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M Ū S Ų  AU T O R I A I
Dominykas Ve n  c
l ovas (Ap gau li n g
as efek ty v u   mas, p. 
6)	 yra	 duo	me	nų	
mokslo	 bakalaura
n		tas	 VU.	 Antrą	
k	a		denciją	 iš	 eilės	
ei	na	 studentų	 ats
tovo	 pareigas	 stu
dijų	pr	o	gramos	ko
mitete.

Domas La v ru k
a i tis (Nė žingsnio 
be politi kos, p. 4, ir 
interviu su Laura 
Loew, p. 8) VU	 studijuoja	 semiotikos	
magistrą,	Šauksmo	draugijos	VDU	at
sakingasis	 sekretorius	 ir	 jos	 žurnalo	
redaktorius.	 2019–2020	 metais	 buvo	
VU	SA	parlamento	narys.

Martynas Butkus (Tuštybių mugė, 
p. 11)	 yra	 istorijos	 doktorantas	 VDU. 
Trečią	kadenciją	iš	eilės	eina	VDU	stu
dentų	parlamento	nario	pareigas,	yra	
Šauksmo	draugijos	VDU	iždininkas	ir	
vienas	iš	jos	žurnalo	redaktorių.

Gustas Lukoševičius (Demokratijos 
parodija, p. 13)	 yra	 matematikos	 ir	
matematikos	 taikymų	 bakalaurantas	
VU,	 šau	ksmininkų	 skyriaus	 Vilniuje	
narys.

Orestas Razumas (De mokratijos 
parodija, p. 13) yra	 VU	 filosofijos	 ba
kalaurantas,	 šauksmininkų	 skyriaus	
Vilniuje	narys.	

Kęstutis Grumodas (Ukraina iš pir
mų lūpų, p. 15)	 yra	 programų	 siste
mų	ir	sociologijos	bakalaurantas	VU,	
Šauksmo	 narys,	 mėgėjas	 debatuoto
jas.

Viltė Zaveckaitė (Bendras interesas, 
p. 17)	 studijuoja	 psichologijos	 baka
laurą	VU.	 Ji	 yra	Extinction	Rebellion	
ir	Fridays	for	Future	judėjimų	narė.

Miglė Puikytė (Šeimų maršo portre
tas, p. 19) studijuoja	psichologijos	ba
kalaurą	 Chemnico	 technikos	 univer
sitete	 Vokietijoje,	 viena	 iš	 Šauksmo	
steigėjų.

Monika Višnevska (Smurtauja ir su 
aukštuoju, p. 24)	 studijuoja	 tarpkul
tūrinės	 psichologijos	 magistrą	 Os

nabriuko	 universi
tete,	 Vokietijoje.	
Vie	na	 iš	 Šauksmo	
steigėjų,	 2018–
2020	 metais	 buvo	
VDU	studentų	par
lamento	narė.

D a u m a n t a s 
Skinkys (Uberis ne
tiki ašaromis, p. 27) 
yra	 tarptautinės	
po	litinės	ekonomi
jos	 ma	gistrantas	
Lon	dono	 ekono
mikos	 ir	 politi	kos	

mokslų	 mokyk	loje	 (LSE).	 Vienas	 iš	
Ša	uksmo	 steigėjų,	 2018–	2020	 metais	
ėjo	 VDU	 studentų	 parlamento	 na	rio	
pareigas.

Ineta Šuopytė (Populiar io sios po e zi
jos fe no menas, p. 32)	 yra	VU	paveldo
saugos	magistrantė.	VDU	baigė	 lietu
vių	 filologijos	 ir	 leidybos	 bakalauro	
studijas.	 Viena	 iš	 Šauksmo	 žurnalo	
re	daktorių.

Gabrielė Čičelytė (Švietimo sistemos 
distopija, p. 35)	 yra	 lietuvių	kalbos	 ir	
literatūros	pedagogikos	bakalaurantė	
VDU.	Šauksmo	draugijos	VDU	narė	ir	
viena	iš	jos	žurnalo	redaktorių.

Indrė Urbelytė (Dainuok, Odisėjau, 
p. 37)	 šiuo	 metu	 yra	 dailės	 istorijos	
ir	 teorijos	 magistrantė	 VDA	 ir	 dirba	
Lietuvos	 nacionaliniame	 muziejuje.	
2021	metais	už	visuomeninę	ir	akade
minę	veiklą	jai	buvo	skirta	prezidento	
Antano	Smetonos	stipendija.

Kavya M,	Victoria Holmes,	Manal 
Rakfaoui,	 Irina Kundik,	 ir	 Eleanor 
Wright (iliustracijos, p. 2, 3, 5, 12, 16, 
18, 22, 23, 26, 29, 30, 33).

Ugnė Upė Pilitauskaitė (sėdžiu na
mie, o už lango liūdna, viršelis)	dar	ži
noma	 kaip	 „balandos“	 arba	 „dega.
upė“.	 VDA	 studijuoja	 iliustracijos	 ba
kalaurą.	 Kilusi	 iš	 Plungės,	 šiuo	 me
tu	gyvena	ir	kuria	senajame	Vilniaus	
Paupy.	 Domisi	 ir	 užsiima	 grafikos,	
ta	pybos,	 skulptūros,	 performanso	
me	no	 kryptimis.	 Šiltais	 vakarais	 su	
vienaakiu	katinu	Vincentu	vaikšto	Už
upio	kūdrų	parko	kraštais.	
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Gyventi	ir	triukšmingai	gyventi	vi
sada	buvo	lietuviškos	studentijos	

ambicija.	 Taip	 XX	 amžiaus	 viduryje	
teigė	vienas	lietuvių	studentų	būrelis	
pradėdamas	 savo	 spaudos	 skiltį.	 Ši	
prielaida	 tarp	 įvairių	 tautų	 studentų	
yra	grįsta	tuo,	kad	studentai	dažniau
siai	yra	atsakingi	tik	už	save	ir	dar	nė
ra	 priklausomi	 nuo	 nuosavybės,	 for
malių	 organizacinių	 saitų,	 karjeros	
kelio	 –	 tai	 sukuria	 ypatingai	 patrau
klų	jauno	gyvenimo	stilių.	Jis	drąsus,	
maištingas	 ir	 kupinas	 naujų	 ateities	
vizijų.	
Teigti	 šiandienos	 studentiją	 esant	

būtent	 tokia	 būtų	 per	 drąsu.	 Tačiau	
mes	 siekiame,	 kad	 tai	 vėl	 taptų	 tie
sa.	Didžiąją	 dalį	 savo	pastangų	prieš	
kelerius	metus	užgimęs	Šauksmo	 ju
dėjimas	 kreipia	 būtent	
šia	 linkme.	 Siekiame	
grąžinti	 politiką	 į	 stu
dentų	 savivaldą,	 kelia
me	 opias	 studentų	 so
cialines	 problemas	 ir	
no	rime,	 kad	 studentų	
balsas	 būtų	 girdimas	
visuomenėje	 tiek	 pat	
da	žnai,	 kiek	 tai	 buvo	
įprasta	pastaraisiais	ši
mt	mečiais.	
Ištraukti	 vieniems	 kitus	 iš	 duobės	

nėra	 paprasta.	 Neįmanoma	 nepaste
bėti	 akademinio	 gyvenimo	 apatijos.	
Užtrukusi	 pandemija	 tik	 dar	 labiau	
sustiprino	nusivylimą	prastomis	dės
tytojų	darbo	sąlygomis,	studentų	per
vargimą	 besiplėšant	 tarp	 darbo	 bei	
studijų	ir	jo	nulemtą	menką	visuome
ninį	angažuotumą.	
Matyt,	praėjo	tie	laikai,	kuomet	stu

dentams	buvo	gero	tono	ženklas	saky
ti,	kad	mes	pakeisime	pasaulį.	Bet	vis	
dar	tikime,	kad	studentija	ir	jaunimas	
turi	autentišką	žvilgsnį	į	pasaulį.	Visų	
pirma,	autentišką	žvilgsnį	į	pačius	sa

ve	ir	tai,	kas	mums	labiausiai	rūpi.
Šie	 pasakojimai	 apima	 mūsų	 stu

dentiškos	 savivaldos	 patirtis	 ir	 gebė
jimą	 organizuotis,	 mūsų	 pirmąsias	
kūrybines	 ambicijas,	 visuomenės	 ir	
kultūros	 reiškinių	 refleksiją	 jauno	
žmogaus	akimis,	 ir	 tuos	dalykus,	ku
rių	 reikšmės	 neįmanoma	 pervertin
ti	–	klimato	kaitą,	socialinę	nelygybę	
ir	visuomeninio	audinio	kūrimą	–	tai	
mūsų	kartai	likimo	mesti	iššūkiai.	
Elektroninis	Šauksmo	žurnalas	 jau	

kelerius	metus	skleidžia	šiuos	 jauna
tviškus	balsus.	Nuo	šiol	to	imsimės	ir	
tradicine	popierine	forma.
Verta	 atsakyti	 į	 klausimą,	 kaip	 gi	

reiškiasi	 spaudos	 studentiškumas?	 Iš	
vienos	pusės,	jau	pats	faktas,	kad	lei
dybos	 imasi	 studijuojantys	 suteikia	

leidiniui	tam	tikrą	ypa
tybę	ir	išskiria	leidinį	iš	
kitos	spaudos.	Kita	ver
tus,	spaudos	studentiš
kumas	 reiškiasi	 ir	 per	
dėmesį	 skiriamą	 te
moms,	 kurios	 įdomios	
tik	 studentams	 ir	 ku
rių	niekas	kitas	už	mus	
neaptars.	Praktiškai	tai	
reiškia,	 kad	 spaudos	

studentiškumas	 stovi	 ant	 dviejų	 bė
gių:	tai,	kas	studentų	parašyta,	nors	ir	
nebūtinai	apie	studentiškus	reikalus,	
ir	tai,	ką	apie	studentiškus	reikalus	ra
šo	nebūtinai	studentai.
Be	 istorinio	matmens	 ir	 tradicijos,	

šiandien	studentiška	spauda	turi	rim
tų,	 ne	 tik	 universiteto,	 bet	 ir	 plates
nius	 visuomenės	 reikalus	 liečiančių	
uždavinių.
Visų	 pirmiausia	 studentų	 spauda	

yra	 vieta,	 kur	 mokomasi.	 Stebėti	 ir	
aprašyti,	 maketuoti	 ir	 redaguoti,	 at
sirinkti,	 kas	 verta	 spausdinto	 žodžio	
dėmesio,	 o	 ką	 geriau	 palikti	 nutylė
tą	–	tai	svarbūs	įgūdžiai	ne	tik	tiems,	

vedamasis

KO  M E S  S I E K I A M E
Apie studentų spaudą ir jos uždavinius.

REDAKCIJA

kurie	ateityje	planuoja	aktyviai	 imtis	
plunksnos.	Šitaip	studentiška	spauda	
pradeda	 ugdyti	 išmanantį	 skaitytoją,	
kuris	 išėjęs	 iš	 universiteto	 žinos,	 ko	
reikalauti	 iš	 nacionalinės	 žiniasklai
dos.
Antrasis	 studentiškos	 spaudos	 už

davinys	 šiandien	 yra	 imtis	 svarbiau
sių	 studentų	 temų.	 Kadangi	 univer
sitetams	 laiduojama	 autonomija,	 jie	
turi	 savo	 savivaldą.	 Čia,	 kaip	 ir	 bet	
kurioje	 kitoje	 politinėje	 sistemoje,	
net	ir	pačioje	mažiausioje,	turi	veikti	
ketvirtoji	 valdžia.	 Todėl	 viena	 svar
biausių	temų	studentų	spaudai	–	aky
la	 universiteto	 administracijos,	 bet	
ir	 studentų	 savivaldos	 sprendimų	 ir	
veiksmų	priežiūra.
Dar	viena	svarbi	mūsų	spaudos	te

ma	–	atskleisti	nepagražintą	studentų	
gyvenimo	 realybę.	 Per	 paskutinius	
30	metų	 Šauksmo	 žurnalas	nėra	pir
mas	studentiškos	spaudos	bandymas.	
Tačiau	iki	šiol	ėję	studentiški	leidiniai,	
be	kelių	išimčių,	daugiausiai	dėmesio	
skirdavo	 pagražintai,	 gerajai	 akade
minio	gyvenimo	pusei.	Visgi	padorios	
spaudos	tikslas	turėtų	būti	atsakingai	
kelti	 į	 viešumą	 bendruomenės	 pro
blemas	 ir	 tapti	 vieta,	 kur	 galėtų	būti	
tariamasi	dėl	jų	sprendimų.
Nors	 šie	 uždaviniai	 skamba	 gan	

rimtai,	ne	ką	mažiau	svarbi	ir	pasku
tinė	šio	 leidinio	pasirodymo	priežas
tis	 –	 leisti	 spaudą	yra	 tiesiog	 smagu.	
Kiekvienas	 savais	 būdais	 bando	 su
gaudyti	 iš	 rankų	 slystantį	 prasmės	
jausmą.	Juk	universitetinis	amžius	to
li	gražu	neturi	būti	vien	kančia,	egza
minai	ir	nerimas.	
Tad	 imkite	 Šauksmą	 ir	 skaitykite,	

mieli	bičiuliai.	Lauksime	atsiliepimų,	
teigiamų	nuomonių	ir	prieštaravimų.	
Tebūnie	 popierinio	 Šauksmo	 pasi
rodymas	dar	 vienas	 paraginimas	pa
tiems	išlieti	savo	mintis	raštu.	◆
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Pernai	 lapkričio	17ąją	Seimo	Šv	ie
timo	 ir	mokslo	 komitetas	 atmetė	

LSS	 siūlymą,	 pagal	 kurį	 aukštosios	
mokyklos	finansavimą	gautų	ir	pagal	
studentų	nuomonę	apie	jų	studijų	ko
kybę.	Dieną	vėliau	tokį	sprendimą	pa
tvirtino	ir	Seimo	plenumas.
Aukščiausi	 studentų	 savivaldos	 at

stovai	 komiteto	 išvadas,	 kad	 esą	 stu
dentams	 trūksta	 kompetencijų	 ver
tinti	 studijų	 kokybę,	 pašiepė	 maža	
so	cialinių	tinklų	kampanija.
Ir	 nors	 komiteto	 išvados	 yra	 gan	

ciniškos,	bėda	ta,	kad	jos	–	teisingos.
Ne	 paslaptis,	 kad	 tvarkant	 kasdie

nius	 reikalus	 studentų	 atstovybėms	
ir	sąjungai	labai	svarbi	kompetencija.	
Argumentuodami	jomis	kai	kurie	VU 
SA	nariai	pagrindžia,	kodėl	vieniems	
ar	 kitiems	 studentams	 turėtų	 būti	
neleista	dalyvauti	 savo	atstovų	 rinki
muose.	Be	to,	neretoje	atstovybėje	no
rint	gauti	aukštesnes	studentų	atstovų	
pareigas	reikia	išlaikyti	kompetencijų	
testus.	 Galiausiai	 ar	 dar	 verta	minė

ti	 sąjungoje	 ir	 atstovybėse	 einančią	
nuolatinių	mokymų	 virtinę,	 kuri	 esą	
turėtų	 tobulinti	 jų	 narių	 kasdienės	
veiklos	įgūdžius.
Aišku,	 kad	 ir	 vietinė,	 ir	 nacionali

nė	 savivalda	 supranta,	 jog	 komuni
kacijos,	vadybos,	žmogiškųjų	išteklių	
ir	 kitų	 sričių	 įgūdžiai	 jų	 nariams	 ir	
narėms	 nenukrenta	 iš	 dangaus.	 Jie	
turi	būti	įgyjami	ir	perduodami	būsi
miems	atstovams.
Tačiau	kodėl	tarp	šių	kompetencijų	

nėra	 gebėjimo	mąstyti	 ir	 veikti	 poli
tiškai?
Kompetencijos,	 kurias	 šiandien	

geriau	 ar	 prasčiau	 puoselėja	 studen
tų	 savivalda,	 be	 gebėjimo	 mąstyti	 ir	
veikti	 politiškai	 iš	 studentų	 atstovo	
padaro	paprastą	biurokratą,	o	iš	visos	
studentų	savivaldos	–	biurokratiją.
Tuo	 tarpu	 valdžios	 atstovai,	 kurie	

galiausiai	 priima	 sprendimus	 dėl	
aukštojo	mokslo	 ir	 studentų	 gerovės	
yra	 ne	 biurokratai,	 o	 politikai.	 Kai	
biurokratas	 susiduria	 su	 politiku,	

pastarasis	 anksčiau	 ar	 vėliau	 laimi.	
Dėl	 paprasčiausios	 priežasties,	 kad	
vienas	 sprendimus	 priima,	 o	 kitas	 –	
vykdo.
Nenuostabu,	kad	dauguma	studen

tų	savivaldos	pasiūlymų	susidūrus	su	
šalies	politikais	yra	pasmerkti	atmeti
mui.	Ką	politikai	pasakys,	tą	LSS	ar	SA 
ir	(ne)darys,	nes	toks	ir	yra	politikų	ir	
biurokratų	santykis.
Šiuo	konkrečiu	atveju	nereikėtų	ap

sigauti	komiteto	pastabų	turiniu,	kad	
esą	studentų	savivaldai	ar	pačiai	stu
dentijai	 trūksta	 įgūdžių	 vertinti,	 kas	
yra	studijų	kokybė.	Komitetas	tiesiog	
prabilo	savivaldai	suprantama	kalba.	
Visgi	 esmė	 yra	 tokia,	 kad	 pasiūlymą	
komitetas	 atmetė	 puikiai	 suprasda
mas,	 kad	 LSS	 nesugebės	 jo	 nariams	
padaryti	 jokių	 politinių	 nuostolių.	
Bent	 kiek	 prityrę	 politikoje	 moka	
greitai	 užuosti	 savo	 priešininkų	 sil
pnybes,	o	LSS	trenkia	iš	toli	–	ji	neturi	
jokių	politinių	pajėgumų.	Ir	ne,	nau
jos	Facebook	profilių	nuotraukos	 čia	

savivalda

N Ė  Ž I N G S N I O 
B E  P O L I T I KO S

Be vieno įgūdžio studentų sąjunga ir atstovybės negali pasiekti studentams svarbių permainų.

DOMAS LAVRUKAITIS
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nė	kiek	nepadeda.
Kokios	yra	tos	reikalingos	politinės	

kompetencijos,	kurios	studentų	atsto
vus	iš	vykdančių	biurokratų	paverstų	
pilnaverčiais	politikos	žaidėjais,	 iš	 ti
krųjų	 galinčiais	 nulemti	 studentams	
svarbių	sprendimų	priėmimą?
Toks	atstovas	ar	atstovė	turi	mokėti	

burti	 sau	 palankius	 politikus	 aplink	
save	 ir	 aplink	 jam	 rūpimus	 klausi
mus.	Gebėti	aptikti	skirtis	ir	skirtingų	
grupių	 interesus,	 juos	 derinti	 ir	 jais	
žaisti.	Galiausiai,	kai	visi	kiti	politiniai	
bandymai	 nenusiseka,	 mobilizuoti	
savo	 rinkėjus	 (studentų	 savivaldos	
atveju	 –	 studentus),	 formuoti	 viešąją	
nuomonę	 ir	 kelti	 politinį	 spaudimą.	
Būtent	 be	 šių	 gebėjimų	 studentų	 sa
vivalda	toliau	teišgalės	reikšti	nusivy
limą	ir	gilų	susirūpinimą	dėl	atmestų	
studentams	svarbių	pasiūlymų.
Tokių	kompetencijų	studentų	atsto

vai	neturi,	nes	savivalda	yra	padarius	
viską,	 kad	 tik	 nesusidarytų	 sąlygos	
tokius	 įgūdžius	 įgyti.	 Jos,	 kaip	 ir	 bet	
kokie	 kiti	 įgūdžiai,	 turi	 būti	 augina
mos	 nuo	 pat	 žemiausio	 studentų	 sa
vivaldos	lygio.	Tačiau	šiai	dienai	savi
valdos	deklaruoja	save	apolitiškomis.	
Didžiojoje	dalyje	universitetų	apribo
ta	 studentų	 rinkimų	 teisė.	 Studentai	
laikomi	 vienalyte	mase	 su	 vienodais	
interesais	 (žr.	 pavienio	 atstovo	 tiks
lą	 „atstovauti	 visiems	 studentams“).	
Baiminamasi	 bet	 kokių	 santykių	 su	
partijomis	ir	jų	jaunimo	organizacijo
mis.	 Į	 atstovybes	 vargiai	 įsileidžiami	
kitaminčiai	ir	kitos	studentų	grupės.	
Bendrai	 paėmus	 savivaldos	 veikia	

greičiau	kaip	draugų	klubai,	o	ne	kaip	
vietos,	kur	susiduria	ir	derinami	skir
tingi	interesai.	Ši	sterili	savivaldos	vi
daus	 kultūra	 suveikia	 kaip	 šiltnamio	
efektas:	 atstovai,	 išėję	 iš	 draugingos	
ir	nekonfliktinės	 atstovybės	 aplinkos	
į	nacionalinę	politiką	–	kur	svarbiau
sias	dėmuo	ir	yra	skirtingi	interesai	–	
būna	visiškai	jai	nepasiruošę.	Galiau
siai	dėl	 to	kenčia	visa	 studentija,	kai	
nacionaliniu	 lygmeniu	 priimami	 jai	
svarbūs	sprendimai.
Juk	 būtų	 mažų	 mažiausiai	 keista,	

jei	studentų	savivaldos	savo	įstatuose	
deklaruotų,	kad	jos	yra	prieš	komuni

kacijos	įgūdžius.	Arba	prieš	vadybos.	
Arba	prieš	žmogiškųjų	 išteklių.	Arba	
dar	prieš	bet	kurią	kompetenciją,	kuri	
reikalinga,	kad	studentų	savivalda	ga
lėtų	efektyviai	atstovauti	studentams.	
Tai	 kodėl	 taip	 yra	 su	 politiškumu?	
Būtent	su	ta	kompetencija,	be	kurios	
visa	kita	savivaldoje	sukaupta	patirtis	
nueina	šuniui	ant	uodegos.
Taip	ir	išeina,	kad	studentų	atstovai	

nacionaliniu	lygmeniui	panašūs	į	Sei
mo	 koridoriais	 klaidžiojantį	 paauglį,	
vien	 dėl	 pateikto	 pasiūlymo	 tarsi	 iš	
tėvų	 besitikintį	 politikų	 apdovanoji
mų	 ir	 pripažinimo.	 Negavęs	 ko	 nori	

šis	 ’niolikinis	 Facebooke	 savo	 drau
gams	 parašo	 aštrų	 įrašą	 apie	 didžią	
neteisybę,	 kurią	 jam	 padarė	 tėvai.	
Taip	 ir	 pasibaigia	 jo	 žygis.	 Trumpai	
tariant,	 šiandien	 studentų	 savivalda	
politikoje	 –	 įkyrus,	 bet	 nelabai	 kam	
įdomus	vaikigalis.
Kol	studentų	atstovai	neįsikirs,	kad	

jų	 darbas	 iš	 esmės	 yra	 politinis,	 tol	
jie	 neturės	 sąlygų	 šių	 kompetencijų	
įgyti	 ir	 pradėti	 mokytis	 žaisti	 pagal	
politikos	taisykles.	Ir	kol	jie	neišmoks	
politiškai	apžaisti	valdžios	atstovų,	tol	
studentai	savo	problemų	sprendimus	
matys	kaip	ausis	be	veidrodžio.	◆

politika
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Šauksmas	dažnai	rašo	apie	Vilniaus	
ir	 Vytauto	 Didžiojo	 universitetų	

studentų	atstovybes	ar	mums	vis	dar	
siektinas	 Vakarų	 universitetų	 stu
dentų	 rinkimų	praktikas.	Bet	 kartais	
verta	pažiūrėti,	 kas	 vyksta	netolimo
je	kaimynystėje	–	pavyzdžiui,	Vilnius	
Tech	studentų	atstovų	rinkimuose.
Šios	 sistemos	 centre	 figūruoja	 se

niūnai,	 dar	 žinomi	 kaip	 kontaktiniai	
asmenys	ar	akademinės	grupės	atsto
vai.	Tokie	asmenys	egzistuoja	daugu
moje	Lietuvos	aukštojo	mokslo	įstaigų	
–	vienaip	ar	kitaip	jie	veikia	Klaipėdos	
universitete,	Lietuvos	muzikos	ir	tea
tro	akademijoje,	Kauno	technologijos	
universitete,	 daugelyje	 kolegijų	 –	 ir	
net	 gimnazijų.	 VGTU	 studentų	 atsto

vybės	seniūnams,	be	įprastų	balių	or
ganizavimo,	atsiskaitymų	datų	derini
mo	ir	grupiokų	informavimo	pareigų,	
atitenka	dar	viena	–	fakulteto	SA	pir
mininkų	ir	SA	prezidento	rinkimas.
Iš	 pirmo	 žvilgsnio	 tokios	 sistemos	

privalumai	 akivaizdūs.	 Kitaip	 nei	 ki
tose	 aukštosiose,	 kur	 studentų	 atsto
vai	 renkami	 tiesiogiai,	 VGTU	 vyksta	
konkurencingesnė	 kova	 dėl	 pareigų	
atstovybėje.	 Be	 to,	 seniūnų	 sistema	
leidžia	 užtikrinti,	 kad	 visi	 universi
teto	studentai	daugiau	ar	mažiau	yra	
įtraukti	į	atstovavimo	sistemą.
Tačiau	atidesnis	žvilgsnis	į	seniūnų	

sistemos	principus	rodo,	kad	ji	stoko
ja	esminių	demokratiškumo	elemen
tų.
Ne	 pagal	 politines	 pažiūras	 ar	 tai

kliai	 įvardintas	 universiteto	 proble
mas	 išrinktas	 seniūnas	 atstovauja	
savo	grupę	VGTU	SA	ir	kitose	univer
siteto	 savivaldos	 organuose.	 Ši	 rinki
mų	sistema	pateisinama	gan	papras
tai:	 kaip	 Jungtinių	 Amerikos	Valstijų	
federalinė	valdžia	atstovauja	valstijas,	
o	ne	gyventojus,	taip	ir	VGTU	SA	ats
tovauja	akademines	grupes,	o	ne	tie
siogiai	 studentus	–	nesvarbu,	ar	 tavo	
grupė	 turi	25	ar	 15	studentų,	 ji	balsą	
gaus	vieną.
VGTU	SA	prezidentą	 (su	 jo	koman

da)	 pusantrų	 metų	 kadencijai	 renka	
būtent	 seniūnai,	 tiesiogiai	 balsuoda
mi	 kiekvieno	 fakulteto	 konferencijo
je.	Tokiu	būdu	 fakultetas	 įgauna	vie
ną	 balsą	 prezidento	 rinkimuose.	 De	
facto	 aukščiausias	 VGTU	 SA	 organas	
yra	valdyba.	Ji	sudaryta	iš	jau	minėto	
SA	prezidento	ir	visų	fakultetų	SA	pir
mininkų,	 taip	 pat	 išrinktų	 seniūnų.	
Rinkimai	 vyksta	 fakultetų	 seniūnų	
konferencijose,	o	prezidento	rinkimo	
atveju,	 į	 šias	 konferencijas	 atvyksta	
kandidatai,	vyksta	jų	debatai.
Kaip	 tokia	 sistema	 veikia	 realybė

je?	Kai	 2021	metais	VU	 SA	konferen
cijos	 delegatai	 rinkosi	 prezidentę	 iš	
vienos	 kandidatės,	 Vilnius	 Tech	 se
niūnai	savo	prezidentę	rinko	 iš	 trijų.	
Kandidatų	 pateiktos	 veiklos	 gairės,	
nors	 gana	 trumpos	 ir	 kupinos	 ša
blonų,	 turėjo	 reikšmingų	 skirtumų.	
Pavyzdžiui,	du	kandidatai	siūlė	paša

vgtu sa

A P G AU L I N G A S 
E F E K T Y V U M A S

Iš pirmo žvilgsnio vgtu sa rodosi pažangesnė už kitas atstovybes. 
Bet jos seniūnų sistema iš esmės pakerta savivaldos demokratiškumą.

DOMINYKAS VENCLOVAS
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linti	Vilnius	Tech	galiojančią	apklausų	
prievolę:	neužpildžius	ilgų	kas	semes
trą	vykdomų	apklausų	apie	kiekvieną	
studijų	 dalyką,	 negalima	 prieiti	 prie	
universiteto	 informacinės	 sistemos,	
o	dėl	to	jos	pildomos	itin	atmestinai.	
Būta	 ir	aštresnių	pasisakymų	dėl	na
cionalinės	 švietimo	 politikos:	 vienas	
kandidatas	 išsakė	 palaikymą	 finan
savimo	pagal	studijų	krepšelius	siste
mos	pokyčiams,	du	kandidatai	žadėjo	
kovoti	 už	 didesnes	 stipendijas	 ir	 ge
resnes	studijų	paskolų	sąlygas.
Kodėl	 seniūnais	 grįstas	 modelis	

atneša	 sąlygiškai	 didesnę	 kandidatų	
įvairovę?	Balso	teisę	turintys	VGTU	SA 
seniūnai	nebūtinai	yra	SA	nariai,	kas	
įprasta	VU	sistemoje,	kur	gali	balsuoti	
visi,	bet	susirenka	tik	nedidelė	grupė.	
Kai	 visi	 galimi	 kandidatai	 priklauso	
tam	 pačiam	 nedideliam	 balsuojan
čiųjų	 ratui,	 pareigos	 paskirstomos	 iš	
anksto,	 o	 rinkimai	 skirti	 tik	 forma
liam	pareigų	 įteisinimui	 –	 tuo	metu,	
kai	 renka	 seniūnai,	 net	 seniems	 at
stovybės	vilkams	sunku	atspėti,	ką	jie	
pasirinks.	 Todėl	 kiekvienas	 norintis	
gali	 pretenduoti	 ir	 turėti	 šansą	 būti	
išrinktas	net	be	atstovybės	draugų	pa
laikymo.
Kuomet	 yra	 tikras	 pasirinkimas	

tarp	kandidatų,	rinkimai	tampa	ne	tik	
formalumu	 ir	 susidomėjimas	 didėja	
natūraliai.	Taip	pat,	 kai	 ši	privilegija	
priklauso	 tik	 seniūnams,	 žmonėms,	
kurie	 dėl	 grupės	 jau	 ir	 taip	 apsiima	
daug	 nudirbti,	 logiška,	 kad	 balsavi
mą	konferencijose	jie	supras	kaip	dar	
vieną	 savo	 pareigą	 ir	 jose	 pasirodys.	
Be	 to,	VGTU	 SA	 seniūno	 statusas	 yra	
oficialiai	apibrėžtas	–	būsimą	seniūną	
ne	tik	turėjo	išrinkti	dauguma	grupės	
narių,	bet	jis	taip	pat	turėjo	pasirašyti,	
kad	yra	 susipažinęs	 su	 savo	pareigo
mis,	tarp	jų	ir	dalyvavimo	rinkiminė
se	konferencijose.
Didesnė	 konkurencija	 matoma	 ir	

Vilnius	 Tech	 fakultetų	 rinkimuose.	
Štai	 praeitais	 mokslo	 metais	 VU	 SA 
Matematikos	 ir	 informatikos	 fakul
tete	26	konferencijos	dalyviai	rinkosi	
pirmininkę	 iš	 vienos	 kandidatės.	 O	
kiek	toliau	Naugarduko	gatvėje	esan
čiame	 penkis	 kartus	 mažesniame	

Vilnius	 Tech	 Elektronikos	 fakultete	
22	 seniūnai	 rinkosi	 iš	 trijų	 skirtingų	
kandidatų.
Visgi	aukštas	fakultetų	pirmininkų	

rinkimų	aktyvumas	Vilnius	Tech	nėra	
taisyklė.	 Verslo	 ir	 vadybos	 fakultete	
susirenka	vos	daugiau	nei	pusė	seniū
nų,	tuo	tarpu	Kūrybinių	industrijų	fa
kulteto	atstovybei	į	rinkimus	pavyks
ta	pritraukti	visus	seniūnus.
Tačiau	 seniūnais	 grįstas	 studentų	

savivaldos	modelis,	 deja,	 turi	 žymiai	
didesnių	esminių	trūkumų.
Pirma,	tai	grynai	mažoritarinė	rin

kimų	sistema,	kurioje	rinkimus	laimi	
tik	 vienas	 kandidatas,	 surinkęs	 dau
giausiai	 balsų.	 Tokia	 sistema	 neuž
tikrina	 daugumos	 atstovavimo,	 net	
nekalbant	apie	mažumos.	Pavyzdžiui,	
rinkimuose	 į	 poziciją	 dalyvauja	 trys	
kandidatai:	vienas	gauna	40	procentų	
balsų,	o	likę	du	po	30	procentų.	Tokiu	
atveju	 laimėtų	 pirmasis,	 net	 jei	 60	
procentų	balsavusiųjų	tam	nepritarė.	
Didinant	kandidatų	skaičių	šį	pavyzdį	
galima	tęsti	iki	absurdo,	kur	beveik	vi
si	balsai	yra	iššvaistomi.
Ši	 primityvi	 demokratijos	 siste

ma	 nesuteikia	 galimybės	 politinėms	
mažumoms	būti	prileistoms	prie	de
rybų	 stalo,	 naikina	mažas	 partijas	 ir	
stiprina	dideles,	todėl	įprastai	valsty
bių	 politikoje	 formuoja	 dviejų	 parti
jų	 sistemą	 (pavyzdžiui,	 JAV	 arba	 JK). 
Studentų	 politikoje,	 tai	 reiškia,	 kad	
organizuotis	 ties	 bet	 kokia	 idėja	 yra	
labai	 sunku,	nes	 vien	 tam,	kad	galė
tum	 oficialiai	 pateikti	 pasiūlymą	 ar	
būti	išgirstas	privalai	surinkti	daugu
mą	studentų.	Seniūnų	modelis	tą	dar	
labiau	 apsunkina.	 Jeigu	 tavo	 idėjos	
palaikytojai	 yra	 išsimėtę	 per	 akade
mines	grupes	 ir	nors	yra	gausūs,	bet	
nė	 vienoje	 grupėje	 nesudaro	 daugu
mos	 –	 negausi	 nė	 vieno	 balso.	 Taigi	
tokioje	 rinkimų	 sistemoje	 kandida
tams	nebus	reikalo	atsižvelgti	į	tavąją	
idėją.
Antra,	 VGTU	 SA	 rinkimuose	 egzis

tuoja	 ir	 proporcingumo	 problema	
–	 žymiai	 svyruoja	 seniūnų	 atstovau
jamas	 studentų	 skaičius	 kaip	 ir	 fa
kultetuose	 esančių	 grupių	 skaičius.	
Renkant	prezidentą	kiekvienas	fakul

tetas	gauna	po	vieną	balsą,	todėl	atsi
randa	galimybė	būti	 išrinktam	gavus	
mažiau	 seniūnų	 ar	 jų	 atstovaujamų	
studentų	balsų,	nes	pavyko	gauti	dau
giau	mažesnių	fakultetų	balsų.	Tokiu	
būdu	vienų	akademinių	grupių	 ir	 fa
kultetų	balsai	pasidaro	vertingesni	už	
kitų.
Trečia,	 seniūnai	 neturi	 jokio	 ka

dencijos	limito.	Vieną	kartą	rugsėjį	iš
rinktas	 seniūnu	 bakalauro	 studentas	
poste	 lieka	 ketverius	 metus.	 Aišku,	
egzistuoja	galimybė	pakeisti	seniūną,	
bet	ji	daugiau	teorinė	–	tam	reikia	su
rinkti	⅔	grupės	balsų,	o	ne	kiekviena	
grupė	apskritai	turi	tokią	dalį	aktyvių	
studentų.
Ar	 seniūnais	 pagrįstas	 savivaldos	

modelis	 pranašesnis	 už	 VDU	 bei	 VU 
studentų	 atstovybės?	 Vargu	 –	 tokia	
sistema	 tiesiogiai	 į	 rinkimus	 leidžia	
įsitraukti	 tik	 išrinktiems	 seniūnams,	
o	ne	didžiajai	daliai	studentų.	Juk	bū
tų	 sunku	 rasti	 žmonių,	 kurie	 pritar
tų,	kad	už	juos	rinkimuose	į	Lietuvos	
Respublikos	Seimą	galėtų	balsuoti	tik	
jų	 daugiabučio	 bendrijos	 pirminin
kas.
Juo	 labiau	 abejotina,	 ar	 racionalu	

patikėti	 savo	atstovavimą	vienai	 gru
piokei	 ar	 grupiokui,	 kuris	 pirmais	
tavo	 studijų	 metais,	 rugsėjį,	 kai	 dar	
nieko	gerai	nepažinojai,	pasisiūlė	už
sikrauti	 sau	 visą	 administracinę	 bu
vimo	 seniūnu	naštą.	Turbūt	 nelabai.	
Juk	 greičiausiai	 tokie	 rinkimai	 įvyko	
renkantis	iš	vieno	kandidato,	nes	dau
giau	norinčių	neatsirado.
Negalima	 neigti,	 kad	 dabar	 VGTU 

studentų	 atstovybėje	 konkurencija	
į	 tam	 tikras	 pareigas	 yra	 gerokai	 di
desnė	nei	VU	ar	VDU.	Tačiau	galimų	
sprendimų	norėtųsi	ieškoti	parlamen
tiniame	 studentų	atstovybių	modely
je.	Nepaisant	savo	trūkumų,	jis	leidžia	
mažumai	 į	 viešą	 erdvę	 iškeltis	 opias	
problemas	ir	dėl	jų	diskutuoti	su	dau
guma.	Jis	bent	sudaro	galimybes	stu
dentams	rinkimuose	organizuotis	pa
gal	pasaulėžiūrą.	Galiausiai,	studentų	
atstovybių	 parlamentai	 yra	 ta	 vieta,	
kur	 galima	 įgyti	 pirmųjų	 smulkios,	
bet	autentiškos	bendruomeninės	po
litikos	ir	demokratijos	įgūdžių.	◆

politika
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vokietija

I Š  AU D I T O R I J O S  – 
Į  PA R L A M E N TĄ

Išskirtiniame interviu Vokietijos parlamento rinkimus laimėjusios socialdemokratų partijos 
studentų sparno valdybos narė pasakoja, kaip studentai nulėmė jų rezultatus.

POKALBIS SU LAURA LOEW

Praėjusio	 rugsėjo	 pabaigoje	 Vo
kie	tijoje	 vykusiuose	 parlamento	

rinkimuose	 pergalę	 šventė	 socialde
mokratų	 partija	 (SPD).	 Suskaičiavus	
balsus	 paaiškėjo	 ne	 tik	 rinkimų	 lai
mėtojas	 ir	 kas	po	 16	Angelos	Merkel	
valdymo	metų	perims	didžiausios	ES 
valstybės	 vairą.	 Pasirodo,	 kad	naujai	
išrinktas	 Bundestagas	 yra	 pats	 jau
niausias	 parlamentas	 nuo	 Vokietijos	
susivienijimo.	 Septyni	 procentai	 at
stovų	 yra	 jaunesni	 nei	 30ies,	 o	 jau
niausiai	iš	jų	–	vos	23eji.
Apie	 tai,	 kokį	 vaidmenį	 studentai	

suvaidino	 SPD	 pergalėje	 ir	 apie	 au
gančią	jaunimo	įtaką	Vokietijos	parti
nėje	 politikoje	 išskirtiniame	 interviu	
Šauksmui	pasakojo	studentų	socialis

tų	organizacijos	valdybos	narė	Laura	
Loew.
Studentai	 socialistai	 (JusosHoch

schulgruppen)	 –	 Vokietijos	 socialde
mokratų	partijos	jaunimo	organizaci
jos	 studentų	 sparnas,	 vienijantis	 per	
80	skirtinguose	šalies	universitetuose	
veikiančių	pažangios	minties	studen
tų	grupių.

ŠAUKSMAS:	 Per	 paskutinius	 Vo
kie	ti	jos	 par	lamento	 rinkimus	 į	 Bun
destagą	 pateko	 49	 jaunųjų	 socialistų	
organizacijos	 kandidatai.	 Ar	 tarp	 jų	
yra	 esamų	 ar	 buvusių	 jūsų	 studentų	
sparno	narių?

Laura Loew:	 Jų	yra	ne	 tik	 tarp	 šių	
49	 dabartinių	 jaunųjų	 socialistų,	 bet	
ir	tarp	kitų	parlamentarų,	kurie	anks

čiau	buvo	mūsų	nariai	ir	šiandien	jau	
yra	 perkopę	mūsų	 narystės	 amžiaus	
apribojimą.	 Šiandien	 Bundestage	 sė
di	 bent	 du	 buvę	 mūsų	 nacionalinės	
valdybos	 ir	 daug	 kitų	 vietinių	 skyrių	
narių.	 Šiuos	 buvusius	 ir	 esamus	 stu
dentų	 socialistų	 narius	mes	 palaikė
me	 rinkimų	 kampanijos	 metu	 savo	
socialinėse	medijose.

ŠAUKSMAS:	 Ar	 prieš	 parlamento	
rinkimus	studentai	socialistai	kėlė	sa
vo	 kandidatus,	 kurie	 Bundestage	 tu
rėtų	atstovauti	pažangią	studentiškos	
politikos	perspektyvą?

Loew:	 Kai	 kalbame	 apie	 kandida
tus,	 tai	mes	 patys	 nesprendėme,	 ko
kius	 asmenis	 norėtume	 matyti	 Bun
destage.	 Visa	 tai	 nusprendė	 atskiri	
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partijos	 organai	 ir	 skyriai.	 Kita	 ver
tus,	 šie	 žmonės	nebūtų	atsidūrę	par
lamente,	 jei	per	paskutinius	kelerius	
metus	 jaunieji	 ir	 studentai	 socialis
tai	 nebūtų	 dėję	 milžiniškų	 pastangų	
atjauninti	partiją.
Taip	pat	šiais	metais	su	jaunaisiais	

socialistais	 varėme	 jaunimo	 kam
paniją.	 Viena	 vertus,	 daug	 dėmesio	
skyrėme	 socialinėms	 medijoms	 ir	
gyviems	 renginiams,	 kita	 vertus,	 su
kū	rėme	 jaunimo	 rinkimų	 progra
mą	 ir	 aktyviai	 palaikėme	 jaunuosius	
kan	di	datus	 prieš	 ir	 po	 jų	 išsikėlimo.	
Trumpai	 tariant,	mes	 kaip	 organiza
cija	 kandidatų	 patys	 nenominavome	
ir	neiškėlėme,	bet	per	 rinkimų	kam
paniją	susitelkėme,	kad	galėtume	ko
ordinuoto	proceso	pagalba	sėkmingai	
įšokti	į	šalies	parlamentą.

ŠAUKSMAS:	 Paskutinius	 kelerius	
metus	 jaunųjų	 socialistų	 įtaka	 so
cialdemokratų	 partijoje	 ir	 apskritai	
Vokietijos	 politikoje	 yra	 ženkliai	 iš
augusi.	Ar	ši	 įtaka	partijoje	yra	nusi
stovėjusi	taisyklė,	ar	tai	yra	iškovotas	
dalykas?

Loew:	 Pataikei	 tiesiai	 į	 dešimtuką	
–	dėl	šios	įtakos	turi	būt	nuolat	kovo
jama.	Jaunųjų	socialistų	ir	juolab	mū
sų	 studentų	 socialistų	 organizacijoje	
vyks	ta	didelė	kaita.	Kiek	laiko	pralei
džiama	 studijose?	 Ilgiausiai	 šešerius	
metus.	 Ar	 ilgai	 būnama	 jaunesniu	
kaip	35erių?	Kažkada	peržengiame	ir	
šitą	slenkstį.
Tai	 reiškia,	 kad	 ateina	 vis	 naujos	

kartos,	 ir	 savaime	 suprantama,	 kad	
buvę	jaunųjų	ir	studentų	socialistų	or
ganizacijų	nariai	 toliau	 į	parlamenti
nius	procesus	įsitraukia	ne	visada	at
sižvelgę	į	mūsų	organizacijų	vertybes.	
Taigi	 reikia	 nuolat	 užtikrinti	 spaudi
mą	iš	apačios	–	iš	jaunųjų,	iš	kairės.
Ir	 taip,	 esi	 teisus,	 paskutinius	 ke

tverius	 metus	 tai	 mums	 sekėsi	 visai	
neblogai	 –	 iškovojome	 tikrai	 daug	
įtakos.	Dabar	mūsų	uždavinys	yra	šią	
įtaką	 ir	 išlaikyti.	 Siekiame	 įtvirtinti	
jaunųjų	 ir	 studentų	 socialistų	 galią,	
neleisti	 jai	 išsisklaidyti	 ir	palaikyti	 ją	
tarp	kairiojo	jaunimo.

ŠAUKSMAS:	 Neseniai	 Vokietijoje	
pra	sidėjo	 formalios	derybos	dėl	 trijų	

partijų	koalicinės	vyriausybės.	Kokia	
yra	 studentų	 socialistų	 pozicija	 dėl	
galimos	 socialdemokratų,	 žaliųjų	 ir	
libe	ra	lų	 koalicijos?	 Ar	 jūsų	 organi
zacija	 pateikė	 socialdemokratų	 ir	 ki
toms	 partijoms	 pasiūlymus,	 kaip	 tu
rėtų	atrodyti	koalicijos	sutarties	dalis,	
susijusi	su	aukštuoju	mokslu?

Loew:	Prieš	rinkimus	mes	aktyviai	
formavome	 socialdemokratų	 parti
jos	 rinkimų	programą	 ir	 po	 rinkimų	
svarstėme,	 kurie	 iš	 programoje	 nu
gulusių	mūsų	reikalavimų	yra	mums	
patys	 svarbiausi.	 Ką	 norėtume	 pa
siekti	 toliau	 –	 apie	 tai	 kalbame	 ir	 už	
partijos	ribų,	ir	su	socialdemokratais	
Bundestage.	Taip	pat	palaikome	nuo
latinį	kontaktą	 su	atstovais,	kurie	at
sakingi	už	derybas	dėl	 švietimo	 tiks
lų	 koalicijos	 sutartyje.	 Be	 to,	 derybų	
metu	 konsultuojamės	 su	 jaunaisiais	
socialistais.	Dėl	būsimų	rezultatų	jau
čiamės	tikrai	užtikrinti.
Aišku,	 socialistų	 ir	 liberalų	 koali

cija	 nėra	 mūsų	 svajonių	 variantas.	
Galėtume	įsivaizduoti	 ir	kažką	geres
nio,	bet	visgi	yra	projektų,	kurių	gali
ma	imtis.	Pavyzdžiui,	studijų	finansa
vimas	–	mat	visos	 trys	partijos	mažų	
mažiausiai	 turi	 panašią	 poziciją	 dėl	
pamatinių	dalykų.	Taip	pat	 iš	 social
demokratų	partijos	mes	tikimės,	kad	
studentų	ir	aukštojo	mokslo	politikos	
temos	 nebus	 numestos	 kaip	 antraei
lės,	bet	dėl	jų	bus	deramasi	iš	esmės.

ŠAUKSMAS:	Ir	kokie	tiksliai	yra	jū
sų	reikalavimai?

Loew:	 Pirmasis	 esminis	 reikala
vimas	 yra	 suteikti	 dabar	 mokamas	
studentų	 socialines	 išmokas	 plates
niam	studijuojančiųjų	 ratui.	Antrasis	
reikalavimas	yra	žemių	ir	federalinės	
vyriausybės	susitarimas	dėl	 skaitme
nizacijos.	 Vokietijoje	 viskas	 yra	 gan	
sudėtinga,	 nes	 švietimas	 daugeliu	
atvejų	yra	žemių	kompetencija.	Todėl	
reikia	 nustatyti,	 kad	 federalinė	 vy
riausybė	ir	žemės	gali	bendradarbiau
ti	 dėliojant	 bendrą	 skaitmenizacijos	
finansavimo	programą.	Trečiasis	rei
kalavimas	yra	susijęs	su	aukštųjų	mo
kyklų	 socialiniu	 susitarimu,	 kuriuo	
būtų	 siekiama	 finansuoti	 jų	 infras
truktūros	plėtrą.	Žinoma,	paskutinius	

tris	 semestrus	praleidome	nuotolyje,	
bet	juk	nenorėčiau	grįžti	į	universite
tą	 su	užsikimšusiais	klozetais,	nevei
kiančiais	projektoriais	ir	byrančiomis	
sienomis.	Gi	aukštosios	mokyklos	yra	
ne	 tik	 studijų,	 bet	 ir	 socializavimosi	
vieta,	kurioje	visi	turi	jaustis	gerai.

ŠAUKSMAS:	 Pakalbėkime	 apie	
ben	dresnius	klausimus.	Kokį	vaidme
nį	 turėtų	 vaidinti	 studentai	 universi
tete?

Loew:	Man	atrodo,	kad	vien	pažvel
gus	į	studentų	skaičių	ir	kiek	jų	įtrau
kiama	į	sprendimų	priėmimą,	galima	
pamatyti	milžinišką	 disbalansą,	 kaip	
aukštosiose	 yra	 padalinta	 valdžia.	
Studentai	 sudaro	didžiausią	 aukštųjų	
bendruomenės	dalį.	Tačiau	kas	liečia	
valdžios	padalijimą	–	ar	tai	senate,	ar	
tai	rektorate,	ar	tai	visuose	kituose	or
ganuose,	ar	vietose,	kuriose	priimami	
sprendimai	–	vaizdas	yra	visai	kitoks.
Todėl	 vienas	 pagrindinių	 mūsų	

reikalavimų	 yra	 ketvirčių	 paritetas	
visuose	 organuose.	 Tai	 reiškia,	 kad	
keturios	aukštųjų	bendruomenės	gru
pės	 –	 mokslininkai,	 administracijos	
darbuotojai,	 studentai	 ir	 dėstytojai	 –	
turėtų	 būtų	 atstovaujamos	 lygiomis	
dalimis.

ŠAUKSMAS:	 O	 kokį	 vaidmenį	 tu
rėtų	 vaidinti	 studentai	 nacionalinėje	
politikoje	ir	visuomenėje	apskritai?

Loew:	 Per	 koronakrizę	 nemažai	
gru	pių	užsiėmė	lobizmu,	pavyzdžiui,	
maitinimo	 ir	 pramogų	 įstaigų	 val
dytojai.	 Mes,	 studentai,	 laikomi	 nei	
moksleiviais,	 nei	 darbuotojais.	 Kai	
kurie	 iš	mūsų	 gyvena	 pas	 tėvus,	 kai	
kurie	 –	 savarankiškai.	 Taigi,	 svarbu	
studentus	pristatyti	kaip	vieningą	in
teresų	 grupę	 ir	 aiškiai	 skelbti,	 kad	
apstu	 labai	 konkrečių	 šią	 grupę	 lie
čiančių	problemų.
Todėl	būtina	dalyvauti	politikoje	 ir	

įvairiuose	 sprendimų	organuose,	 pa
vyzdžiui,	 skirtinguose	 parlamentinio	
atstovavimo	 lygmenyse.	 Jeigu	 kalbė
tume	apie	Vokietijos	parlamentą,	da
bar	 turime	 nemažai	 žmonių,	 kurie	
vis	dar	studijuoja	arba	neseniai	baigė	
studijas	ir	kurie	ką	tik	buvo	išrinkti	 į	
Bundestagą.	Mūsų	kaip	studentų	inte
resus	 vargiai	 geriau	 ir	 bepatenkinsi,	

politika



10 šauksmas, nr. 1, 2022 pavasaris

kai	žmonės	iš	auditorijos	patenka	tie
siai	į	parlamento	posėdžių	salę.

ŠAUKSMAS:	Ar	jaunimas	Vo	kie	ti	jo
je	yra	labai	apolitiškas?

Loew:	Viskas	priklauso	nuo	to,	apie	
kokius	 skaičius	kalbame.	 Jeigu	žiūri
me	tik	į	aktyvumą	studentų	parlamen
tų	 arba	 senatų	 rinkimuose,	 tuomet	
atvirai	 pasakius	 skaičiai	 nedžiugina.	
Daugelyje	aukštųjų	jis	siekia	apie	de
šimt	 procentų,	 jei	 padėtis	 geresnė	 –	
daugiausiai	 25	 procentus.	 Natūralu,	
kad	čia	kyla	legitimumo	krizė.
Iš	 kitos	 pusės,	 pažiūrėkime	 į	 daly

vių	skaičius	judėjimuose	kaip	Fridays	
for	 Future	 ir	 Black	 Lives	 Matter	 ar
ba	migrantų	palaikymo	akcijose.	Čia	
mobilizacijos	 potencialas	 yra	 nesu
vokiamai	 didelis.	 Reikalą	 turime	 ne	
su	apolitizuoto	ar	apolitiško	 jaunimo	
krize,	bet	nepakankamu	politiškumo	
nukreiptumu.
Šiandien	 politikos	 moksluose	 ar

šiai	diskutuojama	dėl	griežtose	struk
tūrose	 angažuotis	 nenorinčių	 jaunų	
žmonių	baimės	įsipareigoti.	Kaip	stu
dentų	 socialistų	 organizacija	 papras

čiausiai	 norime	pamėginti	 pritraukti	
šiuos	 jaunus	 žmones	 ir	 įtikinti,	 kad	
jie	 savo	 interesus	 geriausiai	 gali	 rea
lizuoti	partijose	ir	jų	jaunimo	organi
zacijose.

ŠAUKSMAS:	 Ar	 studentija	 Vokie
ti		jo	je	 apskritai	 yra	 pokyčius	 nešanti,	
organizuota	ir	įtakinga	jėga?

Loew:	 Jei	 kalbame	 apie	 žemių	 ly
gmenį,	 tai	 studentų	 atstovybės	 turi	
savo	 regionines	 studentų	 sąjungas,	
kurios	nevaidina	jokio	oficialaus	par
lamentinio	vaidmens,	nors	ir	gali	būti	
pakviestos	 pasisakyti	 žemių	 parla
mentų	posėdžiuose	ir	klausymuose.
Partinės	studentų	organizacijos	tu

ri	galimybę	būti	pakviestos	patarti	sa
vo	 partijoms	 žemių	 ir	 federaliniame	
lygmenyje.	 Be	 to,	 federaliniu	 lygme
niu	 yra	 skėtinė	 studentų	 atstovybių	
organizacija,	bet	jai	visgi	nėra	suteik
tas	joks	teisinis	statusas	atstovauti	vi
sus	šalies	studentus.
Žinoma,	 mums	 to	 per	 maža.	 Stu

den	tų	 socialistų	 reikalavimas	 yra	
į	steig	ti	nacionalinę	studentų	atstovy
bę,	kuriai	būtų	suteiktos	atitinkamos	

teisės.
ŠAUKSMAS:	 Įsivaizduok,	 kad	 esi	

tokioje	 aukštojo	 mokslo	 sistemoje,	
ku	rioje	 studentų	 savivalda	 aiškiai	
skelbia	 ir	 didžiuojasi	 savo	 nepolitiš
kumu.	Kokiais	argumentais	apgintum	
poziciją,	 kad	 studentų	 savivaldai	 rei
kalingas	politinis	mandatas?

Loew:	 Pažvelgčiau	 į	 praeitį	 ir	 pa
sakyčiau,	 kad	 studentų	 savivaldos	
teisės,	 pavyzdžiui,	 teisė	 dalyvauti	
priimant	 sprendimus	 ir	 teisė	 tvarky
ti	 savo	 finansus,	 nėra	 nukritusios	 iš	
dangaus.	Jos	buvo	iškovotos	pažangių	
kairiųjų	 jėgų	 kovoje	 prieš	 konserva
tyvų	pasipriešinimą.	Žinoma,	galime	
sėdėti	 sudėję	 rankas	 ir	 sakyti,	 kad	
studentų	 atstovybes	 laikome	 paslau
gų	 teikėjomis	 arba	nepolitinėmis	 or
ganizacijomis.	 Kai	 tik	 tai	 įvyks,	 kon
servatyvios	politinės	jėgos	apribos	jų	
teises.	Tada	mes	liksime	ir	be	finansa
vimo,	ir	be	įtakos.
Dėl	pažangos	palaikymo	ir	dėl	stu

dentų	 įtakos	 reikia	 nuolat	 kovoti	 iš	
naujo.	Matoma,	kad	su	kiekviena	įsta
tymo	pataisa	bandoma	šias	teises	ap
riboti	ir	kaskart	turime	dėl	jų	kovoti.	
Ir	 kai	 studentų	 atstovybė	 sako,	 kad	
„mes	esame	paslaugų	teikėja“,	tada	ir	
nereikalingas	 joks	 politinis	 studentų	
atstovavimas	–	 jį	galime	pakeisti	pri
vačia	paslaugas	teikiančia	įmone.

ŠAUKSMAS: Greičiausiai	yra	tokių	
klausimų,	 kurie	 yra	 svarbūs	 kiekvie
nai	studentei	ir	studentui,	nepriklau
somai	 nuo	 jų	 pasaulėžiūros	 ar	 ide
ologijos.	 Ar	 nekyla	 iššūkis	 studentų	
savivaldoje	 varžantis	 su	 kitomis	 par
tinėmis	 studentų	 organizacijomis	 iš	
akių	 pamesti	 šias	 visiems	 bendras	
studentų	problemas?

Loew:	Mes	laikomės	dvejopos	stra
tegijos:	iš	vienos	pusės,	aktyviai	ima
mės	 konkrečių	 politinių	 klausimų	
vietinėse	 studentų	atstovybėse	 ir	na
cionaliniame	 lygmenyje,	bet	 taip	pat	
vykdome	teorinį	švietimą.	Ir	man	at
rodo,	kad	šiuos	du	dalykus	galima	gan	
gerai	atskirti.
Tačiau	minėti	universalūs	visų	stu

dentų	 interesai	negali	būti	svarstomi	
atskirai	 nuo	 pamatinių	 ideologinių	
prielaidų.	 Pavyzdžiui,	 universalus	
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kiek	vieno	 studento	 interesas	 yra	 ga
limybė	finansuoti	 savo	 studijas.	Kaip	
studentų	socialistų	organizacija	sako
me:	okay,	mes	norėtume	kiekvienam	
studijuojančiam	 skirti	 maksimalias	
studentų	 socialines	 išmokas,	 nepai
sant	 jų	 tėvų	pajamų	dydžio.	Liberalų	
ir	konservatorių	studentų	organizaci
jos	mato	 tą	 pačią	 problemą,	 tik	 šiuo	
atveju	 sakytų	 „Kaip	 tai?“	 Juk	 pinigų	
galima	prisidurti	dirbant,	o	socialinė	
parama	turėtų	būti	mokama	tik	pagal	
poreikius.
Žinoma,	 mes	 sprendžiame	 tas	 pa

čias	politines	problemas,	bet	siūlome	
iš	pagrindų	skirtingus	sprendimus.

ŠAUKSMAS:	 Vokietijos	 aukštųjų	
mo	kyklų	 studentų	 parlamentų	 rinki
muose	dažnai	dalyvauja	ir	retkarčiais	
juos	laimi	ne	tik	partinės	studentų	or
ganizacijos,	bet	ir	nepartiniai	sąrašai.	
Visgi	 kokie	 yra	 privalumai	 studentų	
savivaldoje	 organizuotis	 su	 partine	
studentų	organizacija?

Loew:	 Mes	 kaip	 socialdemokratų	
partijos	 studentų	 organizacija	 laiko
mės	 dvigubos	 strategijos	 koncepto.	
Iš	vienos	pusės,	laikome	save	partijos	
studentų	 organizacija,	 iš	 kitos	 –	 esa
me	glaudžiai	susiję	su	socialiniais	ju
dėjimais.	Visgi	iš	esmės	esame	parti
nė	jaunimo	organizacija	ir	tai	reiškia,	
kad	turime	imtis	atstovavimo	studen
tų	 parlamentuose	 ir	 studentų	 sąjun
gose.
Šiuo	 metu	 į	 socialinius	 judėjimus	

prisijungia	 daug	 jaunų	 žmonių	 ir	
partijos	 darosi	 vis	 nepopuliaresnės.	
Tačiau	 turime	viešai	kalbėti	apie	 tai,	
kad	vis	dar	gyvename	parlamentinėje	
demokratijoje,	 kurioje	 interesų	 ats
tovavimas	 didžiąja	 dalimi	 vyksta	 per	
partijas.	Aukštosios	mokyklos	ir	jų	vi
daus	politika	gali	tapti	sumažintu	mū
sų	visuomenės	modeliu	 tam,	kad	ga
lėtume	suprasti,	 kaip	veikia	 interesų	
atstovavimas.	Pavyzdžiui,	kaip	veikia	
darbas	 frakcijose	 ir	 opozicijoje,	 kaip	
galima	 daryti	 įtaką	 sprendimų	 priė
mimui.	 Todėl	 yra	 labai	 aktualu,	 kad	
aukštosiose	 aktyviai	 veiktų	 partinės	
jaunimo	organizacijos.

ŠAUKSMAS:	Laura,	ačiū	tau	už	po
kalbį.	◆

lss

S T U D E N T Ų  SĄ J U N G O S 
T U Š T Y B I Ų  M U G Ė

Lietuvos studentų sąjungos 30-asis gimtadienis netapo proga rimtai 
reflektuoti studentų savivaldos iššūkių. Proginė konferencija dar kartą 

parodė idėjinės lss tuštumos priežastis.

MARTYNAS BUTKUS

Pernai	 rugpjūčio	 27–29	 dienomis	
vyko	 22oji	 Lietuvos	 studentų	 są

jungos	 (LSS)	 asamblėja	 „Vakar,	 šian
dien,	 rytoj“,	 skirta	 paminėti	 30ąjį	
sąjungos	 gimtadienį.	 Asamblėja	 kėlė	
tikslą	 prisiminti	 studentiško	 judėji
mo	 istoriją,	 diskutuoti	 apie	 šiandie
nos	iššūkius	ir	aukštojo	mokslo	ateitį.	
Politikų	ir	rektorių	sveikinimo	kalbo
se	 skambėjo	 frazės:	 „jūs	 aktyviausia	
Lietuvos	 studentija“,	 „esate	 visuome
nės	priekyje“,	„asamblėja	yra	ateities	
lyderių	 kalvė“.	 Gal	 būtent	 jos	 užliū
liavo	 susirinkusius	 LSS	 narius	 nuo	
didesnių	 savirefleksijos	 pastangų.	
Pažvelgus	į	vis	negerėjančią	studentų	
padėtį,	 svarstyti	 sąjungos	 sėkmes	 ir	
nesėkmes	buvo	būtina.
Mano	 manymu,	 asamblėja	 gerai	

atspindėjo	 keletą	 simptomiškų	 LSS 
bruožų.	 Titulinis	 asamblėjos	 rengi
nys	–	trys	diskusijos	„Vakar.	Šiandien.	
Rytoj.“	–	turėjo	būti	proga	studentų	at
stovams	reflektuoti	opiausius	šiandie
nos	studentijos	klausimus	ir	jų	spren
dimo	būdus.
Tačiau	 jau	 čia	 pasimato	 viena	 di

desnių	 LSS	 silpnybių.	 Kalbant	 apie	
sąjungos	istoriją	natūralu,	kad	prele
gentai,	seniai	atpratę	nuo	auditorijos	
suolo,	 dalinasi	 savo	 patirtimi.	 Visgi	
diskusijose	 apie	 šiandieną	 ir	 atei
tį	 akį	 rėžia	 neproporcingas	 kalban
čių	 švietimo	 funkcionierių	 skaičius:	
švietimo	ministrė,	 Lietuvos	 švietimo	
tarybos	pirmininkė,	Prezidento	pata
rėjas,	 Ministrės	 Pirmininkės	 patarė
ja,	 Akademinės	 etikos	 ir	 procedūrų	
kontrolierė…	Nebūtinai	jų	kalbos	ne
atitiko	studentų	interesų,	bet	ši	situa
cija	tik	atspindi	faktą,	jog	LSS,	kaip	ir	
universitetų	atstovybės,	 save	 suvokia	

kaip	švietimo	biurokratijos	tąsą.
Kadangi	 LSS	 nėra	 sudaryta	 iš	 pa

saulėžiūrinių	 grupių	 ir	 organizacijų,	
joje	stinga	pajėgų	formuluoti	idėjas	ir	
savo	veiklos	turinį.	Tokiame	vakuume	
į	 asamblėja	 ateina	ministrai	 ir	 papa
sakoja,	kas	galėtų	rūpėti	studentams.
Formaliai	LSS	nariais	yra	universi

tetų	 ir	 kolegijų	 atstovybės,	 o	 tiksliau	
–	 jų	 deleguoti	 studentai,	 dažnai	 jau	
apsitrynę	 vienos	 aukštosios	 atstovy
bės	virtuvėje.	Tai	karjeros	biurokrato	
kelias,	 nes	 dėl	menko	 susidomėjimo	
atstovybių	 rinkimais	 arba	 jų	 nede
mokratiškumo,	 LSS	 valdymo	 organų	
narių	 legitimumas	 tarp	 studentų	 yra	
abejotinas.	Apie	LSS	narių	idėjinį	pa
grindą	dažniausiai	spręsti	sunku,	nes	
visos	ateities	vizijos	uždangstomos	CV 
įrašais	 ir	atstovavimo	studentams	lo
zungais.
Lietuvos	 aukštųjų	 mokyklų	 at

stovybės	 ir	 LSS	 save	 pristato	 kaip	
nepolitines	 organizacijas.	 Tai	 vienas	
iš	 idėjų	 vakuumo	 šaltinių.	 Štai	 dis
kusijos	 „Vakar“	 metu	 moderatorius	
Mindaugas	 Rineikis	 šį	 apolitiškumo	
aspektą	 iškėlė	 kaip	 sąmoningą	 pa
sirinkimą	 praeityje,	 kartu	 pridurda
mas,	 jog,	 pavyzdžiui,	 Skandinavijos	
šalių	 studentų	 savivaldoje	 aktyviai	
veikia	 ir	 politinių	 partijų	 jaunieji	
sparnai.	 Deja,	 rimtesnės	 refleksijos	
šis	 klausimas	 nesusilaukė	 –	 nebuvo	
net	 bandymo	 svarstyti,	 kokių	 rezul
tatų	 per	 tris	 dešimtmečius	 apolitiš
kumas	sąjungai	atnešė.	Ar	tikrai	leido	
pasiekti	norimų	tikslų?
Ką	diskusija	leido	suprasti,	tai	kaip	

siaurai	politiškumą	studentų	sąjunga	
supranta.	2005–2009	metais	LSS	pre
zidentu	buvęs	 ir	 vis	 dar	 gerai	 dabar
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tinės	 sąjungos	 pasaulėvoką	 pertei
kiantis	Jonas	Okunis	kalbėdamas	apie	
politiškumo	 problemą	 jį	 siejo	 tik	 su	
kurios	nors	politinės	partijos	ar	poli
tiko	palaikymu	rinkimuose.	Jo	many
mu,	šis	atsiribojimas	buvo	pozityvus.
Tarsi	 neegzistuotų	 supratimas,	 jog	

bet	 koks	 viešųjų	 reikalų	 svarstymas	
jau	 yra	 politika.	 Ji	 gali	 užgimti	 stu
dentų	 savivaldos	 viduje,	 gali	 įtraukti	
į	 sąjungos	 veiklą	 skirtingas	 idėjines	
grupes,	kurios	kitaip	suprastų	studen
tijos	 interesus.	 Galiausiai	 galėtume	
bent	jau	diskutuoti	apie	politinių	par
tijų	 jaunimo	organizacijų	vie
tą	studentų	savivaldoje.
Pats	 Okunis	 prasitarė,	 jog	

LSS	 jo	 prezidentavimo	 metu	
laikėsi	 dešiniosios	 politikos	
krypties.	Tai	tik	patvirtina,	jog	
naivi	apolitiškumo	deklaracija	
yra	ne	 tik	 žalinga,	 bet	 ir	 daž
nai	–	toli	nuo	tiesos.
Kokios	 naudos	 apolitiška	

LSS	 laikysena	 atnešė	 studen
tams	 įrodo	 paskutiniu	 metu	
įvykęs	 sąjungos	 posūkis	 prie	
socialinių	 studentijos	 klausi
mų	sprendimo:	studijų	ir	pra
gyvenimo	 paskolų,	 studentų	
darbo	 ir	 stipendijų.	 Matome,	
kiek	 svarbių	 studentijai	 pro
blemų	 buvo	 užleista.	 Kita	
vertus,	 norėtųsi	 pasidžiaugti,	
jog	 LSS	 ir	 atstovybių	 diskur
se	 sąvoka	 „socialinė	 dimen
sija“	pagaliau	 ima	dominuoti.	
Konferencijoje	minėtos	socia
linės	studentų	problemos	gali	
tapti	 proga	 LSS	 įgyti	 lengvai	
suprantamą	 idėjinį	 turinį	 ir	 didesnį	
autoritetą	studentų	bendruomenėje.
Pasidžiaugus,	 kad	 LSS	 pagaliau	

ima	 kelti	 studentams	 opius	 klausi
mus,	 tenka	 suabejoti	 dėl	 jos	 veiklos	
metodų.	 Po	 titulinės	 diskusijos	 LSS 
nariai	darbavosi	darbo	grupėse	vysty
dami	 sąjungos	 strategiją.	 Tos	 grupės	
apėmė	 komunikacijos,	 žmogiškųjų	
išteklių,	 atstovavimo	 ir	 tarptautinę	
sritis.	 Idėjinį	 vakuumą	 nuolat	 tenka	
kamšyti	 po	 kafkiškomis	 atstovavimo	
gerinimo,	bendruomeniškumo	ar	or
ganizacijos	 stiprinimo	 iniciatyvomis.	

LSS,	 turėdama	puikų	veiklos	 lauką	 –	
socialinę	 dimensiją,	 galėtų	 visas	 jė
gas	nukreipti	 ten.	Deja,	didžioji	dalis	
žmogiškųjų	 pastangų	 išnaudojama	
spręsti	 vidines	 organizacijos	 proble
mas.	Lieka	neatsakyta,	kaip	aktyviai	ji	
pasiryžusi	ginti	studentijos	interesus?	
Ypač	 tarp	politikų	būdama	nepolitiš
ka…
Diskusija	„Vakar“	pateikė	dar	vieną	

paradoksą	 –	 studentų	 visuomeninę	
galią	ir	galimus	veiklos	metodus	jiems	
turi	priminti	rektorius	ir	buvęs	politi
kas.	Vienas	VU	SA	atkūrėjų	Vygaudas	

Ušackas	prisiminė,	kaip	Sąjūdžio	me
tais	 studentų	 atstovai	 stengėsi	 net	 ir	
nekaltus	 profesinius	 klausimus	 poli
tizuoti.	O	tikro	politiškumo	pavyzdys	
buvo	 studentų	 delegatų	 siuntimas	 į	
kitus	SSRS	miestus	aiškinti	vietos	stu
dentijai,	 kodėl	 Lietuva	nori	 atsiskirti	
nuo	Sovietų	Sąjungos.
KTU	 rektorius	 Eugenijus	 Valatka	

prisiminė	 savo	 patirtis,	 tapusias	 de
mokratijos	 pamoka,	 viename	 iš	
Pran	cūzijos	 universitetų	 1994aisiais.	
Studentai	pagal	 vietos	paprotį	 dviem	
savaitėms	universitete	sustatė	barika

das.	 Studentai	 ir	 dėstytojai	 protesta
vo	dėl	geresnių	studijų	sąlygų,	tačiau	
drauge	 reiškė	 solidarumą	 kolegijų	
bendruomenei,	kurias	vyriausybė	no
rėjo	 reformuoti.	 Rektoriais	 žodžiai,	
jog	 studentai	 yra	 didžiulė	 visuome
ninė	 jėga,	skamba	savotiškai,	kai	yra	
itin	 sunku	 įtikinti	 LSS	 išreikšti	 soli
darumą	kitoms	visuomenės	grupėms	
bent	raštu,	nekalbant	apie	protestus.
Prieš	 beveik	 šešis	 dešimtmečius	

lietuvių	 sociologas	 Vytautas	 Kavolis	
apie	 Lietuvių	 studentų	 sąjungą	 rašė:	
„Generacijos	 identiteto	 ieškojimas	 ir	

yra	 studentiškųjų	 organizaci
jų	 veiklos	 kultūrinis	 turinys.	
Priėmęs	 šitokį	 kriterijų,	 tu
riu	 padaryti	 išvadą:	 Studentų	
Sąjungos	 veikla	 savito	 kultū
rinio	 turinio	 beveik	 visiškai	
neturi.	 <…>	 Kuri	 dvasia	 pri
pildo	 veiklą	 ir	 joje	 reiškiasi?	
Kokios	idėjos	skrieja	Studentų	
Sąjungos	 veiklos	 orbito
se?	 Apie	 kultūrinį	 Studentų	
Sąjungos	 veiklos	 turinį	 dar	
nieko	negalima	pasakyti.“
Lietuvių	 studentų	 sąjunga	

buvo	 1951aisiais	 įsteigta	 sa
vanoriška	 organizacija,	 vieni
jusi	ir	atstovavusi	lietuvių	stu
dentus	 JAV.	 Vytautas	 Kavolis,	
buvęs	 sąjungos	 prezidentu	
1952–53	 metais,	 vertino	 jos	
organizacinius	 pasiekimus:	
įsteigtą	 Šalpos	 fondą,	 leidžia
mą	 solidų	 akademinį	 leidinį	
„Lituanus“	ar	indėlį	į	Lietuvos	
laisvės	 reikalą	 –	 1956	 metais	
JAV	viceprezidentui	Richardui	

Nixonui	įteiktą	peticiją	su	40	tūkstan
čių	 parašų.	 Sąjungos	 organizacinė	
veikla,	 rinkiminės	 kovos	 tarp	 skir
tingų	 idėjinių	 grupių,	 programiniai	
idėjų	pristatymai	bei	diskusijų	kupini	
renginiai	mums	atrodo	kaip	nebloga	
siekiamybė.
Bet	Kavolis	buvo	idealistas.	Jam	at

rodė,	 jog	net	 toks	 formalus	 formatas	
kaip	 Lietuvių	 studentų	 sąjunga	 yra	
proga	 susitikti	 įvairių	 pasaulėžiūrų	
atstovams,	 skirtingų	 grupių	 nariams	
bei	 neaiškiems	 pasimetusiems.	 Šis	
susitikimas	reikalingas	žmogiška	pra

politika



šauksmas, nr. 1, 2022 pavasaris 13

sme,	 reikalingas	 jaunajam	 intelek
tualui,	 ideologinių	 grupių	 nariams,	
idant	jie	neapaugtų	samanomis	savų
jų	 grupių	 izoliacijoje,	 taip	 pat	 tiems,	
kurie	 iki	 šiol	 nebuvo	 drįsę	 angažuo
tis	 kokiam	 nors	 bendram	 reikalui.	
Tokiame	 susitikime	 tikiesi	 audringų	
minčių,	 revoliucinių	 šūkių,	 poetinių	
įvaizdžių	sąjūdžiams	 ir	programoms.	
Kavolis	 pasigedo	 ypač	 paskutiniųjų	
elementų.
Lietuvių	 studentų	 sąjungai	 Kavolis	

kėlė	 iš	 pažiūros	 sunkiai	 pasiekiamą	
tikslą	 „ieškoti	 ir	 surasti	 tas	 vertybes,	
kurios	 įprasmintų	 mūsų	 realų,	 kas
dieninį	 gyvenimą…	 atnaujinti	 mūsų	
kultūrinį,	politinį,	visuomeninį	gyve
nimą;	įkvėpti	daugiau	turinio	ir	gyvy
bės	 mūsų	 spaudai“.	 Galbūt	 tai	 buvo	
sunkiai	pasiekiama,	tačiau	gyvename	
laikais,	 kai	mūsiškės	 LSS	 svarstymas	
šiame	kontekste	regisi	kaip	iš	visiškos	
fantastikos	srities.
Nesiimsiu	 spręsti,	 kiek	 tokia	 orga

nizacija	 kaip	 LSS	 galėtų	 imtis	 tokio	
skambaus	 tikslo	 kaip	 surasti	 mū
sų	 kartą	 įprasminančias	 vertybes.	
Tačiau	 suprasdama	 savo	misijos	 pla
tumą,	 neabejotinai	 galėtų	 tapti	 bent	
jau	erdve,	kur	 tos	 vertybės	 susiduria	
viena	prieš	 kitą,	 ar	 dėti	 pastangas	 iš	
esmės	 remti	 skirtingas	 jaunimo	 bei	
studentijos	 kultūrines	 ir	 visuomeni
nes	ambicijas.
Nemaža	 dalis	mūsų	 net	 nenorėtu

me	biurokratinėms	 atstovybėms	pri
skirti	 panašių	 tikslų	 –	 pripažinkime,	
kad	 daugelis	 esame	 linkę	 jas	 tiesiog	
ignoruoti.	 Deja,	 aktyviai	 veikiančių	
studentiškų	 organizacijų	 turime	 ne
daug,	o	išskirtinės	akademinio	jauni
mo	mintys	 ir	pasiekimai	dažniau	pa
vieniui	įsilieja	į	mūsų	kultūrinę	erdvę	
nesijungdamos	į	jaunimą	jungiančius	
leidinius	ar	judėjimus.
Dėl	to	atstovybės	ir	LSS	tampa	vie

nomis	iš	labiausiai	matomų	studentiš
kų	organizacijų.	Deja,	bet	dabartinėje	
padėtyje	jos	negali	pačios	savęs	išgel
bėti.	Šiandien	atsakomybė	yra	kritusi	
studentams	–	jungtis	į	idėjines	grupes	
ir	į	LSS	nešti	sau	rūpimus	klausimus.	
Tik	tokioje	idėjų	kovoje	galima	tikėtis	
vaisingų	rezultatų.	◆

vu sa

D E M O K RAT I J O S  PA RO D I J A
Išsami 2021-ųjų vu sa parlamento rinkimų apžvalga rodo, jog 

studentai yra atriboti nuo savivaldos. Tačiau kodėl atstovybė bijo 
rinkimų reformos?

GUSTAS LUKOŠEVIČIUS IR ORESTAS RAZUMAS

Praėjusiuose	 VU	 SA	 parlamento	
rin	kimuose	 balsavo	 rekordiš

kai	 mažai	 studentų	 –	 1,54	 procento.	
Oficialiai	 SA	 nariai	 į	 priekaištus	 dėl	
rinkimų	 jums	 atsakytų:	 visi	 univer
siteto	 studentai	 turi	 teisę	 balsuoti	 ir	
patys	kandidatuoti	parlamento	rinki
muose,	 o	 tai	 padaryti	 –	 jų	 asmeninė	
atsakomybė.
Prieš	 metus	 VU	 studentų	 parla

mentas	 atmetė	 šauksmininkų	 pa
siūlymą	 dėl	 visuotinių	 parlamento	
rinkimų.	 Užsiėmusi	 apklausomis	 ir	
kompetencijų	 kėlimu	 SA	 problemos	
net	 nepripažino.	 Parlamentą	 sudaro	
beveik	vien	pačios	atstovybės	nariai,	
tad	galbūt	jiems	tiesiog	nesinori	pra
rasti	 palankios	 rinkimų	 sistemos?	
Ankstesniuose	 tekstuose	 jau	 rašėme	
apie	kitų	Lietuvos	universitetų	 rinki
mų	 sistemas	 ir	 tai,	 kokia	 nepatrau
kli	 VU	 rinkimų	 sistema	 atrodo	 kitų	
Europos	 universitetų	 atstovybių	 na
riams.
Jei	 Europoje	 studentų	 aktyvumas	

siekia	 trisdešimt	 procentų	 ir	 jei	 bal
suoti	 išties	 galima,	kodėl	VU	 studen
tai	 tokie	 neaktyvūs?	 Pažvelkime	 į	
2021	 metų	 pavasarį	 vykusius	 VU	 SA 
parlamento	 rinkimus	 –	 nuo	 susipa
žinimo	su	kandidatais	 iki	balsavimo.	
Nebijokite	pasileisti	į	šią	ilgą	procedū

rinę	kelionę	ir	patys	atsakykite,	ar	dėl	
menko	rinkimų	aktyvumo	kalti	patys	
studentai.
Rinkimai	 įprastai	 prasideda	 ne	

ėjimu	 prie	 balsadėžės,	 o	 kandidatų	
įvertinimu.	 Apgalvotam	 sprendimui	
reikia	 nemažai	 laiko,	 tačiau	 rinkėjai	
pirmą	 kartą	 apie	 kandidatus	 sužino	
ataskaitinėsrinkiminės	 konferenci
jos	 metu.	 Tiesa,	 kai	 kurie	 fakultetai	
savo	 konferencijos	 renginio	 aprašy
me	 pasidalina	 SA	 svetainėje	 patal
pintais	dalyvių	aprašais.	Bėda	ta,	kad	
šiais	 metais	 vienintelis	 Matematikos	
ir	 informatikos	 fakultetas	 (MIF)	 pa
sidalino	 tokia	 informacija	 –	 likusių	
14	 fakultetų	 rinkėjai	 į	 konferenciją	
pateko	 apie	 kandidatus	 nežinodami	
nieko.	 Tai	 reikėtų	 interpretuoti	 kaip	
sisteminį	 parlamentaro	 pareigų	 nu
vertinimą,	nes	visų	fakultetinių	atsto
vybių	kandidatų	į	pirmininkus	(vieno	
į	vieną	vietą)	prisistatymai	yra	patei
kiami.
Galbūt	 rinkimų	 organizatoriai	

mąsto:	 jeigu	 iš	 anksto	 žinoma,	 kad	
išsikels	tik	du	kandidatai,	kam	rinkė
jams	 kandidatų	 aprašymai?	 Žinoma,	
niekas	 nedraudžia	 savęs	 reklamuo
ti,	 bet	 renginio	 apraše	 patalpinta	
informacija	 pasiekia	 retą	 studentą.	
Priešrinkiminis	laikotarpis	VU	atrodo	
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itin	nykiai	 lyginant	su	kitais	Europos	
universitetais,	 kuriuose	 vietinės	 SA 
organizuoja	 rinkėjams	 prieinamus	
debatus,	siunčia	laiškus	į	studijų	paš
tus,	 reguliariai	 ir	 neselektyviai	 dali
nasi	informacija	socialinėse	medijose	
ir	savo	interneto	svetainėje.
Įsivaizduokite	Seimo	rinkimus,	kur	

ateidami	balsuoti	nieko	nežinote	apie	
kandidatą.	 Nieko.	 Galbūt	 pasisekė	 –	
kandidatas	jūsų	mokyklos	laikų	drau
gas	ir	jis	paprašė	prabalsuoti.	Visiems	
kitiems	tenka	balsuoti	aklai.	Padėtį	iš	
esmės	keistų,	jei	rinkimuose	dalyvau
tų	 skirtingi	 studentų	 sąrašai	 su	 aiš
kiomis	politinėmis	programomis.	Vis	
dėlto	dabartinėje	sistemoje	atrastume	
tik	vieną	–	studentų	atstovybės	narių	
–	 partiją.	 Apie	 tai,	 kokią	 stagnaciją	
sukelia	vienpartinės	sistemos	kalbėti	
net	 neverta.	 Dėl	 to	 nieko	 keisto,	 jog	
dažniausiai	 nauji	 kandidatai	 į	 parla
mentą	pateikia	ne	opių	visai	 studen
tijai	problemų	sprendimo	būdus,	bet	
naujosios	vadybos	receptus	vidinėms	
SA	 problemoms:	 gerinsime	 komuni
kaciją,	 viešinsime	 savo	 darbus,	 bus	
daugiau	mokymų	mūsų	nariams,	op
timizuosime	kaštus	ir	visų	klišių	lyde
ris	–	gerinsime	studentų	atstovavimą.
Norint	patekti	į	renginį	reikia	užsi

registruoti	 –	 tai	 praktika,	 kurios	 ne
naudoja	 nei	 VDU,	 nei	 kiti	 trisdešimt	
apklaustų	Europos	universitetų.	Kaip	
atrodo	 registracija	 VU	 rinkimuose?	
Konkrečiu	 laiko	 tarpu	 per	 Facebook	
(arba	VU	SA	svetainę)	reikia	rasti	nuo
rodą	į	Google	Forms	apklausą,	joje	su
vesti	informaciją,	tuomet	gauti	laišką	
į	 studijų	paštą,	 kuriame	pateikiamas	
prisijungimas	prie	MS	Teams	platfor
moje	vykstančios	konferencijos,	o	jos	
metu	 pranešamas	 penkių	 minučių	
balsavimo	periodas	 IBalsas	 svetainė
je.
Savo	ruožtu	VDU	studentui	užtenka	

per	 48	 valandas	 patogiu	 laiku	 prisi
jungti	prie	IBalso,	kurio	nuorodą	au
tomatiškai	be	registracijos	gauna	visi	
universiteto	studentai.
Nors	 registracija	 grobia	 studentų	

laiką,	galima	girdėti	SA	narių	pateisi
nimą:	per	kelias	minutes	užsiregistra
vus	galima	toliau	tęsti	studijas	ar	dar

bą	–	norint	balsuoti	už	parlamentarą	
nebūtina	sėdėti	visoje	konferencijoje,	
nes	 yra	 paskelbtas	 kruopščiai	 supla
nuotas	tvarkaraštis.
Problema	 ta,	kad	 tik	keturių	 iš	ke

turiolikos	 fakultetų	 parlamentarų	
prisistatymai	 vyko	 nurodytu	 laiku.	
De	vyniuose	 fakultetuose	 parlamen
tarų	 prisistatymai	 ženkliai	 vėlavo:	
nuo	penkiolikos	minučių	iki	valandos	
(MF).	 Pagal	 tvarkaraštį	 didžioji	 dalis	
prisistatymų	 turi	 trukti	 10–15	 minu
čių,	nors	išties	trunka	20–25.	Tebūnie,	
žmogiška	 paklaida.	 Tačiau	 abiejose	
konferencijose,	kuriose	dalyvavo	trys	
kandidatai,	o	ne	minimalus	kandida
tų	 skaičius,	 prisistatymai	 ir	 debatai	
truko	virš	40	minučių.
Tai	parodo	tris	dalykus.	Pirma,	rin

kėjams	 įdomios	 kandidatų	 idėjos	 ir	
jų	 siūlomi	 pokyčiai.	 Jie	 klausia,	 nori	
išgirsti	 diskusiją.	 Kai	 rinkėjams	 su
teikiama	 galimybė	 rinktis,	 jie	 nori	
rinktis.	Antra,	renginio	organizatoriai	
mano,	 kad	 kandidatų	 idėjas	 galima	
pristatyti	 ir	 išsakyti	 vidutiniškai	 per	
mažiau	 nei	 dvylika	minučių.	 Trečia,	
jei	nori	pirmą	ir	vienintelį	kartą	susi
pažinti	su	kandidatu,	turi	dalyvauti	vi
soje	 konferencijoje,	 nes	 tvarkaraščio	
informacija	klaidinga.	Tas	pats	galioja	
ir	balsavimo	laikui	–	nė	vienas	šių	me
tų	 balsavimas	 neprasidėjo	 nurodytu	
laiku.	CHGF	 ir	TSPMI	balsavimas	vė
lavo	virš	valandos,	tuo	tarpu	MIF	pra
sidėjo	 penkiolika	 minučių	 anksčiau.	
Vidutinio	 balsavimo	 pradžia	 vėlavo	
36	minutes	ir	tai	atbaido	nuo	rinkimų	
dirbančius	ar	intensyviai	studijuojan
čius	studentus.	
Vėl	 įsivaizduokime	 Seimo	 rinki

mus	–	net	ir	įveikus	painią	registraci
jos	 sistemą,	 turėtumėte	 dalyvauti	 su	
rinkimais	 nesusijusioje	 trijų	 valandų	
konferencijoje.	Ar	pasiryžtumėt?
Keliolikai	nuožmių	studentų,	išken

tusių	virš	 trijų	valandų	 leidžiama	su
sipažinti	 su	 kandidatais.	 Vidutiniam	
kandidatui	 skiriama	 6	 minutės	 pri
sistatyti	 ir	 atsakyti	 į	 klausimus.	Kaip	
per	kelias	minutes	potencialus	atsto
vas	sugeba	perteikti	savo	idėjas?
Sunkiai.	 Galbūt	 dėl	 to	 nemaža	 da

lis	 kandidatų	 save	pristato	 tik	 CV	 at

pasakojimu?	 Bent	 trečdalis	 išrinktų	
kandidatų	save	pristatė	padiktuodami	
anksčiau	 užimtas	 pozicijas	 SA.	 Nors	
pareigos	 Etikos	 komisijoje	 prasmin
gos,	tai	savaime	neleidžia	spręsti	apie	
kandidato	 galimybes	 atstovauti	 stu
dentams.
Deja,	 tai	 niūrios	 sistemos	 simp

tomas.	 Pavyzdžiui,	 Kauno	 fakulteto	
konferencijos	 pirmininkas	 Klaudijus	
Melys	(dvi	kadencijas	ėjęs	VU	SA	pre
zidento	 pareigas),	 išgirdęs	 konferen
cijoje	 nedalyvaujančios	 kandidatės	
buvusių	SA	pareigų	pristatymą,	teigė:	
„atrodo,	 stiprios	 kandidatės	 į	 parla
mentą“.	Kitais	žodžiais,	stiprus	kandi
datas	nėra	 tas,	kuriam	rūpi	studentų	
problemos	ar	kuris	turi	stiprių	idėjų,	
o	tas,	kurio	ilgas	CV.
Po	 prisistatymo	 rinkėjai	 gali	 už

duoti	 klausimus,	 tačiau	 patys	 kan
didatai	 negali	 replikuoti	 vienas	
kitam.	Užsiėmimas	 tokia	 įžūlia	prak
tika	 –	 diskusija	 –	 organizatorių	 uo
liai	 nutildomas.	 Filosofijos	 fakulteto	
rinkimuose	 skambėjo	 grėsmingas	
kaltinimas:	„prasideda	diskusija“.
Nevykusioje	 rinkimų	 sistemoje	

laiko	 trūkumas	 tikrai	 aktualus,	 nors	
esant	 poreikiui	 moderatorius	 prail
gina	 debatus	 dvidešimčia	 minučių.	
Tokia	 debatų	 forma	 prieštarauja	 bet	
kokiai	 idėjų	 kovai	 ir	 galimybei	 net	
ir	 paviršutiniškai	 susipažinti	 su	 stu
dentų	atstovais.	Nukenčia	ir	rinkėjas,	
ir	 kandidatas.	 Tačiau	 atstovybinin
kų	 „partija“	 gali	 džiaugtis	 palaikoma	
tvarka:	 tokioje	 diskusijoje	 kardina
liai	 permąstyti	 SA	 veiklas	 ir	 darbus	
studentijos	 naudai	 nėra	 įmanoma,	 o	
leidžiami	 smulkūs	 asmeniniai	 prisi
statymai	 nekeičia	 nusistovėjusio	 sta
tus	quo.	
Nebūtinai	 Seimo	 rinkimų	 debatai	

yra	 siekiamybė,	 bet	 būtų	 keista,	 jei	
juose	paskutinis	kandidatas	interpre
tuotų	pirmuosius	kaip	nori,	o	 jie	ne
galėtų	 jo	 pataisyti.	 Arba	 paskutinis	
pasakytų	 visišką	 nesamonę,	 o	 prieš	
jį	 kalbėję	 tylėtų,	 nes	 būtų	 apkaltinti	
„diskusija“.
Šiais	metais	 VU	 SA	 rinkimuose	 42	

parlamentarai	 išrinkti	be	 jokios	kon
kurencijos.	Įstatai	nenurodo	minima
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laus	balsų	skaičiaus,	kurį	turi	surinkti	
išsikėlęs	–	tiesiog	turėk	daugiau	už	ki
tus.	Jeigu	į	dvi	vietas	kandidatuoja	du	
kandidatai	–	užtenka	vieno	balso.
Pandemija,	 lėmusį	 internetinį	bal

savimą,	 priverčia	 atlikti	 bent	 paro
domuosius	 balsavimus.	 Anksčiau	 tai	
nebuvo	būtina:	kad	taptum	„išrinktu“	
visų	 universiteto	 studentų	 atstovu,	
pakako	 bendro	 (keliolikos	 SA	 narių)	
nutarimo.	 Trumpai	 tariant,	 kandida
tų	ir	studentų	atstovų	vietų	skaičiaus	
santykis	 panašus	 kaip	 rinkimuose	 į	
1940ųjų	 Liaudies	 Seimą	 ar	 kituose	
sovietiniuose	 rinkimuose	 –	 vienas	
partijos	 paskirtas	 kandidatas	 į	 vieną	
renkamą	vietą.
Devyni	 parlamentarai	 išrink

ti	 laužant	 SA	 taisykles.	 Filologijos,	
Filosofijos	 ir	 Teisės	 fakultetų	 kon
ferencijose	 nesusidarė	 kvorumas.	
Konferenciją	 tokiu	 atveju	 reikia	 pa
kartoti	vėliau,	bent	po	dviejų	savaičių.	
Tačiau	organizatoriams	tai	nė	motais	
–	 pakartotinės	 konferencijos	 buvo	
surengtos	po	kelių	minučių.	Balsuoti	
gali	 tie,	 kurie	 iš	 anksto	 žino,	 kada	 ir	
kurios	taisyklės	bus	laužomos.
VU	 SA	 rinkimuose	 negali	 balsuoti	

visi.	 Nesvarbu,	 ką	 nurodo	 organiza
cijos	 dokumentai	 –	 jų	 vis	 tiek	 įžūliai	
nesilaikoma.	 Empiriniai	 duomenys,	
kitų	 universitetų	 SA	 atstovai	 ir	 svei
kas	 protas	 sako:	 studentai	 balsuoja,	
jeigu	 jiems	 leidžiama	 balsuoti.	 VU 
reikia	 visuotinių	 studentų	 rinkimų.	
Apie	rinkimus	į	Liaudies	Seimą	ir	vi
są	sovietinės	„demokratijos“	tradiciją	
užsiminta	ne	veltui.	Iš	atstovybės	na
rių	pasiteisinimų	peršasi	viena	išvada	
–	dabartinė	rinkimų	sistema	SA	orga
nizacijai	 yra	 patogi,	 leidžia	 išvengti	
realios	konkurencijos	ir	privilegijuoti	
vienos	ir	teisingos	„partijos“	narius.
Nėra	 poreikio	 atšaukti	 simbolinę	

vertę	 turinčias	 ir	 tradicija	 tapusias	
konferencijas.	Elektroniniai	rinkimai	
į	parlamentą	gali	vykti	ne	jos	metu,	be	
išankstinės	registracijos	 ir	bent	kele
tą	dienų,	o	dar	geriau	–	savaitę.	Prieš	
pusantrų	metų	šauksmininkų	 teiktas	
pasiūlymas	niekur	nedingo	 ir	niekas	
netrukdo	naujam	VU	SA	parlamentui	
imtis	jo	svarstymo.	◆

kronikos

U K RA I N A I Š  P I R M Ų  L Ū P Ų
Apie karo pradžią – vu alumnė ukrainietė Oleksandra Petrauskaitė.

KĘSTUTIS GRUMODAS

Devintoji	 karo	 Ukrainoje	 die
na.	 Vakarinės	 Ukrainos	 sienos	

link	 važiuoja	 Vilniaus	 universiteto	
alumnės	 ukrainietės	 Oleksandros	
Petrauskaitės	 automobilis.	 Net	 ir	
kelionės	 metu	 ji	 randa	 laiko	 pasi
kalbėti	 su	 savo	 magistrinio	 darbo	
vadove	 ir	 VU	 Istorijos	 fakulteto	 stu
dentais.	Zoom	skambučio	metu	šalia	
Oleksandros	 matau	 jos	 bendrakelei
vius	 –	miegančią	 seserį	 bei	 greta	 sė
dintį	šunį	(katė	liko	namuose).	Nors	iš	
Kyjivo	 priemiesčių	 Oleksandros	 šei
ma	 išvažiuoja	 tik	 dabar,	 ji	 sako,	 kad	
ukrainiečiai	buvo	pasiruošę	karui	dar	
gerokai	 prieš	 nuskambant	 pirmajai	
oro	pavojaus	sirenai.
„Buvome	 šokiruoti,	 tačiau	 nepani

kavome“,	–	teigia	ji.	„Šeima	bei	drau
gai	 iš	 anksto	 ruošėsi	 tokiai	 invazijai,	
todėl	jau	buvo	susikrovę	lagaminus	su	
dokumentais	 bei	 svarbiausiais	 daik
tais.	Mano	mama	bei	 draugai	 praėjo	
paramedikų	 kursus,	 nes	 jų	 gali	 pri
trūkti	karui	prasidėjus.	Buvome	šoki
ruoti,	tačiau	turėjome	ir	planą	A,	ir	B,	
ir	C.“
Rankoje	 laikomas	 telefonas	 nenu

spėjamai	juda,	šokinėja	–	taip	pat	kaip	
ir	pokalbio	ryšio	kokybė.
Viena	 iš	Rusijos	pradėto	karo	stra

tegijų	 yra	 kuo	 labiau	 apsunkinti	 ko
munikaciją	 tarp	 ukrainiečių.	 Į	 šalį	
įsiveržę	kareiviai	 gadina	 elektros	bei	
telekomunikacijų	 infrastruktūrą,	 dėl	
to	 atsiranda	 reikšmingų	 interneto	
trukdžių	visoje	 šalyje.	Tikėtasi	 sukel
ti	 kuo	 didesnę	 suirutę,	 kurios	 dėka	
Putinas	 ir	 jo	karo	 strategai	galėtų	be	
didesnių	 problemų	 užimti	 Kyjivą,	 o	
atsikratę	 dabartinės	 valdžios,	 sosti
nėje	įtvirtinti	marionetinę	prorusišką	
valdžią.	Akivaizdu,	kad	jų	planai	visiš
kai	 nepasiteisino	 –	 tam	 pasipriešino	
su	 milžinišku	 užsidegimu	 bei	 drąsa	
kovojantys	Ukrainos	žmonės.

Pašnekovė	teigia,	jog	„šalyje	nebėra	
kelio	 ženklų,	 itin	 sunku	 susigaudyti,	
kur	esi“.	Ukrainos	kelininkai	užsiima	
masiniu	 kelio	 ženklų	 išmontavimu,	
vietoj	 jų	 statomi	 Putiną	 bei	 jo	 agre
siją	 pašiepiantys	 užrašai,	 dažnai	 ir	
su	Gyvačių	saloje	 ištarta	garsiąja	fra
ze.	Tokia	strategija,	panašu,	yra	gana	
veiksminga,	 mat	 Rusijos	 kariai	 dėl	
tarptautinių	 sankcijų	 nebeturi	 priei
gos	prie	interneto	ir	gali	naudotis	tik	
popieriniais	 žemėlapiais.	 Tai	 tik	 dar	
labiau	 apsunkina	 prastai	 organizuo
tą	agresoriaus	kariuomenės	 logistiką	
–	 vieną	 svarbiausių	 Putino	 invazijos	
žlugimo	priežasčių.
Nepaisant	 dingusių	 kelio	 ženklų,	

suprastėjusių	galimybių	komunikuoti	
ir	 virš	 galvų	 skraidančių	 naikintuvų,	
ukrainiečiai	 stengiasi	 išlaikyti	 sveiką	
protą	 ir	 bent	 dalį	 normalaus	 gyveni
mo	ritmo.
„Vasario	 24ąją	 buvo	 mano	 sesers	

gimtadienis,	 taigi	 nusprendėme	 likti	
namie	 ir	 pažiūrėti,	 kaip	 viskas	 atro
dys	po	vienos	dienos.	Kitą	dieną	šven
tėme,	kepėme	tortą.	Tokie	kasdieniai	
dalykai	 ir	 kalbėjimasis	 tarpusavyje	
padeda	nukreipti	mintis.“
Nors	 pati	 Oleksandra	 nebėra	 stu

dentė,	 jos	 sesuo	 prieš	 karo	 pradžią	
dar	mokėsi	mokykloje.	Dabar	mokslai	
sustabdyti	–	visi	mokiniai	išėjo	„atos
togauti“.	 Nepaisant	 to,	 tėvai	 skatina	
vaikus	 užsiimti	 aktyvia	 veikla	 inter
nete,	 pavyzdžiui,	 papildomomis	 an
glų	 kalbos	 pamokomis.	Norima,	 kad	
jie	 veiktų	 „bet	 ką,	 kas	 padėtų	 jiems	
prisiminti	 savo	 seną,	 normalų	 gyve
nimą…	 jaustis	 saugiai	 bei	 stabiliai“.	
Pačiai	Oleksandrai	tai	padaryti	pade
da	piešimas.
Ukrainiečiai	taip	pat	atranda	kolek

tyvinių	 būdų	 susidoroti	 su	 traumuo
jančia	 karo	 patirtimi.	 „Manau,	 jog	
humoras	ir	optimizmas	yra	aukščiau
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sio	 lygio	proto	apsaugos	priemonės“,	
–	 teigia	 Oleksandra.	 „Pastarosiomis	
dienomis	 sklindantys	 juokeliai	 bei	
memai	išties	padeda	žiūrėti	į	ateitį	su	
viltimi.“
Nepaisant	 sudėtingos	 karinės	 si

tuacijos,	 būtent	 vilties	Ukrainoje	ne
trūksta.	Pastarosiomis	savaitėmis	vie
nas	iš	neabejotinų	jos	šaltinių	yra	jos	
prezidentas	Volodymyras	Zelenskis.
„Visi	 mes	 buvome	 šokiruoti	 ir	 nu

stebę,	 gerąja	 prasme,	 –	 šypteli	 ji,	 –	
tikrai	 nesitikėjome,	 kad	 prezidentas	
liks	šalyje.	Tai	išties	yra	didžiulė	mo
ralinė	parama,	 tai	mane	 įtikina,	 kad	
laimėsime“.
Zelenskio	 ryžtas	 bei	 drąsa	 padeda	

sustiprinti	pasitikėjimą	Ukrainos	ins
titucijomis	 –	 būtent	 jas	 Oleksandra	
įvardina	kaip	pagrindinius	patikimos	
informacijos	 šaltinius:	 „Internete	
seku	 Ukrainos	 karines	 pajėgas,	 pre
zidentą,	 pasienio	 institucijas“,	
–	teigia	ji.	„Taip	pat	ir	keletą	soci
alinių	medijų	kanalų	Facebooke	
bei	 Telegrame,	 bet	 juose	 infor
macija	objektyvi,	du	kartus	pati
krinama…	bet	 labiausiai	 valsty
bines,	viešas	institucijas.“
Karo	metu	Ukrainoje	toks	pa

sitikėjimas	 vienas	 kitu	 stebinti	
nebeturėtų.	 „Kiekvienas	 asmuo	
prisideda	 taip,	 kaip	 tik	 sugeba.	
Iliustratoriai	–	ar	vyrai,	ar	mote
rys	–	kuria	iliustracijas	žinioms,	
kad	 žmonės	 pasijustų	 geriau.	
Vertėjai	 verčia,	 šefai	 gamina,	
žmonės,	kurie	moka	siūti	drabu
žius	tą	ir	daro.	Visi	yra	įsitraukę“,	
–	 ukrainiečių	 demonstruojamo	
solidarumo	pavyzdžius	vardija	pašne
kovė.
Oleksandra	 džiaugiasi,	 kad	 toks	

vienas	kito	palaikymas	paplitęs	visoje	
šalyje.
„Žiniose	 girdėjau,	 kad	 mažame	

cen	trinės	 Ukrainos	 Vinycios	 mieste
lyje	moterys	per	vieną	dieną	pagami
no	2,5	 tonos	koldūnų.	Tai	 rodo,	kaip	
eiliniai	 žmonės,	 civiliai,	 kurie	negali	
prisidėti	finansiškai	ar	paimti	į	rankas	
ginklo,	daro	tai,	ką	gali.“
„Net	ir	pilnai	okupuotuose	miestuo

se	 yra	 socialinės	 komandos,	 teikian

čios	 maistą,	 vaistus,	 medicininę	 pa
galbą	 ir	 tą	daro	visiškai	nemokamai.	
<…>	Ačiū	tiems	žmonėms	už	tai,	kad	
padeda	vieni	kitiems.“
Oleksandra	taip	pat	daro	tai,	ką	ga

li.	 Konflikto	 pradžioje	 ji	 vertė	 ukrai
nietiškas	žinias	į	lietuvių	kalbą,	vėliau	
per	pažįstamus	lietuvius	susisiekė	su	
žurnalistais,	kurie	iš	jos	ėmė	interviu	
bei	klausėsi	komentarų.
„Mano	 tėvas	 taip	 pat	 prisijungė	

prie	 Ukrainos	 kariuomenės,	 tačiau	
visiškai	neturėjo	amunicijos,	tad	ban
džiau	jos	surasti	Vilniuje.	Viskas	įvyko	
labai	 greitai:	 radau	 ir	 a	muni	ci	jos,	 ir	
me	di	ka	me	n		tų,	o	tada	ga	vau	žinutę	iš	
Vilniaus	universiteto,	kad	paketas	bu
vo	 sėkmingai	perduotas	Lvivo	miest
ui.“
Konflikto	 pr	adžią	 praleidusi	 mies

telyje	 netoli	 Ky	jivo,	 dabar	 uk	rainietė	
su	šeima	keliauja	Lietuvos	link.

„Iki	 šiol	 bandžiau	 sujungti	 žmo
nes:	 vairuotojus,	 tiekėjus,	 organiza
torius,	 tačiau	dabar	keliauju	į	Vilnių,	
kur	 turėsiu	 ieškoti	 naujų	 veiklų.	 Čia	
daug	 kas	 savanoriauja,	 tad	 žiūrėsiu,	
kur	 trūksta	 rankų	 ir	 pamatysime.	
Neįsivaizduoju	 savęs	 nepadedančios	
savo	 šeimai	 bei	 draugams,	 tad	 buvo	
itin	sunku	išvažiuoti“,	–	teigia	ji.
Važiuojant	 nuo	 Rusijos	 užpultos	

rytų	 Ukrainos	 pusės	 link	 vakaruose	
esančios	sienos,	kraštovaizdis	keičia
si.	Paklausta	apie	matytus	vaizdus,	po	
ilgos	tylos	Oleksandra	atsako,	kad	su

bombarduoti	 miestai	 atrodo	 tuščiai,	
beveik	apokaliptiškai.	„Vakar	naktį	va
žiuojant	 pro	Lucką	 visa	 elektra	 buvo	
išjungta,	kad	būtų	saugiau	–	tada	ru
sų	pilotai	nemato,	kur	mesti	bombas.	
Patirtis	 yra	 visiškai	kitokia,	 ją	 sunku	
apibūdinti.	Visi	keliai	užblokuoti,	ant	
jų	 guli	 daug	 medžių,	 tačiau	 vakarų	
Ukrainoje	 situacija	 geresnė	 –	 ji	 su
griauta	 ne	 tiek	 ir	 joje	 jaučiuosi	 sau
giau	nei	centrinėje	ar	rytų	Ukrainoje.“
Artėjant	 atakai	 iš	 oro,	 Ukrainos	

miestuose	 pradeda	 kaukti	 pavojų	
skelbiančios	 sirenos	 –	 ženklas	 kuo	
skubiau	ieškoti	prieglobsčio	slėptuvė
se	ar	bunkeriuose.	Toks	signalas	gali	
prasidėti	 bet	 kada,	 o	 pasislėpti	 gali	
tekti	 itin	 greitai.	 Nors,	 pasak	 ukrai
nietės,	tam	tikru	dienos	metu	oro	ata
kų	pavojus	yra	sąlyginai	mažesnis.
„Viena	 mano	 draugė	 namuose	

bandė	 gaminti	 maistą,	 kepti	 mėsą,	
tačiau	 būtent	 tada	 pasigirdo	 si
rena.	Pavojui	nurimus	ir	 jai	grį
žus	namo,	signalas	vėl	skambėti	
pradėjo	vos	po	5	minučių,	tad	ji	
turėjo	dar	kartą	grįžti	į	slėptuvę.	
Žmonės	 turi	 būti	 pasiruošę	 bet	
kada	 viską	 mesti	 ir	 bėgti	 slėp
tis,	 bet	 tą	 daryti	 labai	 greitai.	
Tai	komplikuota	situacija,	tačiau	
infrastruktūra	 veikia	 ir	 suteikia	
galimybę	išgyventi.“
Paklausta,	 kiek	 valandų	

Oleksandra	miega,	ji	tik	nusijuo
kia:	 „Šiandien	 yra	 antra	 mūsų	
kelionės	diena.	Šiąnakt	buvo	2	ar	
3	[valandos].“
Nepaisant	 visų	 vargų,	 pavojų	

ir	 miego	 trūkumo,	 kaip	 ir	 visa	
Ukrainos	 valstybė,	 mergina	 spindu
liuoja	 viltimi:	 „Nepažįstu	 nė	 vieno	
žmogaus	savo	rate,	kuris	yra	pesimis
tiškai	 nusiteikęs	 ir	 mano,	 kad	 karą	
pralaimėsime.“
Nors	 itin	 drastiškas	 ekonomines	

sankcijas	 patyrusi	 Rusija	 nepanašu,	
kad	planuoja	atsitraukti,	karo	žiauru
mų	paliesta	Ukraina	galvą	laiko	iškė
lusi	aukštai.	Nepaisant	prasidedančio	
trečiojo	derybų	raundo	tarp	Ukrainos	
ir	 Rusijos	 atstovų,	 artimiausiu	 metu	
šiam	karui	pabaigos	nesimato.	Ir	visgi	
viltis	visada	miršta	paskutinė.	◆

visuomenė
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klimato krizė

B E N D RA S  I N T E R E SA S
Studentijos ir klimato aktyvistų keliami klausimai tik iš pirmo žvilgsnio turi mažai bendro. 

Abi problemų grupės kyla dėl sisteminių visuomeninės santvarkos ydų.

VILTĖ ZAVECKAITĖ

2019ųjų	 liepos	 27	 dieną	 oficialiai	
tapau	 Vilniaus	 universiteto	 psi

chologijos	bakalauro	studente.	Praėjo	
maždaug	du	mėnesiai,	 kol	 tapau	po
litiškai	angažuota.	Pirmiausia	įsitrau
kiau	 į	 klimato	 judėjimo	 Fridays	 for	
Future	Vilniaus	komandos	renginius.	
Nors	 2019ųjų	 rugsėjį	 klimato	 akty
vizmas	 jau	 buvo	 pasiekęs	 apogėjų,	
tuo	 metu	 pajaučiau	 pamažėle	 tarp	
studentų	 augančią	 politinę	 apatiją.	
Protestuose	pasigesdavau	bendrakur
sių,	todėl	pradėjau	kelti	klausimą:	ko
kios	 priežastys	 lemia,	 kad	 tiek	 daug	
sąsajų	 turinčios	 aktyvizmo	 kryptys	
nėra	linkusios	bendradarbiauti?
Sugrįžkime	prie	 judėjimo,	kurį	pa

žįstu	 geriausiai.	 Fridays	 for	 Future	
savo	 veiklos	 taktikomis	 yra	 kiek	ma
žiau	 radikalus,	 nehierarchinis,	 de

centralizuotas	 ir	 intersekcionalus	
judėjimas,	 kuris	 skatina	 jungtis	 dėl	
klimato	 ir	 gamtosaugos	 problemų	
sunerimusį	 jaunimą.	2019ųjų	vasarą	
Lozanoje	 vykusiame	 tarptautiniame	
Fridays	 for	 Future	 aktyvistų	 suvažia
vime	buvo	suformuluoti	trys	judėjimo	
reikalavimai.	 Pirma,	 išlaikyti	 pasau
lio	 vidutinės	 temperatūros	 pakilimą	
žemiau	 1,5	 °C,	 lyginant	 su	 ikipramo
niniu	 lygiu.	Antra,	užtikrinti	klimato	
teisingumą	ir	tai,	kad	kovoje	su	klima
to	krize	atsakomybė	būtų	paskirstyta	
teisingai.	 Trečia,	 priimti	 klimatą	 lie
čiančius	 sprendimus	 remiantis	 nau
jausiais	ir	patikrintais	mokslo	duome
nimis.
Panašūs	 reikalavimai	 ir	 vertybės	

pastebimi	 ir	 radikalesniuose	klimato	
bei	aplinkosaugos	judėjimuose.	2021

ųjų	gegužės	21	dieną	Lietuvoje	šaknis	
įleido	 77	 šalyse	 išaugęs,	 decentrali
zuotas	 ir	 intersekcionalus	 Extinction	
Rebellion	judėjimas,	kuris	vienija	stu
dentų,	mokslo	 darbuotojų	 ir	 klimato	
krizės	 paliestų	 darbininkų	 grupes.	
Extinction	Rebellion	taip	pat	kelia	tris	
pagrindinius	reikalavimus.
Pirmasis	 reikalavimas	 –	 sakyti	 tie

są.	 Judėjimo	 nariai	 reikalauja,	 kad	
„valdančiosios	 institucijos	 ir	 spauda	
aiškiai,	 teisingai	 ir	visiems	supranta
mai	skelbtų	kritinę	klimato	ir	ekologi
nės	krizės	situaciją	ir	bendradarbiau
dami	 su	kitomis	 institucijomis	 visais	
įmanomais	būdais	praneštų	apie	rei
kiamų	 pokyčių	 skubumą“.	 Antrasis	
–	veikti	dabar.	 Judėjimo	nariai	reika
lauja,	 kad	 „valdančiosios	 institucijos	
bei	 didžiausią	 grėsmę	 keliantys	 pra
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monės	sektoriai	veiktų	jau	dabar,	su
stabdytų	biologinės	įvairovės	nykimą	
ir	iki	2025	metų	sumažintų	šiltnamio	
efektą	 sukeliančių	 dujų	 išmetimą	 iki	
grynojo	nulio“.	Trečiasis	judėjimo	rei
kalavimas	paliečia	veiklą	už	politikos	
ribų.	 Judėjimo	nariai	 reikalauja,	 kad	
„vyriausybė	 savo	 sprendimus	 klima
to	 ir	 ekologinio	 teisingumo	 temomis	
priimtų	 Piliečių	 asamblėjos	 pagalba,	
suteikdama	 politinės	 galios	 patiems	
piliečiams,	kurie,	susirinkę	sušaukto
je	asamblėjoje,	turėtų	galimybę	disku
tuoti	 ir	 suformuoti	 rekomendacijas,	
pateikiamas	 valdančiosioms	 institu
cijoms“.
Studentų	 ir	 klimato	 aktyvistų	 spr

en	džiamos	 problemos	 tik	 iš	 pirmo	
žvilgsnio	 gali	 atrodyti	 nesusijusios.	
Pirmiausia	mus	 sieja	 švietimo	 koky
bės	 poreikis.	 Ir	 studentų,	 ir	 klimato	
judėjimai	reikalauja	atkreipti	dėmesį	
į	 švietimo	 sistemos	 ydas.	 Akivaizdu,	
kad	mokslinių	straipsnių	apie	klimato	
krizę	 populiarinimas,	 tinkamas	 žur
nalistų	ir	mokslininkų	bendradarbia
vimas,	su	ekosofija	bei	klimato	krize	
susijusių	 temų	 įtraukimas	 į	universi
tetų	 ir	 mokyklų	 švietimo	 programas	
yra	 vienas	 svarbiausių	 žingsnių,	 pa
dedančių	pritraukti	daugiau	žmonių	į	
klimato	judėjimus.
Antra,	 mus	 sieja	 suvokimas,	 kad	

problemos,	su	kuriomis	susiduriame	
nuolat	 ir	 kurias	 mėginame	 spręsti,	
kyla	 iš	 neužkamšomų	 ekonominės	
ir	 politinės	 sistemos	 trūkumų	 ir	 dėl	
to	 reikalauja	 sprendimų,	 orientuotų	
į	 sisteminius	 pokyčius.	 Lietuvos	 stu
dentijos	 keliamos	 valgyklų,	 bendra
bučių	sąlygų	ir	nuomos	kainų,	studen
tų	 praktikų	 apmokėjimo,	 stipendijų	
dydžio,	paskolų	prieinamumo	ir	švie
timo	 sektoriaus	 finansavimo	 proble
mos	 nuolat	 įstringa	 britų	 kultūros	 ir	
politikos	kritiko	Marko	Fisherio	 įvar
dintose	 nesibaigiančio	 biurokratinio	
labirinto	ir	atsakomybės	nusikratymo	
struktūrose.
Klimato	krizė	taip	pat	neištrūksta	iš	

sisteminių	problemų	sąrašo.	Klimato	
krizės	kontekste	mes	susiduriame	su	
atsakomybės	 nusikratymu,	 kai	 rei
kalaudami	 laikytis	 teisinių	 įsiparei

gojimų	 ir	 nustatyti	 teisines	 sąlygas,	
kurios	 tinkamai	 apribotų	 Vilniaus	
miesto	 medžių	 kirtimus,	 išgirsta
me	 ir	 savivaldybės	 tarybos	 narių,	 ir	
Aplinkos	 ministerijos	 tvirtinimą	 esą	
jie	patys	negali	priimti	sprendimų.

Mes	 kartu	 susiduriame	 su	 naiviu	
įtikėjimu	į	 individualaus	veiksmo	ga
lią	 –	 klimato	 krizės	 kontekste	 ištisus	
dešimtmečius	 vyrauja	 nusistatymas,	
jog	tavo	aktyvizmą	geriausiai	matuoja	
balsavimas	pinigine.	Net	metų	metus	
stebėdami,	kaip	tie	individualūs	pasi
rinkimai	 ne	 visuomet	 keičia	 tikrovę,	
galime	 atsisakyti	 vartoti	 klimatui	 ža
lingus	 produktus.	Vis	 dėlto	 teisingas	
vartojimas	 neatsispindi	 korporacijų	
ga	mybos	 programose.	 Mes	 matome,	
kaip	mažinamos	taršių	prekių	kainos	
ar	 darbuotojų	 atlyginimai,	 reikalin
gi	 įpirkti	 brangesniems,	 bet	 aplinkai	
draugiškiems	produktams.
Mes	 taip	 pat	 išgyvename	 neįpras

tą	 momentą,	 kai	 kapitalizme	 perra

šomos	 sąvokos	 labai	 lengvai	 tampa	
tikrovės	 dalimi:	 dabartinė	 mūsų	 so
ciopolitinės	 sistemos	 faktinė	 padėtis	
tampa	 vertybe,	 o	 prigimtinės	 teisės	
–	 privalumais	 ir	 rekomendacijomis.	
Tarp	studentų	tai	atsiskleidžia	vis	dar	
neįgyvendinta	 galimybe	 visą	 dėmesį	
skirti	 studijoms,	 o	 ne	 jas	 derinti	 su	
darbu,	 ir	gauti	kokybišką	švietimą,	o	
klimato	kontekste	–	turėti	ateitį.
Dėl	šios	priežasties	mes	nebetikime	

galimybe	žvelgti	į	studentų	problemas	
ar	klimato	krizę	kaip	į	vakuume	egzis
tuojančias,	 su	 ekonominėmis	 ir	 po
litinėmis	 struktūromis	 nesusijusias	
problemas.
Studentus	ir	klimato	aktyvistus	sie

ja	judėjimų	kūrimui	reikalinga	ekolo
gija.	 Šis	 bendrumas	 minimas	 Felixo	
Guattari	 ekosofijos	 koncepcijoje,	 ku
ri	apjungia	tris	ekologijas:	mentalinę	
(pasireiškiančią	 viršindividualiu	 ir	
individualiu	 lygmenimis),	 socialinę	
(visuomenės	grupių)	 ir	gamtinę.	Šios	
ekologijos	susiveda	į	vienį.	Koncepcija	
teigia,	 kad	 „žmogaus	 ryšių	 su	 sociu
mu,	 psichika	 ir	 gamta	 trūkinėjimas	
vyksta	ne	 vien	dėl	 aplinkos	 ir	 objek
tyvumo	taršos,	o	ir	dėl	fatalistinio	pa
syvumo,	 skendėjimo	 ribotuose	 savęs	
suvokimuose,	 nenuovokume,	 kuris,	
lygiai	kaip	ir	gamtinėje	plotmėje,	ma
žina	 įvairovę	 ir	 kelia	 iššūkį	 tvariam	
skirtingų	 rūšių	 sugyvenimui“.	 Taigi,	
remiantis	 šia	 ekosofijos	 koncepcija,	
būdai,	galintys	užtikrinti	 ir	studentų,	
ir	klimato	judėjimų	veiklai	reikalingą	
esybių	įvairovės	išlikimą	yra	šie:	prie
šinimasis	 pusiausvyrai,	 fiksuotoms	
prasmėms,	 mokslinėms	 doktrinoms	
ir	pasitikėjimas	 išlaisvintu	kūrybiniu	
procesu,	pasitikėjimas	nuolatiniu	su
grįžimu	į	pradinį	egzistencinį	tašką.
Taigi,	nors	šiandien	jau	nebepaste

bime	 tokio	 gausaus	 studentų	 įsitrau
kimo	į	klimato	aktyvizmą,	tačiau	stu
dentų	ir	klimato	judėjimų	problemos,	
trūkumai	 ir	 jų	 kilmė	 yra	 panašūs.	
Mus	sieja	 švietimo	kokybės	poreikis,	
susidūrimas	 su	 žalingu	 susvetimėji
mu,	susidūrimas	su	kasdienybėje	pra
ktikuojamu	 prigimtinių	 teisių	 perra
šymu	 į	privalumus	 ir	 susidūrimai	 su	
atsakomybės	kratymusi.	◆

visuomenė
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psichologija

Š E I M Ų  M A R ŠO  P O RT R E TA S
Kas žygiuoja po Šeimų maršo vėliava psichologijos studentės akimis.

MIGLĖ PUIKYTĖ

„Homofobai,	 ksenofobai,	 anti
vakseriai,	 tamsuoliai,	 tautos	

dugnas“,	 –	 sako	neretas	 save	blaiviai	
mąstančiu	 žmogumi	 laikantis	 lie
tuvis.	 „Lietuvos	 žmonės,	 patriotai,	
mąstantys	piliečiai,	kovotojai	už	žmo
gaus	teises“,	–	atsako	protestuojantys.	
Politikai,	 politologai,	 įvairių	 sričių	
ekspertai	komentuodami	Šeimų	mar
šo	 aktyvistų	 elgesį	 dažnai	 kalba	 apie	
jausmus	 –	 baimę,	 pyktį,	 nusivylimą,	
neapykantą,	–	taip	paliesdami	psicho
loginę	 protestuotojų	 motyvaciją.	 Vis	
dėlto	 šiandien	psichologijos	mokslas	
siūlo	daug	įvairesnių	politinio	elgesio	
aiškinimo	būdų	nei	 jau	 šablonais	 ta
pusius	pasvarstymus	apie	emocijas.
Nenuvertinant	 išties	 didelės	 pas

tarųjų	 reikšmės,	 siūlau	 pažvelgti	 į	
keletą	 kitų,	 Lietuvoje	 mažiau	 pažįs
tamų	 politinės	 psichologijos	 sąvokų.	

Derinamos	 tarpusavyje,	 jos	 jau	 kelis	
dešimtmečius	leidžia	mokslininkams	
pateikti	 įvairiapusiškus	 radikalaus	
po	litinio	 elgesio	 paaiškinimus.	 Mes,	
savo	ruožtu,	galime	lengviau	suprasti,	
kodėl	 seniai	pažįstama	draugė,	visad	
miela	 teta,	 šmaikštus	 mokytojas	 ar	
pagyvenęs	kaimynas	jau	ruošia	plaka
tus	kitam	maršui.
Dešiniojo	 autoritarizmo	 tyrimai	

prasidėjo	 XX	 amžiaus	 viduryje.	 Tuo	
metu	 Berkeley	 universiteto	 moks
lininkų	 grupė	 su	 Theodoru	 Adorno	
priešakyje	iškėlė	klausimą,	kaip	žmo
nių	turimi	prietarai	gali	padėti	 iškilti	
tokioms	 jėgoms	 kaip	 nacionalsoci
alistų	 partija	 Vokietijoje.	 Jų	 tyrimų	
rezultatas	 –	 1950	metais	 išleista	kny
ga	 „Autoritarinė	 asmenybė“	 („The	
Authoritarian	Personality“)	 bei	 auto
ritarizmui	matuoti	skirtas	instrumen

tas,	žinomas	kaip	Fskalė.	Vis	dėlto	šie	
tyrinėjimai	 sulaukė	ne	 tik	daug	 susi
domėjimo,	bet	ir	kritikos,	ir	po	30	me
tų	 Kanados	 mokslininkas	 Robertas	
Altemeyeris	 ėmėsi	 koreguoti	 autori
tarizmo	teoriją.	Jis	suformulavo	nau
ją	autoritarizmo	diagnostikos	skalę	ir	
sutrumpino	autoritarizmo	bruožų	są
rašą,	kurį	naudoja	ir	šių	dienų	moks
lininkai.
Adorno	 komanda	 ir	 Altemeyeris	

autoritarizmą	suvokė	kaip	stabilų	as
menybės	bruožą,	 tačiau	šiandien	 į	 šį	
fenomeną	žvelgiama	iš	kitos	perspek
tyvos.	Jis	laikomas	stabilia	ideologine	
nuostata,	 aprėpiančia	 plačius	 pasau
lėžiūros	ir	motyvacijos	aspektus.
Politinės	 psichologijos	 mokslinin

kai	 visuotinai	 sutaria	 dėl	 trijų	 Alte
meyerio	 autoritarizmo	 požymių.	 Tai	
–	 konvencionalizmas,	 autoritarinis	
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pa		klusnumas	ir	autoritarinė	agresija.	
Konvencionalizmas	 pasireiškia	 kaip	
griežtas	 tradicijų	 puoselėjimas,	 tra
dicinių	vertybių	ir	normų	laikymasis.	
Populiarus	 Facebook	 rėmelis	 „Aš	 už	
tradicinę	šeimą“	–	puikus	konvencio
nalizmo	 pavyzdys.	 Juo	 išreiškiamas	
palaikymas	 tradicinei,	 krikščioniškai	
šeimos	sampratai,	pavaldžiam	moters	
ir	 vaikų	 vaidmeniui	 šeimoje	 ir	 tradi
ciniam	 (heteroseksualiam)	 seksuali
niam	elgesiui.
Autoritarinis	 paklusnumas	 pripa

žintiems	 ir	 teisėtiems	 autoritetams	
–	 tai	 nekritiškas	 nuolankumas	 įvai
rių	 institucijų	 (bažnyčios,	 vyriausy
bės,	 teisėsaugos	 institucijų	 ir	 pana
šioms)	 bei	 jų	 sprendimų	 atžvilgiu.	
Visgi	maršistų	 gretose	 šio	 autoritari
nio	mąstymo	požymio	praktiškai	nė
ra.	Kartuvės	prie	Seimo,	reikalavimas	
rengti	 pirmalaikius	 rinkimus,	 troški
mas	 įkalinimo	 įstaigose	matyti	 visus	
Seimo	 narius,	 šūkis	 „Seimą	 lauk“	 ar	
susižavėjimo	 žvilgsnis	 į	 šveicariškus	
referendumus	 –	 visa	 tai	 liudija	 apie	
tradicinėms	 institucijoms	 priešiškas	
nuostatas.	 Galbūt	 tik	 bažnyčiai	 dar	
pavyksta	 neprarasti	 šių	 žmonių	 sim
patijų,	nors	dažnas	 jų	 tarpe	populia
rumo	 ieškantis	 dvasininkas	 turi	 ati
džiai	 rinkti	 žodžius,	 kad	 gink	 Dieve	
nepacituotų	to	komunistuojančio	po
piežiaus.
Protestuotojai	 pasirenka	 savuosius	

autoritetus,	tačiau	stebimas	jų	atsida
vimas	į	jumoristų,	filosofų	ar	nusikal
tėlių	 rankas	 netelpa	 į	 autoritarizmo	
rėmus.	 Pastarieji	 aistringomis	 kal
bomis	kursto	minios	antiinstitucines	
nuotaikas	ir	taip	siekia	įtvirtinti	savo,	
kaip	alternatyvios	tiesos	skleidėjų	bei	
alternatyvių	 lyderių,	 pozicijas.	 Vis	
dėlto	 jie	 nėra	 teisėta	 valdžia	 –	 nors	
daro	įtaką,	gali	pasiekti	ir	mobilizuoti	
nemažą	skaičių	žmonių,	 jie	nedispo
nuoja	 institucinėmis	 galiomis.	 Savo	
reikalavimų	 teisėtumą	 jie	pagrindžia	
nebent	 retorinėmis	 priemonėmis	 ir	
apeliavimu	į	tautą	(kurią	manosi	ats
tovaują)	kaip	į	valdžios	šaltinį.
Paskutinis	 iš	 trijų	 dešiniojo	 auto

ritarizmo	 požymių,	 autoritarinė	 ag
re	sija,	 pasireiškia	 prieš	 tuos,	 kurie	

visuomenė

nukrypsta	 nuo	 anksčiau	 aprašytų	
ver	tybinių	 normų.	 Migrantai,	 juoda
odžiai,	 LGBTQ+	 asmenys,	 moterys	
(dar	blogiau,	jei	feministės),	žydai,	w	
savo	varduose	norintys	rašyti	Vilniaus	
krašto	lenkai,	psichikos	sutrikimų	tu
rintieji,	vaikų	namų	vaikai	–	agresijos	
objektai	gali	būti	įvairiausi,	svarbiau
sia	tik,	kad	būtų	nenormalūs.
Šioje	vietoje	gali	kilti	klausimas,	ko

dėl	 dominuojančia	 ideologija	 besiva
dovaujantys	žmonės	ima	suvokti	save	
kaip	aukas	ir	gali	imtis	agresijos?	Per	
kelis	 tyrimų	 dešimtmečius	 psicholo
gai	 nustatė	 eilę	 kognityvinių,	 moty
vacinių,	 asmeninių	 ir	 socialinių	 fak
torių,	 susijusių	 su	 autoritariškomis	
nuostatomis.	 Šiandien	 autoritariškai	
nusiteikusios	 asmenybės	 apibūdina
mos	 kaip	 uždaros,	 griežtos,	 skrupu
lingos	 ir	 nepakeliančios	 chaoso.	 Šie	
žmonės	 nori	 pasaulį	 matyti	 aiškiai,	
bet	supaprastintai,	ignoruojant	prieš
taras	ir	pasitikint	priežasties	bei	pase
kmės	struktūros	pasakojimais.
Tokius	 pasakojimus	 pastaruoju	

me		tu	 pa	šė	lusiai	 gausiai	 siūlo	 įvairūs	
sąmokslo	teoretikai.	Jie	geba	nekom
plikuotai	 paaiškinti	 sudėtingus	 reiš
kinius,	 o	 jų	 grėsmių	 prisunkti	 pasa
kojimai	 kelia	 įvairias	 skaitančiojo	
emocijas,	 ypač	 –	 baimę.	 Štai	 moky
klose	 priverstinai	 seksualizuojamas	
(kad	ir	ką	tai	reikštų)	tavo	vaikas,	už
sieniečiai	nuo	šiol	supirks	lietuviškas	
žemes,	 pasaulyje	 išnyks	 lytys,	 prie
vartinis	skiepijimas	sukurs	nepaskie
pytųjų	getus.
Būtent	 grėsmė	 ir	 baimė	 yra	 esmi

niai	 formuojantis	 priešiškiems	 ste
reotipams	 ir	 bręstant	 agresijai	 prieš	
įvairias	nenormalias	grupes.	Visi,	ku
rie	kėsinasi	į	status	quo	ir	nori	nebe
leisti	tyčiotis	iš	gėjų	ir	nekęsti	kitatau
čių,	tampa	priešais.	Tuomet	dešimtys,	
šimtai	 ar	 tūkstančiai	 žmonių	 išeina	
ginti	 ar	antisemitų	Lietuvos	didvyrių	
atminimo,	 ar	 nuo	 juodojo	 migran
tų	maro	 tuoj	 išdžiūsiančios	 Lietuvos	
ašaros,	ar	genderistinės	propagandos	
tuoj	 sunaikinsimos	 tradicinės	 lietu
viškos	šeimos.
Ne	naujiena,	 jog	gyvename	hierar

chiškose	 visuomenėse.	 Dažnas	 tik

riau	siai	 yra	 susipažinęs	 su	mielų	pa
veikslėlių	 kultūra,	 kuriuose	 naiviai	
klausiama	 „Why	 can	 not	 we	 all	 be	
equal?“	Galimas	atsakymas	į	šį	klausi
mą	–	todėl,	kad	daugybei	žmonių	hie
rarchijos	ir	nelygybės	patinka.
Praėjusio	 amžiaus	 pabaigoje	 psi

chologai	 Jimas	 Sidanius	 ir	 Felicia	
Pratto	 ėmė	 tirti	 prielankumą	 hierar
chijoms	ir	suformulavo	socialinio	do
minavimo	 teoriją	 (social	 dominance	
theory).	 Jei	 dešinysis	 autoritarizmas	
lietuvių	mokslininkams	 yra	 šiek	 tiek	
pažįstamas,	 darbų,	 kuriuose	 remia
masi	šia	teorija	lietuvių	kalba	kol	kas,	
atrodo,	nėra.	 Socialinio	dominavimo	
teorija	 siekia	 paaiškinti,	 kaip	 visuo
menėse	 kyla	 konfliktai	 ir	 kodėl	 vie
nos	 grupės	 išnaudoja	 kitas.	 Esminis	
teorijos	 konceptas	 yra	 socialinio	 do
minavimo	 orientacija	 (social	 domi
nance	 orientation,	 SDO).	 Greta	 deši
niojo	autoritarizmo	tai	–	du	geriausiai	
prietarus	 ir	 stereotipus	 prognozuoti	
leidžiantys	 politinės	 psichologijos	
konceptai.
SDO	apibūdina	prielankumą	egzis

tuojančioms	 hierarchinėms	 struktū
roms,	kurios	užtikrina	nelygybę	ir	vie
nų	grupių	dominavimą	kitų	atžvilgiu.	
Visuomenėse	 egzistuojančias	 galios	
ir	 galimybių	 asimetrijas	 paaiškina	 ir	
pateisina	tam	tikri	mitai.	Pavyzdžiui,	
kas	nėra	girdėjęs,	jog	„moterys	iš	pri
gimties	 yra	 švelnios	 ir	 linkusios	 rū
pintis	 kitais,	 todėl	 jų	 vieta	 namuose	
prie	 puodų“	 ar	 kad	 „visi	 pašalpiniai	
yra	tinginiai	ir	jei	už	pašalpas	neturės	
atidirbti,	laukia	tikra	degradacija“.
Nors	 remtis	 šiais	 pasakojimais	 la

biau	 linkę	vyrai	bei	aukštesnes	pozi
cijas	visuomenėje	užimantieji,	jais	va
dovaujasi	 ir	 išnaudojami,	 socialinės	
hierarchijos	 apačioje	 esantys	 žmo
nės.	 Pastarąjį	 fenomeną	 galbūt	 gali
ma	paaiškinti	tuo,	jog	tokie	mitai	įvai
riose	 visuomenėse	 yra	 dažni	 ir	 siūlo	
paaiškinimą,	 kodėl	 vieniems	 gyveni
me	sekasi,	o	kitiems	–	ne.	Kadangi	jie	
perduodami	 socializacijos	 procesuo
se,	 dažnam	mūsų	 tai	 tampa	 savaime	
suprantamais	 dėsniais,	 kuriais	 rem
damiesi	vertiname	save	ir	kitus.
Esminė	 SDO	 pasižyminčių	 žmo
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nių	 motyvacija	 –	 pergalė	 kovoje	 dėl	
išteklių.	 Jei	 autoritariškai	 nusiteikę	
žmonės	 pasaulį	 regi	 kaip	 pavojingą	
vietą	 ir	 yra	 pasirengę	 gintis	 nuo	 ne
tikėčiausių	 pavojų,	 hierarchijų	 fanai	
gyvena	džiunglių	įstatymais	ir	kovoja	
už	 išlikimą.	 Moterys,	 norinčios	 vie
nodų	 atlyginimų,	 paaugliai,	 gatvėse	
klykaujantys	 apie	 klimato	 krizę,	mo
kytojai,	 siekiantys	 orių	 darbo	 sąlygų	
ir	adekvataus	užmokesčio	–	bet	kokie	
asmenys	 ar	 grupės,	 išdrįstantys	 rei
kalauti	daugiau	pagarbos,	gerovės	ar	
teisingumo,	 socialinio	 dominavimo	
orientacija	pasižymintiems	žmonėms	
tampa	priešais.	 Jie	kėsinasi	 į	 sunkiai	
užsitarnautą	 baltųjų	 darbo	 žmonių	
gerovę	ir	nori	mus	visus	padaryti	vie
nodais.
Nepaisant	to,	kad	dažnas	maršistas	

save	suvokia	kaip	valstybės	vykdomos	
politikos	 auką,	 diskriminuojamąjį	 ir	
nuskriaustąjį,	 lietuviškasis	 diskur
sas,	 prieštaraujantis	 LGBTQ+	 teisių	
plėtrai,	 yra	 konstruojamas	 remiantis	
išimtinai	 socialinio	 dominavimo	 lo
gika.	Nors	 jame	LGBTQ+	žmonės	yra	
pristatomi	 ir	 kaip	 grėsmė,	 dažnas	
išdidžiai	 homofobu	 save	 vadinantis	
pilietis	 nuoširdžiai	 nuogąstauja,	 kad	
greit	 negalės	 savo	 sūnui	 uždrausti	
pasidažyti	lūpų.	„Jie	neleis	mums	au
klėti	 savo	 vaikų,	 o	paskui	 juos	 atims	
ir	 įsivaikins,	 kaip	 Norvegijoj.	 Jie	 pa
naikins	 žodžio	 laisvę	 ir	 visi	 skaitysi
me	pasakas	 apie	du	princus.	Aš	nie
ko	prieš	juos	neturiu,	jie	dažnai	labai	
išsilavinę	 ir	 kultūringi,	 bet	 vis	 dėlto	
nenormalūs,“	–	dažnai	 interneto	pla
tybėse	pasirodo	tokie	pasažai	ir	jų	va
riacijos,	 atskleidžiantys	 pagrindinius	
SDO	 aspektus:	 minėtą	 kovą	 dėl	 ište
klių	 ir	 kitos	 grupės	 traktavimą	 kaip	
prastesnės.
Panašiuose	 komentaruose	 teigia

ma,	 kad	 kažkas	 kėsinasi	 į	 vienos	
gru	pės	 turimus	 ir	 kontroliuojamus	
išteklius.	 Šiuo	 atveju	 tai	 –	 tradicinės	
šeimos	 vertybės,	 jos	 turimos	 teisės	
ir	 privilegijos,	 ant	 kurių	 laikosi	 vi
suomenės	hierarchinė	struktūra	ir	ją	
(re)generuojančios	 kultūrinės,	 soci
alinės,	 teisinės	 ir	 ekonominės	 struk
tūros.	 Tai	 reiškia,	 kad	 kažkas	 nori	

jas	 transformuoti	 ir,	 pavyzdžiui,	 pri
imant	 Partnerystės	 įstatymą,	 įgalinti	
alternatyvą	šiam	nusistovėjusiam	šei
mos	modeliui.	O	tas	kažkas	yra	grupė,	
kuri	 iš	 esmės	 yra	 prastesnė,	menka
vertiškesnė,	nes,	pavyzdžiui,	„gamtoj	
juk	jie	negali	susilaukti	vaikų“.
Žinoma,	 teiginys,	 kad	 priėmus	

Partnerystės	 įstatymą	 kaip	 nors	 bus	
pakenkta	 tradicinei	 šeimai,	 nėra	 pa
grįstas.	 Svarbiau	 yra	 įtaiga,	 kad	 eg
zistuoja	akiplėšos,	pamiršę	apie	savo	
vietą	 kamputyje	 ir	 pasirengę	 barba
riškai	suniokoti	visuomenės	tvarką.	O	
toliau	seka	viso	labo	gynyba,	nes	„jei	
jie	nesidemonstruotų,	niekas	jų	ir	ne
judintų“.
Vis	 dėlto	 socialinio	 dominavimo	

tendencijas	 galima	 pastebėti	 ir	 kito
je,	 priešininkų,	 stovykloje,	 kurią	 kai	
kurie	 komentatoriai	 vadina	 Vilniaus	
burbulu.	Tamsuoliais	ir	tautos	dugnu	
protestuotojus	 prieš	 galimybių	 pasą	
ar	LGBTQ+	žmonių	 teises	vadinantys	
ir	fantazijas	apie	prievartinį	šių	žmo
nių	skiepijimą	išreiškiantys	paspirtu
kų	vairuotojai	taip	išsako	ne	tik	prieš
taraujančią	 poziciją,	 bet	 ir	 panieką	
bei	 pasibjaurėjimą.	 Taip	 po	 truputį	
kyla	 vis	 aukštesni	 apkasai.	 Abiejose	
pusėse	–	pasišlykštėjimu	ir	ugningais	
Facebook	komentarais	vienas	kitų	at
žvilgiu	 besispjaudantys	 pėstininkai,	
kurių	 vieni	 taip	 ir	 lieka	 prie	 savo	 iš
maniųjų,	o	kiti	 ieško	transporto	kitai	
kelionei	prie	Seimo.
Toliau	siūlau	susipažinti	su	psicho

logijos	 įrankiais,	 aiškinančiais	 są
mokslo	teorijas.	Pastarosios	šiandien	
yra	 kasdienybės	 dalis.	 Jei	 anksčiau	
kirpykloje	 nugirsdavome	 apie	 nuo	
skiepų	 daržovėmis	 virtusius	 vaikus,	
galbūt	 tik	 pakeldavome	 antakį	 ir	 to
liau	 versdavome	 praėjusio	 mėnesio	
„Laimos“	puslapius.	Tačiau	šiandien,	
kai	ilgiau	ir	dažniau	laiką	leidžiame	ir	
bendraujame	naudodamiesi	išmanio
siomis	 technologijomis,	 tokios	 tezės	
įplieskia	 konfliktus,	 turi	 potencialo	
nutraukti	ilgametes	draugystes	ir	sup
judyti	gimines,	o	pandemijos	akivaiz
doje	gali	tapti	pavojingos	gyvybei.
Praėjusio	 amžiaus	 pabaigoje	 psi

chologai,	 bandydami	 suprasti,	 kodėl	

vieni	 žmonės	 yra	 lengvai	 įtikinami	
dažnai	 banaliais	 ir	 baisiai	 skylėtais	
pasakojimais	 apie	 įvairaus	 masto	
są	mokslus,	 suformulavo	 sąmokslo	
mentaliteto	sąvoką.	 Ji	apibūdina	 ide
ologinę	nuostatą,	kuria	pasižymintys	
žmonės	laikosi	nuomonės,	esą	neeili
niai	 įvykiai,	 sukeliantys	 reikšmingus	
pokyčius	visuomenėse,	yra	tam	tikrų	
asmenų	ar	 jų	 grupių	 veiklos	 rezulta
tas.	 Pastarieji,	 vedini	 savanaudiškų,	
dažnai	 merkantilinių	 interesų,	 įvai
riais	 sukrėtimais	 siekia	 pakeisti	 vi
suomenes,	 pakenkti	 valstybėms	 ar	
manipuliuoti	paprastais	žmonėmis.
Priešingai	 nei	 anksčiau	 aptartas	

dešinysis	autoritarizmas	 ir	 socialinio	
dominavimo	 orientacija,	 sąmokslo	
mentalitetas	 apibūdina	 priešiškumą	
žmonėms	 ir	 grupėms,	 kurie	 yra	 su
vokiami	 kaip	 stipresni	 ir	 galingesni.	
George’as	 Sorosas,	 Billas	 Gatesas,	
Klausas	Schwabas	–	visi	labai	turtingi	
ir	labai	dažnai	tampa	sąmokslo	pasa
kojimų	veikėjais.	Kaip	ir	masonai,	Big	
Pharma	ar,	pažvelgus	 į	 lietuviškų	są
mokslo	 teorijų	 lobyną,	 Landsbergių	
klanas.	 Įdomu	 tai,	 kad	 šalia	 tokių	 iš	
esmės	neginčytinai	 įtakingų	asmenų	
ir	 grupių	 sąmokslo	 teorijų	 pasaulyje	
sutiksime	 ir	 feministes,	 ir	 žydus,	 ir	
LGBTQ+	žmones,	ir	pabėgėlius,	ir	net	
prieš	klimato	kaitą	kovojančius	akty
vistus.
Dėl	šios	priežasties	reikia	pabrėžti,	

kad	 prieš	 žmoniją	 susimokiusių	 są
mokslininkų	galia	neretai	yra	tik	pos
tuluojama.	 Iš	 tiesų	aukščiau	minėtos	
grupės,	 kenčiančios	 diskriminaciją,	
priverstos	kovoti	dėl	savo	 teisių,	 tam	
tikra	prasme	yra	silpnosios	palyginus	
su	daugeliu	 kitų	 visuomenės	 grupių,	
kurios	tokių	sunkumų	nepatiria.
Tokiais	 atvejais	 reali	 galios	 skirtis	

nėra	 pagrindas	 plisti	 sąmokslo	 teo
rijoms	 apie	 minėtas	 grupes.	 Jų	 atsi
radimą	 apibendrino	 sąmokslo	 men
taliteto	 sąvokos	 autorius	 Serge’as	
Moscovici.	 Pasak	 mokslininko,	 dau
gelis	 sąmokslo	 teorijų	 pagrįstos	 tuo,	
jog	neva	konspiracijoje	dalyvaujantys	
asmenys	ar	grupė	yra	suvokiami	kaip	
svetimieji,	 veikiantys	 prieš	 visuome
nės	interesus	ir	esantys	už	jos	ribų.
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Moscovici	 savo	 darbuose	 parodė,	
kad	kalbėdami	 apie	 reikšmingus	po
litinius,	 socialinius	 įvykius	 ir	 nusi
kaltimus,	 politikai,	 žiniasklaida	 ar	
visuomenės	 veikėjai	 neretai	 yra	 lin
kę	suponuoti,	jog	už	jų	slypi	„svetimo	
ranka“.	Ji	gali	būti	ir	nedraugiškų	už
sienio	valstybių	žvalgybos,	ir	opozici
nės	politinės	grupės,	ir	protesto	judė
jimus	finansuojantys	turtuoliai.
Turint	tai	omenyje	yra	lengviau	su

prasti,	kodėl,	pavyzdžiui,	už	LGBTQ+	
žmonių	 teises	 kovojantys	 aktyvistai	
dažname	 konspiraciniame	 naratyve	
tėra	laikomi	Soroso	gerai	apmokamo
mis	 marionetėmis.	 Itin	 dažnai	 var
tojamas	 apibūdinimas	 „netradicinės	
orientacijos“	 pats	 savaime	 nurodo,	
kad	 LGBTQ+	 žmonės	 yra	 suvokiami	
kaip	 esantys	 už	 tradicinių	 normų	 ri
bų,	 o	 tai	 daugeliui	 „padorių“	 žmo
nių	 kaitina	 fantaziją	 ir	 ruošia	 dirvą	
būsimoms	 sąmokslo	 teorijoms.	 Kai	
LGBTQ+	bendruomenė	ima	reikalauti	
sau	lygių	teisių	ir	taip	nori	keisti	nusi
stovėjusią	tvarką,	homofobiškai	nusi
teikę	šviesuoliai	skuba	perspėti	tautą	
apie	gresiantį	chaosą	ir	lenktyniauja,	
kas	nutapys	baisesnį	apokalipsės	pa
veikslą.
Kita	 itin	 dažnai	 demonizuojama	

grupė	 yra	 žydai:	 kam	 nežinomos	 is
torijos,	 kone	 anekdotai	 apie	 ypatin
gai	 talentingus	 ir	 protingus	 žydus	
arba	žydo	kaip	 įtakingo	konspiranto,	
veikiančio	 šešėliuose,	 įvaizdis.	 Kaip	
rašė	 Hannah	 Arendt,	 nepaisant	 daž
nai	 skurdžios	 ir	 vargingos	 miestelių	
žydų	 padėties	 prieškario	 ir	 tarpuka
rio	 Europoje,	 tokie	 įsivaizdavimai	
šimt	mečiais	 davė	 peno	 daugybei	
konspiratyvių	 pasakojimų	 apie	 žydų	
sąmokslus.	 Ir	 nors	 šiandien	 dažniau	
girdime	apie	Billo	Gateso	užmojus	su
čipuoti	žmoniją,	vos	prieš	keletą	metų	
protestuotojai	Vilniuje	 Lietuvos	 žydų	
bendruomenę	 kaltino	 cenzūra	 ir	 va
dino	Kremliaus	filialu.
Tokiuose	naratyvuose,	kurie	dažnai	

net	nėra	iki	galo	aiškiai	išartikuliuoti,	
be	 jau	minėtų	 sąmokslo	mentaliteto	
aspektų	(kitos	grupės	suvokimas	kaip	
galingesnės,	pranašesnės	ir	svetimos,	
minėtu	 atveju	 valdomos	 Kremliaus),	

galima	 išskirti	 dar	 vieną	 esminį	
Moscovici	 aprašytą	 elementą.	 Tai	 –	
manymas,	jog	vienas	grupės	narys	re
prezentuoja	visą	grupę.
Šiandienės	 neapykantos	 žydams	

kontekste	 tai	 pasireiškia	 aiškinimu,	
jog	 žydai	 kolaboravo	 su	 sovietine	
valdžia,	 todėl	 lietuvių	 baltaraiščių	
įvykdytos	 žmogžudystės	 ir	 Lietuvos	
karininkų	 kolaboravimas	 su	 naciais	
nėra	 laikytini	 Holokausto	 vykdymu.	
Faktas,	 jog	 pavieniai	 žydų	 tautybės	
žmonės	 kolaboravo	 su	 sovietinėmis	
valdžios	 struktūromis,	 ultrapatriotų	
lūpose	tampa	visų	Lietuvos	žydų	nuo
dėme	ir	pagrindu	toliau	vystyti	absur
diškas	 ir	amoralias	pasakas.	Jos	savo	
ruožtu	kursto	neapykantą	bei	sėja	ne
pasitikėjimo	 ir	 nesaugumo	 jausmus	
visuomenėje.
Nors	čia	aptariamos	sąmokslo	 teo

rijos	yra	 tos,	kurias	norėtume	laikyti	
marginalinėmis,	 sąmokslo	 mentali
tetas	nesvetimas	 ir	 aukšto	 rango	po
litikams.	 Vienas	 geriausių	 šių	 dienų	
pavyzdžių	–	Seimo	Nacionalinio	sau

gumo	 ir	 gynybos	 komiteto	 pirmini
n	ko	 Lauryno	 Kasčiūno	 ir	 Vidaus	
rei	kalų	 ministrės	 Agnės	 Bilotaitės	
tan		demas.
Šalia	 įvairių	 rasistinių	 ir	 naciona

listinių	 minties	 perlų,	 abu	 politikai	
mėgsta	 pasisakyti	 apie	 žmogaus	 tei
ses	 ginančių	 organizacijų	 ir	 institu
cijų	 veiklą	 migracijos	 kontekste,	 kai	
jų	 darbuotojai	 kritikuoja	 sąlygas	 mi
grantų	 apgyvendinimo	 stovyklose	 ar	
situaciją	pasienyje.	„Naudingi	idiotai,	
gali	būti	neteisingai	suprasti,	nedrau
giškų	režimų	propaganda	pasinaudos	
jų	viešais	pasisakymais,	gali	pakenk
ti	 Lietuvos	 įvaizdžiui…“	 Tūlas	 lietu
vis	 tarp	 eilučių	 gali	 išskaityti	 daug	
ką,	 ypač	 jei	 yra	 kiek	 nors	 domėjęsis	
Soroso	finansuojamais	 globalistais	 ir	
genderistais.	Svetimo	kaimyninės	ša
lies	 diktatoriaus	 ranka,	 kuri	 iš	 tiesų	
šiandien	 grūmoja	 mūsų	 valstybei,	 o	
savo	 teritorijoje	 talžo	 protestuotojus	
ir	sodina	juos	ilgiems	metams,	tokiais	
mūsų	 politikų	 pasisakymais	 yra	 nu
valkiojama.	 Ji	 paverčiama	 beforme	
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grėsmės	grimasa	ir	šaržu,	labiau	pri
menančiu	rusiškos	propagandos	klie
desius	nei	atsakingų	politikų	poziciją.
Sąmokslo	mentalitetas	siejamas	su	

įvairiomis	 būdo	 savybėmis,	 nuosta
tomis,	 motyvais	 bei	 elgesiu.	 Įvairių	
tyrimų	metu	nustatyta,	 jog	kontrolės	
praradimo,	 bejėgiškumo	 jausmas,	
men	kas	pasitikėjimas	savimi,	taip	pat	
diskriminacijos	ir	nepritekliaus	patir
tis	yra	susiję	su	pasitikėjimu	sąmoks
lo	teorijomis	ir	sąmokslo	mentalitetu.
Žmonių	polinkį	pasitikėti	konspira

ciniais	pasakojimais	galima	paaiškin
ti	konceptu,	anglakalbėje	literatūroje	
vadinamu	 „need	 for	 closure“	 (lietu
viškai	 būtų	 galima	 versti	 „užbaigtu
mo	 poreikis“).	 Jis	 nusako	 tendenciją	
sudėtingose	situacijose	 ieškoti	viena
reikšmių	 atsakymų	 ir	 elgesio	 nuoro
dų.
Užbaigtumo	 poreikis,	 kaip	 socia

linis	 pažinimas	 bei	 elgesys,	 turi	 pa
grindą	mūsų	mąstymo	procesuose	 ir	
tam	tikru	lygiu	turėtų	pasireikšti	kie
kvieno	mūsų	 elgsenoje.	 Polinkis	 ne
susijusius	 atskirus	
e	lementus	 susieti	 į	
visumą,	 ieškoti	 ryš
ių	 tarp	 jokio	 ryšio	
ne	turinčių	 dalykų	
jau	XX	 amžiaus	pra
džioje	 buvo	 įvardin
tos	 kaip	 esminės	
mą	stymo	 savybės	
( jo		mis	 grindžiamos	
įvairios	optinės	iliuz
ijos,	 kuriose	 mato
me,	 pavyzdžiui,	 ap
s	kritimą,	 kubą	 ar	 kitą	 geometrinę	
fi	gūrą,	nors	ji	nėra	nupiešta).	Vis	dėl
to	sąmokslo	mentalitetu	pasižymintys	
žmonės	pasižymi	 ir	didesniu	užbaig
tumo	poreikiu.
Kitas	su	sąmokslo	mentalitetu	sieja

mas	fenomenas	yra	motyvuotas	paži
nimas	(motivated	cognition).	Tai	plati	
sąvoka,	 apimanti	 atminties,	 suvoki
mo	 ir	 mąstymo	 procesus.	 Trumpai	
tariant,	motyvuotas	pažinimas	apibū
dina	 tokį	 informacijos	 ieškojimą,	 jos	
selekciją,	 apdorojimą	 ir	 išsaugojimą,	
kuris	 patvirtina	mūsų	 turimas	 nuos
tatas.	Esminis	jo	tikslas	–	išsaugoti	ir	
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patvirtinti	 turimą	 savęs,	 aplinkinių	
žmonių	bei	pasaulio	vaizdą.
Šiuo	 fenomenu	būtų	galima	paaiš

kinti	 tai,	 kad	 dažnas	 sąmokslo	 teo
rijomis	 tikintis	 žmogus	 atrodo	 tarsi	
šių	 teorijų	 skrynelė.	 Pavyzdžiui,	 jei	
prieš	 kurį	 laiką	 žmogus	 tikėjo,	 kad	
mokykloje	 jo	 vaikui	 gresia	 genderis
tinis	 auklėjimas,	 jam	 nesunku	 pati
kėti,	kad	šį	rugsėjį	 jo	sūnus	ar	dukra	
į	mokyklą	grįžo	tik	tam,	kad	būtų	su
čipuoti.	Arba	jog	mokyklose	tuoj	ims	
priverstinai	mokyti	arabų	kalbos.	Tai,	
kas	patvirtina,	jog	mokykla	–	pavojin
ga	vieta,	o	švietimas	yra	valdomas	pil
kųjų	globalizmo	kardinolų,	tampa	dar	
viena	 pasaulėvaizdžio	 detale	 ir	 taip	
skatina	motyvuoto	pažinimo	procesą.
Be	 jau	 minėtų	 motyvų,	 įtikėjimą	

sąmokslo	 teorijomis	 galima	 supras
ti	 ir	 kaip	 būdą	 įtvirtinti	 savo	 ir	 savo	
grupės	 tapatybę.	Vienas	 iš	būdu,	 ku
riuo	 patys	 suvokiame	 savo	 tapatybę,	
yra	kito	neigimas	–	pasakydami,	kas	
mes	nesame,	tarsi	sužinome	kuo	esą.	
Konstatavimas,	kad	žydai	kolaboravo	

su	 sovietais,	 ne	 tik	
suponuoja,	 kad	 jie	
lietuviams	 nusidėjo,	
bet	 ir	 tai,	 jog	 lietu
vių	tautybės	žmonės	
taip	 žemai	 nepuolė.	
Kadangi	 tokiu	 atve
ju	 meilės	 Lietuvai	
užkaitintas	patriotas	
nesako,	jog	su	sovie
tais	kolaboravo	žmo
nės,	 o	 išskiria	 kon
krečią	 grupę,	 kuriai	

pats	nepriklauso,	 jis	gali	šiek	tiek	ra
mesne	 sąžine	 poliruoti	 gediminaičių	
stulpus	ant	diržo	sagties.
Įdomu	 tai,	 kad	 labiau	 sąmokslo	

teorijomis	 yra	 linkę	 tikėti	 radikalių	
politinių	pažiūrų	žmonės.	2020	metų	
pavasarį	 Vokietijoje	 atlikta	 apklausa	
parodė,	 kad	 beveik	 80	 %	 apklaustų
jų,	 kurie	 palaiko	 radikalių	 dešiniųjų	
partiją	 Alternatyva	 Vokietijai	 (AfD),	
manė,	 jog	 už	 oficialių	 politikų	 pasi
sakymų	 bei	 viruso	 plitimui	 sustab
dyti	 vykdytos	 politikos	 iš	 tiesų	 slypi	
visiškai	 kitokie	 tikslai.	 Nors	 polinkis	
pasitikėti	 sąmokslo	 teorijomis	 paste

bimas	 ir	kitame	politinio	spektro	ga
le,	vis	dėlto	tarp	radikalių	kairiųjų	jis	
ženkliai	 mažesnis	 nei	 tarp	 radikalių	
dešiniųjų.
Pasitikėjimas	 sąmokslo	 teorijomis	

ir	 sąmokslo	 mentalitetas	 galėtų	 būti	
laikomas	 nei	 blogu,	 nei	 geru	 dalyku	
ir	net	atrodyti	kaip	kiek	egzotiškas	ty
rinėjimų	objektas.	Tačiau	pažvelgus	į	
jų	implikuojamą	elgesį	akivaizdu,	kad	
plačiai	paplitę	melagingi	pasakojimai	
sukelia	rimtų	ir	neretai	tragiškų	pada
rinių.	Šiuo	metu	dažnai	aptarinėjami	
atvejai,	kai	užsienio	šalyse	kategoriš
kai	 prieš	 skiepijimą	 pasisakę	 žinomi	
žmonės	mirė	nuo	koronaviruso	sukel
tos	ligos.
Pasitikėjimas	 sąmokslo	 teorijomis	

ne	 tik	 skatina	 atsisakyti	 skiepų,	 bet	
ir	didiną	skepsį	tradicinės	medicinos	
ir	 mokslo	 atžvilgiu.	 O	 šiomis	 dieno
mis	pastarasis	perauga	ir	į	grasinimus	
mirtimi	 ir	 agresiją	 prieš	 sveikatos	
priežiūros	 specialistus	 ir	 mokslinin
kus.
Prieš	 kelerius	metus	 atliktuose	 ty

rimuose	 nustatyta,	 kad	 sąmokslo	 te
orijomis	 tikintys	 žmonės	 ne	 tik	 pa
lankiau	 žiūri	 į	 smurtą,	 prievartą	 ir	
laisvių	 apribojimus	 kaip	 priemones	
politiniams	 tikslams	 pasiekti,	 bet	 ir	
pasižymi	polinkiu,	esant	reikalui,	šių	
priemonių	imtis.	Tyrimų	rezultatų	in
karnacijas	galėjome	matyti	rugpjūčio	
10ąją	 prie	 Seimo,	 kai	 į	 policininkus	
skriejo	 akmenys,	 o	 Seimo	 nariai	 ne
galėjo	palikti	 parlamento;	 taip	pat	 ir	
rugsėjo	4ąją	Kaune,	kur	buvo	blokuo
jama	Kaunas	Pride	eisena.
Žinoma,	 agresijos,	 smurtavimo,	

nea	pykantos	 neįmanoma	 paaiškin
ti	 pa	sitelkus	 kelis	 psichologinius	
kon	ceptus.	 To	 jums	 ir	 nesiūlau	 da
ryti,	 nes	 maršistų	 portretas	 –	 mar
gas,	 kompleksiškas	 ir	 nevienalytis.	
Psichologijos	žinios	 turi	būti	vartoja
mos	 atsakingai,	 geriausiai	 –	 drauge	
su	kitų	mokslų	žiniomis,	ir	nepasitar
nauti	didesniam	susipriešinimui.	Tad	
neskubėkite	 buvusio	 geriausio	 drau
go,	 geraširdės	 tetos	 ar	 auksarankio	
kaimyno	apklijuoti	 „dešiniojo	autori
taro“	ar	 „jis	 turi	 sąmokslo	mentalite
tą“	etiketėmis.	◆
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S M U RTAU J A I R S U  AU KŠ T U O J U
Kodėl negavę lytinio švietimo mokykloje, jo turėtume reikalauti universitete.

MONIKA VIŠNEVSKA

Nieko	nenustebinsiu	pasakydama,	
kad	aš,	kaip	ir	daugelis	šį	straips

nį	 skaitančių,	 neturėjau	 kokybiško	
lytinio	švietimo	–	nei	mokykloje,	nei	
universitete.	Mokykloje	 geriausiu	 at
veju	išmokau	biologinės	mechanikos	
ir	sužinojau,	kaip	baisu	pastoti	nesu
laukus	 pilnametystės.	 Lietuvos	 uni
versitetuose	 smurto	 lyties	 pagrindu	
ir	priekabiavimo	temos	iškyla	nebent	
sociologinių	 konferencijų	metu	 arba	
trumpalaikių	projektų	 rėmuose.	Kita	
galimybė	susidurti	su	šia	tema	pačiai	
–	nuėjus	į	fuksų	vakarėlį	užsibaigti	to
kiose	 skylėse	 kaip	 Salento	 ar	 Taboo	
klubai,	kur	slampinėja	galybė	įkaušu
sių,	 savimi	 nepasitikinčių	 ir	 taip	 pat	
lytiškumo	ugdymo	niekada	nepatyru
sių	vyrukų.	
Netrukus	 pajusi	 apgirtusio	 nepa

žįstamojo	rankas	ant	savo	klubų	(po
puliarus	manevras	praeinant	pro	mo
teris	 tankiau	 žmonėmis	 pripildytose	
erdvėse)	 ar	 pastebėsi	 gašlius	 žvilgs
nius,	 jei	 turi	 bent	 kokį	 neuždengtos	
odos	 lopinėlį.	Tikėtina,	kad	net	pasi
rinkusi	 iš	 pažiūros	 normalesnį	 ber
nelį,	jį	parsivedusi	namo	susidursi	su	
nenorimais	 prisilietimais,	 spaudimu	
mylėtis	 be	 prezervatyvo,	 grubumu	
ar	kitomis	mažų	mažiausiai	nemalo
niomis	 staigmenomis.	 Gerai,	 jei	 bū
si	pakankamai	blaivi	 ir	 turėsi	drąsos	
apginti	 savo	 ribas	 ir	 atsisakyti	 to,	 ko	
nenori,	 o	 vaikinas	 teiksis	 to	 paisy
ti.	Deja,	dėl	lyčių	nelygybės	ir	lytinio	
švietimo	 trūkumo	 seksualinis	 smur
tas	 tarp	 jaunimo	dažnai	normalizuo
jamas,	trūksta	žinių	smurtą	atpažinti	
ir	įrankių	jam	pasipriešinti.

Daug	 merginų,	 universitete	 pra
dedančių	 savo	 romantinį	 gyvenimą,	
su	panašiais	 incidentais	susiduria	ne	
kartą.	 Remiantis	 2020ųjų	 JAV	 uni
versitetų	 duomenimis,	 kas	 ketvirta	
mergina	 (ir	 beveik	 7	 proc.	 vaikinų)	
bakalauro	 studijų	 metu	 yra	 patyrusi	
išprievartavimą	 ar	 nenorimą	 seksu
alinį	 kontaktą,	 prieš	 ją	 panaudojus	
fizinę	jėgą	arba	jai	negalint	sąmonin
gai	 išreikšti	 (ne)sutikimo.	 Kas	 antra	
bakalauro	 studentė	 susidūrė	 su	 sek
sualiniu	 priekabiavimu,	 persekioji
mu	arba	intymaus	partnerio	smurtu.	
Tinderio	 eroje	 priekabiauti	 ir	 išnau
doti	 be	 jokių	 pasekmių	 yra	 paprasta	
–	bet	kada	galima	unmatchinti	ir	pro
blemos	nebėra.
Patikimų	duomenų	apie	tai,	kokius	

seksualinio	 priekabiavimo	 ir	 smurto	
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santykiuose	 mastus	 patiria	 Lietuvos	
studentai,	 šiuo	metu	nėra.	Vis	 dėlto,	
verta	paminėti	Lietuvos	 studentų	 są
jungos	2021ųjų	tyrimą,	kuris,	nors	ir	
nereprezentatyvus,	leidžia	bent	apyti
kriai	įvertinti	esamą	situaciją	univer
sitetuose.	Anot	 tyrimo,	psichologinis	
smurtas	ir	seksualinis	priekabiavimas	
akademinėje	aplinkoje	tebėra	proble
ma:	beveik	14	proc.	apklaustų	studen
tų	 atsakė,	 kad	 žeminančių	 ir	 seksis
tinių	 juokelių	 sakymas	 universiteto	
aplinkoje	 yra	 paplitęs.	 Taip	 pat	 apie	
5	proc.	teigė,	kad	akademinėje	aplin
koje	 yra	 paplitusios	 gašlios	 pastabos	
ir	seksualinių	ypatybių	aptarimas	as
mens	 akivaizdoje.	 Labai	 menka	 stu
dentų	 dalis	 praneša	 apie	 netinkamą	
elgesį:	mažiau	nei	3	proc.	apklaustųjų	
yra	pranešę	apie	psichologinį	smurtą	
bei	 seksualinį	 priekabiavimą.	 Be	 to,	
tik	penktadalis	studentų	žino	apie	ga
limybę	pranešti	 apie	 seksualinį	prie
kabiavimą	 arba	 psichologinį	 smurtą	
akademinėje	aplinkoje.	Vis	dėlto,	ga
lima	 pastebėti	 ir	 teigiamų	 pokyčių:	
lyginant	su	2018aisiais,	ryškiai	page
rėjo	studentų	gebėjimas	atpažinti	sek
sualinį	priekabiavimą.
Universiteto	 aplinkoje	 priekabia

vimas	 dėl	 studento–dėstytojo	 galios	
santykio	 gali	 įgauti	 specifinę	 formą.	
Tereikia	 prisiminti	 2017–2018aisiais	
Lietuvą	 pasiekusį	 #MeToo	 judėjimą,	
kurio	 metu	 studentės	 viešai	 prabilo	
apie	patirtą	seksualinį	priekabiavimą	
aukštojo	 mokslo	 įstaigose.	 #MeToo	
judėjimo	 dėka	 į	 viešumą	 iškilo	 VDA 
bei	 LMTA	 toleruota	 seksualinio	prie
kabiavimo	 ir	 psichologinio	 smurto	
kultūra,	LSMU	neurochirurgijos	rezi
dentės	patirtas	mobingas	ir	seksuali
nis	 priekabiavimas	 iš	 kitų	 gydytojų,	
VGTU	 dėstytojo	 priekabiavimo	 prie	
studentės	istorija.	Dėl	kilusių	skanda
lų	ir	juos	sekusių	tyrimų	dalis	šių	galia	
piknaudžiavusių	dėstytojų	neteko	sa
vo	pareigų	ir	visuomeninio	prestižo.
Smurtą	 ir	 priekabiavimą	 teisinan

čios	seksistinės	nuostatos	vis	dar	pla
čiai	paplitusios	ir	už	universiteto	ribų.	
Pavyzdžiui,	beveik	pusė	Lietuvos	vyrų	
mano,	 kad	mylėtis	 su	 vyru	 yra	 žmo
nos	pareiga,	o	45	proc.	 šalies	gyven

tojų	berniuko	kabinėjimąsi	prie	mer
gaitės	(sijono	kilnojimas	ir	t.	t.)	 laiko	
viso	 labo	 nekaltu	 dėmesio	 rodymu.	
Visa	 tai	 vainikuoja	 įsitikinimas	 (be
veik	 40	proc.	 apklaustųjų),	 kad	 vyrai	
iš	prigimties	 yra	 agresyvūs.	Užaugus	
tokioje	 pašvinkusių	 stereotipų	 prisi
sunkusioje	 aplinkoje,	 sunku	 tikėtis,	
kad	 į	 universitetą	 atėję	 jaunuoliai	 ir	
jaunuolės	neatkartos	visuomenėje	įsi
tvirtinusių	žalingų	įsitikinimų,	patei
sinančių	smurtiško	elgesio	modelius.	
Iškreiptą	lyčių	santykį	normalizuo

jančios	nuostatos	glaudžiai	susijusios	
su	gąsdinančiais	smurto	mastais	san
tykiuose.	 1	 iš	 3	moterų	Lietuvoje	 yra	
patyrusi	 fizinį	 ar	 seksualinį	 smurtą,	
dažniausiai	 iš	 savo	 intymaus	partne
rio.	 2020aisiais	 Lietuvos	 tarnybų	
fiksuoti	 smurto	 artimoje	 aplinkoje	
mastai	pasiekė	rekordinį	lygį	per	pas
taruosius	penkerius	metus	–	užregis
truoti	58	553	pranešimai,	 iš	kurių	80	
proc.	nukentėjusiųjų	buvo	moterys.
Ką	 gali	 padaryti	 universitetai,	 kad	

užkirstų	kelią	smurtui	lyties	pagrindu	
universitete	 ir	 už	 jo	 ribų?	 Seksualinį	
priekabiavimą	 tyrinėjančios	 VDU 
Psichologijos	 katedros	 mokslininkės	
Monika	Aleksė	ir	Kristina	Žardeckaitė
Matulaitienė	 tvirtina:	 efektyviausia	
priemonė	 užkirsti	 smurtui	 kelią	 yra	
prevencija	–	nuostatų	apie	seksualinį	
priekabiavimą	keitimas	ir	mokymasis	
jį	 atpažinti.	 Įgyvendinti	 priekabiavi
mo	ir	diskriminacijos	lyties	pagrindu	
prevenciją	 formaliai	 įsipareigoję	 visi	
Lietuvos	 universitetai.	 Nuo	 2017ųjų	
liepos	įsigalioję	Lygių	galimybių	įsta
tymo	 pakeitimai	 įpareigoja	 švietimo	
ir	 mokslo	 įstaigas	 įgyvendinti	 lygias	
galimybes	ir	įtvirtina	aukštųjų	moky
klų	prievolę	užtikrinti,	kad	studentai	
bei	darbuotojai	nepatirtų	seksualinio	
priekabiavimo	ir	kitų	diskriminavimo	
lyties	pagrindu	formų.	
Ryžtingiau	 link	 aiškios	 visų	 Lie	tu

vos	universitetų	politikos	seksualinio	
priekabiavimo	 atžvilgiu	 buvo	 žengta	
2020aisiais,	 kai	 Lietuvos	 universi
tetų	 rektorių	 konferencija	 paskelbė	
Seksualinio	 priekabiavimo	 preven
cijos	 ir	 atvejų	 nagrinėjimo	 gaires.	
Dokumente	 priekabiavimas	 traktuo

jamas	 kaip	 akademinės	 etikos	 pa
žeidimas,	 apibrėžiamos	 prevencijos	
priemonės	ir	pažeidimo	nagrinėjimo	
bei	 sprendimų	 priėmimo	 procedū
ros.	 Gairės	 įpareigoja	 universitetui	
paskirti	 atsakingą	 asmenį,	 į	 kurį	 ga
lima	būtų	kreiptis	dėl	priekabiavimo.	
Dokumente	 taip	 pat	 deklaruojama:	
„Universitetas	 yra	 atsakingas	 už	 dar
bo	sąlygų,	kurios	užkirstų	kelią	prie
kabiavimui	ir	patyčių	kultūrai	akade
minėje	 bendruomenėje,	 sudarymą“.	
Taigi,	 šis	 dokumentas	 universitetus	
įpareigoja	 įgyvendinti	 seksualinio	
priekabiavimo	prevenciją.	
Minėtuose	dokumentuose	apibrėž

tus	 įsipareigojimus	 įgyvendinti	 pir
mauja	 VU:	 jis	 pirmasis	 aiškiai	 dek
la	ravo	 seksualinio	 priekabiavimo	
ne	toleravimo	politiką	ir	įsteigė	pasiti
kėjimo	 liniją,	kuria	galima	konfiden
cialiai	 pranešti	 apie	patirtą	 ar	paste
bėtą	seksualinį	priekabiavimą.	Be	to,	
VU	 pastaraisiais	 metais	 įgyvendino	
pavienius	 prevencinius	 užsiėmimus,	
o	 studentams	 rekomenduoja	 prieš	
pra	dedant	 studijas	 išklausyti	 nuoto
linius	 seksualinio	 priekabiavimo	 at
pažinimo	 ir	 prevencijos	 mokymus.	
2021–2025iesiems	VU	paskelbė	Lyčių	
lygybės	 planą,	 kuriuo,	 be	 kitų	 lyčių	
lygybės	 principų	 įgyvendinimo	 as
pektų,	 įsipareigoja	 vykdyti	 diskrimi
nacijos,	mobingo	 ir	seksualinio	prie
kabiavimo	 prevenciją.	 VDU	 praeitą	
birželį	 taip	pat	 patvirtino	universite
to	 Lyčių	 lygybės	 planą	 2021–2025ie
siems,	 kuriuo	 numatoma	 ir	 atskira	
pareigybė,	atsakinga	už	lygių	galimy
bių	užtikrinimą	ir	seksualinio	prieka
biavimo	prevenciją.	Kol	kas	pastarieji	
tikslai	VDU	nėra	įgyvendinti.	Panašius	
lyčių	 lygybei	 įpareigojančius	 doku
mentus	pastaraisiais	metais	paskelbė	
ir	kitos	aukštosios:	VDA,	LMTA,	VGTU. 
Deja,	konkretesnės	informacijos	apie	
prevencinių	priemonių	pobūdį,	mas
tą	ir	privalomumą	universitetų	doku
mentuose	nenurodyta.	
Aiški	 universitetų	 pozicija	 lyčių	

lygybės	 atžvilgiu	 ir	 tam	 įgyvendinti	
skirtos	pareigybės	yra	tikrai	sveikinti
nas	dalykas.	Tačiau	realiam	pokyčiui	
deklaracijose	 linksniuojamų	 teisin
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gų	buzzwordų	nepakanka.	Smurto	 ir	
priekabiavimo	 prevencija	 turi	 tapti	
nuosekliu	 darbu,	 pasiekiančiu	 visus	
studentus	ir	dėstytojus,	o	ne	likti	for
malumu	bandant	įsisavinti	ES	lėšas.
Gerųjų	praktikų	sprendžiant	smur

to	 lyties	 pagrindu	 problemą	 gali
me	 aptikti	 užsienio	 universitetuose.	
Pavyzdžiui,	 daugelis	 JAV	universitetų	
įgyvendina	tyrimais	pagrįstas	preven
cines	 programas,	 tokias	 kaip	 „Green	
Dot	 Program“,	 kuri	 pabrėžia	 aplin

kinių	 elgesį	 ir	 smurtiško	 elgesio	 at
pažinimą.	 Londono	 ekonomikos	 ir	
politikos	mokslų	mokyklos	(LSE)	stu
dentų	 savivalda	 inicijavo	 ir	 šiemet	
ėmė	 rengti	 kasmečiais	 tapsiančius	
„ConsentEd“	 mokymus	 pirmakur
siams,	kuriuose	kalbama	apie	žodinio	
sutikimo	(angl.	consent)	svarbą	prieš	
bet	kokį	intymų	kontaktą	ir	ugdomas	
gebėjimas	atpažinti	smurtišką	elgesį.	
Šie	mokymai	 privalomi,	 norint	 daly
vauti	kai	kuriose	studentų	klubų	vei

klose.	 Šiuo	metu	 penki	 universitetai	
Jungtinėje	 Karalystėje	 savo	 studen
tų	 reikalauja	 išklausyti	 privalomus	
švietimo	apie	sutikimą	(angl.	consent	
education)	 mokymus:	 St	 Andrews,	
Liverpool,	Reading,	Durham	ir	Cam
bridge,	 o	 daugelyje	 kitų	 universitetų	
mokymai	 yra	 rekomenduojami	 pra
dedant	studijas.
Studentų	balsas	šiuo	klausimu	aiš

kus.	Neseniai	paskelbta	JK	bakalauro	
studentų	 apklausa	 atskleidė	 lytinio	
švietimo	 poreikį	 universitetuose	 –	
daugiau	nei	pusė	apklaustųjų	pasisa
kė	už	privalomus	saugių	santykių	mo
kymus	 universiteto	 naujokams.	 Toje	
pačioje	 apklausoje	 35	proc.	 studentų	
pripažino,	kad	apie	seksą	daugiau	iš
moko	 iš	pornografijos	nei	 formalaus	
švietimo.	Studentų	aktyvistės	ir	akty
vistai	 ne	 vienerius	 metus	 kovoja	 už	
adekvatų	 lytinį	 švietimą	 aukštosiose	
mokyklose	 ir	 privalomus	 prevenci
nius	mokymus,	kurie	skatintų	saugių	
ir	pagarbių	santykių	kultūrą	universi
tete.	Anot	vienos	JK	studentų	kampa
nijos	 už	 privalomus	 sutikimo	moky
mus	universitete:	 „If	 consent	 classes	
aren’t	 mandatory,	 then	 asking	 for	
consent	seems	optional“.
Nesiryžčiau	 teigti,	 kad	 privalo

mi	 sutikimo	 mokymai	 išspręs	 visas	
smurto	 ir	 priekabiavimo	 problemas	
tarp	 studentų.	 Vis	 dėlto,	 universite
to	 bendruomenėje,	 kurioje	 aktyviai	
kovojama	su	lyčių	stereotipais	ir	ska
tinama	 saugių	 ir	 pagarbių	 santykių	
kultūra,	 jausčiausi	 neabejotinai	 sau
giau.	Palengvėja,	kai	neprivalai	 skai
tyti	 kito(s)	minčių	 ir	nerizikuoji	 ribų	
peržengimu	 ir	 prievarta.	 Priešingai	
paplitusiam	 įsivaizdavimui,	 atsižvel
gimas	į	partnerio	ribas	ir	žodinis	pa
klausimas	 anaiptol	 nepanaikina	 ais
tros	 ir	 malonumo,	 atvirkščiai	 –	 tai	
užtikrina,	 kad	 intymumu	 mėgausis	
abi	 pusės.	 Kitaip	 tariant,	 consent	 is	
sexy.	 Tikiu(osi),	 kad	 ateityje	 lytinis	
švietimas	taps	įprasta	universiteto	ug
dymo	programų	dalimi,	o	supratimas	
apie	pagarbius	lygiaverčius	santykius	
bei	žodinio	sutikimo	svarbą	įsitvirtins	
tarp	Lietuvos	studentų.	Nuo	to	visoms	
ir	visiems	bus	tik	maloniau.	◆
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U B E R I S  N E T I K I  A ŠA RO M I S
Šiandien Bolt, Wolt, Uber ir kiti laikomi inovatyvumo etalonais. Tačiau platformų ekonomika 

neapsimoka nei vartotojui, nei verslui, nei valstybei.

DAUMANTAS SKINKYS

Platformų	(angliškai	gig)	ekonomi
ka,	t.	y.	Bolt,	Uber	ir	panašūs	mū

sų	miestuose	 dūzgiantys	 sutvėrimai,	
šiandien	sulaukia	vis	daugiau	pelnyto	
dėmesio.	 Platformų	darbuotojai	 pro
testuose	piktinasi	nesaugiomis	darbo	
sąlygomis,	 valstybės	 –	 teisės	 sprago
se	prapuolančiais	mokesčiais.	Kyla	ir	
įtarimų,	 kad	 uberinio	 verslo	 augimo	
paslaptis	 yra	 ne	 technologinė	 inova
cija,	o	sušutęs	studentas	ant	dviračio	
bei	grobuoniška	kainodara.	Šiuo	teks
tu	kviečiu	nuodugniau	susipažinti	su	
platformų	 ekonomikos	 išskirtiniais	
bruožais	 ir	 apsvarstyti,	 kodėl	profsą
jungas,	politikus	ir	teisininkus	vis	sti
priau	masina	jos	klausimas.
Pagrindinis	 teksto	 akcentas:	 plat

formos	 nėra	 Aušrinės	 Armonaitės	
vardo	 premijos	 verta	 technologinė	
inovacija.	 Jos	 nekuria	 aukštos	 pri
dėtinės	 vertės	 ir	 nesuteikia	 daugiau	
laisvės	 ir	 naudos	 darbuotojams	 bei	
var	totojams.	Įdomu,	kad	dažnas	plat
formų	verslo	modelis	galop	nėra	tva
rus	ar	pelningas	ir	pačioms	įmonėms.	
Libertarinė	platforminės	ekonomikos	
vizija	 skylėta,	 mat	 inovacijos	 žargo
nas,	kuris	 ilgą	 laiką	pateisino	atmes
tiną	 šio	 sektoriaus	 reguliavimą,	 pra
silenkia	 su	platformų	verslo	 realybe.	
Kad	išliktų,	platformos	privalo	keistis.
Skaitmeninės	 platformos	 yra	 vie

nas	 sparčiausiai	 besiplečiančių	 eko
nomikos	sektorių	Lietuvoje	 ir	pasau
lyje.	Per	ketverius	pastaruosius	metus	

gig	ekonomika	Europos	Sąjungoje	iš
augo	penkis	kartus	 ir	šiuo	metu	kas
met	sukuria	prekių	ir	paslaugų	vertų	
apie	 14	milijardų	 eurų.	 Įdomu	 ir	 tai,	
kad	trys	ketvirtadaliai	visų	šiuo	metu	
pasaulyje	 veikiančių	 platformų,	 yra	
įsikūrusios	 ES	 teritorijoje.	Na,	 o	 žiū
rint	į	Lietuvą,	statistika	rodo,	kad	šiuo	
metu	maždaug	6	proc.	mūsų	darbo	jė
gos	per	mėnesį	praleidžia	bent	40	val.	
dirbant	platformose.	Kurjerių	asocia
cijos	žiniomis,	Lietuvoje	Wolt	platfor
moje	 dirba	 apytiksliai	 1,5–2	 tūkstan
čiai	kurjerių.	Bolte,	priklausomai	nuo	
sezono,	 skaičiai	 svyruoja	 nuo	 10	 iki	
20	 tūkstančių.	Visi	 šie	skaičiai	 iš	pir
mo	 žvilgsnio	 atrodo	 nedideli,	 tačiau	
svarbu	suprasti,	kad	jie	sparčiai	auga.	
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visuomenė

matoma	ranka	veikiantis	kainos	me
chanizmas	 traktuotas	 pajėgiu	 mini
mizuoti	visų	ekonomikoje	įvykstančių	
sandorių	kaštus.
Coase’as	 pastebėjo,	 jog	 tokia	 pa

prasta	ekonominių	sistemų	klasifika
cija	 visiškai	 neatitinka	 realybės.	 Jis	
klausė,	kodėl	vakarietiškas	ekonomi
kas	 laikome	 laisvomis	 rinkomis,	 jei
gu	dominuojanti	verslo	organizacijos	
forma	 jose	visgi	 išlieka	hierarchiškai	
valdoma	firma?	 Juk	daugelis	firmose	
priimamų	 sprendimų	 savo	 pobūdžiu	
yra	 administraciniai,	 o	 ne	 diktuoja
mi	 rinkų.	 Pavyzdžiui,	 firmos	 ilgam	
planuoja	darbo	jėgos	įsigijimą	pasira
šydamos	 darbo	 sutartis.	 Norėdamos	
užtikrinti	 stabilią	 prekybą,	 sykiu	 įsi
traukia	 į	 ilgalaikes	 tiekimo	 sutartis.	
Taip	 resursai	 administruojami	 sutar
ties	sąlygomis,	o	ne	pagal	duotu	laiku	
veikiančią	 rinkos	 dinamiką.	 Coase’o	
išvada	stebinanti	–	kapitalistinėse	vi
suomenėse	dažniausiai	neaptinkame	
jokios	nematomos	rankos,	kuri	savai
me	panaikintų	sandorių	kaštus.	Ir	ka
pitalistinės,	 ir	 planinės	 ekonomikos	
neišvengiamai	 patiria	 didelius	 san
dorių	kaštus,	o	firmų	egzistavimas	tik	
praktiškai	patvirtina,	 jog	planavimas	
dažnai	 yra	 ekonomiškai	 efektyvesnis	
būdas	valdyti	resursus.
Būtent	čia	į	pasakojimą	ateina	Ube

ris	 ir	kitos	platformos	kaip	esą	 revo
liucinga	gamybos	santykių	forma,	ku
ri	 žada,	 jog	 skaitmeninis	 algoritmas	
pagaliau	įgalins	efektyvią	darbo	jėgos	
prekybą	 laisvai	 veikiančiose	 rinkose.	
Pagaliau	nurėšime	mus	visus	skurdi
nančius	sandorių	kaštus.	Be	to,	ilgai
niui	 galėsime	 atsisakyti	 firmų	 ir	 įgy
vendinsime	išties	laisvas	rinkas.
Visgi	 šis	 skaitmeninėms	 platfor

moms	 suteiktas	 išganingas	 vaid	muo	
tėra	 komunikacinis	 triukas.	 Ino	va
cijos	reikšmė	gig	ekonomikoje	yra	ge
rokai	 išpūsta.	 Tiesą	 sakant,	 didžiau
sias	 platformų,	 pvz.,	 Uber	 ar	 Bolt,	
kon	kurencinis	pranašumas	yra	ne	tai,	
kad	jos	gali	nurungti	konkurentus	pa
sitelkus	laisvos	rinkos	jėgas.	Situacija	
veikiau	priešinga	–	tikroji	šių	platfor
mų	 vertė	 (ir	 patrauklumas	 investuo
tojams)	kyla	iš	oligopolinių	praktikų,	

Pamažu,	 bet	 užtikrintai,	 platformos	
tampa	 vis	 reikšmingesnė	mūsų	 eko
nominės	realybės	dalis.	Jos	ne	tik	ku
ria	naujas	rinkas,	bet	ir	transformuo
ja	senąsias.
Žvelgiant	į	vidinę	sektoriaus	sanda

rą,	matyti,	 kad	 net	 90	 proc.	 pajamų	
sukuria	 vadinamosios	 lokalizuotos	
plat	formos.	 Tai	 yra	 pavežėjimo	 ar	
maisto	pristatymo	paslaugas	 teikian
čios	 kompanijos,	 kuriose	 darbas	 su
sijęs	 su	 konkrečia	 vietove.	 Šis	 plat
formų	 tipas	yra	 labiausiai	paplitęs	 ir	
geriausiai	 visiems	 pažįstamas.	 Jam	
priklauso	Bolt,	Uber,	Wolt	ir	panašios	
maisto	pristatymo	ir	pavežėjimo	kom
panijos.	Antroji	platformų	kategorija	
–	online	platformos,	kurias	naudojant	
darbas	gali	būti	atliktas	 iš	bet	kurios	
vietos.	Garsiausias	 tokios	platformos	
pavyzdys	yra	koncernui	Amazon	pri
klausanti	 MechanicalTurk.	 Joje	 auk
ciono	 principu	 galima	 pardavinė
ti	 savo	 darbą	 už	 konkrečią	 užduotį.	
Pavyzdžiui,	gauti	atlygį	už	 tris	valan
das	namų	ruošos	ar	logotipo	kūrybą.	
Galbūt	 mTurk	 atsiminsite	 dėl	 prieš	
kelerius	 metus	 nuaidėjusio	 skanda
lo,	kai	ši	atlyginimą	Indijos	darbuoto
jams	mokėjo	Amazon	kuponais.	Visgi	
pagal	 mastą	 Europoje	 ir	 Lietuvoje	
maisto	pristatymo	ir	taksi,	o	ne	onli
ne	platformos,	yra	 reikšmingiausios,	
todėl	joms	toliau	ir	skirsiu	daugiausia	
dėmesio.
Gig	 ekonomikos	 simpatikai	 tvirti

na,	jog	platformų	konkurencingumas	
kyla	 iš	 inovacijų	 pagalba	 palaikomų	
laisvų	darbo	rinkų.	Ko	gero,	daugeliui	
skaitytojų	 jau	 teko	 tiesiogiai	 susidur
ti	 su	 šia	 skaitmeninio	 algoritmo	 pa
galba	 veikiančia	 inovacija.	 Juk	 tikra	
magija:	 vieno	 mygtuko	 paspaudimu	
Žaliakalnyje	maisto	užsigeidęs	pilvas	
gali	būti	susietas	su	Laisvės	alėjoje	ry
mančiu	 kurjeriu.	 Algoritmas	 sekun
džių	tikslumu	susiejąs	darbo	paklausą	
bei	 pasiūlą	 ir	 šiam	 sandoriui	 nusta
tąs	konkurencingą	rinkos	kainą.	Taip	
praktikoje	 esą	 įgyvendinama	 dauge
liui	iš	mokyklos	laikų	gerai	pažįstama	
mantra	apie	paklausą	atitinkančią	pa
siūlą.	Dėl	šio	tariamai	tobulai	veikian
čio	 kainos	 mechanizmo	 platformos	

mėgsta	apsidovanoti	epitetu,	jog	skai
tmeniniai	algoritmai	yra	novatoriškas	
būdas	 įgyvendinti	 rinkos	 netobulu
mais	neapribotą	kapitalizmą.	Iš	pana
šaus	sentimento	kyla	ir	Uberio	dažnai	
naudojamas	argumentas,	kad	Uberis	
atėjo	 įgyvendinti	 konkurencingo	 ka
pitalizmo	ir	išardyti	kartelizuotų	taksi	
paslaugų	rinkų.
Kai	kalbame	apie	šią	inovaciją	svar

bu	 pabrėžti,	 kad	 kitaip	 nei	 įprasta	
tradicinėje	 ekonomikoje,	 kur	 sando
riuose	tarp	gamintojų	ir	vartotojų	pa
prastai	tarpininkauja	įmonės,	platfor
mos	 teigia,	 kad	 gig	 ekonomikoje	 šie	
sandoriai	 įvyksta	 betarpiškai.	 Anot	
platformų,	šiuolaikinės	informacinės	
technologijos	leidžia	įgyvendinti	san
dorius	 automatiškai,	 be	 griozdiškų	
sandorių	 kaštų,	 kurie	 esą	 patiriami,	
kai	 sandorius	administruoja	 įmonės.	
Ši	 žinutė	 gana	 radikali.	 Į	 utopizmą	
linkę	 platformų	 gerbėjai	 dažnai	 tei
gia,	 kad	 automatiniai	 algoritmai	 il
gainiui	 apskritai	 turi	 potencialą	 pa
keisti	 tradicinę	 įmonę	 kaip	 gamybos	
santykių	 organizavimo	 formą.	 Taigi	
gig	 platformos	 tariasi	 išsprendusios	
ekonominėje	 teorijoje	 plačiai	 links
niuojamą	 firmų	 problemą.	 Trumpai	
ją	pristatysiu,	nes	būtent	į	jos	tariamą	
sprendimą	 remiasi	 platformų	 verslo	
inovacijos	naratyvas.
Įmonės	 problemą	 prieš	 aštuonias

dešimt	metų	 suformulavo	 britų	 eko
nomistas	 Ronaldas	 Coase’as.	 Tuo	
me	tu	 Vakarų	 ekonominėje	 mintyje	
do	minavo	aiški	laisvos	rinkos	ir	plani
nės	ekonomikos	prieprieša.	Dis	kusija	
iš	esmės	plėtojosi	priešinant	vakarie
tiškas	ekonomikas,	daugiausia	anglo
saksiškus	kraštus,	su	Sovietų	Sąjunga.	
Kapitalistinėse	ekonomikose	kertiniu	
resursų	 paskirstymo	 principu	 laiky
tas	 kainos	 mechanizmas,	 veikiantis	
pagal	 pasiūlos	 ir	 paklausos	 svyravi
mus.	Tai	 visiems	 gerai	 žinomas	 eko
nomikos	 klasiko	 Adamo	 Smitho	 ne
matomos	 rinkos	 rankos	 dėsnis.	 Tuo	
tarpu	laikyta,	kad	planinės	ekonomi
kos	resursus	skirsto	visiškai	skirtingu	
hierarchiniu–administraciniu	 princi
pu.	Kapitalistinės	rinkos	ekonomikos	
laikytos	efektyvesnėmis,	nes	tarsi	ne
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teisinio	 arbitražo,	 grobuoniškos	 kai
nodaros	 ir	 sėkmingų	 mokesčių	 ven
gimo	 strategijų.	 Šie	 bruožai	 leidžia	
geriau	suprasti,	kodėl	investuotojai	ir	
toliau	 finansuoja	 platformas,	 nepai
sant	jų	ilgalaikio	nepelningumo.
Tiesa,	 prieš	 pasileidžiant	 kritikuo

ti,	reikia	pripažinti,	kad	skaitmeninis	
algoritmas	 gali	 patobulinti	 informa
cijos	 simetriją	 tarp	 gamintojų	 ir	 var
totojų.	Pavyzdžiui,	algoritmas	 leidžia	
vartotojams	priimti	greitesnius	ir	ge
riau	 pagrįstus	 sprendimus.	 Jo	 dėka	
darbuotojai	ir	vartotojai	gali	sparčiau	
mainytis	 informacija	 apie	 paslaugas	
ar	 darbo	 galimybes.	 Be	 to,	 atsižvelg
dami	į	programėlėse	prieinamus	duo
menis	 apie	 kurjerius	 ar	 taksistus	 jie	
gali	 išsirinkti	 sau	 parankius	 paslau
gos	teikėjus.	Tokie	našesni	informaci
jos	mainai	išties	kuria	vertę.
Tačiau	 šį	 pasiekimą	 užgožia	 daug	

didesnės	 gig	 sektoriaus	bėdos.	 Iš	 es
mės,	gig	platformų	verslo	modelį	ge
riausiai	 charakterizuoja	 optimizuoti	
darbo	jėgos	kaštai	ir	mažos	investici
jos	 į	 našumo	 skatinimą.	 Pavyzdžiui,	
neseniai	 paskelbtas	 Tarptautinio	 ti
riamosios	 žurnalistikos	 biuro	 repor
tažas	atskleidė,	kad	šiuo	metu	platfor
mų	 darbuotojai	 yra	 vieni	mažiausiai	
apmokamų	 Jungtinėje	 Karalystėje.	
Negana	 to,	 „nepriklausomų	 partne
rių“	 statusas	 atima	 iš	 darbuotojų	
minimalaus	 atlyginimo	 garantijas.	
Pra	nešama,	 kad	 šiuo	 metu	 JK	 bent	
trečdalis	platformų	darbuotojų	gauna	
mažesnį	nei	minimalų	atlyginimą.
Skurstantys	 šio	 sektoriaus	 darbuo

tojai	 nereiškia,	 kad	 platformos	 ypa
tingai	 lobsta.	 Didžiausių	 platformų	
pelno	maržos	visame	pasaulyje	 labai	
mažos,	 jeigu	 išvis	 teigiamos.	 Uber,	
Deliveroo,	 TaskRabbit	 daugelį	 metų	
nuo	įkūrimo	fiksuoja	neigiamas	pelno	
maržas.	 Pavyzdžiui,	 Uberis	 2020ai
siais	patyrė	7	mlrd.,	o	Deliveroo	–	300	
mln.	 dolerių	 nuostolių.	 Tuo	 tarpu	
mūsų	regione	aktyviai	veikiantis	star
tuolis	Bolt	pranešė	apie	50	mln.	dole
rių	siekiančius	nuostolius.	Ir	visgi	tai	
nebuvo	 patys	 blogiausi	 metai	 šioms	
įmonėms.	Tai	daug	sakantys	skaičiai,	
turint	 omenyje,	 kad	 dėl	 karantino	

maisto	 išvežiojimo	platformos	 turėjo	
palankiausias	įmanomas	sąlygas	savo	
veiklai.
Tiesa,	 kone	 visi	 verslai	 daug	 sko

linasi	 savo	 gyvavimo	 pradžioje	 ir	 jų	
patiriamos	 išlaidos	 kurį	 laiką	 išlie
ka	 didesnės	 nei	 kapsinčios	 pajamos.	
Tačiau	 dešimtečius	 gyvuojančios	 di

džiosios	 gig	 platformos	 toliau	 skoli
nasi	 tokiais	 mastais	 lyg	 verslą	 būtų	
pradėjusios	 vakar.	 Svarbiausia,	 kad	
gaunamos	 investicijos	 pirmiausia	
kreipiamos	ne	 į	 technologinę	plėtrą,	
inovacijas,	o	į	paslaugų	kainų	subsidi
jas.	 Įdomu	ir	 tai,	kad	nepaisant	nuo
latinių	 nuostolių,	 pvz.,	 Uberio	 ben
dri	 nuostoliai	 nuo	 įmonės	 įsteigimo	
2009aisiais	 siekia	 22	 mlrd.	 dolerių,	
įmonės	nesiteikia	siekti	didesnio	pro
duktyvumo	didindamos	 investicijas	 į	
darbuotojų	 apmokymą	 ar	 technolo
gijas,	kaip	kad	 įprastai	daro	padorūs	
verslai,	 kai	 susiduria	 su	 pelningumo	
problemomis.	
Išeitimi	 platformoms	 veikiau	 tam

pa	 palaipsniui	 mažinami	 darbo	 jė
gos	 kaštai.	 Žmonių	 kalba	 tai	 reiškia	
nuolat	 mažėjančius	 atlyginimus	 dar
buotojams.	 Neseniai	 vykusio	 Wolt	
darbuotojų	 streiko	Lietuvoje	priežas
tis	 būtent	 ir	 buvo	 eilinis	 platformos	
bandymas	prastą	įmonių	pelningumą	
kompensuoti	pigesne	darbo	jėga.
Nors	 iš	 pirmo	 žvilgsnio	 ši	 verslo	

strategija	 atrodo	 trumparegiška,	 ji	 iš	
tikrųjų	yra	sudėtinė	rentininkų	verslo	
modelio	 dalis,	 kuriuos	 siekia	 plėtoti	
daugelis	 gig	 platformų.	 Rentininkų	
verslas	 nereikalauja	 nei	 inovacijų,	
nei	 produktyvių	 investicijų,	 nei	 tvir
to	 darbuotojų	 lojalumo,	 kad	 užsi
tarnautų	 konkurencinį	 pranašumą.	

visuomenė

Rentininkai	 iš	 esmės	 pasižymi	 ne	
vertės	kūrimu,	o	vertės	pasisavinimu.	
Rentininkams	tai	atlikti	leidžia	išskir
tinė	prieiga	prie	teisinių	ar	ekonomi
nių	 resursų.	 Pirmasis	 jų	 –	 sėkminga	
manipuliacija	darbo	teise.
Teisinės	 spragos	 įgalina	 daugelį	

žalingų	 platformų	 verslo	 praktikų.	
Platformos	 mėgsta	 tvirtinti,	 kad	 jų	
vaidmuo	gig	ekonomikoje	yra	papras
tas.	Esą	jos	tėra	tarpininkas,	kuris	al
goritmo	 pagalba	 sujungia	 nepriklau
somus	 partnerius	 ir	 vartotojus.	 Tai	
atleidžia	 platformas	 nuo	 finansinių	
įsipareigojimų,	 su	 kuriais	 susidu
ria	 darbuotojus	 pagal	 darbo	 sutartį	
samdantys	 darbdaviai.	 Pirmiausia,	
platformos	neprivalo	 už	 taip	 vadina
mus	 „partnerius“	 mokėti	 socialinio	
draudimo	įmokų	ir	gyventojų	pajamų	
mokesčio.	Jos	 taip	pat	nėra	 įpareigo
tos	 kurjeriui	 ar	 taksistui	 garantuoti	
minimalios	algos.	Tačiau	šis	prisiim
tas	tarpininko	statusas	užgožia	tikrąjį	
kontrolės	mastą,	kurį	patiria	platfor
mų	darbuotojai.
Teisinėje	 praktikoje	 ES	 valstybės	

įprastai	 dirbančiuosius	 klasifikuoja	
dvejopai.	 Tie	 dirbantieji,	 kurių	 vei
kloje	 yra	 pakankamas	 autonomijos	
ir	 savarankiško	 apsisprendimo	 lygis,	
yra	 laikomi	 dirbančiais	 savarankiš
kai.	Tuo	tarpu,	jeigu	dirbantysis	gau
na	 nurodymus,	 patiria	 įvairialypę	
priklausomybę	 nuo	 kitos	 šalies,	 jis	
paprastai	 laikomas	 samdomu	 dar
buotoju.	 Priklausomai	 nuo	 statuso	
dirbantieji	skirtingai	moka	pajamų	ir	
socialinio	 draudimo	 mokesčius,	 turi	
skirtingas	teises.
Platformos	teigia,	jog	joms	dirban

tys	kurjeriai	ir	taksistai	priskirtini	in
dividualiai	 dirbančiųjų	 kategorijai.	
Tačiau	 realus	 pavaldumo	 laipsnis,	
kurį	patiria	gig	darbuotojai	darbo	vie
toje,	 daug	 labiau	 primena	 samdomą	
darbą.	 Taip	 yra	 dėl	 to,	 nes	 platfor
mos	iš	 tiesų	nėra	tiesiog	tarpininkai,	
jos	 aktyviai	 formuoja	 visą	 sandorio	
tarp	 dirbančiojo	 ir	 kliento	 eigą.	 Jos	
nustato	sutarties	sąlygas,	vertina	dir
bančiojo	 kvalifikaciją	 ir	 valdo	mokė
jimo	 sistemą.	 Platformos	 reaguoja	 į	
vartotojų	įvertinimus	ir	grįžtamąjį	ry
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mąkart	 keliaujantiems	 ir	 t.	 t.	 Tada,	
užsiėmus	gerą	riekę	rinkos,	paslaugų	
kaina	pradedama	kelti.
Kainų	 dempingas	 nėra	 pigus	 užsi

ėmimas.	 Šiai	 strategijai	 įgyvendinti	
reikalinga	 prieiga	 prie	 pigaus	 inves
tuotojų	 kapitalo	 ir	 stambaus	 masto	
skolinimosi.	Gig	platformoms	klestėti	
leidžia	nuolat	į	kompanijas	plūstantis	
rizikos	 (angliškai	 venture)	 kapitalas.	
Geriausiai	šioje	srityje	pasižymi	kom
panija	Uber.	Tyrimai	 rodo,	kad	Uber	
bent	 jau	 iki	2016ųjų	didžiąją	dalį	 in
vestuotojų	kapitalo	skyrė	subsidijuoti	
savo	 paslaugų	 kainas.	 Kad	 investuo
tojų	 kapitalas	 skiriamas	 dempinguo
ti	 kainas,	 nepaisant	 stagnuojančio	
kompanijos	produktyvumo,	daug	by
loja	apie	platforminio	verslo	modelio	
esmę.
Siekiant	 panašių	 tikslų	 galima	 nu

manyti	 ir	 Lietuvoje	 veikiančią	 Bolt	
platformą.	 Tačiau	 grobuoniškos	 kai
nodaros	 tyrimai	 yra	 gana	 sudėtingi	
ir	 reikalauja	 gerai	 prieinamos	 infor
macijos	ir	profesionalių	valstybės	tar
nautojų.	 Tiek	 pirmųjų,	 tiek	 antrųjų	

Lietuvoje	kol	kas	striuka.	
Žinoma,	 gig	 ekonomika	

yra	 nevienalytė.	 Galime	 su
galvoti	 visą	 šūsnį	 mažesnių	
platformų,	 kaip	 pavyzdžiui,	
BlaBlaCar,	 kurios	 tokiomis	
abejotinomis	 praktikomis	 ne
užsiima.	 Tačiau	 iškalbingas	
faktas,	 kad	 didžiausi	 rinkos	
dalyviai	 rodo	 tokius	oligopoli
nius	polinkius.
Galiausiai,	 verta	 paminėti	

kone	 nemarų	 platformų	 ge
bėjimą	 perkelti	 įvairaus	 tipo	
kaštus	 ant	 darbuotojų	 ir	 mo
kesčių	mokėtojų	 pečių.	 Vėlgi,	
čia	 svarbiausią	 vaidmenį	 vai
dina	 jau	 aptartas	 platformų	
atsifutbolinimas	 nuo	 darbda
vio	statuso.	Ši	 teisinė	gimnas

tika	leidžia	platformoms	išvengti	arba	
sumažinti	 aplinkosaugos,	 socialinio	
draudimo,	 gyventojų	 pajamų	 ir	 pri
dėtinės	 vertės	 mokestinius	 įsiparei
gojimus.	Taip	pat	reikia	turėti	omeny,	
kad	dirbdamas	platformoje	pagal	 in
dividualią	sutartį	gig	darbuotojas	taip	

ir	 penkiolika	 administracinių	 bylų	
susijusių	 su	 platformose	 dirbančių	
žmonių	 teisiniu	 statusu.	 Nors	 teis
mų	 sprendimų	 būta	 įvairių,	 tačiau	
dauguma	 teismų	 nusprendė	 vadina
muosius	 partnerius	 perkvalifikuoti	 į	
darbuotojus,	o	platformas	–	į	darbda
vius.	Visais	penkiais	 atvejais,	 kai	 by
los	pasiekdavo	aukščiausios	instanci
jos	 teismą,	 platformų	 darbuotojams	
buvo	 suteiktas	 samdomo	 darbuotojo	
statusas.	 Teismai	 kurjeriams	 palan
kius	sprendimus	priėmė	remdamiesi	
pagrindu,	kad	nepaisant	sutartyje	nu
rodytų	 sąlygų,	 kurios	 apibrėžia	 kur
jerius	 kaip	 individualius	 verslo	 par
tnerius,	realus	darbo	santykių	turinys	
paprastai	prasilenkia	su	tokiu	apibrė
žimu.	Formaliau	tariant,	toks	platfor
mų	darbuotojų	traktavimas	įvertintas	
kaip	teisinis	arbitražas.
Nepaisant	laimėjimų,	bylinėjimasis	

yra	lėtas	procesas,	kartais	trunkantis	
penkmečius.	Tad	daugelis	ES	veikian
čių	platformų	vis	dar	 išlošia	 iš	netei
sėtos	darbuotojų	klasifikacijos.
Kita	 neatsiejama	 didžiųjų	 gig	 plat

formų	verslo	modelio	dalis	–	grobuo
niška	 kainodara.	 Paprasčiau	 tariant,	
tai	būdas	išstumti	iš	rinkos	savo	kon
kurentus	 ilgą	 laiką	 siūlant	 klientams	
paslaugas	 mažesnėmis	 nei	 rinkos	
kainomis.	 Strategija	 vartotojui	 gerai	
pažįstama	 –	 kuponiukai,	 akcijos	 pir

šį,	 taip	pat	palaiko	paslaugų	kokybės	
kontrolę	ir	sankcionuoja	jos	neatitin
kančius	darbuotojus.	Platformos	taip	
pat	ne	tik	vienašališkai	nustato	darbo	
užmokesčio	 tarifą	 ar	 parenka,	 kuris	
darbuotojas	atliks	konkrečią	užduotį,	
bet	 ir	kontroliuoja	užduočių	baigimo	
laiką	 ir	 netgi	 važiavimo	 trajektoriją.	
Greta	 veikia	 viešai	 neprieinamos	 al
goritmų	reitingavimo	ir	našumo	ska
tinimo	sistemos.
Mikrovaldymas	priklauso	nuo	plat

formos.	 Pavyzdžiui,	 Bolto	 kurjeriui	
Lietuvoje	 negalima	 atmesti	 70	 proc.	
užsakymų,	 ki	taip	 gre	sia	 savaitės	
truk	mės	draudimas	dirbti.	Tuo	tarpu	
Ziticity	 išvežiotojams	 apskritai	 nega
lima	 atsisakyti	 vež	ti	 užsakymo.	 Lon
done	 dirbant	 Uber			Eats	 konkretų	 ke
lionės	tikslą	ga	li	sužinoti	tik	atsiėmęs	
patiekalą	 iš	 restorano.	Ne	kartą	 teko	
keiktis,	kai	gavęs	paketą	sužinodavau,	
jog	teks	minti	dviratį	į	statų	kalną.	Tuo	
tarpu	 Lietuvoje	 mašina	 išvežiojant	
maistą	kompanija	Wolt	draudžia	ma
šinoje	vežtis	keleivius.	Laisvas	darbo	
grafikas	irgi	tėra	iliuzija.	Gerai	žinau:	
jeigu	noriu	uždirbti	ne	grašius,	
privalėsiu	 maistą	 vežioti	 piko	
valandomis,	kai	kiti	grupiokai	
lenks	 pintas	 Londono	 baruo
se.	 Tą	 nuolatos	 žinutėmis	 ir	
emailais	 primena	 platformos,	
skatindamos	dirbti	vakarais	 ir	
savaitgaliais.	
Trumpai	 tariant,	 kai	 kupri

nėje	veži	kebabą,	o	programėlė	
tau	smulkiai	aiškina,	ką	daryti,	
nė	velnio	nesijauti	kaip	nepri
klausomas	 entrepreneris.	 Čia	
nėra	 vietos	 laisvam	pasirinki
mui.	 Skirtingai	 nuo	 išties	 ne
priklausomų	 entreprenerių	 ir	
freelancerių,	 platformų	 dar
buotojai	 neturi	 laisvės	 keisti	
savo	darbo	pobūdžio	kitaip	nei	
dirbti	daugiau	ar	mažiau.	Visa	
tai	reiškia,	kad	platformų	darbuotojai	
yra	samdiniai,	o	ne	savarankiški	vers
lo	partneriai.
Iki	 šiol	 ES	 šalyse	 įvykę	 teismai	 tai	

tik	 patvirtina.	 Šiandienos	 duomeni
mis,	 devyniose	 ES	 valstybėse	 baigta	
daugiau	 nei	 šimtas	 teismo	 procesų	

visuomenė



šauksmas, nr. 1, 2022 pavasaris 31

rizikuoja	savo	asmeniniu	turtu,	kad	ir	
kas	tai	bebūtų	–	mašina	ar	dviratis.	
Gig	ekonomika	valstybių	biudžetus	

tuština	dviem	būdais.	Visų	pirma,	tie
siogiai	–	nesumokėtais	mokesčiais,	o	
antra	–	netiesiogiai	–	 subsidijomis	 iš	
gerovės	valstybių.
Pradėkime	 nuo	 tiesioginių	 mo

kestinių	 netekimų.	 Laikyti	 gig	 dar
buotojus	 dirbančiais	 pagal	 individu
alią	 sutartį	 kenkia	 mokesčių	 bazei	
dviem	 būdais:	 pirma,	 palengvina	
platformoms	 gyventojų	 pajamų	 ir	
socialinio	draudimo	mokesčių	naštą.	
Antra,	 platformos	 išvengia	 pigiausio	
ir	 efektyviausio	mokesčių	 surinkimo	
metodo,	 t.	 y.	 mokesčių	 rinkliavos	 iš	
darbdavio	kaip	iš	aiškaus	mokestinio	
vieneto.	 Vietoje	 to,	 valstybė	 yra	 pri
versta	 rinkti	 mokesčius	 iš	 pasklidu
sios	 masės	 pavienių	 gig	 darbuotojų.	
Be	 to,	 tradiciškai	 daugelis	 valstybių	
apmokestina	individualiai	dirbančius	
kur	kas	menkiau	nei	samdomus	dar
buotojus,	šiandien	Lietuvoje	kurjeriai	
moka	 tarp	 5	 ir	 15	 proc.	 varijuojantį	
gyventojų	 pajamų	 mokestį.	 Tuo	 tar
pu	 už	 kitus	 samdomus	 darbuotojus	
Lietuvoje	darbdaviai	moka	didesnį	20	
proc.	GPM	tarifą.	Socialinio	draudimo	
mokesčiai	Sodrai	ir	privalomojo	svei
katos	 draudimo	 įmokos	 platformų	
darbuotojams	 taip	 pat	 yra	mažesnės	
nei	samdomam	darbui	dėl	galiojančių	
mokestinių	atskaitymų	ir	kreditų.
Kai	 kuriais	 atvejais,	 kai	 valstybė	

priversta	rinkti	mokestį	iš	atskirų	gig	
darbuotojų,	 ji	 išvis	 apleidžia	 mokes
čių	rinkimą.	Pavyzdžiui,	nors	ir	egzis
tuoja	 šūsnis	 tyrimų,	 kad	 pavežėjimo	
platformų	įsikūrimas	miestuose	reiš
kia	 daugiau	 automobilių	 gatvėse	 ir	
daugiau	 taršos,	 tačiau	paprasčiausiai	
nėra	 efektyvaus	 būdo	 apmokestinti	
išaugusią	 taršą	 atitinkamais	 mokes
čiais.
Identiška	 situacija	 ir	 su	 pridėti

nės	 vertės	 mokesčiu.	 Jeigu	 einate	 į	
McDonaldą	 ir	 perkate	 FiletOFish	
su	 Cola	 (neduok	 dieve),	 čekyje	 ma
tote,	 jog	 už	 jums	 suteiktą	 paslaugą	
sumokate	 21	 proc.	 pridėtinės	 vertės	
mokestį	 (nors	 Lietuvoje	 iki	 2023	 m.	
tarifas	 maitinimo	 sektoriui	 laikinai	

sumažintas	 iki	 9	 proc.).	 PVM moka
mas	kitaip,	kai	perkate	gig	darbuotojo	
paslaugą.	 Kadangi	 pavieniai	 darbuo
tojai	 dažniausiai	 neperžengia	 apy
vartinio	slenksčio,	kai	tampama	PVM 
mokėtoju	 (Lietuvoje	 ši	 riba	 siekia	 50	
tūkst.	eurų),	darbuotojai	iš	viso	nemo
ka	 įprasto	PVM.	Tai	 žalinga,	nes,	pa
vyzdžiui,	Uberis	ar	Boltas	kaip	vienas	
mokestinis	 vienetas	 šį	 slenkstį	 per
žengia	milijonais	eurų.	Valstybės	ieš
ko	būdų,	kaip	suktis	iš	šitos	situacijos	
ir	 bent	 kiek	 apmokestinti	 platformų	
teikiamas	 paslaugas.	 Todėl	 Lietuvoje	
platformų	 darbuotojams	 taikomas	
at	virkštinis	 PVM.	 Čia	 šis	 mokestis	
renkamas	 nuo	 komisinio	 kelionės	
mokesčio,	 kuris	 paprastai	 sudaro	 tik	
20	 proc.	 visos	 paslaugos	 kainos.	 Tai	
reiškia,	jog	efektyvus	PVM	plaformos	
darbuotojui	 siekia	 tik	 4	 proc.	 Sunku	
pasakyti,	 kokie	 tiksliai	 biudžeto	 pra
radimai	patiriami	Lietuvoje	dėl	tokios	
platformos	 strategijos	 optimizuo
ti	 mokestinę	 naštą,	 bet,	 pavyzdžiui,	
Jungtinėje	 Karalystėje	 kai	 kurie	 tyri
mai	juos	skaičiuoja	milijardais.
Greta	 šių	 tiesioginių	 mokestinių	

praradimų,	 mokesčių	 mokėtojai	 per	
viešąsias	 paslaugas	 platformas	 sub
sidijuoja	 ir	 netiesiogiai.	 Tradiciniai	
darbdaviai	 turi	 daug	 teisinių	 įsipa
reigojimų	 savo	 darbuotojams,	 net	
jei	 jie	 nėra	 ekonomiškai	 aktyvūs.	
Neskaitant	 darbuotojo	 atlyginimo,	
įmonės	paprastai	turi	finansuoti	dau
gybę	 išmokų,	 tokių	 kaip	 ligos	 pašal
pa	ar	vaiko	priežiūros	atostogos.	Tuo	
tarpu	 gig	 ekonomikoje	 šias	 išlaidas	
dengia	patys	darbuotojai,	o	tai	iš	tiesų	
dažniausiai	 reiškia,	kad	 jiems	garan
tijas	 galop	 turi	 teikti	 valstybė.	 Jeigu	
valstybės	nepradės	įdėmiau	reguliuo
ti	gig	ekonomikos,	kiekvienas	mokes
čių	mokėtojas	šias	platformas	ir	toliau	
rems	iš	savo	kišenės.
Trumpai	reziumuojant	–	gig	ekono

mikos	 veržlumas	 kyla	 ne	 iš	 inovaci
jos.	Nors	ji	ir	egzistuoja,	ji	nesukuria	
pakankamai	 vertės,	 kad	 garantuotų	
bent	minimalius	atlyginimus	gig	dar
buotojams.	Analogiškai,	daugeliui	gig	
platformų	 nepavyksta	 tapti	 pelnin
gomis.	Pagrindinė	 sektoriaus	plėtros	

priežastis:	aptartos	teisinio	arbitražo,	
mokesčių	 vengimo	bei	 grobuoniškos	
kainodaros	praktikos.	Gig	platformos	
privalo	būti	reguliuojamos	griežčiau.	
Baigdamas	norėčiau	trumpai	nurody
ti	kelias	kryptis,	kaip	turėtų	atrodyti	ši	
reguliacija.
Pirma,	 pagal	mastelį	 ši	 reguliacija	

turėtų	 būti	 viršnacionalinė.	 Lie	tuvos	
atveju,	ji	turėtų	būti	europinė.	Tai	ypač	
svarbu,	nes	skaičiuojama,	jog	trečda
lis	 darbo	 platformoms	 Europoje	 yra	
atliekama	 užsienyje.	 Reguliacija,	 ku
ri	 įpareigotų	 finansinės	 informaci
jos	mainus	tarp	vietinių	vyriausybių,	
palengvintų	 mokesčių	 surinkimą.	 Iš	
viršaus	 į	 apačią	ateinantis	 europinės	
reguliacijos	metodas	yra	parankus	 ir	
iš	 tos	 pusės,	 jog	 neleistų	 pavienėms	
įtakingoms	 platformoms	 nacionali
niu	lygiu	išsimušti	palankių	įstatymų.	
Taip	išvengtume	lenktynių	kuo	labiau	
sumažinti	 reguliaciją	 tarp	 Europos	
valstybių.	Vertinga	paminėti	ir	tai,	jog	
po	Brexito	situacija	priimti	tokio	tipo	
socialiai	 orientuotas	 reguliacijas	 yra	
daug	palankesnė.	
Antra,	 reguliacija	 turėtų	 pripažin

ti	 samdomais	 darbuotojais	 tuos	 gig	
ekonomikos	darbuotojus,	kurių	darbo	
pobūdis	 iš	 esmės	 skiriasi	 nuo	 darbo	
pagal	individualią	sutartį.	Svarbu,	kad	
tai	 suteiktų	 reikšmingai	 daliai	 šiuo	
metu	 nesaugiomis	 darbo	 sąlygomis	
dirbančiųjų	 priėjimą	 prie	 socialinių	
paslaugų	 tinklo	 ir	 užkirstų	 minėtus	
kelius	 gig	 platformoms	 optimizuoti	
mokestinę	naštą.	Platformos,	kuriose	
darbo	sąlygos	iš	esmės	nesiskiria	nuo	
samdomo	darbo,	mokėtų	atitinkamai	
didesnius	mokesčius.
Net	 nėra	 abejonių,	 jog	 suteikus	

adekvačias	 darbo	 teises	 šiuo	 metu	
neteisingai	 „nepriklausomais	 entre
preneriais“	 tituluojamiems	 gig	 dar
buotojams	 ir	 platformoms	 pradėjus	
mokėti	adekvačius	mokesčius	kai	ku
rie	 verslai	 užsilenks.	 Tačiau	 tokiems	
gasdinimams	 iš	 verslo	 konfederacijų	
ir	Facebooke	verslą	ginančių	blažyčių	
galime	atsakyti	–	jeigu	tavo	verslas	ne
gali	 išgyventi	mokėdamas	mokesčius	
ir	 laikydamasis	darbo	 teisės	–	 jis	yra	
šūdinas	verslas.	◆
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P O P U L I A R I O S I O S  P O E Z I J O S 
F E N O M E N A S

Anot filologijos studentės, yra esminis skirtumas tarp populiarios ir populiariosios poezijos.

INETA ŠUOPYTĖ

Į	rankas	atsitiktinai	pateko	nušiurusi	 Pauliaus	 Širvio	 poezijos	 rinkti
nė	 „Beržai	 baltieji	 broliai“.	 Užkliuvo	
ant	 viršelio	 besipuikuojantis	 užrašas	
„Populiarioji	 poezija“.	 Suprantama,	
Širvys	 buvo	 itin	 populiarus	 ir	 skai
tomas	 autorius,	 bet	 visgi	 populia

riosios	 poezijos	 sąvoka	 atrodė	 kaip	
baisus	 nesusipratimas.	 Poezija	 tikrai	
gali	 būti	 populiari.	 Tai	 įrodo	 praei
ties	 poetai,	 dažnai	 vadinami	 tautos	
šaukliais,	 rašę	 vertybėmis	 dvelkian
čią,	 įkvepiančią,	 skambią	poeziją.	 Jų	
klausytis	 susirinkdavo	 minios,	 kny

gos	 spausdintos	 dideliais	 tiražais,	 o	
jų	 eilės	 skamba	 iki	 šiol	 (Maironis,	
Brazdžionis,	 Marcinkevičius).	 Mano	
kukliu	 supratimu,	 šių	 populiarių	 au
torių	kūryba	negali	būti	vadinama	po
puliariąja.	 Ir	 toks	 užrašas	 ant	 Širvio	
rinktinės	 leidimo	 –	 nesusipratimas.	
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Bet	klausimas	neapleido:	kas	yra	po
puliarioji	poezija?
Daugelis	 šį	 laiką	 vadina	 poetinio	

raštingumo	amžiumi.	Iš	pirmo	žvilgs
nio	 atrodo,	 kad	 poeziją	 rašyti	 gali	
kiekvienas.	 Anksčiau	 net	 užkietėję	
grafomanai	 privalėjo	 laikytis	 rimo	
taisyklių,	 išmanyti	 literatūros	 kano
ną,	 būti	 susipažinę	 su	 klasikų	 kūry
ba.	O	 ir	platinti	 savo	grafomaniškąją	
kūrybą	 buvo	 daug	 sudėtingiau.	 Šis	
amžius	 mus	 apdovanojo	 neįtikėtina	
savilaidos	knygų	gausa	ir,	žinoma,	ga
limybe	 poeziją	 talpinti	 socialiniuose	
tinkluose,	kur	pastaroji	išplinta	ir	ga
li	pasiekti	įvairių	socialinių	sluoksnių	
asmenis.	Literatūros	kritikė	Virginija	
Cibarauskė	 apibrėždama	 pastaruoju	
dešimtmečiu	 išryškėjusius	 poezijos	
bruožus	 užsimena,	 kad	 populiario
ji	 poezija	 ir	 virtualioje	 erdvėje	 talpi
nama	poezija	dažnai	 siejamos	ar	net	
tapatinamos.	 Kritikai	 nurodo,	 kad	
dažniausiai	 tokia	 poezija	 yra	 bever
tė,	 tačiau	 jos	 autoriai	 vis	 siekia,	 kad	
jų	poezija	 įgautų	 ir	popierinį	pavida
lą,	 „mūsų	 kultūroje	 simbolizuojantį	
prestižą	ir	nešantį	pelną“.	Tad	perka
miausiųjų	knygų	sąrašuose	puikuoja
si	„poppoetai	ir	jų	popfragmentai“.
Yra	nuomonių,	kad	geras	rašytojas	

visuomet	 yra	 grafomanas,	 negalintis	
nerašyti.	 Bet	 šįkart	 norėtųsi	 kalbėti	
apie	 kitus	 grafomanijos	 aspektus,	 t.	
y.	 kūrybinio	 proceso	 impulso	 simu
liaciją,	 saviapgaulę,	 kuria	 naudojasi	
kai	 kurie	 rašantieji.	 „Mat	 sako,	 jog	
„tikras“	 menininkas	 atpažįsta	 savy	
menininką.	 Grafomanas	 menininko	
savy	būtent	ir	neatpažįsta.	Menininką	
jis	simuliuoja	–	taip	apgaudinėdamas	
save“.	 Rašančiojo	 pretenzija,	 būties	
simuliacija,	 radikaliai	 kontrastuoja	
su	poezijos	esme	–	autentiškai	liudyti	
apie	 žmogaus	buvimą,	 suteikti	 koky
bišką	 estetinę	 patirtį	 ir	 nutvieksti	 ti
krumu.	O	šiandienos	populiarioji	po
ezija	to	tikrai	stokoja.
Pirmiausia	derėtų	aptarti	tipiškiau

sią	 populiariosios	 poezijos	 atstovą	
–	 Mantvydą	 Leknicką.	 Šis	 autorius	
turi	 plačią	 auditoriją	 socialiniuose	
tinkluose,	o	jo	poezijos	knygas	drąsiai	
galima	 vadinti	 bestseleriais.	 Tačiau	

pirma	 autoriaus	 knyga	 buvo	 išleista	
jo	paties	–	leidyklos	atsisakė	ją	leisti,	
teigdamos,	 kad	 jo	 poezija	 atgyvena,	
jis	pats	niekam	nežinomas	 ir	projek
tas	būsiąs	nesėkmingas.	Autorius	tei
gia,	kad	jo	knygos	sėkmė	yra	spjūvis	į	
veidą	bohemai:
„O	 aš	 būtent	 juos	 laikau	 visišku	

popsu,	nenorinčiu	į	savo	terpę	įsileis
ti	 šiuolaikinių	rašytojų,	nes	 jų	nepri
pažįsta.	Tik	klausimas,	ar	juos	pačius	
kas	vertina?	Pasakykite	man,	koks	da
bartinis	 lietuvių	 rašytojas	 turi	 didelę	
žodinę	 galią?	 Jeigu	 paklausčiau,	 kas	
yra	 jūsų	 mėgstamiausias	 šiuolaiki
nis	 rašytojas,	 ką	man	 atsakytumėte?	
Nieko?“
Autorius	 sau	 leidžia	 pašiepti	 ki

tus	 rašytojus	 ir	plačiai	kritikuoja	Ra
šytojų	sąjungą,	elitinę	literatūrą	ir	bo
hemos	 autorius.	 „Atsimerkite,	 visas	
pasaulis	tai	daro,	o	internetinėje	sve

tainėje	 amazon.com	 tokios	 poezijos	
knygos,	 kurias	 parašė	 socialiniuose	
tinkluose	 išgarsėję	 rašytojai,	 pačios	
perkamiausios“,	 –	 protina	 kritikus	 ir	
bohemą	 Leknickas.	 Jis	 nevengia	 ir	
skambių	 frazių:	 „Jeigu	 aš	 –	 popsas,	
tada	 Leonardo	 da	 Vinci	 –	 irgi:	 juk	
visi	 žino	 Moną	 Lizą	 arba	 Quentiną	
Tarantino	 –	 jo	 filmai	 yra	 bene	 patys	
populiariausi“.	 Akivaizdu,	 kad	 Lek
nickui	 skirtis	 tarp	populiaraus	 ir	po
puliariojo	turinio	neegzistuoja.
Svarbu	atkreipti	dėmesį	ne	į	šią	po

lemiką,	bet	į	Leknicko	kūrybos	turinį.	
Cibarauskė	 teigia,	 kad	 „[b]analūs	M.	
Leknicko	tekstai	apie	meilę,	jausmus	
primena	 epigramas	 ar	 atminimo	 są
siuviniuose	 rašomus	 paaugliškus	 ke
tureilius,	tačiau	jo	sėkmė	įkvepia“.	Ir	
iš	 tiesų,	 šio	 autoriaus	Facebooko	pa
skyra	mirga	nuotraukomis	popierinių	

puodelių	ar	užrašų	su	itin	primityvio
mis,	kartais	 savaime	suprantamomis	
frazėmis:	„jei	manai,	/	kad	Tu	man	–	/	
viskas,	 /	klysti.	 /	Tu	–	 /	daugiau.“,	 „ir	
kai	gerai	/	pagalvoji	–	/	tų	gerų	dienų	
–	/	žymiai	daugiau,	/	nei	blogų“,	„ma
no	meilė	/	ypatinga	–	/	vos	gimus	/	jau	
turėjo	 vardą“.	 Šios	 frazės	 įvelkamos	
į	 tai,	 kas	 suprantama	 kaip	 poetinė	
forma.	 Dažniausiai	 frazė	 skeliama	 į	
keturiaspenkias	 eilutes,	 kiekvieno
je	 jų	 –	 nuo	 vieno	 iki	 keturių	 žodžių.	
Eilutės	 skilimas	dažniausiai	visai	ne
motyvuotas,	 vargiai	 suteikia	 eilėraš
čiui	 sąskambių	 ar	 prasminių	 niuan
sų.	Tiesa,	dėl	žodžių	kėlimo	atsiranda	
frazės,	kurios	suteikia	tekstams	lyriš
kumo	 jausmą.	 Apie	 viską	 mąstoma	
ganėtinai	 paviršutiniškai	 –	 tekstai	
neturi	 gelmės.	 Pagrindinės	 temos	 –	
meilė,	vienatvė;	pagrindiniai	dalyviai	
–	 Aš,	 Tu,	 mes;	 dažnai	 vartojami	 žo
džiai	–	amžinas,	laukti,	niekad,	iš	tie
sų,	šypsotis,	laiminga,	tikėti,	pasaulis,	
rasti,	 ieškoti,	 rankos,	 kelias.	 Tekstai	
dažnai	 pradedami	 tomis	 pačiomis	
struktūromis,	 kurios	 virsta	 klišėmis:	
„kartais…“,	„ir	kartais…“,	„nebijok…“,	
„ir	jei…“,	„jei	atvirai“.	Tai	rodo	tam	ti
krą	leksinį	ribotumą.
Viename	 interviu	 Leknickas	 ragi

no	skaitytojus	pabusti	–	užsienyje	yra	
daug	tokių,	kurie	rašo	kaip	jis.	Bet	ir	
Lietuvoje	 atsirado	 daug	 analogiškai	
rašančių	 poetų.	 Kiek	 kitoks	 kokybės	
prasme	 yra	 Linas	 Šapoka.	 Šis	 auto
rius	 skelbia	 savo	poeziją	 socialiniuo
se	tinkluose	ir	yra	išleidęs	tris	knygas	
(dvi	 iš	 jų	 –	 savilaidos,	 o	 naujausiąją	
išleido	 „Obuolys“).	 Leknicko	 profilis	
numargintas	puodelių	ir	lapelių	nuo
traukomis,	o	štai	Šapoka	savo	tekstus	
renka	mašinėle	ir	fotografuoja	spaus
dinto	 teksto	 vaizdą.	 Ir	 jo	 eilės	 visai	
kitokios.	Visų	pirma	–	forma.	Tekstai	
skirstomi	į	posmelius	(dažniausiai	tai	
trys	 posmeliai),	 vienoje	 eilutėje	 su
talpinama	nuo	vieno	 iki	 trijų	žodžių.	
Tekstai	 pradedami	 didžiąja	 raide,	 o	
pabaigoje	 dedamas	 taškas.	 Būtent	
dėl	to	kyla	jausmas,	kad	tai	tik	proza,	
įsprausta	 į	 poetinę	 formą	 –	 „eilėraš
tyje“	 nekoduojama	 poetinė	 patirtis.	
Nevengiama	akivaizdžių	tiesų,	visuo
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menės	 klišių:	 „Tiesą	 /	 yra	 /	 lengva	 /	
duoti	/	bet	/	sunku	/	priimti.“,	„Paleisk	
/	nėra	/	prasmės	/	laikyti	/	to	/	kuris	/	
nenori	/	pasilikti“,	„Ir	/	kaip	/	dažnai	/	
tyla	 /	mes	 /	 išsakome	 /	daugiau	 /	nei	
/	 sugebėtume	 /	 pasakyti	 /	 žodžiais.“	
Autorius	 reiškia	 pretenziją	 į	 filoso
finę	 plotmę,	 tekstuose	 gausu	 svars
tymų	 apie	 gyvenimą,	 tikėjimą	 kitu,	
santykio	kūrimą,	įsiklausymą.	Meilės	
tema	 čia	 nėra	 tiek	 postuluojama,	 la
biau	ryškėja	kaip	subtili,	reikalaujan
ti	 puoselėjimo,	 abipusės	 pastangos,	
pasitikėjimo.	Nors	tai	–	paprasti	teks
tai,	sunkiai	vadintini	poezija,	visgi	jie	
nėra	tokie	rėkiantys	kaip	Leknicko	ir	
turi	 daugiau	 subtilumo.	 Kai	 kurie	 jų	
atrodo	visai	mielai:	„Žodžiai	/	gelia	/	it	
/	bitės	/	kai	/	po	/	mūsų	/	vidų	/	kapsto
si	 /	 per	 daug.“,	 „Kvapai	 /	 lyg	 /	 praei
ties	 /	 sargai	 /	mums	 /	 prisiminimais	
dvelkia.“	Tačiau	 išlieka	 jausmas,	 kad	
tai	 tik	 poetinis	 simuliakras.	 Šapokos	
poezijoje	 svarbus	 vizualas.	 Jaučiama	
dermė	 tarp	 temų	 ir	 vizualizacijos	 –	
spausdinto	teksto,	kuris	pastiprina	jo	
efektą.
VDU	 dėstytojas	 Justinas	 Kisie

liaus	kas	 yra	 išleidęs	 dvi	 poezijos	
knygas	 analogiškais	 pavadinimais	
–	 „Gyvenimas	 etc.“	 ir	 „Meilė	 etc“.	
Kitaip	nei	aukščiau	minėtais	atvejais,	
Kisieliauskas	 nėra	 savilaidos	 auto
rius.	Jo	knygas	išleido	stambi	leidykla	
„Alma	 littera“.	 Kisieliauskas	 tekstus	
skelbia	 socialiniuose	 tinkluose	 ir	yra	
ypač	aktyvus	Instagrame.	Vėlgi,	paste
bimi	šiam	poezijos	tipui	įprasti	bruo
žai	 –	 glaustumas	 (šešiosaštuonios	
eilutės,	kiekvienoje	vos	žodis	ar	keli)	
ir	mažosios	raidės.	Tačiau	kai	būtinos	
pauzės,	 atsiranda	 skyrybos	 ženklai	 –	
taškai	 ir	kableliai.	Tekstai	pateikiami	
juodame,	 baltame	 arba	 raudoname	
fone.	 Pats	 autorius	 teigia,	 kad	 rašo	
apie	 tai,	 „ką	 šiame	 greičio	 amžiuje	
pamirštam,	apie	tai,	ką	nejusdami	iš
gyvenam,	bet	ne	visada	apmąstom	ir	
įvertinam,	apie	tai,	kas	leidžia	nors	ir	
trumpam	 sustoti,	 įkvėpti	 ir	 įsisąmo
ninti	 visa	didžia	esybe	–	gyvenu!“.	 Ir	
tai	 justi	 jo	tekstuose.	Keliami	gyveni
miški	 klausimai,	 kartais	 virstantys	
di	daktiniais	 pamokslais	 apie	 rytojų,	

šiandieną,	gyvenimą	 ir	 laimės	paieš
kas	 („nustokim	 /	 pinigais	 /	 matuoti	
/	 laimę.	 /	 matuokim	 ją	 /	 gerais	 dar
bais.“).	Autorius	mėgsta	žaisti	kurda
mas	prieštaras:	„žmonės	/	it	daiktai	/	
ir	 daiktai	 /	 it	 žmonės“,	 „kiekvienas	 /	
pralaimėjimas	–	truputį	/	pergalė	/	ir	/	
pergalė	–	truputį	pralaimėjimas“,	„vi
si	/	draugai	/	truputį	priešai	/	ir	/	prie
šai	/	truputį	/	draugai“,	„bus	/	lengva,	
/	bet	pirma	/	bus	sunku“,	„viskas	/	kas	
/	skraidina	/	gali	/	nuskandinti“.	Tai	–	
nuspėjami	šablonai,	kurie	skaitančia
jam	 nesuteikia	 autentiško	 jausmo	 ir	
primena	 sofizmus.	 Atsiranda	 alogiz
mų	bei	paradoksų:	„patiko	/	visiems.	
/	bet	ne	/	sau“,	„geriausiai	/	paslaptis	/	
išsaugo	tie	/	kurie	/	negirdi“,	„įklimpę	
/	savose	tikrovėse	/	ne	visad	tikrose	/	
bet	visad	–	mūsų“.	Kartojasi	nuvalkio
ti,	tarp	žmonių	sklandantys	teiginiai:	
„mylime	/	vos	kartą.	/	kitus	kartus	/	tik	
/	bandom“,	„pritraukia	/	išorės	/	įtrau
kia	/	vidūs“,	„visi	/	mes	/	bėgam	/	į	sa
ve	 /	 arba	 /	nuo	 savęs“.	Nors	neradau	
konkretaus	eilėraščio,	kuris	būtų	itin	
atliepęs	 mano	 būseną,	 visgi	 manau,	
kad	šių	tekstų	kokybė	stebėtinai	gera	
(bent	jau	geresnė	nei	anksčiau	minė
tų)	–	naudojama	pauzė,	nutylėjimai	ir	
kiti	tropai,	stengiamasi	mintį	pateikti	
subtiliai.	Taip	autorius	leidžia	skaity
tojui	 patirti	 bent	 žiupsnį	 malonumo	
ir	dvasinio	 jausmo,	kurį	 turėtų	 teikti	
poezija.	 Paradoksais	 atveriama	 kito
kia	plotmė,	viskas	nėra	tiek	tiesmuka	
ir	lėkšta	kiek	Leknicko	atveju.
Yra	 galybė	 analogiškų	 autorių,	

va	dinančių	 save	 šiuolaikiniais	 so
cialinių	 tinklų	 šekspyrais.	 Tai	 „Be
galybės	fragmentų“	komanda	(Tomas	
Taškauskas,	 Tomas	 Norkaitis)	 ma
nantys,	 kad	 poezija	 turi	 būti	 priei
nama	 ir	 suprantama	 visiems;	
Martynas	 Lukošiūnas	 ir	 jo	 rašomos	
„Nugludintos	 mintys“,	 vulgarus	 ir	
pseudoasmenybę	 sukūręs	 Lukas	
Petrauskas.	 Kas	 juos	 sieja?	 Visi	 jie	
yra	vaikinai,	 formuojantys	patrauklų	
įvaizdį,	 dažnai	 rašantys	 sentimenta
lias	 nuotrupas	 su	 pretenzija	 į	 gylį,	
sa	votišką	 romantiką.	 Jie	 rašo	 mažo
siomis	 raidėmis,	 nedaugžodžiauja,	
vengia	 skyrybos	 ženklų.	 Autoriai	 su

kuria	 patogų	 dalintis	 vizualą	 (nuo
trauką,	mašinraščio	 lapelį,	 ranka	už
rašytą	 tekstą,	 tekstą	 ant	 puodelio	 ar	
tiesiog	 tekstą	 vienspalviame	 fone),	 o	
kiekvieno	 eilėraščio	 apačioje	 būtinai	
parašo	 savo	 vardą,	 pavardę	 ar	 bent	
inicialus.	 Tai	 paprastas	 rinkodaros	
žing	snis,	 užtikrinantis	 auditorijos	
plėtrą.	Įdomu,	kad	dauguma	jų	dirba	
reklamos	ar	pardavimų	srityje.	Tai	tik	
įtvirtina	 ir	 taip	 kirbančią	mintį,	 kad	
tokia	 poezija	 tėra	 komercinis	 mira
žas.	Taip	pat	įdomu,	kad	dauguma	jų	
(Leknickas,	 Petrauskas,	 Lukošiūnas)	
pabrėžia	lietuvių	kalbos	mokytojų	in
delį	 jų	gyvenime.	Visi	užsimena,	kad	
labai	 svarbus	 yra	 potencialas,	 kuris	
kadaise	 buvo	 pastebėtas.	 Taip	misti
nės	 lietuvių	kalbos	mokytojos	 tampa	
jų	kūrybos	motyvacija.
Metas	 išvadoms.	 Koks	 populiario

sios	 poezijos	 receptas	 ir	 esmė?	 Šie	
autoriai	 remiasi	 fundamentaliomis	
tiesomis	ir	savaime	suprantamais	tei
giniais.	 Dažnas	 skaitytojas	 (verčiau	
–	 skaitytoja)	 minėjo,	 kad	 eilėraščiai	
primena	 savąsias	 mintis:	 „skaitai	 ir	
atrandi	 savo	mintis“,	 „tai,	kas	dažnai	
sukasi	mūsų	galvose“,	„lyg	tai	tavo	pa
čios	 mintys“.	 Galima	 suprasti	 tokias	
reakcijas.	Didis	 džiaugsmas,	 kai	 kaž
kas	 tarsi	prabyla	 tavuoju	balsu	–	per	
tapatumą	 atrandama	 prasmė,	 atlie
pianti	 tavo	 esmę.	 Net	 jei	 ta	 prasmė	
plūduriuoja	 paviršiuje.	 Galbūt	 tokia	
kūryba	yra	skaitoma,	nes	žmonės	įsi
supę	 į	 kasdienybę	 geidžia	 paprasto	
priminimo	apie	meilę,	kasdienybę	 ir	
gyvenimą.	Patraukliai	 įvilkto	trumpo	
fragmento	ant	Facebooko	sienos,	ku
ris	subtiliai	atveria,	ką,	rodos,	žinojai,	
bet	 primiršai	 tėkmėje.	 Na,	 o	 darbą	
baigti	ketinu	Leknicko	„eilėraščiu“:
kol	visas	pasaulis
ginčijasi,
kas	yra	poezija,
o	kas	ne,
dar	kartą
parašysiu
Tau
ir	apie	Tave.
Tokia	ta	populiarioji	poezija.	Ir	toks	

jos	parašymo	receptas	–	„Tau	/	ir	apie	
Tave“.	◆
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televizija

ŠV I E T I M O  S I S T E M O S  D I S T O P I J A
Mini serialas „Grąžinkite pinigus už mokslą“, vaizduojantis absurdišką ir distopinę 

švietimo sistemą, nebūtinai yra nutolęs nuo dabarties.

GABRIELĖ ČIČELYTĖ

Kiek	iš	mūsų	esame	buvę	nepaten
kinti	nusipirkta	preke	ar	paslau

ga?	 Kiek	 kartų	 dėl	 nekokybiško	 pro
dukto	 bemat	 pavirsdavome	 įstatymų	
ekspertais,	 vartotojų	 teisių	 žinovais	
bei	gi	 įkyriais	 klientais,	 reikalaujan
čiais	pakviesti	vadybininką?	Šiandien	
įprasta	pareikalauti	pinigų	už	bet	ką,	
kas	bent	kiek	neatitinka	mūsų	lūkes
čių,	 nesvarbu,	 ar	 tai	 po	 pirmo	 skal
bimo	 lyg	 popierius	 suiręs	 rūbas,	 ar	
odontologo	procedūra,	po	kurios	bur
noje	turi	ne	naują,	kokybišką	plombą,	
o	greičiau	po	savaitės	iškrisiantį	miltų	
ir	vandens	mišinį.	Tokiais	atvejais	aiš
ku,	kur	kreiptis	ir	kam	skambinti.	Vis	
dėlto,	 ką	 daryti,	 jeigu	 staiga	 suvoki,	
jog	nori	susigrąžinti	pinigus	už	neko
kybišką	mokslą?	 Į	 kurios	 instancijos	
duris	belstis?	Ir,	svarbiausia,	kaip	įro

dyti,	kad	pirmūnu	savęs	vadinti	nega
li	 iš	 tikrųjų	ne	dėl	 savo,	o	dėl	moky
klos	kaltės?
Justinos	Burškaitytės	režisuoto	trijų	

dalių	mini	serialo	„Grąžinkite	pinigus	
už	mokslą“,	paremto	vengrų	satyriko	
ir	dramaturgo	Fritzo	Karinthy	1938ai
siais	parašyta	absurdo	pjese	„Refund“,	
pagrindinis	herojus	Vaserkopfas	 (ak
torius	Mantas	Barvičius)	žino,	nuo	ko	
pradėti	 tiesos	 paieškas.	 Jis	 pasibel
džia	į	savo	mokyklos	duris	ir	priverčia	
direktorę	 bei	mokytojus	 jaustis	 taip,	
lyg	 jie	 patys	 stovėtų	 ant	 kilimėlio	 ir	
turėtų	mokiniui	 įrodyti	 savo	 kompe
tenciją.
Šio	mini	serialo	siužetą	galima	ap

rašyti	vos	keliais	sakiniais.	Buvęs	mo
kinys,	 pirmūnas	 nuo	 galo,	 Rugsėjo	
pirmąją	 pasirodo	 savo	 tuščioje,	 iš	

pirmo	 žvilgsnio	 apleistoje	 mokyklo
je.	 Jis	 pareikalauja	 pinigų	už	mokslą	
ir	 liepia	 mokytojams,	 save	 vadinan
tiems	 švietimo	 liūtais,	 surengti	 jam	
egzaminą	 tam,	 kad	 pastarasis	 galėtų	
įrodyti	savo	žinių	trūkumą,	kurį,	anot	
jo,	turėjo	panaikinti	ketveri	metai	mo
kykloje.	O	tada	prasideda	egzaminai.	
Ar	 sugebės	 Vaserkopfas	 neatsakyti	
į	 paprasčiausius	 fizikos	 mokytojos	
Nemetės	 (Giedrė	 Kederytė),	 amžinai	
susijaudinusios	panelės	 istorijos	mo
kytojos	 Recegės	 (Iveta	 Raulynaitytė)	
ir	užantyje	šampano	butelį	bei	hantelį	
slepiančio	matematiko	Kiauliasnukio	
(Gytis	 Lemkys)	 klausimus?	 Siužetas	
paprastas,	 tačiau	 paliekantis	 klausi
mą:	kodėl	mokykla	bene	 svarbiausią	
mokslo	 metų	 dieną	 atrodo	 kaip	 be
namių	landynė	ir	kodėl	joje	nėra	nie
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ko	 apart	 keturių	 mokytojų	 ir	 dviejų	
administracijos	darbuotojų?
Nepaisant	 to,	 kad	 visos	 trys	 dalys	

susižiūri	kaip	gera	mokyklos,	jos	švie
timo	liūtų	bei	buvusio	dvejetukininko	
parodija,	tačiau	kūrinio	aprašyme	mi
nima	distopijos	sąvoka	leidžia	supras
ti,	jog	vaizduojama	situacija	yra	ne	tik	
gerokai	 persūdytų	 švietimo	 sistemai	
priklausančių	 personažų	 drama,	 bet	
ir	 į	 gan	 didelio	masto	 problemų	 liū
ną	 kojas	 įmerkianti	 kino	 juosta.	 Už	
absurdiškų	 scenų	galime	 įžvelgti	 dar	
Franzo	 Kafkos	 pradėtą	 biurokratinio	
visuomenės	mechanizmo	ydų	demas
kavimą.	Kūrėjai	pro	padidinamąjį	sti
klą	stebi	degraduojančią	švietimo	sis
temą	 ir	 su	 gera	 humoro	 doze	mums	
pasakoja,	kaip	pastaroji	evoliucionuo
ja	į	monstrą,	kuris	dar	geba	veikti	pa
kankamai	gerai	tam,	kad	užmaskuotų	
savo	neįgalumą	atlikti	tikrąsias	parei
gas,	bet	yra	pajėgus	 tarnauti	 tik	kaip	
vienas	iš	sraigtelių	biurokratijos	mės
malėje,	pasiglemžiančioje	visus	 švie
timo	liūtus,	rektorius,	direktorius	bei	
vaserkopfus.
Už	 kiek	 klišinių,	 bet	 velnioniškai	

juokingų	ir	patrauklių	personažų,	sly
pi	nekokybiškos	ugdymo	programos,	
kurios	 ne	 tik	 apsunkina	 paskutinius	
ketverius	 ar	 visus	 dvylika	metų	mo
kykloje,	bet	nemažai	daliai	jaunuolių	
prikrauna	 į	 galvas	 įvairių	 disciplinų	
teorijų,	formulių,	tačiau	taip	ir	nepa
deda	 išsiugdyti	 būsimame	 gyvenime	
pravarčių	įgūdžių.
Serialas	 „Grąžinkite	 pinigus	 už	

mokslą“	 vaizduoja	 tik	 vieną	 mažo	
miestelio	 mokyklėlę,	 tačiau	 kiekvie
nos	serijos	pradžioje	tarytum	pateikia	
jau	 sugriuvusios	 švietimo	 sistemos	
vaizdą.	 Žiūrovai	 nukeliami	 į	 ateitį,	
kai	visi	bandymai	išjudinti	už	jaunųjų	
protų	 auginimą	 atsakingas	 instituci
jas	tampa	dar	didesne	švietimo	siste
mos	destrukcija,	o	ugdymas	egzistuo
ja	 tik	 formaliuose	 raštuose,	 ugdymo	
planuose,	vadovėliuose,	 teisės	aktuo
se,	 konferencijose,	 bet	 ne	 klasėse.	
Žinoma,	problemytė	gražiai	paslepia
ma,	nes	kaip	sako	mokyklos	sekreto
rius	 (Fausta	 Semionovaitė),	 „jeigu	 tu	
turi	gerą	buhalterį,	 tai	 tas	buhalteris	

gali	viską	taip	suforminti,	kad	gal	ne	
pamokos	vyksta,	bet,	kaip	sakoma,	ta	
veikla	vis	tiek	vykdoma.“	Taigi	klausi
mas,	kodėl	mokykla	 tokia,	o	ne	kito
kia,	nebekyla.
Žiūrint	 serijas	 vieną	po	 kitos	 atro

dė,	jog	tokie	kaip	Vaserkopfas,	nagli	ir	
savo	 teisę	 į	 kokybišką	mokslą	 ginan
tys	 asmenys,	 iš	 tikrųjų	 gali	 išsprog
dinti	 distopinę	 švietimo	 sistemą.	
Tikrai	maniau,	kad	jie	galėtų	it	fenik
są	iš	pelenų	prikelti	popierizmu	užsi
vertusią,	 ugdymu	 nesuinteresuotą	 ir	
rugsėjo	 pirmąją	 mokinių	 nelaukian
čią	pedagogų	bendruomenę.	Vis	dėl
to	distopija,	suprantama	kaip	kažkas,	
kas	 gali	 įvykti,	 bet	 geriau	 neįvyktų,	
negali	 staiga	 tapti	 kūriniu	 su	 laimin
ga	pabaiga.	Vaserkopfų	armija	neišras	
naujos	 sistemos,	o	 gal	net	 ir	nepaju
dins	senosios.	Kodėl?
Ši	distopija	–	tai	tuštybės	mugė,	ku

rioje	 visa,	 kas	 daroma,	 yra	 paremta	
savanaudiškumu	 bei	 malonumų	 sie
kimu,	 o	mokytojas,	 savo	 ugdymo	 įs
taigos	garbę	gelbstintis	asmuo,	tampa	
paprastu	 pėstininku,	 aukojamu	 dėl	
ver	tingesnės	figūros	lygiosiomis	pasi
baigiančioje	 šachmatų	 partijoje	 tarp	
mokinio	ir	mokyklos	administracijos.
Nors	 distopinė	 vizija	 atrodo	 kaip	

mažai	 tikėtina	 ateitis,	 tačiau	 sąsajų	
su	šiandiena	yra.	Amžinas	klausimas,	
kas	 kaltas	 dėl	 prastų	pažymių	 –	mo
kytojas	ar	mokinys,	kurio	pusėn	daž
niausiai	stoja	ne	tik	tėvai,	bet	ir	admi
nistracija,	norinti	išsaugoti	kiekvieno	
mokinio	 krepšelį,	 nenormaliu	 tapęs	
ir	 tikrųjų	 švietimo	 problemų	 spręsti	
nepadedantis	 susirūpinimas	 europi
niais	moksleivių	žinių	reitingais	beigi	
metai	iš	metų	gvildenamas	egzaminų	
ir	 per	 plačių	 programų	 rebusas.	 Tai	
artina	 distopiją	 prie	 dabarties,	 ku
rioje	ne	tik	mokinys,	dažniau	ruošia
mas	egzaminui,	o	ne	gyvenimui,	bet	
ir	 mokytojas,	 be	 nuklydimų	 turintis	
išdėstyti	 programą,	 yra	 guldomas	 į	
Prokrusto	 lovą,	 prikrautą	 blizgančių	
atestatų	bei	dažniausiai	tik	ant	popie
riaus	 gerėjančios	 mokymo	 kokybės	
analizių.
Na,	 o	 dabar	 apie	 techninę	 serialo	

pu	sę.	 Atidžiau	 stebint	 scenografiją	

dė	mesį	patraukia	keistoki,	ne	 itin	su	
likusia	 aplinka	 derantys	 atributai,	 iš	
pažiūros,	pigūs	 ir	paskubomis	suras
ti	 pakaitalai	 kokybiškoms	 dekoraci
joms.	Tarsi	norėtųsi	pirštu	pagrūmoti	
scenografams,	tačiau	serialas	juk	ab
surdo	žanro,	 tad	scenografijos	eklek
tika	greičiausiai	yra	sąmoningas	pasi
rinkimas.
Vis	 dėlto	 reikia	 pripažinti,	 kad	

metai	 iš	 metų	 mokinius	 su	 Mokslo	
ir	 žinių	 švente	 sveikinanti	 nušiurusi	
iškaba,	Monos	Lizos	portretas	ir	grai
kiškos	 kolonos,	 puošiančios	 direkto
rės	 kabinetą,	 popierinės	 girliandos,	
įvairiose	 scenose	 sušmėžuojantis	 už	
pačią	 nepriklausomą	 Lietuvą	 turbūt	
senesnis	Vytis,	kurį	mokykla	turi	vos	
vieną,	tad	jis	spėja	ir	paradinį	įėjimą	
užremti,	 ir	 direktorės	 kabinete	 pa
kabėti,	bei	kitos	dekoracijos	 tarytum	
nukelia	žiūrovus	į	2000uosius	ar	pa
skutinį	 dvidešimto	 amžiaus	 dešim
tmetį.	O	juk	tuomet	panašiai	ir	atrodė	
nemaža	 dalis	 ugdymo	 įstaigų,	 kurių	
prisiminimai	 dabar	 tik	 kelia	 nostal
giją	bei	verčia	žavėtis	scenografų	dar
bu.	 Serialą	 bene	 dvidešimčia	 metų	
sendina	 ir	 spalvų	 korekcija	 bei	 4:3	
vaizdo	 kraštinių	 santykis,	 sukurian
tis	 iliuzija,	 jog	 viskas	 buvo	 filmuota	
35	milimetrų	 fotojuosta.	 Taigi,	 išties	
geras	 techninės	 serialo	 pusės	 išpil
dymas	paverčia	kūrinį	savotiška	laiko	
mašina,	o	už	tai	kūrybinę	grupę	verta	
pagirti.
„Grąžinkite	 pinigus	 už	 mokslą“	 –	

tai	 tragikomiškas,	 galbūt	 ne	 visiems	
suprantamas	 ar	 priimtinas	 jaunų	 te
atralų	 žvilgsnis	 į	 užleistas	 švietimo	
problemas.	 Manau,	 kad	 ši	 distopinė	
drama	ne	tik	neprasilenkia	su	nūdie
nos	 problemomis,	 bet	 ir	 kuria	 grės
mingą	 ateities	 viziją.	 Todėl	 nė	 kiek	
neabejodama	 siūlau	 visiems,	 net	
ir	 seniai	 peržengusiems	 mokyklos	
slenkstį,	 užmesti	 akį	 į	 ateityje	mūsų	
laukiantį	 krachą,	 tikėdamasi,	 jog	 se
riale	 tariami	 mokytojų	 žodžiai	 „Tu	
paklydai,	mano	mielas	/	Ne	tuo	keliu	
patraukei	/	Tu	paklydai	mano	mielas	/	
Tavęs	ten	nieks	nelaukia“	pasieks	au
sis	tų,	kurie	gali	atvesti	 į	kelią	pakly
dusią	švietimo	sistemą.	◆

kultūra
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DA I N U O K ,  O D I S Ė J AU, 
A P I E  K I Š K I O  S P I RA S  K E L I O  G A L E

Jonas Mekas yra vienas žymiausių lietuvių kilmės filmų kūrėjų. Tačiau ne mažiau svarbi 
ir jo paunksmėj likusio jaunesniojo brolio Adolfo kūryba.

INDRĖ URBELYTĖ

Pirmo	karantino	pradžioje	eksperi
mentinio	kino	platforma	„Re:Voir	

Video“	perleido	brolių	Mekų	ir	Polos	
Chapelle	 filmus	 apie	 1971	metų	 rug
pjūtį	 vykusią	 kelionę	 į	 sovietų	 oku
puotą	 Lietuvą.	 Ši	 rinktinė	 pasirodė	
įdomi	ne	tik	kaip	epochos	liudijimas,	
bet	 ir	 kaip	 daugiasluoksnis	 atmin
ties	 kultūros	 pavyzdys.	 Juk	 esminiu	
Adolfo	ir	Jono	Mekų	biografijos	tašku	
laikytina	trauminė	Antrojo	pasaulinio	
karo	ir	egzilio	patirtis,	kurios	proble
matika	 itin	 raiškiai	 atsiskleidžia	 1971	
metų	kelionės	į	Lietuvą	pagrindu	su
kurtuose	 filmuose.	 Karantininis	 ke
lionių	badas	leido	sugrįžti	prie	kadai
se	pradėtos	kino	juostų	apžvalgos.

Sunku	 paneigti,	 kad	 Jonas	 Mekas	
(1922–2019)	yra	vienas	žymiausių	lie
tuvių	kilmės	filmų	kūrėjų.	 Jo	kūryba	
neatsiejama	 nuo	 XX	 amžiaus	 antro
sios	 pusės	Niujorko	 avangardinio	 ki
no	scenos,	todėl	dažnai	traukia	tyrėjų	
ir	entuziastų	žvilgsnius.	Šio	filminin
ko	paunksmėje	atsiduria	kartu	 iš	na
cių	 okupuotos	 Lietuvos	 emigravusio	
ir	 aktyviai	 šeštajame	 dešimtmetyje	
su	 Jonu	 dirbusio	 jauniausio	 brolio	
Adolfo	 Meko	 (1925–2011)	 kūryba.	 Jo	
debiutinis	 pilno	metro	filmas		 –	 1963	
metų	 komedija	 „Aleliuja	 kalvoms“		 –	
buvo	pristatytas	Kanų	kino	festivalyje	
ir	 tapo	 amerikietiško	nepriklausomo	
kino	klasika.	Visgi,	prozai,	nepriklau

somam	 kinui	 ir	 dėstymui	 gyvenimą	
paskyrusio	 Adolfo	 kūryba	 Lietuvoje	
sunkiai	prieinama		 –	 	prieš	penkerius	
metus	 išleisti	 dienoraščiai	 randami	
tik	Biržų	bibliotekoje,	kuriai	po	 Jono	
Meko	 mirties	 perduotas	 menininko	
archyvas,	 kitos	 trys	 autoriaus	 pje
sės	 mėtosi	 vien	 interneto	 platybėse.	
Tačiau	 abiejų	brolių	darbai	 yra	 svar
būs	Lietuvos	kultūros	istorijai	ir	liudi
ja	apie	XX	amžiaus	kataklizmų	supur
tytą	pasaulį.
Tad	 šiame	 tekste	 aptarsiu	 filmus	

apie	Mekų	grįžimą	 į	sovietų	okupuo
tą	 Lietuvą,	 praėjus	 27eriems	 me
tams	 nuo	 pasitraukimo	 į	 Vakarus.	
Komplektą	 „Trys	 kelionės	 į	 Lietuvą“	
(2003,	 2020)	 sudaro	 gana	 ge
rai	 mūsuose	 žinomos	 Jono	 Meko	
„Reminiscencijos	 apie	 kelionę	 į	
Lietuva“	(1972)	ir	iki	šiol	retai	Lietuvos	
kinotyros	 kontekste	 figūruojantys	
Adolfo	Meko	„Keliaujant	namo“	(1971)	
ir	jo	žmonos	Polos	Chapelle	„Kelionė	
į	 Lietuvą“	 (1971).	 Apžvalgoje	 trumpai	
pristatysiu	filmų	sukūrimo	kontekstą	
ir	 technines	detales,	 juostas	aptarsiu	
remiantis	avangardinio	kino	ir	dieno
raštinio	filmo	(angl.	diary	film)	speci
fika,	 leidžiančia	 analizuoti	 kūrinius	
kaip	 atminties	 produktus,	 galiausiai		
–	 „Trys	 kelionės	 į	 Lietuvą“	 interpre
tuosiu	 kaip	 žmonių	 be	 vietos	 vargą	
dėl	 namų	 ir	 (ne)įmanomą	 bandymą	
sugrįžti	į	prarastą	rojų.	Let’s	roll!
Tenka	 pastebėti,	 kad	 brolių	 Mekų	

istorijos	 pilnos	 painiavos,	 kūrybinės	
biografijos	 persipynusios,	 o	 gausūs	
šaltiniai	 ir	 prisiminimų	 detalės	 daž
nai	prieštaringos.	Antrojo	pasaulinio	
karo	metais	Elžbietos	ir	Povilo	Mekų	
šeimos	 jaunėliai	 iškeliavo	 iš	 gimtų
jų	 Semeniškių	 į	 Vienos	 universitetą,	
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tačiau	 naciams	 sustabdžius	 traukinį	
pakliuvo	į	priverstinio	darbo	stovyklą	
Elmshorne.	 Pasibaigus	 karui	 dar	 ke
tverius	metus	broliai	praleido	dipukų	
(displaced	persons,	DP)	stovyklose	 ir	
1949	metais	išvyko	Čikagos	kryptimi.	
Išsilaipinę	 Niujorke	 nusprendė	 likti	
šiame	 didmiestyje,	 po	 kelių	 savaičių	
nusipirko	pirmą	16	milimetrų	„Bolex“	
kamerą	 ir	 pradėjo	 daugiau	 nei	 pusę	
amžiaus	trukusią	filmų	odisėją.
Egzilio	 patirtis	 ypač	 ryški	 anksty

vuosiuose	 kūrybiniuose	 bandymuo
se		 –	 vienas	 iš	 pirmų	 bendrų	 Jono	 ir	
Adolfo	 projektų	 „Lost	 Lost	 Lost“	 tu
rėjo	 pasakoti	 apie	 pabėgėlių	 vargus	
amžiaus	 vidurio	 Amerikoje.	 Filmas	
niekuomet	 nebuvo	 užbaigtas	 ir	 dalis	
medžiagos,	 taip	pat	asmeniškas	Jono	
žvilgsnis	į	karo	pabėgėlio	kasdienybę,	
atsiskleidžia	 vėlesniame	 Jono	 filme	
„Prarasta	 prarasta	 prarasta“	 (1976).	
Norisi	kelti	hipotezę,	kad	šio	ikoninio	
kūrinio	atsiradimui	prielaidas	sudarė	
1971	metų	kelionė	į	prarastą	rojų		–	so
vietų	okupuotą	Lietuvą		–	 leidusi	per
mąstyti	 ir	 simboliškai	 susumuoti	 du	
egzilio	dešimtmečius.
Stengiantis	 neužmigti	 per	 pir

mą	 „Reminiscencijų“	 peržiūrą	 kilo	
klausimas,	 kaip,	 po	 galais,	 pabėgėlis	
amerikietis	 sugebėjo	 grįžti	 į	 gimtąjį	
Lietuvos	kaimą	ir	jį	nufilmuoti	sovie
tinės	 gūdumos	 laikais?	 Kiek	 paino
kas,	 vietomis	 per	 gerai	 skambantis	
ir	išsamesnės	analizės	reikalaujantis,	
tačiau	išties	komiškas	atsakymas	apie	
kelionės	 priešistorę	 ir	 apsilankymo	
Lietuvoje	 aplinkybes	 netikėtai	 atsi
rado	 kartu	 su	 kitais	 dviem		 –	 Adolfo	
ir	 Polos		 –	 filmais.	 Anot	 Jono	 Meko,	
1966	 metais	 į	 Niujorką	 atvykęs	 įta
kingas	 „Pravdos“	 laikraščio	 žurnalis
tas	 Jurijus	 Aleksandrovičius	 Žukovas	
(1908–1991)	 norėjo	 susipažinti	 su	 an
tiamerikietiškomis	 nuotaikomis	 pa
garsėjusiais	 avangardistais	 ir	 ypač		
–	Allenu	Ginsbergu,	 tačiau	nežinojo,	
kaip	 juos	 pasiekti.	 Žukovą	 su	 meni
ninkais	 supažindino	 Jonas	 Mekas,	
kuris	 buvo	 išleidęs	 keletą	 tekstų	
apie	 Naująjį	 Amerikos	 kiną	 (New	
American	Cinema)	leidinyje	„Iskustvo	
kino“.	 Mekas	 mini	 Niujorke	 nuvar

vėjusią	degtinę	 ir	 linksmybes,	kurios	
po	penkerių	metų	sugrįžo	kvietimo	 į	
Maskvą	 forma.	 1971	 metais	 vykstant	
septintajam	 tarptautiniam	 Maskvos	
kino	 festivaliui	 kvietimą	 atvykti	 į	
Sovietų	 Sąjungą	 gavo	 „Film	 Culture“	
leidinio	 įkūrėjas	 ir	 apžvalgininkas,	 t.	
y.	 Jonas,	 išrūpinęs	 pakvietimus	 bro
liui	Adolfui	 ir	 jo	 italų	kilmės	žmonai	
Polai.	 Po	 arbatėlės	 „Pravdos“	 redak
cijoje	 Maskvoje	 ir	 kone	 burtažodžiu	
tapusios	 frazės	 „sujunkite	 mane	 su	
Jurijumi	Žukovu“	jiems	buvo	leista	ap
silankyti	Lietuvoje	ir	visų	svarbiausia		
–	 	gimtuosiuose	 Semeniškiuose.	 Taip	
pat	 gautas	 leidimas	 filmuoti		 –	 kūrė
jams	pasiūlyta	visa	 įmanoma	techni
ka,	 vėliau	 autobusiuku	 (ar	 net	 sraig
tasparniu!)	 sekiojusi	 keliauninkus	 jų	
vizito	metu.	Tačiau	dvi	 rugpjūčio	 sa
vaites	trukusi	kelionė	buvo	užfiksuota	
jų	 įprastomis	 kameromis	 ir	 sugulė	 į	
tris	žemiau	aptariamus	filmus.
Jono	Meko	filmą	 „Reminiscencijos	

apie	kelionę	į	Lietuvą“	sudaro	trys	da
lys	:	12	minučių	trunkanti	juodai	balta	
medžiaga	 iš	 šeštojo	dešimtmečio	pa
bėgėlių	gyvenimo	JAV,	vėliau	matoma	
ir	filme	„Lost	Lost	Lost“;	53	minučių	
trukmės	šimtas	spalvotų	Lietuvos	aki
mirkų;	 likusias	 16	 minučių	 rodoma	
kelionė	į	Vokietiją	ir	Austriją.	Vaizdus	
visuomet	 lydi	 lyriškas	 ir	dažnai	 trūk
čiojantis	 Jono	 balsas.	 Svarbu,	 kad	
kelionės	 į	 Sovietų	Rusiją	 ar	Maskvos	
vaizdų	filme	nėra		–	iš	JAV	keliaujama	
per	 Vokietiją	 (matoma	 Miuncheno	
geležinkelio	 stotis)	 tiesiai	 į	 Lietuvą.	
Pola	 Chapelle	 mini,	 kad	 po	 apsilan
kymo	 Lietuvoje	 Jonas	 nekeliavo	 kar
tu	 su	 jais	 į	 Vokietiją		 –	 	filme	 įterp
ti	 (parentezės	 dalis)	 Elmshorno	 ir	
„Gebrüder	 Neunert“	 gamyklos	 vaiz
dai	 yra	 tikriausiai	 užfiksuoti	 Adolfo	
kamera.	 Jonas	 iš	 Lietuvos	 vyksta	 į	
Vieną,	 kur	 aplanko	 šventąjį	 Peterį	
Kubelką,	 Hermanną	 Nitchą	 ir	 kitus.	
Filmo	 kūrimą	 už	 teisę	 išleisti	 prem
jerą	 Hamburge	 finansavo	 (aprūpino	
kamera,	 juostomis)	vakarų	vokiečiai,	
tačiau	 menininkas	 apie	 susitarimą	
pamiršo	ir	filmą	sumontavo	per	kele
tą	 dienų	 „per	 daug	 negalvodamas“.	
Hi	hi,	o	kam	nepasitaiko?

Adolfo	Meko	 ir	 Polos	 Chapelle	 fil
mai,	 sukurti	 artimai	 bendradarbiau
jant,	 stilistiniu	 ir	 nuotaikos	 požiū
riu	 yra	 gana	 panašūs.	 Adolfo	
fil	mas	 „Keliaujant	 namo“	 praside
da	 jų	 Niujorko	 namų	 vaizdais,	 kat
ėmis	 ir	 sodu.	 Tuomet	 skrendama	 į	
Airiją,	vėliau		–	 	į	Londoną,	kur	sutin
kamas	 Jonas,	 galiausiai	 keliaujama	
į	 Maskvą.	 Po	 8	 minučių	 jau	 filmuo
jamas	 Vilnius,	 „Tiesos“	 dienraščio	
redaktorius	 Albertas	 Laurinčiukas,	
režisierius	 ir	 Adolfo	 vaidybos	moky
tojas	Juozas	Miltinis,	tuomet		–		Biržai,	
Semeniškiai,	 šeimos	 nariai	 ir	 drau
gai.	 Likusios	 14	 minučių	 skirtos	 ke
lionei	 traukiniu	 per	 Europą	:	 	Daniją,	
Vokietiją,	kur	aplankomas	Hamburgo	
priemiesčiu	 tapęs	 Elmshornas,	 Švei
cariją	ir	Polos	protėvių	kraštą		–		Italiją.	
Atgal	 į	 JAV	 grįžtama	 per	 Londoną.	
Filmą	 užbaigia	 Adolfo	 šokis	 jų	 nu
džiūvusiame	 Niujorko	 sode	 ir	 frazė	
„HOME	AGAIN“.	Filme	daug	dėmesio	
skiriama	katinėliams,	vaizdai	derina
mi	su	autentiškomis	Adolfo	dienoraš
čių	ištraukomis,	epizodus	lydi	komiš
kas,	dažniausiai	linksmas	ir	proziškas	
pasakotojo	 balsas,	 pabrėžiantis	 dra
matinius	filmo	pakilimus.
Polos	 Chapelle	 filmas	 „Kelionė	 į	

Lietuvą“,	 kurį	 abu	 broliai	 laikė	 ge
riausiai	 pavykusiu	 iš	 trijų	 filmų,	 yra	
pats	 ilgiausias		 –	 trunka	 102	 minu
tes.	 Kelionės	 maršrutas	 analogiškas	
Adolfo	 filmui,	 atsiranda	 papildo
mas	 fragmentas	 su	 Kauno	 vaizdais,	
ženkliai	 ilgesnė	 dalis	 apie	 Italiją.	
Medžiaga	 pasižymi	 mažiau	 raiškiu	
fokusu,	 nestandartiniu	 išlaikymu,	
greitesne	kadrų	seka	ir	spartesniu	ka
meros	 lakstymu	 po	 erdvę.	 Filme	 be
veik	nėra	naratoriaus	balso		–	keliuose	
epizoduose	girdimi	Adolfo	prisimini
mai,	Polos	paaiškinimai	ar	įspūdžiai,	
tačiau	 filme	 dominuoja	 muzika,	 su
sijusi	 su	 filmuojamomis	 erdvėmis,	
autentiški	 garsai	 (Pola	 papildomai	
įrašinėjo	kelionės	garsus).	„Kelionėje	
į	 Lietuvą“	 dažnai	 pastebimas	 humo
ras,	 ironija	 ir	 katinukai,	 kurie	 buvo	
pagrindinė	ir	pirmojo	Polos	filmo	te
ma.	Miau!
Visi	 trys	 aptariami	 filmai	 priklau
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so	 dienoraštinio	 kino	 (diary	 film)	
žanrui.	 Būtent	 šis	 žanras	 iškyla	 kaip	
atminties	procesams	itin	artimas	kū
rybos	būdas.	Po	XX	amžiaus	tragedijų	
griuvus	 didiesiems	 istorijos	 naraty
vams	 kilo	 poreikis	 permąstyti	 trau
mines	 karo	bei	 egzilio	 patirtis,	 todėl	
svarbus	 vaidmuo	 teko	 asmeniniams	
pasakojimams	 ir	 atminčiai.	 Tad	 po
kario	JAV	formuojasi	alternatyvaus	ki
no	scena,	kurios	viena	raiškos	formų	
tampa	 namudinio	 filmavimo	 (home	
movies)	 principais	 paremtas	 dieno
raštinis	 kinas,	 išpopuliarėjęs	 šešto
jo–septintojo	dešimtmečio	kūrybinio	
sprogimo	 metu	 ir	 išlikęs	 populiarus	
iki	šiol.	Tuomet	kaip	priešprieša	kine	
viešpataujančiam	tariamam	Holivudo	
tobulumui	bei	 jo	profesinės	 ir	meni
nės	 raiškos	 normoms	 susiformavo	
Naujojo	 Amerikos	 kino	 judėjimas.	
Tikėta,	 kad	 jis	 kovoja	 už	 naujos,	 po
kario	 visuomenei	 reikalingos	 mora
lės	 sukūrimą.	 Šiuos	 subjektyvumo	 ir	
antiprofesionalumo	 siekius	 įkūnija	
die	noraštinis	 kinas,	 kuris,	 kaip	 itin	
intymus	kino	žanras,	puikiai	tinka	at
minties	studijoms.
Reikia	patikslinti,	kad	filminis	die

noraštis	(film	diary)	iš	esmės	nelabai	
skiriasi	 nuo	 įprastos	 rašytinės	 for
mos		–		paprastomis	priemonėmis	fik
suojama	kasdienė	 aplinka,	 kaupiami	
prisiminimai	 yra	 skirti	 asmeniniam	
ir	 intymiam	 naudojimui.	 Savo	 ruož
tu	dienoraštinis	filmas	yra	formuoja
mas	 iš	 refleksijos	 ir	 redagavimo	pro
cesus	 perėjusios	 medžiagos,	 dažnai	
siekiama	pabrėžti	 subjektyvumą	ma
nipuliuojant	 vaizdais	 ir	 juostos	 me
džiagiškumu		–	 	perdengiant,	braižant	
ar	 užpaišant	 kadrus.	 Juose	matomas	
subjektyvus	santykis	su	 istorija,	savo	
paties	 prisiminimais	 ir	 tapatybe,	 be
veik	 visuomet	 pasakojama	 pirmuoju	
asmeniu		–	 	nėra	siekio	sukurti	objek
tyvų	dokumentinį	pasakojimą.
Šis	 žanras	 dažnai	 charakterizuo

jamas	 tokiomis	 frazėmis	 kaip	 Stano	
Brakhage’o	 suformuluota	 „neišauklė
tos	 žiūros“	 (untutored	 vision)	 idėja,	
kaip	 siekis	 pagauti	 dabartyje	 besiru
tuliojantį	 veiksmą	 ar	 istorijos	 gimi
mą	(action	on	the	run,	history	in	the	

making),	 tačiau	 perkeičiant	 įprastas	
hierarchines	 schemas.	 Svarbu	 pa
stebėti,	 kad	 šios	 idėjos	 susijusios	 su	
pačia	 filmavimo	 technika.	 Filmo	 re
dagavimas	 vyksta	 ne	 studijoje,	 o	 ka
meroje		–	filmavimo	metu	yra	žaidžia
ma	 techniniais	 aparato	 parametrais,	
reguliuojamas	fokusas	ir	ekspozicija,	
dėliojama	 kompozicija	 siekiant	 už
fiksuoti	tuomet	jaustą	atmosferą,	kuo	
autentiškiau	 pagauti	 autoriaus	 išgy
ventą	 akimirką,	 t.	 y.	 užfiksuoti	 prisi
minimą.	 Po	 aptariamo	 filmo	 duota
me	 interviu	 Jonas	Mekas	 sakė:	 „Kur	
suklydau	 redaguodamas	 filmavimo	
metu,	 kur	 pražiopsojau	 jausmą,	 sce
nos	ritmą,	kur	neprasibroviau	iki	 jos	
šerdies,	bent	jau	pagal	tą	vėlesnę	aki
mirką,	kuomet	 į	 ją	 žiūriu,	 tuomet	aš	
jas	iškerpu.	Aš	iškerpu	prastai	parašy
tas	 pastraipas.“	 Tad	 filmininko	 emo
cijas	 ir	 duotuoju	momentu	 jaučiamą	
atmosferą	 atliepiantys	 techniniai	
sprendimai	 skirti	 sukurti	 organišką	
ritmą,	kuriame	vaizdai	nyksta,	dveji
nasi,	 stringa	 ir	 keičiasi	 lyg	 žmogaus	
prisiminimai.
Trijų	 „Reminiscencijų“	 dalių	 tech

ninius	 skirtumus,	 ypač	 spalvinius,	
būtų	galima	interpretuoti	kaip	juodai	
baltą	 atminties	 ir	 spalvotą	 dabarties	
laiką,	 tačiau	 tai		per	daug	supaprasti
nanti	 ir	filmo	esmės	neatskleidžianti	
mintis.	 Interpretaciją	 pasiūlo	 Polos	
filme	 esantis	 epizodas,	 kuriame	per
dengiamos	 nespalvotos	 šeimos	 nuo
traukos,	 spalvota	 filminė	 dabartis	
ir	 garsinis	 komentaras:	 „Į	 spalvotą.	
Žiūrėk	 į	 spalvotas	nuotraukas.	 […]	 Ir	
antkapis	ant	gyvųjų“.	Tokie	kadrų	per
dengimai	dažnai	interpretuojami	kaip	
avangardiniam	 kinui	 būdingi	 struk
tūravimo	 įrankiai,	 galintys	 išreikšti	
skirtingų	 sampratų	 vienalaikiškumą	
ir	paryškinti	pasaulio	nelinijiškumą.
Polos	 sukurtame	 fragmente	 iš

ryškėja	 esminis	 nuotraukos	 ir	 filmo	
skirtumas		 –	 	fotografinis	 kadras	 yra	
praėjusios	 būties	 įrodymas	 ir	 relik
tas,	negalintis	organizuoti	patirties	ir	
asocijuotinas	su	mirtimi.	Savo	ruožtu	
kinas	 visuomet	 yra	 tėkmėje	 ir	 liudi
ja	gyvenimą		–	filmo	projekcija	suku
ria	esaties	iliuziją,	ji		yra		būtis	to,	kas	

materialiai	 ne(be)egzistuoja,	 kurian
ti	 amžinai	besiskleidžiančio	 esamojo	
laiko	įspūdį.	Praeities	sunkis	amžinos	
filminės	dabarties	vaizdą	užgriūva	tik	
naracijos	 dėka		 –	 	filmo	 garsas	 įrašo
mas	peržiūrint	 ir	montuojant	kūrinį,	
t.	y.	prisimenant	praeitį,	ją	reflektuo
jant	 ir	 perorganizuojant.	 Filmų	 siu
žetuose	dominuoja	 jaunystės	Lietuva	
kaip	amžina	atminties	erdvė,	savotiš
kas	 prarastas	 rojus,	 tačiau	 montažo	
etape	 pati	 1971	 metų	 kelionė	 tampa	
atminties	dalimi	ir	yra	reflektuojama	
jau	 sugrįžus	 į	 Niujorką.	 Laiko	 persi
dengimą	pastebi	ir	Jonas	Mekas	filmo	
„Lost	Lost	Lost“	pabaigoje:	„Dabartis	
ir	 praeitis	 susikeisdavo	 vietomis.	 Ir	
kadangi	 jokia	 vieta	 nebuvo	 tikrai	 jo,	
jis	buvo	įpratęs	kaip	kempinė	priaug
ti	 prie	 kiekvienos	 vietos“.	Tą	 akimir
ką	 lankoma	 ir	 patiriama	 vieta	 liudi
ja	 prisirišimą	 prie	 dabarties	 laiko.	
Analogiškai	 interpretuotina	 vaizdo	
fragmentacija	 ir	 eskiziškumas,	 tam
pantys	 stilistiniais	 pasišventimo	 da
barčiai	 ženklais.	 Tad	 laiko	 matmuo	
čia	komplikuotas	ir	daugiaprasmis,	o	
jame	 išryškėja	 lyrinio	 subjekto	prisi
rišimas	prie	akimirkos	(dabarties	lai
ko),	leidžiančios	netikėtai	nusprūsti	ir	
vėl	žvilgtelėti	į	prarastą	rojų.
Šių	 autentiškų	 būties	 trupinėlių	

grožis	 yra	 įžvelgiamas	 per	 praeities	
įspūdžių	ištreniruotą	žiūrą.	Prieškario	
Lietuva	 tampa	 amžina	 atminties	 er
dve,	 į	 kurią	 be	 perstojo	 sugrįžtama	
per	 kūrybą.	 „Reminiscencijų“	 pra
džioje	 atskleidžiama,	 kad	 mažytėse	
Niujorko	 detalėse	 įžvelgiami	 praras
to	 pasaulio	 fragmentai,	 primenan
tys	 vaikystės	 ir	 jaunystės	 Lietuvoje	
patirtis.	 Tą	 pripažįsta	 ir	 pats	Mekas,	
aiškindamas,	kad	Niujorką	matė	tokį,	
koks	jis	niekuomet	nebuvo		–	amžinai	
užverstą	sniegu,	pilną	parkų	 ir	žydė
jimo.	Tai,	pasiskolinant	Pierre’o	Nora	
žodžius,	yra	atmintis,	kuri	nepraeina	
ir	 formuoja	 kasdienę	 žmogaus	 bū
seną,	 tapatybę.	 Karas	 sutrauko	 na
tūralią	 gyvenimo	 tėkmę	 ir	 egzilio	
trauma	 atsiskleidžia	 kaip	 absoliutus	
chronologinio	laiko	suardymas,	todėl	
ir	 aptariamuose	 filmuose	 dažnai	 ak
centuojamas	 patirties	 atsikartojimas		
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–	 	gausu	gamtos	 įvaizdžių,	didelis	dė
mesys	epizoduose	apie	Lietuvą	skiria
mas	motinos	figūrai.	Į	Lietuvą	sugrįžę	
veikėjai	 vis	 ieško	 prarasto	 pasaulio		
–	tą	rodo	žaidimai	su	senu	plūgu,	šė
lionės	 prie	 buvusios	mokyklos,	mei
lė	 bulviniams	blynams,	 kurią	Adolfo	
filme	 išryškina	1941	m.	rugsėjo	22	d.	
dienoraščio	ištrauka.
Tyrėjai	 pastebi,	 kad	 pabėgėlių	 ir	

imigrantų	istorijų	analizei	itin	palanki	
Michailo	Bachtino	suformuluota	lite
ratūrinių	chronotopų	teorija,	kadangi	
šių	žmonių	patirtį	apibrėžia	radikalus	
laiko	 ir	 erdvės	 pokytis,	 prarasto	 pa
saulio	idealizacija	ir	siekis	adaptuotis	
naujame	gyvenime.	Bachtinas	aprašo	
ciklinį	 kasdienybės	 laiką	 kaip	 laiką,	
kuriame	 nėra	 įvykių		 –	 	tik	 veiksmai,	
kurie	kartojami	amžinai.	Šis	ciklišku
mas		 –	 vaikystės	 veiksmų	 atkarto
jimas,	 motinos	 stebėjimas		 –	 	teikia	
sta	bilumo	 viltį	 ir	 džiaugsmą,	 leidžia	
pabėgti	iš	laiko	gniaužtų.	Būtent	kar
tojimas	ir	įprotis	yra	užmaršties	sąly
ga,	kadangi	jis	tarpsta	pažįstamuose	ir	
nebereflektuojamuose	 gestuose.	 Tad	
šie	 bandymai	 atkurti	 jaunystės	 įpro
čius,	 nereflektuoti	 savęs,	 iškyla	 kaip	
siekiai	 išsivaduoti	 iš	 atminties	 kara
lijos.	 Asociacijos	 su	 gamtos	 ritmu,	
tradicijomis,	kasdieniais	ritualais,	pa
žįstamomis	vietomis	tampa	nuoroda	į	
rojų		–	belaikį	 ir	amžiną,	 išgyvenamą	
tik	 dabartyje	 (šios	 akimirkos	 erdvė).	
Erdvės	 dabartiškumo	 svarbą	 prieš	
praeities	 ar	 ateities	 laiką	 išduoda	 ir	
viena	 pirmųjų	 „Reminiscencijų“	 fra
zių,	kuomet	vaizduojamas	Niujorkas:	
„Buvo	 akimirka,	 kai	 pamiršau	 savo	
namus.	 Tai	 buvo	 mano	 naujų	 namų	
pradžia.	Tariau:	„Ei,	aš	darkart	pabė
gau	iš	laiko	gniaužtų!“
Laikas	 ir	 atmintis	 pasireiškia	 per	

akivaizdų	trūkumą	(mirusio	tėvo	foto
grafija	motinos	rankose),	laiko	pažen
klintą	erdvę	(suaugęs	miškas,	pasenę	
šeimos	nariai)	 ir	amžino	kismo	grės
mę	(deganti	Viena).	Karo	traumą	ir	jos	
nepraeinamumą	 geriausiai	 iliustruo
ja	bene	dramatiškiausias	filmų	epizo
das,	 skirtas	Adolfo	mylėtai	mergaitei		
–	 	žydei,	 žuvusiai	 Holokausto	 metu.	
Kelias	 į	 mokyklą	 primena	 merginą,	

kurios	 vardo	 jis	 nebeatmena.	 Filmo	
pabaigoje	 keliaujant	 per	 įsimylėjėlių	
kraštą,	netikėtai	vėl	iškyla	„mano	ma
žai	 bevardei	 mergaite“	 skirtos	 rožės	
vaizdas.	 Italijoje	 nenuilstamai	 ieško
ma	prieš	tris	dešimtmečius	egzistavu
sių	vietų	ir	veidų.	Pavyzdžiui,	prisime
nami	 kartu	 stovykloje	 gyvenę	 italai:	
„Iš	Milano	vykome	 į	Veroną,	Triestą,	
Turiną		 –	 	keliavome	 visur	 ieškodami	
tų	 italų	 karo	 belaisvių,	 išmokiusių	
mane	 dainuoti.	 Ir	 mes	 negalėjome	
jų	rasti.	Neri,	Doimi,	Tomas.	Nebėra?	
Bet	 aš	 dar	 prisimenu	 jus,	 kas	 vaka
rą	 skalbiančius	 purvinas	 kojines	 ir	
dainuojančius	 gražias	 dainas.	 Ciao!“	
Galiausiai	 bandant	 surasti	 gražuo
les	itales	iš	Adolfo	vaikystės	atvirukų	
pripažįstama,	 kad	mūsų	vaizduotė	 ir	
atmintis	 dažniausiai	 neatitinka	 da
barties.	Laikas	neišvengiamai	pažen
klina	erdvę,	per	ketvirtį	amžiaus	išva
godamas	motinos	veidą	raukšlėmis	ar	
užaugindamas	Semeniškiuose	mišką.	
Tačiau	tremtinio	kūnas,	kaip	integra
li	prisimenamos	erdvės	dalis,	privalo	
sugrįžti	 į	prarastas	vietas,	kad	galėtų	
simboliškai	 išsivaduoti	 iš	 tos	 patir
ties,	 įvykdyti	 restituciją.	Būtent	 todėl	
Jono	kelionėje	nėra	Sovietų	Rusijos	ir	
filmas	 baigiasi	 niekuomet	 nepasiek
ta,	bet	galiausiai	irgi	suliepsnojančia,	
Austrijos	 sostine	 Viena,	 bendravimu	
su	 austrų	menininku	Kubelka,	 kurio	
karas	neišrovė	iš	savojo	pasaulio.
Adolfas	ir	Pola	savo	filmų	pabaigoje	

sugrįžta	į	namus		–		į	Niujorką,	ir	šoka.	
Polos	„Kelionė	į	Lietuvą“	yra	asmeniš
kiausia	 iš	 trijų	 filmų,	 artimesnė	 fil
muoto	 dienoraščio	 nei	 dienoraštinio	
filmo	 kategorijai	 –	 linksma	 ir	 muzi
kali.	 Juosta	primena	namudinį	filmą	
apie	 amerikiečių	 bandymus	 atras
ti	 savo	 europietiškas	 šaknis,	 kas	 JAV 
gimusios	 Polos	 atveju	 yra	 adekvatu.	
Adolfo	 „Keliaujant	 namo“	 turi	 dau
giau	 žaismės,	 nepriklausomam	 ir	
draminiam	 kinui	 būdingų	 elementų	
nei	Jono	kūrinys.	Šis	filmas	yra	tarpi
nis	variantas	 tarp	abiejų	dienoraščių	
variantų		 –	 	chronologiškai	 atpasako
jama	 1971	 metų	 kelionė,	 bet	 gausu	
garsinio	 ir	 archyvinio	 papildymo,	
pa	tirties	 permąstymo,	 egzistuoja	 ga

na	 ryškūs	 ir	 atpažįstami	 dramatiniai	
taškai.	 Juostoje	 koncentruojamasi	 į	
asmeninę	patirtį		–	filmas	atidaromas	
ir	užbaigiamas	Adolfo	naujųjų	namų	
vaizdais,	 kurie	 leidžia	 daryti	 prielai
dą,	kad	adaptacija	egzilyje	įvyko.	Tuo	
tarpu	 Jono	 „Reminiscencijos“	 prasi
deda	universaliais	pabėgėlių	vaizdais,	
nesilaiko	 faktinio	kelionės	maršruto,	
yra	 itin	 fragmentuotos,	melancholiš
kos	 ir	poetiškos.	Kelionės	po	Lietuvą	
dalis	 užsibaigia	 pasvarstymais	 apie	
moterų	kojas,	filmas		–		šventąja	kultū
ra	ir	degančia	Viena.	Tai	yra	įžanga	į	
nusiraminimą,	kuris	matomas	pačia
me	montažo	veiksme		–		autorius	filmą	
atidaro	 pabėgėlių	 vaizdais,	 atsikar
tojančiais	 po	penkerių	metų	 išleista
me	„Lost	Lost	Lost“,	kurio	 sukūrimo	
aplinkybės	ir	cituotas	pabaigos	epizo
das	išduoda	namų	atkūrimą.
Šiuose	filmuose	 gyventi	 reiškia	 ju

dėti	 pirmyn,	 dabarties	 erdvėje	 kurti	
naujus	 prisiminimus	 ir	 mėgautis	 be	
mazochistinio	 skendimo	 ateities	 ar	
praeities	 laike.	 Juostose	 nebėra	 mo
dernistams	būdingo	tikėjimo	civiliza
cija		–		juk	tie	šviesiausi	pasaulio	protai	
lėmė	filmo	veikėjų	išvietinimą.	Todėl	
beprasmiškos	 kiškio	 spiros	 Odisėjo	
kelionės	 pabaigoje	 nėra	 suvokiamos	
kaip	 papildomas	 skausmas	 ar	 nesė
kmė.	Kiškio	kakučiai	 ir	Mekų	dieno
raštiniai	 filmai	 susprogdina	 Ador	no	
mintį,	 kad	poezijos	 rašymas	po	Auš
vico	yra	barbariškas	veiksmas.	Tik	as
meniškas	 žvilgsnis,	 prisirišimas	 prie	
akimirkos,	gamtos,	žaismės	ir	namu
dinė	estetika	išpildo	siekį	kurti	neto
talizuojantį	meną		 –	 	žiūrovas	 suvokia	
kūrinį	 kaip	 fikciją	 dėl	 jo	 akivaizdaus	
subjektyvumo,	 bet	 tuo	 pat	 metu	 pa
tiria	 kaip	 teisėtą	 pasakotojo	 realybę	
ir	 tiesą.	Vaizdo	 „mėgėjiškumas“,	 fra
gmentacija,	haikišku	talpumu	ir	 lyri
ka	paremta	kūryba	byloja,	kad	būtent	
poezija	yra	pasipriešinimo	totalizaci
jai	įrankis		–		istorinę	tiesą,	hierarchiją	
ir	jų	istorinę	vienovę	kvestionuojantis	
kūrybos	aktas.	Tie	užfiksuoti	autentiš
kos	būties	fragmentai,	akimirkos	gro
žis	ir	poezija	tampa	tikraisiais	ir	nebe
sunaikinamais	namais.
Šokime,	šokime,	šokime!	◆
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