
P R A T A R M E 

N e r a taip paprasta atsakyti j klausim^i, kas yra socialine filosofija. 
Kasdieniskas supratimas leistq tarti, kad socialine filosofija turetq 
ryrineti klausimus apie visuomenes veikimo problemas ir zmoniq 
elgesj visuomeneje. Pagrindines socialines filosofijos temos turetq 
apimti individo ir socialiniq organizacijq veikim^ bei jn tarpusavio 
santykius. Socialine filosofija siektq suprasti visuomenes struktur^, 
jos ypatumus, taip pat visuomenes kait^ ir tos kaitos tendencijas. 
Zinoma, tai tik dalis socialines filosofijos temi^. Didesnii^ problemq 
lyg ir neturetq ki l t i . 

Taciau paem^ anglisk^ enciklopedij^ ar zinyn^^, turbut is viso 
nerasime socialines filosofijos termino. T e n bus rasoma nebent apie 
politin^ filosofijq. Z inoma, nieko nuostabaus, kad socialines filoso
fijos pagrindines sritys persipina su politine filosofija. J u k valstybe 
yra tam tikra socialine struktura ir jos analize priklauso socialinei 
filosofijai. Bet paimkime vokisk^^ zinyn^ ar enciklopedij^. T e n apie 
politin^ filosofija rasime mazai infiarmacijos, uztai bus placiai aptar-
ta socialine filosofija, akcentuojant mi is i i jau nurodytus jos bruozus. 
Pavart^ prancQzisk^ enciklopedij^ suzinosime, kad svarbiausia yra 
socialiniq mokslq filosofija. Ki ta ip tariant, yra daugybe socialinii^ 
mokslq: psichologija, sociologija, politologija, ekonomika, sociali
ne komunikaciJ£^ ir pan., o socialiniq mokslq filosofija tyrineja tq 
mokslq metodus, juos vertina, analizuoja, kuria . Prancilzams bus 
link? pritarti ir vokieciai, is dalies net ir anglai, taciau be jokio en-
tuziazmo. Kodel susiklosto tokia padetis? 

I k i renesansiniu laikotarpiu visuose teoriniuose tyrinejimuose, 
tiek filosofijoje, tick teologijoje, tiek gamtos filosofijoje ar socialine-
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je teorijoje vyravo realistinis poziuris. C i a zodj „realizmas" mes var-
tojame pazymeti tokiai filosofinei pozicija, kuri tvirrina, kad ben-
drqjq s^vokq objektai egzistuoja realiai. Priesingas, nominalistinis, 
poziQris aiskina, kad bendrqjq s^vokq objektai realiai neegzistuoja, 
o yra zmogiskojo susitarimo dalykas. V i s tik zodis „realizmas" siais 
laikais jgijo daugyb^ jvairiq reiksmii^, todel mes dazniau vartosime 
kaip sinonim^ Karlo Raimundo Popperio pasiulyt^ esencializmo 
terming. Nors sis terminas, milsq galva, labai tinkamas, taciau vis 
tik vartojamas labai retai. Todel kartais, kai reikes aiskiq nuorodq [ 
filosofijos istorij^, vartosime ir realizmo s^vok^. 

Kokie yra budingi visq esencialistiniq teorijq bruozai? Pirma, v i -
soms esencialistinems (realistinems) teorijorns biidingas organinis 
arba holistinis poziiiris j tiriam^jj dalyk^. Primename, kad holizmas 
(gr. oXoq reiskia v i s ^ tai ideja, kad visos sistemos savybes negali bixti 
paaiskintos, remiantis vien j ^ sudaranciq daliq savybemis. Priesingai, 
sistemos dalys gali buti suprastos, tik zinant visum^. Antra, tariama, 
kad kiekvienas tiriamas objektas yra vienis ir turi esm?, kuri nuro-
do, kad tas objektas yra. Esminiai pozymiai yra tie, be kurio objek-
to nejmanoma m^styti. Aisku , patys is sav^s esmq turi tik natiiralus 
(prigimtiniai) dalykai, o ne dirbtiniai. Nustatyti, issiaiskinti t^ esm^ 
ir yra vienas is pazinimo uzdaviniq. Pagaliau trecia, kiekvienas esm^ 
turintis naturalus objektas turi ir sau budingi prigimtinj tiksl^, kurio 
jis sqmoningai ar nes^moningai siekia. Pavyzdziui, paleistas is tam 
tikro aukscio akmuo krinta vertikaliai zemyn, nes siekia savo prigim-
tinio tikslo - Visatos centro, kuris sutampa su Zemes centru. Taigi, 
holistine teorijos turi siuos jau paminetus bruozus: 

1. Visuma * Idalys (visuma nelygi daliq sumai) 
2. Esme. 
3. Tikslas. 

I k i renesansiniu laikotarpiu, tiek antikoje, tiek viduramziais 
vyravo esencializmas ir holistines teorijos. Tiesa, ankstyvojoje an
tikoje, taip vadinamq velyvqjq gamtos filosofijos atstovq darbuose 

S O C I A L I N E S F I I . O S O H I J O S P A G R I N I I A I 

susiduriame su kitokia mechanistine tiriamojo objekto samprata. 
Vienas is jos bruozq - poziiiris, kad dalii^ suma yra lygi visumai. 
Tokio poziurio laikesi, pavyzdziui, Anaksagoras ir antikos atomis-
tai. Sokratas ir jo salininkai negailestingai sukritikuoja sj poziurj, 
ir veliau jis visai praranda populiarum^. Stai „Faidone", Sokratas 
sako, kad noredamas suzinoti, kas yra zmogus, atsakymo ieskoj^s 
Anaksagoro veikaluose, taciau jais nusivyl^s, nes suzinojo tik tiek, 
kad zmogus sudarytas is smulkiausii^ medziagos dalelit^ - raumeni^, 
kauli^, kraujo ir pan. (Platonas 1999: 8 6 - 8 8 ) . 

Padetis ima keistis velyvaisiais viduramziais, fijrmuojantis via 
modernai — Ockhamo ir jo sekejq nominalistinei filosofijai. O k a -
mistai siulo nedidinti esmit^ skaiciaus be reikalo ir is viso nepri-
pazjsta bendrosioms s^vokoms realumo. Bendrosios s^vokos, anot 
Ockhamo, egzistuoja tik prote. Ockhamas visiskai atskiria teologij^ 
nuo filosofijos, tvirtindamas, kad Dievo egzistavimas yra nejrodo-
mas, nes egzistavim^ galima konstatuoti t ik tiesiogines intuicijos 
budu, o ne samprotaujant. O ir pati filosofija jam ima trauktis ik i 
gamtos filosofijos, nes patyrimo perzengimas es^s daugiau nei pro-
blemiskas. Ockhamistai , pirmiausia Buridanas, Pranciskus Markie-
tis, Pierre'as O l i v i ir ypac Mikalojus Orezmietis jau X I V a. pade-
jo naujosios fizikos pamatus. Mikalojus Orezmietis dviem simtais 
met\\u uz Descartes'^ pasiule koordinaciq sistem^, nustate 
kuno krit imo desnius, kuriuos veliau atrado Galilejus, su Paryziaus 
mokyklos okamininkais svarste Zemes judejimo aplink Saul^ pro
blemas ir pan. Taciau nauj^ teorinj m^stym^ galutinai jtvirtina G a 
lilejus ir Descartes'as, pasiiilfs mechanistinj gamtos aiskinim^, gero-
kai primirst^ dar antikos laikais. Pamazu holistinis poziuris visiskai 
isstumiamas is gamtotyros ir pakeiciamas mechanistiniu. Newtono 
fizika - mechanistines gamtos teorijos didziausias triumfas. 

Pamazu mechanicizmas ir nominalizmas jsigali ir socialiniuose 
moksluose. Taciau cia, kitaip negu gamtos moksluose, esencializ
mas ir holizmas nera visai isnaikinami. Krikscioniskasis socialinis 
mokymas yra esencialistine socialine teorija. 
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Kokie yra mechanicizmo ir nominalizmo bruozai? Pirma, lai-
komasi prielaidos, kad visuma yra lygi daliq visumai, kad zinant 
kas yra dalys jmanoma pilnai suprasti visum^. Antra , atmetamos 
visokios esmes ir ji^ paieskos (budingas nominalizmui bruozas). 
Trecia, uzuot ieskoj^s esmes dabar tyrinetojas siekia nustatyti, kaip 
reiskiniai yra susij^ vienas su ki tu , kitaip tariant, atrasti desnj, pagal 
kurj kinta objektas. Tada tampa problemiska kalbeti apie tikslus. 
Ir cia susiformuoja du socialines filosofijos variantai. Pirmasis vari-
antas yra marksistine socialine filosofija. J i save tapatina su gamtos 
mokslu, nes visuomenes veikloje randanti butin^ process, kuris yra 
savaiminis ir nepriklauso nuo individq keliamq tiksli^. Tokiai vei-
klai tirti , anot marksisti^, jmanoma taikyti mokslinius (tokius kaip 
gamtotyros) tyrimo metodus. Trumpai pakartosime mechanistines 
ir nominalistines gamtamokslines (ir, marksistq nuomone, marksis-
tines socialines teorijos) pagrindinius bruozus: 

1. Visuma = Zdalys (visuma lygi daliq sumai) 
2. Desnis (reiskiniq rysys) 
3. Butinumas. 

Be marksistinio socialines teorijos varianto susifiarmuoja dar ir 
kitas, budingas liberaliajai tradicijai socialines filosofijos variantas. 
Tai irgi nominalistines ir mechanistines filosofijos variantas, taciau 
kitoks. Jis pripazjsta, kad socialine filosofija skiriasi nuo gamta
mokslines. Liberaliosios socialines teorijos pagrindinius bruozus 
galima apibudinti taip: 

1. Visuma = Idalys 
2. Desnis 
3. Tikslas ir racionalumas. 

Pateik^ si^ labai apytikr^ ir supaprastint^ schem^ galime atsakyti 
j klausim^, kodel vieni autoriai vengia kalbeti apie socialin^ filoso
fija ir pripazjsta tik politin^ filosofija ir socialinii^ moksli^ filosofija, 
o kit i (tariai (ar bent is auksto) ziuri j politin^ filosofija ir kalba apie 
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socialin? filosofija, nepriestaraudami, kad jmanoma ir socialiniq 
mokslti filosofija. Is tikrqjti visuomeneje egzistuoja jvairios struk-
turos, tokios kaip seima, tauta, valstybe, jvairios jmones, jstaigos, 
tautines ir religines bendruomenes ir kt. A r jmanoma jas visas pa-
aiskinti, remiantis tais paciais teoriniais principais? 

Ne, atsakys esencialistas. K a i kurios socialines strukturos turi 
savo esm^ ir jas reikia aiskinti , remiantis ta esme. K i t a vertus, so-
cialiniai reiskiniai yra susij^ (ir grindziami) su etiniais principais, 
kaip visuotin^ reiksm^ turinciomis zmogiskojo elgesio normomis. 
Todel socialine teorija irgi turi kalbeti apie tuos principus. Politine 
filosofija taip pat priklauso socialinei filosofijai, nes valstybe, yra 
viena is esminii^ socialiniti strukturq. Taciau socialines filosofijos 
jokiu budu nejmanoma suvesti j politin^ filosofija, nes, tarkime, 
seima funkcionuoja kitaip negu valstybe, o atskiras individas dar 
kitaip. 

Z inoma, kad visas socialines struktiiras jmanoma paaiskinti, 
remiantis tais paciais teoriniais principais. Uztenka zinoti , kas yra 
individas, vadovautis racionaliu m^stymu ir visos socialines struk
turos bus kuo nuodugniausiai istyrinetos. T a i kas, kad zmones 
turi skirtingas gerio sampratas, siekia skirtingq tiksli\r remiasi 
skirtingomis vertybemis. Z inodami interesus, [verting laukiam^ 
naud^ ir laikydami individus racionaliai m^stanciomis biitybemis 
issiaiskinsime visokiq socialiniq strukturq funkcionavim^, nesigi-
l indami nei j gerio sampratas, nei j s^zines nei j asmenines verty-
bes. Socialine filosofija niekuo negali skirtis nuo politines filosofi
jos. Bendruosius visuomenes funkcionavimo pagrindus tiria poli
tine filosofija, tai kam reikalingas jos nevyk^s variantas - socialine 
filosofija. Be to, etika visiskai nepriklauso politinei arba, jei jus 
to butinai pageidaujate, jiiSL\p vadinamai socialinei filosofijai. 

E t i k a , jei j i is viso j m a n o m a kaip teorija, poli t inei filosofijai n e r u -

pi niekaip. 

Taigi nominalis t iniq socialinii^ teorijq salininkai kalbetq apie po-

li t in? filosofija ir gincytq socialines filosofijos reikalingum^, mark-
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sistai butq link^ savo visuomenes analizf is viso laikyti mokslu, o 
esencializmo gynejai biitinai gintq socialines filosofijos idej^. 

Ta i kaip supazindinti skaitytoj^ su socialine filosofija, jeigu siuo 
metu paplit^ bent keli is pagrindi^ besiskiriantys poziiiriai? Supazin
dinti galima dviem budais. Pirms^jj pavadintume normatyviniu, o 
antr^jj aprasomuoju (deskriptyviniu). Normatyvinio poziurio sali-
nink^ domina, kokiomis normomis ir principais turi remtis pr i im-
tina socialine teorija, kaip reikia tas normas pagrjsti, kokiq elgesio 
taisyklii\i laikytis zmones, kad ji\a bQti| sekminga, 
kokie yra tikrieji visuomenes uzdaviniai ir tikslai ir pan.? 

Kitaip socialines problemas svarsto deskriptyvistas. Jis aiskinasi, 
kokios yra normos ir principal, kuriomis remiasi viena ar kita so
cialine struktiira. Kokios socialines struktiiros susikloste tam tikru 
istoriniu laikotarpiu, kokie visuomeninio gyvenimo tikslai ir idea-
lai buvo keliami, kaip kito normos, principal ir struktQros istorijos 
raidoje? 

Nenuostabu, kad deskriptyvizmas labiau biidingas ne filosofinei 
analizei, o istoriniam ar kulturiniam ryrimui . Atrodytq, kad apraso-
masis poziiiris biitinai bus istorinis, kad normatyvistas bus filosofas 
(pavyzdziui, socialines filosofijos kiirejas) o deskriptyvistas - istori-
kas (pavyzdziui, socialines filosofijos istorijos zinovas). Bet tai tik is 
dalies teisinga paziQra. Deskriptyvistas gali visai nesiremti istoriniu 
poziiiriu. Jj gali dominti klausimai, kokiais pagrindais remiantis is 
viso buvo konstruojami socialines filosofijos variantai, kokia yra jq 
struktiira, kokiomis normomis ir kodel remiasi skirtingos sociali
nes filosofijos koncepcijos? Kokie ji^ yra tarpusavio santykiai? Kaip 
ir kiek jmanoma grjsti vienokias ar kitokias normas, remiantis pa-
grindiniais jas pripazjstanciq teorijq principais? Su kokiomis kon-
ceptualinemis problemomis susiduria skirtingi^ teorinii^ poziiiriq 
salininkai? Kaip jprasto socialinei filosofijai s^vokos vartojamos 
skirtinguose teoriniuose kontekstuose? Kokias socialines problemas 
s^lygoja viena ar kita teorine koncepcija? Tai , sakyciau, tarpine po
zicija tarp jprasto normatyvizmo ir deskriptyvizmo. J i biidinga ana-
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iitinei filosofijos tradicijai, kuri pirmiausia buvo ispletota Ludwigo 
Wittgensteino kalbos filosofiniuose tyrinejimuose. 

Sios tradicijos mes ir stengsimes laikytis. Kadangi musi^ apra-
somojo pobQdzio analize lies tik pagrindines socialines filosofijos 
temas savo kurs^ pavadinsime socialines filosofijos pagrindais. 
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