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Kad ir paveluotai, vis delto noretysi Sio iurnalo puslapiuose aptarti
praejusiy mety pabaigoje iS spaudos iSejusiq prof. Algirdo Gaiiufio
knygq Meno sociologija.Smulkiau apivelgti gana plafios apimties knygq
trumputeje recenzijoje nejmanoma. Todel apsiribosime nurodydami,
miisy nuomone, labiausiai pavykusius turinio analizes pavyzdiius, o
taip pat nusakydami ir kritikuotinus teksto sandaros ir destymo
aspektus.
Platiau nesileidiiant j Siuolaikines meno sociologijos tyrinejimy
istorijq, reikety priminti svarbiq aplinkybe, kuri parodo ir Sios knygos
aktualumq. IS IigSioliniy aptariamosios srities tyrimy galima susidaryti
jspiidj, kad sociologai skyre nepakankamq demesj meno reiikiniq
tyrimui. Ilgq laikq Sis svarbus profesines veiklos baras primygtinai buvo
siejamas tik su filosofijos ir meno istorijos sferomis. Pastaryjy
deiimtmefiy kultiiros sociologijos atgimimas parode, kad svarbi Sios
mokslo krypties Saka - meno sociologija - turi savy ypatumy, kuriy
reikia paisyti. (Be kity dalyky, reikety kalbeti apie socialines konkrefiy
istorijos tarpsniy motyvacijas ir atitinkamy socialiniy instituty poveikj
meninei kiirybai.) Toks pagyvejimas rodyty, kad, galbiit, formuojasi
sistemiSki meno sociologijos pagrindai - juo toliau, tuo labiau
neuimiritama atsiivelgti j bendresniy teoriniy pagrindimy svarbq, o
taip pat iSnagrineti sudetingq meno socialine aplinkq.
Kalbedami apie socialiniy instituty ir aplinkos suvariymy galiq,
neturetume apeiti meno reiSkiniypaZinirnoproblerny - tai labai svarbus
veiklos baras, kuris turi nuolatos riipeti sociologui. Ta proga norisi
paiymeti, kad aptariamoji studija skirta ne kurios nors paskiros meno
teorijos aptarimui, o iki Siol iSsamiau sociologijos istorijos poiiiiriu
netyrinetai meno sociologijai. Kaip teigiamq knygos ypatybe galima
pamineti tai, kad joje pirmq kartq Lietuvos sociologijos istorijoje
bandoma atskleisti visumine meno sociologijos raidq. ~ i n o m aiodis
,
~~isurninis
laikytinas apytiksliu jvertinimu, turint galvoje, kad aptariamoji
knyga yra glausta paties autoriaus pasirinkty (Siuo poiiiiriu reikia
pripaiinti, kad atranka yra pakankamai nuodugni) k~ypfiybei teorijq
istorija. Galima pridurti, kad norintys susipaiinti su jvairiy pakraipy
teorijomis, ras jdomiy dalyky iS meno sociologijos sqvoky ir problemy
formavimosi istorijos. Labai gerai, kad sociologijos istorijai (Siuo atveju
tam tikrai jos Sakai), kuri iki Siol tebera, deja, labai apleista profesines
veiklos sritis, skiriamas vis didesnis demesys.
Atkreiptinas demesys ir i kalbos aiSkumq. Matyt, neatsitiktinai Si
knyga vadoveliy leidybos komisijos rekomenduota aukitqjy mokyklq
studentams. Mano jsitikinimu, tai dar vienas iS daugelio Sios knygos
privalumy. Nauji vadoveliai gali biiti sudaromi jvairiai - nusiiiiirejus j
gausius kity autoriy tekstq sudarymo pavyzdiius, arba pagal savo paties
originaly sumanymq. Kaip matome, fia yra biitent pastarasis atvejis.
Del pafiy atrankos principy bkty galima plafiau diskutuoti', tafiau
susidaro jspiidis, jog autoriui riipi nuosekliai iSdestyti pagrindiniy
sqvoky, problemy, raidos kryptiy istorijq. Taigi ir nuodugniau meno
sociologija besidomintiems imonems Si knyga gali praversti kaip glausta

Almanlas SamalaviEius, kuris Siek tiek anksEiau recenzavo Siq knygq, visiikai
pagrjstai paiymi, kad "vos priartejus prie pastarqjq deiirnlmefiq pasilenkinama
nepausiomis nuorodomis ir glauslais komenlarais." (SamalaviEius A. M e n o
sociologijos kontiirq paieikos. KultDros barai, 1998112, p. 88.)
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ir iSsami bendryjq Sios srities problemq istorija. Ir
iSrankiam skaitytojui turetq patikti apgalvota knygos
sandara, aiikiai reiikiama mintis, lyginamieji
istoriniai pavyzdiiai.
Knygq sudaro penki skyriai. Pirmuose dviejuose - nagrinejamos meno sociologijos iStakos, t.y.
XIX a. ir X X a. socialines estetikos bruoiai.
TreCiasis skyrius savo apimtimi yra pla6ausias - Cia
gvildenama tq autoriq, kurie paklojo pamatus mcno
sociologijai, kiiryba. Ketvirtame skyriuje glaustai
aptariama kai kuriq meno Sakq sociologija.
Penktasis skyrius siekia atskleisti meno sociologq
poiiiirius j meno raidq, j meno stiliq suvokimo ir
estetiniq nuostatq kaitq.
Skirtingais laikotarpiais atskirq autoriq
publikuoti darbai nagrinejami keliais aspektais:
svarbu istoriSkai paivelgti j meno sociologijos
susiformavimq, pateikti meno sociologijos teorijq
ir idejq panoramq, jtraukti j kultiiros apyvartq
daugeli Letuvoje menkiau tyrinetq meno sociologq
vard y .
A.Gaiiutis skiria tris meno sociologijos
riipesc'iq sritis: 1) meno pokyCiq tyrimus, kuriy
tikslas - meninio gyvenimo visumos, skirtingq
krypCiq atsiradimo bei jq sqveikos aptarimas; 2)
funkcinius ir apraSomuosius meno tyrimus, kurie
siekia atskleisti, koks yra socialines struktiiros
poveikis jvairiems meno reiskiniams; 3)
lyginamuosius tyrimus, kuriq paskirtis - palyginti
praeities ir dabarties meno reigkinius, siekiant
atskleisti tai, kaip imones 1)ertina kultiiros normas
plaCiqja prasme.
Kaip rod0 A.GaiiuCio pateikti pavyzdiiai,
beveik visais atvejais, kai rneno sociologai kalba apie
Siuos santykius, paiymima vienokia ar kitokia sqsaja
su visuomenes gyvenimu. Kaip teigia knygos
autorius, menininko vaizduotes laisvi sparnai
uigriebia ne tik nejivelgiamas erdves, bet prisilietia
ir prie kasdienio visuomenes gyvenimo, dainiausiai
suka ratus jo ribomis.
Siq dienq socialines srities mokslininkai
IanksCiau supranta meno sociologijos dalykines ribas
bei jq nustatyrno kriterijus: keiiiantis jvairiq istorijos
tarpsniq estetinems vertybems ir idealams,
neiivengiamai kinta poiiiiris i menines ir
sociologines kalbos sqlydj, j tai, kas laikytina meno
sociologijos objektu. Kitaip ir biiti negali, nes
atsiveria kitq, dar sprestinq problemq akiratis.
Kalbamosios knygos jvade nurodyta, kad menas,
visuomene ir kultiira yra tarpusavyje sudetingai
susipyne dalykai. Siekiant atskleisti tokiq sudetingy
santykiy reikimq, jq vaidmenj, gretinami skirtingi
kultiiros vertybiq aspektai, socialinill institutu ir

estetinio skonio plaCiqja prasme aspektai.
Jsidemetina viena, pakankamai ryiki, autoriaus
nuostata. Menines savivokos ir jausenos vieta tarp
kity visuomenes gyvenimo sriCiy daug kuo ypatinga.
Ir vis delto iS pat pradiiy aiikiai jvardijama glaudi
estetiniq ir etiniy vertybiq tarpusavio
priklausomybe. Matyt, neatsitiktinai jau pirmajame
[~sadopuslapyje pateikiama citata iS Platono
Valstybes: "Juk vyksta kova del didiio dalyko, daug
didesnio negu atrodo, - del to, ar imogui biiti geram,
ar blogam." Ta kova nesibaigia ir Siandien, - priduria
knygos autorius. 'lbkia nuostata leidiia pakankamai
radikaliai pakeisti ir ENietzsche' es filosofijos
interpretavimo aspektus: "Kartais nejuCiomis
pagalvoji, ko gero, prasidejo antrasis po
FNietzsche'es daugelio meno (iiskirta cituojant A.V.) vertybiq perkainojimas.". Tai rodo, kad meno
samprata vartojama labai plaCiai ir turi daug jvairiq
atspalviq - Siuo atveju autorius netgi linkes tapatinti
moralines ir estetines vertybes.
Sunku susilaikyti nenurodiius d a r vienq
autoriaus nuostatq. Knygoje pabreiiama, kad
idealiqjy modeliq kiirimas nera vaisingas
uisiemimas, meno sociologijos pletrq labiausiai
skatina iSsamus socialines istorijos paiinimas:
"Estetiniy ir meniniq vertybiq nustatyrnas
visuomeneje priklauso ne tik nuo paiinimo, bet ir
veiklos. Vis d a i n i a u suabejojama I.Kanto
nesuinteresuoto groiio ideja." (p.6). A.Gaiiutis
jtikinamais pavyzdiiais parodo, kad nederetq
absoliutinti "grynosios" meno sociologijos kriterijq - jie turi biiti derinami ne tik su pasirinktaisiais
klasifikavimo principais, bet ir su vertybiniy
komponentq - i m o n i q praktines veiklos ir
konkreCios socialines aplinkos - interpretavimu. Cia
dar kartq matome, kad meno sociologija yra svarbi
pagrindinio sociologijos kamieno Saka. Juk nuo Sakq
mes skiname vaisius, bet ne nuo kamieno ar Sakny, - kaip paprastai k a i k a d a yra paiymejes
R.Descartes.
Turbiit neatsitiktinai A.Gaiiutis, aptardamas
A.Hauserio tyrinejimus, nurodo bendrq principq,
kuriuo reiketq vadovautis vertinant meno pokyCius:
tasai svarbus veiksnys yra skoniai, kuriq atsiradimq
ir kaitq lemia socialines, ekonomines ir ideologines
sqlygos (p. 200). 'l'ai iS tiesq sudetingas klausimas.
Todel labai gerai, kad Sie dalykai neatskiriami nuo
vadinarnojo homo aestheticus,kiirybiikos prigimties
imogaus, jo subtilios jausenos ir mqstysenos: "Mums
labiau riipejo parodyti, kaip meno sociologija darosi
daugiaveide ir daugiapakopk, kaip ji prisiliecia prie
atskirq menq praxis ir turi tiesiogines ar
netiesiogines jtakos amiininkui." (p. 175).
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'l'ai aiikus perejimas iS santykiSkai abstraktios
meno filosofijos j kitq, konkretesnv, metodologinq
sistemq. kinoma, Cia reiketq iilaikyti tam tikras
ribas, todel autorius ne kartq paiymi, kad
sociologijai nepaprastai svarbu apibreiti savo
santykj su filosofija, o taip pat su mitologija.
Ir apskritai kas yra meno sociologija? Ar galima,
pavyzdiiui, sakyti, kad kiekvienas iS miisq,
vertindamas meno kiirinj, tiek randa meno, kiek
kuris supranta vidinq jo kalbos logikq:
'2naiptol ne n~enininkas,o biitent suvokejas,
publika uibaigia meno kiirinj. U.Ekoidejos, be abejo,
atspindi tikruosius (iiskirta cituojant -A.V) XX a.
meno pokyc'ius. " (p. 130)
Tuomet bfitina tureti kuo daugiau kritiniy proto
iStekliq ir Davido Hume' o pavyzdiiu aiSkiai
apibreiti proto galias, jausmq ir intelekto santykj.
Siuo poiiiiriu meno sociologijq galetume paprastai
vadinti kritiSkai patikrinta proto patirtimi'.
Kita vertus, A.GaiiuEio knygoje paiymimas
galimas polinkis j miisq apibreitos tradicijos
kradtutinumq: "Apie Hegelj Luklcsas rase, kad jis
iitirpdqs estetikq bendroje paiinimo teorijoje. Deja, Sis triikumas buvo ir paties Luklcso triikumas."
(p. 121) Kad Si mintis butq aidkesne, pateiksime
dar vienq paties autoriaus pavyzdj, kuris grindiiamas
A.J.Greimo apmqstymais apie kalbinio teksto
izotopinio skaitymo biidus:
<...> kiekviena atpaiinta izotopija priimtina tik
tada, jei nei vienas kalbinis teksto faktas
neprieitarauja jos logiikai koherencijai. Moljero
Don iuanas, pavyzdiiui,leidiia tiktaidu izotopinio
skaitymo budus: Don ~ u a n okaip rnergininko ir
Don ~ u a n kaip
o laisves ieSkotojo izotopijas.
Iiskaitymy tad gali buti ne vienas, o keletas, bet ne
begalybe [...I (Greimas A.J. IS arti ir iS toli.
Literatiira, kultiira, groiis. Vilnius, 1991, p. 84-

85.)

Tokia A.J.Greirnonuomone yra gerai pagrjsta ir,
pripaiindarna kurinio suvokimo reikSrn9, anaiptol
nepaneigia kiirinio prasmes "objektyvumo". (p.
189)

IS A.Gaiiutio pastaby apie kfirinio prasmes
objektyvumq matyti, kad siekiama idsiaiikinti du

Apibendrinant galima pasakyli, kad terminas kritika turi
ilgq ir savilq tradicijq, kuri, galbf 1, padejo susiCormuoti ir
Piuolaikiniam literatiiros krilikos, meno istorijos, meno
filosolijos melodui. Pavyzdfiui, Davidas Hume' as varlojo iodi
critirisn~,kalbedamas apie es~etikq,meno leorijq plariqja
prasme. (Ar.: Hume D. ~ m o g a u s p r o l olyriiai,Vilnius:, 1997,
p. 18 ir p. 234.)

dalykus: 1) istoriikai kintantiq kultiiros veiksniy
visumq"; 2) patj jvardijimo bfidq, kylantj iS vidiniy
meno kiirinio ypatybiq.
Nesunku suprasti, jog prasmq, tiksliau kalbant,
reikimes perteikia ne paskiro individo psichika, kuri
neva jstengia "perskaityti" jas kaip objektyvias
nuorodas, iS pat pradiiq esaneias meno kiirinyje.
Tada kur jq iebkoti? Jeigu meno kiirinio analize vis
delto laikytina interpretavimo mokslu, tai kyla
klausimas, kq mes suprantame k a k d a m i apie meno
vertybiy aspektus, kurie gali btiti tyrinejami
objektyviai. Vadinasi, meno sociologija gali remtis
pakankamai tvirtu empiriniu pagrindu. Stai kodel
knygoje nepaliaujamai pletojamas esminis teiginys:
reiklmes atpaijstamos sudetingoje ir kintantioje
socialiniq bei kultiirosveiksniy jvairoveje. IstoriSkai
iifirint j menq, suvokiamas ne tik jo kitimas, bet ir
santykiSkas pastovumas (izotopiniq skaitymo bildy
nilurnas), kartu leidiiantis perskaityti ir kultiiros
istorijq - imoniy kolektyvinio patyrimo ir vaizduotes
rezultatq.
Svarbu paiymeti: visas aptariamosios knygos
kontekstas rodo, kad menas neturi biiti laikomas
paprasc'iausiu visuomenes sandaros "atspindiiu"
("minetq dalykq supratimas, nuodugnus ir
pamatuotas, jmanomas tik deramai jvertinus meno
savitumq, kuris iSkyla iS gilumines i m o g a u s
psichologijos, jo idgyvenimq ir sqveikos su kitais
imonemis" - p.7.), kita vertus, pagrjstai galime
kalbeti apie analitines meno sociologijos nuorodas
ir klasifikacijos principus, kurie remiasi konkretiais
visuomenes estetinio skonio ir etiniy vertybiy
prioritetais.
Savaime suprantama, tokios platios apimties
knygoje kartais pasitaiko ir abejotiny teiginiq bei
netikslumq. Pavyzdiiui, nepakankamai tiksliai
skiriami Maxo Weberio socialinio veiksmo tipai (juo
labiau, kad M.Weberio sociologija iS principo
laikytina reflektyvaus socialinio veiksmo mokslu) stinga afektyvaus ir tradicinio veiksmo tipq
apibreiimq: "Weberis suskirste socialiniusveiksmus
i dvi grupes." (p. 139). Formaliqja prasme
vadinamuosius Zweckrational veiksmus sudaro
racionalus tikslq ir priemoniy derinirnas. Tuo tarpu
knygos autorius raSo, kad die veiksmai "krypsta
materialines geroves link." ( p. 139). Tai ne visai
tikslu. ManyEiau, kad gintytinas ir toksai autoriaus
teiginys: XIX a. antroje puseje sociologijos teorijos
"

"Nors menas istorijkai kinla, bet jis t u r i ir pastovias
socialines funkcijas. Menas bet kuriame istorijos tarpsnyje ir
be1 kurioje aplinkoje simbolkkai alspindi kulltiros vertybes."
( P 209)
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tap0 gan margos (p. 14). Reikia paiymeti, kad
aptariamojo laikotarpio sociologijoje - ir Anglijoje
(Spenceris), ir Pranciizijoje (Comte' as), ir
Vokietijoje (Schaffle) - vyravo organistinis poiiiiris,
kuris, galima sakyti, atstovavo visai Sio mokslo Sakai.
Toji koncepcija jivelge esminius ryiius tarp gamtos
ir visuomenes, tarp biologiniq ir socialiniq procesq
ir bande ieikoti tokiq desniq, kuriems pakliista visi
socialiniai reigkiniai. Biitent Siuo ativilgiu ir Marxo
sociologijq galime priskirti iiai vyraujantiai kryptiai.
Jau veliau, t.y. XIX a. pabaigoje, pradeda formuotis
skirtingos sociologijos teorijos, jvardijantios savo
santykj tiek su nomotetiniu (nustatantiu
bendruosius desnius), tiek su ideografiniu
(apraiantiu unikalius istorijos jvykius) metodu.
Mintj klaidina ir sqvokq painiojimas. Pavyzdiiui,
vietoj termino anomija vartojamas i o d i s
"anomalija" (p. 36). Taip pat krinta j akis, kad
nevienodai (kai kuriais atvejais ne visai iisamiai,
kartais - tik paviriutiniikai) pateikiama skirtingq
teorijq analize. Paiymetina ir tai, kad nuoseklq
destymq pernelyg dainai pertraukia kitos temos.
Jau kalkjome apie tai, kad Sita knyga yraglausta
meno sociologijos teorijq istorija. Ir vis delto
manytiau, jog kai kuriais atvejais triiksta detalesnes
analizes. RaSydamas apie L.Goldmanno romano
sociologijq, autorius pagrjstai nurodo sudetingos
problemos metmenis: "Kokiq rasti iieitj ii tokios
situacijos industrineje visuomeneje, valdomoje
rinkos?". Deja, padaryta iivada apie senamadiikq "
bendrosios marksistines teorijos nuostatq" yra
pernelyg skubota - Siuo atveju autorius
paprastiausiai nelinkqs iisamiau atsiivelgti j
idtobulintq ir Siuolaikiikq L.Goldmanno analizq.
Skubotai daromos ir kai kurios kitos iivados:
"M.Weberis, K.Mannheimas remesi bendrqja
marksistine prielaida, kad visuomenes sqmone
priklauso nuo visuomenines biities ir socialinio
paiintines veiklos sqlygotumo." (p. 205). Reikia
pabreiti, kad abu mineti autoriai itin giliai aptare
sudetingus mokslo ir vertybiniq teiginiq santykius
ir sieke atskleisti daugiapusiikq teorinio aiSkinimo
prigimti.
Kaip rod0 pavyzdiiai, j ialtinius iiiireta taip pat
ne visai vienodai. Skaitydamas iiq knygq, ne kartq
pasigedau tikslesniq nuorodq bei iinaiq. Be to, ne
visada laikomasi tq paiiq taisykliq. Pavyzdiiui,vietoj

kilmininko linksnio ( Marcuse' es) neretai
vartojamas vardininko linksnis (Marcuse) ir pan.
Originalios pavardes dainiausiai - skliausteliuose perteikiamos lietuviq kalba, taeiau Sios taisykles
laikomasi toli graiu ne visada.
Vienas kitas nesutvarkytos kalbos pavyzdys.
Krinta i akis, kad iodiiai kartais vartojami lietuviq
kalbai nebiidingomis reikSmemis: "Jau aptardami
R.Escarpit meno sociologijq tai palieteme."(p.
179). Sociologams svarbu nepervertinti atskirq
visuomeninio gyvenimo reiSkiniq (p. 6). Kartais
vartojamas netinkamas linksnis: "L.Goldmanno
mintys atliepia M.Escarpit galvosenai." Tai, kas
teikia imogui diiaugsmq ir malonumq, kas daro jo
veiklq ir kCirybq tobulq ir baigtq <...> (p.
38).Pasitaiko ir kitq kalbos klaidq: pvz., nevartotini
biido prieveiksmiai, padaryti i i biidvardiiq su
priesaga "-inis": "nu0 vykusio jq sprendimo dalinai
priklauso imogaus galimybes <...>" (p. 207).
Kartais praspriista ir, matyt, atsitiktiniq kalbos bei
skirybos klaidq. Vietoj termino teorija vartojamas
iodis "teritorija" (p. 24) ir t.t. Ir apskritai susidaro
jspiidis, kad aptariamosios knygos redaktorius
nejdejo pakankamai pastangq, dirbdamas savo
darbq.
Baigiant galima pridurti, kad Si graiiai iSleista
Vilniaus "Enciklopedijos" leidyklos knyga yra
tinkama pradiia, kuri, tikekimes, atvers keliq
sistemiSkiems meno sociologijos tyrinejimams. Itin
priekabiam kritikui biitq galima pasakyti: galbiit,
labai giliq teorines analizes dalykq iS tikrqjq Cia ne
tiek daug, bet vertinga yra pagrjstos ir nuoseklios
mokslo istorijos perteikimo nuostata (nors kartais,
kaip jau mineta, ir praspriido netikslumq), kuri j
intelektine lietuviq kultiiros apyvartq atidiiai jtrauke
ne susiaurintq, bet platiau ir giliau suvoktq meno
sociologijos sampratq. Turbiit neatsitiktinai ir paties
autoriaus pasakyta: "noreta pagarbiai ivelgti j meno
sociologus, aiiku, nevengiant ir kritiikai jq vertinti."
(p. 11) Reikia pripaiinti, kad autorius iiuos dalykus
desto aiikiai, paprastai ir patraukliai, o kartu daro
iaviq ir jtaigiq patiq knygq. Galetume tarti, kad
sociologijos barai nepaliaujamai pletiasi, ir
Siandienq jau aiikiau galime kalbeti apie savitq iios
mokslo srities atmainq - meno sociologijq, kurios
vardq, deja, jau buvome lyg ir primiriq.

