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Sociologijos igtaky beieSkant
Weber M. Protestantiikoji etika ir kapitalizmo dvasia, Vilnius: Pradai, 1997
IS vokieEiy kalbos verte ir baigiamqjiiodiparaSe Zenonas Norkus.
Jau kelinti metai Atviros Lietuvos fondas lepina
Lietuvos filosofus vienq po kitos leisdamas vertingiausias pasaulines klasikos ir Siuolaikiniy Vakary
autoriy knygas. Atejqs i knygynq, filosofas ir politologas jau randa iS ko pasirinkti. 0 pasidavqs
pagundai pirkti visas Atviros Lietuvos fondo leidiiamas naujienas, jis (kaip recenzijoje G. H. Sabine ir
Th. L. Thorsono "Politiniy teorijy istorijai" kartq
paminejo prof. E. NekraSas) turety apriboti kai
kuriuos kitus irgi labai svarbius savo poreikius.
Sociologai iki Siol buvo "laimingesni". TaEiau jy
"laime" aiSkiai baigiasi, paskutiniuoju metu pasirodiius kai kuriy Siuolaikiniy Vakary sociologiniy
bestseleriy vertimams (turiu galvoje, pvz., R. Dahrendorfo ir R. Wuthnow knygas). M. Weberio "Protestantiikosios etikos ir kapitalizmo dvasios" pasirodymas mums primena, kad ne tik filosofija ir
politine teorija, bet ir sociologija turi savo klasikq. Iki
Siol lietuviy skaitytojas savo kalba galejo susipaiinti
tik su vieno jy - Karlo Mamo - kiirybiniu palikimu.
Kodel ne vien filosofija, bet ir sociologija turi savo
klasikus? Toks klausimas nera tuStias, jeigu prisiminsime, kad "grieiti" gamtos mokslai neturi "klasiky"
ir "klasikos" ta iodiio prasme, kuri iprasta filosofui.
~ i n o m air, ten gerbiami nusipelnq mokslininkai: jy
vardais pavadinami jy atrasti desniai ir konstantos,
o jy kiirybini keliq ir atradimy aplinkybes tiria
mokslo istorikai. TaEiau geru fiziku ar chemiku
galima tapti ir neskaitius Niutono, Ampero ar
Mendelejevo raSty. Pakanka vadoveliy ir laboratoriniy darby. Filosofijoje visiikai kitaip. Cia yra
teksty, kurie "amiinai jauni". Taip yra todel, kad
filosofija yra pliuralistiSkas savo prigimtimi diskursas. "Amiinai jauni" yra tie tekstai, kurie lieka
pretekstu vis naujy filosofy karty dialogui. Ar ir
profesionaliam sociologui paiintis su tam tikrais
klasikiniais savo specialybes tekstais yra biitina?
Atsakymq i klausimq, kodkl ir sociologijai reikia
klasiky, randame paemq i rankas bet kuri Siuolaikines sociologines teorijos vadoveli (ne lietuviy
kalba, nes ne vienas vadovelis i lietuviy kalbq kaikodel dar neigverstas). Pirmiausiai aptiksime, kad

jame kalbama ne apie "teorijq" (vienaskaita), o
"teorijas" (daugiskaita), "teorines perspektyvas" ar
"paradigmas". Vadinasi, Siuolaikine sociologija (kol
kas dar (?)) neturi vienos vertingos paradigmos ir
gali biiti lyginama su gamtos mokslu, koks jis biina
T. Kuhno apraSyty moksliniy revoliucijy laikais. Kol
sociologijoje tokios paradigmos nera, ji yra ir liks
Siek tiek panaSi ifilosofijq savuoju klasikos poreikiu.
Tai teksty, kuriy vertes pripaiinimas minimaliai
konsoliduoja savo teorinemis simpatijomis ir antipatijomis besiskiriantius mokslines bendruomenes
narius ir konstituoja bendros komunikacijos erdvq,
poreikis. Nesant vienos ir visiems privalomos teorines perspektyvos, biiti filosofu, sociologu ar kito
nevisiSkai "disciplinuoto" mokslo atstovu - vadinasi, biiti "Seimyninio panaburnon (L. Wittgensteinas)
santykyje su tam tikrais klasikiniais autoriais ir jy
tekstais. Filosofijoje tai Platonas, Aristotelis, Descartes, Kantas ir daugelis kity. Sociologijoje tai visy
pirma M. Weberis, E. Durkheimas, K. Marxas,
G. Simmelis, V. Pareto.
Tad M. Weberio "ProtestantiSkosios etikos ir kapitalizmo dvasios" pasirodymas lietuviy kalba nuteikia dvejopai. Vienavertus, - tai proga konstatuoti sociologines klasikos 1ietuviSkyjyvertimy deficit?.
Kita vertus, - tai proga pasidiiaugti, kad ta paiintis
prasidejo. Ir prasidejo ne bet kaip, o tiesiog legendiniu tos klasikos tekstu. Bandiiau paaigkinti, kodel
sociologijai reikia klasikos. TaEiau Sis konkretus tekstas likty svarbus ir jdomus, net jeigu jai jos nereikety.
Jis gali sudominti istorikq, kuriam riipi moderniyjy
Vakary kultiiros kilme. Kas teisus - Jacobas Burckhartas, siedamas jos iStakas su renesansiniu individualizmu, ar Maxas Weberis, susiedamas jq su asketiniu protestantizmu? Regis, joje daug pamokomo
galety rasti ir ekonomistas. Kiek "rinkos ekonomikos" pasiekimai ir nesekmes atskirose Salyse priklauso nuo etnokultiiriniy tradicijy kasdieninio
gyvenimo "ekonomines etikos" pavidalu? Knyga,
kuri kelia tokius klausimus, pasirodo paEiu laiku, kai juos i vieSosios diskusijos dienotvarkq jstumia
pats gyvenimas.
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Recenziios

Nematau reikalo referuoti Sios knygos turinio,
pasakoti apie jos atsiradimo aplinkybes ir recepcijos
istorijq. Skaitytojas visa tai ras informaciniame
straipsnyje "Weberio tezes" kilme ir recepcija", kuri
paraSe knygos vertejas Zenonas Norkus. Jis uibaigia
knygq. Kaip matyti iS iSnaSos 339 puslapyje, straipsnis paraSytas vertejo mokslines komandiruotes uisienyje metu. Gal del su tuo susijusiy aplinkybiy liko
neiitaisyta viena kita korektiiros klaida. Pvz., 344
puslapio 5 iSnaSoje minimas Weberio straipsnis
" ~ k i oistorija" (reikety: knyga); 587 puslapyje
raSoma apie darbq kaip "materialiai racionaliq, t.y.
savikritiikq" (reikety: savitiksligkq) veiklq ir pan. Tikesimes, Siai knygai prireiks papildomo leidimo ir Sie
neapsiiiiirejimai bus igtaisyti.

Labai maloniai nuteikia kaip visada aukSta (jeigu
ne pavyzdine) poligrafine knygos kokybe, kuria pasi- .
@mi taip pat ir Si "Prady" leidyklos knyga. Ji tikrai
pasiekia (jeigu nepranoksta) vakarietibkq leidybos
standartq.
Kiekvienas, kas bande skaityti Maxq Weberi
original0 kalba, rusiSkq ar angliikq vertimq, iino,
kad tai "sunkiasvoriu" "gotikiniu" stiliumi raiantis .
autorius. Del to tenka ypaE vertinti vertejo ir patyrusios redaktores Aldonos Radivilienes triiisq, kurio
deka Weberis prabilo palyginti lengva ir sklandiiai
skaitoma lietuviy kalba. Lieka iSreikSti vilti, kad tai
nera paskutinis Maxo Weberio veikalas, su kuriuo ,
lietuviy skaitytojas gales susipaiinti lietuviy kalba,
taip pat jsitikinimq, kad tai tik sociologijos klasikos
lietuviSkosios bibliotekos pradiia.

