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Ar šiandien miestiečiui dar reikia viešųjų erdvių? Į šį 
klausimą Šiaulių Santaros-Šviesos klubo susibūrime bandė 
atsakyti šiaulietis architektas Algimantas Černiauskas. 
Tikimės, kad šie svarstymai sudomins ir „Parko“ skai-
tytojus.

Kas yra viešosios erdvės, kokios jų funkcijos?
Viešosios erdvės reikalingos visiems, juk visi ieškome ko-

kios nors erdvės, kur jauku pabūti, pabendrauti, pasidalinti 
mintimis. Viešosios erdvės – miesto atributika. Jos gimė kartu 
su miestu ir visą laiką buvo jo sudedamoji dalis. Tiesa, tų 
viešųjų erdvių – gatvių ar aikščių – funkcijos, paskirtis nuolat 
keitėsi. Antikiniame pasaulyje viešasis gyvenimas dažniausiai 
vykdavo amfiteatruose, agorose, į šiaurę nuo antikinio pa-
saulio viešųjų erdvių funkcijas atliko gynybinių pilių kiemai. 
Kuriantis miestams, formavosi viešasis gyvenimas, atsirado 
poreikis kurti miestų viešąsias erdves. Europos miestai turi 
labai senas tradicijas. Pavyzdžiui, 1800 m. Londonas – be-
veik milijoną gyventojų turintis miestas su visomis miesto 
problemomis – transporto, higienos ir kt., miesto ilgis – 50 
kilometrų, plotis – 30 kilometrų. Taigi pamažu buvo kaupiama 
miesto kultūros patirtis: XVII a. Paryžiuje, Londone atsirado 
pirmosios kavinės, laikraščiai, žurnalai, prasidėjo viešasis gy-
venimas – žmonės vaikštinėjo, kalbėjosi, virė visokios aistros. 
Mes viso šito neturėjome.

Kaip viešosios erdvės formavosi Lietuvoje?
Lietuvoje viešosios erdvės formavosi labai sunkiai, kaip ir 

patys miestai. XVII a. buvo tik keturi tikri miestai, su visa 
miestui būtina atributika: visų pirma Vilnius, taip pat Kaunas, 
Klaipėda, kuri ilgą laiką nepriklausė Lietuvai, ir Kėdainiai. 
Kiti miestai buvo ne miestai, o miesteliai, juose praktiškai 
nevyko viešasis gyvenimas. Įdomus fenomenas – Kėdainiai, 
kurie XVII a. pradžioje, valdant Radvilai Juodajam, labai 
smarkiai suklestėjo. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kiek vienas 
žmogus – valdovas gali padaryti: per 20 m. mieste įvykdyta 
tikra revoliucija: suformuotos septynios aikštės (pradedant 
Rotušės, baigiant Malkų, Arklių aikštėmis), pastatytas netgi 
žvejybinis uostas, į miestą pritraukta škotų, olandų. Kėdainiai 
tuo metu buvo žinomas kaip Hansos miestas, čia atsirado ir 
pirmieji fakverkiniai namai, buvo baigta statyti, nors, deja, 
taip ir neatidaryta kolegija, arba aukštoji mokykla. Žodžiu, 
Kėdainiuose tuo metu atsirado reiškinių, kurie miestą daro 
miestu.

Šiaulių formavimuisi didelės įtakos turėjo Tyzenhauzo 
laikų reformos, tačiau tolesnei raidai pamaišė Lenkijos-Lie-
tuvos padalijimas XVIII a. pabaigoje. Nebaigta formuoti 
Prisikėlimo aikštė kaip tik yra 1791 m. Tyzenhauzo reformos 
padarinys. 

Lietuvoje miesto kultūrą daugiau kūrė žydai, rusai, lenkai. 
Miestų gyvenimas suaktyvėjo 1918 metais atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę: daugiau žmonių kėlėsi į miestus, forma-
vosi naujos tradicijos. Vėliau buvo sovietinis periodas, pusę 
amžiaus gyvenome visapusiškai suvaržyti. Nepriklausomybė 
mus užklupo nepasiruošusius – uždarą totalitarinę sistemą, 
kur viskas buvo reglamentuota ir ideologizuota, pakeitė 
demokratija, laisvė, privati nuosavybė. Atsivėrė nematytos 
galimybės, judėjimo, pažinimo laisvė, ir mes pasinėrėme 
į tą naują gyvenimą, tapome per galvą besiverčiančiais 
vartotojais – blizga akys, pamačius naują daiktą, drebam 
dėl kiekvienos naujos idėjos, netgi nepatikrintos. Dabar, 
beveik po dvidešimties metų, bandome suprasti, kur esame, 
ar mums tik to reikia. Grįžtame prie jau pamirštų dalykų, 
su nostalgija prisimename, kaip būdavo gerai, kai susėdę su 
bendraminčiais neoficialioje aplinkoje galėdavome išsikalbėti, 
pasidalinti mintimis.

Ar turime pakankamai viešųjų erdvių? 
Tokių erdvių yra, bet mes nemokame jose elgtis, nežinome, 

ką su jomis daryti, nes to, kas pasaulyje natūraliai nuosekliai 
plėtojosi, mes neturėjome, šias pamokas praleidome, o joms 
pasiruošti nebuvo laiko. Su privačia nuosavybe taip pat 
nemokame elgtis. Viskam reikia didelio patyrimo. Ir mes, 
profesionalai, nesame tikri, kokios formos yra geriausios. 
Vienas žmogus negali nieko sukurti, reikia valdžios dėmesio, 
investicijų. Būtinas ir miestiečių palaikymas – tarp profesio-
nalų ir miestiečių turi būti dialogas, susikalbėjimas, kuris ir 
gali tapti kokybiniu faktoriumi. Dabar atrodo, kad ir pinigų 
turime, ir proto, ir noro, bet vis tiek kažkas neišeina. Žinot, 
kai trūksta deguonies, tai ištinka kažkoks proto aptemimas – 
dabar mūsų būsena panaši. Visi lyg kažkokiame virtualiame 
pasaulėlyje kažko ieškome, kažką kuriame, bet nerandame 
bendro vektoriaus, vardiklio. Visas procesas vyksta stichiškai, 
chaotiškai – naujų viešųjų erdvių neatsiranda, esančios viešo-
sios erdvės netvarkomos arba tvarkomos nenuosekliai, manau, 
daugiau žaidžiama politiniais, populiarumo sumetimais, o 
ne galvojama apie visuomenės poreikius. Nėra sisteminio 
požiūrio, nuoseklaus rūpinimosi viešosiomis erdvėmis. 
Didesnio miesto gyvenimas negali būti stichiškas. Anksčiau 
koks nors bajoras atrėždavo visuomenės reikmėms sklypą ir 
sakydavo: va čia bus turgus. Tie laikai jau praėjo, turi būti 

Architektas Algimantas Černiauskas: 
Viešosios erdvės – mūsų gyvenimo atspindys

profesionalus požiūris į viešąsias erdves, tai turi būti numa-
toma dokumentuose, pradedant miesto bendruoju planu ir 
baigiant detaliaisiais planais. Dabar dažniausiai lemia tam tikri 
interesai – galima paminėti Šiaulių Amfiteatro atvejį. Arba, 
pavyzdžiui, aikštėje numatytas statyti visuomeninis objektas 
detaliajame plane tampa komerciniu objektu. O ką tai reiškia? 
Geriausiu atveju čia bus statomas viešbutis, o blogausiu – gal 
kokie nors lošimo namai. Arba miestas nagrinėja verslininkų 
pasiūlymą – jie papuoš miestą,  o mainais statys devynaukštį, 
viešbutį – juk viskas turi atsipirkti, tada kažkieno galvose 
atsiradusios idėjos ima ir materializuojasi.

Dabartinės viešosios erdvės – akropoliai?
Viešąsias erdves tiesiog pradėjo „valgyti“ privatus kapitalas, 

kuris visada ieško, kur jam gauti maksimalų pelną. Dėl to 
kyla monstrai arba agregatai – akropoliai, tilžės, bruklinai, 
saulės miestai ir kiti. Jiems svarbu, kad ateitų ir pirktų kuo 
daugiau žmonių. Žinoma, tas procesas tobulėja, kuriama ko-
kybiškiau ir pan. Prekybos monstrai gal net kažkuria prasme 
atliko tam tikrą teigiamą vaidmenį, sugrąžindami žmones į 
bent tokias pabendravimo vietas. Kitas reikalas, kad tos vietos 
nėra kokybiškos dvasine prasme – jeigu bioenergetikai su savo 
virgulėmis ten pavaikščiotų, nežinia, ką pasakytų.

Viešosios erdvės gali būti ir uždaros. Pavyzdžiui, Ch. 
Frenkelio rūmuose atidaryta unikali kino salė. Mes tik dabar 
pradedame suvokti, koks stebuklas, kad Šiauliai turi savo areną 
– tai juk irgi miesto viešoji erdvė. Nepriklausomos Lietuvos 
laikais būta gražių pavyzdžių: Pavyzdžiui, burmistro Jackaus 
Sondeckio vardu buvo nupirkta salė (dabartinė savivaldybės 
salė), kuri atiduota miesto gyventojams ir tapo Piliečių namais. 
Dabar tų namų nebėra. Piliečių nebėra. 

Svarbiausia – susitarti
Miestą kuriame visi, kurie jame gyvename, todėl turime 

bandyti susikalbėti. Privatus kapitalas pajėgus daug ką daryti, 
bet jis yra pakankamai savanaudis. Kai kiekvienas pradeda 
tempti antklodę arčiau savo kūno, iškyla problemų, susiju-
sių su nuosavybe, ambicijomis, prasideda kaltinimai verslo 
žlugdymu, nekompetentingumu, neprofesionalumu – ir tada 
neturime nieko. Panašiai atsitiko su gera idėja statyti paminklą 
Prisikėlimo apygardai paminėti – paminklui buvo net skirtos 
lėšos iš bendrojo valstybės fondo. Ir ką gi – vyko trys turai, o 
paskutinis baigėsi tikru fiasko – laimėtojai nebuvo įvardyti, 
žodžiu, visi darbai buvo tarsi į šiukšlyną išmesti, nes politikai 
nenusprendė, kam statyti paminklą. Vieni įsivaizdavo rausvą, 
kiti – žalsvą, treti – gelsvą. Kalbu ne apie estetiką – gražu-
negražu, ne apie tai, ar parinkta tinkama vieta, bet apie patį 
reiškinį – apie nemokėjimą susitarti. 

Nemokėjimas susitarti – bendra bėda. Galiu priminti 
Lukiškių aikštės sutvarkymo konkursą. Aš pats dalyvavau 
pirmajame konkurso etape, vykusiame 1995 m., projektas 
pakliuvo tarp nugalėtojų. Viskas baigėsi tuo, kad iki šiol dar 
neko nepastatyta. Man patiko paskutiniame aptarime kovo 
pradžioje monsinjoro A. Svarinsko išsakytas požiūris – šio 
visko gyvenime mačiusio žmogaus nuomone, nereikia statyti 
paminklo, kol nėra susitarimo. Gerai, kad komisijai užteko 
sveiko proto priimti sprendimą sustabdyti aikštės sutvarkymo 

konkurso procedūras. Iš tikrųjų geriau neskubėti ir nepriimti 
trumpalaikių sprendimų. Su viešosiomis erdvėmis susiję spren-
dimai turi būti apgalvoti – tie dalykai yra labai jautrūs. 

Viešoji erdvė – ne dykvietė
Priminsiu jau primirštą istoriją: kai Šiauliuose buvo statomas 

bankas, kuris aiškiai formavo Prisikėlimo aikštės parametrus, 
kilo didžiausia kova dėl keturių medžių, kurie ten ne vietoje 
buvo pasodinti sovietiniais laikais – iki tol ta vieta buvo už-
statyta. Žmonės įpranta prie to, ką mato, įsivaizduoja, kad 
viešoji erdvė gali būti bet kas, sako: čia buvo aikštė, o dabar ją 
sumažino. Aikštė – tai nereiškia dykvietė. Išeik į laukus – ten 
tai yra didžiulė aikštė, ištisinė. Aikštė turi savo parametrus, 
ergonomiką, savo paskirtį, kaip bet kuris kitas daiktas. Štai 
čia stovi stalas, ir mes žinome, kad ant jo galima ką nors 
pasidėti, o ant kėdės galima sėdėti, ji turi savo parametrus, 
ergonomiką. Visi dalykai turi savo taisykles, taip pat ir viešosios 
erdvės. Dabar vyksta spekuliacijos dėl vyskupijos statymo 
šalia Šiaulių katedros. Žmonės įsivaizduoja, kad vyskupijos 
pastatas užstos katedrą, nors ji iškyla virš viso miesto – yra 
bent 2,5  karto aukštesnė už aukščiausius pastatus. Žinoma, 
vis tiek visada rasi vietų, iš kurios ji nesimatys. Kas matė 
Strasburo katedrą, žino, kad jos iš viso nėra kaip fotografuoti, 
o ji tikrai fantastiško grožio, bokštas daugiau kaip 100 metrų 
aukščio, tikra gotika. Nenoriu pasakyti, kad mūsų Šiaulių 
katedra prastesnė, bet aikštė nesutvarkyta: atsistoji aikštėje 
ties Tilžės gatve, ir tolumoje matai Šinkūnų gyvenvietę. O 
juk čia miesto vidurys. Strasburas, tarp kitko, lygiai tokio 
pat dydžio kaip Šiauliai. 

Reikia mokytis gyventi mieste
Daugelis įsivaizduoja, kad viskas turi būti taip, kaip jie 

pripratę matyti. Pokario metais prisodino medžių, nežiū-
rėdami kur. Ar dar kur nors pasaulyje matėte, kad medžiai 
augtų gatvėje? O Šiauliuose, žinote, auga – Vilniaus gatvėje, 
prie vadinamojo univermago. Ir ten juos tikriausiai paliks – 
gatvės rekonstrukciją kuriančiai architektei buvo prigrasinta. 
Žinoma, kai pasodino medžius, ten buvo skverelis, bet nuo 
to laiko juk jau daug metų praėjo. 

Tokie buitiniai vaizdeliai. Pavyzdžiui, žmogus „pakiša“ 
medelį po savo langu, džiaugiasi, kaip bus gera. Tuo metu 
žmogui nerūpi, kad medelis pasodintas ant vamzdynų. Bet 
medis užauga, staiga užsikiša kažkoks vamzdis, paaiškėja, 
kad kaltas ne vietoj pasodintas medis. Nupjauti negalima: 
aš jį sodinau, aš jį prižiūrėjau, puoselėjau. Kai medžio šakos 
pasiekia langus, namuose trūksta šviesos, tada žmogus jau 
pagalvoja, ar tikrai vietoje tas jo medis. Aš nenoriu visiškai 
nurašyti šitų dalykų – gerai, kai visuomenėje yra tam tikrų 
saugiklių, bet kai  apie viską sprendžiama tik emociškai, nėra 
gerai. Miestiečiui reikia suvokti, kad jis gyvena ne kaime. 
Dabar žmogus pro langą būtinai nori matyti vandenį, jeigu 
jo yra, po langais turi augti medis, turi nebūti triukšmo, 
vaikams būtina turėti kur žaisti, būtina skalbinių džiovykla, 
kilimų dulkinimo stovas – ir visa tai XXI a., vidury miesto! 
Suprantu, kad visuomenės įsitikinimai nepasikeičia nei per 
vienus, ne per dvejus metus, bet visi turime mokytis gyventi 
mieste. 

Rolando Andrijausko fotografijaŠiauliai, Prisikėlimo aikštė.
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Projektuoti viešąsias erdves įdomu
Man pačiam teko laimė kurti viešųjų erdvių projektus – 

tai sunku, bet visada įdomu. Vienas įdomiausių buvo Saulės 
laikrodžio aikštės projektas, kurį kūrėme trise, kai buvo 
paskelbtas konkursas Šiaulių 750 m. jubiliejui įamžinti. 
Aikštę kūrėme amfiteatro formos, nes tai – demokratiškumo 
simbolis, žinoma, savo idėjos negalėjome afišuoti, turėjome 
aiškinti kitaip – juk buvo 1981 m., pats brežnevizmo laikų 
apogėjus. Valdžia mums sakė: laikrodis turi rodyti Maskvos 
laiką. Bet tai juk neįmanoma – laiko skirtumas – 1 val. 45 min. 
Šiaip ne taip pavyko įtikinti, kad žmonės nekvaili, supranta. 
Pasinaudojome netikėtai atrasta skaičių magija: laikrodis rodo 
12, 3 ir 6 val. – iš šių skaičių susidaro 1236-ieji metai. Valdžiai 
patiko, pasirašė. Tada dar reikėjo aiškintis dėl šalia aikštės 
suprojektuotos šventyklos. Aiškinu: „Čia buvo šventykla, čia 
sakraliniai dalykai, kapinės“. Sako: „Apie kapines patylėk, 
o kas ten?“ Supratau, kad reikia kalbėti kitaip, sakau: „Čia 
„besiedka“, kaip ant Volgos krantų, žmonės ateina, susėda, 
pasikalba“. Tada jie sutiko: „Gerai, pastatysime kokį spaudos 
ar gėlių kioską“. Taigi viešosios erdvės mums, architektams, 
taip pat aktualios, nes jomis galima kažką deklaruoti, sakyti, 
propaguoti kažkokius dalykus. Deja, šiais laikais tokios aikštės 
tikrai nepastatytume – būtinai atsirastų tos vietos savininkas, 
atsirastų investuotojai, kurie reikalautų leisti šalia pastatyti 
kokį nors komercinį objektą. 

Kūrybiniai konkursai – būtinybė 
Mes, architektai, taip pat esame miestelėnai,  piliečiai, ir 

mus jaudina tie patys dalykai, kurie jaudina ir kitus. Noro 
dirbti miesto labui yra, nors žmonės važinėja, renkasi užsa-
kymus – juk reikia už kažką gyventi, negali tik vaikščioti ir 
visiems sakyti: turiu 16 idėjų. Manau, turi būti skelbiami 
kūrybiniai konkursai, kurie ir padeda kurti miesto savitumą, 
o architektams leidžia parodyti savo sugebėjimus, pristatyti 
idėjas. Šiauliuose šitą procesą bandė prižiūrėti dabar jau 
nebeegzistuojantis „Šiaulių planas“. Blokados metais mieste 
buvo paskelbtas naujosios bažnyčios konkursas, buvo pasiūlyta 
net 11 projektų, išrinktas ir premijuotas nugalėtojas. Nuo to 
laiko mieste nebuvo nė vieno kūrybinio konkurso. 

Naujų viešųjų  erdvių kūrimas, sisteminis požiūris tvarkant 
šias erdves labai svarbus, visada reikia galvoti apie žmogų, 
kuris čia gyvena. Galų gale viskas kaip maldoje atsisuka 
atgal – jeigu tu nenuoširdžiai, tai ir tau taip pat. Čia negali 
bandyti „prastumti“ bet ką ir tikėtis, kad niekas nepastebės. 
Net ir didelį namą galima pastatyti per metus, dvejus, o ur-
banistikoje ir penkeri metai nieko nereiškia. Dabar gyvename 

su pasekmėmis to, ko nepadarėme mažiausiai prieš 5 metus. 
Miestas ir yra urbanistinio mąstymo, socialinio, politinio 
gyvenimo, visokių aistrų atspindys. Tuo urbanistika vieniems 
įdomi, gili, o kitiems nepatraukli, kadangi šioje srityje norint  
kažką pakeisti, pasakyti, prireikia bent 20 metų. 

Parengė Sigita Inčiūrienė
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Įgyvendinti didesnę savivaldą bei bendruomeniškumą – 
vienas iš sunkiai pasiekiamų, dažnai Lietuvos partinių akty-
vistų tik imituojamų siekių. Šiandien tuos darbus, kuriuos 
galėtų atlikti pačios vietos žmonių grupės pilietinių iniciatyvų 
dėka, nuveikia dominuojančių partijų sukurtos ir įgalintos 
administracijos. Partijų deleguoti atstovai sprendžia, kokius 
darželius, pradines ir pagrindines mokyklas, vietos ligonines 
ir ambulatorijas uždaryti ar remontuoti, kiek skatinti ar kaip 
smukdyti smulkųjį verslą, kokias bibliotekas ir kultūros leidi-
nius suvaržyti arba kiek ir kaip skatinti gimstamumą. Asmenys, 
pasinėrę į didžiojo verslo bei partines visos Lietuvos ar net 
pasaulio problemas, atitolę nuo bendruomeninės gyvenimo 
patirties, reglamentuoja anonimines gyvenimo taisykles. 
Priešingai, demokratinėse Vakarų šalyse, taip pat prieškario 
Lietuvoje tradiciškai daugelį šių klausimų sprendė/sprendžia 
vietos bendruomenės, dažniausiai susibūrusios prie parapijų, 
seniūnijų ar profesinių sąjungų. Šiandien surinktų mokesčių 
perskirstymas ir švietimo, kultūros, sveikatos įstaigų ir, žino-
ma, verslo priežiūra priklauso partinės sistemos kuriamam ir 
prižiūrimam administraciniam aparatui. Šis administravimo 
būdas rodo didelį nepasitikėjimą vietos bendruomenėmis, 
NVO, jų kūrybiniais, organizaciniais ir savivaldos gebėjimais. 
O universitetai pataikauja šiai sistemai, masiškai rengdami 
viešojo administravimo specialistus ar vykdydami tyrimus, 
kaip dar labiau reglamentuoti ir reguliuoti nykstančių ben-
druomenių gyvenimą. Nepaisant garsių pareiškimų apie 
didesnės bendruomeninės savivaldos svarbą, mažai kuriai iš 
valdančiųjų partijų iš tikro rūpi šis visuomenės pradas. 

Sociologiniai,    antropologiniai     tyrimai,    pavyzdžiui    
R.  Putnamo, yra parodę, kad smulkių ir vidutinių įmonių 
raida, jų įvairovė stipriai koreliuoja su bendruomeninės pa-
saulio patirties raida. Smulkus ir vidutinis verslas užtikrina 
šalies ekonominį stabilumą ir laipsnišką augimą, tačiau jis 
galimas ir yra efektyvus tik tada, kai aktyviai veikia vietos 
bendruomenės, kurios inicijuoja naujas veiklas, atsakingumą, 
vietos produktų vartojimą ir taip mažina globalizacijos spau-
dimą, vietos gyvenimą alinantį transnacionalinių korporacijų 
pobūdį. Aktyvi bendruomenių ir vietos gamintojų sąveika yra 
didžiausių supermarketų – susvetimėjimo, neatsakingumo, 
priežiūros ir kontrolės skatintojų, natūralių miestų naikin-
tojų – priešnuodis. O smulkus ir vidutinis verslas reikalauja 
ekonominį aktyvumą atspindinčios ideologijos, t. y. vietinės 
kultūros, socialinės, sveikatos bei saugumo politikos. Tai 
gali užtikrinti žmonės, įgudę vietos savivaldos, seniūnijų, 
bendruomenių, profesinių sąjungų, NVO veiklose. 

XX a. antoje pusėje filosofai, diskutuodami tvarkos ir laisvės, 
disciplinos ir spontaniškumo klausimais, apmąstė individo, 
bendruomenės santykius su valstybe, valdančiuoju hegemo-
niniu aparatu. Buvo pastebėta, kad individas ir artimai su juo 
susijusi bendruomenė yra atviri spontaniškumui, kūrybingu-

Partiškumas prieš bendruomeniškumą
Gintautas Mažeikis mui, o valdančiosios valstybinės institucijos atstovauja tvarkai, 

ilgalaikėms, visiems privalomoms pasaulio interpretacijoms.  
Apie individo laisvės ir kūrybiškumo beprielaidiškumą ir jo 
absurdiškumą  instituciniu  požiūriu samprotavo  S. Kierke-
gaardas, L. Šestovas, A. Kamiu,  K. Jaspersas, A. Maceina... 
Šie jų samprotavimai, vizijos buvo išplėtotos įvairiausių poetų, 
rašytojų, dailininkų, muzikų. Tačiau šios diskusijos, patirtys 
Lietuvos administraciniam aparatui netapo politiniu laisvės 
orientyru, nevirto savivaldos nuostata, liko tik akademiniu 
pasakojimu. Kodėl prasmės ir laisvės absurdiškumo motyvai, 
tokie svarbūs XX a. vidurio ir pabaigos filosofijai, literatūros 
kritikai, menotyrai, nevirto kultūrinės ir socialinės politikos 
dalimi? Žinoma, didesnis laisvės kūrybingumo, iniciatyvumo, 
saviorganizacijos įteisinimas reiškia administracinės tvarkos, 
kuri skatina sąlygas, normas, taisykles, formas, standartus, 
mažinimą. Administraciniam aparatui ir jo sukurtam, išug-
dytam, savivaldos gebėjimų neturinčiam subjektui atrodo, 
kad tai, kas tikra ir teisinga, būtinai yra kontroliuojama, 
reguliuojama, nuolatos apklausiama, patikrinama, pakarto-
jama. Tačiau standartizacija yra gamybos funkcionavimo, o 
ne visuomenės raidos dalykas, o pakartojamumas yra daugiau 
gamtos, o ne žmogaus pasaulio dalis. Tai, kas grindžiama 
standartizacijos, kontrolės ir kartojamumo argumentais, 
nėra vidinis individo ir bendruomenės principas ir nepadeda 
skleistis nei jų kūrybingumui, nei rastis gyvam praktiniam 
pasaulio patyrimui. Susidaro administracijų reguliariai pri-
žiūrimi linijiniai tinklai, į kuriuos pakliuvę arba kuriuose 
užaugę žmonės priima šią būtinybės matricą kaip savaime 
suprantamą, kaip akivaizdybę.

Vis dėlto žmogus turi tai, kas užtikrina jam pabėgimą iš 
sankcionuoto prasmių horizonto į savitą, neretai absurdišką 
ar prieštaringą, tačiau laisvą, individualų ir bendruomeninį 
pasaulį. Filosofija ir antropologija yra įvardijusios aibę veiksmų, 
įgalinančių autentiško žmogiškojo pasaulio raidą. Šį kartą 
norėčiau išskirti filosofinę praksis (gr. praxis) bei antropologinę 
communitas sampratas ir paaiškinti, kaip jos padeda suvokti  
individo ir bendruomenės nesankcionuotą laisvę. 

Praksis, skirtingai nei praktika, nurodo grynąjį, su jokiu 
konkrečiu tikslu nesusietą veiksmą, veržimąsi ką nors daryti. 
Veiksmas yra visų praktikų šaltinis: tai yra noras dirbti, kurti, 
išreikšti save ir turėti norą tai daryti. Nesant praksis nuostatos, 
negali būti ir individo ar bendruomenės sąmoningos praktinės, 
niekieno neskatinamos veiklos.  Bendruomenės asmens gryno-
jo veiksmo patirtis skatina, remdamos žaidimus, iniciatyvas, 
vizijas, su jomis susijusius darbus. Skatinti žmogaus veiklumą 
mokykloje – reiškia mokyti vaiką bet ką daryti su džiaugsmu, 
entuziazmu, augančiu kūrybingumu, o ne standartizuotai, 
ne  privaloma tvarka. Todėl dažniausiai vaikiškas aktyvumas 
yra susijęs su įvairiomis artimos bendruomenės aplinkoje 
matytomis veiklomis. Žinoma, praksis, kaip ir visa žmogaus 
egzistencija, yra tiesiogiai susijusi su gundymu ir geismu ir 
su simbolinėmis troškimų realizacijomis, todėl mokytojas 

šiuo atveju virsta ne tiek auklėtoju, kiek kūrybos, veiksmo 
gundytoju. Praksis neturi jokios krypties, todėl prievartinis 
krypties, temos nurodymas griauna, naikina norą veikti. O 
gundymas, pavyzdžio rodymas atveria išsipildymo galimybes. 
Greičiausiai iš įvairiausių krizių išbrenda tos bendruomenės, 
kurioms būdingas autentiškas, laisvas, neturintis krypties ir 
maksimizuotas praksis.

Kitas svarbus principas yra išliekamo  bendrumo  (lot.  
communitas) puoselėjimas. Antropologai, pavyzdžiui V. Tur-
neris, aiškiai skiria communitas, t. y. neorganizuotą patirties 
bendriją (bendrumą) nuo organizuotos, struktūruotos ben-
druomenės (angl. community). Nestruktūruotas bendrumas 
atsiranda dėl išskirtinės žmones vienijančios patirties, kuri juos 
paverčia bendrininkais. Bendrininkai sudaro draugų ratelius, 
vienas kitam ištikimų žmonių sąjūdžius, gaujas, „chebras“. 
Antropologai pastebi, kad tradicinės bendruomenės įvairių 
ritualinių išbandymų metu, kai individai atskiriami tariamoje 
užribio (liminalumo) zonoje, kurioje nebesankcionuoja 
konkrečios normos, specialiai kuria bendrumo ryšius. Esant 
stiprioms communitoms, pamatoma vietinio gyvenimo (gr. 
oikos) tėvynė, atsiranda įsipareigojimai, ištikimybė, gimsta 
bendruomeninis pareigos jausmas. Praksis  ir communitas 
sudaro bendruomenės bei individo galią, kuri atveria kelią 
darbui, iniciatyvai, pasitikėjimui. Nei grynoji veikla, nei 
bendrumo patirtis nepaklūsta išankstinei tvarkai, skatina 
kūrybingumą, saviorganizaciją – visa tai, ko reikia NVO, 
mažoms ir vidutinėms įmonėms, kuria vietinį žinojimą – 
vietos pasakojimus, legendas, gyvą folklorą. J. Dewey teigė, 
kad autentiškas patirtinis mąstymas kyla iš gyvos, tiesioginės 
veiklos. Tai reiškia, kad individas, jo artimiausi draugai ar pa-
sitikėjimo bendruomenė yra aptariamą dalyką matę, girdėjęs, 
išbandę. Nesvarbu, ar kalbame apie pragmatiškai naudingus 
darbus, gamtos reiškinius, ar apie raganas ir demonus. Jei tik 
kas nors iš pasitikėjimo draugų matė, kalbėjosi, lenktyniavo, 
dirbo – visais atvejais susiduriame su patirtiniu mąstymu, 
nepriklausomai nuo jo teisingumo ar klaidingumo. Priešin-
gai, kai mus apie visa tai informuoja televizija ar moksliniai 
vadovėliai, susiduriame su pakeistinu mąstymu. Ir nesvarbu, 
kad šie pranešimai yra tikslūs ir teisėti. Vis dėlto jie užgožia, 
o neretai ir griauna patirtinį suvokimą. Kai nėra patirtinio 
mąstymo, sunku suprasti, kodėl kaimyno problemos turi būti 
svarbios ar kodėl aplinkinių vaikų auklėjimas yra bendruo-
menei reikšmingas dalykas. Juk kur nors užjūryje vykstantis 
karas pakeistinio mąstymo subjektui, vienmačiam protui, 
viešpataujančios matricos atstovui atrodo daug svarbesnis nei 
vietos ekologinės problemos, savitarpio pagalba, bendravimas. 
Pakeistinio mąstymo ir standartizacijos mechanizmai griauna 
bendruomeninį pasaulio suvokimą. Po to jau sunku tikėtis, kad 
iš šių matricos žmonių, šio vienmačio proto ir susvetimėjusio 
mąstymo gimtų atsakingai į savivaldą ir savitarpio pagalbą 
žvelgiantis protas. O hegemoninė partinė valstybės valdymo 
sistema šiam iniciatyvų griovimui netrukdo. 

Simo Gineikos fotografija
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Kraštotyros vasara. Su iškeltu drėgnu pirštu?
Ateina ekspedicijų vasara – su diktofonais, filmavimo 

kameromis, kitas studentas ir sava mašina į tolimesnį kaimą 
pavažiuos. Kartais man sugelia širdį, prisiminus savo pirmą 
kraštotyros praktiką anam tūkstantmety, prieš kelis dešim-
tmečius. Vienišos žilagalvės po dvi tris susieina į savo vėjo 
perpučiamas trobeles ant smilgėtų kalvelių aplink Saldutiškį ir 
dainuoja, ir pasakoja viena per kitą, o mes tik uoliai skrebenam. 
Nei žinom, kad ta ar kita daina seniai užfiksuota, nei mokam 
melodiją užrašyt – bevertis darbas, kai dabar pagalvoji, bet tada 
tik rūpinomės, kiek lapų geram pažymiui reikia prirašyti... 
O pašnekovės dar vis perklausia, kurią dieną per radiją galės 
savų dainų pasiklausyti – nokautuota jų naivumo pasijunti 
kone nusikaltėlė. 

Dabar širdį gelia kitos rakštys – atminties autentika, są-
moninga neatmintis.

Iš tų laikų įstrigęs skaitytas pamokantis epizodas iš filma-
vimo Jaltoje. Ten suko filmą apie Antoną Čechovą ir Liką 
Mizinovą, apie tai rašė daug, nes vaidino užsienio žvaigždė 
Marina Vladi. Atsirado nemažai senųjų gyventojų, kurie gerai 
prisiminė rašytoją, – visi  bendravę su klasiku, tų liudininkų 
gausėjo, darėsi sunku nuo jų „atsimušti“. Vienas senuliukas 
netyčia prasitarė pažinojęs Čechovą, bet nesuprantąs, dėl ko 
čia kilo toks ažiotažas. Nemalonus žmogus buvęs tas Čecho-
vas. Labai nesimpatingas. Pasipūtęs. Kodėl, kaip? Pasirodo, 
senukas jaunystėje dirbęs prie garlaivio trapo, o dažnai su 
kompanija keliavęs Čechovas niekada jam nėra davęs jam nė 
menkiausių arbatpinigių!

Argi šitas prisiminimas nėra autentiškiausias? Pasakotojas 
nekelia dangun palaižyto piršto, netikrina, iš kur vėjai pu-
čia. Dažniausiai tik tada netyčia išsprūsta tokios iškalbingos 
smulkmenos.

Panašiai buvo atsitikę Šventybrastyje – vos pasirodžius Č. 
Milošo „Isos slėniui“, maža grupelė vaikščiojom romano pėd-
sakais. Ne kažin ką žmonės prisiminė – maža amžininkų telikę, 
nelabai jiems rūpėję dvaro reikalai – atrodęs kitas, svetimas 
pasaulis. Kartą Česlovo brolis tarpdury stabtelėjęs pažiūrėti 
į troboj šokančius lietuvius. Visi tik susižvalgė: „Andžejus, 
Andžejus...“. Prisimena, kaip buvo apsirengęs. Tik tiek tų kon-
taktų. Bet staiga autobuso belaukiant įsišneki su jau kalbinta 
moteriške, ir atsiveria visai kitas vaizdas. Neatrodė lietuviams 
valstiečiams tas dvaras toks jau gerbtinas. Buvo netvarkos, net 
purvo – šeimininkai nelabai mokėję tvarkytis, ypač motina. 
Iš tikrųjų mėgo dainuojančius lietuvius. O žmonės nepėsti 
– kai tik pamatydavo ponus, tyčia pradėdavo dainuoti, kad, 
priėję pasiklausyti, anksčiau namo paleistų. Eidami namo dar 
pasišaipydavo iš pakvailės, taip lengvai aplink pirštą apvyniotos 
ponios. Taip ją nuolat maustė, –šypsojosi apie tai prisiminusi 
moteriškė. Taip pakeleivė ne tik apie ponus papasakojo, bet 
ir atskleidė savo luomo psichologiją – buvo malonu jaustis 
pranašesniems už ponus. Šeimininkė leidžiasi apgaunama, 
vadinasi, silpnesnė, reikia tuo pasinaudoti. Tai, kas poniai gal 
buvo gražu ar kilnu, valstiečiai ne tik kad nevertino – atrodė 
kvaila ir tiek. 

Toks neretušuotas paliudijimas. Kaip ir kitas, girdėtas 
Šančiuose iš nepažįstamos senučiukės. Kalbėjosi ji su mano 
teta – girdžiu, aiškina, kaip prie vokiečio ėmė lengviau verstis, 
eidavę į Vilijampolę pasirinkti žydų drabužių, batų, daikčiu-
kų. Sužinodavo per kits kitą, kurią dieną, kurią valandą bus 
galima ateiti, ir traukdavo iš Šančių. Neblogų daiktų, ypač 
drabužių, parsinešdavę. Taip ramiai ir pasakojo. Tokia praktiška 
močiutė. Šitiek metų praėjo, ir jai nė karto nekniostelėjo, kad 
tas drabužėlis buvo nuo ką tik nužudyto ir kad neturėtų būti 
smagu jį vilkėti. Beveik garantuoju, kad jei ateitum pas ją su 
anketa, nepapasakotų nieko. Apie ką jau apie ką, bet apie 
žydus pasakojama itin nenoriai. Beveik geriausia pasakoti apie 
neutralius, materialius dalykus: namų statybą, sodybą, sodą, 
darbą. O žmogiškųjų santykių geluonis tokiuose pokalbiuose 
atveriamas retai.

Prisimenu, pirmais Nepriklausomybės metais Dieveniškė-
se, kur būta ir priešiškumo, ir palankumo naujajai Lietuvai 
pramaišiui, sėdim pas orų tvirtą lenką. Pavardė rodė, kad jis 
gali būti lietuvis, bet jam pačiam tas pavardės lietuviškumas 
buvo nė motais – žinojo, kas esąs. Šeimininkas sėdi ir tyli, 
pasako žodį puse lūpų ir žiūri į mirguliuojantį televizorių. Ant 
stalo labai reikšmingai padėta vienintelė knyga. Apie Armiją 
Krajovą. Lenkiškai. Mano porininkė dar ragina: pasakokit, 
pasakokit, nebijokit, dabar jau kiti laikai, jau galima teisybę 
sakyti. Cha! Kas jam ta mūsų teisybė, jis turi savo. Išėjom 
tuščiom, uodegas pabrukę. Neįgudę buvom (ir esam?) kalbėtis 
su kitos teisybės žmogumi. 

O kitoje tų pačių Dieveniškių troboje šeimininkė neleidžia 
vyrui nė prasižioti, mat turi ką pasakoti – audėja, buvusi vei-
kli kovotoja už lietuvybę, dalyvavusi draugijose. Kai gudriai 
perskiriam šeimą, vyras kieme žibančiomis akimis skuba 
išsipasakoti savo patirtis – oje, kokius gavo ginklus, kaip šaudė 
sukritę už mėšlo krūvos, ir mokėjo visiems jiems nemažai. 
Pasakojimas karštas ir nelabai rišlus, taigi ne iš karto apstulbsti 
susivokęs, kad kalbiesi su tikru stribu. Protinga žmona ne veltui 
nenorėjo jam duoti žodžio, supranta, kad laikai ne tie. O vyras 
džiaugiasi gavęs progą išsipasakoti, perklaustas, kiek pašovė, 
apytikriai puse lūpų burbteli – lyg ir nieko nenušovęs – ir vėl 
grįžta prie tų gaudymų-sekimų-šaudymų – tai gal vienintelis 
jo gyvenimo tarpsnis, kai jautėsi tikras vyras, jautėsi gyvenąs, 
veiklus, reikalingas, įvertintas. Net nesusivokia, kad laikai kiti 
– nėra čia ko girtis, geriau patylėti. Gudresni ir patyli. Arba 
retušuoja, perrašinėja biografiją. Kas ir kaip bepatikrins. Mūsų 
su rašikliais ar diktofonais reikalas – fiksuoti neteisėjaujant, 
tik po to, jei įmanoma, aiškintis, detalizuoti.

Lietuviai ne visada nori pasakotis, žino, kad klausantieji 

Danguolė Šakavičiūtė

neadekvačiai gali išgirsti. Per praktiką Dzūkijoje, prisimenu, 
kur nuošalesnė troba – niaurūs prisiminimai, neherojiški, 
be pasididžiavimo. „Kas balsuos, tas nedūsuos“, – žadėjo 
miškiniai, ir tesėdavo pažadus. Nedūsuodavo, net šeimom. 
Paskutinė ekspedicijos diena, aptarimas, mėginu pasakoti, bet 
balsas akivaizdžiai pjaunasi su padėkų, susižavėjimo paprastu 
kaimo žmogumi choru. Ar čia tik man pasitaikė šeimos, kur 
suvargę vyriausieji išlaiko savo vaikus ir vaikų vaikus? Ar tik 
man matomas tebetvyrantis baugštumas, sulenktos nuga-
ros. Gal ta jų baimė ir „neteisinga“. Na, nepakilo dzūkelis 
aukščiau savo konkretaus patyrimo, kai pasakojo, kaip jis 
lengviau atsiduso pasibaigus tam partizanavimui – pasidavė 
propagandai. Klausimas kitas – ar tikrai taip jau nieko neverta 
kad ir to žmogaus baimė, kad ir tie „neteisingi“ prisiminimai?  
Juk tai yra vienintelis jo gyvenimas. Ar ne prasčiau, kai jau 
net nežinai, kada pasakotojas nuoširdus, o kada šneka žino-
damas, kaip reikia „teisingai“ pasakoti, o teisybė jam pačiam 
absoliučiai neberūpi.

Kursai, lanko didelę patirtį turinčios vaikų darželių auklėto-
jos. Gaunu iš jų Užgavėnių  scenarijų. Ten įrašyta ir skaičiuotė 
su paraginimu „imti pagaliuką ir užmušti tą žyduką“, randu ir 
dar negirdėtą dainelę apie „vagilkas čigones“. Rekomenduo-
jama darželinukams. Paskaitau grupei. Visi ramūs. Reakcijos 
jokios. Pradžioje mėginu tik paabejoti, kad nebūtų spaudimo. 
Mano abejones sklandžiai atmuša, remiasi nemirtinga liaudies 
išmintim – „Iš dainos žodžių neišmesi!“ Klibinu toliau, taip 
norisi, kad bent kas pritartų ar prieštarautų, bet vėl gaunu 
atkirtį – atsiribojama tiesiog meistriškai: „užaugs – patys at-
sirinks!“ Jau karščiuojuosi: jei esate auklėtojos, tai gal ir jums 
reikėtų prie to būsimo „atsirinkimo“ prisidėti? Bet akivaizdu, 
kad didelį stažą turinčios mano klausytojos nusileidžia tik 
dėl šventos ramybės, dėl to, kad mano esančios nuo manęs 
kiek priklausančios. Sudrumsta einu po užsiėmimo namo, ir 
mane pribaigia scenarijaus autorė: pasivijusi paklausia, ar aš 
nekeršysianti... Kaip subrendusiam žmogui gali į galvą ateiti 
tokia mintis? Gal tuose jų vaikų darželiuose keršijama, jei ne 
iš karto pritari vedėjai? Ar į galvą neateina mintis mėginti 
išdėstyti savo nuomonę, jei nesutinki su dėstytoju? Juk jos 
vis dėlto ne tos nereflektuojančios bobulytės iš Šančių. Bet 
kad kraujyje įsigėrusios permanentinės mimikrijos pamokos 
– akivaizdu.

Šaunioje P. O. Enquisto knygelėje vaikams „Trijų urvų 
kalnas“ nukamuotas vaikų nesutarimų senelis pataria  pen-
kiamečiui Markui ne verkti ir mušti, o argumentuoti. Tas 
susikaupia. Mėgina. Galiausiai iki apysakos pabaigos visus 
pajėgia įtikinti. Kas mokė/o mus argumentuoti? Praktiškos 
kasdienio gyvenimo pamokos visai kitokios.

Pavyzdžiui, vos įsiplieskus Rusijos ir Gruzijos konfliktui 
pora seimo narių kalba radijo studijoje. Vienas iš jų, kadaise 
tame regione dirbęs korespondentu, dėsto savo poziciją, o 
kitas karštai pertraukia ir parodomojo proceso prokuroro 
intonacija rėžia: „Ponas /.../ neturi teisės kalbėti apie Gruziją, 
kol nepasmerkė Rusijos veiksmų!“ Gal tikrai pirmasis netei-
sus, nors ir patikino, kad pasmerkęs jau pokalbio pradžioje. 
Bet kad neturėtum teisės kalbėti prieš tai nepasmerkęs?! Net 
jei sutikčiau, kad politikas gali būti taip įsijautęs į teisuolio 
vaidmenį – ką tada veikia studijoje  žurnalistas? Ar tai nebuvo 
proga pabūtI doru darželio auklėtoju ir pademonstruoti, kad 
sugebi ir kalbantiems, ir klausantiems pravesti pamokėlę apie 
kiekvieno piliečio žodžio laisvę, teisę turėti savo nuomonę ir 
t. t.? Pamokėlę, per kurią ne susigūžiama, baugščiai sekant, iš 
kur vėjai pučia, bet atsitiesiama ir mokomasi argumentuoti ne-
bijant nepataikyti. Iš laidos vedėjo laukčiau replikos, humoro, 
neužgaulaus paabejojimo. Juk žurnalistai yra žodžio, reakcijos 
profesionalai. Juk ir pažiūrim, ir paklausom, kaip korektiškai 

kituose kraštuose gebama parodyti ir savo santykį, ir savo 
principus; dabar gi atrodo, kad gerai išmokta tik į didžiausią 
nesąmonę ar brutalumą atsakyti: „Ačiū už skambutį“.

Ar autentika ir argumentacijos pamokėlių ilgesys neelimi-
nuoja vienas kito? Nemanau. Atvirkščiai, matau, kad atsargus, 
slapus, nesikišantis, prisidedantis tik prie gausesnio ir stipresnio 
esi kaip tik todėl, kad per kartų kartas vis buvo kas surėkia, 
kas žino tikrąją tiesą. Mamos viską priima romiai, juk „iš 
dainos žodžių neišmesi“, dukros taip pat romiai stebisi, ko čia 
taip nerimsta Nora H. Ibseno „Lėlių namuose“. Joms sunku 
suvokti, kad moteris gali nusivilti vyru, iš kurio tikėjosi kilnaus 
ir pasiaukojančio elgesio. Garbė, apie kurią kalba ir Nora, ir 
Heleris, joms tėra frazė, literatūriška pompastika. Tam tikra 
prasme jos teisios. Bet štai mergina pamąsčiusi sako, kad šiame 
konflikte teisus yra Helmeris, o paprašyta argumentuoti net 
nustemba. Kokia dar argumentacija, juk akivaizdu: jis saugo 
šeimą, saugo gerą šeimos vardą. Ir baigia kaip ir darželio 
auklėtojos liaudies išmintimi: nedera nešti šiukšlių iš namų, 
blogas tas paukštis, kuris savo lizdą teršia.

Kai taip skaitai kito gyvenimo siužetą, tai kas svarbaus, 
esminio yra tavajame? Kiek gali to kito užfiksuoti, pasibeldęs į 
visai nepažįstamo duris? Matai, kaip nusičiulpia ir prisiderina 
prie laiko biografija, ir norom nenorom atmeni tas užgaulias 
teorijas apie mažųjų literatūrų skurdą, kai dėl galimybių ir 
įvykių menkumo susifantazuojama, pagerinama, prisikuria-
ma istorija. Kad neatrodyčiau kokia kompleksuota lietuvė, 
priminsiu rumuną, vėliau (kaip ir jo draugai E. Ionesco ir 
M. Eliade) – jau prancūzų kultūros atstovą, skepsio poetą E. 
Cioraną. „Mūsų, rumunų, istorija, – rašė jis, – nepakankama, 
mūsų egzistencija – nepakankama, mes buvome ir esame 
nuolat žeminami, mūsų ambicijos nuolat užgautos...“ E. 
Ciorano reziume žiauri ir iššaukianti: kultūra arba nacija, 
kuri iš esmės yra valstietiška, niekuomet neįeis kaip pilnateisė 
į kultūros, literatūros istoriją. Savotiškai jam antrina ir Č. 
Milošas, kai saviplakos gestu, tegu ir ironizuodamas, pristato 
save kaip lietuvį valstietį: įtarų, užsispyrusį, rambų. Ir čia 
svarbu jau ne lietuvis, bet valstietis kaipo toks. Didelėje ir, kas 
be ko, polemiškai tendencingoje Ž. P. Sartro studijoje apie 
prancūzų antisemitizmą nurodoma gausybė psichologinių, 
tradicijų, istorijos sąlygotų jo kilmės priežasčių, kurios šiek 
tiek žinomos ir nuspėjamos, bet aiškindamasis, kaip tas ne-
pakantumas, agresyvumas, galų gale bukumas galėjo atsirasti 
prancūzų tautoje, autorius atsiremia į valstietišką kultūrą. 
Tikram prancūzui su giliomis liaudiškomis šaknimis, su kelių 
dešimčių amžių valstietiškomis tradicijomis, rašo jis, bet koks 
inteligentiškumas, kultūra yra absoliučiai beverčiai dalykai. Jo 
tradicinė moralė paremta žemės nuosavybe, bet jis nepripažįsta 
nepaveldėtos, nepripažįsta įsigytos  pelnytos protu ar intelektu 
nuosavybės, todėl žydo turtas, susikrautas tariamai tik sukčia-
vimų ir apgavysčių dėka, nusavintinas. Taip Sartras tvirtino 
vos pasibaigus pasauliniam karui (prancūzų antisemitas jam 
buvo žemdirbiškasis poetas), tada vakariečiams tai buvo ypač 
aktualu, mums – ir dabar. Bent jau turėtų būti.

Vis prisimenu tą Dieveniškėse taip ir neprakalbintą lenką. 
Man rodos, jis vertas pagarbos: sėdėjo oriai, neužtrenkė mums 
durų, tik gražiai, aplinkiniu keliu parodė savo nuomonę – jis 
Armijos Krajovos pusėje, mes neturim apie ką kalbėtis.

Nežinau, kiek pavyko pasakyti tai, ką noriu. Nepasiteisinsi, 
kad ir manęs nieks nuo penkerių metų nemokė argumentuoti, 
tik nuolat ragino būti savo vietoje, neišsišokti, patylėti. Gal, 
anot Mikės Pūkuotuko, ir turėjau Gerą Mintį, tik jai kažkas 
pakely atsitiko. Tiesiog ateina ekspedicijų vasara, norisi užfik-
suoti ne tik materialųjį paveldą, bet ir gyvenimo unikalumo 
paliudijimų, net jei tai būtų politiškai nekorektiška nuomonė 
ar „neteisingi“ prisiminimai.

Tomo Andrijausko fotografija
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Remia Šiaulių savivaldybė, Jaunimo klubas „Unite and tolerate“
Laikraštis išeina paskutinį mėnesio penktadienį.
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Žmogus nuo pat savo gimimo yra linkęs maištauti: vaikas, negavęs saldainio, savo 
protestą reiškia  klyksmu ir ašaromis, turinčiomis suminkštinti gimdytojų širdis. Vėliau 
maišto mastai didėja –  plečiasi interesai, proporcingai auga problemų piramidė, daugėja 
nepasitenkinimo. 

Žmonės ieškojo ir tebeieško įvairių būdų, kuriais galėtų išreikšti nepasitenkinimą esama 
padėtimi. Anot V. Kavolio, viena iš pirmųjų aprašytų maišto formų – Šėtono maištas, ku-
ris išreiškia individo nepasitenkinimą laisvės trūkumu visuomenėje. Vykstant civilizacijos 
procesams, augant individų sąmoningumo lygiui, maištas įgavo apibrėžtesnę – protesto 
– formą.

Protestas gali būti apibūdinamas kaip atvira reakcija į susidarusią visomenės padėtį. Pro-
testo fenomeną galima suprasti dvejopai: kaip reiškinį savaime ir kaip reiškinį tam tikrame 
kontekste.  Esama politinių, socialinių ir kultūrinių protestų. Jie reiškiami tam tikromis 
formomis – šiuolaikinėje visuomenėje dažniausiai pasitaikančios yra piketas, streikas, mi-
tingas, o radikaliausia protesto forma – revoliucija.

Dabartiniame pasaulyje streikuojantys ir protestuojantys piliečiai tapo įprastu reiškiniu. 
Protestuojama prieš įvairius visuomenėje vykstančius procesus: politinius, ekonominius, 
kultūrinius, socialinius, religinius, protestų amplitudė plati – nuo protesto prieš euro įvedimą 
iki protestavimo prieš artėjančius Naujuosius metus. 

Protesto kultūra Europos šalyse yra skirtinga. Vienose šalyse ji dar neišaugo iš maišto 
rėmų – ten nepasitenkinimas reiškiamas chaotiškai, kitose jis reiškiamas kryptingai, remiantis 
sąmoningumu ir bendruomeniškumu ir naudojant įvairias protesto formas. Neabejotina 
protesto kultūros lydere laikoma Prancūzija. Klasikinis pavyzdys – Didžioji Prancūzijos 
revoliucija, o absurdiškiausiu pavyzdžiu galima laikyti jau tradiciniu tapusį protestą prieš 
Naujuosius metus – tai protestas prieš bėgantį laiką: jo dalyviai reikalauja, kad pasaulis 
atsisakytų atsisveikinti su senaisiais metais ir sutikti nieko gero nežadančius naujuosius. 
Prancūzai linkę protestuoti prieš bet ką: transporto darbuotojai kasmet sukyla prieš pensijų 
mažinimą, žvejai protestuoja dėl pernelyg mažų supirkimo kainų, studentai – prieš aukštojo 
mokslo reformas. Kone kiekvieną savaitę Prancūzijos miestų gatvėmis marširuoja protes-
tuojantys gyventojai. Masinėse protesto akcijose dalyvauja dauguma kokios nors srities 
atstovų: darbininkų, transporto sistemos darbuotojų, medikų, mokytojų – tai rodo šalies 
gyventojų bendruomeniškumo lygį. Dažniausia Prancūzijoje naudojama masinio protesto 
forma yra streikas.

Kita protestais garsėjanti šalis yra Ispanija. Šios šalies žmonėms taip pat būdingas bendruome-
niškumo jausmas – pavyzdžiui, net 500 000 ispanų žygiavo Madrido gatvėmis, protestuodami 
prieš aborto liberalizavimo įstatymo priėmimą. Protesto dalyviai savo nepasitenkinimą reiškė 
dėvėdami raudonas beisbolo kepuraites, kurios simbolizavo stiprybę ir gyvybės išaukštinimą, 
o tūkstančiai vaikų dainavo: „Ačiū, mamyte, kad leidai man gyventi“. 

Protesto kultūros užuomazgų galima rasti ir kitose Europos šalyse. Pavyzdžiui, Islandija 
ilgą laiką buvo laikoma viena ramiausių ir taikingiausių valstybių, bet sudėtinga šalies eko-
nominė ir socialinė padėtis čia inspiravo neramumus: minia maištininkų parlamento pastatą 
apmėtė dažais ir maisto produktais, barškino buitiniais prietaisais ir mėtė sprogstamąsias 
medžiagas. Šitie veiksmai tęsėsi ne vieną dieną. Galima teigti, kad šioje šalyje protesto kultūra 
nėra galutinai susiformavusi. Panašiai galima apibūdinti ir  Latviją – garsiai nuskambėjo 
sausio 13 d. vykusios riaušės, kurių metu kilo nekontroliuojamos masinės muštynės, buvo 
niokojamas parlamento pastatas, daužomos parduotuvių vitrinos. 

Kas gi vyksta Lietuvoje? Kokios protesto pasireiškimo formos būdingos mūsų visuomenei? 
Jei peržvelgtume Lietuvos istoriją nuo Nepriklausomybės atkūrimo, užtektų vienos rankos 
pirštų, norint išvardyti visus Lietuvoje vykusius didelius protestus. Tikriausiai labiausiai 
įsiminusia galima laikyti Baltijos kelio protesto akciją. 

Kodėl Lietuva nepasižymi tokių masinių protestų kiekiu, kaip, pavyzdžiui, Prancūzija ar 
Ispanija? Galbūt pas mus viskas gerai ir mums nėra prieš ką protestuoti? Tokia atsakymo 
versija mažai tikėtina. Iš tikrųjų vienareikšmiškai atsakyti sunku. Galima teigti, kad taip 
yra dėl žmonių pasaulėžiūros skirtumų, nesutampančių interesų, pokyčių baimės. Galima 
pastebėti, kad Europos šalyse nuo mažens ugdomas bendruomeniškumo jausmas. Tik tada 
gali užaugti sąmoninga ir pilietiška visuomenė, galinti išreikšti savo įsitikinimus racionaliais 
ir pragmatiškais būdais. 

Lietuva šiuo požiūriu panaši į Latviją. Nesusiformavusį bendruomeniškumo jausmą, 
interesų skirtingumą parodė garsiai nuskambėjęs sausio 16-osios mitingas, vėliau peraugęs 
į riaušes. Žmonės į mitingą ėjo vedini skirtingų motyvų: kas pasimušti, kas pasižmonėti, 
o kas išreikšti ir savo asmenines problemas, todėl pagrindinė protesto idėja nepasiteisino, 
buvo naudojama brutali jėga. Nepasiteisino ir keletas anksčiau vykusių protestų: studentų 
protestas prieš švietimo reformas, reklamos agentūros organizuota vidaus reikalų sistemos 
tarnybų pareigūnų protesto akcija, akcija prieš transporto priemonių apmokestinimą. 

Metaforiškai kalbant, galima būtų teigti, kad protesto kultūros dviratį Lietuva jau pasisko-
lino iš Vakarų Europos, tačiau neranda pamestų dviračio pedalų, kurie padėtų šia priemone 
efektyviai pasinaudoti. Lietuvių dainuojančios revoliucijos pavyzdys – neprisvilęs blynas, visi 
kiti, deja, prisvilę – tai atspindi chaotišką mūsų protesto kultūros plėtotę. 

Tačiau yra ir kitokių nuomonių – KTU politikos ir viešojo administravimo instituto 
direktoriaus profesoriaus A. Krupavičiaus nuomone, mūsų šalyje protestų kultūra yra 
susiformavusi, protestų tradicijos gana stiprios, o lietuviai dėl savo temperamentingumo 
Europoje vadinami Šiaurės Europos italais.

Verta pasvarstyti, ar protestas šiuolaikinėje visuomenėje apskritai yra prasminga veikla, ar ji 
gali duoti apčiuopiamų rezultatų? Protestai, kurie yra neparemti stipriu bendruomeniškumo 
jausmu, gali būti laikomi beprasmiais, nes dėl skirtingų siekių sudėtinga pasiekti norimų 
rezultatų ir taip pateisinti protesto idėją. Kita vertus, šalyse, kuriose protesto kultūra dar tik 
formuojasi, visuomenės nepasitenkinimo išraiškų negalima laikyti beprasmiais reiškiniais.

Protesto kultūra – tai nuotaikų ir idealų, kuriomis gyvena visuomenė, atspindys, viena iš 
bendruomeniškumo išraiškų. Sustabarėjusi, negalinti savo nuomonės išreikšti visuomenė 
liudija šalies kultūrinę ir politinę stagnaciją. Protesto fenomenas skatina pažangą, jis turi 
būti skatinamas, o ne slopinamas, todėl Lietuvos švietimo sistemoje, per žiniasklaidos ir kitas 
primones reikėtų diegti visuomeniškumo, bendruomeniškumo idėją. 

Pabaigoje norėtume prisiminti F. Nietzsche, sakiusį, kad normos turi būti peržiūrėtos. 
Nors F. Nietzsche kalbėjo apie moralės normas, bet ši mintis tinkama ir kultūriniame bei 
politiniame kontekste. Protestas – kaip tik tinkamas būdas tai padaryti.

Parengė: Jevgenija Sorokina, Rasa Lopetaitė, Viktorija Kairytė, Arlandas Makūnas,  Roman 
Šarpanov, Eglė Jasiūnaitė

ŠU Humanitarinio fakulteto filosofijos ir visuomenės mokslų programos III k. studentai

Visuomenės protesto fenomenas 
Europoje ir Lietuvoje

Šiaulių dailės galerijoje atidaryta paroda „Pamesti ir atrasti negatyvai“. Fotografas Algirdas 
Musneckis pigių prekių krautuvėlėse ieško eksponatų savo fotoaparatų kolekcijai. Įsigytose 
„muilinėse“ rastas fotojuostas fotografas išryškino ir surengė parodą, kurios atidarymo metu 
vyko „muilinių“ ir vienkartinių fotoaparatų daužymo akcija – pasak Algirdo Musneckio, tai 
protestas prieš šiuolaikiniame pasaulyje įsigalėjusį vienkartiškumą.

Pamesti ir atrasti negatyvai

Park@s ieško rėmėjų. Atsisveikiname su savo skaitytojais iki geresnių laikų...


