojasi su literatiiros kiiriniais.
Taigi "Sociologijos. Minties ir veiksmo" pavadinimas almanachu biity dalele tiesos. Kol kas ...Laukia
jstabus procesas - almanacho, sqvado, rinkinio pavirtimas akademiniu ZURNALU. Kas iS akademines bendruomenes tame nejausty azarto, laiyby
karSCio, kibirkSties ir liepsnos (tegul net leniniSko
lozungo atbalsiu atklystantiy)?
Tatiau esame ne prie revoliucijos, o prie mokslinio iurnalo iitaky. Kokie ienklai iymi jo ribas, kokie sprendimai ir ieSkojimai kuria ir kursto iurnalo
gimimo ir gyvenimo spektaklj? Kur "Sociologijos.
Minties ir veiksmo" savitumas, keistumas, patrauklumas?
"KnygiSki" pjiiviai - juos afiSuoja ir leidejai pabreiia "Sociologijos. Minties ir veiksmo" tarpdisciplininj pobiidj, domejimqsi sociologijos tradicija
pasaulyje ir Lietuvoje, lietuviy autoriy sociologines
kalbesenos ir raSysenos habituso formavimq(si).
Elementarieji ("broSiiiriniai") iurnalo aspektai aiSki struktiira, kompaktiSki skyreliai, pradedant
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"Sudarytojo iodiiu", "Tradicijos metmenimis",
"Sociologijos istorija", tqsiant "Siandienos socialine
teorija", "Sociologija ir visuomene" bei "Meno
sociologija, literatiiros sociologija, kultiiros
sociologija" ir baigiant "Recenzijomis" bei "Summaries". Beje, Cia ir yra pirmoji intriga - kiek ty
skyreliy ateityje bus paisoma?
Toliau reikety pamineti iurnalo autoriy kolektyvo rodiklj. c i a pats prieS akis besiskleidiianEios
dramos jdomumas! Mokslo iurnalas skiriasi nuo
knygos, iiniy aruodo, kur ieSkoma (ir randama)
solidiiy, iSbaigty (daugiau ar maiiau sekmingai)
intelektualiniy vaizdy ir patyrimy. Knygos veikimo
kryptis labai aiSki: autorius(-iai) adresuoja savo
darbq vienaip ar kitaip jsivaizduojamai auditorijai,
knyga "atiduodama skaitytojy teismui" (kaip ir
kiekvienq teismo procesq globojanti Temide Eia yra
uiriStomis akirnis), kartais knyga skiriama (dedikuojama) brangiam asmeniui. Autoriaus siekiama bfiti
suprastu, priimtu, sugebeti jtikinti savo "tiesa", savo
poiiiirio adekvatumu, savo patirtimi. Bet kuriuo
atveju, vadinamojo intelektualiniofeed-back reikime
knygy pasaulyje yra menka. Knyga j knygq neatsakinejama. Knygas intelektualineje rinkoje tikriausiai
galetume lyginti su ilgalaikiais investiciniais projektais arba su ilgalaikemis paskolomis ... 0 iurnalams
tinka iemesniosios intelektualines bankininkystes
grandies jvaizdis (kreditas - debetas, atsiskaitomosios ir terminuotos kaupiamosios sqskaitos).
Mokslinio iurnalo paiaukimas - akademine
komunikacija. Funkcionalistineje skaleje ji vadinama inputs ir outputs apykaita, feed-back veiksniais.
Cia pagrindinis analizuojamas vienetas - publikacija, straipsnis, hipoteze, skelbiami duomenys.
urna ale siekiama produktyvaus intelektualines
virtuves mechanizmo darbo, didinant ir gerinant
paiinimq per akademinq diskusijq, argumentus,
tyrinejimus ir kontratyrinejirnus... Interakcionistineje skaleje akademine komunikacija suprantama
per demesio centre atsirandancius autorius, autoriy
kolektyvus, prelegentus ir oponentus. urna alas Eia
reiSkia katalizatoriy, terpq, vienq iS sqveikos elementy intelektualineje dirbtuveje, kur galioja principas
"Amicus Plato, sed magis amica veritas" (lot. Platonas - draugas, bet tiesa - dar didesnis draugas;
Aristotelis). NeiSsipleEiant j kultfirologines studijas
apie iurnalo reikimq Sviesuomenei,galinEias nuvesti
iki auirininky ir varpininky gadynes Lietuvoje, o
kitur - ir dar toliau, apsistokime ties autoriy (autoriy nesant, ir funkcionalistams riipinEiy publikacijy
neatsirasty) rodikliu "Sociologijoje. Mintyje ir
veiksme". Taigi kokius akademines komunikacijos

principus, kokias akademines komunikacijos
perspektyvas Eia atpaijstame?
Pagal "Sociologijos. Minties ir veiksmo" turinyje
skelbiamq sqraSq turime dvideiimt septynis autorius.
KeisCiausiai Siame bfiryje atrodo penki Vakary
klasikai - Parsonsas, Mertonas, Rorty, Shepherdas
ir Krameris. Cia skelbiami jy tekstai - tai jy knygy,
iSleisty 1968- 1991 metais, iStrauky vertimai13.
TaCiau prie vertimy mes dar sugrjSime...
Kiekvienq Siy teksty palydi lietuvio autoriaus raSinys (A. Valantiejaus, Z. Norkaus, M. I? Saulausko, R.
GoStautienes, kuri raSo ir apie Kramerj, ir apie
Shepherdq). Tai labai nevienodo uimojo, gylio,
dizaino ir t.t. tekstai. Teko girdeti, kad juos vadina
interpretacijomis. Gana akivaizdu, kad tai nera pateikiarny vertimy interpretacijos. GreiEiau, tai plaCiais
mostais kuriamos variacijos pasirinkty "klasiky"
temomis. Nutylima, kodel tas ar kitas jy "gabaliukas"
iSvydo Sviesq lietuviSkai. Idomu, kad ir paciuose
1ydinEiuosiuose tekstuose cituojama iS kity (1ietuviSko
vertimo nepalaiminty) Siy autoriy knygy puslapiy.
TaEiau prie "interpretacijy" mes dar sugrjgime...
ISkilus V. Kavolio, gerbiamo "Sociologjjos. Minties ir veiksmo" jkvepejo, vardas ir tekstas "Pasitikejimo problema. Pergales ir atsitraukimai". Tai irgi
klasika, irgi kitur jau publikuotas darbas. Vertimo
nereikejq. Vietoj "interpretacijos" - diskusija
, Mickii(M. F! Saulauskas, V. Kavolis, S. ~ u k a sA.
nas, anoniminis klausejas, L. Donskis, A. Kanauka,
A. Stromas, R. Raudas). A. SamalaviEius kitur jau
%sakekritikq del Sios diskusijos nekonceptual~mo~~.
V, Daujotytes straipsnis " ~ v i l ~ s nj isociologijq
s
iS
Salies, arba ivilgsnis j bendrq erdvq" ir V. Kavolio
knygos "Kultiiros dirbtuve" (Vilnius: Baltos lankos,
1996) recenzija tarsi jremina "Sociologijq. Mintj ir
veiksmq" - lyg paskutiniosios profesoriaus Vytauto
Kavolio tarpdisciplinines valios vykdytojq, lyg jo etinj
testamentq. "Sociologijos. Minties ir veiksmo" branduolys, Sio iurnalo autoriai, yra V. Kavolio suburti ...
Beje, pasigendame skyrelio "Trumpai apie autorius" (arba "Miisy autoriai"), kur biity pasakyta "kas
yra kas" ...A. Valantiejaus jianginis straipsnis "Apie
mus ir nuo mfisy" Jl) nejvardija. Dar blogiau, jei imtumeisi Sio straipsnio subjektq (lyrinj herojy) rekonstruoti per Eia atsiradusias pavardes, tai labai jau
toli nuvaiiuotum - j eklektibkq, fantasmagoriikq
erdvq su Vaiiganto, Gedos, Camus, Lascho, Jokubaitio, Pavilionio, Giddenso, Meado, Gutausko,
Egziuperi, VitgenSteino ir kt. veidais, gyvenimais,
raStais ...
Kad ir kaip biity paradoksalu, taCiau daugiausiai
ZURNALUI Cia atstovauja "Sociologijos. Minties

Recenzijos

ir veiksmo" idejinio branduolio periferijoje esantys
autoriai V. Gaidys, D. Tureikyte, S. Rapoportas,
K. $erpetis, M. Jonaitis, gal dar A. Gaiiutis ir
A. ~ukauskaite.Jy tekstai - su savomis duobemis
ir skardiiais - imliis akademinei komunikacijai.
GinCui. PagreiCiui. AtspirCiai. IS jy atsiranda
vaizdas apie sociologijos minties ir veiksmo
situacijq Lietuvoje. Del paties minimy straipsniy
turinio turety biiti atskira kalba - dalykine. Tai
~ U R N A L Oreikalas.
Recenzijomis pristatomy uisienio autoriy (Walzerio, Gellnerio, Lyotard'o, Huizingos) knygos turi
vienq bendrq IietuviSkq vardikli. Visy jy vertimus
pareme Atviros Lietuvos Fondas (remiqs ir "Sociologijq. Mintj ir veiksmq"). PanaSi tarpininkavimo
vertikale vienija ir "Demos ir ethnos" pavadinimu
pasirodiiusius trijy Svedy mokslininky (Peterson,
Sanden, Furaker) atsiliepimus apie Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto 1996 metais angliikai
iSleistq knygq - straipsniy rinkin4 (red. M. Taljiinaite)
"Changes of Identity in Modern Lithuania", kurio
leidybq remia Geteborgo universitetas (Svedija).
V. Kavolio ir A. Sverdiolo knygy recenzijos lyg
vainikuoja TURNALOmisijq - per bendrus darbus
ir buvimq kartu - konstruoti ir rekonstruoti "amato
broliy", "panaSia liga serganCiyjy7', "artimyjy",
"savqjy", "saviSkiy" ar dar kitaip pavadintiny "suokalbininky" ratus (circles), tinklus (networks), dirbtuves (workshops) - per tarpusavio palaikymq,
broliSkq prieraiSumq ir atvirumq, principingumq ir
kritiikumq.
IS to, kas pasakyta, seka, kad labiausiai ZURNALUI (taip, kaip mes jj aukSCiau apibreieme)
tinka antrojoje jo dalyje - 108-205 puslapiuose
(iiskyrus 144- 169 puslapius) - spausdinami
straipsniai. Cia akademines komunikacijos principai
ir perspektyvos aiSkios. Atsiranda ZURNALAS
(Salia KTU ir FSI leidiiamy bendravardiiy), kultivuojqs sociologijos agorq15Lietuvoje. Beje, S. Rapoportas savo straipsnyje cituoja septynis pagrindiniais
laikomus agoros (agoralinio sambiirio) poiymius:
dalyvaujanciqjy orientacija i aukitesniqsias vertybes,
nesusijq su prievarta veiklos tikslai, savanoriSkas
dalyvavimas, sambiirio dalyviy socialines reikimes
savivoka, masiSkumas, teigiamas poveikis tiek individui, tiek visuomenei"16. Kiek iurnalas "Sociologija.
Mintis ir veiksmas" bus reguliarus, atviras, reiklus
sau ir aplinkai, neuisisklendes tarp "prisiekusi~y"
- yra laiko, likimo ir organizatoriy turimo socialines
iniinerijos iSmanymo reikalas. Ar funkcionalistai, ar
interakcionistai Cia iiiirety, "traukinys jau ant
begiy". TURNALASturety eiti ...

***
Vertimai ir interpretacijos "Sociologijo.je. Mintyje irveiksme" daugproblemigkesni. c i a susiduriame
bent su trimis dideliais klaustukais. Pirma, kodel pasirinkti biitent tie uisienio klasikai, biitent tos jy darby iitraukos ir kas su jais (vardais ir tekstuose
iisakomomis mintimis) "atsitiks" kituose iurnalo
numeriuose. Atrodo, almanachiniy tqsiniy nebus. Ty
1ietuviSkai "iSpreparuoty7' Parsonso, Mertono,
Rorty, Shepherdo, Kramerio knygy fragmenty
likimas neaiSkus. NeaiSkus komunikacijos prasme.
Siaip jau instrumentiniam vartojimui (SvieCiamajam
paskai-tymui ar IietuviSko iodiio palavinimui) tos
taikines pasaulio sociologijos apraiikos tikrai jdomios. Neklausime, ar/kiek jos reikalingos. Tai jau
biity vulgari vartotojiSkumo invazija intelektualines
erdves. TaCiau ir be tokiy tiesmukiiky strateginiy
uisiangaiavimy dar perSasi keletas klausimy del
"Sociologijos. Minties ir veiksmo" vertimy ir juos
IydinCiy teksty komunikatyvumo.
Taigi, antra, kq Cia reiikia patys "vertimai" ir
"interpretacijos", "vertejai", "autoriai", "interpretatoriai"? LietuviSkai klausai tie iodiiai maiai asocijuojasi su "mokslininku", "intelektualu". 0 vis
delto kalbame apie akademinj iurnalq. Si intriga
formuoja atskirq "Sociologijos. Minties ir veiksmo"
komunikacinq erdvq (Salia aptartosios probleminiy
straipsniy ir recenzijy suformuotos komunikacines
erdves). Pastaroji komunikacine erdve atsiranda per
spausdinamus verstus ir juos palydintius originalius
tekstus. Kokia Cia komunikacines erdves alchemija,
kur jos "filosofinis akmenelis"?
Pradekime iS toli, nuo iodiio "vertimai". Ar jj iSgird? negalvojame spontaniikai apie griovimq,
naikinimq, destrukcijq, t.y. apie vertimq? Vertejas piktadarys?! AnkStoka ta 1ietuviSka kalba?.. TaCiau
miisy verttjai gali v e d ir vertkjauti (plg. siuvejai - siiiti
ir siuvejauti). Pirmasis darbas (versti) nukreiptas i rezultatq, objektq - iiversti tekstq, pateikti vertimo
tekstq. Antrasis (vertejauti) sureikimina procesq, subjektq ir auditorijq. Pirmasis darbas lyg ir garbingesnis, solidesnis. Jis turi iiliekamaq vertq. Jo vertinimo
kriterijai aibkiis: vertimo sklandumas, graiumas,
riblumas. Antrasis, vertejavimo darbas, (vel) Lietuvoje atsiradqs, kai dingo sovietine cenziira ir saugumas, yra lyg uidarbiavimo Saltinis uisienio kalbas
mokantiems asmenims, tai maiai vertingas, bet
dainai labai reikalingas "Cia ir dabar" darbas ... Jo
vertinimo kriterijai menkai apibreiti: aiSkumas, tikslumas, komunikatyvumas (perdavimo lengvumas) ...
Du vertejo (vertimo ir vertejavimo) darby vertinimo principai tarpusavy visiSkai nedera. Cia kaip
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tame prieiodyje "Graii, bet neiStikima, iStikima, bet
Minties ir veiksmo" aplinka. Kiek voliuntaristiikai
negraii" (apie imonq). "IStikimas" vertimas (iodiiu,
pasiremsiu jau minetu L. Donskio etiudu iS "Metpaiodiiui, vertejaujant) nera graius, jis neskoningas,
meny". L. Donskio vizija "susiSaukia" su "Sociologal net ausj reiiantis. Graius vertimas (raStu, vergijos. Minties ir veiksmo" implikuojama "intelektuaCiant) yra neiStikimas,jis iirdi ir protq uiduoda, nors
lo" samprata. L. Donskis apibreiia intelektualq,
gal net aki savo groiiu veria.
jvardydamas jo tarpininkaujaneio interpretatoriaus
Vertejavimui, darbui-"naujokui", lyg ir nematyti
ir kritiko funkcijas. Intelektualas "tampa subjektu ir
vietos akademiniame gyvenime ir akademineje
reiikeju fenomeno, kuri biity galima pavadinti
bendruomeneje. Tai kas, kad kitados "Akademija"
mobiliu identitetu, galutinai nefiksuota ir migruojanreiike Platono pasivaikSCiojimy diskutuojant giraiCia tapatybe"lg. L. Donskio intelektualui dar budintq ... Siandien intelektualinis pasaulis matuojamas
gas socialinis-politinis angaiuotumas ("perspejamoji
intelektualine kultiira").
teksty, raSto kulturos produkty masteliu. TaCiau
orientacija i procesq, subjektq, auditorijq - ar tai
Ar ne apie "inteligentq", miisigkeje Europos
nesvarbu mokslininkui?
dalyje kaip priekaigtq, kaip vilti klaidiiojanti sociali"Sociologijos. Minties ir veiksmo" sumanymas
ni darini-jvaizdj, Cia sukasi kalba, kuria nenorima
ruoiti savotiSkus dublius "vertimas + interpretacija"
pripaiinti, kad intelektualai yra ir matematikai,
chemikai, biologai?.. Vel iodis Cia bus spqstus
pranciizy kalba tiesiog kerinCiai skamba "traduction
plus interpdtation" ... Beje, pranciizai turi du iodiius
paspendqs, specifiikq 1ietuviSko socialinio prestiio
"vertejui" pavadinti - traducteur ir interprtte. Pinnaskalq suformavqs. Kiek Cia IietuviSkumo, rusiikumo,
sis, traducteur (trice), skirtas raStu vertiantiam
lenkiSkumo, rumuniikumo ir t.t.? 0 gal ne etninjasmeniui (knygy vertejui). Antrasis, interprtte, kalbini substratq, o istorini-politini demenj Cia
iodiiu verCianCiam asmeniui (formaliy ir neformaliy
studijuoti reikety? Ir pranciizai turi dvejopq intelekpokalbiy vertejui). Kaip Cia lietuviy vertejui lavitualo sampratq. Pirmoji - apie erazmiikq, dekarruoti? Kaip sujungti du provokatoriSkus vertimo ir
tigkq intelektualq (~umanizmo/Svietimoepocha),
vertejavimo principus? Beje, kitoje atskaitos sisteapie intelektualq a la Zola, jegos elito (anot L.
moje (gnoseologineje) teigiama, kad vertimas ir
Donskio) nari. Antroji - apie intelektualq moksinterpretacija yra esmingai ir savaimingai susivienijq - lininkq, sudetingo protinio darbo darbuotojq. Cia
telpa ir istorikai, ir sociologai, ir astronomai, ir
dalykai, "vertimas jau yra interpretacija"".
Vardan ko reikety moksle jungti, ii vienos puses,
fizikai, ir ekonomistai ... Intelektualiniame pasaulyje
rezultatq, objektq ir, iS kitos puses, procesq, subjektq
istorikas ar sociologas neturi didesniy struktiiriniy
prielaidy socialinei raiikai a la Zola. Ar pirmojo tipo
ir auditorijq sureikSminanCius principus, tuos groiio
intelektualas (erazmiikasis) ir tiksliyjy moksly
ir iitikimybes kriterijus? Atsakymas (ii pirmo ivilgsatstovas buty du atskiri ir nesuderinami dalykai!?
nio tik poetiikas) - vardan akademines bendruomenes, broliiko gyvenimo ir susikalbejimo joje,
Pradekime Dekarto ir Paskalio pavyzdiiais ir eikime
iki Sacharovo...
vardan paiinimo azarto, azarto paiinimq skleisti ...
Ar ne apie tai su viltimi klause L. Donskis: "Gal
Lietuviikoje intelektualineje kalveje stipri cecho
niidienos lietuviy kultiiriniy elity pastangomis ir bus
dvasia ir ambicija. "Tiksliqjy moksly" atstovai kvestionuoja humanitariniy ir socialiniy moksly moksliipasiektas miisy Sviesuomenes vidinis, nedokumentuotas susitarimas, jog dometis ir savimi, ir visu
kumq. 0 pastarieji, jvardydami socialinius reiikinius,
pakrikitydami visuomenes grupes ir procesus, klasilikusiu pasauliu (...) yra nepalyginamai jdomiau (...)
fikacinemis kepuremis puoidami imogy supanCiq
nei lauiyti galvq, kokioje Sviesoje save pateikti
jvairovq, "intelektualo" sqvokq nori pasilaikyti tik
Lietuvai, o Lietuvq - p a s a ~ l i u i " ~ ~ ?
sau... Lyg koks nepilnavertiikumo kompleksas slegty
"Kalba - tai mqstymo biidas", - rase Marcelis
ir nenoretum jsileisti j savo cechq "tiksliuky".
Proustas "Prarastojo laiko beieSkantn. Daug girdeta
Skirtingas "profesinis" santykis su kalba, iodynu,
ir kita sentencija: "Kiek kalby moki, tiek karty esi
terminologijasudaro pagrindine prielaidq formuotis
imogus". Atvirumas kalbai (kalboms) - atvirumas
iriSsilaikytiskirtingiems" tiksliyjy" (hard) ir "humanipasauliui. Tai biitinas intelektualo bruoias. Akadetariniylsocialiniy" (soft) moksly cechams. Tolesnq sominio pasaulio conditio sine qua non ...
cialinq to reiikinio sklaidq matome per universitetiAtejome iki kito svarbaus iodiio - "intelektuaneje bendruomeneje vykstantiq diskusijq del jvairiy
las". Viena, kq ta sqvoka reiikia bazinj iSsilavinimq
moksly ir mokslininky "naudingumo"(moks1ingumo)
turintiam ar "Vakary ragavusiam" imogui. Visai kas
kriterijy, pa@s0produkto apibreiimo pr&
kita, kaip "intelektualq" apibreiia "Sociologijos.

Recenziios

cipy (forma, i'srai&ii;gavimo ir platinimo biidai etc.).
GinCo aSj formuoja kalba. Tiksliyjy moksly atveju
tinka formule "X ir Afrikoje yra X" (X - laisvai pasirenkamas kintamasis, pvz., e). Tuo tarpu humanitariniy ir socialiniy moksly atveju tokio teiginio
tinkamumas labai abejotinas. Daugelis baziniy
humanitariniy ir socialiniy moksly sqvoky yra stipriai veikiamos kalbos ir kultiirines aplinkos. Jau
minejome "vertimo" ir "vertejavimo" bei paties
"intelektualo" konotacijas. Cecho broliai Lietuvoje
daug bedoja del "savasties", "tapatybks", "pertriikio", "sqmones" ir pan. terminy nutolimo nuo "Self',
"identity", "rupture'', "consciousness" ir pan.
Tiksliyjy moksly atstovy konceptualines sqnaudos
yra maiesnes. Jy teksty (hipoteziy, tyrimy, iivady)
vertimas j kitq kalbq yra "technikos" reikalas. Stilistika ar skirtingq iodiiy akistatos Cia nera lemtingi.
Kiekvienas autorius iS "minkStyjy" (soft) moksly
srities, savo tekstus rages skirtingomis kalbomis
(taigi adresavqs juos skirtingoms kultiirinemskalbinems auditorijoms), gali paliudyti, kad net jei
tema ir yra ta pati (panaSi), tai tekstai ir pati destyrno
logika (prielaidos, argumentai, apibendrinimai)
skiriasi ... Pats uimojis, pats uisiangaiavimas, pats
pasakojimo autentiskumas skiriasi. Humanitariniyl
socialiniy moksly teksty raiymas jvairiomis kalbomis - tai svarbios intelektualines patirties grandys.
Graii mjsle apie keliq: "Jei prakalbety, daug pasakyty, jei atsistoty, dangy paremty ..." Ar ne taip pat
galetume klausti ir "minkitqjj" mokslininkq apie jo
minties, iodiio, jhalgos kalbinj keliq?
Istorikq ar literatq dar gali liiiliuoti mintis, kad genialiq knygq galima paraiyti ir knygy neskaiCiusm,o
socialiniy moksly atstovai, modeliuojantys ir abstrahuojantys, nesusikalbes nevaldydami "iargono", t.y.
neskaitq daug kity knygy, teorijy, teksty, neiinodami
sqvoky. Vienas iS raiSkiausiy iSSiikiy posovietineje
Lietuvoje atsigaunantiems socialiniams mokslams
telpa j antropologijq VDU 1990-1992 metais desCiusio Arvydo zygo atkakliai kartotq frazq "Definuokime sqvokas!" (apibreikime konceptus ...).
Atvirumas kalbos iSSiikiui - specifiSko mentaliteto
bruoias. PlaCiose politines psichologijos studijose,
pavyzdiiui, kalbama apie visuomenes pasirengimq,
imlumq uisienio kalboms kaip apie specifinq esamos
Valstybes legitimumo iSraiSkq. T G. Ashas velyvojo
aStuntojo deSimtmeEio lenkq jaunimo "emigracinitse"
nuotaikose, kurios jgijo angly kalbos mokymosi
formas, pirmiausia jZvelgia rupturinio mentaliteto
apraiSkq, kokybiSkai besiskirianCiq nuo vartotojiSky
paskaty, kurios skatino veritis j Vakarus, nors sovietineje Lenkijoje vartotojiSkumas galejo skleistis ir

per kitus (karjeristinius-nomenklatiirinius)k a n a l ~ s . . . ~ ~
c i a tikty prisiminti ir pastebejimq, kad sovietiniais
laikais jstoti j Vilniaus universiteto angly kalbos
specialybq reiSke jgyti galimybq tapti stiuardese
(uislepta emigracijos ideja).
Atvirumas (ar braviira) svetimai kalbai - specifine mentaliteto konstanta, ypaC svarbi socialiniy
moksly ceche. c i a ir yra tas "Sociologijos. Minties
ir veiksmo" vertimy ir juos lydintiy teksty komunikacines erdves ir polekio "filosofinis akmenelis".
ISjudinti iodj, ginCq del i o d i i o Lietuvos sociologijoje. Ir pagrindiniai Lietuvos sociologams kolegq
Svedy straipsnyje "Demos ir ethnos" pateikiami
priekaiStai sukasi apie iodiius, sqvokas, apie metodologines sumaiSties jspiidj, suformuotq neriSliy
teksty. 0 iurnalas ir pradedamas graudiia gaida
apie nepatogioje kalbineje situacijoje gimusiy lietuviy mokslininky lemtj: "0 kq daryti mums, jsikiirusiems paprastose vietovese ir juokingose situacijose, igrikiuotiems tamsoje ir paienklintiems
netoliaregiika tarme?"22
Pagaliau treCias klaustukas, iSkylqs su "Sociologijos. Minties ir veiksmo" vertimais, tarp jy jsiterpianCiais tekstais, vienur aiSkiau, kitur maiiau
aiSkiai jvardytais ginCais dkl ~ o d i i y Ar
. Lietuvos
sociologijoje pradedama dometis ZODZIU, riipintis
sqvoka, terminu, kalbine forma? Tai biity nauja
mokslines komunikacijos atmaina. Po politiSkai
struktiiruoty akademiniy ginCy del teoriniy remy
(marksizmo, kritinio marksizmo ir pan.), analitiniy
paradigmy (stratifikacine vs. nominalistine ir pan.)
bei po diskusijy del skaiCiy (empiriniy duomeny)
sociologai savo dirbtuveje pradeda profesinio iodiio
temq. Tai nauja mokslines komunikacijos aSis Lietuvos sociologijoje.
L. Donskis rage ir apie posovietines Lietuvos
visuomenei biidingq logofobijq, kuri tera logokratijos atmaina, iSduodanti visuomenes neatsparumq
~.
ir logoideologinei i n d ~ k t r i n a c i j a i ~Logofobijq
kratijq pirmiausia turety jveikti intelektualai. Cia
galetume ir dar labiau sukonkretinti - socialiniy
moksly atstovai, kurie negali (iS)vengti terminy,
sqvokq. Beje, lotyniSkasis "terminas" reiSke laiko ir
erdves ribas - skoly, bausmiy, susitarimy galiojimo
periodus, gimtuosius (savuosius) ir kaimyny (svetimuosius) plotus. Suprasti ir jsisqmoninti terminq sugebeti tiksliai apibreiti save, savo situacijq, savoje
aplinkoje riipintius dalykus. ~ i n o tiri valdyti moksline terminologijq - galeti bendrauti ne tik tgte-h-tgte
su kolega susitikus, bet ir jsiterpti j idejy pasaulj, kurj
sociologijoje vis modeliais apraSyti bandoma. ISmokti prisijaukinti iodiius...
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A. Valantiejus cituoja Antoine de Saint-Exuperi:
"Susipaiinti gali tik su tais dalykais, kuriuos prisijaukini~24
, AS pati iS "Maiojo princo" atsimenu kitq frazq: "Tampi atsakingas u i tuos, kuriuos prisijaukini ..."
~ o d i i ai kitokie "naminiai gyvuneliai" negu skaiCiai, kuriais iSradingai manipuliuoja kiekybiniq
analiziq meistrai. kodiiai, sqvokos moksle r e l i a w s
tiek, kiek mokslininkas sau palieka neatsakingumo
erdves, sinonimq tolerancijos.
Sociologas apklausy klausimais gali lengvai prisivilioti skaiCiq kaip paukSCiq, kuriems dosniai kokioje
nors aikSteje bertum trupinius ... Ar tas paukStis vel
i tq aikStq sugrjb? Tikimybiq teorija sako, kad jo
sugrjiimas maiiau tiketinas negu nesugrjiimas
(jeigu iaidiiame atsitiktinumais pagrjstq iaidimq).
0 sociologo prisijaukintas iodis turetq visada j savo
"aikStq" sugrjiti. Svarbu, kad iSmoktume "simbolines tvarkos" sqvokq, kuri daug artimesne pasaulio
sociologq lankomoms "aikStemsn negu "kulturos
dvasios" sqvoka, lyriSkai jraSoma j posovietinius

Lietuvos sociology tekstus ...
Prisijaukinti iodj - tai ne tik iSmokti slaptaiodj ("Sezamai, atsiverk!"), atveriantj jejimq j viliojanti socialinio pasaulio paiinimo ir jvardijimo lobynq.
Prisijaukinti iodi - tai ne tik aukStyn kilsteleti profesines-intelektualines sociologo atsakomybes kartelq. Prisijaukinti iodj ir vestis jj j ZURNALO puslapius - tai ir susikalbeti su auditorija, tai ir bendrauti,
tai ir skaitytis, tai ir iSskaitomu ir skaitomu buti ...
Tame didiiausi palinkejimai akademiniam iurnalui. Jie telpa "Sociologijos. Minties ir veiksmo"
originaliai apsibreitoje komunikacineje erdveje.
~ o d i gydo,
s
iodis ieidiia. Viena, ar tai draugo,
kolegos, kritiko iodis, kita - ar tai paSnekovo, respondento, informatoriaus, statisto iodis ir dar kas
kita - ar tai klasiko, vertejo, interpretatoriaus iodis ...Visus tuos iodiius reikia prisijaukinti.
Ir praregeti, kokia didele ir puiki atsakomybe gali
gu!ti ant posovietines Lietuvos sociologo petiy ...
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Cituota iS Donskio L. rankraSEio The End ofIntellectuals, p. 2.
Pats autorius Sios iivalgos Saltiniu nurodo Lewis A. Coser Men
ofIdeas: A Sociologist 5 Kew, New York: The Free Press, 1970,
p. 4.
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1995, p. 4.
Donskis L. Lietuvos intelektualai ir kultiiriniai elitai: kaiplar
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p. 77.
Deja, nesugebejau iurnale "Sociologija. Mintis ir Veiksmas"
surasti nuorodos apie Sj dailes kiirini.
$is pastebejimas iisikristalizavo po pokalbiq su VDU prorektoriumi mokslo ir studijq reikalams prof. E. AleksandraviEium,
"palaiminusiu" VDU prisijungimq prie Klaipedos universiteto
inicijuoto "Sociologijos. Minties ir veiksmo" leidybos.
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