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Petras Leonas ir sociologijos
mokslq uiuomazgos Lietuvoje
Santrauka
Tyrinejant mokslo istorijq, svarbu atskleisti kiekvienos mokslines disciplines vietq kraSto
intelektualiniame gyvenime. Sociologijos istorija Lietuvoje genetinai maiai tyrineta sritis. Tuo tarpu
sociologines problemos pradetos gvildenti miisy publicistikoje dar XX a. pirmame deiimtmetyje,
t.y. tuo laiku, kai Sis mokslas buvo embrionineje stadijoje. Tada lietuvius labiausiai viliojo pozityvistine
sociologijos samprata' ,nors iki valstybingumo atstatymo miisy kraSte nebuvo sociology profesionaly
(sociologija buvo publicistikos ianras). Bene pirmasis Lietuvoje sociologinius metodus pradejo
taikyti M.Riomeris2, susiedamas juos su konkrei-iy socialiniy reiikiniy analize. Tuo tarpu
profesionaliai ir visapusiSkai sociologija susidomejo Petras Leonas, kuris Siq disciplinq ir pradejo
destyti savo gyvenimo saulelydyje. Siam veiksmui jj paskatino aktyvus dalyvavimas Salies politikoje,
suvohmas, jog biitina apibendrinti vykstani-ius procesus.

Gyvenimas ir kuryba
Petras Leonas gime 1864 m. lapkrii-io 16 d.
daugiavaikeje Marijampoles apskrities
Liaskavos kaimo valstiei-io Seimoje. 1884 m.,
baigqs Marijampoles gimnazijq, jis jstojo j
Maskvos universiteto Gamtos-Matematikos
fakultetq, t a i i a u , pajutes padaukimq
humanitariniams mokslams, po mety jstojo i
Teises fakultetq.
Maskvoje P.Leonas, susipaiinqs su kitais
lietuviy studentais, jsitrauke inelegaliqjqveiklq.
1886 m. jo iniciatyva buvo atnaujinta slapta
Maskvos lietuviy studenty draugija. PLeonas
buvo iirinktas jos pirmininku. Jis uimezge
rySius su kity miestq aukStyjy mokykly
studentais bei kraSto imonemis. P.Leonas
dalyvavo V.Kudirkos sukviestame lietuviy
inteligenty pasitarime Marijampoleje. Cia buvo
nutarta leisti "Varpq". Siame IaikraStyje jis
iSspausdino pirmuosius savo socialinioekonominio pobiidiio darbus. Veliau PLeonas
tap0 vienu iS rySkiausiy socialdemokratijos
ideology Lietuvoje.

1889 m., baigqs teises studijas, PLeonas buvo
paskirtas teismo kandidatu prie Suvalky
apygardos teismo. Tai-iau, negavqs pastovaus
darbo Lietuvoje, 1892 m., jis iSvyko iTurkestanq,
kur buvo paskirtas teismo tardytoju, o veliau prokuroro padejeju, apygardos teismo nariu.
Tai-iau 1906 m. jo karjera nutruko: u i Rusijos
kariuomenes veiksmy malSinant 1905 m.
sukilimq, kritikq P.Leonas buvo atleistas iS
pareigy. Tada jis grjio i Lietuvq ir apsigyveno
Kaune, vertesi advokato praktika, aktyviai
dalyvavo 1ietuviSkoje veikloje. 1907 m. jis buvo
iirinktas I1 Rusijos Valstybes Diimos nariu kaip
Suvalky gubernijos atstovas, o carui Nikalojui
I1 Diimq paleidus, PLeonas vel sugrjio iKaunq.
Aptariamuoju laikotarpiu jis daugiausia
nagrinejo politines bylas.
Prasidejus Pirmajam pasauliniam karui,
P.Leonas persikele j Maskvq, kur jsitrauke j
placliq lietuviy pabegeliy visuomeninq veiklq.
ISgirdqs, kad 1918 m. vasario 16 d. paskelbta
Lietuvos Nepriklausomybe, P.Leonas grjio i
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Lietuvq ir tap0 pirmuoju jos teisingumo
ministru. Po to iki 1926 m. buvo Vyriausios
rinkimines komisijos pirmininkas. Nuo 1920 m.
jis deste ir Kauno AukStuosiuose kursuose.
1922 m., jsteigus Kauno universitetq, P.Leonas
iSrenkamas ordinariniu profesoriumi. Jis
pasinere ne tik j mokslines studijas, bet ir j
organizacinq veiklq. Taip profesoriaus iniciatyva
jkuriamas Teises fakultetas. P.Leonas
iSrenkamas pirmuoju jo dekanu ir uieme Sias
pareigas iki 1933 m. Per visq Si laikotarpi jis
buvo renkamas ir Lietuvos advokatq tarybos
pirmininku.
Nors ankstyvesnis biisimojo profesoriaus
darbas buvo praktinio pobiidiio (sprendiiant
konkreeias bylas svarbiausia buvo gerai ismanyti
jstatymus bei jq prieitaravimus), tatiau ji trauke
teorine socialiniq problemq analize. Tai
paskatino P.Leonq susidometi teises filosofija,
nes Si disciplina,jo nuomone, suteikia pamatines
iinias apie teisingumo ir teisetumo prigimtj,
sugebejimq parinkti optimaliausiq visuomenes
valdymo modeli. Profesorius skaite busimiems
teisininkams teises filosofijos ir sociologijos
kursus ('jo klausesi ir vienas kitas kitq specialybiq
studentas).
Dar savo studijq metais P.Leonas domejosi
socialine literatura. IS praeities socialiniq
mqstytojq P.Leonas labiausiai vertino Platonq,
J.Rousseau, Ch.Motesquieu, A.Comtetq ir
H.Spencerj. Ji patrauke jau gerai iinomas
Lietuvoje Ch.Letourneau. P.Leonq domino ir
K.Marxo socialines idejos. XIX-jo ir XX-ojo
amiiq paribyje visos Sios koncepcijos plito
Rusijoje. Ten jos igavo kai kuriq savitq bruoiq.
Buvo jauEiama Siy idejq jtaka Lietuvos
jaunimui.
Studijuodamas teisq, P.Leonas klausesi
Rusijos sociologijospradininko M.Kovalevskio3
paskaitq. "Ne tik jo paskaitos, bet ir spausdinti
veikalai dave man daug i i r ~ i q " -~ veliau
,
prisimine profesorius. Bene didiiausias
autoritetas sociologijoje jam buvo P.SorokinasS.
Profesorius studijavo ir kitq savo amiininkq
darbus (A.Fouillee, P.Lacombe, V.Pareto,
E T ~ e n n i e s )1~pagalbq
.
pasitelkqs Siq XIX -ojo
amiiaus pabaigos ir XX-ojo amiiaus pradiios
sociology idejas profesorius raSo savo darbus

bei skaito paskaitas. Jo moksliniq interesq ratq
padiktavo gyvenimo aktualijq studijos ir iS tia
kylantios problemos. Destydamas teises
filosofijq, P.Leonas analizavo jvairiq epochq
mqstytojq kiirybq, parode, kaip jie interpretavo
socialinq tikrovq ir kokius kelius jie s i d e
iSkilusiq problemq sprendimui. Profesoriq
labiau domino sociologiniai socialines
psichologijos aspektai.
Profesorius daug rase teises, filosofijos.
sociologijos ir politologijos klausimais.
Svarbiausieji P.Leono darbai: Teises
enciklopedijospaskaitos (1924,2-asis leid. 1991),
Eises filosofijos istorija (1928)7 ir Sociologija
(igleista 1939 m., t.y. po autoriaus mirties.
pakartotas fotogr. leid. 1995). Profesorius
domejosi naujausia sociologine literatiira.
Susidometi sociologija PLeonq verte ir tai, kad
Lietuvoje susikirto politiniai idealai ir realybe.
Apie tai buvo vieSai diskutuojama. 1 Sias
diskusijas gyvai jsitrauke M.Riomeris,
P.Kuraitis, v.Cepinskis, A.Maceina ir kiti
universiteto destytojai.
Socialiniai procesai kraSte buvo nagrinejami
ir periodineje spaudoje (J.Baldauskas,
~ . ~ l i i i ~ abet
s ) ,tai daryta spontaniikai,
nemeginant j juos paivelgti sistemiSkai. Sio
uidavinio ir emesi P.Leonas. Jis uisibreiia
pateikti sistemingq sociologijos kursq. Jo darbq
analize byloja, kad jis visq gyvenimq rengesi Siq
paskaitq ciklui, kuriq pagrindu ir iSleista knyga.
Sociologija - tai vienas stambiausiq ir
nuosekliausiq sociologijos veikalq Lietuvoje.
Jame siekiama supaiindinti skaitytojq su
esminemis sociologijos problemomis.
Profesoriaus darbai buvo pragmatinio bei
didaktinio pobudiio. Jis troSko supaiindinti
Lietuvos visuomenq su pamatinemis socialiniq
mokslq problemomis, tq mokslq kurejais.
XIX a. antroje puseje formavosi
sociologines koncepcijos, labiau pabreiusios
vienq a r kitq socialini veiksmq: biologini
(socialinis
darvinizmas), geografini,
psichologini, technologinj, formalqji. Pranciizq
sociologas E.Durkheimas (1858 - 1917) bande
susisteminti visas Sias koncepcijas ir
suformuluoti bendrosios sociologijos metodq.
Sios teorijos P.Leono studijy metais buvo naujos
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ir jomis platiai dometasi Rusijoje. X I X a.
pabaigoje sociologija pradeta destyti jvairiose
aukStose mokyklose.

TeisCs filosofija ir socialiniq mokslq
istorinks iStakos
Terming Teises filosofija mokslines
disciplinos prasme, rodos, pirmasis pradejo
vartoti G.Hegelis, suteikdamas jai ienkliq vietq
savo filosofineje sistemoje.Teises filosofijos
objektas iiplaukia iS ankstesniy abstraktiy
samprotavimy apie valstybq, jos prigimti,
pilietiy pareigas ir teises. Veliau teises filosofija
iSsirutuliojo i savarankiSkq mokslinq disciplinq,
jungiantiq teisq ir filosofijq. Ji buvo pakankamai
abstrakti, ir domino filosofus bei teisininkus. Su
G . H e g e l i o filosofine sistema P.Leonas
susipaiino studijy metais. Tad ir jis teises
filosofijq deste pagal G.Hegelio stiliy, nors ir
buvo jautiama pozityvizmo jtekme, kuri jneSe
kai kuriy konkretumo elementy. Tuo pat metu
profesoriui buvo svarbus I.Kanto valstybes ir
valdymo struktiiry apmqstymai ir jis galvojo, kad
Karaliautiaus mqstytojo nuopelnai Sioje srityje
yra negintijami.
Pasitelkqs minety mqstytojy idejas, PLeonas
analizuoja valdiios struktiiry istorinq kaitq bei
apivelgia buvusias ir e s a m a s valstybes
koncepcijas. Jis gyvai domisi savo amiininky
darbais. Teises filosofija, profesoriaus nuomone,
yra sociologijos pirmtake ( j moderniqjq
sociologijq jis ivelge pasitelkqs hegelinq
prizmq).
Destydarnas teises filosofijq, o veliau ir
sociologijq, PLeonas sieke perteikti sistemingq
iiniy visumq. J o nuomone, teises filosofija ir
sociologoja yra tarp saves susijusios disciplinos:
pirmoji iSrySkina socialinio organizmo strukturq,
antroji - jo funkcionavimo mechanizmq, pateikia
visuomenes portretq. Profesorius pateikia
valstybes apibreiimq. "Vals tybe yra imoniy
sqjunga, veikiant tiems p a t i e m s teises
jstatymams. Kiekvienoje valstybeje yra trys
valdiios - kitaip sakant, ji yra suvienytoji valia
trijuose asmenyse: suverenitetas kaip jstatymy
leidejas, vykdomoji v a l d i i a ir teisiamoji
valdiians. Visos Sios valdiios turi biiti atskirtos

(tai demokratines valstybes poiyrnis), bet jos
gali buti s u k a u p t o s i r vienose rankose
(autokratines valstybes poiymis). Istorijos
raidoje biita visaip. Mokslininkas parodo ivairiy
valdyrno struktiiry atitinkamq poveiki imoniy
gyvenimui.
A p t a r d a m a s esamas atskiry mqstytojy
koncepcijas aptariamuoju klausimu, P.Leonas
p a r o d o , kaip jos koreliuoja s u esamybe.
Profesorius perivelgia valstybes ir valdymo
koncepcijas nuo senyjy iki dabartiniy laiky, nes,
jo n u o m o n e , ankstesnes abstraktiosios
socialines teorijos paklojo pamatus sociologijai.
Jis jsitikinqs, kad socialiniy moksly iStaky reikia
ieSkoti Platono kuryboje. Todel P.Leonas
iSsamiai analizuoja Platono Valstybq, [statymus.
Filosofines koncepcijos, jo nuomone, formuoja
epochos dvasiq: mqstytojai apmqsto savo
laikotarpi, jivelgia jo ydas ir ieSko optimaliy
sprendimy (kiekvienas pateikia savo versijq).
sitaip formuojasi ir pletojasi epochos dvasia,
kuri skatina valstybes tobulejimq, todel kinta
teisines normos. Teises filosofija tyrineja ty
normy gyvybingumo prieiastis, ji atitraukia jq
n u o konkretybes, kurios leidiia mqstytojui
pakilti virS esamybes. Teises filosofijos istorija,
pasak PLeono, nagrineja minties raidq. Vienas
mqstytojas remiasi (kritika taip pat yra rernimosi
forma) kitais. Del t o atsirado samprata egzistuoja trys valdiios (jstatymo leidiiamoji,
vykdomoji ir teisiamoji), kuriy atskyrimas
labiausiai uitikrina imogaus teises. Jis skyrium
aptaria kiekvienos valdiios funkcijas ir galvoja,
kad Siq problemq iSsamiai yra iSanalizavqs
1.Kantas.
PLeono jsitikinimu, be I.Kanto valstybes
koncepcijos ir panaSiy teorijy negalima buty
sukurti ir Siuolaikines teisines visuomenes. Sios
teorijos padare lemiamq jtekmq demokratinio
mqstymo ugdymui. "Ankstiau nurodytos trys
valdiios, anot Kanto, yra valstybes esme, pagal
jos idejq ir yra biitinos Valstybes konstitucinei
tvarkai. Vyriausiuoju valstybeje yra t a ~ t a "- ~
s a k o P.Leonas. Todel i m o g a u s prigimtj
labiausiai atitinka demokratine respublika.
Siq tezq jis pletoja ir veikale Sociologija,
kuriame jvairiapusigkai aptariamos X X a.
visuomenes valdymo formos, iSrySkinama
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prieSprieSa tarp demokratijos ir diktatiiros.
Pasak P.Leono, diktaturos visada yra
nenormalios santvarkos, nes jos prieStarauja
teisingumui, jose vykstqs regresyvus procesas,
valstybei nuolat gresia krize. Tik demokratija
uitikrina valstybes saugumq, kadangi tia visi
imones, biidami lygus pries jstatymus, patys
tvarkosi, jautiasi atsakingais u i valstybes likimq
ir jq gina. Ta patia proga profesorius analizavo
ir kritiSkai vertino funkcionuojantias valdymo
struktiiras Lietuvoje, pabreie jy polinkj i
autoritarizmq. Pasak PLeono, politiniy santykiy
kraSte biisenq lemia pilietiy intelektas, kuri
duoda iiniy visuma. J o nuomone, teises
filosofija yra jvadas tolesnems socialines tikroves
studijoms.

Sociologijos objektas
P.Leonas aptaria sociologijos objektq ir jo
santykj su kitais socialiniais mokslais. Jj domino
konkretiy moksly jtekme imogaus gyvenimui.
~iam
tikslui ir skirtas veikalas Sociologija, kuris
susideda iS 17-kos skyriy. Cia pateikiamos
jvairios
sociologines
koncepcijomis,
supaiindinama su jiymiy amiininky veikalais.
Mokslininkas pateikia jvairius sociology
vartojamus apibreiimus (socialines grupes,
socialiniy reibkiniy, socialiniy desniy, socialines
struktiiros). Pavyzdiiui, pirmame knygos
skyriuje aptariamos socialines visuomenes
problemos (gyvenimo priestaravimai, turto ir
neturto priegprieba, demokratijos ir autokratijos
prieSprieSa). Specialus paragrafas paskiriamas
tokiy sqvoky kaip demokratiikumas ir
poniikumas nesuderinamumo analizei. Pasak
P.Leono, biidingas poniikumo b r u o i a s elgimasis su neturtingu kaip su iemesniu
asmeniu. "Demokratas apskritai privalo
kiekviename imoguje matyti sau lygy asmenj ir
gerbti ji tik del to, kad jis imogus"1° , o ne
vertinti pagal jo turtinq ar socialinq padeti.
Knygoje profesorius glaustai apivelgia
sociologijos istorijq ir pagrjstai laiko A.Comteq
Siuolaikines sociologijos pradininku. PLeonas
sieke apibreiti sociologijos tyrinejamq sriti, jos
santykj su kitomis disciplinomis, visy pirma su
teises filosofija ir psichologija. Pasak jo,

"sociologija yra savitarpio imoniy veikimo
reiSkiniy tyrimas"I1. Jam riipejo nustatyti
santykj tarp sociologijos, psichologijos ir kity
socialiniy moksly. "Socialiniai reis'kiniai yra
psichiniai reis'kiniai. [...I. Psichologija tiria sielos
jegas individe, o socialiniai mokslai tiria jas
masiniame jy veikime, kuris sudaro tam tikrus
kitimus. Socialinis desnis turi biiti elementine,
pagrindine masinio psichiniy jegy veikimo
forma."l2 Antra vertus sociologija sqveikauja ir
su gnoseologija bei akseologija, kultiirologija.
"Sociologija aiSkina kultiiry, imogaus
kultiirines vertes, bet jy nevertina, o tik
konstatuoja ir tiria jy prieiastis ir desnius"13,rase PLeonas. Sociologijos tikslas - analizuoti
jvairias gyvenimo aktualijas, aiSkintis, kokios yra
optimaliausios ekonomines ir politines
struktiiros. Del to analizuotinos turtingumo ir
skurdumo sqveikos prieiastys ("maiumos turty
perteklius ir gyvenimas prabangoje nieko
nedirbant, o iS kitos puses masiy neturtas ir
gyvenimas skurde, nuolat sunkiai dirbant"lJ).
Atotrukis tarp turtingyjy ir neturtingyjy
uiprogramuoja socialinius konfliktus. Santykiy
tarp ty gyventojy sluoksniy suSvelninimas
sukuria normalaus gyvenimo prielaidas.
P.Leonas apivelgia jvairiy Saliy esamas
sociologines koncepcijas, tarp jy - ir Lietuvoje
subrandintas koncepcijas, jy formavimosi
principus. Tiriant imoniy tarpusavio santykius,
taikomi jvairiis metodai. Profesorius jsitikinqs,
jog socialines koncepcijos vienaip ar kitaip
atspindi tam tikrq gyventojy sluoksniy lukestius.
Jj domino pati ty procesy raida.
Remdamasis EToennieso koncepcija,
P.Leonas teigia, esq i m o n i y socialiniam
gyvenimui daro jtakq socialines vertybes ir jy
supratimas. Anot jo, "socialines vertybes yra
trijy rudiy: 1) ekonomines, 2) politines ir 3)
dvasiSkai moralines. Visos tos vertybes yra
ankStai susijusios tarp savq~"'~.
PLeonas parodo
ty vertybiy sqveikq ir sklaidq. Socialines grupes
profesorius iSdesto pagal P.Sorokino
Sociologijossistemq (elementariosios socialines
grupes, kumuliatyvines socialines grupes ir
sudetingi socialiniai agregatai).
Sociologija tyrineja socialinius procesus.
Pasak P.Leono, svarbiausieji yra Sie galimi

t
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visuomeniniq reiikiniq analizes biidai: a)
istoriikai lyginamasis metodas ir b) objektyvus
ir subjektyvus imogaus tyrimas. Jis galvoja, kad
reiikiniq
negalima
tirti
socialiniq
eksperimentiniu metodu (laboratorijoje
neatliksi, kaip, pavyzdiiui, gamtos moksluose,
bandymq su istoriniais jvykiais - nepateiksi kitq
sqlygq ir negausi kitos jvykiq raidos). Tuo
sociologija skiriasi nuo gamtos mokslq.
P.Leonas aptaria socialiniq junginiq
veiksmus ir jq akstinus. zmogaus veiksmai
koordinuojami protu ir jo kiiryba (kalba, raitu).
Kalbos deka pletojasi intelektas; del Sios
prieiasties sukuriami vis nauji ir nauji iodiiai,
padedantys perteikti abstraktias sqvokas.
~ m o n i qsugebejimq perduoti iinias, igytq patirti
kitiems sukiire civilizacija. Ji nebiitq jmanoma,
jeigu vienos tautos nedarytq poveikio kitoms.
Profesorius analizuoja jvairiq socialiniq ir
moksliniq idejq atsiradimo prielaidas, jq
tarpusavio rySj. Pasak P.Leono, visq idejq
atsiradimq lemia atitinkamas laikotarpis - Sia
prasme toks atsiradimas yra objektyvus.
"Darvinas ir Marksas negalejo atsirasti XVII,
ar net XI11 amiiuje. Edisonas negalejo atsirasti
tuomet, kai elektros mokslas buvo dar tik
prasidejqs"16, - rage jis. P.Leono jsitikinimu,
imoniq visuomenes raidq lemia visuotiniai
gamtos raidos desniai: a) dviejq lyiiq buvimo
desnis; b) tikslingumo desnis; c) diferenciacijos
ir integracijos desnis ir d) prisitaikymo ir
paveldejimo desnis. ~ i desniai
e
daro poveiki
imoniq visuomenei. Kadangi gamta siekia vis
tobulesniq ir tobulesniq formq, o visuomene
egzistuoja gamtoje, todel ir ji tobuleja - kei6asi
valstybes ir jq funkcijos.
Istorijos raida rodo, jog kinta ir gyventojq
struktiira (tankumas, kalbant apie teritorijq
profesinis pasiskirstymas), pavyzdiiui, po
Pirmojo pasaulinio karo spariiai maiejo
iemdirbiq skaiCius, o didejo pramones ir
prekybos darbininkq skaiiius, augo miestai,
nyko kaimo vietoves. zmogus siekia apsaugoti
save. Neturedamas elementariq materialiniq
sqlygq, jis nepajegus tenkinti savo dvasinius
poreikius. Todel, anot PLeono, vyksta nuolatine
kova del biivio. TaCiau imonijos materialines
sqlygos gereja (visuotinio tobulejimo iivada -

paianga). Profesorius analizuoja istorinq raidq
socialiniq santykiq aspektu. " ~ m o ~ a asmens
us
iilaisvinimas - tai didiiausias amiiq civilizacijos
laimejimas. Laisvesnes valstybinio gyvenimo
sqlygos jvyksta beveik vienu laiku su ekonominiu
baudiiauninkq iSlaisvinimu"17, - paiymi jis. Taigi
imoniq socialiniai santykiai eina paiangos
kryptimi. PLeonas pateikia paiangos sampratq
ir mano, kad Sis procesas yra neiivengiamas.
TaCiau paianga nera tapati evoliucijai: evoliucija
yra savaiminis, nepriklausomas nuo imogaus
procesas, tuo tarpu paianga galima tik del
mokslo ir doroves nuostatq pasikeitimo - del
imogaus sqmonejimo brandos ir jo konkretios
veiklos.
Ta proga mokslininkas tyrineja revoliucijq
poveiki paiangai ir nemano, kad politinio
perversmo biidu galima siekti paiangos. J o
nuomone, revoliucijos turi du aspektus:
psichologinj ir ekonominj. Siuo aspektu ir
aptaria jas. Pasak PLeono, jvyko dvi industrines
revoliucijos, iS esmes pakeitusios gamybinius
santykius. Deka jq nuo rankq darbo pereita prie
mechanizacijos. "Pirmoji revoliucija buvo
XVIII a. pabaigoje Watto iSrastas garo jegos
faktas, ir tos jegos, kaip variklio (motoro)
masinoms judinti panaudojimas"18, - rase jis. Ir
"Antroji revoliucija gamybos srityje yra elektros
jegos pritaikymas maSinoms varyti, kas prasidejo
XIX a. baigiantis, plito ir tebesipleiia,
nenumatant ribq miisq amiiuje"lg . Tokia raida
pakeiCia ir imoniq psichologinq orientacijq. .
P.Leono jsitikinimu, istorine imonijos
evoliucija vyko del ekonominiq veiksniq ir jis
galvoja, kad taip bus ir ateityje. " ~ m o n e s ,
gamindami kovojo su gamta, o dalindamiesi
gaminius, jie kovoja tarp saves, nes kiekvienas
nori daugiau gautim20. Profesorius analizuoja
savo laikotarpio idejq kovq. YpaC tq idejq,
kurios anuomet buvo patrauklios.
Paianga skiriasi nuo evoliucijos, nes ji nevisa
apimanti, nes jq gali lydeti nuosmukis. PLeonas
iSryikino istorinius nuosmukio tarpsnius, kurie
labiausiai susijq su vieipataujaniiais religiniais
jsitikinimais, neleidiianiiais subrqsti kitai
minCiai. Paiangos raidq pristabdo ir
autoritariniai reiimai: "Visuomene regresuoja,
kai autoritetas teisei kurti yra sudaromas fizine
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jega prieS gyventojy daugurnos valiqn2'.
P.Leono arniininkai nemaiai diskutavo apie
tai, kas yra individualizrnas, kas yra
kolektyvizmas, a r socializmas nepanaikina
individo laisves? Miisy mokslininko nuomone,
"Tarp dviejy idejy: socializrno ir individualizmo
tikrurnoje nera prieiingumo. ~ r n o n i j o s
(socialumo) ideja rernia individualizrno idejos
pletojimqsi; ir adverniSkai, individualizrno ideja
remia irnonijos (socialumo) idejos pletojimqsi.
Tos dvi idejos remia viena antrq ir jos lygiagretiai
p l e t o j a ~ i " ~TUO
~ . tarpu komunizmq P.Leonas
laiko ne ideologija, o religija su visais tikybai

biidingais poiyrniais.
~i religija buvo primesta Lietuvai. Kartu ji
nutraukta ir sociologijos mokslo raida,
skelbiant, kad sociologija esanti tariarnas
buriuazinis mokslas. Autoritarinerns valstybems
sociologija nereikalinga, nes joms reikalinga tik
apologetika, tuo tarpu jokia moksline disciplina
negalinti atlikti ty funkcijy, kadangi ji siekianti
perteikti pagrjstq pasaulio vaizdq. Ir tik
prasidejus dernokratejirno procesui Rusijos
imperijoje, besivadinaniioje Taryby Sqjunga, su
iSlygornis leista rnanyti, kad sociologija yra vis
delto yra mokslas.

Baigiamosios pastabos
I - ,

.

P.Leonas padejo pamatus sociologijai
Lietuvoje. Jo kii~ybiniarnepalikime rySkCls du
aspektai: pirmas - jis yra rnoderniosios
sociologjjos pradininkas Lietuvoje, sistemingai
iSdestes jos principus (be abejo Siuolaikine
sociologija savo tikslus supranta kiek kitaip negu
XX - jo amiiaus pradiioje); ilntras - jis ugde
dernokratini tautos rnqstymq, parodes, kad
valdiiy padalijirno koncepcija geriausiai tikty

Lietuvos valstybingumui. Siandien svarbu
prisirninti P.Leonq ir del to, kad Lietuvos
sociologines rninties raidoje atsirado pertrukis:
okupavus Lietuvq, vieninteliu rnokslu,
analizuojantiu socialines problemas, laikytas
istorinis materializmas, o sociologijos rnokslu
leista dornetis tik 7 - 8-ame deiirntmetiuose, kai
sociologija pagal savo metodologijq turejo biiti
priderinta prie istorinio rnaterializmo.
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' J.Adomaitis i6verte svarbiausius Ch.Letourneau
veikalus, ~ . ~ l i i iperteike
~ a s atskiras H.Spencerio idejas dar
XIX a. pabaigoje. ~ i metodologijq
q
~ . S l i i i ~ taike
a s ir
analizuodamas socialinius procesus Lietuvoje.
Mykolas Riomeris (1880 - 1945) - teisininkas, tris
sykius iSrinktas Kauno universiteto rcktorium, pirmuosius
savo darbus paskelbes lenkiikai. Tada ji labiau domino
valdymo teorijos ir jy pritaikomumas, statistine gyventojy
struktiiros analize. 1906 m. Krokuvoje iileido Sioslrnki
etnograficzno-kirlturalne nu Liiwe. Pragmatines
sociologines problemas a p t a r e savo ankstyvioje
publicistikoje. Viliau M.Riomeris sutelke savo demesj i
pamatinesvalstybes problemas, kurias iSdeste dvieju tomy
veikale Valslybeirjos konstifucinPteise (t .1, 1935, t.2, 1939).

materializmq, istoriniy procesq analizei taikes
matematikos ir fizikos metodikq; Ferdinandas Toenniesas
(1855 - 1936) - vokietiy sociolgas, analizaves sqvokq
bendrija ir visitornerli netapatumo problemas, Seimos ir
tautos vaidmenj socialiniuose procesuose.
1936 m. S j veikalq P.Leonas papilde ir ibleido,
pavadindamas ji Sitaip: Teisbfilosofijos istoriju (papildornos
paskaitos).
Leonas P. I.Kanto teises filosofija. Kn.: Politine
mintis Lietuvoje (1918 - 1940), Vilnius, 1992, p. 19-20.

' Maksimas Kovalevskis (1851 - 1916) - rusy istorikas,
sociologas, politikas.1887 m. del savo radikaliy, artimy
socializmui paiiiiry buvo atleistas iS profesoriaus pareigy.
ISvyko j uisienj, deste Paryiiaus, Oksfordo, Cikagos,
Kalifornijos universitetuose. 1905 m. sugrjio j Rusijq. 1906
m. buvo iirinktas i Rusijos Diimq, o 1907 m. - i Valstybes
Tarybq.
Leonas P Sociologija. Vilnius, 1995, p. 17.
Piterimas Sorokinas (1889 - 1968) - Rusijos socialisty
revoliucionieriy partijos veikejas, 1922 m. bolieviky buvo
iStremtas i uisieni, apsigyveno JAV ir tapo vienas iS
iinomiausiy pasaulio sociology. Jo dvitomis Sociologijos
sistema (1920) paliko gilius pedsakus modernioje
sociologijoje.
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Leonas P. Sociologija, p. 14.
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6Alfredo Fouillee (1832 - 1912) - pranciizy sociologas,
etnologas, tauty psichologijos tyrinetojas. Pagrindinis
veikalas La science sociale conternporaine (1880); Pol
Lacombe (1833 - 1919) - pranciizy istorikas ir filosofas, ,
tyrinejes istorijos raidq; Vilfredo Pareto (1848 - 1923) - '-'
italy sociologas ir ekonomistas, atmetes istorinj
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