REDAKCIJOS SKILTIS

Kaip bet kurio dalyko, taip ir sociologijos
brandq lemia du dalykai: iSsamus mokslinio
aiikinimo principy paiinimas ir nuoseklus
esam y problemy (sociologijos santykio su
paCiu gyvenimu) apibreiimas. IS tikrqjy tai
svariis motyvai. Visa Sio mokslo raidos logika rodo, jog nera tokiy mokslo temy, kurias
formuluoty ir toliau pletoty visiSkai nepriklausomas ir savarankiSkas mokslininko
protas. Jau vien del Sios prieiasties sociologija negalety biiti ezoteriniu mokslu.
Ne vienam kyla klausimas, ar, sakysim,
pakankamai skirtingos pastangos, siekiantios
apibreiti santykj su paCiu gyvenimu, gali bent
iS dalies atliepti bendrqsias sociologijos metodo taisykles? Manau, kad tik iSsiaiSkine visy
esamy krypCiy tarpusavio santykius, gal&
me suprasti kit0 poiiurio privalumus ir
triikumus. Nera abejones, kad skirtingos
mokslo kryptys bei vidines pakraipos turety
palankiai skatinti sociologijos pletrq.
Kaip vis delto Lietuvoje nesilaikoma
aiSkaus, grieito, tiksliau kalbant, nusistovijusio sociologijos mokslo apibreiimo, jivalgiai pastebes kiekvienas - tiek menkiau
iimanantis Siq sriti, tiek pakankamai gerai
igudes - Sio iurnalo skaitytojas. Dabartineje
lietuviy kalbos vartosenoje iodis sociologija,
galima sakyti, reiikia statistiniy duomeny
jvardijimq ir pakartotinius perskaitiavimo
veiksmus. Taip stengiamasi iSskirti pagrindinius dalykus - Siuo atveju didiiule jtakq
esamos mokslines krypties pasirinkimui turi
vyraujanti kiekybines analizes tradicija. Kur
kas rimtesniy abejoniq kelia sqvoky lygmuo

- lyginimo ir jrodinejimo dalis. Turbiit neabejotina, kad sistemiSkos ir jvairiapuses
aiSkinimo pastangos iS principo turety remtis skirtingais mokslines analizes pradais ir
braiiyti sudetini intelektini iemelapi.
Sociologai, ne be pagrindo siekdami iSsivaduoti iS populiariosios filosofijos ar publicistikos glebio, neretai pulte puola i kitq
kraStutinumq, ieSkodami metodinio tikslumo, kuris kartais net uigoiia jrodinejimy
svarumq. Krinta j akis mokslines analizes
simetrijos jausmo stygius. Nors kartu yra
pletojami gana skirtingi poiiiiriai j sociologijos mokslq, taCiau minetoji kryptis,
miisy nuomone, yra vyraujantis polinlus. Jis
rod0 svarby dalykq - tolydiio silpstanti rySj
tarp empiriniy duomeny kaupimo ir tokiy
duomeny teorinio pagrindimo. (Beje, Siuokart pridurtina, kad niekam - ypaC Siandienq - nekyla abejoniy del konkreEiy
empiriniy tyrimy reikalingumo - juk tai
brandi Lietuvos sociologijos dalis. Vis delto
noretysi tiketi, kad toji kryptis savo pusen
trauks ir antrqjq - teorine pusq, kuri, kaip
jprasta, labiau domisi sudedamqjy mokslo
daliy paiinimo rySiais ir bendraisiais
kriterijais.)
Sunku pasakyti, kas daugiau leme biitent
tokios sociologijos krypties pasirinkimq per ilgus deSimtmeCius nusistovejusi tradicija ar anksti subrendqs, bet gana tvirtas
filosofijos mediio kamienas, palaipsniui
uigoies sociologijos duomeny pagrindimo,
jrodinejim y poreiki ir j y svarumq, susiaurinqs jos teoriniy interesy sriti.

.
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Atsakymo i Si klausimq pirmiausia
reikety ieSkoti paeiame "empirinio fakto"
apibreiime. (Beje, nereikia uimirSti, kad tai
irgi nera taip jau paprasta. Jo atrankos
principai reikalauja sistemiSkumo kriterijaus.) Ar tikrai gerbiamas ponas "E.F." yra
vienintelis tikras paiinimo srities kriterijus,
kurio aritmetinis pranaSumas drqsiai leisty
daryti visiikai tikslias, o, galbiit, ir "beSaliSkas" mokslo iSvadas. Miisy nuomone,
toksai tariamas "savaiminis akivaizdumas"
ne visai akivaizdus. Yra slurtumas tarp faktq
analizes ir teoriniy prielaidy (susijusiy su
spejiniais apie imogaus veiksmo motyvus,

ideologines nuostatas, socialiniy suvariymy
pobtidi ir pan.) analizes: tik jy visuma
sudaro tokiq ivairiapuse iinojimo sandarq,
kuri vadintina sociologijos vardu. Dar
daugiau nevienodumy atsirasty, jei palygintume patiy mokslininky, kurie ir pasiuva
mokslini, frakq ponui "E.F.", ideologines
nuostatas.
Perprate Siq tiesq, visuomet stengsimes
sugrjiti prie paeios pradiios, nes sociologija
ne tik pateikia atsakymus, bet ir uiduoda
klausimus. Kartais ijuos bandoma atsakyti
paprastai ir suprantamai, o kartais sudetingai.
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