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PRATARME

Lietuvos visuomenės panorama nuolat kinta: praėjusiame (XX) šimtme
tyje įvyko keli santvarkų lūžiai, žmonėms reikėjo skausmingai prisitaikyti prie
socialinių politinių pokyčių, naujų technologijų ir profesinių reikalavimų,
pakitusių santykių su nuosavybe. Tai buvo visuomenės ėjimas nuo žemdirbiš
kos link industrinės, miestiškos kultūros. Greta šių procesų vyko nuolatinė
gintis dėl nepriklausomybės, savarankiško tautos apsisprendimo, kultūros ir
demokratijos plėtotės. Visi šie socialiniai vingiai atsispindėjo publicistų ir
visuomenotyrininkų, politikų ir grožinės literatūros kūrėjų darbuose. Tai mil
žiniškas lobynas sociologams, galintiems pritaikyti kokybinės ir kiekybinės
analizės metodus jiems aprašyti ir išnagrinėti. Neliko uždraustų temų; "už
drausta" šiais laikais reiškia tik neįsisavinta, neparodyta dėmesio, užmiršta,
apeita, apleista, nenorėta suprasti ar analizuoti. O smalsiam sociologijos
istorikui, teoretikui ar šiaip mėgėjui reikėtų drąsiau pasirausti XIX ir XX
amžių sociologų universalų klėtyse, kur galima surasti šio mokslo pirmtakų
samprotavimų ir teiginių, sukurtų teorijų ir abejonių, socialinio gyvenimo
apmąstymų ir aprašų, įjungiančių ir šiam kraštui būdingas moralines ir gy
venimiškas žmonių nuostatas. Tik išnagrinėję savo palikimą kaip reikšmingą
savo šalies simbolinį kapitalą galime būti reikalingi ir patrauklūs Europos ir
pasaulio mokslui, kurio konferencijose ir kongresuose tikrai laukiama mūsų
įnašo. Sujungę Vakarų šalių visuomenotyrininkų metodologinius pasiekimus
su įvairiapusiška lietuviškos istorinės patirties ir socialinės minties sklaidos
analize, mūsų tyrinėtojai galėtų būti geri sociologijos istorijos profesionalai.
Šis straipsnių rinkinys yra trečioji tęstinio leidinio "Iš Lietuvos sociologi
jos" knyga. Leidinyje pateikiame pačių sociologų bandymus apmąstyti kai
kurių XIX ir XX amžių visuomeninės minties atstovų darbus ir socialinę
veiklą, jų siekius ieškoti tiesos. Mes esame dėkingi praeities tyrinėtojams už
dažnai sunkias ir skausmingas jų pastangas apmąstyti ir atskleisti socialinę
realybę, už jų drąsą rinktis tokį prasmingą ir tolimesnėms kartoms reikalingą
gyvenimo ir veiklos kelią. Anot Heideggerio, tiesa yra žmogiškoji būtis tiek,
kiek atskleidžia pasaulį, kiek ji yra pats šis atskleidimas, pati žmogiškosios
būtybės atvirybė pasauliui ir sutinkamoms būtybėms. Mūsų analizuojamų
darbų autoriai dalyvavo įvairių laikotarpių socialinių pasaulių egzistenci
niame atskleidime, pateikė savo tikrovės apmąstymo patyrimą ir suvokimo
galimybių visumą. Juos galima vadinti visuomenės bėdų atskleidė]ais, taigi

"rūpintojėliais " ir "budėtojais ", perdavusiais Šią budėjimo priedermę bei at
sakomybę ir dabartinei sociologų kartai. Šio lei^inio straipsnių autoriai nag
rinėja kai kurias personalijas, jų socialines pažiūras (M. Treinys ir V. Kaz
lauskienė J. P. Aleksos darbus apie ūkininkų vienybės ideologijos formavi
mąsi bei žemės ūkio vaidmenį tautos ir valstybės gyvenime, A. Mikšys ~ Mai
ronio požiūrius į socialinę realybę, J. V. Uzdila — G. Petkevičaitės-Bitės idė
jas, A. Vosyliūtė ~ V. Kudirkos visuomenės sampratą), atskleidžia kai kuriuos
visuomenės tyrimo krypči^ aspektus (S. Tunaitis rašo apie fiziokratistinę
socialinę orientaciją Lietuvoje Apšvietos epochos baigiamuoju tarpsniu,
J. Trinkūnas aptaria senojo lietuvių tikėjimo idėjų raidą, V. Pruskus - nuosa
vybės sampratą XX a. pr. lietuvių katalikų sociologų darbuose, E. Krukauskienė nagrinėja istorinės sociologijos tyrinėjimų galimybes, A. Kličius rašo apie
verslo tyrimus Lietuvoje, o A. Pocius analizuoja gyventojų užimtumo, nedar
bo statistikos formavimąsi, darbo rinkos tyrimų raida).
Leidinys skiriamas visuomeninės minties tyrinėtojams, sociologams, stu
dentams ir visiems, besidomintiems Lietuvos sociologijos istorija.

Anelė Vosyliūtė

FIZIOKRATISTINĖ SOCIALINĖ ORIENTACIJA LIETUVOJE
APŠVIETOS EPOCHOS BAIGIAMUOJU TARPSNIU
Stepas Tunaitis
Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas

Įvadas
Apšvietos epochos baigiamojo tarpsnio, apimančio tarpumetį nuo Abiejų
Tautų Respublikos žlugimo iki XIX a. trečiojo dešimtmečio ar net iki 18301831 m. sukilimo, fiziokratistinė socialinė orientacija, kaip ir socialinė filoso

fija aplamai, iki šiolei nebuvo patekusi į Lietuvos filosofijos istorijos tyrinė
jimų akiplotį. Nesulaukė ji dėmesio ir lenkų raštijoje, tyrinėjimais pakėlusioje ištisus buvusių LDK žemių lenkakalbio filosofinio palikimo klodus.
Nors fiziokratistinė socialinė orientacija, kuri plačiai buvo išsiskleidusi
Apšvietos epochos brandos tarpsniu, baigiamojo tarpsnio metais, slegiama
Abiejų Tautų Respublikos žūties, priblėso, vis dėlto, vyraudama bemenk iki
XIX a. trečiojo dešimtmečio, savo nuostatomis ištisus du dešimtmečius nu
žymėjo erdvę socialinės minties, socialinių požvilgių sklaidai, lėmėjų kryp
tingumą. Kokios aplinkybės palaikė fiziokratistinės socialinės orientacijos
tęstinumą, kokiais aspektais ji siejosi su brandos tarpsnio fiziokratistinėmis
tradicijomis, kuo nuo jų skyrėsi, kurlink krypo - tokie būtų svarbesni šiame
straipsnyje gvildenamos problematikos orientyrai.

Fiziokratistinės socialinės orientacijos raiška
Nors ir priblokšta valstybingumo netekties, fiziokratistinė socialinė
orientacija iŠ Apšvietos epochos brandos tarpsnio gan tolydžiai perejo į bai
giamąjį tarpsnį, atitekdama jo idėjinei raiškai tarsi socialinis manifestas. Nors
ir praradusi tą teorinių ir praktinių siekinių veržlumą, kokį buvo pasiekusi
brandos tarpsniu, fiziokratistinė orientacija gaivino socialinę mintį, sutrikdytą
valstybės žlugimo, palaikė slopstančios, trūkinėjančios socialinės problema
tikos tęstinumą. Nors ir neįstengusi išsaugoti brandos tarpsnio šviečiamojo
optimizmo tvirtybės, neleido ji užgesti tikėjimui visuomenės sanklodos racio-
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nalių perkaitų galimybėmis. Net ir reikšdamasi siaurai, netgi vangiai, įstengė
ji vienvaldiškai išsilaikyti beveik iki XIX a. trečiojo dešimtmečio. Be fiziokratistinio paveldo, atitekusio iŠ brandos tarpsnio, baigiamojo tarpsnio socia
linė filosofija, tolydžio trikdoma krašto kolonijinės priklausomybės, vargu ar
būtų pajėgusi taip greitai atsitiesti.
Fiziokratistinė socialinė orientacija, ir plačiai, ir giliai išplėtota brandos
tarpsnio dešimtmečiais, savąja teorine pilnatve ne tik palaikė, bet ir podraug
ribojo, netgi varžė socialinės filosofijos raišką baigiamuoju tarpsniu. Perda
vusi tvirtai suręstą teorinį statinį, ji perdavė ir kryptingumą, ir patirtį, ir giliai
įsišaknijusias tradicijas, o tai tarsi riboženkliai nužymėjo baigiamojo tarpsnio
socialinių koncepcijų raiškos erdvę. Šis paveldas, atitekęs tarsi socialinis
priesakas, kurį privalu išsaugoti, paskleisti, įgyvendinti, atitraukė baigiamojo
tarpsnio socialinę filosofiją nuo kitakrypčių teorinių paieškų, atitvėrė nuo
naujesnių idėjinių kelių, kokius buvo atvėrusios pošviečiamosios linkmės,
tuolaik ėjusios į Lietuvą iš Vakarų Europos.
Kaip ir brandos tarpsniu, Vilniaus universiteto būta svarbiausio židinio,
kuriame buvo palaikoma fiziokratistinė orientacija, tęsiamos jos tradicijos.
Net iki 1817m. universitete buvo dėstomas fiziokratistinis prigimtinės, poli
tinės ir tarptautinės teisės kursas. Iki 1810m. skaityta ir fiziokratistinės politi
nės ekonomijos kursas. Abudu kursus dėstė S. Malevskis, į fiziokratizmą atė
jęs ir pedagoginę veiklą pradėjęs dar brandos tarpsniu. Kūrybinėje veikloje
jis nesireiškė, nepaliko darbų, o minėtus kursus skaitė, kaip galima numanyti,
iš jų programų, gan ištikimai, netgi dogmiškai laikydamasis savo mokytojo
J. Stroinovskio veikalo "Prigimtinės, politinės teisės, politinės ekonomijos ir
tarptautinės teisės mokslas" nuostatų.
Baigiamuoju tarpsniu Vilniaus universitete būta gan palankios terpės, pa
laikiusios fiziokratizmo tęstinumą. Fiziokratistinę orientaciją, kuriai dar bran
dos tarpsniu ir pedagogine, ir kūrybine veikla buvo nutiesęs kelią, ne tik
rėmė, bet ir skatino J.Stroinovskis, rektoriavęs universitete 1799-1806m.
Fiziokratizmas nesvetimas buvo ir A. Sniadeckiui, rektoriavusiam po J. Stroi
novskio 1807-1815m.; su jo nuostatomis jis buvo suartėjęs dar Lenkijoje, kai
1777-1778m. dėstė ekonomiką Krokuvos kolegijoje (1:41-42), tačiau Vilniu
je, atsidėdamas gamtos mokslams, pasukdamas į gnoseologiją, prie fiziokra
tistinės problematikos nebegrįžo. Iki 1810m. kelias kadencijas Moralinių ir
politinių mokslų fakulteto dekanu buvo renkamas J. K. Boguslavskis,
kūrybine veikla nemažai prisidėjęs prie brandos tarpsnio filosofijos krypsnio
į fiziokratizmą. Šių mokslo vyrų {ypač J.Stroinovskio) autoritetas, netgi valia
nemažu mastu lėmė, kad fiziokratizmas, net ir susidurdamas su tolydžio stiprėjusia kitų linkmių atoveika, universitete taip ilgai, netgi pernelyg ilgai išsilaikė.

10

Stepas tunaitis

Nors ir darbavęsi Vilniaus universitete, brandos tarpsnio fiziokratai bai
giamojo tarpsnio metais kūrybine veikla filosofijoje menkai besireiškė (pasi
rodė viena J. Stroinovskio kalba, tik paskirais bruožais paryškinanti jo anks
tesniąją orientaciją; paskelbtos buvo dvi J. K.Boguslavskio kalbos, kuriose jis
pasuko į moralės ir religijos svarbos, į jų socialinio vaidmens problematiką).
Tačiau baigiamuoju tarpsniu ir Vilniuje, ir ne tik Vilniuje, bet ir Varšuvoje,
Krokuvoje, Mogiliove buvo tebeleidžiami brandos tarpsnio fiziokratų (J. Stroi
novskio, M.P.Karpavičiaus, V.Kalinskio) darbai, nešę į visuomenę fiziokratizmo idėjas. 1814m. Varšuvoje buvo išleistas iki tolei rankraštyje užlikęs
J. L. Chreptavičiaus darbas "Apie prigimtinę teisę", kuris, kaip rodo jo pernelyg
optimistinis kryptingumas, veikiausiai buvo parašytas dar brandos tarpsniu.
Fiziokratizmo raišką baigiamuoju tarpsniu palaikė ir fiziokratistinės ten
dencijos, savo atgarsiais siekusios Lietuvą iš Lenkijos. Nors Lenkijoje nuo
XIX a. pradžios fiziokratizmas tolydžio blėso, vis dar reikštasi jo epigonų.

Šalia epigonų iškilo ir gan savitų mąstytojų (kad ir H. Koitątajus), kurie pra
plėtė fiziokratizmo rėmus, papildė jį naujais aspektais.
Nors baigiamuoju tarpsniu fiziokratistinė socialinė filosofija buvo ir dės
toma, ir remiama brandos tarpsnio darbų perspaudais, tai būta tik slinkties, tik
epigoniškos slinkties tuo keliu, kurį buvo nutiesusi brandos tarpsnio fiziokra
tistinė orientacija. Fiziokratistinės socialinės filosofijos neparėmė tos baigia
mojo tarpsnio filosofijos tendencijos, kurios savuoju žvelgesiu ne tikį švie
čiamąsias tradicijas, bet ir įpošviečiamosios filosofijos tiesiamus kelius lėmė
to meto filosofijos raidos kryptingumą. Paspirties, nors ir nepakankamai tvir
tos, sulaukė ji tik iš tų filosofijos tendencijų, kurios, nepaisant idėjinių perkaitų dvelksmo, vis dar ištikimai palaikė šviečiamosios orientacijos tęstinumą.

Kūrybinėje veikloje į fiziokratistinę socialinę filosofiją atsigręžė du švie
čiamosios orientacijos tęsėjai - A.Sniadeckis ir J.Jasinskis. Tačiau jiedu,
skirtingai nuo fiziokratistinės tradicijos, socialinę orientaciją, nors ir grindžia
mą žmogaus prigimtimi, plėtojo ne kaip prigimtinės teisės struktūrinę dalį,
bet įsiejo ją į antropologinius tyrinėjimus. Į socialinę problematiką jiedu ėjo,
kad, su žmogaus prigimties gamtamoksliniais bei psichologiniais tyrinėjimais
susieję jo socialinės būties aspektus, sukurtų integralią, visus esmiškesnius
žmogiškosios būties lygmenis apimančią antropologiją.
Nors, socialinę orientaciją perstūmus i antropologiją, jos nuostatos buvo
susietos su nuodugniais žmogaus prigimties tyrinėjimais, tie tyrinėjimai, kad
ir parėmę, įtarpiais netgi papildę socialinius aspektus, neatvėrė fiziokratistinei
socialinei orientacijai naujų horizontų. Fiziokratistinė socialinė filosofija,
nors ir saistoma prigimtinės teisės struktūrinių rėmų, ypač sąsajos su etika,

vis dėlto buvo plėtojama kaip ganėtinai savarankiška, kryptinga filosofijos
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atšaka, o perstūma į antropologiją perkeitė jos filosofinį statusą, susiaurino
jos žvalgos savarankumą, suankštino jos funkcijas, jų kryptingumą. Nors ir
neatitraukusi nuo fiziokratistinių principų, tokia perstūma atsiliepė ir
A.Sniadeckio, ir J.Jasinskio socialinės orientacijos prasminei akcentuacijai pritildė jos nuostatų visuomeninį aidesį, prislopino jų aktualumą, patolino ar
netgi atitolino nuo to teorinių siekinių, kreipiamų į pačias opiausias visuome
nės sanklodos problemas, veržlumo, kokiu buvo persiėmęs fiziokratizmas.
Fiziokratistinė socialinė orientacija, kuri brandos tarpsniu buvo iškilusi
kaip kryptinga, savosios misijos reikšmingumu įtikėjusi, optimistiniais sieki
niais trykštanti socialinė filosofija, baigiamuoju tarpsniu paskutiniųjų sekėjų
darbuose savo raišką baigė kaip antropologinių tyrinėjimų įnamė. Nors tokią
socialinės problematikos kryptingumo perkaitą visų pirma sąlygojo
A.Sniadeckio ir J.Jasinskio gamtamokslinė, antropologinė orientacija, nuo
kurios jiedu ėjo į socialinius aspektus, tai perkaltai, podraug išreiškusiai so
cialinių siekinių nuoslūgį, įtakos turėjo ir šviečiamosios orientacijos blėsmas,
atsiliepęs baigiamojo tarpsnio filosofijos raiškai.

A. Sniadeckio socialinė koncepcija

Socialinę koncepciją Andrius Sniadeckis (Jędrzej Šniadecki, 1768-1838)
plėtojo keliaklodžių antropologinių tyrinėjimų, įsietų į fundamentalius gam
tamokslinius tyrinėjimus ("Organinių būtybių teorija", 1.1, 1804; t.2, 1811),
rėmuose. Pagrečiui su biologiniais, psichologiniais žmogaus prigimties as
pektais, kuriuos gvildeno ir nuodugniai, ir novatoriškai, kreipė jis žvilgsnį ir į
jo prigimties socialinį pobūdį, įjos socialinį sąlygotumą. Žmogaus biologinė
prigimtis, sąlygojanti jo socialinę būtį, socialinė būtis, sąlygojanti biologinės
prigimties raišką, biologinių ir socialinių aspektų sąveika, lemianti Žmogaus
tapsmą - tokių būta esminių probleminių gairių, nužymėjusių A.Sniadeckio
kelią į socialinę problematiką.
Pernelyg saistomas antropologinių gairių, A. Sniadeckis nesukūrė, netgi
nesiekė sukurti vientisos visuminės socialinės koncepcijos, o orientavosi tik į
tuos esmiškesnius socialinius aspektus, kurie vienaip ar kitaip siejosi su ant
ropologiniais tyrinėjimais, buvo jiems pravartus. Antropologinė žvalgą ati
traukė A. Sniadeckio socialinę koncepciją nuo tų iškilių tikslų, kuriuos švie

čiamoji orientacija kėlė socialinei filosofijai, iŠ jos reikalavusi teorinių vi
suomenės sanklodos pertvarkos orientyrų. Ne socialinė siekiamybė, į kurią,
nepaisant reiškiamų orientacijų skirtybes, veržte veržėsi šviečiamoji socialinė
filosofija, bet socialinė esamybė, podraug su biologinėmis prigimties duoty-
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bėmis apibrėžianti žmogaus veiklos erdvę, sąlygojanti jo įvairiapusės raiškos
kryptingumą^ lemianti jo būtį, - tokių būta orientyrų, į kuriuos jis kreipė savo
socialinę koncepciją.
Su fiziokratizmu A. Sniadeckį siejo bendrafilosofiniai, t. y. gnoseologiniai
ir metafiziniai, aspektai, nors jie buvo sąlygojami ne tiek atžvalgos į fiziokratistinę orientaciją, kiek sąlyčio su tuo bendraidėjiniu kryptingumu, kuris,
dar brandos tarpsniu tvirtai įdiegtas Edukacinės komisijos reformų, daugiau
ar mažiau atsiliepė ir baigiamojo tarpsnio filosofijai, jos Šviečiamųjų tenden
cijų raiškai.
Gnoseologinėmis pažiūromis A. Sniadeckis pritapo prie brandos tarpsniu
susiformavusių ir įsitvirtinusių empiristinių bei sensualistinių tendencijų. Net
ir stumiamos į Salį kantizmo, tos tendencijos išsilaikė net iki XIX a. trečiojo
dešimtmečio, kol galiausiai buvo išstumtos krypsnio į škotų mokyklos filoso
fiją, pakirtusio jų pirmapradį kryptingumą.
Metafiziniais aspektais A. Sniadeckis irgi tęsė brandos tarpsniu susiklos
čiusią orientaciją, kuri, nors ir ryžtingai atsiribojusi nuo tradicinės metafizi
kos, išlaikė pačių esmiškiausių metafizinių problemų tęstinumą. Nors ir
nežengęs link metafizikos, kuri baigiamuoju tarpsniu vėl atgijo Vilniaus uni
versitete, jis perėmė metafizinę Dievo, kaip pirmosios pasaulio priežasties,
idėją, tik, paklusdamas savosios gamtamokslinės orientacijos diktuojamam
poliepiui, tą causa prima įspraudė į gan griežtus deistinius rėmus. Tačiau,
nukrypdamas nuo giliai įsišaknijusios tradicijos, jis neperėmė sielos, kaip
žmogaus prigimties dvasiškojo sando, sampratos, nesirėmė ja antropologi
niuose tyrinėjimuose, nors ir nestojo prieš sielos idėją, palikdamas ją religijos
globai.
Žmogaus prigimties samprata, bent jau tie jos aspektai, kurie lėmė socia
linės orientacijos kryptingumą, irgi siejo A. Sniadeckį su fiziokratizmu. Ta
čiau fiziokratistinėje orientacijoje, išlaikiusioje atokumą nuo gamtos mokslų,
remtasi vien tik filosofiniu požvilgiu į žmogaus prigimtį, nors tas požvilgis ir
buvo saistomas to meto gamtamokslinių nuostatų. O A. Sniadeckis, socialinę
koncepciją plėtojęs antropologinių tyrinėjimų rėmuose, ją rėmė ne tik iš jų
išplaukusiais ar i juos įsietais filosofiniais žmogaus prigimties aspektais, bet
ir jos biologiniais bei psichologiniais tyrinėjimais. Nors filosofiniai žmogaus
prigimties sampratos aspektai, tampriai siejami su jos biologiniais bei psi
chologiniais tyrinėjimais, ne visuomet sutapo su fiziokratistinės orientacijos
nuostatomis, įtarpiais netgi praplėtė jos rėmus, papildė naujais aspektais, nesutaptys, pralankos, papildai nepakirto jo socialinės koncepcijos fiziokratistinio kryptingumo.
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Į žmogaus vietą pasaulio sąrangoje A. Sniadeckis žvelgė tik kaip gamti
ninkas, nesaistomas apibrėžtesnių filosofinių prielaidų: "O taip įsitikiname,
kad žmogus, kuris visuotinėje gamtos sistemoje yra beveik niekas, organinių
būtybių sistemoje vis dėlto yra itin reikšmingas" (5:51). Kosmologiniu po
žiūriu nuvertinęs žmogaus vietą pasaulio sąrangoje, jis iškėlė jį kaip biologas.
Iškėlė žmogų kaip aukščiausią gyvosios gamtos pakopą, kaip jos tobuliausią
grandį, tačiau toks požvilgis, besisiejantis su tradicine scala naturae samprata,
nereiškė krypsnio link evoliucionistinių idėjų.
Esmiškiausiu veiksniu, iškeliančiu žmogų virš gyvūnijos pasaulio, išve

dančiu jį iš laukiniškos, bemenk gyvuliškos būklės į tobulėjimo kelią, į so
cialinių ryšių erdvę, A. Sniadeckis laikė protą: "Tai šita smegenų masė ir nuo
jos priklausančios galios bei ypatumai, besisiejantys su jėgų menkumu, nu
kreipė žmogų į lavinimąsi ir jungimąsi į visuomenę, kuri jį taip pakeitė, kad
jis tapo beveik kitu tvariniu" (5:46). Kaip filosofuojantis gamtininkas, persi
ėmęs Šviečiamosiomis idėjomis, jis iškėlė, netgi išaukštino proto, pažinimo
galių reikšmę žmogaus, Žmonijos raidos kelyje, o kaip griežtų gamtamoksli
nių nuostatų saistomas biologas, atplėšęs proto galias nuo sielos, susiejęs jas
su smegenimis bei nervų sistema, kaip su vienatiniu substratu, nustūmė jas į
biologijos lygmenį, į fiziologijos plotmę. Gamtamokslinė orientacija, nusvėrusi metafizinę, netgi religinę tradiciją, sąlygojo tokį tuolaik Lietuvoje gan
radikalų krypsnį.
Ne mažiau esmišku faktoriumi, išskiriančiu žmogų iš gyvūnijos pasaulio,
A.Sniadeckis laikė jo prigimtinį gebėjimą, jo nenumaldomą siekinį tobulėti,
tačiau, giliau nesileisdamas į tobulėjimo, į jo daugiaklodiškumo aspektus, jį
apibūdino pernelyg abstrakčiai - kaip įvairiapusį prigimtinių galių plėtojimą,
jų išskleidimą. Pagrečiui su siekiniu tobulėti jis iškėlė dar vieną veiksnį,
lemiantį žmogaus veiksenos kryptingumą, t. y. viršenybės troškulį, siektį savo
valiai pajungti kitus žmones, juos valdyti.
Nepaisant perfekcionistinio požiūrio į žmogaus galimybes, jo išgales iš
skleisti prigimtines galias, A.Sniadeckio nepritapta prie istorijos linijinės
sklaidos sampratos, istoriją traktavusios kaip, tegul ir trūkinėjantį, neišven
giantį nuosmukių, bet vis dėlto pažangos link vedantį vyksmą. [ istoriją jis
žvelgė kaip į pakilimų, t. y. perėjų nuo laukinumo, barbarybės į civilizacijos
kelią, ir nuopuolių, t. y. kryčių įlaukiniškąbūklę, į barbarybę, nuolatinę kaitą.
Istorijos vyksmo cikliškumo, tolydžio pasikartojančių istorijos nuopuolių
priežastis A. Sniadeckis siejo su natūra (tai galėjo reikšti ir žmogaus prigimtį,
ir gamtą), su jos nužymėtomis ribomis, su jos uždėtais varžtais pažangos
sklaidai, perkreipiančiais ją iš pasiektų aukštumų į nuosmukių gelmę (žudy
nėmis, ligomis ir kt.). Istorijos nuopuolių sietis ne su atsitiktiniais veiksniais,
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ne su subjektyviais faktoriais, bet su natūros atoveika pažangos sklaidos
beribiškumui rodo, kad jis istorijos vyksmo cikliškumą traktavo kaip neiš
vengiamybę, netgi kaip dėsningumą.
Nors tie aspektai, kuriais A.Sniadeckis išreiškė savo požiūrį į žmogaus
vietą pasaulio, negyvosios ir gyvosios gamtos sąrangoje, nebuvo perimti iš
fiziokratizmo, bet išsirutuliojo iš jo gamtamokslinių tyrinėjimų, neprieštaravo
jie fiziokratistinės orientacijos nuostatoms, o tik jas papildė, praplėtė, pa

kreipė link gamtamokslinių idėjų. Tik požiūriu į istorijos vyksmo cikliškumą
jis esmiškai prasilenkė su fiziokratistine orientacija, pripažinusią slinkties pa
žangos link, tegul ir trūkinėjančios, klumpančios, nenukrypstamumą, siejusią
su ta slinktimi grindžiamų ekonominių, socialinių, politinių pertvarkymų per
spektyvą. Baigiamojo tarpsnio idėjinėje raiškoje su savo požiūriu į istorijos
vyksmo cikliškumą A. Sniadeckis taip ir liko prašalietis, nors tas tarpsnis ir
buvo itin skaudžiai paženklintas valstybės griūties kataklizmų, lyg ir kreipu

sių link tokio požiūrio į istorijos vyksmą.
Pamatinio aspekto, suartinusio A. Sniadeckį su fiziokratistine socialine
orientacija, būta požiūrio į žmogaus prigimtinius poreikius, tų poreikių socia
linio sureikšminimo. Tačiau fiziokratizmas, nesigilindamas į biologinius po
reikių aspektus, jų sampratą pakreipė į socialinę plotmę. O A. Sniadeckio
koncepcijoje požvilgis į prigimtinius poreikius buvo įremtas į plačius ir gilius
biologinių žmogaus prigimties tyrinėjimų klodus.
Prie prigimtinių poreikių A. Sniadeckis priskyrė tik tas reikmes, kurios
kyla iš žmogaus biologinės prigimties, yra sąlygojamos jos sąrangos, t. y.
maisto poreikį, poreikį apsisaugoti nuo nepalankių klimatinių sąlygų, poreikį
pratęsti žmonių giminę. Šiuos poreikius jis traktavo kaip pamatinius veiks
nius, kurie, lemdami žmogaus biologinę egzistenciją, nužymi gaires jo kitoms
reikmėms, sąlygoja jo siekinių, potraukių, veiksenos kryptingumą. "Tai, taip jis, nevengdamas vaizdesnio žodžio, apibūdino maisto poreikį, - yra visų
žmogaus rūpesčių ir pastangų galutinis planas, tai jų tikroji priežastis; tai tik
rasis jo užsiėmimų šaltinis, kuris priklausomai nuo poreikių didėja arba men
kėja; tai jo gobšumo, pavyduliavimo, ambicijų, noro būti pranašesniam už
kitus, vienu Žodžiu, visų jo aistrų ir pojūdžių akstinas" (4:74). Toks požvilgis
į prigimtinius poreikius, į jų biologinį sąlygotumą, nepaisant kai kurių neatitikčių, modifikacinių skirtybių, esminiais bruožais buvo artimas poreikių
sampratai, įvairiomis variacijomis įtvirtintai fiziokratistinėje orientacijoje.
Į prigimtinius poreikius A. Sniadeckis Žvelgė kaip į veiksnius, kurie, api
brėždami žmogaus individualios veiksenos kryptingumą, podraug apibrėžia
žmonių kolektyvios veiksenos erdvę, t. y. lemia jų socialinius ryšius, sąlygoja

jų socialinę būtį. Nors į prigimtinių poreikių, kaip į žmonių socialinės būties

Stepas tunaitis

15

determinanto, sampratą A.Sniadeckio eita per biologinius žmogaus prigimties
tyrinėjimus, poreikių socialinio sureikšminimo būta būtent to aspekto, kuris
pirmučiausia ir lėmėjo socialinės koncepcijos fiziokratistinįkryptingumą.
Prigimtinius poreikius A. Sniadeckis visų pirma iškėlė kaip faktorių, pa
kreipusį žmones į socialinius ryšius, išvedusį juos į socialinės sanglaudos
kelią: "Poreikiai ir iš jų kylantis būtinumas, o būtent tarpusavės pagalbos
naudingumas, sujungė žmones į visuomenę" (5:443). Visuomenę jis traktavo
kaip žmonijos istorinės raidos pakopą, išaugusią iš glaudesnių socialinių
ryšių nesaistomos laukiniškos būklės. Šiuo aspektu jo prasilenkta su fiziokratistine orientacija, į visuomenę žvelgusia ne kaip į žmonijos istorinės

slinkties kelyje susiklosčiusį darinį, bet kaip į žmonių prigimtinį būvį. Tačiau
kitais aspektais, visų pirma požiūriu į prigimtinius poreikius, kaip į pamatinį
visuomenės sanklodos determinantą, jo nenukrypta nuo fiziokratizmo. "Filo
sofai, - tvirtino jis, - norintys nurodyti dėsnius žmogaus moraliniams veiks
mams, savo aiškinimus turi pradėti nuo Šio pradmens (t y. maisto poreikio S. T.), šitos perspektyvos niekados neturi išleisti iŠ akių išmintingi įstatymų
leidėjai" (4:74). Su poreikiais, su nuolatine siektimi juos kuo visapusiškiau
patenkinti jis siejo žmogaus, žmonijos, visuomenės slinktį pažangos linkme,
civilizacijos, kultūros sklaidą.
Prigimtinius poreikius A. Sniadeckis traktavo ir kaip veiksnį, kuris, sąly
godamas privačios nuosavybės kiltį, lėmė visuomenės pereigą į politinę
sanglaudą, valstybės susiformavimą. "Taigi visuomenės ryšio pagrindas, rašė jis, - yra nuosavybė bei jos apsauga, o visų to ryšio narių siekinys - su
kaupti bei užsitikrinti sau maisto, arba įsigyti, išlaikyti ir pagausinti nuosa
vybę (5:444). Privačios nuosavybės apsaugą iškėlęs kaip pamatinę visuo
menės reikmę, būtent su ja siejo valdžios, teisės radimąsi. Šiuose politiniuose
žvelgesiuose irgi įsispausta gairių, perimtų iš fiziokratistinės orientacijos.
A.Sniadeckis, socialinę koncepciją pajungęs antropologiniams tyrinėji
mams, apsiribojo tik tais fiziokratistinės socialinės orientacijos aspektais,
kurie siejosi su socialine esamybe, su susiklosčiusia visuomenės sankloda,
įgalino pažinti žmogų, atskleisti jo būtį tos sanklodos sąlygojamuose rė
muose. Taip susiaurinus socialinę Žvalgą, už jos akipločio liko patys svar
biausi, šerdiniai fiziokratistinės socialinės orientacijos klodai (žmonių pri
gimtinė lygybė, prigimtinės teisės, prigimties duotybes atitikti turinti visuo
menės sankloda), t. y. visa tai, kas buvo plėtojama kaip teorines gaires socia
linei siekiamybei nužymintis orientyras, kaip visuomenės sanklodos pertvar
kos kelrodis. Užsisklęsdamas socialinės esamybės ribose, A. Sniadeckis
atitrūko nuo tų fiziokratizmo aspektų, kuriuose buvo giliausiai įsispaudęs jo
Šviečiamasis kryptingumas. Nors ir rėmėsi iš fiziokratizmo perimtais švie-
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čiamaisiais pradmenimis, tų pradmenų, pernelyg saistomas antropologinės
žvalgos, jis neišskleidė į pilnatvišką šviečiamąją orientaciją.
Iš socialinės esamybės sąlygotumų sanpynos A. Sniadeckio žvilgsnį visų
pirma patraukė visuomenėje įsivyravusi nelygybė. Nelygybę jis apibūdino
kaip visuomenės sąskaidą į du sluoksnius - į turtinguosius, viešpataujan
čiuosius ir į neturtinguosius, pažemintuosius, pajungtuosius. Tai būta apibū
dinimo, savo tiesumu primenančio brandos tarpsniu fiziokratizmo populia
rintojų, pamokslininkų reikštą poziciją. Tačiau, kitaip nei jie, socialinėje
lygmėje jis nesileido į nelygybės kraštutinumų kritiką, nesisvaidė priekaiš
tais, kaltinimais, o tik apsiribojo dalykiška jos pobūdžio konstatacija. Kaip
galima numanyti iš nepakankamai išplėtotų, padrikų pastabų, į nelygybę jis
žvelgė kaip i neišvengiamą sąlygotumą, lemiamą socialinių ryšių, politinės
sanklodos, Žmonių dvasinių ir fizinių galių skirtybių.
A. Sniadeckis skyrė dvi nelygybės atmainas - turtinę ir įtakos (pastarąją
traktavo kaip priklausančią nuo valdymo būdo). Vos pačiais bendriausiais
bruožais palietęs nelygybės socialinius ir politinius sąlygotumus, jos aiški
nimą jis perkėlė į antropologinę plotmę. Kaip antropologą, jį visų pirma do
mino nelygybės poveikis žmogui, jo būčiai (gyvensenai, mitybai, fizinei
konstitucijai). Būtent antropologinėje lygmėje, t.y. per nelygybės pasekmių
žmogui atsklaidą, jis išreiškė savo kritišką požiūrį į jos kraštutinumus,
perlinkius.
Socialinę koncepciją A.Sniadeckis papildė svarstymais, kuriuose, prašo
kant fiziokratistinės orientacijos nužymėtos problematikos rėmus, buvo
gvildenamos klimatinių sąlygų, mitybos pobūdžio veikmės žmonių bend
ruomenių, tautų gyvenimo sanklodai, valdymo būdui problemos. Nors tuose
svarstymuose lyg ir galima įžvelgti Ch.L. de Montesquieu idėjų atšvaitų, jų
pobūdį vis dėlto kur kas daugiau lėmė A. Sniadeckio gamtamokslinė, antro
pologinė orientacija nei daugiau kaip prieš pusšimtį metų išdėstytos prancūzų
mąstytojo nuostatos.
Klimatą A. Sniadeckis iškėlė kaip vieną esmiškiausių veiksnių, sąlygojan
čių tiek tautų fizinę konstituciją, charakterį, gebėjimus, papročius, tiek jų
valdymo būdą. Kaip išskirtinius ypatumus, būdingus karšto klimato juostose
gyvenančioms tautoms, jis nurodė proto pojūdžių ūmumą, veiksenos ver
žlumą, iš šių ypatumų kildino jų vaizduotės lakumą, aistringumą, polinkį į
fanatizmą. Tokius būdo ypatumus, poreiškius jis traktavo kaip sąlygas, kurių
lenkiamos tos tautos tapo poezijos, religinių sektų prakūrėjomis. Tautoms,
gyvenančioms šalto klimato juostose, kur tolydžio tenka grumtis su jo sąly
gotumais, A. Sniadeckis priskyrė darbštumą, drąsą, karingumą. Su vidutinio
klimato, kurį laikė pačiu palankiausiu, veikme jis siejo jo juostose gyvenan-
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čių Europos tautų papročių švelnumą, šalinimąsi nuo religinio fanatizmo,
išminties siekinius, riterystės tradicijas, valdymo būdo nuosaikumą, t. y. visa
tai, kas palaiko bei skatina tų tautų klestėjimą, vyravimą pasaulyje.
Kaip biologas, A. Sniadeckis ypač sureikšmino mitybos budo svarbą, jo
poveikį tautų gyvenimo sanklodai, charakterio ypatumams. Įrodinėjo, kad tos
tautos, kurios minta mėsa, žuvimi, išsiskiria laukiniškumu, Žiaurumu, ver
žlumu, puolumu, vengia sunkesnio darbo, šalinasi nuo žemdirbystės, yra
prisirišusios prie medžioklės; tvirtino linkstant jas į demokratinį valdymosi
būdą. Augaliniu maistu besimaitinančias tautas A. Sniadeckis apibūdino kaip
Švelnias, kuklias, baimingas, pamaldžias; aiškino, kad jos yra pakančios
despotizmui, netgi prieraišios prie jo sąlygotumų, atsidavusios jo varžtams.

Šių kraštutinių mitybos būdų sandermę Europoje jis iškėlė kaip sąlygas, ku
rios podraug su vidutinio klimato veikme palaiko žemyne valdžios nuosai
kumą, racionalius įstatymus, mokslų, menų plėtojimąsi, civilizacijos sklaidą.
Nors požvilgį į tautų gyvenimo sanklodos skirtybes, charakterio ypatumus
A.Sniadeckis grindė pernelyg ankštai, netgi tiesmukiškai, vien tik gamtinių,
biologinių faktorių veikme, tame požvilgyje prasistiebta aspektų, ardžiusių
Šviečiamosios socialinės ir politinės orientacijos nužymėtus rėmus. Šviečia
moji orientacija, iš socialinių ir politinių nuostatų reikalavusi kone besąlygiš
kos visuotinybės, telkėsi į tai, kas bendra visiems žmonėms, išplaukia iŠ
pamatinių, nuo regioninių ar tautinių skirtybių nepriklausančių prigimtinių
duotybių. Būtent tos visuotinybės rėmus, tegu! ir ne itin pabrėžtinai, ne itin
šauksmingai, griovė A. Sniadeckio atodaira į regioninius, tautinius sąly
gotumus, jų veikmės įreikšminimas.
Tuolaik, kai A. Sniadeckis plėtojo savo socialinę koncepciją, pamažėl
stiebtasi domesio etnologiniams aspektams, liudijusio esmiškų pokyčių
bręsmą. Nuo žmogaus, šviečiamojoje filosofijoje įsprausto į išmąstytų pri
gimtinių duotybių schemą, eita prie tautinių sąlygotumų saistomo, jų pažen
klinto žmogaus; nuo žmonijos, prieš kurios filosofinę abstrakciją lenktasi
Apšvietos epochoje, gręžtasi į tautą, įjos istoriją, įjos būties savingumą. Tai
būta tendencijų, kurios, tolydžio tvirtėdamos, XIX a. antrajame dešimtmetyje
išsiplėtojo į preromantizmą. Tačiau A. Sniadeckio požvilgio į tautų gyvenimo
sanklodos, charakterio savingumą, nors pačiais bendriausiais bruožais lyg ir
krypusio panašia linkme, susiklostyta ne kaip preromantizmo apraiškos, bet
išaugta iš gamtamokslinių, antropologinių tyrinėjimų, savo dvasia atsijusių
nuo preromantiškųjų tendencijų.
[ socialinę koncepciją A.Sniadeckis įterpė papildų, kuriuose buvo apta
riamos religijos reikšmės, jos poveikio visuomenės gyvenimui problemos.
Nors gamtamoksliniuose, antropologiniuose tyrinėjimuose, šalindamasis nuo
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bet kokios atodairos į religinius aspektus, jis laikėsi nuoseklios deistinės
orientacijos, nuo religijos neatsimetė, gręžėsi į ją bendrafilosofiniuose po
žvilgiuose. Neišstūmė jis religijos ir iš socialinės žvalgos akipločio, nors
socialinę koncepciją grindė griežtomis natūralistinėmis prielaidomis. Dėme
singos atgrąžos į religiją būta ryškios tendencijos, kuri, reiškiama ir
A. Sniadeckio, ir kitų tuomet į filosofiją ėjusių šviesuolių, atsiliepė baigia
mojo tarpsnio idėjinei orientacijai, tapo viena esmiškesniu jos dominančių.
Pabrėžęs, kad religija yra visuotinai paplitusi tarp tautų, jos susiklostymą,
įsivyravimą A. Sniadeckis siejo su gnoseologiniais veiksniais, lenkte lenkian

čiais Žmogų į tikėjimą, kreipiančiais jo žvilgsnį į Aukščiausiąją Esybę. "Šis
visuotinis Aukščiausiosios Esybės garbinimas, - aiškino jis, - turi turėti pa
grindą ypatingoje proto galioje, taipogi tik žmogui būdingoje; tvirtinu, ga

lioje, ieškančioje daiktų priežasčių bei jas tiriančioje ir įsiskverbiančioje į
matomų pasekmių nematomus svertus" (5:289). Tai reiškė, kad jis religijos
kilmę grindė tokiu pat būdu, kokiu paprastai buvo grindžiamas žmogiškojo
pažinimo krypsnis į metafizinės problematikos erdvę.
Į religiją, kurią vengė apibrėžčiau sieti su konkrečia konfesija,
A. Sniadeckis žvelgė kaip į išganingą fenomeną, padedantį žmonėms įveikti
pirmykštį barbariškumą, kreipiantį visuomenę tobulėjimo, pažangos linkme,
skatinantį civilizacijos, kultūros sklaidą, taurinantį, dorinantį žmones, juos
guodžiantį, palaikantį visuomenės dermę. "Ji, - taip jis rašė apie religijos
veikmę,- švelnina kariautojiškų tautų nuožmumą bei žiaurumą; skatindama
nervų veiklumą, lengvina varginantį žemdirbio darbą; vienu žodžiu, ji yra
svarbiausias civilizacijos ir visuomeninės tvarkos svertas" (5:319). Nors,
gręždamasis į istorinę praeitį, jos vingiuose A. Sniadeckis įžvelgė neigiamų
religijos pasekmių, tas pasekmes siejo ne su religijos esme, bet su jos nuo
statų perlinkiais. Toks religiją sureikšminantis požvilgis ryškiai kontrastavo
su ta deistine vėsa, kokią jis rodė religijos nuostatoms gamtamoksliniuose
tyrinėjimuose.
Ypač pabrėžė A. Sniadeckis guodžiamąją religijos funkciją. "Du yra vi
suomenės ryšio ir laimės pagrindai, - tvirtino jis, -tai yra religija ir valdžia.
Si pastaroji, kokia ji yra, visuomet yra naudinga galingiesiems, kai religija

yra perdėm silpnųjų ir nelaimingųjų paguodai" (5:319). Iškėlęs religiją kaip
prispaustųjų visuomenės sluoksnių vilties, laimės šaltinį, ryžtingai stojo jis
prieš Naujųjų laikų idėjines linkmes, griovusias tikėjimą, priekaištavo joms,
kad podraug su religija atima iš tų visuomenės sluoksnių vienintelę paguodą,
užkerta jiems kelią į laimę.
Nors ekonominės problemos liko už A.Sniadeckio mokslinių interesų
akipločio, vis dėlto jis, tegul ir pernelyg abstrakčiai, neapibrėžtai, išreiškė
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pritarimą fiziokratistinei ekonominei orientacijai: "Taigi kaip žemdirbystėje
yra vienintelis tikras tautų turtas ir laimė, taip tik joje slypi ir jų tikroji jėga"
(5:129). Domino jį ne žemdirbystės ekonominio traktavimo problemos, bet
su antropologiniais tyrinėjimais, socialinėmis nuostatomis besisiejantys jos
aspektai (poveikis tautų gyvenimo sanklodai, charakteriui ir kt.).
Gamtamoksliniai, antropologiniai tyrinėjimai, į kuriuos A. Sniadeckis
buvo įsiejęs socialinę koncepciją, ne tik užgožėjo socialines nuostatas savųjų

klodų platumu bei gyliu, bet ir pritemdė jas savųjų idėjų, požvilgių novato
riškumu. Pernelyg pajungiama antropologiniams tyrinėjimams, reiškiama
glaustai, fragmentiškai, jo socialinė koncepcija nenužymėjo naujesnių gairių
fiziokratistinės socialinės orientacijos raiškai, nors kai kuriais aspektais,
išaugusiais iš gamtamokslinių, antropologinių tyrinėjimų, ir praplėtė fiziokratizmo rėmus, papildė jį savitomis idėjomis bei požvilgiais. Veikęs savo
epochą gamtamoksliniais tyrinėjimais, traukęs jos dėmesį ryškiais jų nuoveikiais, A. Sniadeckis ir tuolaik, ir vėlesniais laikais liko nepastebėtas ir neįver
tintas kaip socialinės orientacijos reiškėjas. Ir vis dėlto nuo baigiamojo tarps
nio pradžios iki XIX a. antrojo dešimtmečio pabaigos, kuomet, vis dar l^siant
fiziokratizmo tradicijas, kone dogmiškai laikytasi jo rėmų, tai būta vienintelės
socialinės koncepcijos, prasilaisvinusios iš fiziokratistinės ortodoksijos varžtų.

J. Jasinskio socialinė koncepcija
Juzefas Jasinskis (Jozef Jasiriski, po 1750-1833), įsiejęs socialinę koncep
ciją į antropologiją ("Žmogaus fizinių ir moralinių savybių antropologija",
1818), plėtojo ją pagrečiui su fizinio pasaulio, kaip žmogaus būtį sąlygojan
čios terpės, ir su žmogaus prigimties biologiniais bei psichologiniais tyrinė
jimais. Kitaip nei A.Sniadeckis, socialinę koncepciją jis kūrė sistemingai,
išdėstė kaip atskirą, ganėtinai savarankišką antropologijos dalį, su kitomis jos
dalimis siejamą vien bendro antropologinio kryptingumo. Tai būta visapusiš
kai išskleistos koncepcijos, savosios žvalgos visumiškutnu, sistemingumu
išsiskyrusios iŠ kitų baigiamojo tarpsnio socialinių koncepcijų.
Nors ir perstumta į antropologiją, J.Jasinskio socialinė koncepcija nenukrypo nuo fiziokratistinės socialinės orientacijos, nepažeidė jos nužymėtų
gairių. Ištikimai, netgi dogmiškai rėmėsi jis ta fiziokratizmo teorine sąranta,
kuri, įtvirtinta brandos tarpsniu, buvo mažne išvirtusi į socialinės žvalgos
etaloną. Nors į socialinę koncepciją įsiejo papildų, įterpinių, kad tvirčiau pa
grįstų reiškiamas nuostatas, nors įtarpiais rėmėsi ir kitokios pakraipos mąs
tytojų mintimis, įtarpiais su jais polemizavo, tai būta tik idėjinio prieduro, ne
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praplėtusio fiziokratizmo rėmus, o tik savaip paryškinusio kai kurias jo
nuostatas, paspalvinusio vieną kitą jo aspektą. Ir tik antropologinis tyrinėjimų
kryptingumas, prasminį kirtį nuo visuomenės sanklodos perkėlęs į žmogų
visuomenės sanklodoje, Siek tiek pridengė epigonišką jo koncepcijos pobūdį.
Su fiziokratizmu J. Jasinskį visų pirma suartino bendrafilosofiniai, t. y.
gnoseologiniai ir metafiziniai, aspektai. Tačiau tų aspektų kryptingumui ne
mažesnės įtakos turėjo tos filosofinės tendencijos, kurios, atitekusios iš bran
dos tarpsnio, saistė baigiamojo tarpsnio filosofijos raišką.
Gnoseologinėmis pažiūromis, kuriomis, išdėstytomis psichologiniuose ty
rinėjimuose, rėmė socialinę orientaciją, J.Jasinskis tęsė empiristines bei sensualistines tradicijas. Metafiziniais aspektais, t. y. požiūriu į Dievą, kaip į

pasaulio kūrėją, ir į sielą, kaip į žmogaus prigimties dvasiškąjį sandą, irgi
pritapo prie tuometinės orientacijos, atmetusios tradicinę metafiziką, bet iš
laikiusios pamatinių metafizinių problemų tęstinumą. Tačiau jis ne tik itin
sureikšmino abidvi metafizines idėjas, bet ir pakreipė jas į teistinę plotmę,
siejo su religiniais aspektais.
Gamtamoksliniuose, psichologiniuose žmogaus prigimties tyrinėjimuose
J.Jasinskis rėmėsi iš Vakarų Europos Lietuvon ėjusiomis koncepcijomis,
kurios, palaikomos Vilniaus universitete, buvo nužymėjusios to meto moksli

nių poieškių kryptį, apibrėžusios jų akiplotį. Kaip kertinį tyrinėjimų kelrodį
iškėlęs pasaulio reiškinių visuotinio ryšio principą ("Viskas gamtoje yra sie
jama glaudžių ryšių taip, kad negalima pažinti vieno paskiro objekto, nepaži
nus visų su anuoju ryšį turinčių objektų" (2: XIX)), jis maksimaliai išplėtė
žmogaus prigimties tyrinėjimų rėmus, juos susiejo su fizinio pasaulio, tiek
negyvosios, tiek gyvosios gamtos tyrinėjimais.
Kas yra žmogus kaip fizinio pasaulio grandis, saistoma jo visuotinių dės
ningumų, kas yra žmogus kaip biologinė būtybė, pavaldi organinio pasaulio
dėsniams - tokių būta kertinių orientyrų, į kuriuos J.Jasinskis kreipė gamta
mokslinius žmogaus prigimties tyrinėjimus. Gilinosi į negyvąją gamtą, įjos
sąlygų sąrangą, suklostančią žmogaus būties terpę. Gręžėsi į gyvąją gamtą; į
žmogų, laikydamasis įprastinės scala naturae sampratos, žvelgė kaip į jos
aukščiausią pakopą, kaip į tobuliausią grandį. Gan plačiai išskleidė biologi
nius Žmogaus prigimties tyrinėjimus. Nors gamtamoksliniais tyrinėjimais
J.Jasinskis nepraskynė naujų kelių, neužsisklęsta jo nuo tuolaik gamtos
moksluose, sužydėjusiuose Vilniaus universitete, keliamų problemų, atsi
liepta į juose prasistiebusias nuostatas. Tiek negyvosios, tiek gyvosios gam
tos tyrinėjimuose J.Jasinskis laikėsi natūralistinio kryptingumo, tačiau juos
įspraudė įteizmo, kreacionizmo linkme kreipiamus metafizinius remus.
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Psichologinius tyrinėjimus, kuriems skyrė itin daug dėmesio, J.Jasinskis
tampriai siejo su žmogaus prigimties gamtamoksliniaig tyrinėjimais, su jų
biologiniais aspektais. "Siela yra dvasiška, neregima ir mąstyti sugebanti
esybė, yra paprasta, iš dalių nesusidedanti ir į dalis neskaidoma esybė; paga
liau yra nesuirstanti esybė, o tai įrodo ją esant nemirtingą" (2:60), - tokios
būta pamatinės metafizinės nuostatos, įrėminusios jo psichologinę koncep
ciją. Tačiau erdvės, kurią apibrėžė ta nuostata, likta pakankamai plačios, joje
išsitekta idėjų, perimamų iš to meto psichologinių tyrinėjimų.
Nors J.Jasinskis žmogaus prigimties tyrinėjimuose orientavosi į to meto
gamtos mokslus, psichologiją, juose buvo išsaugoti tie esminiai požvilgio į
žmogų aspektai, kuriais rėmėsi fiziokratistinė socialinė orientacija. Socialinės
koncepcijos pamatuosna jis padėjo tai, ką, kaip ir fiziokratizmas, traktavo
esant patį esmiškiausią Žmogaus prigimties faktorių, t. y. poreikius. Poreikius
jis iškėlė kaip veiksnį, sąlygojantį ne tik žmogaus ryšius su fiziniu pasauliu,
bet ir jo socialinę būtį.
Visuomenę J.Jasinskis traktavo kaip sanglaudą žmonių, kurių santykius
apibrėžia teisės ir pareigos, kylančios iš jų prigimtinių poreikių: "Ši kiek
vieno asmeninė nuosavybė (t. y. savasis "aš" - S. T.) kelia jam iš pojūčių
besirandančius poreikius, duoda teises ir uždeda pareigas, kad būtų tiek
patikimiau patenkinami sukelti poreikiai, tiek saugiau naudojamasi suteikto
mis teisėmis" (2:33). Ištikimai sekdamas fiziokratistinė tradicija, jis sufor
mulavo keturias prigimtines teises bei jas atliepiančias pareigas: 1. teisę lais
vai disponuoti tais daiktais, kurie yra reikalingi poreikiams patenkinti, pa
reigą darbu pelnyti tuos daiktus; 2. teisę netrukdomam dirbti, pareigą netruk
dyti kitiems žmonėms dirbti; 3. teisę nepatirti prievartos, pareigą nenaudoti
prievartos prieš kitus; 4. teisę sulaukti pagalbos, pareigą padėti kitiems Žmo
nėms. Su Šių iš žmogaus prigimties, iš jo prigimtinių poreikių kylančių teisių
įgyvendinimu jis siejo visuomenės sariklodos, socialinių santykių racionalios
pertvarkos galimybę. Nors Žmogaus prigimtines teises, visuomenės sanklodą
J. Jasinskis gvildeno gan išsamiai, jo svarstymuose, išskyrus neesmines modi
fikacijas, intarpus, buvo kartojama tai, kas Lietuvoje jau buvo žinoma iš kitų
fiziokratizmo šaltinių.
J.Jasinskio socialinei koncepcijai buvo lemta užbaigti fiziokratizmo raiš
ką, užsitęsusią daugiau nei keturis dešimtmečius. Podraug su fiziokratizmo
baigtimi subliūško ir jo pernelyg saistyta šviečiamoji socialinė orientacija.
Krypsnis į istoriškąją teisės mokyklą socialinės orientacijos raišką pakreipė
link romantizmo.
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DIE PHYSIOKRATISCHE GESELLSCHAFTSPHILOSOPHIE
DER SCHLUSSPERIODE DER AUFKLARUNG IN LITAUEN
Stepas Tunaitis
Litauisches Institut fiir Philosophie und Soziologie

Zussammenfassung
Die Orientierung auf die franzosische Physiokratie, welche die Entvvicklung der Gesellschaftskonzeptionen in der Bluteperiode der Aufklarung
bedingt hatte, wurde auch in der Schlussperiode der Aufklarung (von der
letzten Teilung der Rzeczpospolita bis zum 3. Jahrzchnt des 19. Jahrhunderts
oder sogar bis zum Aufstand von 1830-1831) aufrechterhalten und fortgesetzt. Im Rahmen des Kursus des Naturrechts wurde die aus der Blute
periode entlehnte physiokratische Gesellschaftslehre an der Universitat Vil
nius gelehrt; von der Werken der Anhanger und Verbreiter der Physiokratie,
die in der Bluteperiode zahlreich herausgegeben vvorden waren, erschienen
neue Auflagen. Jedoch durch den Untergang der Republik, dessen Folgen die
aufklarerischen Bestrebungen und Hoffnungen erschuttert, die Perspektive
der sozialen Umgestaltungen getrubt hatten, wurde die Fortentwicklung der
physiokratischen Gesellschaftsphilosophie betrachtlich geschwacht. Die
physiokratischen Gesellschaftskonzeptionen der Schlussperiode, die sich im
wesentlichen auf das Gedankengut der Bliite-periode stiitzten, wurden als
Bestandteil der Anthropologie entwickelt. Durch die Unterordnung der
physiokratischen Gesellschaftskonzeptinen den anthropologischen Untersuchungen wurde ihre aufklarerische Zielsetzung, ihre Orientierung auf die
praktischen Probleme der socialen Umgestaltungen abgeschwacht. Zu Ausgang des 2. Jahrzehntes des 19. Jahrhunderts wurde die physiokratische Ge
sellschaftsphilosophie durch andere Richtungen verdrangt.
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LIETUVIŲ SENOJO TIKĖJIMO IDĖJŲ RAIDA
PO VALSTYBĖS KRIKŠTO
Jonas Trinkūnas
Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas

Lietuvių senasis tikėjimas (pagonybė) su visomis po krikšto vėlesnėmis
formomis, taip pat ir XX a. lietuviškąja neopagonybe, laikytinas specifine
lietuvių kultūros tradicija. Ji pastebima ne tik savaiminėse religinėse tenden
cijose, bet ir moraliniuose bei meniniuose pasireiškimuose. Daugelis lietu
viškų patriotinių ir kultūrinių sąjūdžių vienaip ar kitaip reiškė savo sąsajas su
lietuviškąja pagonybe.
Lietuvos istorijos savitumas susijęs su ilgiausiai Europoje išlaikyta pago
nybe. Valstybės kūrėjai, jos statytojai, išskyrus Mindaugą, buvo pagonys.
Lietuvos metraščiuose beveik nerandame smerkiančios arba niekinančios

senąjį tikėjimą pozicijos. Lietuvių sąmonėje iki šiol išliko pagarba protė
viams - pagonims, didvyriškai gynusiems Lietuvą nuo kryžiuočių. O Lietu
vos krikštytojas Jogaila liko pasmerktas kaip išdavikas. Vilniaus istoriniame
centre neseniai iškilo kunigaikščio Gedimino paminklas, reiškiantis pagarbą
pagoniškam Lietuvos valdovui, o ne jos krikštytojui. Tokį pasirinkimą vargu
ar pastebėsime kitose Europos šalyse.
Lietuvių pagonybė prarado oficialias pozicijas XIV a. pabaigoje, įvedant
Lietuvoje naują krikščionių religiją. Senosios religijos atsisakymas ir naujo
sios priėmimas buvo ilgas ir skausmingas procesas. Šis perėjimas lengviau
vyko valdančiuose sluoksniuose, bet sunkiai ir ilgai- tarp tradiciškai konser
vatyvių valstiečių. Vis dėlto senojo tikėjimo tolimesnio proceso negalima
laikyti paprastu nykimo procesu. Istoriškai žinomi keli "atkritimo" ar "giįžimo į pagonybę" atvejai. Senojo tikėjimo gyvavimas po krikščionybės įve
dimo gali būti atsekamas keliais pavidalais. Galima juos apibrėžti pagal do
minuojantį socialinį sluoksnį: valstiečių, bajorų ir inteligentų.
Neoficialiąją pagonybę - senąjį tikėjimą - atsekti nėra paprasta. Todėl
savo paieškose naudojome kelis kriterijus. Krikščioniški šaltiniai lietuviį
tikėjimą vadino "pagonišku", ir šis pavadinimas buvo vartojamas iki pat

mūsų laikų dažnai neigiama prasme (ypač ten, kur reikėjo ką pasmerkti). To
dėl net XIX a. gale lietuvių tautinės aspiracijos kartais buvo vadinamos (iš
konservatyvių lenkiškų pozicijų) pagoniškomis. Kadangi pats pavadinimas
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nėra patikimas kriterijus, reikėjo žvelgti etnologijos ir religijotyros metodais į
patį reiškinio turinį. Daug "pagoniškų" reiškinių turėjo simpatijos ar idėjinio
pritarimo pobūdį. Manau, kad Šie požymiai verti dėmesio, nes parodo "neopagoniškų" tendencijų ištakas. Tiriamas reiškinys taip pat glaudžiai susijęs su
etninio ir tautinio identiteto kaitos procesu.

Valstiečiai - konservatyvieji tradicijų saugotojai
Po Lietuvos krikšto 1387 m. senasis tikėjimas ilgiausiai laikėsi paprastos
liaudies, valstiečių, gyvenime. Beveik du šimtus metų naujoji religija tik pa
viršiumi lietėsi su tradicine valstiečių gyvensena. Įdomu tai, kad atgimė dar
senesnės negu pagonių kunigaikščių laikų religinės formos. G.Beresnevičius
rašė: "Deivės religija gelminės religijos forma vėl atgijo po Lietuvos krikšto.
Žynių nebekontroliuojama, o katalikų dvasininkų dar nekontroliuojama gel
minė religija išplaukė į paviršių valstiečių išpažįstamuose kultuose: valstie
čiai atkrito į pačią archaiškiausią religijos formą, ji funkcionavo XV-XVIII a.
ir netgi vėliau, vėl atgaivindama visais laikais baltų religijų reformose neigtą
ikiindoeuropietišką Deivės religiją" (1: 196). Tiesą sakant, mes negalime
teigti, jog valstiečiai sąmoningai laikėsi "Deivės religijos" arba vadino ją
"pagonybe". Valstiečiai laikėsi "tėvų ir protėvių tradicijų", ir tai jie darė vi
sais laikais. Be to, jie neskirstė savo tradicijų į religines arba tik kultūrines.
Toks požiūris būdingas naujiesiems laikams, kurio ryškiausias pavyzdys
buvo kaip tik krikščionybė. Šiandien įprasta galvoti, jog folkloras ir papročiai
tik iš dalies siejasi su religija. Tačiau vadinamoji liaudies "pagonybė" buvo
vieninga etninė tradicija, į kurią krikščionybė galėjo tik įsiterpti.
Kuomet XVI-XVIIa. Bažnyčia ėmėsi sistemingai krikščionimi paprastą
liaudį, siųsdama misionierius bei panaudodama prievartą, ji susidūrė su vie
ninga tradicija. "Pagonybe" imta vadinti ir papročiai, ir folkloras, nes juose
nesimatė jokių krikščionybės ženklų. Be to, pagonybe buvo kaltinamos ir
netoleruotos krikščioniškos sektos. Kokiais būdais buvo krikščioninama liau
dis, aprašo to meto šaltiniai. Buvo panaudoti net "ispanų kolonijų" misijonieriavimo būdai:
"Toliau popiežiaus legatas kalbėjęs su vyskupu (Merkeliu Giedraičiu -

J. T.) apie tai, kaip geriau Žemaitijoje išrauti pagonybę. Štai toks Possevino
planas: iš geresnių kaimų reikėtų parinkti po du vaikinus, iš viso dvylika.
Juos siųsti į Vilnių, į ten esančius bendrabučius (bursus) ar šiaip kur, kad ten
išmoktų atmintinai katekizmo. Paskiau, vienam nešant iškeltą kryžių, giedo-
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darni eitų mokyti vaikų ir suaugusių, kaip daroma tolimuose užjūriuose ir
ispanų kolonijose" (2).
Vienų įtikinėjimų nepakako, buvo panaudota įvairi prievarta. Štai 1644 m.
kunigaikštis Radvila, skundžiantis Klovainių klebonui, nustatė pinigines ir
fizines bausmes valstiečiams, kurie eis į nekatalikų bažnyčias ar pas žynius,
nevaikščios į katalikų bažnyčią ar netinkamai elgsis joje. "Vaitui pagal tą
užsakymą keletą ūkininkų nučyžus, visi dievobaimingais tapo" (3:396).
Žemaičių vysk. Antanas Tiškevičius nustatė, kurios parapijos privalo ei
tynes rengti į Šiluvą, kurios - į Kalvariją. Nustatytos piniginės bausmės, kas
nerengs eitynių (3:359).

Kai kurie liaudies papročiai ypač traukė krikštytojų ir misijonierių dėmesį
dėl savo ryškaus pagoniškumo. Toks buvo, pavyzdžiui, ugnies gerbimas,
kuris buvo gyvas iki pat XX a. (4:5). I.Ostrovskio pateiktomis žiniomis,
1723 m. misijos metu per išpažintį buvo atgrasinti nuo pagoniško ugnies kul
to daugiau kaip 1000 ugnies išpažintojų, kurie ugniai aukodavo aukas ir jas
degindavo (4:6).

Vien J.Lebedžio pateikti pavyzdžiai (5:199-213) liudija, jog dar palygi
nus neseniai Lietuvos kaime gyvavo senieji papročiai ir pagoniškas tikėjimas,
o pačios krikščionybės įtaka buvo gana menka. Lietuvių etninė kultūra, kaip
tai būdinga valstietiškai kultūrai, pasižymėjo giliu konservatyvumu.
Tik XIX amžiuje, vykstant spartesnėm socialinėm ir kultūrinėm permai
nom, demokratėjant pačiai katalikų Bažnyčiai, krikščionybė įstengė esmingiau suartėti su tradicine lietuvių liaudies kultūra. Lietuvis valstietis ėmė save
laikyti "Rymo kataliku", o tautinė ar pilietinės priklausomybės sąmonė buvo
tarytum užmigusi.

Inteligentija - tautinio budimo vedlė

aios avi visuomenes grupes duvo sunkiai atskiriamos, tačiau AiAa. eme
formuotis platesnis lietuviškosios inteligentijos sluoksnis (6:79). Išsilavinu
siems žmonėms domėtis senąja Lietuvos istorija tapo tiesiog madinga. O se
noji romantiškoji Lietuva buvo neįsivaizduojama be pagonybės. T.Narbutas,
S.Daukantas ir kiti savo raštuose ypatingai daug vietos skyrė senajai lietuvių
religijai, kuri buvo idealizuojama ir suvokiama kaip lygiaverte antikinėms
religijoms.
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Senosios lietuvių religijos ir mitologijos populiarumą galima pastebėti
tarp Vilniaus universiteto studentijos. "Nenaudėlių" draugijos nariai turėjo
slapyvardžius, kurie buvo vartojami narių sueigose. Narys turėjo pats pasi
rinkti slapyvardį ir būtinai iš lietuvių mitologijos. Jis turėjo žinoti pasirinkto
dievo paskirtį, užsiėmimą. Antai J. Šimkevičius turėjo Perkūno slapyvardį,
A. Sniadeckis - Sotvaro ir 1.1. (7).
Tačiau pasigirdo ir kritiškų balsų. VU rektorius J. Sniadeckis piktinosi,
kad jaunieji poetai rašą apie laumes ir įvairius vaiduoklius: "Argi tos nesą
monės ir plepalai, iškelti iš tamsybių ir prietarų amžių, gali dominti išlavintus
žmones" (8:87).
Lietuvybė imta suvokti kaip neatskiriama nuo pagonybės, kuriai sužlugus,
sunyko ir lietuvybė. Tokias mintis reiškė visa eilė to meto rašytojų ir kultūros
veikėjų.
Rašytojas. J. Kraševskis rašė: "Drauge su lietuvių tikyba pragaišo viskas,
kas su ja Šiaip ar taip susivienyję buvo: papročiai, kalba, iš dalies net seno
viškos tiesos. Ant jųjų vietos atsirado lenkiškos ir rusiškos: kalba, papročiai,
tiesos. Jau jei kur, tai čionai tikyba buvo viskuo, rišosi nepertraukiamai su
tautyste ir drauge su savimi ją priblokšti turėjo. Atimant tikybą, niekinta visą
atskirą Lietuvių tautystę. Reikėjo numirt, idant svetimu nauju atgimtam" (9).
S.Daukantas laikomas vienu iŠ svarbiausių lietuvių tautinio atgimimo
pradininkų, o jo veikaluose pagonybė pavaizduota kaip lietuvybės jėga ir
pamatas.
Daugelis vėlesnių tautinio judėjimo dalyvių, sekusių Daukantą, taip pat
aukštai vertino pagonybę, priešpastatydami ją svetimai, jėga atneštai, krikš
čionybei. Tačiau žavėj imasis pagonybe dar nereiškė susitapatinimo. Ir
S.Daukantas, ir T.Narbutas gyveno katalikiškoje aplinkoje ir laikėsi priimtų
elgesio ir gyvensenos normų. Iki atviro užsiangažavimo pagonybei buvo dar
toli. Be to, reikia pabrėžti, jog visus tuo metu dominanti pagonybė buvo su
vokiama kaip buvusi kadaise tolimoje praeityje. Dabarties etninė tradicija
(folkloras, papročiai ir pan.) neturėjusi klasikinių "pagoniškų" požymių. To
kia nuostata paaiškinama tuo, kad pagoniška tema buvo grynai knyginė, o
etnologinio požiūrio buvo tik užuomazgos.
Vis dėlto pirmieji apsisprendusieji "pagonys" ėmė rodytis ir tai buvo su
siję su gilėjančiu tautiniu lietuvių judėjimu.
A. Vištelis (1837-1912), poetas - aušrininkas, buvo tikras veiksmo žmo
gus. Tautinis romantizmas, būdingas daugumai lietuvių atgimimo žmonių,
Vištelio asmenyje susilaukė ryškiausio įkūnijimo. A. Vištelis rašė J. Kra
ševskio poemos "Vitolio rauda", kurią jis vertino kaip lietuvių šventą knygą,
vertimo įžangoje: "Mielas skaitytojau. Mylėkite, kovokit ir ginkit savo senąjį
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ir šventąjį Protėvių padavimą, nes tai yra Jūsų brangiausias turtas, nuo paties
Dievo duotas, o ir vienintelis ir paskiausysis Jūsų dviašmenis ginklas. Jeigu

leisite jį sau išplėšti ir nužavinti, išnyksit ir Jūs su juomi drauge iš šio
pasaulio" (10). Karingų protėvių dvasiąjis išgyveno dalyvaudamas 1863m.
sukilime, o senąjį tikėjimą poetas atgaivino konkrečiomis formomis. Po
sukilimo pasitraukęs į Poznanės kraštą, prie savo sodybos turėjo įsirengęs
pagonišką Šventyklą su aukuru, o save vadindavo tiesiog pagonimi, net ir
laiškuose taip pasirašydavo. Daugelis jo sukurtų eilėraščių buvo tarsi pago
niškos maldos. Poetas buvo ir vienas iš "Aušros", laikraščio, kuris daukant^kai ėmė žadinti lietuvius, kūrėjas.
"Aušros" dvasia nepatiko senajai katalikų kunigijai, net A. Baranauskas ją
smerkė, nepatiko dėl savo "pagoniškumo". Šitokia nuostata buvo būdinga
lenkiškos orientacijos grupėms. Lietuvių tautinis judėjimas imtas vadinti
"pagonišku", net lietuvių kalba buvo kaltinama "pagoniškumu". Tačiau tauti
niai orientyrai buvo jau nebesustabdomi, o iš liaudies kilę jaunieji kunigai
(Maironis, Vaižgantas ir kt.) aiškiai angažavosi lietuvybėn.
Šimtmečių sandūroje iškilo Vydūno asmenybė. Savo dramomis, publicis
tiniais ir filosofiniais raštais Vydūnas atvėrė naujų laikų lietuvybės programą,
kuri skyrėsi nuo katalikiškos ir tradicinės lietuvybės. V.Kavolis rašė: "Pats
pirmasis lietuvių kosminę moralinę viziją apie 1900m. pradėjo kurti Vydū
nas, jungęs indiškas religijas, jo įsivaizduotas lietuvių pagonybės dvasinio
gyvenimo formas ir kantiškąjį reikalavimą būti savo vertę sąmoningai žinan
čiu individu ("Kitų neatsiklausiu, kas šventa. Garbinu, kas Šventa man")
(11:143). Vydūnas formulavo naujojo lietuvių tautiškumo idėjas, pagilinda
mas jas originalia religine filosofija, kurios centre iškyla senasis lietuvių ti
kėjimas. Dramoje "Amžina ugnis" (1912 m.) Vydūnas skelbia Romuvos senosios baltų šventovės - didybę. Nuo to laiko Romuva tampa giliosios
(pagoniškosios) lietuvybės simboliu. Romuvos vardo jėga slypi ne tik jo
istoriškume, pati žodžio prasmė lietuviams reiškia svarbų ramumo, taikin
gumo ir gražumo idealą (12: 8). Per visą XX amžių prasitęsia Romuvos ke
lias, pasireiškiantis įvairių kultūrinių ir religinių judėjimų formomis. Romu
vos vardas tampa lietuvių naujojo pagoniško atgimimo pavadinimu.

Bajoriškoji senojo tikėjimo nostalgija
Bajorų senojo lietuvių tikėjimo tradicija sunkiau atsekama, nes bajorija
negalėjo pasislėpti ar ištūnoti kur nuošaliose vietose kaip valstiečiai. Galbūt
tik romantizmo epocha pažadino domėjimąsi garbinga Lietuvos senove, jos
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pagonybe ir net kulto imitavimą. Pavyzdžiui, Siesikų dvaro rūmuose buvo
įrengta šventykla. 1937 m. "Tėvynėje" rašoma: "Apsilankiusį svečią Daugėla
nuveda į tą kambarį. Vienoje sienoje yra trys įdubimai, kuriuose dar prieš 20
metų stovėjo Perkūno, Patrimpo ir Pikuolio stovylos. Dievaičių stovylas ir
kitų meno brangenybių išvežė Pirmojo pasaulinio karo metu okupantai vo
kiečiai. Greta dievaičių, sienos įdubimuose už stiklo durelių buvo laikomi
šventieji žalčiai ir kiti senovės lietuvių garbinami gyviai. Šventyklos vidury
dar tebestovi aukuras, ant kurio kūrenama Dievų garbei ugnis". Tokių pavyz
džių turėjo būti ir daugiau.
XX amžiaus pradžioje, kaip senatikis, išgarsėjo J. G. Beržanskis-Klausutis
(1862-1936), susigrąžinęs kunigaikščio titulą. 1929 m. savo knygelėje "At
vaizdo kritikams atsakymas" jis rašė: "Radęs reikalingu pasinaudoti caro ma
nifeste pažymėta sąžinės laisve, aš tą pačią dieną 1905. X. 22 iš Dvinsko iš

siunčiau į Petrapilį Ministrų Kabineto Pirmininkui manąjį prašymą pripažinti
ir skaityti mane senovės Lietuvių tikėjimo pasekėju, kokiu aš tikrai ir esu
buvęs nuo pat mano mažų dienų. Maž per 10 metų ėjo įkyriausias ir pai
niausias susirašinėjimas, ir tik 1915. VI. 14 Dvinske (Daugpilyje) man buvo
apskelbta, jogiai iš Rusų Imperijos Valdžios pusės nėra jokių kliūčių, kad aš
būčiau ir skaityčiausi senovės Lietuvių tikėjimo žmogumi. Daugiau 11 metų
- nuo 1906. VII. 27 iki 1917. XI. 4 - byla tęsėsi ir apie manąjį augintinį Lai
mingą Žemgalių Jaunutį, prijungtą prie senovės Lietuvių tikėjimo".
L. Ž. Jaunutis gyveno ir mokėsi Vilkijoje, buvo pagrindinis Vydūno propa
guotojas Vilkijoje. Rūpinosi, kad Kaune "Perkūno namai" būtų paversti pa
goniška šventykla.
Kaip J.Beržanskis suprato senąjį lietuvių tikėjimą ? Knygelėje "Senovės
lietuvių tikėjimas" 1928 m. jis aiškino: "Senovės lietuviai į jokius niekus neti
kėjo, jie tik gerbė visą matomą pasaulį ir prieš jį tik nulenkdavo savo galvą.
<...> Dievybėmis jie tevadino tik begalinės matomos gamtos jėgas, kurių
niekas per milijardus metų jokiomis visos žmonijos jėgomis negali iš pa
saulio iškrapštyti. <...> Jie savo Dievus ir Deives - įvairiausius matomos
gamtos apsireiškimus - pagerbdavo, susirinkę gražiausiose vietose ant aukštų
kalnų, pamiškiuose, paežeriuose, paupiuose, gražiausiame vasaros, rudens,
žiemos ir pavasario laike prieš Saulei nusileidžiant, visam dangui pradedant
žibėti milijonais įvairiausių žvaigždžių. Senovės lietuvių kunigai - vaidilos,
kriviai kalbėjo žmonėms apie gamtos ir matomo pasaulio didybę, gražybę".
Pagarba senajam tikėjimui pastebima ir literatūrinėje kūryboje. S.PaškeviČienė, dvarininkų kilmės aušrininke, savo apysakoje "Gintautas, paskutinis
krivė. 1413-1414m. istorijos apysaka" su simpatija ir užuojauta aprašo žlun
gančią lietuvių pagonybę, tačiau per Gintauto atsisveikinimo kalbą išreiškia
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pasitikėjimą ateitimi: "Mylima mano tauta ~ prabilo Gintautas į žmonių
minią, - atiduodu dievams save už jūsų nuodėmes, kad permaldavus Perkūną.
Tik jis vienas gali jus išgelbėti ir nukreipti ten, kur bus jūsų išganymas. O tu,
Mačiuli (naujasis krivė - J. T.), sūnau mano, gaivink žmones daina, kurstyk
ugnį jų krūtinėse, o tos šventosios ugnies Lietuvos širdy neįstengs užgesinti
jokia priešininko ranka" (13). Tai primena tuo pat metu skelbtos Vydūno
dramos "Amžina ugnis" idėjas ir vaizdinius.
Prisikelianti tauta buvo kupina maištingumo ir drąsių asmenybių žygių.
Vyravo nuostata, jog Lietuva vaduojasi ne tik iš Rusijos okupacijos. Atgavus
savo spaudos teises, atkuriant lietuvių savarankiškumą, buvo gyvas jausmas,
jog lietuviai prisikelia po ilgos priespaudos, ilgesnės negu carinės Rusijos
okupacija. Charakteringi yra Lietuvių mokslo draugijos steigimo metu iškelti

kaltinimai lenkiškajai katalikų bažnyčiai: "Katalikybė, kuri kitur atžaidė kul
tūros platintojos misiją, Lietuvoje jau nuo pat pradžios pradėjo žaisti biauriausią lenkintojos - demoralizatorės, ištautintojos rolę. Lenkiškoji katalikų
bažnyčia, platindama Lietuvon atvežtą Kristaus mokslą iš Romos via Cracovia naikino vislab, kas tik buvo lietuviška, buvo "pagoniška" (14:150).
M. K. Čiurlionis Lietuvos simbolius dažnai vaizdavo ąžuolo, aukuro, kri
vio, vaidilučių pavidalais. Tai nelaikytina "pigia" simbolika. Čiurlionis tie
siog išreiškė tautos savimonėje slypinčius romantinius lietuvių simbolius.
Laikotarpis prieš Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą buvo dinamiškas ir
kupinas potencialumo. V.Kavolis labai vertino šį metą, kai reiškėsi visa eilė
gabių ir ideologiškai nepriklausomų lietuvių visuomenininkų ir kūrėjų. Šie
žmonės "išreiškė dešimtmečiu prieš Pirmąjį pasaulinį karą Lietuvoj prasi
skleidusią alternatyvą įsitvirtinusiems dvasinio gyvenimo monopoliams"

(11:225).
S. Šilingo iniciatyva 1910 metais Vilniuje pradėjo eiti liberalinės krypties
"Aušrinės" laikraštis. Jis įdomus savo bendradarbiais, autoriais ir kūrybos
idėjomis. Čia aptarsiu kelis "Aušrinės" rato žmones: S.Šilingą, R.Skipitį,
B. Sruogą, I. Šeinių.
S. Šilingas (1886-1962) kilęs buvo iš dvarininkų (baronų). Jis buvo vienas
iš aktyviausių nepriklausomos Lietuvos kūrėjų. Daug vietos užimtų jo pa
reigų (vyriausybinių ir visuomeninių) išvardinimas. Dirbo ministru, vado
vavo Šaulių sąjungai, kūrė 1938 m. Lietuvos Konstituciją ir 1.1. Dar prieš
Pirmąjį pasaulinį karą paskelbtame veikale "Tautos dainų genezis" S. Šilingas
rašė, kad lietuvių liaudies dainose, atėjusiose iš amžių glūdumos, išsaugota
senoji pasaulėjauta ir senasis tikėjimas. Savo šeimoje jis stengėsi įgyvendinti
senatikystės papročius ir apeigas. Sovietinės okupacijos metais S. Šilingas ir
jo Šeima patyrė daug persekiojimų ir vargų.
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I. Šeinius, išreikšdamas savo meto simpatijas senajam lietuvių tikėjimui,
romane "Kuprelis" (1913 m.) rašė: "Arne stiprūs buvo lietuviai, kai jų kelias
į Dievą buvo trumpesnis ir kai jie Dievą daugiau, dažniau jautė, o mažiau
galvojo ? Jų tikybos simboliai, tikybos kalba rišo juos su Dievu kiekviename
žingsnyje, kiekvienu laiko ir dienos metu. Lietuvis jautė Dievą per saulę,
mėnulį, vėją ir audrą - ar tai blogas kelias ?" (11:224).
Buvo ir veiksmo žmonių, tokių kaip R. Skipitis. P.Alšėno knygoje "Mar
tynas Jankus" (Torontas, 1967 m.). M. Jankaus duktė Elzė pasakoja, kaip
1929 m. į Rambyno Jonines atkeliavo keli žymūs svečiai - užsienio reikalų
ministras D.Zaunius ir Tautų Sąjungos atstovas japonas Sigimura. R.Skipi
tis, S. Šilingo bendražygis ir bendramintis, suorganizavo pagonišką ritualą.
Jis pasakęs Elzei "būti prie aukuro vyriausia vaidilute ir, jei bus proga,
prisaikinti Sigimura, kad jis prisiektų lietuvių Dievui Perkūnui užstoti Lie
tuvos reikalus Tautų Sąjungoje ir pagelbėti mums atsiimti iš lenkų Vilnių".
Sigimura sutiko perskaityti maldą Perkūnui (kurią buvo surašęs R. Skipitis) ir
ją baigė žodžiais: "Dievas Perkūnas tepadeda man".
Balys Sruoga rašė: "Jei lietuvių tauta beveik penkis šimtmečius kaip ir
nebūty išmerdėjo ir vis tiktai nežuvo, ir vis tiktai atgijo, lyg iš numirusių pri
sikėlė - gal tai yra stebuklas" (Skaitymai, Kaunas, 1923). B. Sruoga buvo
gilus lietuvių senosios etninės kultūros žinovas. Knygoje "B. Sruoga mūsų
atsiminimuose" (Čikaga, 1974) teigiama apie B. Sruogos simpatijas senajam
tikėjimui. L.Dovydėnas rašo: "Man regis B.Sruoga buvo pagonis - per
tūkstančius metų paveldėtu lietuvišku pagoniškumu. Jam neišteko Lietuvos
penkių šimtų metų krikščionybės rėžio. Jo ūgis siekė amžių glūdumoje nusitiesusį lietuvio gėrio ir blogio supratimą". Jis lankėsi D. Šidlausko-Visuomio
Romuvoje prie Sartų ežero. Dramoje "Pavasario giesmė" (1944 m.) B. Sruoga
su simpatija aprašo lietuvių jaunimą, mūsų laikais švenčiantį pagoniškos dei
vės Mildos Šventę. O vienuolis Domijonas piktai sako: "Užart tą šventės vietą
liepsiu, užakėti. Apmėšlinti mėšlu ir pasėti grikius - Kad ten pagonių kvapo
nebeliktų". Šią dramą B. Sruoga rašė Štuthofo stovykloje, tarsi darydamas
svarbius savo pasaulėžiūros apibendrinimus.
Nepriklausomoje Lietuvoje tautinių papročių gaivinimas buvo glaudžiai
susijęs su lietuviškos pagonybės akcentavimu. Tam tinkama buvo vasaros
saulėgrįžos Šventė. 1928 m. "Tautininkų balsas" Nr.26 aprašo Jonines gene
rolo Nagevičiaus dvare. Pagal S.Daukantą, ši Šventė buvo skirta dievui Per
kūnui, tokioje dvasioje ir buvo švenčiama saulės grąža. 1931-1932m. Kauno
aukštuomenė Jonines šventė kaip Saulės šventę. Dalis moterų buvo apsitai
siusios kaip vaidilutės, buvo ir krivis, operos solistės dainavo giesmes saulei
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ir ugniai. Į šventę buvo pakviesta ir užsienio diplomatų, jiems norėta paro
dyti, jog Lietuvoje dar gyvas senasis tikėjimas.
Galima būtų paminėti nemažai žmonių, laikiusių save senojo tikėjimo iš
pažinėjais arba tiesiog gerbėjais. Tačiau apie senojo tikėjimo atgimimą ga
lima kalbėti tik tada, kai tikėjimo šalininkai ima burtis į organizacines struk
tūras, kai ima formuotis kulto ir kiti religinio judėjimo bruožai. Būta senojo
tikėjimo grupelių, tačiau žinių apie jas labai maža. Prieškario spaudoje prane
šama buvus "Perkūno garbintojų" grupę, bet žinių apie ją nepavyko aptikti.

Visuomybė - tarpukario atnaujintos pagonybės bandymas
Daugiau žinių yra apie Visuomybę - atnaujintą senąjį lietuvių tikėjimą.
Visuomybės pradininku buvo Domas Šidlauskas-Visuomis (1878-1944) aktyvus visuomenininkas - lietuvių tautinio judėjimo dalyvis, bendradarbia
vęs su J. Basanavičiumi ir kitais žymiais tautiniais veikėjais. Neblogas išsila
vinimas, platus akiratis leido jam suvokti ir kurti naujosios lietuvybės idėjas.
1911 m. jis pradėjo kurti savo tikybos mokslą, o 1915 m. jau buvo suformula
vęs vaidevutybės (aisčių tikybos) pagrindus. Jo autobiografijoje (Lietuvos
MA biblioteka, F12-2234) yra aprašytas įdomus Visuomio pokalbis su vienu
lenku Pirmojo pasaulinio karo metais. Lenkas jam aiškinęs, jog lietuviai būti
nai turi glaustis prie Lenkijos, nes kitaip jie atkris į pagonybę. Visuomis jam
atsakęs, jog būtent to jis ir trokštąs - grįžti į pagonybę. 1919m., sirgdamas
šiltine, dvi paras gulėdamas be judesio, jis "jautėsi įgijęs naują regratį ir tie
sas". 1921 m. Visuomis nustatė visuomybės pagrindines mintis, kurių dalis
atspausdinta "Vienybėje" (JAV).
Kodėl D.Šidlauskas pasivadino Visuomiu, kodėl savo šventvietę prie
Sartų ežero pavadino Romuva? Tiesioginio paaiškinimo neteko aptikti, tačiau
Šiuos vardus pagarsino Vydūnas. Jo dramoje "Prabočių šešėliai" (1908m.)
Visuomis - tai amžinas lietuvis, jis yra "žmogus - sau" (Vydūno skelbiamas
idealas).
Visuomybės tikėjimo apmatus D.Šidlauskas sudarė apie 1912m., pagrindan imdamas savaip suprastą senąjį lietuvių tikėjimą ir dorovę, bet papildy
damas dar senovės indų tikėjimu, iš dalies budizmu. Visa tai išdėstė 1926m.
atskiru leidiniu "Visuomybė, naujos tyros tikybos mokslas, dorovė, apeigos ir
organizacija". Savo mokymą vadino "nautikyba", "tyra nautikyba", nes joje
nebeliko nereikalingų senienų ir prietarų. Vis dėlto pamatas jam buvo senoji
lietuvių tikyba - Romuva. D. Šidlauskas subūrė Visuomybės bendriją su ke
liais šimtais pasekėjų, taip pat ir Amerikoje. Visuomio sumanymus palaikė
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J.Basanavičius, V.Putvinskis, G.Žemkalnis-Landsbergis, su Visuomiu ben
dradarbiavo J. ir B. Buračai. Štai ką rašė Visuomiui M.Jankus: 'Tamstos vei
kimas taipgi naudingas. Aš sveikinu jį. Jei mes suprasime tautišką religiją
įgyvendinti, tuomet mūsų tauta išgyvens ilgus amžius".
1930 m. Visuomis apsigyveno prie Dusetų miestelio. Miškingą plotą tarp
Sartų, Zalvės ir Zaduojo ežerų pavadino Romuva, į kurią įėjo šeši kaimai, o
Ataugo mišką stengėsi paversti visuomybės Šventykla. Jį lankydavo bendra
minčiai, o pats rašė ir rašė visuomybės tekstus. Atvykęs keleivis ar vasaroto
jas po Romuvą turėjęs vaikščioti pėsčias, grožėtis gamta ir kelti savo dvasią
(15). Didelį įspūdį žmonėms paliko Visuomio rengtos vasaros kupolinių
šventės, kurios vykdavo Saloje arba prie Bradesių. Susirinkdavo daug jau
nimo, žmonių iš kelių parapijų. Visuomis sakydavo prakalbas, buvo kūrena
mos ugnys, žaidžiami žaidimai, grojo muzika.
Visuomio idėjos ir veikla susilaukė neigiamos reakcijos iš katalikų Baž
nyčios pusės. Vietos kunigai visokiais būdais stengėsi kenkti jo veiklai. Apie
tai jis smulkiai rašė savo autobiografijoje. Buvo skundžiamas policijai ir dėl
to turėjo nemažai rūpesčių (16:8-9). Nesisekė ir su Visuomybės bendruome
nės registracija. Autobiografijoje jis rase: "Dar 1926 m. rudenį buvo paduota
registracijai Visuoma ir dar du atveju pakartota. Tačiau palaikanti romiokų
(Romos katalikų) reikalus valdžia kiekvieną kartą patarė laukti išleidžiant
įstatymą apie religijas, nors senieji įstatymai nurodo reikalą svarstyti Visuomos statutą Seime kaip įstatymo projektą". Vėliau Visuomis dar bandė
kreiptis į valdžią: "1936 m. Visuomis suorganizavo delegaciją prie prezidento
A. Smetonos ir įteikė memorandumą, pasirašytą visuomiečių, laisvamanių,
nepriklausomų katalikų. 9 punktų tarpe reikalaujant civilinės metrikacijos,
Visuomos legalizavimo ir nepriklausomos katalikybės, celibato panaikinimo
ir mišių laikymo lietuvių kalba. Prezidentas prileido, kad Seimas tai praves,
bet premjeras Tūbelis <...> kuriam laikui reformas atidėjo. Nematydamas
galimybės organizuotai veikti Lietuvoje Visuomos labui, Visuomis iš naujo
iškeliavo Amerikon" (16:9).
Ne visai sėkmingos visuomiečių pastangos paaiškinamos susiklosčiusia
kultūrine situacija nepriklausomoje Lietuvoje. Lietuva išgyveno valstybės
lietuvėjimo ir konservatyvaus tautiškumo laikotarpį, tačiau tai jau nebuvo
šimtmečio pradžios universalistinių aspiracijų metas. Reikia sutikti su V.Ka
volio nuomone, jog "nepriklausomoje Lietuvoje vyko ne žmogaus laisvėji
mo, o visuomenės kraujagyslių kalkėjimo, stabarėjimo procesas" (11:159).
Tuo pačiu metu, kaip ir Lietuvoje, Latvijoje buvo kuriamas latvų senatikių - dievturių judėjimas, kurio pradininkas buvo EBrastinis. Dievturiai la
biau rėmėsi latvišku folkloru ir mitologija, kurie buvo geriau ištirti ir paskelb-
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ti. D. Šidlausko etnologinis arsenalas buvo skurdokas, apimantis daugiau isto
rinius šaltinius ir labai mažai - gyvąją etninę tradiciją. Pati visuomybė, jos
idėjinės ir organizacinės formos buvo neperspektyvios, tačiau Romuvos, kaip
baltų šventovės ir pasaulėjautos idėja išliko.
Abiejų tautų - lietuvių ir latvių - pastangas atkurti ir prikelti senąjį tikė
jimą nutraukė sovietinė okupacija 1940m. Okupacijos metu patyrė persekio
jimų daugelis aktyvių kultūrininkų. E. Brastinis buvo nužudytas, Visuomis
mirė 1944m. Atėjo ilgi priespaudos metai. Tačiau užsimezgę dvasiniai judė
jimai neišnyko.

Pokario Romuvos apraiškos
Kai kurie represuoti Romuvos judėjimo dalyviai nenuleido rankų ir įka
linti. Stasys Jameikis (1914-1990) gimė prie Sartų ežero, jaunuolis būdamas
susipažino su D. Šidlausku-Visuomiu ir iš jo išgirstą Romuvos idėją brandino
visą gyvenimą. Patekęs, kaip daugelis Lietuvos inteligentų, į komunistinius
lagerius, Intoje įkūrė slaptą Romuvos organizaciją, kurios tikslas buvo padėti
lietuviams išsaugoti žmogiškumą ir tautinę dvasią. Svajota, kai bus galimybė,
suvienyti aisčius ir sukurti Lietuvos - Latvijos valstybę su nauja sostine Ro
muva prie Sartų ežero. Grįžusiam iš įkalinimo į Lietuvą KGB 1960m. mė
gino sudaryti "Romuvos" bylą, bet tuo metu dar tęsėsi politinis atšilimas, ir
romuviečiams buvo dovanota. Vis dėlto spaudoje jie buvo išgarsinti ir apjuo
dinti - 1964 m. "Tiesoje" ir straipsnių rinkinyje "Nematomas frontas" žo
džiais, vėliau Romuva dar veikė ir Vorkutoje (17:9).

Ramuva - etnokultūrinio judėjimo variantas
Tolimesnė Romuvos istorija susijusi jau su kitomis Lietuvos istorinėmis ir
politinėmis sąlygomis. Tik "atšilimo laikotarpiu" - septintajame dešimtme
tyje - prasidėjęs kraštotyros judėjimas išjudino lietuvių tautines-kultūrines
iniciatyvas.
1967 m. Kernavėje buvo surengta senovinė Rasos šventė, kuri ženklino
pagoniško atgimimo pradžią. Tuojau po Šventės buvo įkurta Ramuvos organi
zacija, kurios pavadinimas tiesiogiai rodė Romuvos tradicijų tęsimą (žr.
Ramuva, 1998, Nr. 4).
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Pradėjusi platų etnokultūrinį judėjimą, atkurdama senovinius papročius,
Šventes, propaguodama liaudies dainas, Ramuva siekė baltų pagoniškos kul
tūros prikėlimo.
Folklorinių ansamblių spartus kūrimasis, kraštotyros masinis populiaru
mas buvo ryškiausias to meto reiškinys (18).

Čia svarbu pažymėti judėjimo atsigręžimą į lietuvių gyvąją tradicinę kul
tūrą (folklorą, papročius ir kt.). Buvo padaryta išvada, kad pagoniškosios
tradicijos yra gyvos ir nesunkiai atrandamos liaudies kultūroje. Atkuriamos
senosios religijos apeigoms nereikia išradinėti nei giesmių, nei maldų, nei
kalendoriaus ir pan. Užteko tik atidžiau pastudijuoti etnografų bei folklori
ninkų darbus, mokamai panaudoti liaudies dainų rinkinius. Tuo lietuviškoji
Romuva skyrėsi nuo Vakarų neopagoniškų judėjimų, kuriems labiau būdin
gos senųjų religijų knyginės rekonstrukcijos, ir gyvųjų tradicijų skurdumas.
1971 m. Ramuva buvo oficialiai uždaryta, nes sovietų valdžia įžvelgė
jiems nepavaldų nacionalistinio atspalvio judėjimą. Romuvos dvasia neiš
blėso ir toliau, esant visai nepalankioms sąlygomis. 1982 m. įdomūs tuo, kad
buvo aplankyta ir vėl įprasminta spėjama prūsų Romuvos vieta prie Auksinės
upės, netoli Įsrutės (19:25).

Romuva - organizuotas bandymas atkurti senąjį tikėjimą
Ramuva atsikūrė tik laisvėjančioje Lietuvoje 1988 m. ("Ramuva", V.,
1989). Netrukus ramuvėnų rate ėmė formuotis religinis pagoniškas judėjimas.
1992 m. pradžioje oficialiai buvo įregistruota Baltų tikėjimo Vilniaus ben
druomenė Romuva. Tikėjimo pagrinduose sakoma: "Romuva tęsia senąjį bal
tų tikėjimą. Šis tikėjimas visada buvo tautos dvasios neatsiejama dalis ir nie
kada nebuvo jos atmestas ar užmirštas". Naujas ir svarbus teiginys yra šis:
"Baltų tikėjimo Šaltinis - senosios liaudies dainos, padavimai, papročiai ir ki
tas protėvių palikimas. Romuviai švenčia kalendorines, šeimos ir tautines
šventes. Savo apeigas jie atlieka alkuose" (17:4).
Folkloro ir liaudies tradicijų akcentavimas rodo naują Romuvos charak
terį, esmingai besiskiriantį nuo ankstesnių Romuvų (visuomybės ir kt.). Tai
labiau priartino Romuvą prie latvių dievturių, nors jų veikimas Latvijoje geokai skiriasi nuo latvių folklorininkų judėjimo.

Susikūrusioje Romuvoje ilgesnį laiką buvo diskutuojama dėl "tikėjimo
iesų". Nuomonių įvairovė savotiškai padėjo įsitvirtinti vidiniam demokra:izmui ir tolerancijai. Lietuviškoji pagonybė turėjo skirtis nuo visiems įpras:os katalikų bažnyčios. Romuvai nepriimtinos dogmos, hierarchinė bažnyčios
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struktūra, kunigų išskirtinumas. Tačiau kas tuomet turėtų palaikyti stabilumą,
kas turėtų saugoti nuo chaoso? Romuviai, praėję folkloro ir kraštotyros mo
kyklą, neabejoja, jog tokiu Romuvos šventraščiu yra etninė tradicija, kurios
pagrindinį turinį sudaro folkloras, papročiai, tradicinė pasaulėjauta. Šioje
tradicijoje atmetamos krikščioniškos apnašos, kaip nereikšmingos. Čia prisi
menamas M.Gimbutienės pasakymas, jog lietuvis - tai pagonis, padengtas
plona krikščionybės plėvele.
Atgavusioje nepriklausomybę Lietuvoje Romuva aktyviai dalyvavo įvai
riuose tautiniuose ir valstybiniuose renginiuose. Netrukus buvo sumūryti au
kurai Vilniuje Gedimino kapo kalne, Verkiuose. Jų atsirado ir kitose vietose.
1991 m. buvo minimos LDK Gedimino 650 mirties metinės. Iškilmės vyko
Senuosiuose Trakuose, kur buvo sukrautas ir užkurtas aukuras, prie kurio
giedojo "vaidilutės" - sutartinių giedotojos. Vydūno iškilmingame perlaido
jime prie Rambyno 1991 m. dalyvavo Romuvos giedotojai, su pagoniškom
apeigom nulydėję karstą iki pat kapo duobės. 1993 m. Prezidentinės vėliavos
pašventinime Romuvos grupė atliko svarbų vaidmenį. Tai sukėlė diskusijas,
kuriose nepasitenkinimą reiškė katalikai. 1994m laidojant M.Gimbutienės
(kuri karštai rėmė Ramuvos judėjimą) palaikus, Romuva atliko svarbias pa
goniškas apeigas ir su degančia ugnimi lydėjo urną į Kauno Petrašiūnų kapi
nes (19:138).
Kai Romuva atsikūrė Vilniuje, jos pasekėjų atsirado ir kitose Lietuvos
vietose - Kaune, Telšiuose ir kitur. Šalia Telšių gyvenantis tautodailininkas
Adolfas Gedvilas 1993 m. surengė Šatrijos kalno ugnies atkūrimo šventę, kuri
toliau kartojama kiekvienais metais liepos vidury. Atkurtą ugnį A. Gedvilas
pernešė į savo namus, kuriuos jis pavadinęs "Karaliaus Ringaudo dvaru", jie
verti to pavadino dėl savo puošnumo. "Šventoji ugnis", kaip ją vadina Ged
vilas, dega nuolatos, negesinama (19:138).

Pagonybės paieškos lietuvių išeivijoje
JAV prieš karą buvo kuriamos visuomiečių grupės, tačiau, matyt, jos
buvo trumpalaikės ir šiandien JAV apie jas žinių nebeliko. Karo metų ir po
kario emigracijoje būta pagoniškos orientacijos tautininkų. Dailininko V. Vai
tiekūno žiniomis, Amerikoje kai kurie lietuviai ieškojo būdų, kaip atgaivinti
senąjį lietuvių tikėjimą. V.Alantas savo istoriniuose romanuose aukštino se
nąją pagonišką tradiciją, jis rašė: "O ypačiai aš stengiausi grąžinti pagarbą,
autoritetą ir meilę mūsų prosenolių senajam tikėjimui, kuris vaidino, saky
čiau, lemiamą vaidmenį dorojant tautinį charakterį, kuriant lietuvių kultūrą"
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(20:8). Bendramintis M. Aukštuolis daug rašė apie senąjį tikėjimą, bet tie
raštai išliko tik rankraščiuose. Jį cituoja jo bičiulis V.Vaitiekūnas: "vien tik
mūs tauta garbina Praamžių - tikrąją dievybę. <...> Mūsų tikyba ne porą
tūkstančių metų vien turi, o daug milijonų ir plečia vis savąjį tūrį" (21:30).
Pats V. Vaitiekūnas (g. 1906) grįžo į nepriklausomą Lietuvą 1995 m. ir išleido
minėtą knygą, bei savo tapybos darbų albumą. Apie senąjį tikėjimą rašo taip:
"Lietuvių tauta turi tęsti savo garbingo tikėjimo papročius. Iš tikrųjų ji nėra
nuo viso to labai atitrūkusi. Lietuviai dar tebepraktikuoja savo senojo tikė
jimo įvairių Švenčių papročius. Tebekūrenami laužai, aukurai, tebešvenčiamos senosios Šventės. Intelektualiai patobulėjusi lietuvių tauta ima suvokti
reinkarnacinę - pakartotinę atgimimo sampratą. Todėl savaime atpuola viso
kių dievybių ir stabų garbinimas".
Lietuvių atkurtoji Žinyčia-Veda turėtų tapti atgimimu, lietuvių tautinio ir
dvasinio sielos kulto vietove, kur filosofinis mąstymas, senoji liaudies išmin
tis ir menas, dominuotų etinio ir etninio ugdymo elementai (21:15). Tačiau
šitos išeiviškos grupės pozicija gerokai skyrėsi nuo Romuvos, kurioje svar
biausios buvo etninės tradicijos, todėl liko tik platesnio Romuvos judėjimo
epizodu.
Romuvos šalininkų atsirado ir pačioje Amerikoje. Filologas A.Dundzila
1992 m. Čikagoje įkūrė Romuvą, kurios skyrelių susikūrė ir kituose mies
tuose. 1994 m. Kanadoje pradėtas leisti anglų kalba žurnalas "Sacred Serpent" (Šventasis žaltys). Žurnalą leido Kanados Romuva, redagavo Vilija
Witte, jo išėjo tik šeši numeriai, bet susidomėjimas buvo sukeltas nemažas

(22:91).

Tarptautiniai Romuvos ryšiai
Gana greitai Romuva ėmė megzti tarptautinius ryšius. Paaiškėjo, jog pa
našių neopagoniškų grupių yra kitose Europos šalyse ir JAV. Kasmet vyko
susitikimai su kitų šalių bendraminčiais. Lietuvos Romuva, būdama pusiau
kelėje tarp Vakarų ir Rytų Europos, tapo savotišku susitikimų centru. Slavų,
vokiečių ir kitų kaimyninių šalių neopagoniškų grupių atstovai ėmė rinktis
Romuvos stovyklose ir formuoti bendradarbiavimo struktūras. Pagaliau
1998 m. Vilniuje buvo sušauktas "Pasaulio etninių religijų kongresas", ku
riame susitiko 20 šalių pagoniškų organizacijų atstovai. Buvo priimta dekla
racija, kurioje kreipiamasi į pasaulio visuomenę su priminimu, jog tautų etni
nės tradicijos yra gyvos, o besikuriantis kongresas ketina jas ginti ir padėti

išlikti (23:201). Šie plataus masto susitikimai atskleidė kai kuriuos svarbius
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neopagoniško judėjimo ypatumus. Minėto kongreso metu buvo iškilusi dis
kusija dėl kongreso pavadinimo. Dauguma dalyvių buvo prieš termino "pa
gonybė" vartojimą, o po ilgesnių svarstymų buvo priimtas "etninės religijos"
pavadinimas. Tokiu būdu buvo iškeltas etniškumo principas, kaip svarbiausia
vertybė. Svarbi tokio sutarimo pasekmė buvo ta, kad buvo atsiskirta nuo gana
plataus Vakarų pagonių judėjimo, kuriam etniškumas svetimas. Kaip pavyzdį
galima paminėti gana didelę Anglijoje centrą turinčią "Pagan federation"
(Pagonių federacija) organizaciją.
Romuva atsidūrė tokio tarptautinio sąjūdžio centre todėl, kad jos etniš
kumas tapo pavyzdiniu. Visa eilė besiformuojančių etnopagoniškų judėjimų
atidžiai seka Romuvos veiklą ir atitinkamai koreguoja savo organizacinius ir
idėjinius dalykus.
Romuva, akcentuodama savo etniškumą, jį aiškiai atskiria nuo tautiš
kumo. Paskutinėse ideologinėse formuluotėse teigiama, jog Romuva nesiri
boja tik lietuviškomis etninėmis tradicijomis. Pavadinimas "Baltų tikėjimas"
reiškia orientavimąsi į senąjį baltų regioną, kuriame šiandien gyvena įvairia
tautė visuomenė. Tokiu būdu atmetamas nacionalizmo ekscesas ir iškeliamas
svarbus šiuolaikinio žmonių sambūvio principas "vienovė įvairovėje", tarp
kitko, buvęs ir minėto kongreso šūkiu.
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LITHUANIAN FAITH AFTER CHRISTIANIZING
OF THE STATE
Jonas Trinkūnas
Lithuanian Institute of Philosophy and Sociology

S u m mary
The article reveals the dynamic of the ancient (pagan) Lithuanian faith
after the officia! christianizing of the State and the change of attitudes towards the faith. The author declares that the official act didn't mean the annihilation of the pagan faith. It had different forms of surviving in the different
sočiai strata, completely different in the Iife of peasants or noble intelligence.
The peasant pagan faith was surviving till the end of 18 century. The 19
century means the beginning of fast sočiai and national changes which have
influenced the changes of religious orientations too. The Christians attitudes
and traditions came to force step by step.
The rebirth of Lithuanian national consciousness has played the positive
role in maintaining propaganda attitudes, as an ideal time of Lithuanian statė.
The Lithuanianism has been understood as paganism. The article shows the
examples of attitudes towards paganism among famous political, cultural
workers from the times of "Aušra" till the reestablishing of the statė. The
efforts of restoring the ancient faith ("visuomybė", for example) revealed in
the period of independent Lithuania,
The communist occupation has destructive influence towards different
sočiai and religious movements. But nevertheless there were several attempts
and examples of conscious pagan activities. The Romuva (old Baltic faith
community) renevved its activity and had official recognition in 1992 in inde
pendent Lithuania.
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ISTORINĖ SOCIOLOGIJA: LIETUVOS GYVENTOJŲ
SOCIALINĖS DEMOGRAFINĖS CHARAKTERISTIKOS
ISTORINIUOSE ŠALTINIUOSE
Eugenija Krukauskienė
Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas

Šio dešimtmečio mokslo darbuose galima pastebėti istorijos ir sociologi
jos mokslų suartėjimo tendencijas. Šį procesą skatina ta aplinkybė, jog abiejų
mokslų objektai išsiplėtė (nėra ribojami ideologinėmis priemonėmis), tapo
prieinama daugiau šaltinių ir pan. Vakarų šalyse istorinė sociologija turi di
desnę patirtį nei Lietuvoje, nors istorijos ir sociologijos mokslų suartėjimo
tikslingumą apibrėžė dar Petras Leonas: "Dėl istorijos filosofijos ir sociolo
gijos santykio galima visų pirma pasakyti, kad tas santykis yra panašus į sta
tistikos su istorija santykį. Istorija duoda faktus, o statistika juos derina ir
nustato faktų santykius" (1: 16). Be istorinio konteksto sociologijoje būtų
neįmanoma apibrėžti daugelio terminų ir sąvokų. Antai sociologas Vytautas
Kavolis pateikė kultūros apibrėžimo paieškų išvadą: "Kultūros visumą api
brėžia ne logika, bet istorija" (2:26).
Istorinės sociologijos objektas apima ne tik esamas, bet ir buvusias vi
suomenės grupes. Istorinė sociologija gali būti suvokiama dvejopai: 1) kaip
istorinė analizė, atliekama socialiniame kontekste, 2) kaip sociologija, besi
remianti istoriniu fonu. Sociologiniuose darbuose galima rasti abiejų analizių
pavidalų. P.Abrams pateikė tris istorinės sociologijos teorinius interesus:
1) istorinė sociologija skiria ypatingą dėmesį perėjimui į modernią visuomenę
kaip istoriniam procesui, 2) ji įžvelgia daugelį problemų ir santykių, anali
zuodama individų gyvenimo istorijas socialiniame kontekste, 3) žmogaus
veiklos ir socialinės struktūros dinaminė sąveika suvokiama ne kaip abstrakti
problema, o kaip pasaulio istorijos empirinis klausimas (3).
Didėjant kokybinių sociologinių tyrimų reikšmei, vis dažniau sociologai
pasitelkia istorinių dokumentų, gyvenimo istorijų analizę, kuri yra įprasta
istorikams, antropologams. Tam tikro gyvenimo rekonstrukcijos iš istorinių
šaltinių turi senas tradicijas, siekiančias Plutarcho laikus ir jo veikalą "Gyve
nimo aprašymai".

Istorijos ir sociologijos mokslų sankirtoje neapsieinama be demografijos
metodų. Šie metodai istorinėje sociologijoje paprastai naudojami aptariant

42

EUGENUA KRUKAUSKIENĖ

socialines gimstamumo, mirtingumo ir migracijos sąlygas. Vienas iš jų "Šeimyninės rekonstrukcijos" metodas: kurių nors šeimų pagrindiniams de
mografiniams įvykiams - gimimams, mirtims ir vedyboms - analizuoti nau
dojami įrašai bažnytinėse knygose. Šis metodas leido anglų mokslininkams
permąstyti tradicinius sociologinius požiūrius į šeimą, gimstamumą ir socia
linę sudėtį, į socialinius pokyčių aspektus (4). Iš dalies buvo sugriautas mitas
apie sudėtinę (gimininę) šeimą ikiindustrinėje Europoje. Taip pat šie metodai
naudojami ir rasinių, tautinių ar religinių bendruomenių vaizdui atkurti; čia
remiamasi įvairių gyventojų surašymo duomenimis.

Gyventojų surašymo duomenys ir bendruomenių rekonstrukcijos
Gyventojų surašymo duomenų panaudojimo pavyzdys rasinių ir religinių
bendruomenių rekonstrukcijai yra Charleso Hirschmano tyrimai, aprašomi
Benedicto Andersono (5). Charlesas Hirschmanas nagrinėjo gyventojų sura
šinėtojų, dirbusių britų kolonijose Azijoje nuo XIX a. pabaigos iki šio am
žiaus pabaigos, darbo rezultatus - surašymo lapų faksimiles. Iš surašymo
duomenų analizės jis padarė dvi pagrindines išvadas: l)per kolonijinį laiko
tarpį gyventojų surašymo kategorijos vis pastebimiau ir pabrėžtiniau virto
rasinėmis, 2) religinė priklausomybė, kaip svarbiausia gyventojų surašymo
kategorija, ilgainiui išnyko.

Religinė priklausomybė buvo fiksuojama ir Lietuvoje atliktų gyventojų
surašymuose. Lietuvos mokslininkų darbuose, kuriuos galima priskirti istori
nei sociologijai, dažniausiai nagrinėjamos kalbos, tautybės ir religijos tarpu
savio sąveikos problemos remiantis ankstyviausių gyventojų surašymo duo
menimis. Z.Zinkevičius, ypač išsamiai nagrinėdamas šias problemas, XIXa.
oficialius surašymo duomenis lygino su kitais tautinės sudėties aprašymais ir
atskleidė jų nepagrįstumą (6:194). Jo manymu, d'Ekertas prie XIXa. Piet
ryčių Lietuvoje gyvenusių lenkų priskyrė katalikus baltarusius, o Koreva,
norėdama sumažinti "nerusų" skaičių, aiškiai padidino baltarusių skaičių lie
tuvių ir lenkų nenaudai, todėl atkuriant to meto lietuvių skaičių, jų kalbą ir
religiją, labiau verta tikėti 1860 m. surašymo duomenimis. Pirmiausia todėl,
kad visi oficialiosios statistikos sudarytojai buvo nelietuviai, todėl įtarti jų
lietuvių palaikymu negalima, o duomenis jie daugiausia rinko per klebonus,
anaiptol nesuinteresuotus didinti lietuvių dalies. Todėl Z. Zinkevičius net

daro išvadą, kad iš tikrųjų lietuvių galėjo būti daugiau, negu rodo oficialioji
statistika.
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Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto Etnosociologijos skyriaus
darbuotojai 1989-1990m. Pietryčių Lietuvoje atliktų tyrimų rezultatus inter
pretavo istoriniame kontekste, atskleisdami tautinių pokyčių raidą ir priežas
tis (7:50-51). Ypač iškalbinga gudų tautinė rekonstrukcija. Pagal 1989m.
gyventojų surašymą jų Lietuvoje tėra 1,1%, tačiau XIXa. net ir dabartinės
Lietuvos ribose jų buvo fiksuojama kur kas daugiau. S. Platerio 1825 m. "Eu
ropos rytinės dalies geografijoje" pateikiamais duomenimis, gudų tuometi
nėje Lietuvoje būta 4,1%, 1862 m. M. Lebedkino "Vestnik Jugozapadnoi Rosii" duomenimis - 17,42 %, o pagal 1897 m. Rusijos imperijos visuotiną sura
šymą - jų padaugėjo iki 42 %. Pirmiausia tam turėjo įtakos 1874 m. Petrapi
lyje susirinkusių mokslininkų priimtas sprendimas kalbą pripažinti svar
biausiu, nors ir ne vieninteliu tautybės skiriamuoju bruožu, kas ir buvo reali
zuota per 1897 m. gyventojų surašymą. Be to, gudai, būdami slavais, galė
dami geriau susikalbėti su įvairiais vietinės valdžios atstovais - caro valdinin
kais ir pareigūnais, carinės priespaudos metais Lietuvoje mažiau jos patyrė
negu lietuviai.
Lietuviai šimtmečiais gyveno kaimynystėje su gudais. Tad ši kalba buvo
pažįstama, reikalui esant ja galima buvo susikalbėti ir su lenkais. Todėl ji
ypač ėmė plisti Rusijos imperijos valdymo metais ir tarp lietuvių. Gudų kalba
įgijo universalios bendravimo su slavais kalbos reikšmę. Lietuviška gudiška
dvikalbystė ilgainiui atvedė tam tikrą Lietuvos gyventojų dalį prie vienkalbystės gudų kalba. O ir rusams lietuvių gudėjimas buvo politiškai naudingas,
buvo visokeriopai skatinamas. Taip galima paaiškinti gudų katalikų religinės
bendruomenės padidėjimą buvusių lietuvių katalikų sąskaita. Savo ruožtu at

sirado prielaidos ateityje pagal katalikų tikėjimą daliai gudų užsirašyti lenkais
gyventojų surašymuose, kuriuose apie tautybę jau buvo sprendžiama ne pagal
kalbą, o pagal tai, kuriai tautybei save priskiria surašomasis.
Lietuvoje pirmas gyventojų surašymas XIXa. buvo atliktas 1860m. Ru
sijos centrinio statistikos komiteto pavedimu. Jam vadovavo M.Lebedkinas,
o vykdė katalikų ir stačiatikių kunigai. Mažesnes religines bendruomenes su
rašė gubernijų statistikos komitetai. Šiame surašyme daugiausia buvo fiksuo

jama gyventojų tautybė ir religija. Pagal šių dviejų požymių santykį galima
spręsti apie to meto Lietuvos visuomenės bendruomeninį gyvenimą.
Kazys Pakštas, Bostone išleistoje "Lietuvių enciklopedijoje" pateikdamas
minėto gyventojų surašymo kiekybinius dydžius, aptarė ir to meto tautines ir
religines bendruomenes (8:438-440). Ypač jis pabrėžė laikotarpio poveikį

baltiškų tautų nykimui ir religinio požymio įsigalėjimą bei jo įtaką tautybės
fiksavimui. Tuo tikslu jis pateikė jotvingių pavyzdį. Pagal 1860m. gyventojų
surašymą jotvingių buvo 30 927. Visi jie buvo stačiatikiai, savo kalbos ne-
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mokėjo ir gyveno tik tose apskrityse, kurios priėjo prie Bieloviežo girių.
M. Lebedkinas, aptardamas surašymo duomenis "Zapiski Imp. Rusk. Geogr.
Obščestva, 3", rašė, kad jotvingiai ryškiai skiriasi nuo gudų ir lietuvių
šiurkščiais papročiais ir žiauria išvaizda, o kalba jie gudų tarme su lietu
višku tarimu.
Galima padaryti išvadą, kad stačiatikiai kunigai, 1860 m. surašydami val
džios pavedimu jiems priklausančios stačiatikių religinės bendruomenės na

rius, apie tautybę sprendė ne tik pagal religiją ir kalbą: jie gerai pažinojo ti
kinčiuosius, žinojo jų kilmę ir ją užfiksavo tautybės pavidalu.
Kituose gyventojų surašymuose, kurie buvo atliekami po 1863 m. suki
limo ir kurie, K. Pakšto manymu, buvo neobjektyvūs, jotvingiai buvo priskirti
stačiatikiams slavams pagal religijos požymį. Greičiausiai jie papildė gudų
skaičių, nes kalbėjo gudų kalba. Po sukilimo numalšinimo oficialioji rusų ir
net vokiečių statistika įvairiais metodais didino rytų slavų ir mažino lietuvių
skaičių.
Jau iki 186Om. surašymo laikytos seniai išmirusios jotvingių tautos nyki
mo vaizdą gali papildyti lietuvių salų slavų apsuptyje istorinis likimas. Lie
tuviai, kurie 1860m. surašymo metu buvo stačiatikiai, po dvidešimties metų
jau nekalbėjo lietuviškai ir todėl nebuvo priskiriami lietuviams. K. Pakštas,
atkurdamas to meto lietuvių religinių bendruomenių vaizdą, padarė išvadą,
kad stačiatikybė skatino lietuvių kultūrinį pasyvumą - jie nesukūrė jokios lie
tuviškos organizacijos, neišleido jokios knygos ir pan., nors to meto stačia
tikių kunigai laikė juos lietuviais. Be to, jo manymu, ne tik religija, ne tik
teritorinė izoliacija, tokia kaip jotvingių, bet ir gyvenimas paribyje skatino re
čiau vartoti, o laikui bėgant ir užmiršti lietuvių kalbą, tokiu būdu artėjant į su
siliejimą su paribyje gyvenančiom tautom.
Šį procesą K.Pakštas apibūdino kaip dekuitūrizaciją ir po to sekančią
akuitūrizacija su slavais, o Mažojoje Lietuvoje - su germanais. Lygindamas
kelių surašymų duomenis, K. Pakštas išskyrė subjektyvius ir objektyvius su
rašymo metodus. Objektyviu jis vadino tą surašymo metodą, kuomet žmo
gaus tautybė užrašoma taip, kaip atrodo surašinėtojui, subjektyviu - kuomet
surašoma taip, kaip atrodo surašomam subjektui. Jo pastebėjimu, 18601861 m. gyventojų surašymas pasižymėjo tuo, kad jame vyravo objektyvūs
surašymo metodai, o vėlesniuose - subjektyvūs.
1884 m. lenkų geografiniame žodyne ("Slownik geograficzny", 15) lietu
viais vadinami tie, kurie yra lietuviai pagal kilmę, o ne pagal kalbą (9: 330).
189Om. Vilniaus gubernijos maršalka Adomas Plateris išplatino anketą,
kuria mėgino užfiksuoti lietuvių kalbos plotą, nes, jo manymu, surašymo
duomenimis negalima pasikliauti. Jo nurodymu seniūnai kiekviename kaime
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turėjo surinkti žinias, kuria kalba gyventojai kalba namuose, kuriai tautai
save priskiria ir kiek tarp jų yra raštingų. Apibendrinęs duomenis, jis galėjo
spręsti apie kalbines ribas, apie lietuviškų ir slaviškų valsčių skaičių, nors į
apklausą miestiečiai nebuvo įtraukti.
Šios anketos duomenys apie raštingumą yra neišsamūs, nes nemaža žmo
nių neatsakė į tą klausimą, bet daug kur Vilniaus gubernijoje buvo rasta ra
šančių lenkiškai, lietuviškai (nors lietuvių raštas buvo tuo laiku uždraustas) ar
rusiškai, nebuvo rasta gudiškai rašančių. Apskritai raštingesni buvo lietuviški
valsčiai, o ne slaviški. A. Platerio darbas, kurį Anonimo vardu paskelbė
1898m. Lenkų Mokslų Akademija, priskirtinas istorinės sociologijos sričiai
ir sudaro galimybes ne tik susidaryti vaizdą apie tautines bendruomenes, bet
ir atkurti to meto kaimo Seimų išsilavinimą. Socialinį vaizdą apie to meto
šeimas galima susidaryti ir atliekant to meto bažnytinių įrašų analizę.

Įrašai bažnytinėse knygose
Bažnytinių įrašų analizė dažniausiai vartojama antroponimikoje tyrinėjant
asmenvardžius. Z.Zinkevičius yra išnagrinėjęs Vilniaus Šv. Jono bažnyčios
1602-1615 m. santuokų ir 1611-1616m. krikšto registracijos knygas (10).
Šiose bažnytinėse knygose įrašai daryti lenkų ir lotynų kalbų mišiniu. Jose
yra daugiau informacijos nei vėlesnėse ar perrašytose knygose. Be datų ir pa
vardžių, minėtose XVII a. knygose nurodomi asmens amatas ir pareigos, yra

įvairių jį liečiančių papildomų įrašų. IŠ tų visų įrašų galima spręsti apie socia
linę gyventojų struktūrą, jų darbinę veiklą bei gyvenimo sąlygas, papročius.
Pagal atliekamą darbą galima susidaryti išsamų vaizdą apie XVII a. vil
niečių verslus. Ypač populiari tuo metu buvo statybininko profesija. Tyrinė
tojas prof. Z.Zinkevičius suskaičiavo, kad 1604m. santuokų įrašuose dailidės
sudaro net apie 10%, po 6% nuo visų amatininkinių prievardžių sudarė mūri
ninkai ir dažytojai (10:60). Būta ir mūrininkių moterų. Iš kitų statybinių pro
fesijų minimi plytų gamintojai, lentų pjovėjai, tiltų statytojai, gatvių grindė
jai, skiedrų stogui dengti dirbėjai ir pan.
Kaip matome, Vilniuje vyko intensyvi veikla - turėjo darbo mūrininkai ir
tiltų statytojai. Miestas statėsi, medinius pastatus keitė mūriniai, - socialinis
poreikis nulėmė profesijų populiarumą.
Reikšmingą dalį to meto amatininkų sudarė baldų ir namų apyvokos
reikmenų gamintojai: kalviai, tekintojai, šaltkalviai, katiliai, skardininkai,
auksakaliai ir kitokio metalo apdirbėjai. Kaip rodo įrašai bažnytinėse kny
gose, to meto amatai buvo labai smulkiai specializuoti, nes minimi spynų ir

46

EUGENIJA KRUKAUSK1ENĖ

kapoklių gamintojai, peilių gamintojai bei galąstojai, vinių ir adatų dirbėjai,
laikrodininkai. Akivaizdu, kad tarp to meto vilniečių populiarūs ne tik atvež
tiniai, bet ir vietiniai gaminiai.

Iš medžio apdirbėjų populiariausi staliai, kubiliai, račiai, rėčių ir statinių
lankų gamintojai, užrakinamų dėžučių darytojai. Dažnai minimi puodžiai,
stikliai, virvių ir pintinių pynėjai, dervininkai, muilo virėjai. Ypač turėjo pa
klausą su drabužių ir apdarų gamyba susijusios profesijos: įrašyti 6%
siuvėjų, 5% kepurių gamintojų, o dar minimi pirštinių, kojinių gamintojai,
pūkų dirbėjai.
Galima spręsti, kad tuo laiku buvo didelė baltų kailių paklausa, nes baltušnykai - baltų kailių dirbėjai - sudarė 5% įrašų. Minimos įvairios kailių
dirbėjų ir odminių specializacijos: minkštų kailių, zomšo gamyboje, Šikšnų
dirbimas. Tuo metu Vilniuje gyveno daug kilmingų žmonių, kurie rūpinosi
savo išvaizda. Jeigu peržvelgsime XVII a. kilmingųjų portretus, tai pamaty
sime, kad daugumos vyrų apsiaustai apvesti kailiu.
Tuo metu klestėjo ir maisto gamybos verslas: vyrai ir moterys nurodomi
kepėjais ir virėjais, duonos ir pyragų gamintojais, pienininkais, žuvininkais.
Bet šias profesijas populiarumu pralenkė druskininko - sūdytojo darbas. Šie
įrašai sudarė 6% amatininkiškų profesijų. Akivaizdu, kad vilniečiai nebuvo
vegetarai ir vartojo daug sūdytos mėsos.
Buvo ir vyno, giros, degtinės gamintojų. Bet juos pralenkė salyklininkai jų net 7%. Autorius padarė išvadą, kad tuo metu tikriausiai buvo populiaru
alų gamintis namie, nes aludarių palyginus nedaug, o nemažai apynių paruoŠėjų ir ypatingai daug salyklininkų. Taigi XVIIa. pradžios vilniečiai buvo
alaus mėgėjai. Sprendžiant iŠ įrašų^ smuklininkės buvo moterys.
Prekyba buvo labai specializuota, nes Z.Zinkevičiaus XVIIa. pradžios
Šv. Jono bažnyčios knygų įrašų vertimuose į lietuvių kalbą nurodomi kaulininkai, karvelininkai, prekiautojai šienu, avižomis ir pan.
Galima manyti, kad tuo metu Vilniuje reikėjo ir nemaža raštininkų, nes jie
sudaro 3 % minėtų įrašų. Jie dirbo pilyje, kapituloje, miesto įstaigose. Taip
pat nemažą dalį įrašų sudaro vertėjai, spaustuvininkai, knygrišiai, pasitaiko ir
studentų, užregistravusių santuoką.
To meto Vilniuje telkėsi ir įvairaus rango kariškiai, nes tuokėsi įvairūs ka
reiviai, - lengvai ginkluoti pėstininkai, asmens sargai, patrankininkai, šauliai
ir 1.1., taip pat su laipsniais - vėliavininkai, šimtininkai, kapitonai, net kara
liaus leitenantai, kuopos vadai, generolai ir pan. Buvo išvystyta ir ginkti ga
myba: būta kardininkų, parakininkų ir kt.
To meto socialinėje struktūroje būta ir transportininkų, pagal tuo metu
populiarias transporto rūšis (vežėjų karietomis, valtininkų, sielininkų, įvairių
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maisto išvežiotojų bei tiekėjų), komunalininkų (sargų, vartininkų, budėtojų,
kiemsargių, žibintų prižiūrėtojų, skalbėjų, kirpėjų, barzdaskučių, kasėjų, san
dėlininkų ir pan.)- Tarp medicinos darbuotojų vaistininkų pasitaikė daugiau
nei gydytojų, tai rodo tam tikrą medicininės pagalbos būklę - pirmąją pa
galbą suteikdavo vaistininkai.
Visą infrastruktūrą valdė miesto valdžia, tai atsispindėjo bažnytinių knygų
įrašuose: tuokėsi burmistrai, raktininkai, vaitai, seniūnai, tijūnai, mokesčių
rinkėjai, muitininkai, teisėjai, teismo tarėjai, advokatai, teismo vykdytojai ir
kiti įvairūs valdininkai, kaip autorius pažymi, net miesto budelis.
Įrašuose atsispindėjo ir valdovo rūmų dvariškių struktūra bei meninis to
meto Vilniaus elitas - taip ir žymima įrašuose, kad tuokiasi Jo mylistos kara
liaus dvariškis ar Jo mylistos karaliaus muzikas, ar arfininkai, vargonininkai,
akomponiatoriai, trimitininkai, būgnininkai, smuikininkai, dainininkai ir pan.
Pasitaikė įrašų, atspindinčių to laikmečio moralę, kad jaunoji pati prisie
kusi ar užtikrinę liudytojai, kad jaunoji neturi kito vyro, kad dalyvauja jauno
sios pirmojo vyro, su kuriuo ji išgyveno be šliūbo šešerius metus, sūnus, kad
krikštijamas neteisėtas vaikas (kartais nurodomas spėjamas tėvas). Pasitaiko
atvejų, kad krikštijant pamestinuką krikšto tėvai - tituluoti didikai, todėl da
roma išvada, kad gali būti sąmoningai pamestas neteisėtas vaikas (10:40).
Šv. Jono bažnyčios krikšto knygose populiariausias Jono vardas. Kadangi
jis kartodavosi kelerius metus, galima daryti išvadą, kad naujagimiams daž
nai parinkdavo vardą pagal bažnyčios globėją, nors Šiaip gyvavo tradicija
duoti vardą atsižvelgiant į gimimo dieną.
Galima spręsti ir apie Vilniaus gyventojų kilmę, ankstesnę gyvenamą
vietą, taip pat pagal galimus pokyčius vėlesnėse bažnytinėse knygose stebėti
gyventojų struktūros ir veiklos raidą.
Ankstyvosiose bažnytinėse knygose prie nevietinės kilmės gyventojų pa
žymima tautybė, nurodoma, iš kur atvykęs (10:44). Bet tai tik duomenys apie
katalikus (kito tikėjimo žmonės tuokėsi savo bažnyčiose), todėl negalima
kalbėti apie tirtos vietovės gyventojų tautinę sudėtį ir migraciją apskritai.
Nors sunku ką plačiau pasakyti apie migrantus iŠ kitų valstybių, apie vietinę
migraciją galima kalbėti gana išsamiai, nes katalikai ir XVI-XVIIa. sudarė
nemažą dalį gyventojų. Štai Vilniaus miestą (pagal Šv. Jono bažnyčios knygų

įrašus) papildydavo kaip ir šiais laikais atvykėliai iš artimiausių priemiesčių
ir rajonų: Giedraičių, Maišiagalos, Medininkų, Šalčininkų, Trakų, Valkinin
kų, Rudnios, Siesikų, nemažai iš Kauno. Taip būdavo fiksuojama gyventojų
kilmė - iš kurios vietovės kilęs. Iš įrašų galima padaryti išvadą, kad vietiniu
tuo laiku buvo laikomas gimęs tame mieste ar vietovėje.

48

EUGENUA KRUKAUSKIENĖ

Originalių senųjų bažnytinių knygų nedaug teišliko, o perrašant papil
doma informacija dažniausiai nebūdavo fiksuojama. Štai 1555 m. karalienės
Bonos pastatytos Inturkės bažnyčios ankstyviausios santuokų ir krikšto kny
gos prasideda 1798 m., bet ir tos perrašytos. Šio tipo knygose taip pat atsi
spindi tam tikras to meto socialinis kontekstas, nors ir iabai fragmentiškas.
Išanalizavus 1789-18OOm. krikšto įrašus (jie padaryti lenkų kalba), galima
pastebėti, kad tėvai apibūdinami arba "šlėktos" arba "dirbantieji", nenurodant
konkrečios profesijos, arba kad socialinės padėties negalima išskaityti seno
joje knygoje (Ist.arch. F. 604 Ap.34 B. 1). Visi nekilmingi žmonės vadinami
dirbančiaisiais. Tai rodo tam tikrą visuomenės struktūrizavimąsi pagal požiū
rį į darbą. Sugebėjimas gyventi nedirbant jau buvo tam tikras poniškumo po
žymis, nors tuo metu dirbančiaisiais dažniau buvo vadinami dirbantys rankų,
o ne protinį darbą. XVIII a. pradžioje įrašą "dirbantieji" (pracowici) kartais
pakeičia išsireiškimu "paprastos padėties" (stanu prostego).
Iš įrašų taip pat galima spręsti apie tam tikras madas, paplitusias visuose
sluoksniuose. Tuo metu dauguma Žmonių savo vaikams duodavo du vardus,
abu dažniausiai krikščioniškus. Dviejų vardų madą pradėjo kilmingieji, gal
todėl kai kurie šlėktos užrašydavo savo vaikams net tris vardus, ypatingai
sūnums, norėdami pabrėžti savo išskirtinumą. Mergaičių dvigubi vardai gana
reti tuo laiku. Populiariausias vardas buvo Stanislovas, ypač tarp šlėktų. Tai
atspindi to meto gyventojų dvasinę būseną po paskutinio Lenkijos karaliaus ir
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stanislovo Augusto netekties. 1795 m. buvo
įvykęs paskutinis Lietuvos ir Lenkijos valstybės padalijimas. Lietuva beveik
visa, išskyrus Užnemunę, atiteko Rusijai. Stanislovas Augustas buvo privers
tas atsisakyti sosto ir buvo apgyvendintas Gardine. 1976 m. mirus Jekaterinai
II, jis buvo perkeltas į Peterburgą, kur 1978 m. vasario mėnesį mirė.
Taigi analizuojami bažnytiniai įrašai prasidėjo Stanislovo Augusto mirties
metais ir tai galėjo turėti tam tikrą atgarsį Lietuvos Šeimose renkant vardą
savo palikuonims. Pavyzdžiui, Stanislovu pakrikštijo Inturkės bažnyčioje ir
nesantuokinį sūnų šlėktų dukra Barbara Kulikovvska, santuokinį sūnų - šlėk
tos Stanislovas ir Juzefata Giedraičiai bei nekilmingi Gabrielis ir Marcelė M.
Dažnai pasitaikydavo tarp naujagimių ir Augusto vardas, bet abiejų vardų
derinys būtų sukėlęs tiesiogines asociacijas, todėl Inturkės bažnyčioje krikš
tijantys savo vaikus jo vengė, buvo atsargūs naujosios valdžios atžvilgiu.
Nesiskyrė dirbančiųjų ir šlėktų nesantuokinių vaikų skaičius, vyravo pa
našios moralinės nuostatos visuose visuomenės sluoksniuose, juolab kad In
turkės bažnyčioje daugiausia tuo metu tuokėsi ir krikštijo vaikus Inturkės
dvarui priklausantys žmonės. Tai didžiojo kunigaikščio dvaras, iždo sąrašuo
se minimas nuo 1569 m. (11: 52). Vėliau dvaras priklausė privatiems savinin-
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kams. Tiriamuoju laikotarpiu jį buvo beperimą Kontrimai iš Tovjanskių.
Taigi dvaro dirbantieji labai gerai žinojo šlėktų papročius, įpročius, madas ir
neretai jais vadovaudavosi. Analizuojamuose dokumentuose pasitaikė įrašų,
kur dirbančiųjų vaiko krikšto tėvai šlėktos, bet nepasitaikė atvirkščiai - kad
dirbantieji krikštytų šlėktų vaiką. Pavyzdžiui, 1798 m. balandžio mėn. 1d.
šlėktos Tadeušas Stankievičius ir Uršulė Mankiewič krikštija dirbančiųjų
Baltramiejaus ir Sofij os Matiukų sūnų Pranciškų Jeronimą.

Tuokiantis skyrėsi Šlėktų ir dirbančiųjų liudininkų skaičius - pirmųjų trys,
kitų po du. Krikštijant šlėktų vaikus, grafoje "krikšto tėvai" taip pat dažnai
buvo nurodyti trys asmenys, o trečias paprastai kunigas - klebonas, diakonas
ir pan.
Tarp krikštijamų vaikų tirtais metais - berniukų dvigubai daugiau negu
mergaičių, o patyrinėjus suaugusių ir vaikų mirties įrašus pagal lyties požymį
mirimų skaičius nesiskiria. Priežastys gali būti įvairios: pirmiausia atsitikti
nės - santykis gali išsilyginti ateityje; ir neatsitiktinės - pavyzdžiui, berniu
kus suspėjo pakrikštyti, o mergaičių - ne, be to, tuo metu liaudies medicina
turėjo tam tikrų patarimų lyčių reguliavimui ir pan.
Ir mirties, ir krikšto įrašuose pažymimas vaiko gimimo teisėtumas; jei
vaikas neteisėtas, nurodoma "benkartas" arba tiesiog "neteisėtai gimęs", pri
klausomai nuo darančio įrašus vartojamo kasdieninio žodyno ir išprusimo.
Kaligrafiškai rašytuose puslapiuose daugiau informacijos, mėnesiai kartais
rašomi lotyniškai, o ne lenkiškai ir kalba oficialesnė.
Perrašytų bažnytinių knygų informacija, susijusi su socialinėm demogra
finėm charakteristikom, tuo ir baigiasi. Rekonstruoti to meto konkrečias šei
mas pagal vedybų, gimimų ir mirimų įrašus yra netikslinga, nes esama regu
liarių Rusijos imperijos iždo surašymų ("Revizskije skazki").

Iždo surašymo duomenys
Po Lietuvos ir Lenkijos padalijimo 1795 m. Lietuvai paskirtas generalgu
bernatorius N. Repinas paskelbė manifestą, kurio 4 punkte sakoma: "Iždo
skyriaus reikalas laikyti savo betarpiškoje žinioje: pirma, karalys^^s dvarus ir
karaliaus ekonomijas, vadinamas stalo (turtais) ir kitais vardais, kurie liko be
savininko ir yra kieno valdomi Ugi gyvos galvos arba įsakymu už tarnybą,
mokant į iždą kurį nors mokestį arba jo nemokant, žodžiu, kiekvieną esančią
Lietuvoje valstybės ar karaliaus nuosavybę; antra, dvarus mirusių arba nesan
čių Lietuvoje dvasininkų įvairaus rango, taip pat vienuolynų, kurie yra už
Lietuvos sienų, ir tėvonijas, kurias paliko sukilėliai iš kurių visų, išskyrus
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tuos, kurie buvo valdomi ligi gyvos galvos arba įsakymu už tarnybas nemo
kant mokesčių, rinkti iždui žemės mokesčius ir kitas pajamas, kurias Lietuvai
esant Lenkijos valdomai ligi paskutiniojo sukilimo Lenkijoje buvo mokami"
(12). Tuo tikslu dvaruose buvo atliktos revizijos ir surašytos Šeimos.
Inturkės dvaro šeimos buvo surašyto iš karto po to, kai buvo paskelbtas
manifestas - 1795 m. Kilmingieji nebuvo surašomi, užfiksuoti turėjo būti tik
dvaro tarnai ir dvaro sodybose gyvenantys ir dirbantys asmenys. Iš dvaro
surašymo titulinio lapo galima spręsti, kad surašymą atliko vietinis raštinin
kas, nes rašyta kaligrafiška rašysena lenkų kalba (Ist. arch. F. 515 Ap. 15
B. 16). 1811 m. surašymas taip pat lenkų kalba, tik kito raštininko (Ist arch.
F. 515 Ap. 15 B. 188). 1816m. surašymas atliktas rusų kalba (Ist. arch. F. 515
Ap.25 B. 235). Akivaizdu, kad rusų kalba dvaruose pradėjo įsigalėti pasi
traukus Napoleono kariuomenei iŠ Lietuvos.
Išanalizavus pirmojo iždo surašymo duomenis, atsiskleidžia to meto
Šeimų struktūra, nes surašoma buvo fiksuojant Šeimos galvą ir visų kitų šei
mos narių padėtį jos atžvilgiu. Štai Inturkės dvaro Dailidžių kaime 1795 m.
gyveno šešios šeimos, jose 22 vyrai ir 23 moterys. Pirmoje šeimoje šeimos
galva 60m. vyras, 50m. jo žmona, 7m. sūnus, 14m. ir 9m. dukros (pirma
surašomi sūnūs, o po to dukros). Taip pat šeimai priskirti 50 m. samdinys ir
15 m. samdinė (jos nurodytas tik vardas). Antroji šeima - 51 m. šeimos galva,
46m. jo žmona, 9m. bei 6m. sūnūs ir 19m. bei 3m. dukros, be to - 9m.
samdinys ir 19m. samdinė. Trečioji - 40m. šeimos galva, 30m. žmona, 6m.
bei lm. sūnūs ir lOm. bei 4m. dukros, šeimos galvos broliai -50m. ir 35 m.
bei šio paskutinio žmona 40m. Ketvirtoji - šeimos galva 25m. nevedęs vy
ras, 18 m. jo brolis, 16 m. sesuo ir 50 m. brolienė su keturiom dukrom (10, 8,
5 ir 2 metų)- Penktoji - šeimos galva 30m. vyras, jo žmona 20m., Žmonos
brolis 7m., 15m. bei lOm. žmonos seserys, be to, 21 m. samdinys. Šeštoji šeimos galva 50m. vyras, 41m. jo žmona, 22m.,19m., 9m. ir 6m. jo sūnūs
bei 3 m. dukra.
Kaip matome, analizuojamame kaime 1795 m. gyveno trys paprastos va
dinamosios nuklearinės šeimos (tėvai ir vaikai) ir trys sudėtinės šeimos, ku
rias santykinai galima būtų priskirti mišriojo arba pereinamojo tipo paprasto
sioms šeimoms, nes vienoje jų Šeimos galvos vienas brolis vedęs, bet netu
rėjo vaikų, kitoje - Šeimos galva nevedęs, bet gyveno brolienė su vaikais,
trečioje - gyveno žmonos brolis ir seserys. Visose šešiose šeimose gyveno
nedaugiau dviejų kartų - be tėvų, kurie jau galėjo būti mirę arba gyveno ki
tuose dvaro gyvenvietėse su kitais vaikais. Šeimos nedidelės, dauguma buvu
sių sudėtinių daugialinijinių šeimų buvo išsidalijusios. Kad tuo laiku buvo
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paplitusi ir paprastoji, ir sudėtinė šeima, rodo ir gretimų kaimų iždo surašymo
duomenų analizė.
Dailidžių kaimo kaimynystėje esančiame Vaikštėnų kaime tuo metu iŠ
keturių gyvenančių Šeimų viena buvo nuklearinė. Viena - sudėtinė daugialinijinė (tėvas ir du vedę sūnūs su žmonomis ir vaikais). Kitos dvi - netipiškos,
nes paprastoje šeimoje gyveno sūnėnas su šeima, kitoje - žmonos giminė. Šio
kaimo surašymo duomenys išsiskyrė tuo, kad jame tomis pačiomis socialinė
mis sąlygomis vyrų buvo dvigubai daugiau nei moterų (28 vyrai, 12 moterų).
Lepeliškių vienkiemyje gyveno iš viso viena paprasta nepilna šeima, t y.
tik 40 m. vyras su 30 m. žmona, be vaikų, bet kartu nurodoma keturių asmenų
kampininkų šeima. Paprastai Inturkės dvaro sudėtinių šeimų galvos buvo
vyriausieji broliai, tėvai kartu negyveno.
Etnografė A.Vyšniauskaitė pastebėjo, kad sudėtinė autoritarinė šeima,
valdoma tėvo ar vyriausiojo brolio, Rytų Lietuvoje buvo vadinama broliava
(12). XIX a. juridiniuose dokumentuose, kuomet jau galutinai įsigalėjo carinė
tvarka, tokia Šeima apibūdinama valstiečio kiemu ar valstiečių darbo šeima.
Sociologijos teorijose vyrauja nuomonė, kad nuklearinės šeimos papliti
mas susijęs su industrializacijos procesu, nors pripažįstama, kad ir iki pramo
ninės revoliucijos ne visos šeimos struktūros turėjo klasikinę sudėtinės Šei
mos formą. Pagrindiniai šiuolaikinių šeimos sociologų darbai pasaulyje ski
riami nustatyti šeimos struktūrų ryšiams su industrializavimo procesais, Šei
myninio gyvenimo analizei, ypač moters padėčiai Šeimoje (13). Istorinė so
ciologija taip pat orientuojasi į abu Šiuos aspektus, tačiau nemažiau dėmesio
skiria ir šeimos raidai ikiindustrinėje visuomenėje.
Pagal 1795 m. ir 1811 m. iždo surašymus galima nustatyti šeimos struktū
ros raidą ikiindustrinėje Lietuvos visuomenėje. Minėtame Inturkės dvaro
Dailidžių kaime 1795 m. paprastos šeimos sudarė daugiau negu pusę šeimų,
1811 m. iždo surašymo lapuose jų padaugėjo trimis (Liet. Istor. arch. F. 515
Ap. 15 B. 188). Nors 1811 m. surašyme figūravo tik vyrai, bet suminėti vai
kai, anūkai, svainiai ir broliai leidžia spręsti apie šeimos tipą. Vėlesniuose su
rašymuose užfiksuoti vyrai ir moterys šeimomis, bet atskiruose lapuose.
Minėtame ir kituose analizuojamo dvaro kaimuose tuo laikotarpiu gana
sparčiai iro sudėtinės šeimos - brolių šeimos stengėsi ūkininkauti atskirai, pa
sitelkdamos samdinius, nes samdiniai dažniau užfiksuojami paprastose, nuklearinėse šeimose arba pereinamojo tipo paprastose šeimose. Taigi Lietuvoje
nuklearinės šeimos įsivyrauja nepriklausomai nuo industrializavimo.
Analizuojamuose iždo surašymuose užfiksuoti šie Lietuvos gyventojų po
žymiai - pavardė, vardas, tėvo vardas, šeimos galva, kitų šeimos narių santy
kis su šeimos galva, socialinė padėtis, gyvenamoji vieta, padėtis gyvenamo-
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šios vietos atžvilgiu (šeimininkas, kampininkas ar samdinio vietoje), mirties
metai, migracija, lytis, amžius. Tai gana išsamūs duomenys apie praėjusio
laikotarpio gyventojus, suteikiantys daug daugiau socialinės informacijos nei
visuotiniai to meto gyventojų surašymai ir bažnytinės knygos. Tačiau iždo
surašymuose nėra kilmingųjų, šiuo atžvilgiu bažnytinės knygos suteikia dau
giau informacijos apie visus sluoksnius, nors šios knygos apima tik vieno
tikėjimo gyventojus.
Cornellio universiteto profesorius Benediktas Andersonas apie tautines ir
religines bendruomenes sakė, kad "bendruomenės, didesnės už pirmykščius
kaimus, kur visi gyventojai vos ne kasdien susiduria akis į akį (turbūt netgi ir

jie), yra įsivaizduojamos" (5, 22). Todėl tiriamieji gali būti sujungiami į ben
druomenę pagal analizuojamą požymį, bet tuo istoriniu laiku, kai tos ben
druomenės gyvavo, jų savivoka ir charakteristikos galėjo būti kitokios. Juo
lab pagal išlikusias socialines demografines charakteristikas istoriniuose šal
tiniuose rekonstruota konkreti bendruomenė yra tik įsivaizduojama, atsklei
džianti tik tam tikrus gyvenimo aspektus.
Lyginant Inturkės dvaro iždo surašymo duomenis, galima pastebėti, kaip
keičiantis istoriniam kontekstui, keičiasi surašančiųjų interesai - artėjant Na
poleono kariuomenei buvo surašomi tik vyrai, bet kartu šeimininkai stengėsi
nuslėpti pavaldinius. Po nesėkmingo Napoleono žygio į Rusiją ir Napoleono
imperijos žūties įsigalėjo rusų valdžia - keitėsi raštininkai, nebeliko kaligra
fiškos rašysenos, net dvarininkai už surašyme praleistus ar nuslėptus žmones
aiškinosi rusų kalba, o surašyme atsirado rusiškų tėvavardžių.
Tačiau dvaro bendruomenė gyveno savo gyvenimą - keitėsi dvaro šeimi
ninkai, kartais daugėjo tarnų, dvariškių, valstiečių brolių šeimos statėsi naujas
trobas (ankstesnės galėjo būti vienos ar kitos kariuomenės sunaikintos), vyko
šeimų migracija - buvę kampininkai tapo šeimininkais, nes buvęs šeimos
galva su šeima išsikraustė į kitą kaimą. Galima atkurti ir tam tikrus buvusios
sudėtinės šeimos ryšius - buvo priglaudžiami mirusio brolio vaikai, taip pat
šeimose gyveno nevedę ne tik vyro, bet ir žmonos broliai ir seserys, kartais
pusbroliai ir pusseserės ar dėdės. Didėjo kaimai, atsirado ir naujų. Buvo ir
kaimų, pavadintų gyventojų pavardėmis.
Iždo surašymo lapuose buvo žymimi atiduoti į rekrūtus vyrai, pavyzdžiui,
Dailidžių kaimo gyventojas Gabrielius Pušinis, per 1795 m. surašymą buvo
6m. amžiaus, I800m. tapo našlaičiu, o 1810m. atiduotas įrekrūtus. Pirmieji
rekrūtai užfiksuoti šiame dvare 1796 m. Gretimo kaimo gyventojas Anupras,
našlaičiu tapęs 1805m., matyt, nujausdamas rekrūto dalią, 1810m. pabėgo.
Ypač padaugėjo rekrūtų 1812m., Napoleono žygio į Rusiją išvakarėse. Būta
mirusių 1812m., galima manyti, kad jie žuvo. Praėjus suirutei, per 1816m.
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iždo surašymą padaugėjo vyrų, žymėta, kad jie buvo praleisti, bet labiau ti
kėtina, kad buvo nuslėpti.
Iždo surašymo lapuose užfiksuotos socialinės demografinės charakteristi
kos gali būti analizuojamos ir socialinės padėties aspektu - dvariškiai, tarnai
surašyti atskirai nuo valstiečių, ne Šeimomis, o "galvomis". Jie išsiskyrė tuo,
kad du trečdaliai jų nurodyti laisvais, likusieji - pavaldiniais. Pasitaikė laisvų
ir valstiečių, bet jie atskirai dažniausiai buvo neapskaitomi, tik pažymimi mi
gracijos atveju.
Dar vėlesniuose surašymuose, nagrinėjant gimstamumo, vedybų pagausė
jimą, galima įžvelgti tam tikrus socialinės adaptacijos procesus. Amerikiečių
funkcionalistai 1950-1960m. pastebėjo, kad padidėjęs visuomenės adapta
cijos sugebėjimas susijęs su ilgalaikio išgyvenimo tikslais. Lietuva, patekusi į
Rusijos imperijos sudėtį^ kurį laiką jos gyventojams siejosi su laisvės idea
lais; ypač didelės viltys buvo dedamos į Napoleoną. Nepasiteisinus šiems lū
kesčiams (kaip galima spręsti iš istoriniuose Šaltiniuose užfiksuotų socialinių
charakteristikų), visuomenėje prasidėjo adaptacijos procesai, kurie būna bū
dingi tik industrializacijos reiškiniams. Pasirodo, šių procesų ištakos siekia
dar ikiindustrinę visuomenę, kai keičiasi ne tik socialinis, bet ir istorinis
kontekstas.
Istorinių pokyčių metu socialinės funkcijos diferencijuojąs i ir yra reali
zuojamos įvairių socialinių bendruomenių; vienos adaptuodamosi prie naujų
sąlygų orientuojasi į visuomenės reprodukciją, kitos mėgina paveikti proce
sus, keisti jų eigą. Ši orientacija peraugo į elgesio lygmenį XIX a. Lietuvoje
vykusių sukilimų metu.
Analizuota istorinių šaltinių socialinė informacija rodo skirtumą tarp
miesto ir kaimo gyventojų mobilumo. Iždo surašymo duomenimis, didžioji
dauguma tirto dvaro gyventojų išliko dvaro teritorijoje per visus surašymus.
Miesto bažnytinių knygų įrašuose atsispindi ne tik vietinė, bet ir migracija iš
kitų šalių, matyti kitataučių skaičiaus pokyčiai. Tai atskleidžia ir jų socialinio
mobilumo skirtumus. Populiarėjant konkretiems amatams miestuose, jų gy
ventojai tuo pačiu istoriniu laikotarpiu turėjo galimybes keisti profesijas, mo
kytis naujų, o kaimo gyventojai buvo pririšti ne tik prie dvarininkų, bet ir prie
žemės.

Išvados
Remiantis socialinėmis demografinėmis Lietuvos gyventojų charakteristi
komis, išlikusiomis bažnytinėse knygose, ankstyviausiuose visuotiniuose gy-
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ventojų surašymuose ir iždo surašymų duomenyse, istorinės sociologijos
metodu (dokumentų analize) galima atkurti tautinės, religinės ar teritorinės
bendruomenės (kuri gali turėti įsivaizduojamosios bendruomenės požymių)
vaizdą.
Ankstyviausiose neperrašytose bažnytinėse knygose galima rasti šias so
cialines demografines Lietuvos gyventojų charakteristikas: lytį amžių, profe
siją ar žmogaus apibūdinimą pagal atliekamą darbą, kilmę, gyvenamą vietą,
mobilumą, socialinę padėtį. Perrašytose XVIII-XIXa. bažnytinėse knygose
yra daug mažiau požymių: lytis, socialinė padėtis, mirusiųjų amžius. Pagal
pavardes galima nustatyti šeimų struktūrą, gimstamumo ir mirtingumo
rodiklius, vardų populiarumą ir jų ryšį su tuo metu gyvenančių asmenybių
patrauklumu.
Visuotini Lietuvos gyventojų surašymai rodo, kad priklausomai nuo sura
šymo strategijos ir naudojamų tautybės fiksavimo požymių, keičiasi tautinė
sudėtis. Akivaizdžiausias pavyzdys: 188Om. surašyme buvo užfiksuota
30 927 jotvingių, gyvenusių šalia Bieloviežo girios, nors ši tauta jau tuo laiku
buvo laikoma išnykusią. Kitame surašyme jų jau nebebuvo, nes tautybė fik
suota griežtai pagal kalbą, o jie kalbėjo gudų kalba.
Rusijos imperijos iždo surašymuose gyventojai surašyti šeimomis. Ka
dangi surašymai buvo atliekami nors ir nepastoviu, bet tam tikru periodu, tai
galima įžvelgti šeimos struktūrų pokyčius, priklausomai nuo socialinio ir
istorinio konteksto.
Istoriniuose šaltiniuose užfiksuotos socialinės demografinės charakteristi
kos ir jų raida leidžia spręsti apie adaptacijos procesus ikiindustrinėje visuo
menėje. Istorinių pokyčių metu socialinės funkcijos diferencijuojasi ir yra
realizuojamos įvairių socialinių bendruomenių, - vieni adaptuodamiesi prie
naujų sąlygų orientuojasi į visuomenės reprodukciją, kiti mėgina paveikti
procesus, keisti jų eigą.
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HISTORICAL SOCIOLOGY: SOCIAL AND DEMOGRAPHIC
INDICATIONS OF LITHUANIAN POPULATIONIN THE
HISTORICAL SOURCES
Eugenija Krukauskienė
Lithuanian Institute of Philosophy and Sociology

Summary
Definition of historical sociology is based on the three theoretical concerns: a) sociology is specifically concerned with the transition to industrialization as an historical process; b) sociology is concerned with the pattern in
the life histories of individuals in sočiai contexts; c) sociology is concerned
with the dynamic between human agency and sočiai structure. In this article
is described a possibility to use sočiai and demographic indications from his
torical sources to reconstruct imagined communities.
Three historical sources are analyzed there: general census of the population, books of churches and treasury census of Lithuania when its territory
was the part of the Russian empire (after 1795).
In those sources we can fmd concentrated information about changes of
nationalities, when changed the criterions of census; about family structure.
Theoretical position assumes a connection between the nuclear family and industrialization, but we can to observe nuclear family in pre-industrialization
period of society.
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NUOSAVYBĖS SAMPRATA XX a. PRADŽIOS LIETUVIŲ
KATALIKŲ SOCIOLOGŲ DARBUOSE
Valdas Pruskus
Vilniaus Gedimino technikos universitetas

XXa. pradžioje Lietuva vis labiau įsitraukė į kapitalizmo sūkurį. Ėmė
ryškėti ir jo negatyvūs padariniai - nedarbas ir socialinis nesaugumas. Kilo
reikalas išsiaiškinti šios naujos besiformuojančios ekonominės struktūros
mechanizmo veikimą ir principus, kad būtų galima juos įvertinti krikščioniš
kųjų vertybių požiūriu, o svarbiausia - padėti susivokti lietuvių valstiečiui ir
darbininkui, parengti jį gyventi šioje situacijoje.
Todėl nenuostabu, kad ypatingai lietuvių katalikų sociologus domino libe
raliojo kapitalizmo esmė ir jo šerdis - privatinė nuosavybė. Buvo stengtasi iš
siaiškinti, kas yra toji privatinė nuosavybė, kokias teises ir pareigas ji užde
danti jos turėtojui ir pagaliau - kas lemia individų susiskirstymą į klases, luo
mus, kokios jų funkcijos visuomenėje.

Privatinės nuosavybės traktavimas
Apie privatinės nuosavybės kategoriją buvo bene labiausiai diskutuojama
XX a. pradžios Lietuvoje.
Savo požiūrį į privatinę nuosavybę ir jos funkcionavimo ribas reiškė įvai
rių orientacijų ideologai. Ryškėjo dvi kraštutinės nuostatos. Liberalai, rėmęsi
pozityvumo nuostatomis (P. Vileišis), stojo prieš visokius privatinės nuosavy
bės suvaržymus ir atvirai gynė ekonominio liberalizmo postulatus (1:39-47).
Socialistai (bolševikai) (V. Kapsukas, Z. Angarietis) neigė privatinės nuosa
vybės laisvą funkcionavimą ir reikalavo ją nusavinti visuomenės labui.
Liberaliojo kapitalizmo ideologo P.Vileišio teigimu, visoks nuosavybės
varžymas ne tik būtų pasikėsinimas prieš žmogaus prigimtinę teisę į nuosa
vybę, bet ir neskatintų "energiško veikimo", kurio dėka "žmogus visuomet
taps pergalėtoju gyvenimo kovoje". To padaryti negalinti jokia valdžia, pri
imdama atitinkamus įstatymus, kadangi "jokie įstatymai negali iš tinginio pa
daryti darbštaus žmogaus, o iŠ girtuoklio blaivo" (2:5). Tai paties individo
prerogatyva -jis savo likimo kalvis.
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Z.Angariečio manymu, nusavinti privatinę nuosavybę būtina, siekiant
įgyvendinti socialinį teisingumą. Tuomet ir "Lietuvos darbininkai susilauks
geresnės ateities", kadangi nebūsią darbdavių^ kurie "darbininko darbo vaisių
dalį pasisavina sau" (3:13-16).
V. Kapsukas teigė, kad privatinė nuosavybė stabdanti gamybinių jėgų
plėtojimąsi. Norint įveikti šį antagonizmą, privatinė nuosavybė turi būti suvi
suomeninta ir tapti "socialistine visuomenės gamyba pačiai visuomenei"
(4:400). Tą perversmą galinti padaryti darbininkų klasė, kuri "pilna kuria

mųjų spėkų ir energijos" (5:26).
Taigi abi šios nuostatos dėl nuosavybės, ir ypač siūlyti problemos spren
dimo būdai, buvo grindžiami įsitikinimu, kad abiem atvejais turėtų neišven
giamai į geresnę pusę pasikeisti socialinė ekonominė tvarka. Liberalai manė,
kad nevaržant privačios iniciatyvos nubus ir stiprės žmogaus saviraiškos ir
pažangos troškimas, o kuriant vis gausesnę produkciją, kartu bus tobulinama
visuomenė. Socialistams atrodė, jog panaikinus privatinės nuosavybės insti
tutą, visuomenė bus išvaduota nuo išnaudojimo, taip pat nubus jėgos, krei
piančios žmogų tobulėti, kurti dvasines ir materialines gėrybes, o tai savo
ruožtu tobulins ir visuomenę. Bolševikų ideologas A. Bogdanovas teigė, jog
"suvisuomeninus gamybos priemones, jau pats žmogaus suvokimas, kad jis
dirba ne Šeimininkui, o visuomenei, tuoj pat padidins darbo našumą ir įgalins
sumažinti darbo dieną iki 5-6 valandų" (6:17). Taigi tiek liberalai, tiek so
cialistai nebuvo patenkinti esama ekonomine tvarka ir siekė ją pakeisti, nors
ir remdamiesi skirtingais motyvais.
Tokie kraštutiniai privatinės nuosavybės vertinimai skatino ir lietuvių
katalikų sociologus pareikšti savo požiūrį. Jie rėmėsi Bažnyčios autoritetu Leono XIII enciklika "Rerum novarum" (1891). Joje nuosavybė laikoma pri
gimtine žmogaus teise, kurią jis gavęs iš Dievo. Ateidamas į šį pasaulį, žmo
gus jau turįs teisę į privatinę nuosavybę: "teisę turėti nuosavybę žmogus atsi
neša su savo įgimtimi" (7).
Tačiau ši teisė neatsiejama nuo atsakomybės už veiklos naudojant nuosa
vybę padarinius kitam žmogui ir visuomenei, ką neigė liberalai, pabrėždami
nuosavybės teisę be pareigų. Efektyviai naudodamas nuosavybę ir gerbdamas
kito žmogaus teises bei laisves, individas realizuoja savo proto ir dvasios
galias, tampa asmenybe Dievo akivaizdoje. Taigi nuosavybė yra fundamen
tali žmogaus prigimtinė teisė, glaudžiai susijusi su pačia žmogaus esme.
Tokia pažiūra prieštaravo marksistinei nuosavybės sampratai, kurią pro
pagavo lietuvių bolševikai. Remdamasis K.Marksu, Z. Angarietis teigė, jog
privatinė nuosavybė esanti "ekonominio klasinio visuomenės susiskirstymo^
valstybės atsiradimo pagrindas, o valstybė - tai priemonė viešpataujančiai
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klasei išnaudoti vergus" (8:11-12). Plėtojantis gamybinėms jėgoms, išnyk
sianti ir nuosavybė. Taigi ji esanti laikinas reiškinys, kuriam poveikį daro
visuomenės raidos lygis. Kadangi visuomenės gerove geriausiai galinti pasi

rūpinti darbininkų valstybė (ji žinanti, ko jai reikia), tai ji ir turinti teisę regu
liuoti nuosavybę. Kitaip tariant, nuosavybė turinti būti jos kompetencija.
Katalikų požiūriu, valstybė, nušalindama žmogų nuo savarankiškų spren
dimų priėmimo, prieštaraujanti savo paskirčiai: ^valstybė įsteigta įgimties
teisėms ginti, o ne naikinti" (7:36), tarp jų ir įgimtą teisę turėti nuosavybę.
Juk Dievas, sukūręs žmogų pagal savo atvaizdą, paleido jį į žemę, pavesda
mas ją tvarkyti. Vykdydamas Šį pavedimą, jis turįs per kūrybą paversti žemę
sava. Tos kūrybos rezultatas - pagamintas daiktas. Galima atimti ar ignoruoti
teisę savo dirbiniu naudotis, bet negalima padaryti, kad jis nebūtų jo auto
riaus padaras (9:108-110).
Įdirbdamas žemę, žmogus ją įvaldąs, pagamindamas daiktą, jis įtraukiąs
tą daiktą į savo buvimą ir tuo jis jį sau palenkiąs. Abi pirmykštės Dievo nu
rodytos pareigos žmogui - "palenkite žemę ir ją apvaldykite" - kaip tik pasi
reiškiančios nuosavybėje. Todėl Katalikų Bažnyčia visais laikais gynusi
žmogaus teisę į nuosavybę, kuri rodanti žmogaus valdoviškumą pasaulyje ir
jo asmeniškumą savyje. Pati žmogaus prigimtis reikalaujanti, kad jis galėtų
ne tik naudotis nuosavybe, bet ir ją turėti. Šiuo požiūriu, kiek aprėpia istorinė
atmintis, nuosavybė visada egzistavusi. Katalikų Bažnyčiai nuosavybė visų
pirma - dvasinė žmogaus teisė. Todėl ji negalinti būti paneigta, kaip ir pati
nuosavybė, ko taip trokšta marksistai, pranašaudami jos išnykimą, kai visuo
menė pasieks tam tikrą gamybinių jėgų išsivystymo lygį.
Nuosavybės teisė svarbi žmogui ir kitais aspektais.
K. Šaulys teigė, kad privatinė savastis yra susipynusi su žmogaus egzis
tencija ir esanti tos egzistencijos išlaikymo pagrindas. Todėl, pasak jo, "pri
vatinis turėjimas išteka iš teisės, kurią žmogus, būdamas esybiškai neprigulmingas (essentia-liter, metaphysice independens), turi dėl savo asmens, dėl
savo dvasios ir kūno spėkų" (10:62). K. Šaulys ją laikė "didžiu darbo aks
tinu", tinkamu palaikyti "ramius santykius tarp Žmonių", "visuomenės tvarką
ir atsakantį darbų padalinimą" (10:62-63).
K. Paltaroko manymu, nuosavybė reikalinga tam, kad žmogus galėtų "už
laikyti savą gyvybę ir aprūpinti savo šeimyną" (11:85-86). Šiai minčiai pri
tarė ir A. Kaupas.
Nuosavybė, A. Kaupo teigimu, žmogui svarbi ir psichologiniu požiūriu. Ji
esanti reikšmingas žmogaus charakterį lavinantis ir individualizuojantis
veiksnys, padedąs išsiugdyti tokias savybes kaip pastovumas, išmanymas,
atsargumas, "kadangi nuosavybę reikia saugoti ir rūpintis jąja" (12:352).
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Taigi nuosavybė tėra tik priemonė, o ne tikslas, kaip manė katalikai. Jos
nedera paversti tikslu ir jo siekti nesiskaitant su priemonėmis. Šis siekimas
pavojingas tiek darbdaviui, tiek darbininkui. Darbdaviui, siekiančiam tik gau
sinti turtą ir susižavėjusiam kaupimu, kyla pavojus nuskriausti darbininką.
Darbininkui, linkusiam įgyvendinti savo prigimtinę teisę turėti nuosavybę,
kyla pavojus pasisavinti tai, kas jam nepriklauso, t. y. eksproprijuoti kito
turtą. Kodėl žmogus siekiąs turto? Todėl, kad nesijaučia esąs aprūpintas, nėra
gavęs nieko, kas užtikrintajam rytojų. Taigi apsirūpinimas rytdiena yra pa
grindinis turto siekimo akstinas.
Katalikų požiūriu, turtingas ne tas, kuris daug turi, bet tas, kuris į žemiš
kas gėrybes atremiąs savo ateitį, tikėdamas jomis pergalėti rytdienos netik
rumą. Turtingumas krikščionybės požiūriu - ne tiek medžiagos, kiek dvasios
kokybė, jos nusiteikimas žemiškos ateities atžvilgiu, pagrindžiant ją turto
galia. Turtuolis tas, kuris jaučiasi esąs ateities viešpats. Todėl katalikai ir pa
brėžė asmens dvasios ugdymą, pasirengimą savarankiškai veikti, būti išsiug
džiusiam tokias savybes, kurios padėtų priimti likimo smūgius. Tik dvasiškai
stiprus žmogus pasirengęs veikti ir būti savo likimo Šeimininkas. Turimas
turtas negali užtikrinti rytojaus, suteikti žmogui laimės ir dvasios pusiausvy
ros. Tačiau jis gali padėti apsiginti nuo negandų ir sudaryti sąlygas žmogaus
vertam gyvenimui. Todėl teisę į nuosavybę privalo turėti kiekvienas pilietis ir
turinčios būti sudarytos atitinkamos sąlygos ja pasinaudoti. Jeigu žmogus
negalįs apginti šios savo teisės, pasirūpinti pats savimi, padėti jam pirmiausia
turėtų šeima, artimieji, bendruomenė ir galiausiai - valstybė.
Kadangi nuosavybė esanti darbo veiksnys, tai to darbo vaisiais žmogus
pasitarnaująs ir visuomenei, tenkindamas jos poreikius. Vadinasi, katalikų
sociologai pripažino, kad nuosavybė turinti funkcijas arba prasmes, individu
alią ir visuomeninę.
Dvejopą nuosavybės funkciją yra nusakęs jau T.Akvinietis, kartu nurodęs ir
jos prasmes. Individualus nuosavybės pobūdis esąs tas, kad ji privati (as
meniška) ir kaip tokia pirmiausia tarnaujanti asmens gerovei. Tačiau siekdamas
gėrio žmogus didinąs visuomenės, kurioje jis gyvena, gėrį, plečias jo ribas. O
būtent tai ir sudarą visuomeninį nuosavybės pobūdį, jo socialinę funkciją.
Dviejų nuosavybės funkcijų buvimas suponavo galimumą atsirasti skir
tingam požiūriui į materialinių gėrybių valdymą ir naudojimą. Tų gėrybių
valdymas, atsižvelgiant į individualų nuosavybės pobūdį, privalėjo būti arba
asmeninis, arba kolektyvinis, o naudojimas, atsižvelgiant į socialinį nuosavy
bės pobūdį, privalėjo būti bendras.
Leonas XIII enciklikoje "Rerum novarum" taip pat skyrė dvi nuosavybės
puses - valdymą ir naudojimą, pabrėždamas glaudų ryšį tarp jų. Jis gynė in-
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dividualų nuosavybės valdymą, kurį grindė prigimtine žmogaus teise, o nuo
savybės socialinį naudojimą laikė meilės, o ne teisingumo aktu. Savininko
pasidalijimas gėrybėmis su visuomene esąs jo geros valios, meilės, o ne so
cialinio teisingumo aktas. Kitaip tariant, dalijimasis materialinėmis gėrybė
mis su kitais žmonėmis jų savininkui nesanti jokia teisinė ar socialinė pa
reiga, o geros katalikiškos valios, pirmiausia konkrečios krikščioniškos ar
timo meilės pasireiškimas. Tai moralinė pareiga, kuriąjis gali vykdyti ar ne
vykdyti, tačiau niekas neturįs priversti jo tai daryti.
Kartu Leonas XIII nurodė, kad nuosavybės valdymas nesąs absoliutus
dalykas. Tiesa, pastebi popiežius, Dievas davęs žmogui valdyti visą pasaulį,
gyvūnus ir žemes. Tačiau "Dievas neatidavė žemės visiems ta prasme, kad
visi nepaisant skirtumų būtų joje ponais. O tik ta, kad kiekvienas žmogus turi
teisę turėti nuosavybę. Gi tos nuosavybės skirstymo principus ir nuosavybės
ribas nustato patys žmonės" (7: 12-13). Nuosavybė turinti ir socialinį para
metrą. Kadangi ji pašaukta gausinti gėrybes ir kartu tenkinti visuomenės ge
rovę, tai visuomenė negalinti būti abejinga tam, kaip ši nuosavybė valdoma efektyviai ar ne. Jeigu šis valdymas neefektyvus, t. y neatlieka savo visuome
ninės paskirties, visuomenės labui nuosavybė galinti būti nusavinta ir suteikta
jai kita valdymo forma. Leonas XIII plačiau nedetalizavo galimų nuosavybės
valdymo formų ją nusavinus ir išdalijus kitiems. Tačiau šitai problemai daug
dėmesio skyrė katalikų sociologai (M. Turmanas, G. Sorelis, H.Peschas,
A. de Munas, L. Harmelis ir kt). Jie stengėsi įveikti nuosavybės teisės abs
traktumą ir ieškojo būdų tą teisę įgyvendinti. Jie gyvai aptarinėjo, kaip priva
tinė nuosavybė galėtų būti valdoma, kad taptų prieinama platesniems sluoks
niams, o svarbiausia - būtų ekonomiškai efektyvi ir produktyvi. Tik taip ji
galinti geriausiai pasitarnauti visuomenei.
Radikalesnių pažiūrų katalikų sociologai (G. Sorelis) laikėsi nuomonės,
kad privatinė nuosavybė gamybos priemonių pavidalu turėtų būti prieinama
ir darbininkų kolektyvams. Jie valstybės padedami lengvatinėmis sąlygomis
galėtų išsinuomoti įmones, kurių savininkai pasirodė nepajėgūs užtikrinti
efektyvią gamybą. Šie sociologai vylėsi, kad Šitaip vyksiąs nuosavybės atmizacijos procesas, kuris paskatinsiąs savininkus labiau rūpintis gamybos efek
tyvumu, tenkinti visuomenės poreikius, darbininkams suteiksiąs galimybę
tapti įmonės nuomininkais, o ją išsipirkus - ir savininkais. Tačiau tam reikėjo
įveikti teisės abstraktumą^ ieškoti būdų, kaip tą teisę į nuosavybę įgyvendinti.
Kad nuosavybės valdymas negali būti absoliutus, pripažino ir lietuviai.
Antai K. Šaulys manė, kad darbininkai gali įgyti teisę į nuosavybės valdymą,
tapdami įmonės akcininkais (10:59-60). Panašios pažiūros laikėsi ir K.Bikinas, raginęs darbininkus patiems rodyti daugiau iniciatyvumo, labiau "nlpin-
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tis iškariauti sau ekonomišką neprigulmybę" (13:66). Todėl jie palaikė akci
nių įmonių kūrimo idėją Lietuvoje.

Šią nuosavybės valdymo neabsoliutumo idėją palaikė ir lietuvių katalikų
ideologai. Bene radikaliausia šiuo klausimu buvo S. Šultės pozicija. Į priva
tinę nuosavybę jis žvelgė jos visuomeninio panaudojimo efektyvumo ir so
cialinio tarnavimo visuomenei požiūriu ir laikėsi nuomonės, kad jos turėjimą
apibrėžiantis visuomeninio panaudojimo efektyvumas ir tarnavimo visuome
nės labui laipsnis. S. Šultė, remdamasis "Rerum novarum" nuostatomis, teigė,
kad nuosavybė turėtojui ne tik suteikianti teisę ją turėti, bet ir paskirianti so
cialines pareigas - rūpintis visuomenės narių gerove.*
Jis pabrėžė, kad valdžia kapitalistui duota tam, kad galėtų geriau tarnauti
vargšui, o ne tam, kad tik pelnytųsi. Ne pelnymasis, o tarnavimas visuomenės
labui - tikrasis savininko pašaukimas ir pareiga. Jos vykdymas neatsiejamas
ir nuo pelno dalies skyrimo darbininkams šalia sutarto užmokesčio. Toks
veikimas, pasak S. Šultės, geriausiai paliudytų darbdavio krikščionišką tar
nystę darbininkui kaip artimui ir kaip socialiniam partneriui. Nuo šios parei
gos darbdavio niekas atleisti negalįs, jis esąs visuomenės skolininkas. Šią
prievolę jis vykdąs ne kaip labdarystę, bet kaip socialinę priedermę.

S. Šultė siūlė suteikti juridinę galią ją vykdyti, panaudojant įstatymą. Tai
galima padaryti "mokesčių pavidalu" arba tam tikrais įstatymais nuosavybės
perteklių skiriant visuomenės labui. Jei savininkas šios pareigos nenorįs vyk
dyti, negebąs tinkamai naudotis nuosavybe, paisyti visuomenės labo, tai ji
turinti būti atimta ir perduota tiems, kurie pasirengę ir pajėgūs tai daryti, t y.
jaučią atsakomybę už savo veiklos padarinius. Visuomenė turinti jausti savi
ninko rūpesčių dvasią, jis pats turįs aktyviai darbuotis, o ne tik ^karpyti ku
ponus". Tai tokiu atveju, pasak S. Šultės, visuomenė galinti patikėti jam val
dyti nuosavybę, žinodama, kad tai būsią daroma profesionaliai ir su rūpesčiu
visuomene. Jei žmogus neturįs "savininko rūpesčio dvasios", kurią apibūdina
rūpinimasis artimu, visuotine gerove ir reikalo sėkme, tai nederą jam patikėti
ir gamybos priemonių valdymo (16). S.Šultei visai nesvarbu, ar savininkas
bus pavienis individas, ar darbininkų kolektyvas. Svarbu, kad toji nuosavybė
nebūtų "niekieno", o turėtų savo šeimininką, kuris būtų ir jaustųsi atsakingas
visuomenei, stengtųsi valdyti jam patikėtas gamybos priemones.

* S. Šultė kritikavo ekonominio liberalizmo idėjas skelbusio tautininko A. Voldemaro teiginį, jog
pagrindinis nuosavybės bruožas - teisė sunaikinti savo daiktą. Jis dvarų kumečiams aiškinęs^ kad
dvarininkas esąs tikrasis savininkas ir turįs teisę savo dvarą netgi sudeginti (14). Jei savininkas
galįs laisvai disponuoti turtu, galįs tą turtą ir sunaikinti, tai jis laisvas ir nuo visų kitų pareigų, teigė S. Šultė. Jis tokią A. Voldemaro skelbtą tiesą sunaikinti savo daiktą pavadino "beprotiška
teise" (15).
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Taigi, kaip teigė katalikų sociologai, nuosavybės naudojimas turįs būti
subordinuotas bendram visuomenės labui. Nuosavybė esanti tik priemonė, tu
rinti savo funkcijas ir paskirtį.
Naudojant turimas gėrybes, reikią vadovautis Dievo joms skirtu tikslu ir
bendro labo reikalavimais, o ne pavienių asmenų norų tenkinimu. Kadangi ši
pareiga gulanti ant kiekvieno visuomenės nario pečių, tai ir nuosavybė turi
būti prieinama visiems. Kas turįs teisę reguliuoti jos naudojimą?
Leonas XIII enciklikoje "Rerum novarum" nurodė, kad šito dalyko prero
gatyva tenkanti valstybei, turinčiai teisę dėl bendro labo nuosavybę perduoti
tiems, kurie pajėgūs ją tinkamai naudoti, žinoma, atitinkamai kompensuojant
jos savininkui. Tokia nuostata nebuvo visur katalikų vienodai suprasta ir
priimta. Baimintasi, kad toks valstybės įsikišimas galįs pažeisti ir pačią pri
gimtinę žmogaus teisę - turėti nuosavybę, kuri esanti ne tik individo autono
miškumo, bet ir jo socialinio saugumo garantas.
Ypač jautriai dėl valstybės kišimosi į nuosavybės tvarkymą Žiūrėta Len
kijoje, nes joje dar stiprias pozicijas užėmė stambūs žemvaldžiai. Nevienodai
tokią galimybę vertino ir lenkų katalikų sociologai, kurie buvo glaudžiai su
siję su bažnytine vadovybe, gynusia dvarininkijos interesus.
Privatinės nuosavybės teisę nuo valstybės kišimosi karštai gynė ir
S. Szymanskis. Jis laikėsi pažiūros, kad "viešoji valdžia negalinti laisvai dis
ponuoti savo šalies gyventojų nuosavybe", kadangi nesanti jos savininkė.
Taip pat ji negalinti riboti ir disponavimo nuosavybe. Visoks valstybės kiši
masis į nuosavybės sferą bandant ją savaip sutvarkyti, duosiąs tik neigiamus
rezultatus - sumažinsiąs jos ekonominį efektyvumą; o svarbiausia - tai būsiąs
kišimasis į individo autonomiškumą, siekiant jį kontroliuoti (17:71).
Didesnes teises valstybei pripažino J.Cieplucha. Jo manymu, valstybė ga
linti nacionalizuoti transportą ir kai kurias kitas pramonės Šakas (tarp jų akmens
anglių gamybą), kurios esančios kenksmingos žmogaus sveikatai, jeigu jų
savininkai negalį užtikrinti saugaus darbo sąlygų. Kartu jis nurodė, kad skubėti
nedera, tam būtina gerai pasiruošti, kad tai esąs ilgas procesas (18:80).
Dėl valstybės kišimosi į nuosavybės tvarkymą skyrėsi ir lietuvių socio
logų nuomonės, Štai S. Šultė atvirai gynė valstybės teisę kištis į nuosavybės
tvarkymą, siekiant jos socialinio naudojimo efektyvumo, o K.Paltarokas ir
K. Šaulys laikėsi daug nuosaikesnių pozicijų. K. Paltarokas nebuvo linkęs per
daug pasitikėti valstybe. Tiesa, jis teigė, kad "jeigu prigimta žmogui gyventi
valstybėje, tai piliečiai turi būti po valdžia, kuri visais rūpintųsi". Valstybės
rūpinimasis piliečiais, pasak K. Paltaroko, "ne tik nedorybių suturėjimas, bet
ir gerovės suteikimas žmonėmis" (11:27). Tačiau šią gerovę valstybė galinti
suteikti ne kišdamasi į nuosavybės funkcionavimą ar bandymą ją imti savo
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dispozicijon ir tuo pažeisdamas prigimtinę žmogaus teisę turėti nuosavybę,
bet išleisdama tokius įstatymus, kurie atsižvelgtų į visų visuomenės sluoksnių
interesus. Tai darydama, ji neutralizuosianti socialinio priešiškumo pasireiš
kimo galimybę. K. Paltarokas vylėsi, kad tai įstatymiškai leis pažaboti savi
ninkus lupikus, nepaisančius darbininkų ir visuomenės interesų, o kita vertus,
"užkirs kelią kapitalo koncentracijai vienose rankose ir gamybos monopolizacijai, kuri žalinga visuomenės gerovei" (11: 80).
Šitaip būsią įmanoma išvengti pernelyg didelių socialinių kontrastų. Lie
tuva tapsianti "vidutinio turtingumo" šalimi. Tačiau tam tikslui K. Paltarokas
siūlė sutvarkyti žemės valdymą taip, kad "žemės daugiausia būtų vidutinių
ūkių nuosavybė" (11:131-132). O tai neišvengiamai vertė plėsti valstybės
teisę kištis į nuosavybės valdymo sritį, nors to K. Paltarokas ir nenorėjo.

Didesnius įgaliojimus valstybei valdyti nuosavybę buvo linkęs suteikti
K. Šaulys. Jam ypač didelį nerimą kėlė kapitalo koncentracijos ir monopolizacijos padariniai. Jis laikėsi pažiūros, kad čia valstybei turėtų būti suteikti
kur kas didesni įgaliojimai, netgi reikėtų "uždrausti arba uždaryti draugijas,
įsikūrusias tikslu padidinti tavorų kainas", taip pat valdžia turėtų "kontro
liuoti visų asociacijų, turinčių įtekmę ant kainų nustatymo" (10:70).
Kaip matėme, lietuvių katalikų sociologai privatinės nuosavybės neneigė,
ją laikė svarbia sąlyga individo asmeniškumui ir saviraiškai, taip pat visuo
menės gerovei pasiekti, o ne laikinu reiškiniu, kurį lėmė ekonominių jėgų
raidos lygis ir kuris galiausiai išnyksiantis. Kartu jie nelaikė privatinės nuo
savybės jokia ypatinga pavienio individo ar grupės privilegija, o žvelgė įjos
valdymą kaip į pareigą visuomenės atžvilgiu, kurią ji skirianti jos turėtojui.
Jų nuomone, nuosavybės turėjimą ir valdymą pateisinąs tik jos panaudojimo
socialinis efektyvumas. Ši nuostata Lietuvoje rado ypač palankią socialinę ir
psichologinę dirvą, kadangi daugumą žemių valdė lenkų dvarininkai ir rusų
kolonistai, kurie mažai rūpinosi savo žeme, alino, negaudavo gero derliaus.
Be to, daugelio fabrikų savininkai taip pat buvo nelietuviai. Jie gautą pelną
išveždavo iš Lietuvos, mažai rūpinosi ūkio plėtojimu. Neefektyvus dvari
ninkų ūkininkavimas ir svetimšalių pramoninkų egoizmas stiprino lietuvių
įsitikinimą, kad nuosavybės valdymas negalįs būti absoliutus. Todėl jiems
buvo svarbu apibrėžti ir teoriškai nustatyti tas ribas, kai nuosavybė ir jos
naudojimas gali reikštis nekenkdami visuomenei ir kuo veiksmingiau pasitar
naudami visiems jos nariams, o ne tik jos tūrėtojui-savininkui. O tai savo
ruožtu suponavo klausimą, kas yra tie nuosavybės turėtojai, kas lemia susi
skirstymą į klases, luomus, kokios jų funkcijos visuomenėje. Taip iškilo kla

sių ir jų tarpusavio santykių problema, kurią reikėjo būtinai išnagrinėti.
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Luomų santykiai
Šios svarbios problemos negalėjo negvildenti katalikų sociologai. Jiems
rūpėjo išsiaiškinti, kokiais kriterijais remiantis žmogus priskiriamas vienai ar
kitai socialinei grupei, ar iŠ tikrųjų santykiai tarp jų esą tokie jau prieštaringi,
o interesai nesuderinami, kaip teigė socialistai. Šie žmonių susiskirstymą į
klases bei klasinę visuomenės struktūrą siejo su nuosavybės forma. Pasak jų,
pagrindinis priklausymo klasei kriterijus - santykis su gamybos priemonėmis
ir jų valdymu. Privatinės nuosavybės valdymo pobūdis lemiąs ir atitinkąs
visuomenės struktūrą, kurioje yra skirtingos socialinės grupės, turinčios skir
tingus interesus ir atliekančios skirtingas funkcijas, taigi santykiai tarp jų esą
priešiški. Privatine nuosavybe pagrįstas gamybos pobūdis lemiąs ir visuome
ninę tvarką (19:52).
Šią socialistų nuostatą K. Paltarokas aiškino taip: "Pagal socialistus <.. .>
produkcija (gamyba - V. P.) esanti visuomenės tvarkos pagrindas. Iš dabar
ties produkcijos formos paeinąs luomų skirtumas; todėl esanti luomų kova,
reikalingos esą valstybės, kurios laikytų priespaudoje žemesnius luomus, o
duotų pergalę aukštesniesiems <...> Bet kokia pažanga žengianti ne ramybės
keliu, tik per kovą" (11:32).
Taigi klasikinio prieštaravimo pagrindą sudarą tai, kad viena klasė val
danti gamybos priemones, o kita priversta jai samdytis. Socialistai tokią situ
aciją laikė neteisėta ir reikalavo gamybos priemones suvisuomeninti, šitaip
likviduojant klasių priešiškumo šaltinį, o galiausiai ir pačias klases, L y. suku
riant beklasę visuomenę. Katalikai čia įžvelgė pasikėsinimą į asmens prigim
tinę teisę - turėti ir valdyti. Skirstymas į klases pagal vienintelį, nors ir objek
tyvų požymį - gamybos priemonių turėjimą ir valdymą - katalikų sociolo
gams atrodė mechaniškas, vienpusis. Jų nuomone, žmogus, priklausantis kon
krečiai klasei, kur kas sudėtingesniais ryšiais susijęs su kita visuomenės da
limi. Jis nesąs vien tik gamybos priemonių valdytojas, o neretai atliekąs ir da
lį tų funkcijų, kurios tenka samdomam darbuotojui. Todėl kartais sunku nus
tatyti, kokiu mastu jis esąs darbdavys, kokiu - darbuotojas. Ūkininkas savi
ninkas mažai kuo skiriasi nuo samdinio, neretai dirbąs daugiau už samdinį tai kas gi ką išnaudoja?! - retoriškai sušunka A. Jakštas (20:7-8). Taigi skirti
žmogų į klasę tik pagal išorinį pažymį, santykį su gamybos priemonėmis dar nepakankamas pagrindas.
Nemažiau svarbu ir vidiniai veiksniai - savybės bei gebėjimai, kurie ir le
mia tai, kad vieni valdo gamybos priemones, organizuoja gamybą, o kiti sam
dosi konkretiems darbams. Juk žmonių prigimtis nevienoda, jie skiriasi savo
polinkiais, fizinėmis ir psichinėmis savybėmis, o tie skirtumai yra natūralūs.
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Juk pats Dievas suteikė žmogui vienokią ar kitokią prigimtį, kurios ne
įmanoma pakeisti. Tačiau kartu Dievas suteikė žmogui valią, kurios dėka jis
gali siekti tobulumo ir išminties. Dėl to, kaip teigė S. Šultė, sumanesni natū
raliai išsikovoja geresnes pozicijas, tampa turto valdytojais ir gamybos orga
nizatoriais (21:4). Vadinasi, socialinės nelygybės šaknys glūdinčios žmonių
prigimties - polinkių, gebėjimų - nelygybėje. Todėl bandyti keisti situaciją,
ignoruojant šias realijas, tolygu kėsintis į žmogaus prigimtį, kurią yra davęs
Dievas. O socialistai tai ir buvo linkę daryti. Jie darbininkus skelbė tikraisiais
nusavintų įmonių savininkais, o iš esmės juos nušalindavo nuo valdymo, jas
suvalstybindami.
Kita vertus, pati socialinė nelygybė, katalikų sociologų manymu, nesanti
joks blogis, su kuriuo reikėtų griežtai kovoti, kaip skelbė socialistai, [vairių
skirtingų socialinių grupių egzistavimas būtinas, nes kiekvienas užimąs savo
vietą visuomenėje. O kokiai konkrečiai socialinei grupei jis priklauso, lemsią
jo gebėjimai, pastangos ir valia, kurios dėka žmogus galįs siekti tobulumo. Jų
dėka žmogus galįs pagerinti savo būklę, pakeisti savo socialinę padėtį. Tačiau
joms atsiskleisti būtina sudaryti sąlygas. Besąlygiškas laisvės principo, kurį
skelbė liberalai, vyravimas nepriimtinas, nes sudaro prielaidas stipresniajam
pajungti savo interesams silpnesnįjį. Nepriimtina ir besąlygiška lygybė, kurią
skelbė socialistai, nes tai prieštarautų žmogaus prigimčiai, būtų dirbtina ir ne
skatintų pažangos, kuri visada remiasi asmenine individo, o ne socialinės gru
pės ar klasės iniciatyva. O ją visiškai įgyvendinti tegali tik asmenybė, bet ne
klasė, kaip unifikuota visuma. Todėl katalikai kritiškai vertina socialistų tei
ginį, esą galima padaryti darbininkus iniciatyvius, gebančius bendrai valdyti
suvisuomenintas gamybos priemones, bet neperduotas tiesiogiai valdyti jų
kolektyvams. A. Jakštas laiške S.Šultei apie tokio bendro įmonių valdymo
nepagrįstumą šitaip rašė: "Tas valdymas man atrodo dar nepanašesnis negu
Tomo Moro "Utopijoj" minimi vienuoliai, kurie eina ūkininkams bernauti,
griovių kasti ir 1.1. Tokie vienuoliai - bernai labai galėtų palengvinti sociali
nio klausimo išrišimą, reikėtų tik antro Šv. Pranciškaus. O bendro fabrikų val

dymo neįstengtų įvykdyti nei angelas iš dangaus, jį tegali įvykdyti nebent
velnias, bet tuomet, žinoma, ir vaisiai būtų velniški" (22).
Taigi katalikų sociologai neneigė visuomenės luominio susiskirstymo.
Kartu jie stengėsi ne tiek atskleisti priklausymo luomui formaliuosius požy
mius, t. y. kriterijus (ypač santykį su gamybos priemonėmis), į ką koncen
travo savo dėmesį socialistai, kiek parodyti, kokias visuomenės priedermes
skiria nuosavybė jos turėtojui, kokių jo savybių reikalaujama ir kaip krikš
čionybės požiūriu jo elgesys gali būti vertinamas. Šitaip katalikai griovė so
cialistų skelbtą primityvų vienmatį nuosavybės supratimą ir jų bandymą prie-
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sinti darbininką ir kraugerį savininką. Akcentuodami visuotinį klasikinį prie
šiškumą, socialistai uždarė darbininką tarsi nišoje be galimybės ką nors
keisti, pasmerkdami jį revoliucijai - kaip vienintelei išeičiai. Todėl katali
kams buvo svarbu išsiaiškinti, kaip galima tą situaciją pakeisti, kad darbinin

kas galėtų išeiti iš tos socialinės nišos, į kurią jį įvarė socialistai, skelbdami
visuotinę priešpriešą kapitalistui, į ką jis turėtų atsispirti: į socialinę grupę,
kuriai priklausė, ar į save?
Nors katalikai socialinės nelygybės Šaknis įžvelgė žmogaus prigimties
nelygybėje, tačiau laikėsi pažiūros, kad socialinės nelygybės egzistavimas dar
nereiškiąs, jog žmogus yra pasmerktas užimti vieną ar kitą likimo jam iš
anksto skirtą (pagal jo gebėjimus ir talentus) socialinę nišą. Manyta, kad
kiekvienas žmogus turįs potencinės galios lavinti savo valią ir gebėjimus, kas
padeda keisti savo padėtį visuomenėje.
A. Kaupas, sekdamas JAV sociologu A. Wardas ir A.Dealeyris veikalu
"A Tex-Book of Sociology", skyrė dviejų tipų Žmogaus jėgas - fizines ir
dvasines. Fizines jėgas jis dar skirstė į ontogenetiškas ir filogenetiškas
(23:9). Onto genėti Škos neduodančios žmogui numirti badu, nes reikalaujan
čios, kad jis dirbtų ir tuo pelnytųsi sau duoną. Šios jėgos galinčios realizuotis
per darbą ir nuosavybės buvimą. Filogenetiškos jėgos reikalaujančios, kad
"Žmonės mylėtų viens kitą ir taip pratęstų ir užlaikytų gyvybes rasės ir tau
tos". Prie dvasinių jėgų A. Kaupas priskyrė ir "sociogenetiSkąją", kurios svar
biausi atributai esą altruizmas ir užuojauta: "šie jausmai riša žmones krūvon",
verčią siekti doros, gėrio ir tiesos (23:10). Žmoguje ir visuomenėje, veikda
mos viena kitą, abi Šios jėgos skatinančios raidą, dinamiką, kaitą. Žmogus la-

vėjąs, tobulėjąs, įgyjąs tokių įgūdžių ir savybių, kurie įgalina jį pasirengti
įgyti nuosavybę ir tapti geru jos valdytoju. Noras turėti nuosavybę žmogui
esąs prigimtas. Rodydamas iniciatyvą ir pastangas, kiekvienas galįs tapti ati
tinkamos nuosavybės turėtoju, o ilgainiui papildyti ir savininkų klasės gretas,
jas atnaujinti. O jeigu taip, tai nesą jokios prasmės darbininkams siekti sunai
kinti tą klasę, į kurios gretas jie natūraliai siekią pakliūti patys.
Tačiau tas perėjimas į aukštesnį luomą turįs būti remiamas savarankiškų
asmeninių pastangų, o tai esąs ilgas natūralus procesas. K. Paltaroko many
mu, "perėjimas į aukštesnį luomą trumpu laiku ir be didelio asmeniško dar
bo" (11:93), staiga galįs būti netgi žalingas visuomenei. Todėl paveldėtas tė
vų turtas dar nesuteikiąs vaikams teisės jaustis tikrais jo turėtojais - ne jie tą
turtą sukūrė. O nebūdami patys Šio turto kūrėjais, jie nemokėsią ir tinkamai
juo naudotis. Tuo jie tik sukelsią nepasitenkinimą ir pavydą. Kaip pabrėžia
K.Paltarokas, "iš tokių santykių kyla neapykanta tarp klasių" (11:95), kurią
stengiasi dar labiau kurstyti socialistai.
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Pripažindami teisę kiekvienam būti savininku asmeniško darbo dėka ir
taip panaudoti savo potencines galias, kartu lietuvių katalikų sociologai su
prato, kad tai padaryti įstengsiąs ne kiekvienas. Žmonės skirtingi, teigia
A.Civinskas, ne kiekvienas galįs būti apsukrus, energingas, tačiau kiekvienas
esąs žmogus, ir jį privalu gerbti, juo rūpintis, o už atliktą darbą mokėti tei
singą užmokestį (24:27). Dorai atlikdamas jam pavestą darbą, už kurį mo
kamas atlyginimas, jis visuomenei nemažiau vertingas negu darbdavys- ka
pitalistas, kuriam darbininko paslaugos reikalingos.
"Negali gyvuoti kapitalas be darbo, darbas be kapitalo. Iš sutikimo paeina
tvarka, iš nuolatinės kovos - suirutės", - pabrėžė K.Paltarokas (11:75-76).
Darbininko ir darbdavio interesai nesą jau tokie fatališkai priešiški ir nega
limi išspręsti, kaip teigė socialistai. J.Staugaitis rašė: "Darbininkas negali
apsieiti be fabrikanto, fabrikantas be gero darbininko <...> Fabrikas - tai dar
bininko darbo įrankis, tai jo yla, kirvis. Puolus fabrikui, nėra kaip uždarbiauti,
šimtams ir tūkstančiams darbininkų reikia badą kęsti. Tad tiesioginis darbi
ninko interesas fabriką palaikyti, kad išlaikytų konkurenciją su kitais ir ne
pultų <...> Lygiai yra fabrikanto interesas turėti geri darbininkai, kad jie ma
šinų negadytų ir kuo daugiausia jas išnaudotų, vadinasi sparčiau dirbtų <...>
Fabrikanto tad yra interesas, kad ir brangiau užmokėti darbininkui, by tik jis
geriau išnaudotų mašiną" (25:45).
Suprantama, kad organizuodamas gamybą savininkas siekiąs gauti pelno.
Tai natūralu ir teisėta. Tačiau tas pelnas neturėtų būti pasiektas skriaudžiant
darbininką. Liberalų teiginys, kad užtenką tik mokėti darbininkui sutartą at
lyginimą, katalikams atrodė neteisingas. K.Paltarokas pažymėjo, kad sutartis
gali būti prievarta, "kai darbininkas neturi pasirinkimo". Atlyginimo turi už
tekti "taupiam ir doram darbininkui pragyventi", bet jis neturįs būti mažesnis
už pragyvenimą. Šią mintį K.Paltarokas argumentuoja taip: kadangi "žmo
gaus jėga taip pat prekė, kurios kaina mainosi, todėl jai tinka ekonomijos tai
syklė: kam bedirbti, jei man darbas nebeužsimoka". Taigi "kas iš darbo gyve
ną, privalo turėti bent kiek iš jo naudos, kiek reikalingas savo buities išlai
kymui" (11:98). Pažeidus šią teisę, pažeidžiamas žmogiškumas ir darbininko
kaip partnerio interesai. Todėl, K. Šaulio teigimu, "krautis sau lobį ir muštis į
turtą per vargą ir kruviną prakaitą artimųjų" nederėtų, nes tai, be kita ko, esąs
"griekas, šaukiantis dangaus atmonijimo" (26:75).
Tačiau ir darbininkams nederėtų žvelgti į svetimą kišenę, tuo labiau rei
kalauti ataskaitos iš darbdavio, kaip jis naudojasi pelnu - jis turįs teisę į pel
ną, kadangi daug daugiau rizikuoja negu darbininkas. K. Paltaroko nuomone,

reikalauti to iŠ darbdavio būtų tolygu kištis į jo privatų gyvenimą (11:96).
Būtent taip jis vertino ir socialistų pastangas žvelgti į svetimą kišenę, akcentuo-
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jant socialinius kontrastus, nuteikiant darbininkus prieš darbdavius, o neskati
nant reikalauti sau geresnių sąlygų, kaip ir dera socialiniams partneriams.
Socialinio kompromiso būtinumo idėją bene ryškiausiai bandė pagrįsti
A. Kaupas. Jo įsitikinimu, visuomenei, kaip ir bet kuriam kitam gyvam orga
nizmui, būdinga dinamika, mainymasis. Visuomenė, kaip socialinis organiz
mas, prisitaikydama prie naujų aplinkybių, laipsniškai keičianti savo formą,
bet ne pačią struktūrą, kurios egzistavimą nulemiąs ontogenetiškų, filogenetiškų ir sociogenetiškų jėgų, amžinų ir pastovių, veikimas. Iš to daroma iš
vada: visuomenės mainymasis privaląs apsieiti be struktūrų griovimo. Naujo
vės, atsirandančios visuomenėje, turinčios "ne griauti vietinius atsiekimus,
bet juos tobulinti" (23:50).
Taigi, kaip manė katalikų sociologai, kiekviena visuomenė turinti poten
cines galimybes tobulėti. Jos slypinčios pačioje visuomenėje, nes čia "vieš
pataujanti amžina kova tarp įvairių spėkų", socialinių grupių interesų. Būtent
čia visuomenėje "kiekviena galybė susiduria su pasipriešinimu, o jį įveik

dama kompromisų keliu juda į priekį" (23:75). Šis judėjimas vykstąs pažan
gos linkme. Tai esąs objektyvus procesas, kuris keičia visuomenės gyvenimo
formas.
Čia pamatuotai kyla klausimas: kas gali skatinti visuomenės evoliucijos
procesą, nuo ko jis priklauso? Pasak A. Kaupo, socialinės struktūros "geru
mas ir tobulybė" priklausančios nuo visuomenės dvasinės brandos, t. y. "telezio". 'Telezis yra ne kas kita, tiktai protingas sunaudojimas įrankių tikslui
pasiekti", atsižvelgiant į visų interesus. Individo ir visuomenės pastangos "iš
galvoti priemones, kurioms gelbstint nei gamtos, nei žmonių spėkos neitų ant
nieko, nesieikvotų" (23:43-44), kaip tik ir rodančios ne tik visuomenės dva
sinę (telišką) brandą, bet ir siekiamų pertvarkymų krypsnį. Taigi lėliškos jė
gos ir skatinančios tobulinti visuomenės struktūrą, priimant teisingus įstaty
mus, kurie iki minimumo sumažintų prieštaravimus tarp įvairių socialinių
sluoksnių ir tuo padėtų įgyvendinti aukščiausią socialinės darnos principą "sinergiją", t. y. bendrą priešingų socialinių grupių darbą, jų interesų tarpusa
vio supratimą bei harmoniją (23:24). Taigi geresnio visuomenės gyvenimo
formos pasiekiamos "ne per aklą kovą vienų su kitais", bet "yra vaisium ben
drųjų visų žmonių pastangų darbo krūvoje" (23:69) atsižvelgiant į visų so
cialinių grupių interesus, nors jie esą ir priešingi. Prieštaravimai tarp sociali
nių grupių - natūralus dalykas ir netgi pageidautinas. Tačiau svarbu, kad šie

prieštaravimai nebūtų pernelyg dideli. Todėl būtina ieškoti kompromisų ir
rasti tai, kas žmones jungia, o ne skiria. Tokiu pradu A. Kaupas laikė norą
turėti nuosavybę. Tai esanti prigimtinė žmogaus teisė. Todėl nuosavybės sie
kimą reikią ne tik gerbti, bet ir sudaryti sąlygas jį įgyvendinti ir kartu natūra-
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liai peržengti iŠ vieno socialinio sluoksnio į kitą. Reikią padėti žmogui, no
rinčiam tą slenkstį peržengti: jį palaikyti moraliai ir praktiškai, tuo paliudijant
krikščionišką meilę artimui.
Lietuvių katalikų sociologai, teigdami, kad priklausymas klasei nėra am
žinas ir fatališkas ir iš esmės ne tiek jau svarbus (svarbu žmogaus kokybė), o
pareinąs ir nuo individo pastangų, gebėjimų ir noro, griovė socialistų puo
selėtą mitą apie darbininkų klasės pasmerkimą ir klasių kovos neišvengia
mumą, žadino jų saviraišką ir iniciatyvą patiems ginti savo interesus.

Išvados
Lietuvių katalikų sociologai parodė kur kas gilesnį negu liberalai ir socia
listai supratimą privatinės nuosavybės (turto), atskleisdami ne tik jo naudin
gumą individui ekonominiu bei socialinio saugumo požiūriu, bet ir parody
dami jo egzistencinę reikšmę žmogui, jo dvasiniam tobulėjimui. Katalikų
sociologų požiūriu, turtas nesąs galutinis žmogaus veiklos tikslas, o tik prie
monė jo sugebėjimams ir dvasiniam tobulėjimui realizuotis. Todėl jie norėjo,
kad visuomenėje būtų sudarytos sąlygos kiekvienam įsigyti nuosavybę, tapti
nors mažu savininku ("vidutiniu Žmogumi"). Tuo ji moraliai ir praktiškai
rėmė lietuvių valstiečių pastangas ne tik išsaugoti tėvų žemę, bet ir išplėsti ją
išperkant iš nusigyvenusių rusų kolonistų ir svetimtaučių dvarininkų. Šitaip
būtų užkirstas kelias nuosavybės koncentracijai nedaugelio rankose ir maži
nama socialinė įtampa.
Lietuvių katalikų sociologai Žmogų laikė pirmiausia dvasiniu, o tik paskui
ekonominiu subjektu. Jie pripažino darbininko teisę į darbą kaip prigimtinę
teisę, o ne kaip darbdavio malonę. Jų nuomone, darbininkas turįs gauti ir ati
tinkamą atlyginimą, taip pat dalį nuo pelno. Tačiau Šiuo klausimu vieningo
požiūrio nebūta. Vieni (K.Paltarokas, K.Šaulys) manė, kad dalį pelno savo
nuožiūra ir valia skiriąs pats darbdavys (ta jo asmeninė prerogatyva), kiti
(S. Šultė), sekdami A. de Munu, teigė, jog teisė į pelno dalį savaime supranta
mas dalykas, nes darbdavys ir darbininkas esą socialiniai partneriai. Nors ir
laikydamiesi skirtingų nuostatų, katalikų sociologai, iškeldami darbininkijos
kaip socialinio partnerio svarbą ekonominiuose santykiuose, pabrėžė patį
darbo vertingumą, būtinumą ugdyti darbininkijos savigarbą ir savimonę.
Lietuvių katalikų sociologai pripažino visuomenės pasidalijimą į luomus
ir sluoksnius, tačiau laikėsi pažiūros, kad žmogaus priklausymas luomui esąs
tik jo žemiškosios socialinės egzistencijos apraiška - prieš Dievą visi žmonės
lygūs. Antra vertus, socialinis žmogaus statusas nesanti jokia privilegija. Pri-
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klausymas klasei nesąs amžinas, fatališkas, o pereinąs nuo žmogaus indivi
dualių savybiiį, gebėjimų bei pastangų. Šitaip jie griovė socialistų puoselėtą
mitą apie darbininkijos pasmerktumą ir klasių kovos neišvengiamumą. O pa
brėždami turto naudojimo visuomeninį efektyvumą, turtingųjų krikščionišką
moralinę pareigą palaikyti artimą, jie skatino darbininkiją ieškoti socialinės
partnerystės su darbdaviu, kartu palaikė jų pastangas ginti savo teisėtus
ekonominius reikalavimus.
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LITHUANIAN CATHOLIC SOCIOLOGISTS CONCEPTION
OF OVVNERSHIP (beginning of the 20lh century)
Valdas Pruskus
Vilnius Gediminas Technical University

Summary
Lithuanian Catholic sociologists applied a Christian value attitude on the
ideas of natūrai freedom, non - interference of the statė into private affairs
propagated by economic liberalism. They recognised the importance of pri
vate ovvnership and personai initiative in creating the country's welfare.
Hovvever, they understood this freedom as the responsibility of an individual
to the society and other individuals, but not as the freedom to manifest one's
egoism, which can only be curbed by an invisible omnipotent hand of the
market. In this case, an individual is left alone against the employer reserving
the most importam right - to employ individuals for an established payment.
Hovvever, alongside with the rights, there are also obligations neglected by
the liberals. The obligation to take care of one's brethren is imposed by the
ownership itself. Whereas the right to ownership is conferred on an individ
ual by God, the supreme owner of all assets. He is the sole proprietor of all
the belongings while the individual is only a temporary manager thereof. For
the sake of the society property may be expropriated. Thus, ownership is not
absolute, all the more - not a privilege of any kind. It should be connected
with serving the society and one's brethren, also with obligations to be performed with respect to workers. These obligations arise from the Christian
conception of ovvnership.
Lithuanian Catholic sociologists adhered to the Christian attitude of labour. An individual serves as the initial basis of labour evaluation. Liberals
and socialists emphasized the objective value of labour which is, from the
Christian standpoint, of secondary importance. Therefore they špoke about
labour in terms of manpower as a commodity. By the assertion of Lithuanian
Catholic sociologists, workers* right to work is a natūrai right, and not a
grace granted by an employer. Whereas employers cannot do without employees, in this respect they are partners. Therefore a worker mušt receive not
only the settled payment but also part of the profit. But there were differences
in opinions as to who should have a prerogative of doing this. Some authors
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(K. Paltarokas, K. Šaulys) considered that an employer mušt distribute part of
this profit at his own choice and good will. Other authors (S. Šultė, following
G.Sorel and A.de Mun) asserted that this mušt be fixed by a corresponding
agreement. Promoting the vvorking people as sočiai partners, the Catholics
appeased both the liberals defending all-powerful employers' rights without
any obligations and socialists glorifying the all-powerful statė, which enslaves the society.
Catholics recognised that the society is in fact divided into ranks and
strata. But belonging to any rank (class) is only a display of an individual's
sočiai existence; while before God all the individuals are eąual. On the other
hand, sočiai status of an individual is not a privilege. Belonging to a class is
not eternal, fatal, but depends upon personai features, capabilities and efforts
of an individual. The duty of the statė is to ensure real possibilities to each
person to rise gradually on the sočiai ladder according his/her work and
abilities, independently from the initial living conditions. In this manner the
Catholics destroyed the myth cherished by the socialists declaring that the
workers are doomed and the class struggle is inevitable. By emphasising the
necessity of an effective public use of property, Christian obligations of the
rich to the society and their brethren Catholics encouraged the society to look
for sočiai consensus and the vvorkers - to exhibit more independence in de
fending their lawful economic reąuirements, not taking the advice from the
outside, to practice positive creation and not struggle as the only possible
way of salvation, propagated by the socialists.
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VISUOMENĖS SAMPRATA VINCO KUDIRKOS DARBUOSE
Anelė Vosyliūtė
Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas

V. Kudirkos darbai ir asmenybė yra dominusi ne vieną tyrinėtoją jau nuo
XIX a. pabaigos-XXa. pradžios; apie jį vėliau rašė J.Būtėnas (1), V. Myko
laitis-Putinas (2), J.Lebionka (3), V.Kavolis (4) ir kiti. V.Kudirka stabteli
ties daugeliu to laiko Lietuvos bėdų, svarsto įvairių socialinių sluoksnių būvį,
pateikia visuomeninio gyvenimo vaizdus, geresnės socialinės tvarkos idėjas.
Jo raštuose (5; 6) tyrinėtojas susiduria su gausia to meto Lietuvos visuomenės
panorama, jos medžiaginio ir pasaulėžiūrinio vaizdo apibrėžtimis. Čia atsisk
leidžia kasdienybės įvykių analizė, atidumas visuomeniniams prieštaravi
mams, socialinių grupių veikimui ir mąstymo kryptims. Iš V. Kudirkos pa
teikto šalies vaizdo galima įminti daug to meto krašto civilizacinio ir kultūri
nio lygmens mįslių. Galimybę "keliauti" po jo laikų Lietuvą leidžia jo ra
šymo įdomumas, įmanomas persisėmimas marga pateiktų vaizdinių, minčių,
žmonių vertybių, nuomonių dialektika, prieš kurią autorius nesijaučia bejėgis.
Jo asmenyje susikoncentruoja visa to laikmečio dvasinė intelektualinė kul
tūra, gebėjimas būti Lietuvos reikalų žinovu ir vertintoju, laisvės idėjų skel
bėju. Sociologams yra svarbūs jo pateiktų žmonių gyvensenos modelių vaiz
dai, mintys apie jų veiklos ir poelgių moralumą, jų poreikiai ir idealai.
Mokslo sociologijai ir psichologijai yra reikšmingas jo kaip mąstytojo ir
publicisto, tautinio atgimimo epochos veikėjo darbo motyvų, pozityvistinio
tikėjimo šaltinių, įsipareigojimų visuomenei paskatų pažinimas. Anot V.Ka
volio, "Jisai susikūrė jokiai doktrinai neatsidavusio, iš individualios sąžinės ir
sąmonės be galo ištvermingai dirbančio, laisvo intelektualo vaidmenį <...>
Kudirka stovėjo ne prieš Nieką, bet prieš Nežinomybę, kurioje žmogus gali
išskaityti tai, kam jis pajėgus <...> Gyvenimas prasmingas, kai jis pažymi
mas tokia savęs dovana" (4:61). Anot Heideggerio, tiesa yra žmogiškoji būtis
tiek, kiek atskleidžia pasaulį, kiek ji yra pats šis atskleidimas, pati žmogiško
sios būtybės atvirybė pasauliui ir sutinkamoms būtybėms. Tyrinėtojas, ieško
damas tiesos, nuolat dalyvauja socialinių pasaulių egzistenciniame atskleidi
me, savo atvirumu būčiai ir kūrybai skatina tikrovės apraiškų patyrimą ir su
vokimą. Sociologo mąstyta būtis ir patirta tikrovė perkeliama į darbus, pa
skleidžiamus visuomenėje. Visuomenės bėdų atskleidėjus (koks buvo V.Ku-
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dirka) galima vadinti savotiškais "rūpintojėliais" ir "budėtojais". O budin
tiems, kurie gyvena pasaulyje ne tik kūnu, bet ir Širdimi priklauso, anot He
raklito, vienas ir tas pats pasaulis (tuo tarpu kiekvienas miegantysis kreipiasi į
savo atskirą pasaulį).
Šio straipsnio tikslas yra iš sociologijos pozicijų pažvelgti į V. Kudirkos
pastebėtus to meto socialinės struktūros, visuomeninio gyvenimo erdvės
bruožus, įvairių sluoksnių gyvensenos ypatumus, aptarti įvairių institucijų įsi
tvirtinimo ir funkcionavimo, bendruomenės ir valdininkų santykių aspektus.
Autorė mano, kad nepaisant V. Kudirkos kūrybos ištirtumo, kiekviena socio
logų karta, remdamasi būdinga savo metui intelektualine patirtimi, jo raštuo
se gali surasti naujų interpretacijų ir pastebėjimų. Straipsnyje remiamasi prie
laida, jog V.Kudirkos veikaluose pateikti socialinių reiškinių atvejai, papa
sakotos istorijos atspindi to meto realijas bei visuomeninius santykius, todėl

gali būti pagrįsta medžiaga tyrinėjimui. Gyvenimo istorijų įpynimas į sociali
nių reiškinių tyrinėjimą ir aiškinimą sutampa su postmodernistinės sociolo
gijos nuostata, jog kompetencija priskiriama ir atskiram subjektui, suteikiant
jam teorinį statusą (7:299-311). Yra pripažįstama, kad sociologijos kaip reiš
kinio tam tikros dalys sukurtos iŠ istorijų, o sociologai savo darbe reiškiasi ir
kaip naratoriai.

LietuviSkos erdvės reikšmės
V. Kudirka savo darbuose pateikia plačią lietuviškos visuomenės panora
mą, atskleisdamas daug to meto būdingų reiškinų. Kita vertus, jam būdinga ir
didelė geografinės erdvės apibrėžtis: nuo provincijos įvykių jis šokteli į lietu
vybės situaciją Peterburge ar Vilniuje. Tad V. Kudirkos veikaluose galime
aptikti ir kai kurių vietovių gyvenimo būdo, įvairių socialinių grupių ypatumų
aspektus. Nykstant pasitikėjimui visa apibendrinančiomis teorijomis, tampa
svarbu atskirų reiškinio ar erdvės dalių esybiškumo analizė, tikslesnis suskai
dytų erdvės taškų ir objektų gilumos vaizdas. V. Kudirka sužino, jog "įvedė
lietuviškus pamokslus Peterburgo šv. Katarinos bažnyčioje" ir daro išvadą,
jog "Peterburgo lietuviai turi iš to džiaugtis daugiaus už lietuvius kitų didelių
miestų, nes turi ryšį, kuris nedaleis išklysti, išsiskirstyti ir išnykti lietuviams
tarp daugybės gyventojų didelio miesto". Taigi erdvė, fizinė vieta atspindi
vienokią ar kitokią kultūrą, jos fragmentus ir tapsmą, susijusi su įvykiais,
žmonių veiksmais. Erdvių funkcijų įvairovė sudaro prielaidas žmonių socia
liniams ir kultūriniams santykiams, erdvės provokuoja vienokio ar kitokio ti
po poelgius. V. Kudirka pateikia ne vienos geografinės vietos prasmes, ats-
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kleisdamas žmogaus ir erdvės santykius, su vieta (pvz., tiku) susijusius naratyvus. Kiekviena visuomenė kuria savo erdvę, o senąją pertvarko pagal savo
ideologinius ypatumus ir kultūrines normas. Erdvės parametro įtraukimas į
socialinės realybės aprašymo paieškas atitinka tendencijas visuomenės moks
luose, kur jaučiamas socialinės geografijos ir sociologijos ryšių stiprėjimas.
Kiekviena vietovė yra ne tik fizinė, bet ir įvairiais tekstais (susijusiais su
kraštovaizdžiu, institucijomis), kultūrinėmis reikšmėmis apipinta vieta. Anot
M. Maffesoli, šiuolaikinė sociologija pasižymi ir jutimų bei vaizdų suvokimu,
jų ryšių su socialumu atskleidimu (8). V.Kudirka yra jautrus geografinei vie
tai, jis dažnai pabrėžia jos ypatumus, tuo primindamas jos galią socialiniams
santykiams. Vieta, vietovė dažnai yra paminima ryšium su užgriuvusiom bė
dom: "degė Naumiestis Suvalkų rėd <...> Šiaulių pav. buvo paskutiniame
laike keli gaisrai - ugnelė tyčia buvo pakišta. Padegė Lukiškiai, Vilniaus
priemiestis". V. Kudirka susirūpinęs, jog "per tankiai ugnelė atlanko Lietuvos
miestelius <...> padegėlių tiek nebūdavo kitąsyk" (6:394). Vietos nėra
stabilios, jų bruožai kinta; vieta laikui bėgant yra greičiau procesas, suteikia
žmogui įvairias identiškumo formas. Vietos reikšmė atskleidžiama ir pabrė
žiant aktyvių asmenybių, mobilizuojančių kitus, kuriančių pažangą ir ekono
minio gyvenimo naujoves, veiklą: "G. T. neilsta bepuošdamas savo Palangą
<...> (ten) perkėlė marinę mokslavietę. Dabar vėl įsteigė ten portą dėl kro
vimo javų <...> įtaisė taipogi garlaivį "Feniks" dėl važiojimo žmonių ir
tavorų į Liepojų <...> (dabar) triūsiasi įrengti už savo pinigus geležinkelio
šaką iš Mažeikių į Palangą <...>" (6: 395-396). V. Kudirka kaip šviesuolis ir
tautos patriotas išgyvena dėl lietuviškumo ženklų naikinimo: "Sulikšiol
tikėjome kad mūsų eilėse judošių nėra - kas nenorėjo su mumis drauge eiti,
tai tylėjo ir su pagelba "skundų" nieks nekliudė darbo rūpestingesniųjų. O
vienok <...> Vieni stengiasi parduoti priešams Lietuvos darbininkus, o kiti
vėl kaip įmanydami naikina jų darbus. Vilniuje iš kiemo vienų namų tankiai
kyla stulpas raudonų lyg kraujas dūmų <...> Ten degina lietuviškas knygas,
sugriebtas pernešant per rubežių arba išgriebtas iš rankų lietuvių kitokiu
būdu" (6:405). Kaip žinia, caro valdžia nuolat siaurina Lietuvos gyventojų
teises, tame tarpe ir jų erdvę. V. Kudirka atkreipia dėmesį į pranešimus, kurie
"apgarsino Kachanovo prisakymą, kuriame visiems, be jokios skirtybės,
Kauno, Vilniaus ir Gartėnų rėdybų gyventojams paliepta, idant be tam tikro

kiekvienąkart daleidimo policijos netaisytų iliuminacijų, nekaišytų žolynais
vartų, nekabinėtų karūnų dėl gražumo, abelnai sakant, nerengtų už slenksčio
savo kambario jokių apeigų ir iškilmių" (6:405). Tai jau tikras žmogiško
orumo ir teisių pažeidimas, nuo amžių turėtos laisvės judėti savo gimtoje
aplinkoje
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V.Kudirka

išreiškia

pasipiktinimą:

"Lietuvos

gyventojau! Iškeli krikštynas arba svodbą vasaros laike; kada jau seklyčioje
kaktos svečių pradės garuoti, įsikišęs kumelką į vežimėlį, skubink pas
policiją, idant daleistų tau paprašyti svečius iš seklyčios ant kiemo arba į
sodą, nes už slenksčio savo kambario negali rengti jokios apeigos ir iškilmės
be žinios policijos. Ant Sekminių užkiši ant vartų kelias žalias šakutes, jau
prie tavęs gali prisikabinti. Nori nužadinti vaikus savo ir parodyti jiems
gražumą bengališkos ugnies, dūlink pas policiją maldauti daleidimo, nes gali
pakliūti į tiesos rankas už iliuminacijas ir 1.1." (6:407), Caro valdininkai
riboja žmonėms įprastų katalikiškų simbolių poveikio erdvę: viešesnės,
iškilmingesnės procesijos draudžiamos, kontroliuojamos. Tad dvasinio
gyvenimo viešos formos tampa nesaugios, traukiasi į privačią sferą.
Ribojamas erdvinis kunigų judėjimas, bendradarbiavimas ir tarpusavio
pagalba: norint pasikviesti kitos parapijos kunigą įtaiką, reikia gauti policijos

leidimą (9:76). V.Kudirka apie parapijos kasdienybę pasakoja: "Žydpilėje
numirė prabaščius, visų mylimas žmogus. Ant palaidojimo suvažiavo iš
aplinkinių parapijų kunigai visai nesiklausę viršininko. O gubernatoriaus
buvo uždrausta išvažiuot kunigams į svetimą parapiją be paso nuo viršininko.
Vakanalijus VziatkokoviČius pasinaudojo iš to ir suskundė visus tuos
kunigus. Žinoma, visiems užrašyta tapo koros nuo 25 iki 75 rublių" (5:101).
Savos šventovės, švento centro lankymas, dalyvavimas religinėse apei
gose yra pasaulio sukūrimo mito pakartojimas, kosmogonija (M. Eliade).
Caro valdžia kuria sau naudingą simbolinę erdvę - stato cerkves. Lietuvos
žmones piktina svetimo tikėjimo maldos namų atsiradimas. V.Kudirka pa
stebi pavojų lietuvybei, kviečiant gyventojus į rusiškus maldos namus ir jų
mokyklas: "Pravadyrium "rusiškos įtekmės", paskutiniame laike gan drąsiai
žengiančiu, yra cerkvė <...> Cerkvė mirkčioja į lietuvius katalikus ir vilioja
juos į savo avinyčią <...> Užnemunėje cerkviškoms mokslavietėms daleista
priimti mokintinius visokių tikėjimų, bet ant išlygų, idant priverstinai visi
mokintųsi pravoslaviško katekizmo ir vaikščiotų į cerkvę. O yra vėl užmany
mas visas šiandienines pradines mokslavietes apversti į cerkviškas <...> kas
bus su Lietuva, jeigu mes, nenorėdami išsižadėti savo jausmų ir tikėjimo, tu
rėsime išsižadėti valstiškų mokslaviečių? Kas bus, jeigu iki tam uždarymui
dėl mūs mokslaviečių nespėsime išbudinti mūsų "apjakėlių" ir "užsnūdėlių"
<...> kas bus, jeigu nelaimė užklups mus greičiaus, nei spėsime susivienyti ir
suprasti, kad reikalas tėvynės dėl visų yra vienas, kad jis yra aukštesnis už
egoizmą skirtingų partijų" (6:414-415).
V. Kudirka atskleidžia kai kurių vietų simboliškumą, jų ypatumą. Satyroje
"Tilto prisiminimai" jis metaforiškai iškelia suvalkietiško tilto figūrą. Tiltas tai vieta, kuri simbolizuoja sujungimą to, kas perskirta laiko ir erdvės. Tiltą
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būtina pereiti abiejų upės krantų gyventojams, Čia jie susitinka ir pasikeičia
vietomis, kultūrinių tradicijų erdvėmis, savo patyrimą pernešdami iš vieno į
kitą upės krantą, taip sujungdami du skirtingus pasaulius. Ėjimas per tiltą tai pokyčių siekimas, noras išeiti iŠ savo pažįstamo, artimo pasaulio ir pabu
voti svetimoje, kitoniškoje, kitų sukurtoje erdvėje. Šis galėjimas pažinti kito
niškumą įmanomas tik esant tam tikram žmonių technikos (sugebėjimo sta
tyti) ir bendravimo kultūros lygiui. Tik taikus bendradarbiavimas, noras vieni
kitus pažinti sudaro prielaidą daryti šią jungtį. Tai įmanoma tik taikos kultū
roje, nes karo laikotarpiu tiltai dažnai griaunami. Šis perėjimas visada susijęs
su pavojais (nukristi apačion, į upę) ar su kitokiais trikdžiais (tilto remontu).
Tiltas - tai vieta, kur sujungiamas senutės praeities patyrimas, suaktualinama

jos dabartis (negalėjimu pereiti tiltą sulaužyta koja išryškėja jos invalidumas).
Tiltas simbolizuoja pastovumą, ilgalaikiškumą: "Daug žmonių ašarų ir pra
kaito nuplaukė drauge su vandeniu; daug kojų, kurios mane mindžiojo, su
puvo kapuose" (5: 142) ir ištikimybę. Tiltas - tai lietuvių žemės ir jos žmonių
statinys: "Pagimdė mane Lietuvos miškas; išvedė į svietą lietuvių rankos; nuo
Lietuvos žirgų kanopų pirmąkart sudundėjau". V. Kudirka pabrėžia tilto
tvirtumą - kaip abiejuose upės krantuose esančių bendruomenių ištikimybę
(nepriklausomai nuo teritorijos valdymo) žemei ir savo kultūrai. Tiltas išlaiko
įvairius išbandymus - remontą, užrašų ant jo surusinimą.
V. Kudirka pateikia lietuvybės raišką, įvairių jos sambūrių būklės apibrė
žimą. Jo idealas yra lietuvybės saitų stiprinimas, jų "įcentrinimas", lietuvių
vienijimas į vieną darinį. Jis siekia, jog įvairiose vietose gyvenantys lietuviai
kurtų visiems bendrą, giminiškų saitų tinklą, lietuvystės žiniją, kuri būtų tar
pusavio bendravimo, vienijimosi ir ginties Šaltinis bei pagrindas: "Kiek jau
buvo kalbėta ir prašyta "Varpe", idant lietuviai kiek galėdami siųstų į rėdystę
visokias žinias iš visų Lietuvos kampų! Reikalingumas tokių žinių labai aiš
kus: lietuviai turi pažinti Lietuvą. Kiekvienas iš mūsų turi žinoti, kur lietuvis
verkia, o kur džiaugiasi, kur vargsta, o kur turtuose, kur apleistas ir nu
skriaustas, o kur liuosas ir laimingas, idant matytume, katrą brolį reikia gel
bėti, o nuo katro prašyti pagelbos; turime žinoti jausmus, mislis ir darbus visų
lietuvių, idant aišku būtų, ant ko galima yra remtis, norint apginti savo tėvynę
ir suteikti jai laimę" (6:393). V. Kudirka pripažįsta integruojančią spaudos
reikšmę; jo nuomone, laikraštis ne tik tenkina skaitančiųjų poreikius sužinoti
apie tikslius įvykius, bet turi apjungti įvairiose vietose gyvenančius žinių apie

Lietuvą pateikėjus tarsi į savotišką nacionalinį kultūrinį darinį. Jo nepaten
kina tai, "kad visas žinias apie Lietuvą renkame iš svetimų laikraščių, kurie

tankiausiai talpina tik dalykus, galinčius sujudinti skaitytojaus dirgsnes savo
baisumu". Tad V. Kudirkai svarbu, jog visuomenės įvaizdį spaudoje for-
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muotų tikrieji Šalies gyventojai, turintys gilesnę identifikaciją su realybe, ga
lintys geriau suvokti ir atspindėti realaus bendrabūvio bruožus, esmines
krašto charakteristikas. V. Kudirkai nepatinka svetimųjų laikraščių pateiktas
Lietuvos vaizdas, kur rodosi, kad "Lietuva tai tokia pekliška vieta, kur tiktai
ugnis, vagystės, peštynės <...> klaidingos tankiai tos žinios <...> neseniai
sudegė Kretinga <...> viens laikraštis rašo, kad sudegė 600 namų, kitas 700, trečias - 800 <.. .>*' (6:393).
Kaip ypatingą erdvę V. Kudirka išskiria paribio teritoriją, aprašo ten susi
klosčiusį žmonių gyvenimo būdą. Čia nuolat vykstama (legaliai ir ne) per
sieną į Prūsus, grįžtama atgal. Greta vietinių gyventojų čia vis daugiau bu
voja "kiti" (vedini įvairių tikslų sienos perėjėliai). Vietovės atmosfera ir
tvarka priklauso jau ne nuo civilinės valdžios, o nuo pasienio kariuomenės,
kurios vis daugėja; arkliams išlaikyti vagiamas pasienio ūkininkų derlius, o
"maskolių priežiūrai dar padidėjus, vogs ir da daugiau ir drąsiau daužys kul
bėmis tuos, kurie pasikėsins ginti savo turtą <...> Šunes, apicierai ir prasti
abješčikai išvien gaudo kontrabandą <...> Dieną eina abješčikai su apicieru ir
paeiliui krato namus visų parubežinių ūkininkų. Kas jiems, dykaduoniams,
galvoj, kad trukdo darbininkus žmones? Ateinančią naktį ir ateinančią dieną
vėl tas pat. Iš tikro, neduoda žmonėms nei dirbt, nei miegot" (5:139-140).
Pasienio vietovėse gaudant sienos pažeidėjus, nustatomas specialus režimas,
tad žmonės turi keisti savo gyvenseną ir tradicijas: "Užgynė vyrams ir
merginoms paupiais dainuot pabaigus darbą- sako, negirdėt kontrabandos
einant" (5:139). Pasienio miestelyje tvyrauja sekimo atmosfera; vienas
karininkas davė sau žodį "popierą (laikraščius, knygas) išgaudysiąs. Per
dienų dienas, jeigu neišeidavo į Prūsus parsinešt kontrabandos, vaikštinėjo į
miestą susikišęs iš užpakalio rankas į galus rankovių ir rodos nė kam ko. O
tuo tarpu tėmija" (5:140). Pasieniečiai naudojasi savo tarnyba, parsigabena
per sieną įvairių kontrabandinių daiktų (gelumbę uniformoms, siuvamas ma
šinas ir 1.1.). Tokia neteisybė piktina pasienio gyventojus, kuriems tenka ken
tėti dėl mažmožių: "O tegul koks žmogelis paims kartūno už pusrublį, tai lie
pia jį pagauti, suduot į sprandą daugiau kaip už dešimts rublių ir užmokėt korą <.. .> Padaugintai sargybai įsakyta ypatingai gaudyti lietuviškus laikraščius
ir knygas" (5:140). V. Kudirkos atskleistos šios vietos prasmės tiksliai paro
do pasienio žmonių gyvenimo specifiką.
V. Kudirkai svarbu Lietuvos reprezentacija, jos vaizdas kitų akyse - jis
apmąsto lietuvių ūkio ir gaminių parodą, aptaria jos turinį. Paroda yra suvo
kiama kaip Lietuvos ūkio modelis, galimybė iškelti krašto pasiekimus. Tai
vieta, kur išryškėja įvairios pramonės ir žemės ūkio vystymo strategijos, susi
duria skirtingų sluoksnių požiūriai į ekonominį vystymąsi. V. Kudirkos verti-
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nimo kriterijai yra pateiktų eksponatų naudingumas vietiniams žmonėms,
valstiečių darbo rezultatų atstovavimas: "Eidamas ant parodos ūkystės ir pramonystės tiki pamatyti viską, kas pakelia ūkę, reikalingiausius prie jos
daiktys: tiki permanyti, kuomi užsiima tos Šalies žmonės ir kaip toli yra nu
žengę savo išdarbiuose. O ką galėjai matyti ant parodos Vilniuje? Viską, kas
naikina ūkę: užrubežinius arklius, tinkančius tikt dėl pasigyrimo, o ne prie
ūkės, užrubežines karves ir kitus gyvuolius, iš kurių viena tikt nauda - meda
lis ant parodos. Matei puikius išdarbius, dėl kurių reikia turėti puikų dvarą,
nors ir apskolintą. Užtaigi nematei arklio darbininko, nematei visai išdarbų,
kurie yra vieninteliu uždarbiu gyventojų tūlų vietų Vilniaus ir Gartėnų rėdybos <...> Žadėtas ant Šiometinės parodos pagerinimas naminės pramonystės
tapo pamirštu, ir apie tą dalį svetimtautis būtų labai mažai ir klaidingai pasi
mokinęs. Garsių lietuviškų kumpių ir sviesto, kuomi paroda galėjo pasigirti,
tikrai buvo parodyta lyg ant juoko. Sodauninkyste, teisybė, galima buvo pasi
gėrėti. Dalyje išdarbystės smulkios ir fabrikiškos teko užtėmyti šį tą naudingą
<...> buvo rėčkutės iš Plungėnų <...> kimštos vilkų skūros <...> gan buvo
audeklų <.. .> Puolė į akis mažas skaitlius valsčionių, suteikusių šį tą dėl pa
rodymo <...> Tai nurodo tikt, kad ponai apie juos nesirūpina, o jeigu priima
juos prie parodos, tai, rodos, lyg iš malonės ir išteisinimo akyse svieto vardo
parodos" (6:409). V.Kudirka pasisako už tradicinių verslų plėtojimą, krašto
nacionalinio autentiškumo išlaikymą. Valstiečių sluoksnį ir jų darbo rezulta
tus jis mano esant tikraisiais krašto reprezentantais, laikmečio kultūriniais he
rojais ir ženklais.
Tuo laiku visuomenės fizinis mobilumas vis auga - dalis lietuvių tampa
migrantais. V. Kudirka tai skaudžiai išgyvena: "Brazilija" - tai pirmas ir pas
kutinis žodis, kuriuomi pradeda ir baigia mūs kaimų žmonelės darbą^ valgį^
atilsį ir maldą. Berniukai ir merginos, apkvaitę nuo mislies apie Braziliją,
šnabžda tarp savęs kampuose, tariasi ir rodavojasi lyg garniai rudens laike,
kada ir kaip išlėkti į tą laimės šalį, ir laukia tos valandos lyg išsiliuosavimo iš
sunkaus kalinio" (6:454). Tad Lietuvoje pradeda plisti gerovės vizijos, su to
lima geografine erdve susiję geresnio gyvenimo vaizdiniai, trauka link kito
niškumo. V.Kudirkos žiniomis, "<...> ajentai gundytojai slankioja lyg žal
čiai po kaimus (ypač Kauno rėd.) ir monija žmones, žadėdami Brazilijoje vi
sas gėrybes, kokias tik gali suimti į galvą prastas žmogus. Neišmanėliai žmo
nelės tiki tiems Žodžiams, ypač kad iš kitos pusės nieks beveik nesirūpina ap
šviesti žmones, užsikrėtusius brazilijomanija <...>" (6:455). Jo nuomone,
reikia stengtis tai "apmalšinti", persekioti kelionių agentus su policijos pagal
ba, aiškinti tikrą išeivių padėtį; "daugiausiai Čia gali padaryti kunigai, perser
gėdami žmones iš pamoksiinyčios" ir laikraščiai. Jis pabrėžia, jog reikėtų pa-
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laikyti rygį su kitur gyvenančiais tautiečiais: "Turime gan daug lietuvių, pa

likusių dėlei visokių aplinkybių tėvynę ir išsisklaidžiusių po visą margą svie
tą. Europoje gal nerasi kampučio, kur nebūtų lietuvių. Tolimoje Amerikoje jų
tiek daug, kad gali dalintis į visokias sau kuopas, peštis tarp savęs ir da užten
ka dėl užlaikymo kaip kur sandoros <...> Kaip būtų smagu ir padoru su vi
sais tais lietuviais susinešti" (6:401). Tad V.Kudirka tiki, jog lietuvybę galima
išlaikyti ir žmogui pakeitus fizinę erdvę, būtent dvasinių saitų palaikymu, ben
dravimu. Čia vėl pasikartoja jo idėja apie lietuviškos kultūrinės erdvės sukūrimą.

Visuomenės diferenciacijos bruožai
V. Kudirkos laikų Lietuvos erdvė susidariusi iŠ valstiečių kaimo bendruo
menių, miestelių įvairiataučių sambūrių, amatininkų, prekeivių, valdininkų,
katalikų ir pravoslavų dvasininkų, caro kariuomenės ir kitų socialinių grupių.
Kaimuose (kurie yra gana homogeniškos vietos) vyrauja tradicinė lietuviška
kultūra, elgesį reguliuoja paprotinės teisės normos, papročiai. Valstiečiai el
giasi oriai, jų laikysena yra subrandinta amžiais besitęsiančio pastovaus gyve
nimo būdo; jų tapatumą suformavo žemdirbio darbas, laikymasis bendruo
menės tradicijų, taikus dialogas su savos ir greta esančių kitų kultūrų atsto
vais. V. Kudirkos požiūris į konfliktus atitinka, matyt, viešąją nuomonę: "Ne
pridera peštis su kiekvienu, kas mums nepatinka, bet taiposgi negalima daleisti, idant kas pradėtų gaspadorauti ant mūs šešmargio ir vieton kviečių sėtų
dirses - toks svečias mums nereikalingas ir apie jį nėr ką šokinėti" (6: 393).
Tai nėra atvira visuomenė, kurioje tarp visuomeninių grupių egzistuotų
tam tikras kompromisas nustatant bendrąją socialinę tvarką, nes teisės puose
lėti savo kultūrą (ypač lietuvių kalbą) yra pažeidžiamos. Įstatymas nėra pa
lankus vietinių gyventojų prigimtinėms teisėms išlaikyti, čia vyrauja aktyvio
sios pusės (caro valdžios) interesai. Nors yra vykdomos kai kurios adminis
tracinės reformos, tačiau svetima valdžia negali garantuoti tinkamos sociali
nės iniciatyvos ir kultūrinės aplinkos vystymo, tapatumo su krašto istorinėm
vertybėm palaikymo. Žmonės taikosi būti atstu nuo brukamų svetimybių,
pereidami į gintį, verčiau susitelkia į šeimyninį gyvenimą, individualumą, už
darumą. Stengdamiesi išvengti prievartos, jie dalinai paklūsta įstatymams ir
policinei priežiūrai, nors tai reiškia teisių apribojimą, tam tikrą savo pavergi
mo pripažinimą. Prie skriaudimo priprantama, nors tai ir žeidžia laisvo žmo
gaus orumą. Valstiečių bendruomenėse, miesteliuose, atrodo, nėra atvirų kon
fliktų; taikingumas ir rimtis yra pasiekiama čia nuo seno vyraujančiomis įvai
rių grupių interesų suderinimo tradicijomis, nuolaidomis, paklusimu galin-
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gesnei jėgai. Nors yra sukurtas nemenkas valdžios biurokratinis aparatas,
skirtas gyventojų elgesio reguliavimui, bendruomenės tradicinės kultūros rė
muose susiformavę doroviniai principai iš dalies užtikrina žmonių saviregu
liaciją. V. Kudirka pažymi, jog nusikaltimus daro daugiausiai nejaučiantys ry
šio su kaimo bendruomene, svetimų kultūrų žmonės: "Įtekmę gi "rusišką"
Lietuvoje pažinome, tarpu kitų, iš didelio skaitliaus arkliavagių, pridygusių
lyg gry^u, gerai palijus <...> Arkliavagiai turi savo organizaciją, su kuria sun
ku kariauti, ypač kad su jąja eina išvien taip vadinama žemiška sargyba
(zemskaja straža) neva ginanti žmones nuo vagių. Vagis visai nesigina savo
profesijos, visi aplinkiniai apie tai gerai Žino, "gerinasi", net ir "išsipirkti"
turi, kad tikt vagis neužpyktų ir neišvestų arklio <...> Jeigu dabar atminsime,
kaip artojai prisirišę prie geriausio savo darbininko arklio, jeigu neužmiršime,
kad nieks jų neapgina nuo arkliavagių ir kad tame dalyke per sūdą sunku ką
laimėti, tai reikia pripažinti, kad artojai turi gintis ir daryti tiesą su arkliava
giais patys" (6:414).
Kai kurios profesinės grupės dar tik formuojasi, siekia savo vietos visuo
menės komunikaciniame lauke. Kudirka parodo konkurencijos vyksmą tarp
žydų ir lietuvių prekybininkų, jų įvaizdžių visuomenės sąmonėje turinį.
Žmonių smalsumą naujomis technologijomis pagrįstoms profesijoms atsklei
džia jų susidomėjimas darbais prie geležinkelio: "Paskutiniame laike pradėjo
mūsų žmonelės lįsti prie tarnavimo ant geležinkelio (ypač ant linijos Kaunas
iki Virbalio) kaip musės prie žvakės. Tarnavimą ant geležinkelio turi už di
džiausią laimę, taigi parduoda net ir namus ir eina siūlintis stacijos viršinin
kui, taip vadinamam "načelnikui" <...> Toks epidemiškas apsireiškimas noro
tarnauti ant geležinkelio turi gilesnę priežastį, kaip gali paviršiumi išrodyti
<...> traukia mūsų žmones prie geležinkelio ne uždarbis, nes jis visai men
kas, tikt neapstabdomas geidimas atidengti paslaptį, kaip tai išrodo tarna
vimas, už apturėjimą, kurio reikia ponui "načelnikui" gerai "pakišti" <...>
Sistemas kyšių, taip išsiplatinęs tarp Rusijos biurokratijos, pasiekė jau ir pras
tus žmones. Viršininkai stacijų visai atvirai prekiauja vietomis ant geležin
kelio ir gerai pelno. Ateina žmogus, pardavęs savo namus, pasisiūlinti "ponui
načelninkui", ar nepriimtų tarnauti ant stacijos, ir gauna atsakymą: "Vietos
nėra, bet jei gerai užmokėsi, tai dėl tavęs atsiras". Žmogelis su didžiu noru
užmoka, nes jam gražu, kad "načelninkas" dėl "jo" vietą dirba. Atlekia kita
"musė", ir eina viskas kaip aukščiaus. Žinoma, idant patalpinti naują svečią,
reikia išvyti senesnįjį, o kaip prireikia, tai ir tokį, kuris jau buvo sau nusipir
kęs vietą <...> Musės lekia prie žvakės ir svilina sau sparnus, o viršininkai
stacijų lupa kruviną skatiką. Idant nepasilikti apkaltintu už priėmimą "kyšio",
pons "načelnikas" siunčia "muses" su pinigais pas savo pačią" (6:399).
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V. Kudirka pabrėžia tuo metu aktualias ir madingas mokymosi, pozity
vaus darbo tautos labui ir ūkio išvystymo idėjas. Jis pateikia sektiną pavyzdį:
"<...> Mergina <.„> pabaigus Varšavoje mokslą bitininkystės, užvedė bitis
pas savo brolį. Aplinkiniai valsčionys, matydami, kaip dabar panaitė ima di
delį pelną iš savo bičių, susitarė išleisti susidėję visi iš kaimo tris vyrus į Varšavą mokintis bitininkystės". V.Kudirka tiki, jog ir žemesnieji visuomenės
sluoksniai gali būti linkę ir inteletualiai pajėgūs dalyvauti geresnės visuo
menės kūrime: "Tad nėr taip sunku, kaip nuolat šneka inteligentai, prikalbinti
mūs prasčiokėlius brolius stvertis prie šio ar to: reikia tik išaiškinti jiems nau
dą ir parodyti gerą pavyzdį, o tada persiliudysime, kad prasčiokėliai nesibijos
nei bitininkystės, nei sodauninkystės, nei žuvininkystės, nei prekystės ir 1.1.,
nei prigulinčių prie to mokslaviečių" (6:396).
V.Kudirkos nuomone, Lietuvos žmonės turėtų mokytis naujų profesijų,
užsiimti ir nežemdirbiškomis profesijomis, dalyvauti konkurencinėje darbo
rinkoje su kitų tautų atstovais: "Mūsų žmonelės labai prisirišę prie žemės, bet
apart tos žemės nieko daugiaus nemato. Ant žemdirbystės žiūri kaipo ant vie
nintelio tvirto uždarbio (tankiai ir labai apsigauna), o nuo kitų uždarbio šakų,
reikalaujančių speciališko mokslo, ypatingos pažinties ar išmislumo, bėga lyg
žyds nuo švento kryžiaus. Dėl to gi visus šaltinius užpelno, apart žemdirbys
tės, noriai atiduoda svetimgenčiams <...> lietuviai pasiduoda svetimgenčiams, išsižadėdami prekystės, amatų, pramonystės ir 1.1 <...> Gera pradžia

šitame dalyke gal išdrąsintų lietuvius kreiptis ir prie kitų dalykų (kaip dailės),
neatbūtinai reikalingų dėl kultūriško pasikėlimo" (6:422-423).
V. Kudirka pastebi įvairias lietuvių visuomenėje kylančias iniciatyvas, jų
mėginimus steigti naudingas organizacijas, kuriančias pažan^: ^Kaune nau
jai įsteigta sodininkų draugystė, kurios užduotė tokia: platinti visoje rėdyboje
paveikslingą sodauninkystę, pritraukti žmones prie užvedimo sodų, duoti
reikalaujantiems praktiškas rodąs, kaip galima turėti didžiausią naudą iš sodų,
būti tarpininke parduodant vaisius <...> Ketina vietinius vaisius siuntinėti į
užrubežį ant pardavimo ir šviežius, ir visaip sudarytus ant ilgesnio užlaiky
mo. Paduotas taipgi užmanymas išduoti visiems suprantamą rankvedį sodau
ninkystės <-..> Kiek gali numanyti, draugystę įsteigė ponai ir daugiausiai
naudos iš jos geradėjysčių irgi ponai, turintieji didelius sodus. Vienok man
rodosi, kad draugystė neatstums be niekur nieko ir prastą žmogų, jeigu kar
tais kreipsis prie draugystės, ar norėdamas pas save įsiveisti geresnių vaisinių
medžių arba ieškodamas kokios nors tame dalyke rodos" (6:444). Čia pasi
reiškia V. Kudirkos demokratiškumas, jo noras pažangos rezultatus paskleisti
visiems vienodai.

ANELĖ VOSYLIŪTĖ

85

V. Kudirka giliai pajunta ir savo sluoksnio - inteligentų problemas: sunkų
jų kelią į mokslą, jų siekią neatitikimą tėvų lūkesčiams. Jis rašė: "Jeigu že
mesnis ir vidutinis mokslas dėl lietuvių turi daug trukdymų, tai jau aukštesnis
turi prie tų pat trukdymų net per daug erškėčių. To drąsuoliaus, kurio troški
mas mokslo didesnis už visas kliūtis <...> ką, nenustojęs ant 4 kliasių, eina
tolyn ir, išbaigęs gimnaziją, įstoja į universitetą, dalis visai neužvydėtina
<...> Mūsų žmonelės mato visą laimę iš mokslo tiktai tame dalyke, kai
mokslas duoda įstoti į kunigus <.. .> kad iš pabaigusiųjų daugiaus kaip 4 kliasas retai kuris eina į kunigus, taigi jau patys tėvai aukštesniųjų kliasių neuž
kenčia" (6:490). V.Kudirka įžvelgė svarbią tarpusavio supratimo tarp išsi
mokslinusių jaunuolių ir kitos visuomenės dalies (ypač kaimiečių giminių)
problemą: "Kuris veržiasi prie mokslo aukščiaus 4 kliasių^ junta kaip su kiek
viena aukštesne kliase šąla dėl jo tėvai ir giminės labyn ir labyn, o įstojęs į
universitetą, pasijunta visai neturinčiu savo artimiausiųjų. Išvien su giminiš
kais jausmais nyksta ir materiališka pagelba. Beveik tiesiog galiu pasakyti,
kad įstojusiems į universitetą tėvai ir broliai, apėmusiejie namus, visai nusto
ja davę pašelpą. Jeigu nabagėliui "drąsuoliui priguli da šiek tiek dalies, tai ir
tos neišgauna "geru": arba turi visai išsižadėti jos, arba, prispaustas vargų, už
kelias dešimtis rublių turi pakvituoti, būk išėmęs visą dalį <...> Tokiu būdu
patekęs į universitetą turi rūpintis ir apie mokslą, ir apie "visų dienų" duoną.
Nešdamas per ištisus metus tokias dvi sunkias naštas, naikina savo jaunas
pajiegas ir gale metų grįžta namon pailsėti. Tik čia iš visų pusių randa atšali
mą: giminės, visi tamsuoliai ir žemesniejie inteligentai žiūri ant jo iš pasalų,
keturkliasiniai inteligentai šalinasi lyg nuo užsikrėtusio kokia baisia liga"
(6:490-491). Ir dabartiniai tyrinėtojai (pvz., D.Peisas, 10) pripažįsta intelek
tualų "svetimumą" bei "kitoniškumą", jų nuolatinį buvimą tarp savos ir sveti
mos kultūros. Glūdėdami savo idėjų ir tiesų pasaulyje, jie tarsi "išauga" savo
grupės kultūrines normas, dėl skirtingų interesų bei veiklos, ypatingų sugebė
jimų atsiskiria nuo giminės, savo aplinkos, ieško kitų tapatumų ir grupių, ati
tinkančių jų idėjines paieškas. Dėl savo ypatingumo, aukštesnio intelekto ar
elitariškumo jie tampa nevisai suprantami kitiems žmonėms, viešoje nuomo
nėje atskiriami į "antžmogių, nežemiškųjų", kartais gerbtinų keistuolių rangą^
traktuojami kaip "svetimi". Kartais tai būna susiję su tuo, jog aplinkiniai
žmonės jiems tiesiog "neatleidžia" jų pranašumo.
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Valdžios kritika
Valdžia yra suprantama kaip institucijų ir jos aparatų visuma, kurie užtik
rina socialinę tvarką, piliečių pavaldumą. Tai yra visuotinė viešpatavimo vi
suomenėse sistema, kurią viena grupė primeta kitoms, o susiformavęs valdy
mo/paklusimo santykių tinklas persmelkia visą socialinį kūną. Anot M. Foucault, "valdžią pirmiausia reikia suvokti kaip daugybę jėga grindžiamų santy
kių, imanentiškų tai sričiai, kurioje jie reiškiasi, ir ją iš esmės organizuojan
čių; suvokti kaip žaidimą, kuris per kovą ir nepaliaujamus susidūrimus juos
transformuoja, stiprina, sukeičia vietomis" (11:72).
V. Kudirka daug dėmesio skiria svetimos valstybės ir kultūros viešpatavi
mo gimtojoje žemėje problemoms, atskleisdamas gyventojams tos valdžios
daromas skriaudas. Ypač tai ryšku satyroje "Viršininkai", kurios veikėjai,
kaip teigia V. Kudirkos amžininkai ir liudija dokumentai, - "nurašyti" nuo
tikrų valdininkų (Kruglodurovo prototipas yra Naumiesčio, o vėliau Kalvari
jos apskrities viršininkas Kusakovas) (5:693). Jo veiksmai ir mintys liudija
caro valdininkų asmenybės svetimumą vietos kultūrai ir vertybėms. Kruglodurovas parodomas kaip viduje neprieštaringas, savu "aš" orientuotas į karje
rą, kurios siekiai nesikerta su pareigomis, šeimos aspiracijomis praturtėti.
Svarbiausi jo būvio bruožai - įtikti vyresnybei, būti ideologiniu caro adminis
tracijos ramsčiu, gyventi hedonistinėje (materialiai aprūpintoje, be suvaržy
mų), narcistiškoje (sukurtoje iš pavaldinių pataikavimo) aplinkoje. Nors kar
tais jo tapatybės jausmas susvyruoja, (tapatybė pasireiškia kaip trapi ir prieš
taringa, ypač kai negaunama žadėto kyšio), jis susivokia, jog tokiais momen
tais reikia užmiršti suvaržymus. Šis valdininkas eina drąsiu savęs teigimo ke
liu, atmesdamas bet kokį kaltės jausmą, ir, atvirkščiai, stengdamasis įgyti pre
stižą, savo asmenybę apgaubti aura. Priklausymas sluoksniui reiškia tam tikrų
gyvenimo stiliaus, elgesio normų laikymąsi, bendravimą su panašaus statuso
žmonėmis. V. Kudirkos aprašomu laiku valdininkų sluoksnis jau yra sukau
pęs tam tikrus elgesio stereotipus, dominavimo ir paklusimo, manipuliavimo
valdomaisiais normas ir taisykles. Jis pateikia įvairius despotiškumo, žmonių
apgaulės, nepasiteisinusio patiklumo, neteisingumo ir nemoralaus viršininkų
elgesio su jais atvejus. Kruglodurovas yra irgi nėra visai savarankiškas, jis
priklauso nuo kitų, žemesnio rango valdininkų, kurie jam pataikauja ir parū
pina kyšių paėmimą iŠ Žemiausios grandies - gyventojų. Tad teisus yra
M. Foucault, jog valdžia yra sudėtingas santykių tinklas kurį reikia: "suvokti
kaip daugybę atramos taškų, kuriuos šie jėgos santykiai suranda vieni kituose
tokiu būdu, kad susikuria grandinė ar sistema arba, priešingai, - atsiranda
atotrūkiai ir prieštaravimai, juos atskiriantys vienus nuo kitų; pagaliau suvok-
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ti kaip strategijas, kurių dėka santykiai įveiksminami ir kurių bendras pieši
nys arba institucinė kristalizacija įsikūnija valstybės aparatuose, įstatymų for
muluotėse ir socialinės hegemonijos formose <...> Valdžia yra visur: visai ne
dėl to, kad ji neva turi privilegiją viską pergrupuoti dėl savo nenugalimos vie
nybės, bet dėl to, kad kiekvieną akimirką ji atsigamina kokiame nors taške,
ar, greičiau esant bet kokiam santykiui tarp vieno ir kito taško. Valdžia yra
visur ne dėl to, kad apglobia viską, bet dėl to, kad iš visur ji spinduliuoja"
(11:72-73). Tai patvirtina V.Kudirkos aprašyta situacija: "Pavietyje buvo iš
viso dešimt valsčių. Tiktai dviejuose valsčiuose vaitais buvo žmonės, suprantantiejie savo pareigas ir patys jas pildę. Kituose gi valsčiuose vaitai vos mo
kėjo pasirašyt, o iš pareigų žinojo tik tiek, kada reikia užsikabint "blekę". Už
tat juose visa valdžia gulėjo raštininkų rankose, tankiausiai lenkų, atklydusių
kasžin iŠ kur ir kasžin su kokia sąžine. Darė ką norėjo su aklu vaitu. Darė ką
norėjo su valsčium, žinodami, kad už viską atsakys vaitas, valsčiaus išrinktas"

(5:89).
Išgyvendamas sėkmę, Kruglodurovas jaučia pasitenkinimą. Jis tikisi, jog
jo valdymas bus priimtas, o paprasti žmonės paklus jo įsakymams; sėkmingo
veikimo tikimybė Kruglodurovą skatina. Tai, kad caro jis yra atsiųstas kaip
teisėtas valdžios organų atstovas, pasitikintis tvarkos palaikymo šioje teritori
joje būtinumu, suteikia jam įsitikinimo savo funkcijų svarbumu. V. Kudirka
rašo: "Nežinodamas, nė kas tai pavietis, nė kas tai administracija, tapo išsyk
paviečio viršininku. IŠ savo pirmtako išgirdo: "Jums gana žinot tiktai, kad jūs
viršininkas ir turit rūpintis kiek galima daugiau išgriebt daugiau štai Šitų (pi
nigų - A. V.) <.. .> Ar Šiaip valdysi, ar taip, vis tik tiek, mes visi, viršininkai,
atsidursime ten (Sibire - A. V.)" (5:84). Jo nutarimai daro įtaką visų pirma
žemesniam pavieto valdininkų ešalonui. (Sėkmės motyvas ir motyvas išveng
ti nesėkmės yra susijęs su savo įvaizdžiu. Adekvačiai save vertinantys asme
nys orientuoti į savęs aukštinimą. Jie linkę rizikuoti, kad pagerintų savo įvaiz
dį ir mažiau rūpinasi galimomis nesėkmėmis, kiti linkę į savo įvaizdžio iš
saugojimą ir apsaugojimą. Jie vengia situacijų, kur išryškėtų juos nepuošiančios savybės, jie Šalinasi galimų iššūkių, kurie šiaip yra susiję su rizika. Gali
pralaimėti, tai atskleis trūkumus).
Kruglodurovo tapatumas gali susiformuoti tik dialoge su kitais žmonėmis,
jiems pripažįstant arba atmetant viršininko reikšmingumą. Iš pat pradžių jis
tuo yra susirūpinęs, savo veiksmais siekia įtvirtinti jam paskirtą vaidmenį so
cialinėje hierarchijoje, turėti garbę. Jo vieta visuomenėje visai nepriklauso
nuo jo asmeninių savybių, statutas apibrėžtas kolonistinės valdžios paskyri
mu. Tačiau jis supranta, jog pripažinimas gali ir neateiti, todėl sukuria atitin
kamų veiksmų planą, kuriais nori įgyvendinti troškimą sau išskirtinės pagar-
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bos. Jo tapatumas yra pažeidžiamas, jei jis nesulaukia atitinkamo dėmesio iš
"reikšmingų kitų" (iš kaimų seniūnų jis laukia pataikavimo, o jie įsipareigoja
viršininkui). Kai kurie sluoksniai su aukštesnio rango viršininkais net nesusi
duria: "Visai nieko nerūpėjo viršininkas tai kaimo žmonėms. Jie lemtai nė ne
žinojo, ar atsimainė senas ant naujo. Jie su viršininkais pažinties neturi nė ko
kios, mokesčiai tie pat ar prie vieno, ar prie kito, reikalų tiesiog su viršinin
kais neturi, tai ką da čia rūpintis?" (5:83). Jo sapnai susiję su identiteto pa
tvirtinimu: "Rodos, sėdi jis, paviečio viršininkas, karietoje ir žingine važiuoja
per savo pavietį. Aplink <...> pilna žmonių. Viens per kitą skubina prisiartint
prie karietos ir į abi išskėstas jo rankas deda popierėles, vienas tik šimtines.
Kas Čia? kur aš? Kas aš? - klausia pats save <...> nusiramino atsakęs sau ant
trečiojo: - Aš - paviečio viršininkas" (5:94).
Valsčiaus vaitai, antrasis valdžios ešelonas, rūpinosi savo vietos išlaiky
mu, privataus gyvenimo susitvarkymu, stengėsi įsiteikti paviečio viršininkui.
Vaišių funkcija, kaip pažymi sociologai, nuo seniausių laikų yra žmonių su
vienijimas ir sutaikymas, jų įtraukimas į grupę ar draugiją. Dar XIX a. pabai
goje R. Smith rašė: "Tie, kurie valgo ir geria kartu yra susiję; jau pats Šis ak
tas suriša juos tvirtais draugystės ir abipusio įsipareigojimo saitais" (12:15).
A. van Gennep pažymi, jog "paprotys kartu valgyti ir gerti yra įtraukimo į są
jungą apeiga <...> vaišinimas yra abipusis, pasikeitimas maistu patvirtina so
cialinius saitus" (13:29). V.Kudirka aprašo vaitų gyvenimo stilių, kuris yra
susijęs su nuolatinėm vaišėm, simbolizuojančiom bendrą narystę, priklausy
mą sluoksniui: "Pstrumskis, gaudamas vos 180 rublių ant metų, gyveno su
savo šeimyna taip puikiai, rodos, turėdamas mažų mažiausiai porą tūkstančių
algos. Pats gražiai pasirėdęs, pati ir duktė šilkuose, gyvenimas puikus, per
metus keldavo keletą kartų didelius balius, garsius iš įvairių valgių ir gėrimų.
Pstrumskis tankiai atlankydavo Naupilę ir kaskart vaišindavo biuro činovninkus, išmesdamas galybę pinigų. Iš kur tiek pinigų imdavo? Iš valsčiaus"
(5:90). Šis valdininkas žino, kaip reikia įsiteikti aukštesnio rango tarnautojui,
tapti jam artimu: "Žinojo, kad viršininkas tamsuolis, jaučia savo viršininkys
tę, mėgsta užsitraukt ir ima <...> Pstrumskienė apkrovė stalą skaniais užkan
džiais ir da skanesniais gėrimais. Išgėrę vienos degtinės, pabandę kitos, užsigardavę trečios, pradėjo smagiau ir atviriau kalbėt - rodos, kad Kruglodurovas užmiršo savo viršininkystę" (5:90). Čia išryškėja vartojimo gėrybių po
būdžio ir socialinio statuso santykis, valdininkų gyvenimo stiliaus aspektai.
Kaip pažymi M.Featherstone, sociologus domina, ar vartojimo gėrybės yra
panaudojamos visuomenėje kaip kultūriniai ženklai, ar įvairūs skoniai yra
atpažįstami ir "perskaitomi", ar jie tampa socialinių skirtumų rodikliais
(14:56). Nesaikingo vaišinimosi, vaišių ruošimo kaip stengimosi įsiteikti
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aukštesnio sluoksnio atstovams atskleidimas V.Kudirkos kūryboje atspindi to
laikotarpio realijas. Į vaišinimą įtraukiama visa valdininko šeima; jo žmona
kalba: "Pons viršininke, neužpykite, jeigu aš pampinsiu jūsų gerbiamai šei
mininkei šiek tiek mažmožių, reikalingų prie namų <...> jei kartais prireiktų
ar kumpelio ar sviesto, ar kiaušinio, ar ko kito, tai tik duokite žinią- pristaty
sime. Mieste su tikiais dalykais, tai, žinoma sunku, o mums, kaimo gyvento
jams, labai lengva juos turėt" (5:92). Kitas vaitas elgiasi panašiai: "Pas Kuznickį būdavo balius kasdien. Kuznickis pats svečius gaudydavo ir, teisybė,
mokėdavo gražiai pamylėt, nesigailėdamas svečiui nieko <...> Kas galėjo ne
gerbt jį? <...> Tai žmogus, tai žmogus! - gėrėdavosi činovninkai ir visoki
ponpalaikiai <...> Laikėsi Kuznickis tos filosofijos: jeigu nori būt teisum
akyse žmogaus, pasigerink jo pilvui. Su ta filosofija buvo jam labai ramu"
(5:93). V.Kudirka aprašo kitą įsiteikimo viršininkams varijantą: "Kito vals
čiaus vaitas Bavolskis nemokėdavo taip puikiai pavaišint <...> nebuvo mat
prie to linkęs. Užtaigi buvo linkęs prie kortų <...> galima buvo patėmyt, kad
Bavolskiui niekad nepritrūkdavo pinigų. Pralošdavo dešimtimis, šimtais ir
visada užmokėdavo, visada ištekdavo. Ypač daug pralošdavo, kada atsilanky
davo pas jį vyriausybė. Iš kur imdavo pinigus? <.. .> Žinia buvo, kad Bavols
kis išliuosuodavo iš kariumenės. Gavęs į kanceliariją popieras, kad tas ir tas
iš jo valsčiaus grįžta iš kariumenės kaipo netinkantis, skubindavo pas grįžtanČiojo tėvus ir sakydavo: - Jeigu norite, tai aš jūs sūnų išliuosuosiu <.. .> Tik
tai, žinoma, nemažai kaštuos <...> atminkite, apie tokius dalykus ša, nes vis
ką galima pagadint. Šnekėdavo vėl, būk Bavolskis, susikalbėjęs su pačto
viršininku, mokėdavo traukt gerą pelną iš laiškų su pinigais, prisiųstais
kaimo žmonelėms iš Amerikos. Iš kariumenės pelnydavo Šimtais, iš pačto
dešimtimis" (5:95-96).
Šio demonstratyvaus vartojimo įvykių dalyviai, "minkštos realybės" gy
venimo būdo atstovai linkę moraliai įsipareigoti ginti savo grupės narius, būti
atsakingi už jų statuso išsaugojimą. Spontaniškas buvimas ir bendrų emocijų
išgyvenimas pokyliuose, dalinimasis gėrybėmis vaišių metu sudaro prielaidas
kurtis bendriems šio sluoksnio gyvensenos bruožams, vertinimams. Vienin
gas valdininkų entuziazmas, kolektyvus jų įsipareigojimų konstravimo pobū
dis suformuoja panašius elgsenos su pavaldiniais būdus bei nuomones, pa
grindžia jų teisėtumą.
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Moterų būvis
Žmogaus lytis yra vienas esminių skiriamųjų jo bruožų, esantis jo tapa
tumo ir patyrimo pagrindu. Lyties sampratos turinį sudaro ne tik žmogaus
biologinių ypatumų ar funkcijų pripažinimas, bet ir socialinis bei kultūrinis
lyčių tapatumo apibrėžimas. Keičiantis visuomenei iškyla vis naujos lyčių
tapatumo, joms priskiriamų reikšmių, socialinių vaidmenų sampratos. Naujos
ekonominės, politinės, kultūrinės sąlygos nuolat keičia žmogaus elgesį, vy
riškumo ar moteriškumo supratimą. Moterų kaip didelės grupės bendrumo
ypatumų pažinimas galimas per įvairiųjų santykių su materialiniu ir sociali
niu pasauliu analizę. Nuo seniausių laikų moterys yra suvokę savo bendrumą,
tai atsispindi lietuvių tradicinėj kultūroj užfiksuotuose kalbos faktuose: "ru
denį moterės susirenka būriais ir sėd", "prisirinko moterų pilna pirkia", "ir
moters svodbiškai pasidžiaugt neužsimiršo" (Donelaitis). Tai atsispindi ir
darbo pasidalinime: "vyrai molį mynė, moterys pečių lipė", "vyrai linus
laužo, moteriškos valo", "šieno piovimas ne moteriškas darbas". Ypatingai
moterų galia pasireiškia tvarkant namų gyvenimą: "moteris laiko tris kerčias
trobos, vyras tik vieną", "gera motė vyrui kelią daro", "be moteriškės tušti
namai". Pastebima, kad moterys pasižymi kai kuriomis specifinėmis savybėmis:"moteriškas nor viską žinot", "moteriškas protavimas", "vyras - ugnis,
moteriška - vaškas", "imiesi darbo moterišku būdu", "saugokis, kad moteriš
kas kelio nepereitų" (15:362-364). Žmonių santykiuose, auklėjimo mode
liuose atsispindi tiek senosios, tiek integruotos naujų laikų sampratos, lie
čiančios lyčių kultūrines nuostatas, pasiskirstymą darbais, skirtingas funkci
jas visuomenėje ir gyvenime.
Vyriškumui ir moteriškumui suteikiamos reikšmės nėra stabilios, todėl vi
suomenėje nuolat vyksta lyčių savasties ir jų elgsenos modelių kaita bei pa
ieškos, vyrų ir moterų vaidmenų ribų praplėtimas, jų tarpusavio santykių ir
priklausomybės derinimasis. Dar XVIII a. J.Rousseau manė: "jei vyras, su
brendęs fiziškai, pasiekė proto tobulumą, tai žmonai tikriausiai derėtų visiš
kai pasikliauti jo protu, kad jų sąjunga būtų tvirta ir neišardoma <.. .> paklus
numas yra svarbiausias moteriško charakterio bruožas, kurį būtina įdiegti su
negailestingu griežtumu" (16:190). Taigi, jo nuomone, nors moteris šlovintina kaip motina, prieraišumo Šaltinis, ji neturi teisės į moralinę autonomiją bei
savarankiškumą. Paklusimo - vyravimo santykiai yra vieni iš svarbiausių,
apibrėžiančių vyrų ir moterų ryšius šeimoje ir viešajame gyvenime. Be to, tai
priklauso nuo istorinio meto bei kultūros pobūdžio. Pagyvenusio amžiaus Lie
tuvos kaimietės nuomone, "dabar moteriškos vyrams didesnę valią turi, sugeba
juos iš pradžių suspausti, vyrai dabar jas gerbia, bijo tų žmonų. Anksčiau vyras
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viską valdė, antjo rankų viskas buvojis viską pirko, jis pirmas kėlė. Kitos labai
kentėdavo, bet tokia Dievo rykštė, kam skirta, tą kryžių turi nešti".
Moters situaciją galima paiškinti jos pozicija Šeimoje, dalyvavimu visuo
menės gyvenime ar kultūroje, kintančia solidarumo ir individualizacijos san
tykio dialektika. V. Kudirkos laikų moterys daugiausiai gyveno privačioje er
dvėje, kartu su vyrais tvarkė ūkio reikalus, dirbo, augino vaikus. Psichologinę
ir auklėjamąją moterų funkciją valstiečių šeimose įtikinamai išanalizavo,
remdamasis paties V.Kudirkos asmenybe, V.Kavolis (4). XIXa. pabaigoje
dar nebuvo išsiskleidusi įvairiapusė moterų kaip galingos visuomeninės jėgos
patirtis; moterų lūkesčiai buvo susiję su privačiu gyvenimu. Moterys kaip
reikšminga demografinė grupė ir svarbi socialinė jėga visuomenėje tik nuo
XX a. galėjo pasireikšti įvairiose socialinėse struktūrose, ir tik tada jos buvo
"išmestos" ir į platesnį visuomenės komunikacinį lauką^ tapo socialinių san

tykių tinklo dalyvėmis. Tik feministinų ir demokratinių judėjimų dėka mote
rys kaip lygios įsitraukia į darbinę, visuomeninę veiklą, į "civilizacinės kom
petencijos" ugdymą. Nors V.Kudirka daugiausia skiria dėmesį vyrams (kaip
viešosios erdvės dalyviams), jis jau pastebi naujoviškas kai kurių moterų
sluoksnių veiklos ir mąstymo orientacijas, bando apibrėžti jų pasirinkimų
pobūdį ir pokyčius bei kultūros bruožus.
V. Kudirkos veikaluose ir publicistikoje galima suvokti to meto visuome
nės požiūrių į moterų būvį aspektus, moterų identiteto bruožus, nuolatines jų
visuomeninio ir individualaus tapatumo atkūrimo pastangas. V. Kudirka at
skleidžia keleto XIX a. pabaigos Lietuvos moterų tipų socialinę situaciją,
žvelgia į jų patirtį ir iš Lietuvos pažangos siekių, ir iš rūstaus tėvo (galima
sakyti, patriarchalinių) pozicijų.
Moterų patirties savitumas pasireiškia tam tikrais požiūriais, veikla vi
suomenėje ir Šeimoje, o kartais apibrėžiamas per susiklosčiusius stereotipus.
Jau XVII a. feminizmo teoretikė M. Wollstonecraft teigė, jog protas yra bely
tis ir geresnis moterų išsilavinimas galėtų pakeisti socialinius santykius, pa
naikinti lyčių nelygybę. Ji rašė: "Moterys yra susijusios su vyrais dukters,
žmonos arba motinos ryšiais, jų moralinės savybės gali būti įvertintos pagal
tai, kaip jos atlieka Šias paprastas pareigas. Bet svarbiausias jų pastangų tiks
las turėtų būti jų pačių sugebėjimų atskleidimas ir sąmoningos dorybės įgiji
mas" (16:191). Sekdamas to meto Europos švietimo idėjomis, V.Kudirka iš
kelia lietuvės valstietės lavinimosi būtinumo problemą. Tad jis pasisako už
Švietimo sistemos atnaujinimą, išplečiant galimybes mokytis ir moterims.
Tuo metu tai buvo moderni mintis, kurios įgyvendinimas priklausė ypač nuo
pačių valstiečių. Moterų požiūriu tai buvo savotiškas jų išlaisvinimas, išėji
mas iš privačios, kaimiškos erdvės į viešąją, kultūrinę, dėmesio ir suvokimo
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pakreipimas nuo asmeninės aplinkos į visuomeninės būtį. V. Kudirkos nuo
mone, tai reikalinga visų pirma dėl visuomenės kokybės gerinimo: mokytų
vyrų ir moterų Šeimos būtų naudingesnės Lietuvai. Tad, jo supratimu, moterų
švietimas būtų nukreipiamas tarnauti šeimai, pripažįstamas kaip ją dorinantis
veiksnys, galintis būti ir visos visuomenės pažangos Šaltiniu. Todėl V. Kudir
ka ragina: "Stenkimės padidinti skaitlių mokintesniųjų lietuvaičių. Prikalbi
nėkime ūkininkus, idant į mokslą leistų ne tik vaikiščius, bet ir mergiščias
<...> Tie vėl, ką turi pinigų, o negali arba nedaleista jiems turėti vaikų ir su
pranta reikalą "lietuviškos inteligentiškos šeimynos", tegul paima ar giminių,
ar pažįstamų mergaitę ir leidžia į mokslą. Jeigu neištekės už pabaigusio uni
versitetą, tai ištekės už pabaigusio žemesnį mokslą urėdninko arba apšviesto
ūkininko - tokių tarp lietuvių jau yra nemažai. Arba užsiims mokinimu vaikų
kaip ir svetimtautės ir 1.1. Prapult neprapuls^ nes mokslas ir didžiausioje pra
pultyje yra pagelba. O jeigu neištekės visai, tai ne mokslo kaltė - pasitaiko
tas pat ir nemokintoms" (6:470-471). Taigi V Kudirka pripažįsta esant vieno
das moters ir vyro priedermes dalyvauti Šeimos ir visuomenės kūrime, jų pa
reigas auginti apsišvietusius palikuonis. Anot jo, reikia, kad susitiktų išsi
mokslinę moterys ir vyrai, kad kurtųsi lietuviškos šeimos. Dabar padėtis prie
šinga: "Mes, jaunikaičiai, <...> negalime pažinti lietuvaičių, nes jų per mažai
<...> Mūs draugija tokių įrėdymų, suvedančių lietuvius ir lietuvaites (kalbu
apie inteligentiją), neturi visai. Tegul jaunas lietuvis tankiau matys savo
lietuvaites, tuojaus pamatysime atmainą ir išgirsime mažiaus rūgojimų, būk
lietuviai inteligentai šalinasi nuo lietuvaičių. Taigi pirma priežastis nesiplatinimo "lietuviškų šeimynų", kad lietuviai nepažįsta lietuvaičių" (6:469-470).
V. Kudirka atskleidžia skaudžius inteligentų ir jų tėvų kaimiečių išgyveni
mus, sukūrus lietuvaičiams tautiniu požiūriu mišrias šeimas: "Bet Lietuvos
ūkininkai ir kiti, baidydamiesi leisti savo dukteris į mokslą, tegul pažiūri,
kiek gerų pusių iš padauginimo skaitliaus mokintų lietuvaičių, pusių, matomų
visiems. Tada nereiks lietuviams gobtis su visokiomis svetimtaučų "šlebėmis", kurios ant kiekvieno žingsnio drebia vyrui į akis: tu chlope! Aš tau malonį parodžiau, tekėdama už tavęs! - taip šiandien dedasi. Tada tiems patiems
tėvams bus smagu atsilankyti pas vaikus, nors poniškai gyvenančius: nieks
nešnairuos, nieks ant jų nežiūrės iš aukšto - šiandien lietuvis, apsigobęs su
svetimtaute, turi išsižadėti savo tėvų ir giminių, nes tokia "šlebė" negali žiū
rėti ant "chlopų". Šiandien lietuvos jauniems inteligentams dalykuose apsigobimo sunkiaus yra, nekaip išrodo iš tolo. Daug jų turi likti viengungiais per
visą gyvenimą ir išdilti dėl draugijos: savo lietuvaičių, tinkančių dėl inteli
gentų, neturi, o su svetimtautėmis vestis nepridera. Ir da turi nuolat klausyti
rūgojimų nuo draugijos. Draugija! Duok mums lietuvaičių!" (6:471).
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XIX amžiaus pabaigoje Lietuvos šviesuomenė dalyvauja diskurse ("Auš
roje", "Varpe") apie "lietuviškų Šeimynų" kūrimą. Čia, anot V.Kudirkos,
lietuviams inteligentams keliamas uždavinys tapti korepetitoriais savo bū
simų pačių, t. y., padėti joms tapti apsišvietusioms, kad galėtų kartu su vyrais
būti išsilavinusios ir tautiškai patriotiškos visuomenės kūrėjos. Jo nuomone,
"lietuvaičių visuomene susideda <...> tik iš taip vadinamų kaimo gyventojų.
O koks kaimo lietuvaičių apšvietimo laipsnis? Daugelis, teisybė, skaito iš
maldaknygių, o rašyt moka labai nedidelius skaitlius <...> Pradėtinių mokyk
lų vaisiai tame dalyke da nežymu, o vargu bus geistini. Teisybė, prasimušus
lietuvystės idėjai, sugrįžo prie mūs draugijos mažas skaitlelis lietuvaičių ba
joraičių dagi su aukštesniu mokslo laipsniu <...> Iš tos pat visuomenės kai
mo lietuvaičių rasime jau taipgi prasimokinushį, užtektinai apsišvietusių"
(6:568). Tačiau ir tuo metu Lietuvoje buvo aukšto išsimokslinimo moterų,
kurios buvo patyrę įvairių kultūrų įtaką, suvokę savo krašto moterų situaciją.
Jos bendradarbiavo spaudoje ir svarstant moterų Švietimo klausimus. Tai Ga
brielė Petkevičaitė-Bitė (1861-1943) - rašytoja, literatūros kritikė, publicistė;
Liudvika Didžiuliene - Žmona (1856-1925) - rašytoja, visuomenės veikėja,
publicistė; Konstancija Sketerytė Jablonskienė (1868-1948) - publicistė, ir
kitos. Šių ir kitų, bene pirmųjų moterų, dalyvavusių atgimstančios Lietuvos
kultūriniuose ir socialiniuose judėjimuose patyrimas yra susijęs ir su pabuvimu svetur, multikultūrinėje aplinkoje (siekiant aukštesnio išsimokslinimo).
Jau XIXa. grožinėje ir publicistinėje, memorialinėje literatūroje galima aptik
ti lietuvių išvažiavimo iš namų mokytis į kitas vietoves aprašymus. Čia pa
brėžiama atsiskyrimo nuo tėvų namų nostalgija, būtinumas prisitaikyti prie
naujų edukacinių reikalavimų, naujos buitinės aplinkos kūrimas. Moterų situ
acijos pokyčiai, teisių išsikovojimas sudarė prielaidas joms svajoti ir įgyven
dinti aukštojo mokslo siekius. Tai buvo naujas moterų dalyvavimo visuome
nėje reiškinys (tik kai kuriose šalyse nuo 186Om. jos galėjo mokytis univer
sitetuose, o apie 1908 metus dar nebuvo priimamos į mokslines draugijas).
V. Kudirka visad remia moterų kvalifikacijos įsigijimo, mokymosi idėjas, jis
pasisako už moterų intelektinių, moralinių, galių vystymąsi. Jis vienas iš pir
mųjų to meto visuomenėje paskleidė naują mitą (šalia giliai tada įsišakniju
sio, jog tik vyras gali būti išsimokslinęs, užimti pareigas) - jog moterys tai
pogi gali siekti vidurinio ir aukštojo mokslo, dalyvauti visuomenei naudin
game darbe.
Kita moterų grupė, patraukusi V. Kudirkos mintis ir dėmesį savo gyve
nimo būdu, tai vadinamos davatkos. Jis rašo: "Naujadavatkės pavertė davat
kystę ant praktiškos pusės, parodė svietui, kad davatkystė taipgi gera kaip
kunigystė, daktarystė, artojystė ir 1.1., kad ji taipgi gali išmaitinti žmogų <.. .>
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(Jos) suteikė naują išrodymą, naują profesiją, naują būdą išmitimo, o tuom
parankesnį už kitus, kad visai o visai nereikia dirbti" (6:482). Gyvenimo
modernizacijos pokyčiai krašte nulėmė mažų moteriškų bendrijų susikūrimo
galimybę, merginų atsiskyrimą nuo pagrindinės (tėvų) šeimos. Autorius jas
charakterizuoja kaip savanaudiškas, atsitraukusias nuo rūpesčių ir pareigų,
t. y. smerktinas jau vien todėl, kad atsisakė tradicinių moters vaidmenų.
V.Kudirka vieną jų grupę vadina "sparneliais", t.y. "davatkos, ką neturi
tolydinės apsigyvenimo vietos ir minta kaipo anie paukšteliai, ką "nė sėja, nė
pjauna". Jos visad labiausiai sutinka su kunigų gaspadinėmis, dėl to gi
daugiausiai slampinėja po klebonijas ir, žinoma, gardžiaus pavalgo nekaip
namiejie, rugius griebiant; arba besivalkiodamos nuo vienos bažnyčios iki ki
tai, prisiplaka prie turtingesniųjų kaimo gaspadinių ant dėmi place (kaip pusi
ninke) ir praminta kokį laiką; arba, nešiodamos liežuvius, prisigerina tiems,
ką mėgsta klausyti plėšimo garbės artimo, na <.. .> ir taipgi gauna prieglaudą
ir paviešimą" (6:483). Išryškėja vienareikšmiška V. Kudirkos pastanga žiūrė
ti į jas patriarchalinės visuomenės puoselėtojo akimis, palaikant tradicinės
moters vaidmenų (žmonos, motinos, namų šeimininkės) visuomenėje stereo
tipiškumą. Jis pateikia jų vaizdinį kaip atgrasių, nenaudingų bendruomenei,
nepateisindamas jų atsiskleidimą tokia raiška (atmetant tradicinės šeimos ver
tybes). Tokio pobūdžio moterų išsilaisvinimas, noras imtis naujų vaidmenų,
savarankiško gyvenimo kelio, rodo patriarchalinių saitų sutraukymo pradžią,
yra tam tikro maišto ir sąjūdžio išraiška. Kitą jų grupę jis vadina "pereklė
mis": "ką tupi ant vienos vietos, o minta iš savo turtų ir iš aukų. Skaitlius šito
skyriaus davatkų paskutiniame laike eina vis didyn. Miesteliuose ir ypač baž
nytkaimiuose rasi kartais dešimtimis tokių pereklių, gyvenančių savo namuo
se, po kelias išvien. Mergina, turinti savo dalį namų, sulaukus pilnų metų,
jeigu tik išgirs nuo gaspadoriaus nemeilų patėmijimą ar už tinginiavimą ar už
ką kita, arba tiesiog nenorėdama dirbti, tuojaus išplėšia savo dalį, suardo na
mus ir atsiskiria. Kelios tokios susidėję pasistato prie bažnyčios namus ir pra
deda išvien tinginiauti <...> norėjau pasakyti <...> davatkauti, misdamos iš
procentų arba tiesiog iš kapitalo, arba net iŠ aukų, gaunamų nuo žmonių,
idant kaipo dvasiško stovio žmogystos (taip save davatkos vadina) melstųsi
už juos <...> Tankiai tenka matyti, kad pasielgimas davatkų visai nesutinka
su gyvenimais šventųjų, bet kokia jų vertė akyse žmonių, tai visi matome ir
žinome" (6:483). Šio sluoksnio moteris V. Kudirka vertina iš "kieto tėvo
Motiejaus" (niekada neleisdavusio šeimynai tinginiauti) pozicijų: "Jau tas da
lykas, kad į davatkas stoja tankiausiai žmogystos pačiam stiprume, rodo, kad
davatkystė, kaipo atvira ir daleista profesija, atima daug rankų nuo darbo ir,
duodama tiesas viešpatauti visuomet papeiktinai tinginystei, gadina ekono-
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mišką lygsvarą <...> Sveikos, drūtos, gerai pavalgę ir dykaujančios moters
(vyrai, dėkui Dievui, į atvirą davatkystę nelinkę, o gal ir policija neduotų
jiems valkiotis), ypač susigyvenę kelios išvien, ką gali daugiaus varinėti, jei
gu ne paikumus, jeigu ne papiktinimus? Tinginyste jau nuo senų gadynių va
dinama motina visokių piktybių" (6:483). Nors ir ne visai prielankus bažny
čiai, autorius yra prieš davatkų dėmesį kunigams ir kritiškumą religiniams
klausimams: "Tokia akla davatka, pertūnėjusi kokį ten laiką bažnyčiose, ap
lankius visus aplinkinius atlaidus, prisijaučia pašaukta dėl sargybės prie iždo
doros ir visai tinkančia nurodyti žmonėms pareigos dėl jų dangaus. Pradeda
kritikuoti kunigus: tas ir tas negerai mišias laiko, anas nemoka sakyti pa
mokslo, kitas vėl nenuvokia spaviedoti <...> O kad mūsų žmonelės ypatingai
klauso ir įtiki <...> taigi tokias davatkas laiko didelėje garbėje ir, mislydami,
kad jos su dangum yra labai susibendravę ir daug ką gali tenai padaryti, neša
joms aukas, idant Šį tą išmelstų, tas aukas, kurios <...> priderėjo bažnyčiai"
(6:484). V. Kudirka linkęs tokio tipo moteris išstumti iš visuomenės: "Gyve
nimas tinginystėje daugelio žmogystų, lengvas jų išmitimas ir da už tai garbė
tarp žmonių supaikina ir suvilioja merginas darbininkes, kurioms tik lengviaus išrodo davatkauti, nekaip rugius griebti <...> Nereikia mums vardan
visų gero valkatų, kąšpūkuoja po draugiją, liežuviavimu ardo sątaikątarp ar
timų, nereikia tinginių, ką vilioja svietą ir sėja visokį papiktinimą!" (6:484).
Tad jis pasisako prieš neturinčių išsimokslinimo ir tinkamo supratimo, bet
įkyriai tvarkančių visuomeninę nuomonę moterų dalyvavimą bendruomenės
gyvenime. Tad V. Kudirka yra už tradicinę Šeimą, kuri yra savotiškas elgesio
reguliavimo mechanizmas (davatkos yra už šeimos ribų, jos nepaklūsta šei
mos interesams). Tai tam tikras moteriškų galių išsilaisvinimas; jos apibrė
žiamos kaip turinčios savo atskirą socialinį pasaulį, psichologinę, kultūrinę
individualybę. Jų socialinis susigrupavimas reiškia savo gyvenimo būdo gin
tį, individualumo puoselėjimą. Šių moterų socialinė erdvė yra tam tikri veiks
mai, užsiėmimai, viešosios nuomonės ir žmonių santykių tinklo formavimas.
V. Kudirka buvo pastabus ir jautrus įvairiems to laiko įvykiams ir reiški
niams; jis atskleidžia ir smurto prieš moteris visuomenėje atvejus. Smurtas
apibrėžiamas kaip "šiurkšti prievarta, priespauda, pavojus" (17:231). Socio
loginėje literatūroje smurto šeimoje, smurto prieš moteris analizei skiriamas
nemažas dėmesys (18), dabar nagrinėjamos smurto demokratinėje visuome
nėje prielaidos, prievartos formos, aptariamos moters teisės į gintį prieš smur
tą, patyrusių smurtą vaikų ir moterų reabilitacijos sąlygos. V. Kudirka aprašo
prievartos moteriai aktą: "<...> važiavo iš bažnyčios su anyta ir bernu Kam
pinių kaimo šeimininkė, jauna likusi našlė Gražienė. Pravažiuojant pro Taitaužiznos kordoną, užklupo abješčikai, ištraukė Gražienę iš vežimo ir nusivil-
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ko į laukus, o anyta su bernu persigandę parpleškėjo namo <...> Anksti rytą
vos ne vos parsivilko varguolė Gražienė sudraskyta ir sugnaibyta" (5:106).
Moteris, patyrusi seksualinę prievartą ir žiaurumą iš pareigūnų, nutarė nety
lėti, tikėjosi pažeidėjų nubaudimo: "Pasiskundė kaimynui dvarponiui, kuris
rodijo apskųst maskolius, pabaust piktadarius ir išpasakojo, kaip ir ką padaryt
<...> ir kunigas sakė: "Tai baisus atsitikimas. Skųsk, vaikeli, skųsk! Jeigu tu
atleistum, tai Dievas tau neatleis, nes parodytum, kad to dalyko nelaikai per
nuodėmę" (5:107). Tačiau pasirodė, jog vyrų karjeros reikalai yra svarbiau
už nusikaltimo išaiškinimą, teisybės atstatymą, moralinės ir fizinės žalos atly
ginimo moteriai išieškojimą. V.Kudirka aprašo, kaip toliau vystosi įvykiai:
"Paviečio viršininko padėjėjas pataria kordono karininkui prašyti prabaščių,
kad tas nudraustų moteriškę nuo skundo. Prabaščiaus ji tikrai paklausys. O
kad prabaščius išpildys jūs prašymą, tai aš duodu savo galvą. Jis dabar laukia
užtvirtinimo ant praloto, tai jam paviečio viršininkas labai reikalingas su
gerais liudijimais" (5:107). Ir prabaščius įkalbina nukentėjusią: "Geriau bus,
jeigu nesiskųsi <...> kad būtum mergina, tai tas atsitikimas kenktų tau, o
dabar <...> kokia pragaištis? <...> Su tuo skundu <...> pradėsi, tai daug var
go, iki pasibaigs, o ant galo da gali nelaimėt" (5:107). Moteris lieka smurto
auka, kuriai niekas neištiesia pagalbos rankos, neatlygina žalos: "Moteriškė
prižadėjo neskųst, tik <...> negalėjo nė kokiu būdu suprast: dėl ko tas atsiti
kimas užvakar buvo baisus, o šiandien nieko nekenkia?" (5:108). Kaip ats
kleidžia šios moters istorija, kunigas jai yra didelis autoritetas: "taip liepė ku
nigas, tai taip turi būt gerai". V. Kudirka parodė, jog to laiko moters fizinė ir
moralinė vertė nėra savarankiška vertybė, jos apgynimas priklauso nuo socia
linių santykių tinklo, bendruomenę sergstinčių autoritetų tvirtumo. Autoriteto
funkcija yra daryti žmones klusniais; taip atkuriami paklusnumo santykiai.
Autoritetų buvimas suteikia kaimo bendruomenei pastovumą, sukuria pasiti
kėjimo atmosferą; jų praradimas gali sukelti abejones pasaulio vertingumu,
gyvenimo prasmingumu. Autoritetų egzistavimas padeda bendruomenei būti
taikingu, gerai funkcionuojančiu socialiniu kūnu. Šiuo atveju moteris susidū
rė su stipresnės jėgos egzistavimu ir turėjo besąlygiškai jai paklusti. Tai reiš
kia, jog negalėdama apsiginti, būdama silpnesnė, ji pajuto realybę, nes, anot
F. Nyčės, gyvenimas yra galios valia: "Gyvenimas iš esmės yra nusavinimas,
Žeidimas, svetimo ir silpnesniojo įveikimas, priespauda, griežtumas, savo for
mų primetimas, aneksija, arba kalbant švelniausiai, išnaudojimas" (19: 467).
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Bendruomenė ir žmogus
V. Kudirka aprašo įvairius bendruomenės bruožus, žmonių santykių as
pektus. Jis piktinasi žmogaus privatumo ir jo laisvių pažeidimo atvejais (laiš
kų atplėšinėjimais, laisvių suvaržymais, trobesių padegimais, skundimais).
V. Kudirka skaudžiai išgyvena ir dėl netobulų pačių lietuvių santykių: "Šun
galvių", danešančių policijai apie lietuviškus raštus, turime daugelį. Atsargu
mas <...> gana pagelbėtų tame dalyke <...>. Nepagelbės nė nubaudimas su
gauto "Šungalvio", nes tokiu būdu iŠ vienos bėdos gali įpulti į kitą" (6:458).
V.Kudirka pasirodo kaip socialinių reikalų ir žmonių psichologijos žinovas,
sugalvodamas elgesio su skundikais būdą: "Vienok galima pasielgti su "šun
galviais" taip, kad jie ir pajustų, ir negalėtų apskųsti: reikia stengtis išskirti
juos visai iš draugijos. Jeigu "šungalvis" yra gaspadoriumi, tegul neina pas jį
šeimyna, tegul kaimynai nepriima jo pas save, neina jam į talką ir šalinasi
nuo jo visuomet; jeigu jis darbininkas - tegul jo nieks nepriima į darbą; jeigu
jis prekėjas - tegul nieks nuo jo nieko peperka; jeigu jis amatininkas - tegul
nieks jam neduoda darbo; jeigu jis jaunikis - tegul jaunumenė nepriima jo į
bendrystę ir 1.1." (6:458). V.Kudirka pateikia skundikų išstūmimo iš sociali
nių santykių tinklo receptą, jų pasmerkimą už blogus darbus paniekinimu, at
sitolinimu, palikimu vienumoje. Šią problemą jis aiškinosi ne kartą, pateikda
mas vis naujų faktų ir aiškindamasis jos priežastis, apgailėdamas nukentėju
sius nuo paskundimo policijai. Jis išgyvena dėl negražių santykių tarp žmo
nių: "Ojei kaip mes mylimės! Jeigu kas netikėtų, tai tegul pažiūri ant meilės
tarp mūs laikraščių, o ypač tarp jų išdavėjų, kaišiojančių viens kitam koją kur
tik išgalint dėl menko dalyko - dėl konkurencijos ir pavydėjimo <.. .> O kaip
mes mylime savo brolius, turinčius kitokias pažiūras (nors šie su tomis pažiū
romis gali padaryti tiek pal, o kartais daug daugiaus gero nekaip mes patys)!
Tokius netikėlius sykiu su jų darbais ant šio svieto atiduodame į rankas žan
darų, o posmert tiesiog į nagus velnių" (6:443).
V. Kudirką jaudino žmonių kančios, netobulai sutvarkytas jų gyvenimas,
tragizmas. Daug gailesčio jam sukelia senos moters gyvenimo istorija, jos li
kimas ("Lietuvos tilto atsiminimai", 5). Jis pasakoja tilto vardu: "Atšliuožia
tiesiog ant manęs sena senutė moteriškė. Pirmiausiai pastumia pirmyn savo
kriukius, toliau ištraukia iš po savęs rudinę, pastumia ją taipgi, o paskui, įsi
kabinusi rankomis į žemę, pavelka savo kūną <.. .> Senės padangalai labai la
bai sudėvėti. Viena koja storai apvyniota skudurais" (5: 147). Moteris yra
tranzito būsenoje: čia, ant tilto, pereinamoje erdvėje ji atskleidžia savo priva
tų gyvenimą, pateikia savo gyvenimo istoriją susirinkusiems žmonėms, t. y.
viešumai: ji buvo ir špitolėje, bet "prabaščius neliepė priimt <...> sako, vie-
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tos nėra <...> mat jam reikia sveikų" <...> "pas vieną gaspadorių mazgojau
lubas <...> Nuslydau nuo kėdės <...> štai bematant ir nelaimė <...> Tai, ži
note nė arklių nedavė nuvežti pas daktarą <...>" Pereinamoje būsenoje į ne
įgalumą yra ir jos kūnas; ji sugeba per tiltą tik peršliaužti, o čia savo kūną ji
jau atiduoda visuomenės globai - toliau ją nuveža jau ratukais. Moteris išgy
vena senatvę, kuriai ypač būdingos kūno negalios. Vydūnas rašė: "Senasis vi
so ko yra prityręs, visu kuo pasidžiaugęs, daug skausmų nukentęs, daug arba
ir ne tai atlikęs, ko norėjęs, ir viso atgrisęs. Gyvenimas jam yra nusekęs kaip
koks seklus Šaltinis. Ir išrodo tuščias, niekam nevertas <...> Tačiau gyve
nimas yra pilnas gyvybės, yra nuolatinis persikeitimas, kupinas be perstojo
atplaukiančių naujienų <...> Kas galėtųjo atgristi! Vienok jis seniems gra
sus. O aišku kodėl. Jų kūnas yra pasilpęs. Nėra gyvenimas nusekęs, bet kūnas
nebėra tinkamas jam patirti, yra ar atbukęs ar suguręs" (20:46). Ant tilto mo
teris suvokia ir pati sužino apie savo kūno negalią^ įsisąmonina savo tikrąją visiško bejėgiškumo padėtį, turi atsisakyti ankstesnės savireguliacijos erdvės.
Reikia sutikti su T. Akviniečio nuostata, jog "Neturtas nėra vertybė. Neaprū
pinęs savo kūno, žmogus negali būti nei dorovingas, nei dvasiškas. Šis gėris
yra toks reikalingas, kad negali būti pakeistas kuria nors kita vertybe. Žmo
gus turi būti aprūpintas maistu ir drabužiu, ir tai negali būti pakeista kuo nors
kitu" (21:167). Iki tol ji nepriskyrė savęs bejėgiškų senių grupei, nesusitapa
tino su tais Žmonėmis, kurie jau nebegali dirbti, yra reikalingi visuomenės
pagalbos (priežiūros, materialinės paramos). Ji: "Ir senatvė, ir vargas, ir koja
štai dabar nulaužta <...> tai nė paeiti negaliu. Kol buvo sveika koja, tai uba
gaudama, pas gerus žmones padirbdama da <...> ir pramisdavau <...> O da
bar jau nė ubagaut negaliu <...>" (5:147). Tad jos emocinis atvirumas jau
yra susiformavęs elgetaujant; tuo metu išsivystė kintantis jos asmenybės ta
patumas, susijęs su nuolankumu, atsidavimu aplinkai, viešumui. Emocinį
elgetos portretą, kaip rodo psichologiniai ir sociologiniai tyrinėjimai, sudaro
įvairi jo išraiškos gama: gėda, baimė, dėkingumas, viltis (22:119). M. Katkus
aprašo XIX a. elgetavimo pobūdį, įvairius ubagų tipus. Jis pateikia tokį elge
tos portretą: "<...> Įžengia į gryčią elgeta. Pasako pagarbinimą. Išvaizda jo
savotiška - tam tikros elgetų giminės: su dviem lazdom - viena lazda kaip
lazda, su kriukiu, o antroj i lazda turi ant galo storą rimbą nuo šunų gintis. Ant
abiejų pečių po pakulinę tarbą, abiejose pridėta duonos. Jo sermėga lopas ant
lopo <...>" (23: 133). Elgetos kontakto su kaimiečiais pagrindą sudarydavo
jo maldos "Ant didesnės garbės Viešpačiui Dievui už sveikatą mūsų geradėjų, kad jiems Dievas padėtų kur einant, kur žengiant, patiems ir gyvulėliams;
už dūšias čysčių kentančias, kurios iš tų namų išsiskyrė, šaukia pagelbos ...".
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M. Katkus pateikia vieną iš elgetų atsiradimo šaltinių - elgetą pagal kil
mę: "Raulas <...> iš mažo sargino savo motiną ligonį, rinkdamas po žmones
jai maistą <.. .> Sakydavo: "Aš senatvės nebijau. Kai negalėsiu dirbti, užsika
binu tarbą- ir einu per žmones <...>". Senis atsiminė mažystės dienas ir, tu
rėdamas dabar laiko, griebės tarbos. Eidamas per žmones, parnešdavo duonos
ir pinigų žmonėms" (23:134). Elgeta yra savotiškas žmonių gyvenimo būdo,
jų materialinio būvio ir papročių žinovas: "<...> Elgetauti reikia su išmany
mu. Kvailas menkai tepririnks. Anava, poniškiai žmonės vargingesnį už kara
liškus. Jų bakanai mažesni, pailgi, siauručiai <.„> Eini, brač, į karaliŠkius
žmones. Oho, bakanai tokie, kad boba vos suvaldo <...> Antra vertus, tai ir
nuo šunų reikia mokėt gintis, be to į dvaro virtuvę neįeis" (23:135).
Jis žino, kaip reikia įtikti įvairios padėties žmonėms: "Po mužikus eida
mas, žinok vardus šeimininkų, paminavok jų patronus, pasimelsk už dūšias,
kur išsiskyrė iš tų namų, tai bus gerai. Visada suminkštėja širdys - mėsos
Šmotelįatneša"(23:135).
V. Kudirka aprašo ankstesnius moters vargus, kai ji veltui vaikščiojo pas
valdininkus, ieškodama jai priklausančios pensijos. Moteris neturi galimybių
spręsti, ji yra prašytojos, aukos vaidmenyje, valdininkai ja manipuliuoja, ji
yra jų sugalvotų reikalavimų ("atnešk tą ir tą") vykdytoja. Jos veikla - tai tik
prisitaikymas, pralaimėjimas; ji įtraukiama į nenaudingus jai paklusimo san
tykius. Moteris yra opozicijoj, jos subjektyvumas skleidžiasi tik prisitaikant,
pataikaujant valdininkų (geidžiams. Sąsaja su Kitu, už ją esančiu aukštesnėje
socialinėje hierarchijoje administratoriumi jai yra neišvengiamas ryšys (kuris
nuolat tvirtinamas moters prašymais, jos nuolaidumu viršininkų reikalavi
mams). Senutė negali pati tvarkyti savo būties, būti autonomiška; jungtis
yra ją apsprendžianti priklausomybė, jos savimonę organizuojantis veiks
nys. Šiame komunikacijos procese ji nėra lygiavertė partnerė, neturi jokios
įtakos Kitam, kuris atstovauja hierarchinį centrą; ji yra veikiama jo nuosta
tų ir elgesio. Valdininkai nėra susaistomi įsipareigojimų jai; gavę duoklę iŠ
jos, jie lieka laisvi.
Senutė susitapatina su savo neįgalumu, bejėgiška situacija, suvokia savo
egzistencijos laikinumą ir socialinį statusą: "O ką gi, Dieve, darysi? <...>
Reiks kur lyg šuneliui patvoryje numirt". Taigi jos būvis leidžia jai būti atvi
rai mirčiai, atskleidžia esmišką jos asmenybės vienatinumą. Dabartinis jos
gyvenimas vyksta artimos mirties perspektyvoje, ji tai demonstruoja aplinkai,
todėl yra išsilaisvinusi, esanti savo žmogiškosios lemties akivaizdoje. Moteris
supranta, kad galimybių ir elgesio pasirinkimų lieka vis mažiau, kad jos lau

kia kančios ir mirtis kaip kraštutinė, ribinė patirtis. Ji išbandė jau kelis įmano
mos pagalbos kelius, tačiau nebuvo įtraukta nė į vieną į to laiko visuomenėje
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egzistuojančius socialinės saugos lauką. Moteris prisimena savo norus būti
vertinga, savarankiška, nepriklausoma: "Kitąsyk ir aš turėjau, nuo žmonių
nieko nereikalavau <...> Ir dabar da, kad išgaučiau, kas man priguli, tai vis
taip nevargčiau <...> O, nuskriaudė mane nevidonai, nuskriaudė!" (5: 148).
Save ji reprezentuoja ne kaip vienišą, bet kaip bendro su vyru gyvenimo tęsė
ją. Savo mirusį vyrą ji pristato kaip žemės ploto šeimininką, tam tikros vietos
atstovą ("turėjo pas Sintautų pliacių <...> Ten augęs, ten šliūbąėmęs, ten mi
ręs"). Kitas svarbus jo reprezentavimo bruožas - tai jo vyriškumo pabrėži
mas, primenant jo nepriekaištingą karinę tarnybą: "Tarnavo vaiske 23 metus,
da kada verbavo <...> Nė sykį nė bėgęs, nė baustas <...> parsinešė tris "našipkas" (rankovių antsiuvai, rodę kiek metų kareivis tarnavo) ir medaliką
<...> Geras buvo žmogus" (5:148). Šie moters žodžiai primena skaudžius
Lietuvos kaimų įvykius, kai caro administracija jaunus vaikinus grubia jėga
atitraukdavo iš šeimos ir atiduodavo į kariuomenę. M. Katkus rašė: "Rekrūtų
gaudymas buvo panašus į medžioklę. Sugavo jauną žmogų, atidavė į rekrūtus
- ir tas jau dingo lyg jūros bangose: apie jį nei žinios, nei gando nėra <...>
Jei grįždavo kas iš kariuomenės, tai jau senas, nutautęs, užmiršęs savąją kal
bą. Randa kitus žmones, maža kas jį bepamena, visiems svetimas. Jo giminės,
tėvas motina, seniai po žemėmis, broliai seserys, sykį apverkę, seniai nugedėjo, turi savo šeimynas, joms skiria rūpestį ir meilę: senas brolis kareivis jiems
svetimas; jo parėjimo nelaukė ir parėjus nesidžiaugė. Senas kareivis maskolbuvis pabaigoje savo dienų stengiasi pasiekti bent gabalėlį jam priklausančios
laimės -jis veda. Vedęs apsigyvena gryčiukėje, gauna nuo brolio ar jo vaikų
po pūrą sėjos kiekviename lauke ir iš to gyvena. Tankiai jis parsineša kokį ru
sišką priežodį: vienas žodžio gale sako "toža", kitas sako "narod", taigi jųjų
pačios ir vaikai - "tožienės", "tožiukai" <.. .> (23:75). Anot M. Katkaus, pri
klausymą caro karių grupei nulemdavo keli veiksniai: 1) "valdžios nustatytas
kiekis rekrūtų kiekvieniems metams", 2) nuo pono ir vaito pasitarimo, ką į re
krūtus imti. "Pirmoj eilėj ėjo girtuokliai, vagys, padaužos, antroj - tinginiai,
nesveikuoliai, silpnapročiai. Jei minėtų pritrukdavo, imdavo iš didesnių
šeimų, o kai šiokie ar tokie išlakstydavo, išsislapstydavo, imdavo, kas papuo
la. Jauni vyrai bėgdavo pas tolimas gimines, į miestus, į miškus <...> Neišbė
gusieji dieną būdavo atsargūs, naktimis rinkdavosi būriais į jaujas apsigink
lavę ir pasiryžę gintis" (23: 75).
Taip jaunuolis iš saugaus bendruomenės gyvenimo išstumiamas į rūsčią
realybę, svetimą pasaulį, priešišką privačiai sričiai. Tai viešuma, reikalinga
drąsos ir rizikos, tai - gyvenimas visai kitokioje subkultūroje, kariuomenėje,
tarp tokio pat likimo įvairių carinės Rusijos tautybių vaikinų, vyriškame pa
saulyje. Čia individualus vitališkumas ir gyvenimo pilnatvė pakeičiami į
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muštrą ir kariavimo praktiką, o rūpinimasis savo gyvybe praranda galią, nes
kareivių kūnai priklauso imperijai. Svetimos valstybės militaristiniai porei
kiai tampa veiksniu, kuris uždeda sunkias būtinybės grandines, visiškai kitu
keliu pakreipia kaimo jaunuolių likimą, visa kaimo bendruomenė pajunta
savo nelaisvę ir bejėgiškumą.
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THE CONCEPTION OF SOCIETY IN THE
VINCAS KUDIRKA WORKS
Anelė Vosyliūtė
Lithuanian Institute of Philosophy and Sociology

Summary

The article presents characteristic features of Vincas Kudirka concept of
Lithuanian society of the end 19* century. Vincas Kudirka (1858-1899) was
one of the most eminent leaders of Lithuanian national movement, intelectual, sociologist and publicist. The author of the paper following his writing
of life stories analyses the sociological views of V.Kudirka and his considerations about society. The attention to the life stories approach is paid as the recognition of competence of the subject in the sociological investigation. It
coincides with that altitudes in the sociology science: a) no direct representation of the real world can be without the mediation of culture and language,
b) a plurality of perspectives exist, c) local, contextual studies are respected
versus grand narratives.
In the article the meanings of relations between the Russian govemment
and Lithuanian community, some categories of sociology of space (f. e., such
places as localities, bridge, exposition, Russian church) and the aspects of
women situation are analysed. Vincas Kudirka revealed in his works a panoramic sight of Lithuanian society: the features of the sočiai structure, the way
of life (status-oriented consumption) of the officials, the sočiai construction
of new identities of people. The author of the article emphasizes that Vincas
Kudirka paid attention to women problems; in his writing he revealed the
issues about their education, suffering from violence, poverty and health
disorders.
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JONAS PRANAS ALEKSA APIE ŽEMĖS ŪKIO VAIDMENĮ
TAUTOS IR VALSTYBĖS GYVENIME
Vida Kazlauskienė
Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas

Nuo pat jaunystės domėjęsis visuomenės būtimi, Jonas Pranas Aleksa
(gimęs 1879 m. gruodžio 25 d. Obelupių kaime, tuometinėje Vilkaviškio ap
skrityje, užaugęs Kumetiškių vienkiemyje, tuometinėje Kalvarijos apskrityje)
pasirinko gamtos mokslų studijas Maskvos universitete. Tai buvo pati XIX
amžiaus pabaiga - 1900 metai. Didžioji Lietuvos dalis kentė nepakeliamai
sunkią imperinę Rusijos priespaudą, iki lietuviško rašto draudimo imtinai
(Mažoji Lietuva buvo Prūsijos valdžioje, šiek tiek laisvesnė, pažangesnė,

daug padėjusi Didžiajai išsaugoti lietuvybės ugnį ir šviesą). Už lietuvybę
J. P. Aleksa 1902 metais pateko į Maskvos kalėjimą, iš jo pervežtas į Varšu
vos, paskui į Kališo kalėjimus. Jau tada, reikia manyti, jis protu ir širdimi
pasižadėjo ieškoti tautinės lietuvio būties esmės, prisidėti prie tautinės būties
išsaugojimo, nes 1904-1907 metais sugrįžęs į Maskvos universitetą, jau ren
kasi sociologijos studijas, o vėliau, 1914-1915 metais - agronomijos ir zootechnijos studijas Varšuvos aukštojoje žemės ūkio mokykloje. Tuo būdu
J.P.Aleksa paliudijo, kad jam be galo svarbus savo tautos, lietuvybės išsau
gojimo klausimai ir kad juos jis sieja su Lietuvos žemdirbio būtimi, su lietu
vio prisirišimu prie žemės.
Visas vėlesnis jo gyvenimas ir nepailstamas darbas tik patvirtino, kad ūki
ninko, žemdirbio būtimi jis domėjosi, ją teigė, ją gynė ne vien todėl, kad Lie
tuvoje žemdirbiai tuo metu sudarė didžiąją daugumą gyventojų, bet ir todėl,
kad žemdirbio būtis jam rodėsi vienintelė galinti išsaugoti tą kultūrą, tą kalbą,
tą tikėjimą, kuriuo buvo didi Lietuvos valstybė ir taip jaudino jo širdį, nebojančią kalėjimų nei tremčių, gresiančių už lietuvybės teigimą. Jau profesoriu
mi tituluojamą J. P. Aleksą bolševikai įkalina Marijampolės kalėjime 1940m.
liepos 14d. - savaitę prieš liepos 21 d. paskelbiant "Tarybų valdžios atkūrimą
Lietuvoje", paskui perveža į Kauno kalėjimą, kur įkalinta ir daugelis kitų žy
miausių Lietuvos politikų. Po metų į Lietuvą įsiveržęs Antrasis pasaulinis ka
ras, vėl atkurta, tiesa, labai trumpam, Lietuvos nepriklausomybė išlaisvina iš
kalėjimo žymiuosius politikus ir mokslininkus, bet daugelio jų šeimos, jų tar
pe ir J. Aleksos šeima, jau ištremtos į Sibirą. Vokiečiai taip pat nenori taiks-
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tytis su Lietuvos tautų reikalus ginančiu, "Memorandumą lietuvių tautos var
du vokiečių generaliniam komisarui Kaune" kartu dr. K. Griniumi ir kun.
M.Krupavičiumi įteikusiu J.P.Aleksa: tremtis į Vokietiją tęsiasi nuo 1942

metų rudens iki 1945 metų birželio. Grįžusį į Lietuvą ir pradėjusį dirbti Lie
tuvos TSR Mokslų Akademijos Ekonomikos institute Joną Praną Aleksą po
metų sovietai atleidžia iš darbo, o netrukus, 1948 metais, jį pasitinka nauja
tremtis - į Sibirą, į Krasnojarsko kraštą, Skotoprogonajos kaimą, iš kur
1952 m. jam leista persikelti į Tomsko srities Parbigo rajono Svetlozelionojės
kaimą, kur 1955 m. balandžio 22 d. pasibaigs žemiškoji jo kelionė.
Šis žmogus paliko mums nemažai užrašytų savo agitacinių prakalbų, daug
svarstymų ir samprotavimų knygose bei straipsniuose. Deja, iki šiol visa tai
dar mažai tyrinėta, mažai kas įtraukta į Šiuolaikinio visuomenės mokslo ir gy
venimo kontekstus. "J.Aleksa buvo užsibrėžęs gyvenimo tikslą- žadinti lie
tuvių tautos savimonę, gimtajame krašte pavyzdingai ir moderniai sutvarkyti
žemės ūkį- nes tik jis galintis būti atsikūrusios Lietuvos valstybės materiali
nės gerovės ir visų turtų pamatas" (5:11), - rašo Valentinas Aleksa 1999m.,
nurodydamas, kad: "J. Aleksa paliko daug įdomių ekonomikos ir jos istorijos,
sociologijos ir filosofijos mokslo darbų. J.Aleksai, kaip ir Vydūnui,
S.Šalkauskiui, A.Maceinai, R.Bytautui ir J.Girniui, rūpėjo klausimas, kodėl
lietuvių tauta niekados nėra buvusi tuo, kuo ji galėjo būti. Iš J. Aleksos gyve
nimo matyti, kad jis ne tik svarstė, bet nuolat budėjo tautos sargyboje ir telkė
tam tikslui tautiečius", tuo tarpu: "Nėra dar šiandien Lietuvoje plačiau tyri
nėta ir įvertinta jo mokslinė, visuomeninė, politinė ir valstybinė veikla"
(5:31). Galima atkreipti dėmesį, kad J.P.Aleksa dažniausiai pasirašinėja tik
vienu - Jono Aleksos - vardu, kad jo biografai taip pat dažniausiai nemini jo
antrojo - Prano - vardo, paprastai priduriama, kad jis - agronomas.
Joną Praną Aleksą labai šykščiai pristatydavo ir sovietinės Lietuvos en
ciklopedijos, pabrėždamos, kad "rašė žemės ūkio klausimais, propagavo fa
šistines ekonomines teorijas, ypač agrarinio korporatyvizmo variantą - ūki
ninkų visuomenę, gynė tautininkų režimą" (LTE), o po dešimtmečio,
1985 m., dar priduriama: "propagavo šovinizmo idėjas" (TLE). Kiek santū
riau J. P. Aleksą 1991 m. apibūdino V. Lukoševičius: "Rašė daugiausia žemės
ūkio ir ekonominės politikos klausimais. Savo veikaluose propagavo agrarinį
korporatyvizmą, pasisakė už ypatingos "ūkininkų visuomenės" sukūrimą Lie
tuvoje. Stengėsi pagrįsti tezę, kad kapitalizmo raida Lietuvoje yra neišvengia
ma, įrodinėjo, jog tai natūralus ir būtinas procesas. Gynė tautininkų režimą"
(9:18).
Čia ir bus pabandyta įvertinti Jono Prano Aleksos raštus bent vienu as
pektu - tautos ir valstybės sąsajų su kaimu, žemės ūkiu, ūkininku aspektu, ir
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tuo būdu Šiek tiek prisidėti prie labai aistringos, nuoseklios, inteligentiškos
asmenybės tyrinėjimų.

Jono Prano Aleksos samprotavimai apie sociologiją
XIX šimtmetį Jonas Aleksa norėtų vadinti "scholastiškų ekonominių dok
trinų šimtmečiu ir iš dalies dargi sociologinės "alchemijos" šimtmečiu"
(1:207). Savo nuomonę jis paaiškina: atsižvelgdamas į tai, kad yra įsigalėjęs
"garo šimtmečio" pavadinimas, nes garo varikliai yra padarę "didžiausią per
versmą pritaikomojoje technikoje ir pačiame ūky", analogiškai - ekonominės
doktrinos, "su pamėgimu ir gausiai" tuo laikotarpiu kuriamos, yra padariusios
gyvenimui ne mažesnę įtaką. Tik J. Aleksai nėra aišku - teigiamą ar nei
giamą, tuo tarpu žemės ūkiui ir ūkininko ūkiui, neabejoja, jos yra atnešusios
labai daug žalos. Todėl tas šimtmetis nusipelnąs ne tik garo bet ir sociologi
nės "alchemijos" šimtmečio vardo.
Ekonominiai mokslai J. Aleksai - sociologinių mokslų padalinys: "XXa.
vidury ateina metas ekonominiams ir apskritai sociologiniams mokslams"
(1:213). Mokslininkų uždavinys - viešosios nuomonės kristalizavimas, J. Aleksa cituoja šią Artūro Solterio mintį, pasakytą Tarptautinio intelektuali
nio bendradarbiavimo instituto, veikusio prie Tautų Lygos, suvažiavime. Pri
tardamas jis cituoja ir kito šio suvažiavimo dalyvio - lordo Justo Parcy mintį, kad: "vadinamieji "geležiniai" ekonomikos dėsniai gyvenime jau pa
neigti" (1:210). J.Aleksa sutinka, kad ekonomikoje vis daugiau reikšmės
teikiama psichologiniams momentams, kad ryšiai tarp ūkio ir psichologijos
tik nujaučiami, bet dar neištirti ir nepažinti. Taip pat mažai ištirta ir pažinta
dorovės įtaka "ekonominiam ir apskritai visuomeniniam gyvenimui". Didelę
įtaką visam gyvenimui turinti ir tikyba. Šių trijų dalykų - psichologinių mo
mentų, dorovės ir tikybos - santykio su ūkio ekonominiais aspektais pažini
mas bei ištyrimas J. Aleksai atrodo svarbiausi.
Kodėl J. Aleksa XIX amžiaus ir XX amžiaus pradžios sociologiją pava
dina sociologine alchemija? Alchemikai - viduramžių chemikai, neturėdami
nė šimtosios mūsų laikų chemijos žinių dalies, - rašo J. Aleksa, - klaidingai
nusimanydami apie pačius elementariausius chemijos dalykus, teigdami, kad
visus chemijos elementus galima paversti kitais, kaip juos paversti auksu

(praktinis tikslas), kaip išrasti gyvybės eliksyrą, kaip laboratoriniu būdu pa
gaminti bet kokį gyvį, net žmogų (homo) ar bent žmogeliuką (homunkulą).
Užsiėmę tokiomis, J.Aleksos nuomone, nesąmonėmis, alchemikai nukentė
davo tik patys - nusinuodydavo, susiprogdindavo, o sociologijos alchemikai,
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teigia J.Aleksa, nuodija ir naikina visuomenę: "Sociologinė alchemija svai
gino ne vien pačius sociologus, bet ir plačią visuomenę. Sociologinių alche
mikų gaminami visuomenei gydyti eliksyrai ir dujos nuodijo labai plačias
gyventojų mases. Ypač daug dujų veržėsi iš socialistinių alchemikų (Marksas
su Engelsu, Lassalis, Leninas ir kt.)" (1:213). Bandydami nuspėti ateitį, la
biausiai pasireiškę "proletarinės sociologijos" atstovai (įvairių rūšių socialis
tai, komunistai ir kt.). Tačiau ta prasme smagiai darbavosi ir kitų krypčių so
ciologai, - rašo J.Aleksa: - "ir vadinamieji buržuaziniai, ir klerikaliniai, ir
vadinamieji konservatoriai ir kiti" (1:212). Visi yra padarę daug žalos ūkiui,
ekonomikai, žmonių sąmonei. Jonas Aleksa tik spėliojo, kodėl "iš visų Euro
pos tautų anglai buvo mažiausiai pasidavę" alcheminiams sociologiniams
svaiguliams, "o rusų inteligentija gal daugiausia". Vien iš to galima spėti, ko
dėl Sovietų Sąjunga, "proletarinės sociologijos" atstovai, besiremiantys "alche
mine" doktrina, kai tik įkėlė koją į Lietuvą, taip priešiškai sutiko mokslininką
sociologą Joną Aleksą, nutrėmėjįįSibirus ir nebeleido iš ten gyvam sugrįžti.
Savo knygoje "Lietuviškų gyvenimo kelių beieškant", išleistoje 1933 me
tais, kurią kartu pavadino dilogijos "Lietuvių tautos likimo klausimu" ant
ruoju tomu (3), J.Aleksa nurodo, kad gausios, labai įvairios XIX amžiaus
socialinio gyvenimo doktrinos, pradėtos taikyti Lietuvoje, pasirodė mūsų
kraštui mažai tinkamos arba beveik visai netinkamos. Maždaug tuo pačiu
laikotarpiu ėmė aiškėti, kad jos netinkamos ne tik Lietuvai, bet dažnai ir ki
tiems, netgi tiems kraštams, kur buvo sukurtos: "Įsitikinama (ir mokslininkų
ir praktikų veikėjų), kad ūkiškas, dar labiau bendras visuomeninis gyvenimas
mokslininkų dar labai mažai pažintas. XIXa. (ir XXa. pradžios) mokslininkų
išvestieji ūkio gyvenimo dėsniai ("geležiniai" ekonomikos dėsniai) šiuo metu
gyvenimo eigos daugiausia sugriaunami. Pasirodė, kad dargi apie pačius ūkio
techniškus reikalus tie (vadinas, ligkariniai) mokslininkai silpnai nusimanė ir,
be to, kad tie reikalai tiek gyvai ir glaudžiai yra susiję ir net suaugę su visai
kitais gyvenimo reiškiniais, tarp jų ir su pschologiniais momentais, kad tenka
atsisakyti ir senų ūkio tyrinėjimo metodų, ir ieškoti naujų. Šia prasme atsive
ria visai naujos gyvenimui pažinti perspektyvos ir plačiausia žmogaus kūry
bai dirva" (1:208). Taigi Jono Aleksos samprotavimai ūkio klausimais plauks
iš gyvenimo stebėjimo, o ne iš pripažintų ūkio teoriją analizės, tiksliau, tas
teorijas išanalizavus ir pripažinus netinkamomis Lietuvai, o dažnai ir kitoms
šalims, netgi toms, kuriose tie "dėsniai" yra užgimę. Tačiau Šiuo atveju - ste
bėti gyvenimą - nebus, jo nuomone, lengva: "naujų mokslininkų uždavinys

yra gerokai pasunkėjęs - tenka tirti nepalyginamai sudėtingesnį objektą, be
to, objektą ne tiek jo statikoje, kiek dinamikoje. Vadinas, yra išaugusių gali
mumų ne vien kūrybai, bet ir klaidžiojimams, apsirikimams ir fantazavi-
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mams. Smarkiai mažėja galimumų plačioms (visuotiniškumo ir privalomumo
kryptimi) doktrinoms, normoms kurti; tenka stoti arčiau gyvenimo margumo,
sudėtingumo, kintamumo ir dargi "netikėtumo" (atsitiktinumo) ir tenkintis
kuklesniais, bet konkretesniais uždaviniais" (1:208).
Kokius minimojo objekto sudėtingumus ir tyrinėjimo sunkumus pastebi
J.Aleksa? Visų pirma, jis pastebi, kad yra labai išaugę ir vis auga techniniai
pasiekimai: yra atsiradę automobiliai, telefono, telegrafo, radijo ryšiai, - taigi
susisiekimo, susižinojimo galimybės yra nepalyginamai didesnės nei XIX
šimtmetyje. Galėtume pridurti: šiais laikais, t. y. iki XX šimtmečio pabaigos,
yra dar atsiradusi televizija, internetas, nešiojamieji telefonai, kompiuteriai,
taigi ryšiai tarp pasaulio objektų dar glaudesni, akivaizdesni, tyrinėjimo ob
jektai darosi dar sudėtingesni ir sparčiau kintantys.
Antras dalykas, nurodomas J. Aleksos, elektrifikacija. Ji keičia ūkio
struktūrą. Čia vėl galėtume pridurti: Šiandien ta struktūra Lietuvoje labai,
nors ir vienpusiškai, išvystyta sovietiniais laikais, dar kartą turės keistis, nes
numatoma uždaryti Ignalinos atominę elektrinę, elektros energijos perteklių
dėl alternatyvių energetikos šaltinių nepakankamumo žada keisti elektros
energijos trūkumas.
Trečias J.Aleksos pastebėtas aspektas - kooperacija ir profesinis judėji
mas: žmonės buriasi ir bendrai, korporatyviai siekia savo tikslų, tobulina savo
darbą. Atsiranda naujų aspektų visuomenės tyrinėjimuose.
Ketvirta - darbui pasiruošę milijonai inteligentų ir pusiau inteligentų, tiek
Lietuvoje, tiek Vakaruose, nurodo J.Aleksa. Jie žada studijuoti kitų žmonių
patyrimą ir jį pritaikyti savo kraštuose, kad pasiektų geresnį gyvenimą.
Penkta - žmonijos dirgsniai visuotinai išjudinti. J.Aleksa čia mato milži
niškai išaugusio kino įtaką, naujų pramonės centrų trauką, o kartu ekonominį
Europos ūkio saulėlydį, nes ekonomikoje ima vyrauti kiti žemynai, į mainų
ūkį įsijungia visi pasaulio kraštai. Čia verta pastebėti, kad prekybą J. Aleksa
įvardija kaip "mainų ūkį". Bet neteko pastebėti, kad ūkiu jis pavadintų pra
monę - sudėtingą sistemą, kur žaliavos perdirbimos, pritaikomos vartotojui,
dažniausiai nesusijusiam su žaliavos gamyba ar gavyba, nors šiandien mes
įpratę Lietuvoje akcentuoti tris svarbiausias ūkio šakas: pramonę, prekybą ir
žemės ūkį. J. Aleksai svarbiausias yra žemės ūkis, jo taip ir įvardijamas.
Žemės ūkiui, J.Aleksos nuomone, būdinga visi penki jo išvardinti tyrinė
jimo sunkumai - gerėjantis susisiekimas ir apskritai susižinojimas, plintanti
elektrifikacija, kooperacija, sparčiai gausėjanti žemės ūkio inteligentų ir pu
siau inteligentų armija su savo pirmomis organizuotomis pastangomis sava
rankiškai reikštis visuomeniniame gyvenime, sudirgusi visuomenė. Kaip ais-
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kėja iš tolimesnių J.Aleksos samprotavimų "pusiauinteligentais" jis vadina
nemokšas, kurie pretenduoja į inteligentų statusą.
Kadangi J. Aleksa lietuvybės bei ūkininkų visuomenės apibūdinimus neiš
vengiamai sieja su tauta ir valstybe, turime išsiaiškinti, kaip tos sąvokos su
prantamos šiandien, kaip jos buvo suprantamos Jono Aleksos laikais, kaip jas
suprato pats J. Aleksa.

Šiandieniniai tautos ir valstybės apibrėžimai sociologijos tekstuose
Dabartiniam šių sąvokų aiškinimui pasitelkime Ernestą Gellner'į ir jo
1993 m. Oksforde išėjusią knygą "Tautos ir nacionalizmas". Šios knygos lei
dėjas R.I.Moore savo pratarmėje rašo: "Kadangi kiekvienas naujas pažinimo
dalykas plėtojo specialų profesinį Žodyną, įgalinantį greitai ir tiksliai naudotis
jo bendruoju, greitai augančiu idėjų ir atradimų fondu, ir ėmė reikalauti, kad
to dalyko specialistai būtų vis kvalifikuotesni, o jų tyrinėjimai - vis nuodug
nesni, tai mokslininkus jų pačių erudicija atribojo ne tik apskritai nuo didžio
sios žmonijos dalies, bet ir nuo kitų mokslo sričių ir netgi nuo savosios srities
kitų šakų tyrinėtojų atradimų" (11:7). Norėdamas kalbėti apie tautas ir vals
tybes ir kartu norėdamas suartinti mokslininkus tarpusavyje bei mokslininkus
su visuomene, leidėjas pasirenka E. Gellnerį, todėl, kad: "Aiškus keleto sričių
- filosofijos, sociologijos, intelektualinės istorijos ir socialinės antropologi
jos, kurios Čia ypač iškilios, - Šaltinių išmanymas ir lėmė tai, kad Gellneris
pasiūlė tokį nacionalizmo aiškinimą, kokio iki šiol nebuvo sumanęs nė vienas
atskiros srities žmogus, ir kuris nacionalizmą pirmą kartą daro istoriškai ir
žmogiškai suprantamą" (11:8). Taigi tautą ir valstybę čia randame apibrėžtą
per jų santykį nacionalizmo terpėje, o tai mums ypač svarbu, nes ištisus 50
sovietmečio metų politiniai tarpukario Lietuvos veikėjai, jų tarpe ir J. Aleksa,
buvo kaltinami - būtent kaltinami - nacionalizmu.
Iš Gellnerio samprotavimų aiškėja, kad tautos termino jis nemėgins per
daug formaliai apibrėžti, o tik žiūrės, ką daro kultūra, kultūrą suvokdamas
kaip "idėjų, ženklų, asociacijų, elgesio ir bendravimo būdų sistemą" (10:22).
Vieną tautą čia reikia suvokti kaip vienos kultūros žmonių visuomenę. Kitą
tautos apibrėžimą - visuomenę, kai žmonės "pripažįsta vienas kitą priklau
sant tai pačiai tautai" - E. Gellneris vadina voliuntaristiniu ir jo plačiau ne
nagrinėja. Valstybei apibūdinti jis vadovaujasi "garsiuoju Maxo Weberio
apibrėžimu, kad valstybė - tai visuomenės viduje esantis organas, kuris turi
įteisintos prievartos monopolį" (10: 16). Nacionalistinį principą, kuris teigia:
"tegu visos tautos turi savo politinius namus", t. y. savo valstybes, - Šis auto-
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rius giria, kai tuo norima "išsaugoti kultūrinę įvairovę, pliuralistinę tarp
tautinę politinę sistemą arba sumažinti vidinę įtampą pačiose valstybėse".
Tačiau tuoj pat pasiremia Imanuelio Kanto nuomone, kad "polinkis daryti
išimtis savo paties naudai ar savo paties atveju, yra pati svarbiausia žmogaus
silpnybė, iš kurios išplaukia visos kitos; ir kad ji užkrečia tautinį jausmą, kaip
ir visus kitus, sukeldama tai, ką italai, Mussolini'ui valdant, vadino naciona
lizmo sacro egeoismo", t. y. žmonėms leidžiama būti nevienodai jautriems,
kalbant apie skriaudas, kurios padaromos jiems, jų tautoms, ir skriaudas, ku
rias jie padaro kitiems. E.Gellneris teigia, kad "ne visi nacionalizmai gali bū
ti trūks plyš patenkinti, bent jau tuo pačiu metu", nes potencialių tautų skai
čius "turbūt yra daug, daug didesnis už galimų gyvybingų valstybių skaičių",
tuo labiau, kad "labai daug potencialių mūsų pasaulio tautų gyvuoja, arba ne
seniai gyvavo, ne kaip kompaktiški teritoriniai vienetai, o įvairiai ir sudėtin
gai susimaišiusios viena su kita" (10: 15). Tautų vystymesi E.Gellneris išski
ria tris etapus: ikiagrarinį, agrarinį ir industrinį. Jei ikiagrariniame amžiuje
medžiotojų ir rankiotojų būriai buvo per maži, kad galėtų atsirasti politinis
darbo pasidalijimas, kuris sudaro valstybę, jei agrariniame žmonijos amžiuje
valstybės buvimas buvo pasirinkimo dalykas, tai industriniame amžiuje jis
yra neišvengiamas, o tuo pačiu neišvengiamas ir tautos santykio su valstybe
klausimas: "Noro, kultūros ir politinės visuomenės junginys tampa norma, be
to, dažnai tokia norma, kurios negalima lengvai ar dažnai ignoruoti". Tokios
sąlygos, anot E. Gellnerio, nusako ne žmogaus situaciją apskritai, o vien industrinįjos variantą(10:95). Taigi industrijos laikus, jo nuomone, galima va
dinti nacionalizmo laikais, arba modernizmo laikais. Nors J.P.Aleksa pripa
žįsta gyvenąs industrijos laikais, jo jautrumas tautos likimui rodo nacionaliz
mą, būtiną moderniesiems industrijos laikams, tačiau įsivaizdavimas, kad
ūkininkų, žemdirbių visuomenė yra lietuvių tautos išlikimo pagrindas, sieja
J. P. Aleksą su agrarinių laikų dvasia.
Viena i^ nacionalizmo teorijų sako, kad "nacionalizmo amžiaus žmogus
nėra nei geresnis, nei baisesnis negu kitų amžių žmonės. Maža tėra liudijimų,
rodančių, kad jis galėtų būti geresnis. Jo nusikaltimai prilygsta kitų amžių
nusikaltimams. Jie labiau krenta į akis tik todėl, kad tapo labiau sukrečiantys,
ir todėl, kad yra daromi, pasitelkus galingesnes technines priemones"
(10:203). Pripažįstama, kad: "Tautinis jausmas didžiai užgaunamas, kai pa
žeidžiamas nacionalistinis valstybės ir tautos sutapimo principas" (10:209),
bet "tautinis jausmas labiau užgaunamas, jei, taip sakant, valstybės yra per
mažai, nei tuo atveju, kai jos yra per daug" (10:209), taigi, pagal E.Gellnerį,
J. Aleksos tautinis jautrumas gali būti paaiškinamas jo tautos ir valstybės patirta
priespauda, beteisiškumu. Praėjus vos ne pusei šimtmečio nuo J.P.Aleksos
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mirties, svarbus nacionalizmo tyrinėtojo E.Gellnerio pranašavimas: "Bendras
ekonominis išsivysčiusios industrinės visuomenės pamatas ir neišvengiami jo
padariniai ir toliau užtikrins tai, kad <...> politiniai vienetai ir jų ribos nega
lės būti nebaudžiamai apibrėžiami ignoruojant kultūrų pasiskirstymą ir papli
timą. Apskritai, nekreipiant dėmesio į mažas ir nepavojingas išimtis, naciona
listinis politinio vieneto ir kultūros sutapimo imperatyvas ir toliau galios. Šia
prasme nereikia tikėtis, kad nacionalizmo amžius baigsis". Taip atsitiksią to
dėl, kad "Žmonės yra priklausomi nuo kultūros", kad kultūra industrijos, arba
nacionalizmo, arba modernizmo, arba specializacijų laikais "turi būti gana
plačiai standartizuota ir tvarkoma bei aptarnaujama centralizuotų organų".
Čia įterpiamas labai svarbus - darbo, įsidarbinimo galimybių - aspektas, ku
ris priklausąs nuo valstybės: "ir toliau žmonių galimybes įsidarbinti bei vi
suomeninį priimtinumą nulems per ilgą laiką įgyjamas ir sudėtingas išsilavi
nimas, kurio negali suteikti šeimos ar vietinės grupės" (10:190-191).

Tautos ir valstybės suvokimas to laiko Lietuvoje
Bene plačiausiai tais laikais tuos dalykus yra aptaręs Filosofas Antanas
Maceina (1908-1987). 1939 metais jis teigia, kad ^tautinė kultūra visados
kyla iš tautinės individualybės, kad tautinė kultūra yra tautinės individualy
bės objektyvizacija" (13:441). Taigi tautą A.Maceina neabejotinai sieja su
kultūra. Tautinė individualybė jam yra nuolat kintantis dalykas. "Ją keičia er
dvė ir laikas, ją keičia pasaulėžiūra ir politika, ją keičia kultūros laipsnis ir
gamtinės sąlygos. Be abejo, tautinės individualybės kitimas yra žymiai lėtes
nis už asmeninės individualybės kitimą, nes ir tautos amžius yra ilgesnis už
atskiro žmogaus amžių. Vis dėlto šitas kitimas yra žymus, ir po penkių šimtų
metų tauta nėra tokia pati, kaip po penkiolikos šimtų metų. Ji yra ta pati, bet
ji nebėra tokia pati" (13:441-442). 1934 metais nagrinėjęs tris tautų atsira
dimo veiksnius - rasę, gyvenamąją aplinką ir istorinį likimą, vėliau tęsdamas
šiuos tyrinėjimus, A. Maceina pastebi dar ketvirtą veiksnį - etnologinę struk
tūrą, kuri "yra net svarbesnis veiksnys negu rasė. Rasė yra kūninis dalykas.
Etnologinė struktūra yra dvasinis dalykas. Rasė liečia žmogų kaip gamtinį
padarą. Etnologinė struktūra jį liečia kaip kultūros kūrėją. Iš rasės kyla fizinis
tipas. Iš etnologinės struktūros kyla kultūrinis tipas" (13:443). Sociologiškai
svarbus yra A.Maceinos nurodomas visuomenės diferencijavimasis: vyrai ir
moterys, individas ir bendruomenė, šeima, luomas ir valstybė, arba šeima ir
valstybė, gamta, kultūra ir religija, teorinis, praktinis ir estetinis veikimas,
mokslas, dorovė ir menas, arba dorovė ir religija, technika ir ūkis <...>
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(13:446). Lietuvių tauta, kaip priklausanti indoeuropiečių kultūrinei kalbinei
grupei, tuo metu jau buvo tyrinėjama kalbiniu, archeologiniu, antropologiniu,
etnologiniu ir religijų istorijos aspektais. Randamas nomadinis etnologinės
lietuvių tautos struktūros pradas, bendras visoms indoeuropiečių tautoms, ir
matriarchatinis, atėjęs iš senųjų lietuviškosios teritorijos gyventojų (13:456).
Iš etnologinės lietuvių tautos struktūros kyla tautinės individualybės bruožai
- atlaidumas santykiuose su svetimų tautybių žmonėmis ir prisirišimas prie
žemės (13:462).
Čia būtų galima ir sustoti, nebesigilinti į A.Maceinos samprotavimus, nes
Joną Aleksą būtent stipriai veikė suvokimas, "kad lietuvis yra be galo prisiri
šęs prie žemės", bet verta paminėti, kad gyvenamoji aplinka ~ lietuviškas
klimatas, lietuviška žemė ir lietuviškas kraštovaizdis^ - ir lietuvių tautos isto
rinis likimas - krikščionybės {vedimas, santykiai su slavais, valstybes neteki
mas ir valstybės atgavimas, - yra dar prisidėję formuojant lietuviškąją indivi
dualybę: jos polinkį užsidaryti savyje (susitelkimas savyje, atsikreipimas į
vidų, statmeniškumas kūryboje, pasitikėjimas savimi, individualizmas), receptyvumas (melancholiškumas, pasidavimas likimui, gamtos ritmo pajauti
mas, akustiškumas įspūdžiuose, pavergiamumas), plačių žygių dvasia (visuo
meniškumas, atlaidumas svetimiesiems, sugebėjimas pereiti į viešąjį objektyvinį gyvenimą, galimumas pažadinti jūros troškimą), prisirišimas prie žemės
(jūros nemėgimas, lengvas palinkimas į kontinentą, intelekto ir fantazijos
suderinimas, lyrizmas ir iracionalumas). Daroma išvada, kad: "Lietuviškas
žmogus yra subjektyvus, receptyvus, plačiadvasis ir žemę mylįs Žmogus"
(13:498^499).
Kitų Lietuvos autorių aiškinamas nacionalizmo, tautiškumo, tautos sąvo
kas, kaip jos buvo suprantamos tarpukario laikotarpiu, kaip jomis operavo
naujojo Lietuvos atgimimo veikėjai yra plačiai aptarusi Erika Meškauskienė,
daug kartų aiškindama, kad tas ar kitas tautos, nacionalizmo aspektas sutam
pa arba nesutampa su dabartiniu. Išnagrinėjusi kai kuriuos P. Kuraičio, S. Šal
kauskio, P.Leono, M.Riomerio, o taip pat A.Smetonos, J. Vabalo-GudaiČio,
Vydūno, J.Keliuočio, A.Maceinos, V.Kavolio, P.Slavėno, K.Būgos pasisa
kymus, prisiminusi "sausesnį" G.Vitkaus, sparnuotus Just.Marcinkevičiaus,
A.Juozaičio tautos apibrėžimus, per M.Weberį, F. A. Brockhausą, V.Solov
jovą, A. Smith'ą, E. Gellner'į, net J. Staliną, kaip įvairių pasaulėžiūrų ir tautų

požiūrio išreiškėjus, autorė daro išvadą, kad "apie reiškinį (judėjimą, ideolo
giją), kurį dabartiniai teoretikai vadina nacionalizmu, tuo laikotarpiu (tarpu
kario - V. K.) buvo nemažai rašoma, tačiau jis buvo kitaip įvardijamas (daž
niausiai - kaip "tautiškumas") arba buvo suteikiama kita, neigiama prasmė,
t. y. jis lyginamas su itališkuoju arba vokiškuoju fašizmu, kartais - rusiškuoju
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bolševizmu" (12:21). Autorė taip pat pastebi, kad visi, apibudindami tautas,
pabrėžia bendros istorinės praeities svarbą, kad nemažos reikšmės skiriama
kalbai, nors ji nesuabsoliutinama, kad tautybė yra paveldima, o kitos tautybės
pasirinkimas - nutautėjimas - visų vertinamas neigiamai. Išvadose nekalba
ma ir apie valstybę. Apie ūkinius aspektus tautų ir valstybių gyvenime taip
pat kalbama labai mažai. Tačiau šis straipsnis svarbus tuo, kad apžvelgiami
įvairūs Lietuvoje paplitę tautos apibrėžimai.
Plačiausiai išdėstomas tautos supratimas iš Vilniui vaduoti sąjungos leidi
nio Nr.41, išėjusio 1935 metais, "Kas yra tauta?" Ten randami septyni tautos
požymiai. Trečiasis - "Tėvynė - Šalis - gimtinė, tai yra indas, kuriame tauta
susidaro" (cit. iš 12:17). J. Kuraičio nuomone, "tautos temperamentas daug
priklauso nuo gyvenamo krašto geografinės padėties, nuo klimato, nuo arti
mesnės ar tolimesnės gamtinės aplinkos ypatybių, nuo gyvenimo sąlygų", jo
nuomone, tautinius "kūno individualumus" (šalia "individualinių sielos ypa
tybių", kurios yra "tautos dvasia") formuoja "fiziologiniai dėsniai, gyvena
moji vieta, klimatas, valgis, išorinio darbo rūšys ir būdai" (cit. iš 12:19).
J. Vabalas-Gudaitis papildas F. A. Brockhauso tautos apibrėžimą, be kitų, že
mės, oro (klimato), darbo, ekonominių gyvenimo sąlygų faktoriais (cit. iš
12:20). Vydūno nuomone, tautos gyvybę tvirtinanti gerėjanti ekonominė pa
dėtis (rašo:padėjimas) (cit. iš 12:21). Ūkinius tautos savitumus paminįs
A.Smetona (cit. iš 12:21). Jono Aleksos samprotavimai į E.Meškauskienės
akiratį visai nepatenka.
Ne paslaptis, kad J.Aleksos politinės pažiūros buvo artimos politinėms jo
amžininko, žymaus lietuvių filosofo, Lietuvos tautininkų sąjungos vado, du
kart Lietuvos Prezidento A. Smetonos pažiūroms. Kaip įvardija tautą ir vals
tybę A. Smetona 1934 metais? Jis sako: "Mes juntame tautą, <...> mokslinin
kai - etnologai, istorikai ir juristai - seniai tiria jį (tautos sąvokos klausimą V. K.) visokiais požiūriais, bet negali prieiti tokios nuomonės, kur jie visi su
tiktų. Tautos sąvoka istorijoje labai nepastovi; ji kinta priklausomai nuo laiko
(rašo: destis amžius), priklausomai nuo tautų siekių (rašo: destis tautų
siekimai). Kas yra žmones sutelkęs tautomis? Protas, valia ar akloji pajėga gamta? Iš kur ir kaip jos atsirado? Tai mįslė, nuolat mokslininkų menama.
Kai mokslas neduoda aiškaus atsakymo, tai praktika imasi jį atsakyti. Politi
kai, mat, svarbu ne tiek tai, kas yra tauta, kiek tai, kokia ji turi būti. Bendroji
kilmė, vadinas, tas pats kraujas dar tebeapčiuopiama (rašo: tebeapčiumpama)
bendroji praeitis, štai kas, politikai sako, turįs būti pagrindas tautai, siekian
čiai bendros ateities. Tai kaip ir rasizmas, bet ne visiškai: juk žydai iš senovės
vengia įsileisti (rašo: insileisti) savo tarpan svetimo kraujo, tačiau nevadi
name jų rasistais. Vokiečiai, ilgą laiką mielai asimiliavę Žydus, staiga užsi-
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daro nuo jų ir griežtai kratosi įtarimo, kad buvo semitai (rašo: intariamų se
mitais) ligi kelintos kartos: tai rasistai. Vokiečių pavyzdys rado sekėjų ir ki
tose tautose, nors jų daugumas vis dar tebelaiko plačiai atidarytus vartus sve
timai rasei, kad ir pasididžiuoja savo kraujo grynumu, savo tautiškos kultūros
pranašumu. Visos betgi tautos stengias tautiškai auklėtis, ir tautiškumas gal
niekuomet nėra buvęs toks opus, kaip dabar. Anksčiau valstybė rūpindavos
tik savo piliečiais, o dabar ji siekia už savo ribų, domisi savo tautiečiais,
gyvenančiais svetur, vadinasi, šiokiuo ar tokiuo būdu ji braunas dargi svetimon valstybėn" (14:379). Trumpai tariant, neatmesdamas kraujo ryšio (bet
išjuokdamas rasizmą), bendros kultūrinės praeities ryšio, A.Smetona, kaip
politikas, pirmon vieton kelia auklėjimo ir auklėjimosi uždavinį, valstybei
palikdamas pilietiškumo sąvoką, o tautai priskirdamas etniškumą. "Valstybė
tačiau ne tas pat, kas tauta, - sako jis, - valstybė yra žmonių bendravimo
forma apibrėžtoje teritorijoje (rašo: aprėžtame žemės plote) su savo valdžia,
nepriklausoma (rašo: nepareinančia) nuo kitų valdžių. Valstybė gali būti vie
nos tautos žmonių organizacija, bet taip pasitaiko retai (rašo: bet tai retesnis
atsitikimas). Dažniausiai esti taip, kad ji apima kelias tautas, ir tuomet jų bū
tis (rašo: buitis) esti labai nevienoda. Yra tauta kūrėja ir tautinės mažumos
<...>" (14:379). A.Smetonai rūpi, kaip išsaugoti vienodas tautų teises vals
tybėje, jis vadina prakilniais tuos žmones, "kuru sąmonėje glūdi visuotinės
dorovės sąvoka", kurie skelbia "tuos pačius dėsnius žmogui, šeimai, draugijai
ir tautai auklėti", stoja už tai, kad "kiekviena tauta laisvai ar bent pakenčia
mai galėtų išsaugoti savo ypatingą būdą ir juo pasireikšti eilėje kitų". Tokią
nuostatą jis vadina žmoniška nuostata: "žmoniškumo reikia ieškoti naciona
lizme - tautiškume, o ne išgalvotame internacionalizme" (14:381), nes "visa,
kad auga ir kas bręsta, yra tautoje", ir vien tik "vienos tautos veikimas kitai,
teigiamas ar neigiamas, galima būtų pavadinti internacionalizmu", sako
A. Smetona ir daro išvadą: "Būvio imtynėse išliks gyvos tos tautos, kurios
atjaučia ir supranta vienybės dėsnį ir jo laikosi" (14:389).
Kitur A. Smetona yra teigęs, kad tautos "sąvoka, rodos, nėra aiški. Politi
kai, sociologai, kalbininkai ir teisininkai nėra vienodų pažiūrų. Vieni deda
tautinės sąvokos pagrindan gimtąją kalbą, kiti bendrąją kilme, kiti bendrąją
kultūrą arba praeitį" (14:454). "Tauta yra ypatingas žmonių organizmas, kurs
kinta, plinta, auga, bręsta, tvirtėja arba merdėja ir tampa etnografijos me
džiaga kitoms tautoms, jei neįstengia apsisaugoti pavojų" (14:455). 'Tauta,
išsikovojusi laisvę, sudaro valstybę" (14:456). Tai 1931 m. samprotavimai.
1932 m. A. Smetona samprotauja apie liberalizmą ir fašizmą. Jis sako, kad
"eina kapitalizmo ir jo vaiko, socializmo, krizė" (14:460). "Krizė yra atėjusi
ir tam metodui, kuris ieško (rašo: jieško) ir nesuranda visų tų negerovių prie-
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žasties. O tas metodas yra ekonominio materializmo dėsnis. <.,.> ne ekono
mika, o psichologija yra pirminė negerovių priežastis, kaltas pats žmogus, o
ne materija. <...> Krizės kaltininkė yra politika" (14:460-461). "Italija pirma
suprato šią tiesą, pirma kritiškai įvertino (rašo: invertino) parlamento ir jo
komponentų (partijų) skurdą. Jai mat pirmai grasė pavojus suirti, pavojus,
pasireiškęs iš liberalinės tvarkos, virtusios netvarka" (14:461). "Partijų sis
tema - pasenęs dalykas. Jos dėjosi atstovaujančios žemės ūkio, pramonės,
prekybos, darbdavių ir darbininkų, amatų ir verslų reikalams, o iš tikrųjų
siekė ką paimti iš valstybės atstovaujamam luomui, arba klasei, ir nieko nesi
ėmė duoti valstybei" (14:461). Liberalizme pirmaująs kolektyvas, dėl to ten
atsakingumas neaiškus. Visuomenės ir politikos gyvenime vyriausia vadova
vimo funkcija tenka irgi vienam. Taip valdą Italijos fašistai netrukus bus 10
metų. Fašizmas yra tautiškas dalykas, priklaudomas nuo tautos struktūros,

tautinių ypatybių (14:463).
Tai tokia yra aktyvaus Jono Aleksos veikimo laikų Lietuva ideologų sam
protavimuose ir siekiuose.

Tauta ir valstybė Jono Prano Aleksos suvokimu
1925 metais J. Aleksa rašo: "Visiems mums gerai žinomos tos sunkios ap
linkybės, kuriomis teko kurtis mūsų valstybei. Matos, dar sunkesnis tas ke
lias, kuriuo mūsų tauta siekia savo nepriklausomybės, nepriklausomybės dva
sios srity" (1:35). Taigi valstybė J.Aleksai išreiškia politinę tautos nepriklau
somybę, tačiau jis nori tautai daugiau - dvasinės nepriklausomybės. Plačiau
ta mintis išryškėja jo "Testamente lietuvių tautai" (4), parašytame bene
1951 m.: "Dvasinės vertybės turi valdyti visa kita ir visų pirm joms tenka
dirbti, bet ne joms tarnauti. Tad ne kuris nors medžiaginis daiktas ir ne abst
rakcija, o gyvas žmogus turi būti dedamas tautos ir valstybės gyvenimo pagrindan" (1:281). J.P.Aleksa mano, kad valstybė, "nebevirsdama nei pati sau
tikslu, nei abstraktiems tikslams realizuoti priemone, tampa tautai ir asmeny
bei kūrybiškai augti vis reikšmingesne priemone" (1:287).
Mažiau nagrinėdamas bendrus teorinius tautos ir valstybės klausimus,
J. P. Aleksa gilinasi į konkrečias lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės ypaty
bes, lygina jas su kitų tautų ir valstybių ypatybėmis. J.P.Aleksai svarbi isto
rinė savo tautos ir valstybės patirtis, istorinių asmenybių atsiliepimai, svarbus
lietuvio būdas, jo skirtingumas nuo kitų tautų būdo, to būdo susiformavimo
aplinkybės, teritorijos pakitimai.
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Kalbėdamas apie politinę ir dvasinę tautos nepriklausomybę, J. P. Aleksa
pirmiausia kalba apie žemės ūkį, ūkininkus, kaimiečius. "Labai mėgdavome,
dar ir šiandien mėgstame paminėti, kad mes kuone visi ūkininkų vaikai, kad
Lietuva - tai žemės ūkio kraštas, kad mumyse gyvuoja tvirta ir sveika
kaimiečių dvasia", - sako J. Aleksa, pastebėdamas, kad tuo paprastai baigiasi
ne vieno "šviesuomenės šulo" rūpestis savo kaimu, žemės ūkiu. "Nurody
dami, kad lietuvių tauta - tai "par excelence" kaimiečių tauta, kad žemės ūkis
pas mus yra svarbiausias, bemaž vienintelis viso mūsų ekonominio gyvenimo
pagrindas, taip pat ir kultūrinio bei politinio gyvenimo, mes rasdavome laiko
bet kuriuo reikalu rūpintis, tik ne savo žemės ūkiu. Mes gi, t. y. mūsų švie
suomenė, dargi nesirūpinome, (ir dar šiandien) nesirūpiname sužinoti, kas tai
yra tas mūsų žemės ūkis, kaip šiandien yra reikalai su ta mūsų išgarbinta
šiaudine pastoge, kiek mūsų kaime dar yra užsilikę gaivumo ir ar apskritai
mūsų kaimas sugebės ir kaip sugebės ištverti ir verstis naujomis gyvenimo
sąlygomis" (1:35).
Todėl J.Aleksa savo knygos "Lietuvių tautos likimo klausimu" pirma
jame tome (2) nagrinėja, kaip gaivališkai Lietuvos žemės ūkis atsigavo po
Pirmojo pasaulinio karo, tos kartos dažnai vadinamo Didžiuoju karu, ir tai
atsitiko pirmiausia dėl dviejų priežasčių: pirmoji - 1918-1921 metais "Euro
poje yra buvę brangūs žemės ūkio produktai", ir antroji - tuo laikotarpiu "iš
Amerikos į Lietuvą gausiai plaukė dolerių" (1:38), bus įplaukę keliolika ar
net keliasdešimt milijonų. Laimingu atsitiktinumu J.Aleksa laiko tai, kad
"miesto gyventojų mes turėjome tuomet tik kokius 11 %" (1: 39), ir tai, kad
"mūsų ūkininkai yra tas Lietuvos gyventojų sluoksnis, kuris savo pajamas
labiau už visus kitus mūsų krašto sluoksnius linkęs yra dėti į gamybą, o ne į
vartojimą" (1:40).

Tačiau Lietuvos Žemės ūkis galėjęs pasiekti ir didesnių laimėjimų. Tam
trukdęs valstiečių užsiėmimas statybomis: per trejus pokario metus buvo at
statyti beveik visi karo sugriauti, sudeginti pastatai. Šis trukdis išliksiąs dar
ilgokai, nes žemės reforma pareikalaus daug naujų trobesių naujuose skly
puose. Antras trukdis - ėmusios kristi žemės ūkio produktų kainos tarptauti
nėse rinkose dėl didesnių kokybės reikalavimų. Miško medžiagų eksportas
dar palaikąs užsienio prekybos balansą, bet miško reikėsią ir sau, o tokios pat
kokybės Lietuvos žemės ūkio produktams nebenori užleisti rinkos atsigavęs
kitų Šalių žemės ūkis savo šalyse. Lietuva, ilgus okupacijų metus neturėjusi
užsienio prekybos patirties, per daug varžanti savo prekybą, užsienio eks

portą, kas ypač pasijautę "įvedus 1922 metų rudenį savo auksu pagrįstus pini
gus" (1:41). Dideli nuostoliai patirti ne tik dėl "vadinamojo linų pluošto mo
nopolio", bet ir dėl suvėlinto lito įvedimo, kai Finansų ministerija, beregu-
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liuodama vokiečių markės ir amerikiečių dolerio santykį, suvėlino žemės pir
kimo reikalus ir didžiąją dalį valstiečių paliko "visai be pinigo1', o kartu susi
darė "puiki dirva spekuliacijai" (1:47).
Žemės reformai Jonas Aleksa teikia ypač didelės reikšmės, mano, kad jos
"labiau ar mažiau vykęs sprendimas turės (jau turi) labai žymios įtakos lietu
vių tautos gyvenimo visai tolimesnei plėtotei", kad tai "liečia plačiai ir giliai
ne vien mūsų ekonominius, pirmon eilėn žemės ūkio ir žemės valdymo rei
kalus, bet ir daugel kitų didžios, dažnai principinės reikšmės klausimų, kaip
nuosavybės klausimą, tautinius klausimus, demokratizmo, demagogijos ir
valstybingumo klausimus, darbo klausimą plačiąja prasme ir kaimo darbi
ninkų siauresne prasme klausimus; liečia pagrindinai visą kaimo gyvenimą ir
jo tolimesnę plėtotę, pagaliau, žemės reformos klausimas labai gyvai liečia
"partinių" santykių sritį" (1:47).
Apibūdinama Lietuvos kaimo struktūra prieš prasidedant reformai. Sody
bos, ariamieji laukai, šienaujamos pievos - tai dažniausiai kaimų nuosavybė,
sudaranti mažesniąja Lietuvos teritorijos dalį. Miškai, ežerai, pelkės, gania
vos - tai dažniausiai dvarininkijos, anksčiau tituluotos kunigaikščiais ar šiaip
didikais, valdomi plotai.
Reformos tikslai, kuriuos J.Aleksa išdėstė 1919 metų Steigiamajame Sei
me: 1) pašalinti socialinės neteisybės veiksnius sodžiuje, panaikinant visas
baudžiavos liekanas, labiau vertinant žmogų; 2) sudaryti tinkamas sąlygas
produktyviam ir racionaliam darbui, mažinant svetimo darbo išnaudojimą ir
nuosavybės principą persmelkiant darbo principu. J. Aleksa aiškina, kaip su
prasti tą nuosavybės principo kitėjimą, ir vėl sieja tai su didesniu žmogaus
vertinimu (1:50).
Reformos uždaviniai: 1) aprūpinti žeme bežemius ir mažažemius; 2) kai
mus išskirstyti į viensėdžius; 3) likviduoti servitutus; 4) vėliau - bendras že
mės valdymo tvarkymas, miesto darbininkų aprūpinimas sklypais trobesiams
ir net kai kuria turtų suvalstybinimas, jeigu manoma, kad valstybės rankose
jų naudojimas galėtų būti tikslingesnis (pavyzdžiu nurodomi miškai).
J. Aleksa rūpinasi, kad priverstinai atimant dalį žemės iŠ stambesnių savi
ninkų, jiems turėtų būti teisingai atlyginama, kad nebūtų mėgdžiojami kiti
kraštai, kur daiktas laikomas svarbesniu už žmogų - žemės reforma turinti
būti "ne griovimo, bet kūrybos darbas, mūsų gyvenimą žmoniškesnį darant",
neprarandant saiko ir pusiausvyros, nesistengiant nustebinti pasaulį "savo
šūkių skambumu ir gestų ryškumu".
Plačiau aptariamos ūkių smulkinimo problemos, stambaus ir smulkaus bei
vidutinio ūkio privalumai ir trūkumai. Daugiau privalumų randama smulkaus
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ir vidutinio ūkio pusėje, ypač Lietuvos sąlygomis, pastebima, kad ir pasaulis
eina ūkių smulkėjimo ir darbo juose intensyvėjimo linkme.
1933 metais J. Aleksa teigia: "einame prie sudarymo ūkininkiškos visuo
menės Lietuvoje" (1:207). Tuo metu jis - Lietuvos žemės ūkio ministras,
savo pažiūromis artimas valdančiajai viršūnei ir pasitikintis savo siekių įgyvendinamumu. Po poros metų šis žmogus turės iŠ aukštojo posto pasitraukti,
siekių įgyvendinimas jam nebeatrodys toks realus, tačiau tikslo- ūkininkiš
kos visuomenės Lietuvoje sukūrimo - Jonas Aleksa neatsisakys iki gyvenimo
galo.
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JONAS PRANAS ALEKSA ABOUT THE ROLE OF
AGRICULTUREIN THE LIFE OF
NATION AND STATE
Vida Kazlauskienė
Lithuanian Institute of Philosophy and Sociology

Sumina ry
The article deals with the attitude towards the role of agriculture in the
life of nation and statė by J.P.Aleksa (1879-1955). In the very youth
J.P.Aleksa grew interested in sočiai life, and he choose sociological studies
in Moscow University. It was in 1900, but in 1902 the young student was
locked up in Moscovv prison because he defended his Lithuanianism. We
mušt remember that at the tirne a great part of Lithuania suffered under the
hard regime of Russian Empire, even the Lithuanian print was suppressed.
The little part of Lithuania which was occupied by Prussia, had some more
freedom, but it was the time when the occupants wanted to rub out even the
name of our country. J.P.Aleksa returned to studies of sociology in 19041907, and in 1914-1915 he studied agriculture and zootechnics in Warsaw.
So J.P.Aleksa came to received Lithuanian independence in 1918 with his
affirmed attitudes towards nation and statė. In his view the Lithuanian nation
and statė will be alive only if the agriculture, farming and the private property
will prosper. When the Soviet Union occupied Lithuania, J.P.Aleksa was
deported to Siberia, to Krasnojarsk land. It was in 1948, and later on he never
set his eyes on Lithuania. So his sociological and life vievvs, attitudes, ideas
were not ever realised. In present independent Lithuania the returning of pri
vate land property meets various difficulties, but the investigation of Jonas
Pranas Aleksa' ideas begins to go on.
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JONAS PRANAS ALEKSA IR ŪKININKŲ VIENYBĖS
IDEOLOGIJOS FORMAVIMASIS NEPRIKLAUSOMOJE
LIETUVOJE
Mečislovas Treinys
Lietuvos žemės ūkio universitetas

Vienas ryškiausių XXa. pirmosios pusės lietuvių agrarinės minties kūrėjų,
skleidėjų^ ūkio bei kaimo bendruomenės reformatorių neabejotinai yra Jonas
Pranas Aleksa. Deja, dėl dešimtmečius trukusio priešiškumo jo idėjoms bei
praktikai apie J. Aleksos darbus mūsų visuomenė šiandien mažai žino.
Šakota J. Aleksos asmenybė jungė savyje kelias ryškias savybes:
mąstytojo ideologo (idėjinis ūkininkų visuomenės formuotojas);
mokslininko (ilgametis Vytauto Didžiojo bei Vilniaus universiteto docen
tas, Lietuvos Mokslų akademijos darbuotojas);
a organizatoriaus (ilgametis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras,
Žemės ūkio rūmų organizatorius, "Ūkininkų vienybės" organizacijos pir
mininkas);
n idėjų propaguotojo (J.Aleksos plunksnai priklauso bene 10 knygų, gau
sybė straipsnių; jis buvo aktyvus žurnalistas, redaktorius).
Tokių žmonių ypač reikėjo atsikuriančiai Lietuvai, stokojančiai visų sri
čių, ypač Žemės ūkio specialistų. Dėl to J. Aleksa, labai darbštus, sintetiko
talentu apdovanotas žmogus, tarpukario Lietuvos Respublikoje buvo ^spiritus
movens", tiek rengiant teorinius šalies žemės ūkio plėtros, ūkininkų visuome
nės ugdymo pamatus, tiek sprendžiant praktines ūkio problemas. Retoriškai
galime paklausti, ar šiandien antrasis lietuvių tautos ir valstybės atgimimas
išugdys tokio masto asmenybę, taip pozityviai, taip ženkliai įtakojančią Lie
tuvos žemės ūkio ir žemdirbių visuomenės raidą.

Keli biografijos momentai
Jonas (metrikuose Jonas Pranas) Aleksa gimė 1879 m. gruodžio 25 d. Kumetiškiuose Kalvarijos apskrityje. Jo tėvai buvo ūkininkai. Pradžios mokslus
baigė namuose, vėliau mokėsi Marijampolės gimnazijoje. 1900 metais pradė
jo studijuoti Maskvos universiteto Fizikos ir matematikos fakulteto Gamtos
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skyriuje gamtos mokslus. Įsitraukė į lietuvių studentų politinį gyvenimą. Už
anticarinę veiklą 1902 metais kalintas Maskvos, Varšuvos, Kališo kalėji
muose. 1904-1907 m. Maskvoje studijavo sociologiją. Vėliau dirbo Suvalkų,
Gardino ir Mogiliovo gubernijų žemės ūkio draugijose. 1914-1915 m. agro
nomijos ir zootechnijos mokėsi Varšuvos aukštojoje žemės ūkio mokykloje.
Ją baigęs, dirbo Voroneže maisto tiekimo srityje, dalyvavo nuo pirmojo pa
saulinio karo veiksmų pasitraukusių lietuvių veikloje.
1918 m. pavasarį J.Aleksa grįžo į Lietuvą. Rašė spaudoje, rūpinosi žem
dirbių švietimu, pradėjo dirbti Žemės ir valstybės turtų ministerijoje. 1918m.
lapkričio 12 d. jam pavesta eiti šios ministerijos Žemės ūkio skyriaus (vėliau
pertvarkyto į departamentą) vedėjo pareigos. Rengė įstatymų projektus, ben
dradarbiavo Žemės reformos komisijoje, iš vokiečių okupacinės valdžios
periminėjo dvarų turtą. 1920m. birželio 19d. J.Aleksa tapo Žemės ir valsty
bės turtų ministru ir ėjo šias pareigas iki 1923 m. birželio 29 d., ypač skatin
damas spartinti melioracijos darbus bei žemės reformą.
Palikęs ministro postą, J. Aleksa - aktyvus kooperacijos organizatorius,
pirmasis "Lietūkio" tarybos, taip pat "Kooperacijos banko" valdybos pirmi
ninkas, vienas Apdraudimo sąjungos "Kooperacija" steigėjų. 1925 m. jo ini
ciatyva pradėtas leisti žurnalas "Žemės ūkis", skirtas pažangiems ūkinin
kams. J.Aleksa buvo ir pirmasis šio leidinio redaktorius. Nuo 1925m.
J. Aleksa - docentas Lietuvos universitete, dėsto žemės ūkio ekonomiką.
J. Aleksa, be viso to, buvo vienas iŠ Žemės ūkio rūmų steigimo iniciatorių,
pirmasis jų pirmininkas, dalyvavo steigiant Lietuvos ūkininkų partiją, buvo
jos Centro komiteto narys, su šios partijos sąrašu 1926m. buvo išrinktas į
Trečiąjį Lietuvos Seimą.
Po 1927m. gruodžio 17-osios perversmo J.Aleksa pakviečiamas Žemės
ūkio ministru, ir šiame poste išbuvo iki 1935m. rugsėjo 6d. Ministras
J. Aleksa inicijavo Žemės ūkio rūmų pertvarką, skatino žemdirbių kredito ir
kitokią kooperaciją, kaimų skirstymąsi į vienkiemius, žemės ūkio kultūros
ugdymą, o ypač sunkiomis pasaulinės krizės sąlygomis rūpinosi žemės ūkio
ir maisto pramonės prisitaikymu rinkai. Jis buvo nepolitinės ūkininkų organi
zacijos "Ūkininkų vienybė" (1927-1936) iniciatorius, ideologas, vadovas,
1936 m. redagavo šios organizacijos laikraštį "Ūkininkų žodis".
1940m. sausio 18d. J.Aleksa su Vytauto Didžiojo Universiteto Teisės
fakultetu persikėlė dirbti į Vilniaus universitetą, o 1940m. liepos 12d. kartu
su kitais Lietuvos valstybininkais buvo bolševikų suimtas ir įkalintas Kauno

kalėjime. IŠ kalėjimo išėjo tik karui prasidėjus, tačiau jo šeima jau buvo iš
tremta į Sibirą.
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Nuo 1941 m. rugpjūčio 1 d. J. Aleksa grįžta dirbti į Vilniaus universiteto
Ekonomikos mokslų fakultetą docentu (nuo 1940 metų spaudoje, kaip tai
syklė, tituluojamas profesoriumi). Už memorandumą generaliniam vokiečių
komisarui Kaune, pasirašytą kartu su dr. K. Griniumi ir prel. M. Krupavi
čiumi, J.Aleksa 1942 metų pabaigoje ištremiamas į Vokietiją, 1944 metais
apsigyvena Berlyne, dalyvauja lietuvių pabėgėlių veikloje, o 1945 metų bir

želio pabaigoje grįžta į Lietuvą ir 1945 m. liepos 16 d. pradeda dirbti Mokslų
Akademijos Žemės ūkio instituto vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. Palai
ko ryšius su lietuvių pogrindžiu.
1946m. liepos ld. J.Aleksa iš darbo buvo atleistas, 1948m. ištremtas į
Krasnojarsko kraštą. Tremtyje paraše studiją "Mano testamentas lietuvių tau
tai". 1955 m. balandžio 22 d. mirė tremtyje, Tomsko srities Parbigo rajono
Svietlozelionojės kaime. 1990m. jo palaikai perkelti į Palangos kapines.
Žinomos J.Aleksos knygos ūkininkams ir kaimo inteligentijai šviesti:
"Lietuvos šios dienos žemės ūkis ir jo ateitis" (1924), "Lietuvos ūkininkai ir
Lietuvos valstybė" (1926), "Kuriuo keliu eisime?" (1927), "Ūkininkiškos
visuomenės sudarymo klausimu Lietuvoje" (1929), "Lietuvių tautos likimo
klausimu" (du tomai: pirmasis - "Lietuvos kaimas ir žemės ūkis", 1925; ant
rasis - "Lietuviškų gyvenimo kelių beieškant", 1933). Žinoma, kad jis akty
viai bendradarbiavo spaudoje - "Varpe", "Vaire", "Židinyje", "Žemės
ūkyje", "Lietuvos ūkininke", "Ūkininkų žodyje", "Ūkininko balse".
Atskirus J. Aleksos gyvenimo ir veiklos aspektus, dažniausiai proginiuose
straipsniuose, yra nagrinėję: Z. Bačelis, R. Kalonaitis, V. Aleksa, taip pat Šių
eilučių autorius. Kai kuriuos J.Aleksos filosofinius kūrybos aspektus nagri
nėjo A. Statkevičius. Sovietmečiu, remdamasis dogmatinio marksizmo princi
pais, J. Aleksos idėjas kritikavo J. Maiminas. Apskritai, gausus ir įvairiapusiš
kas J. Aleksos kūrybinis palikimas, taip pat ir nuveikti darbai, dar laukia pla
tesnių studijų.

Ieškant Lietuvos kaimo vizijos
Prof. Mykolas Biržiška, tuo pačiu metu kaip ir J. Aleksa mokęsis Mask
vos universitete, savo atsiminimuose rašė, kad Jonas Aleksa studijų metais
laikėsi socialdemokratinio sparno pažiūrų (1:120). 1918 metais grįžęs iš Ru

sijos ir pradėjęs dirbti Žemės ir valstybės turtų ministerijoje, J.Aleksa poli
tiškai bendradarbiavo su Lietuvos valstiečių sąjunga, šios partijos sąrašuose
Kauno 2-je rinkimų apygardoje balotiravosi į Steigiamąjį Seimą. Nepateko,
nes buvo įrašytas 7-ju numeriu, o pateko tik 2 asmenys. Tačiau valdžią pasi-
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dalinus krikščionims demokratams su valstiečiais liaudininkais, į dr. Kazio
Griniaus Ministrų Kabinetą J.Aleksa buvo pakviestas Žemės ūkio ir valsty
bės turtų ministru. Jis - vienas iŠ Šio kabineto narių: rengusių deklaraciją, kur
buvo išreikšta tuometinė žemės reformos paskirtis, pabrėžtas pragmatinis,
konstruktyvus reformos tikslas:
"<...> reformą darant, turi būti <...> žiūrima žemės ūkio racionalingumo reikalų, kad būtų sudaryti ūkiai, kurie savarankiškai galėtų tarpti ir plės
tis. Reiks normuoti ūkių smulkinimo klausimus <... >. Valstybei privalu rūpėt
nesudaryti šimtai tūkstančių naujų pavargėlių, kurie vargių savo žemės skly
peliuose, bet kad visi, kas nevengia darbo dirbti, galėtų tarpti ir žmoniškai
gyventi" (2).
Tuo metu svarbiausia buvo parengti tokį Žemės reformos įstatymą, kuris
būtų priimtinas gana prieštaringai Steigiamojo Seimo sudėčiai. Teko pradėti
ir masinę dvarų parceliaciją, ir kaimų skirstymą į vienkiemius, parengti Že
mės naudojimo, Žemės ūkio darbininkų samdos, Žemės perleidimo, ir kitus
įstatymus.
Išrinkus Antrąjį Seimą, žemės ūkio ministro postas atitenka Mykolui Kru
pavičiui. Jonas Aleksa sukauptą patirtį stengiasi pritaikyti nevalstybinėse že
mės ūkio organizacijose, ypač kooperatinėse, knygelėje "Lietuvos Šios dienos
žemės ūkis ir jo ateitis" kritiškai įvertina Lietuvos eksporto politiką, aiškina,
kokią žalą padarė pavėluotas lito įvedimas, analizuoja stipriąsias ir silpnąsias
Lietuvos žemės ūkio puses, išryškina prioritetines Lietuvos žemės ūkio kryp
tis, vadindamas jas "žemės akio reikalų kompleksais".
Jono Aleksos nuomone, Lietuvos kaime pirmiausia spręstini šie "kom
pleksai":
Keliai (būtina sutvarkyti vieškelius);
^Žemės ūkio melioracija (ne mažiau kaip 1 mln ha žemės turi būti nudrenuota);
-Gyvulių ir paukščių ūkis (turi tapti svarbiausioji mūsų ekonominio gyve
nimo šaka);
Grūdų ūkis (tuomet - svarbiausioji šaka, tačiau ateityje turėsianti užleisti

vietą gyvulių ir paukščių ūkiui);
Žemės ūkio trobesių statyba;
-Žemės ūkio kredito klausimas (pradžioje - trumpalaikio, vėliau ilgalaikio
n

hipotekinio bei kredito melioracijai);
Žemės ūkio produktų apdirbamoji pramonė;

Pavienių žemės ūkio šakų (daržininkystės, sodininkystės, bitininkystės,
techninių augalų, totesnėje ateityje - cukrinių runkelių ir kt) plėtra (3:5860).
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"Kompleksai" nebuvo deklaratyvi sąvoka. Kiekvienam jų įgyvendinti,
J. Aleksa siūlė konkrečias priemones, net bandė apskaičiuoti ir ekonominį bei
socialinį jų efektą, sprendė, kaip išaugs darbo produktyvumas, kaip padidės
kapitalo prieaugis, kaip sumažės Lietuvos žemės ūkio atotrūkis nuo Vakarų
šalių žemės ūkio.
Šie "kompleksai" - pirmoji ganėtinai detali ir sisteminga Lietuvos žemės
ūkio strategija, kurią vėliau, antrą kartą tapęs žemės ūkio ministru, J.Aleksa su
dideliu atkaklumu įgyvendins, nors jam ir trukdys juodžiausios kri^s metai.
Jono Aleksos nuomone, visos priemonės turi būti įgyvendinamos kartu,
kompleksiškai, nes jei "<...> vieton to, kad vykinus krašto reikalams pritai
kintą ištisą planą mes vykiname kai kurias pavienes priemones, tai tikrų iš
tokio darbo vaisių sunku laukti <...>" (3:64).
Kritiškai vertindamas ūkio darbuotojų bei politikų veiklą, kuri neduoda
pakankamos reikšmės vaisių, J. Aleksa nurodo vieną simptomišką lietuvių
bruožą - prigimtą pamėgimą visur ir visuomet vėluoti. Jo nuomone, reikia
skubėti, nes "<...> nežinome, ar neateis, ir netolimoj ateity sunkesni žemės
ūkiui laikai, kuomet jam prisieis daug atsparumo parodyti <...>" (3:72).
Genamas ateinančių sunkių laikų nuojautos, J. Aleksa nepaprastai daug dirbo

pats ir ragino dirbti kitus: kad galėtų pasivyti prarastą laiką ir dar šiek tiek
avansuoti savo kraštui iš ateities.

Jonas Aleksa ir Lietuvos ūkininkų partija
Mintis kurti Lietuvos ūkininkų partiją (LŪP) kilo 1924 metų vasarą. Šios
idėjos entuziastai susispietė apie 1925 metais pradėjusį eiti laikraštį "Ūki
ninko balsą". Tai buvo dvi visuomeniškai aktyvių žmonių grupės: pirmoji 1917 metais Rusijoje įkurta Demokratinės tautos laisvės santara, sutrumpintai
vadinta "Santara", iš kurios į LŪP atėjo teisininkai R.Skipitis, P.Leonas,
T.Petkevičius, ekonomistas kooperatininkas P.Šalčius; antroji - tiesioginėje
politinėje veikloje neužsiangažavę asmenys, daugiausia agrarininkai J.Aleksa, J.Fledžinskis, V.Zubovas, D.Krivickas, V.Kurkauskis, P.Variakojis. Jonas Aleksa tapo vienu iš Šios partijos lyderių, nors pirmasis asmuo
joje buvo advokatas R. Skipitis.
1925 m. "Ūkininko balse" per kelius numerius buvo išspausdintas J. Alek
sos straipsnis "Divide et impera" ("Skaldyk ir valdyk". - M. T.), kuriame
parodoma visuomenės skaldymo ir tarpusavio kiršinimo žala: "<...> mūsų
krašte ir lietuvių tarpe <...> ne tik kiršinami vieni gyventojų sluoksniai su ki
tais, bet dargi kas daug rečiau kituose kraštuose būna, vieno ir to paties
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sluoksnio žmonės kiršinami tarpusavyje ir skaldomi į pavienes grupes" (4).
J.Aleksa pažymi, kad ryškiausias šitokio kiršinimo pavyzdys yra Lietuvos
ūkininkų kiršinimas, kai daugelis partijų vilioja juos kiekviena prie savęs. Iš
vardijami ir konkretūs ūkininkų vienybės skaldytojai - "<...> tai mūsų vei
kiančios politinės partijos: vadinamoji Ūkininkų sąjunga, vadinamieji vals
tiečiai liaudininkai ir kt." (4).
J. Aleksa buvo vienas iš LŪP programos dėsnių (t. y. nuostatų), priimtų
1925 metų gruodyje (arba bent jų agrarinės dalies), autorius. Tai lengvai at
pažįstama, palyginus šios partijos programines nuostatas su anksčiau skelbto
mis J. Aleksos mintimis. Pacituosime kai kuriuos J. Aleksos plunksnai pri
skirtinus Šios programos skirsnius:
"<... > Žemės ūkis yra viso mūsų ekonominio ir valstybinio gyvenimo pa
grindas. <...> Todėl mūsų žemės ūkio reikalų tvarkymas privalo būti padėtas
viso mūsų ekonominio gyvenimo tvarkymo, <...>.
Visos priemonės gali tinkamai savo tikslą pasiekti, vyriausybės Įstaigoms
bendradarbiaujant su pačių ūkininkų kooperatinėmis organizacijomis. Par
tinė kova iš ekonominių ūkininkų organizacijų turi būti pašalinta.
<...> Ūkininkų vienybei palaikyti ir žemės ūkio reikalams apginti, stei
giami Lietuvos Žemės ūkio rūmai. ŽŪR renkami pačių ūkininkų ir jų ūkiškų
organizacijų. Šie rūmai ieško visų tinkamų priemonių žemės ūkiui kelti ir
ūkininkų reikalams ginti. ŽŪR yra Vyriausybės ir Seimo patariamasis orga
nas visais svarbesniais krašto ekonominės politikos klausimais, kurie liečia
žemės ūkį.
<...> Žemės reforma privalo būti vykinama atsižvelgiant į krašto žemės
ūkio gamybą. Ne skurdas platinti, bet sudaryti tinkamos sąlygos žemės ūkiui
tarpti, yra žemės reformos tikslas" (5).
Kaip rodo to meto periodinė spauda, J.Aleksa LŪP programines nuostatas
stengėsi populiarinti, pagrįsti. Tai matyti iš jo straipsnių "Ūkininko balse".
Ypač svarus jo straipsnis - "Lietuvių kaimas, Lietuvos valstybė ir lietuvių
tautos likimas" - buvo išspausdintas šio laikraščio 1925 metų 18 numeryje, kur
remiamasi parengtos knygos "Lietuvių tautos likimo klausimu" medžiaga.
1926 metų pradžioje, ruošiantis rinkimams į Trečiąjį Seimą, LŪP suakty
vino savo politinę veiklą, prisistatydama ūkininkiškajai visuomenei kaip visų
ūkininkų interesus ginanti partija. Tai akivaizdu iš šio "Ūkininko balso" iš
platinto redakcinio straipsnio:
^Jeigu mes norime, kad ateinantis Seimas užsiimtų Lietuvos ūkio kėlimu ir
ūkininko būvio pagerinimu, reikia padaryti galas tuščiam varžymuisi dėl val
džios tarp krikščionių demokratų ir opozicijos, ir patiems ūkininkams paimti
valdžią į savo rankas. Visiems ūkininkams reikia dėtis į naują ūkininkų par-
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tiją nes jų visų reikalai vienodi. <...> Ūkininkai turi suprasti, kad jų vie
nybėje iš tikrųjų glūdi galybė ir kad niekas jų reikalais nepasirūpins, jei jie
patys jų nežiūrės, pavesdami <...> partijoms savo reikalų gynimą. Ūkininkų
partija turi būti ir gali būti tik viena partija" (6).

Rinkimams į Trečiąjį Seimą J. Aleksa buvo įrašytas į trijų apygardų sąra
šus: Kauno apygardoje 1-ju, Marijampolės - 2-ju, ir Utenos - 7-ju (pagal
tuomet galiojusį rinkimų įstatymą, bet kuri partija ar jų koalicija atskirose
apygardose galėjo pateikti skirtingos sudėties sąrašus). \ Trečiąjį Seimą pate

ko du LŪP atstovai: R.Skipitis (pradėjo dirbti Ekonominėje komisijoje) ir
J. Aleksa (Žemės ūkio ir miškų komisijoje). Seimo darbe jie dažniausiai blokavosi su tautininkais, kurių Seime buvo trys - A. Smetona, A. Voldemaras ir
V. Mironas.
Kaip žinome, Trečiasis Seimas neįvykdė savo programos dėl 1926 metų
gruodžio 17-osios perversmo. Nors LŪP perversmo sūkuryje tiesiogiai neda
lyvavo, tačiau jį nulėmusias priežastis traktavo analogiškai kaip ir šio per
versmo organizatoriai. LŪP tikėjo, kad Lietuvai ir jos ūkininkijai ateitis prie
naujos politinės sistemos bus palankesnė. Naujai formuojamoje vyriausybėje
dviems LŪP atstovams buvo pasiūlyta užimti ministrų postus: J. Aleksai žemės ūkio, ir J.Jankevičiui - susisiekimo. Jie (ir LŪP) sutiko, ir 1926rn.
gruodžio 18d. naujieji ministrai pradėjo eiti savo pareigas.
1927 m. kovo 27 d. įvyko Lietuvos ūkininkų partijos suvažiavimas. Jame
ministras J.Aleksa padarė pranešimą apie Žemės ūkio padėtį. Kalbėta dau
giausia apie ūkiškus reikalus. Akcentuota, jog Lietuvoje per maža ūkininkų
įtaka ir jų reikalai dažniausiai pamirštami. Žvelgdami į ateitį, anot J. Aleksos,
^mes privalome (ir tai kuo greičiausia) siekti to, kad turėtume Lietuvoje
250000pasiturinčių ūkininkų, 250000 tvirtų ūkiškųjų vienetų. Tik tuomet ga
lėsime pasakyti, kad Lietuvos valstybė turi po kojomis tvirtą ekonominį pa
grindą, kad lietuvių ateitis patikrinta. Ir šito turime siekti visomis savo išga
lėmis" (7).
Tačiau politinė krizė tęsėsi. Ėmė ryškėti vis didesni nesutarimai tarp se
nojo Seimo ir naujosios vykdomosios valdžios. Seimas iškėlė nepasitikėjimo
Vyriausybe klausimą. Už pasitikėjimą buvo surinkta 30 balsų (balsavo tauti
ninkai ir krikdemų blokas), o už nepasitikėjimą 45 balsai (balsavo valstiečiai
liaudininkai, socialdemokratai, tautinės mažumos ir Lietuvos ūkininkų parti
ja. LŪP matė, kad tolesnis politinis žingsnis butų Seimo paleidimas, ir jų ma
nymu, tai būtų buvęs Konstitucijos laužymas. Kaip žinome, šis balsavimas
buvo lemtingas ne Vyriausybei, bet Seimui: netrukus Seimo pirmininkas tu
rėjo perskaityti Respublikos Prezidento aktą apie Seimo paleidimą.
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Paleidus Seimą, LŪP perėjo į opoziciją vykdomajai valdžiai ir atšaukė iš
Vyriausybės savo ministrus: J.Aleksą ir J.Jankevičių. Tačiau atsistatydino
(1927 m. balandžio 23 d.) tik J. Jankevičius, netrukus, 1927 m. balandžio 30d.
iš Vyriausybės pasitraukė ir krikdemų ministrai. L. Bistras - Švietimo, ir
P.Karvelis - finansų. J.Aleksa atsistatydinimo pareiškimo neparašė ir pasi
liko atnaujintoje A.Voldemaro vyriausybėje. LOP šį J.Aleksos žingsnį taip
pakomentavo:
"Lietuvos ūkininkų partijos Centro komitetas pasiūlė išeiti savo nariams
iš vyriausybės, tik kas nenorėjo išeiti iš vyriausybės, tas išsiskyrė su partija.
<... > LŪP nusistatymas nuo pat gruodžio 17 d. buvo aiškus ir nesvyruojan
tis: padėti naujai susidarančiai Vyriausybei politikos darbą dirbti su ta griež
ta sąlyga, kad būtų einama Konstitucijos nustatytu keliu" (8).
Po daugelio metų buvęs LŪP lyderis Rapolas Skipitis savo atsiminimuose
"Nepriklausomą Lietuvą statant", išleistuose 1961 m. Čikagoje, Šį J.Aleksos

žingsnį taip apibūdino:
"Kodėl jis pasirinko ministerio portfeli o ne Ūkininko partijos nario bi
lietą, to nežinau, nes jis Smetonos valdžioj pasilikimo motyvų mums nepasa
kė. Tačiau negalėčiau teigti, kad jis tai padarė tik karjeros sumetimais. Juk
tiesiausias kelias į karjerą jam buvo stoti į Tautininkų partiją. Bet jis to ne
padarė" (9: 349).
Kaip galėtų būti aiškinamas anuometinis J. Aleksos žingsnis mūsų dienų
akimis? Karjeros motyvą atmetė netgi R.Skipitis, galėjęs būti labiausiai ne
patenkintas šitokiu J.Aleksos poelgiu. Matyt, pasilikimą dirbti A.Voldemaro
vyriausybėje (su kuriuo J. Aleksa nelabai sutarė, o vėliau ir ganėtinai konflik
tavo) lėmė J.Aleksos tikėjimas, kad savo pastangomis pajėgs nepartiniu pa
grindu suvienyti Lietuvos ūkininkus. Gal būt jis numatė, kad paleidus Seimą,
partijų įtaka visuomenėje sumažės, o išėjęs i5 Vyriausybės ir juo labiau
įstumtas į opozicijos gretas, J. Aleksa nematė jokių galimybių Šiam savo gy
venimo tikslui pasiekti.

Pastangos konsoliduoti ūkininkus
Seimų laikotarpiu nė viena Lietuvos Žemdirbių (ar juos bandanti atstovau
ti) politinė ar visuomeninė jėga kaime nedominavo, ir nebuvo kas suvienytų
ūkininkus bendram strateginiam tikslui - žemdirbiams palankiai valstybės
politikai tuo metu, kai žemdirbiai sudarė daugiau kaip tris ketvirtadalius akty
vių Lietuvos gyventojų. Dėl to, paleidus Trečiąjį Seimą, ne vien J.Aleksa
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puoselėjo idėją suvienyti ūkininkus, padidinti jų įtaką valstybėje ne vien po
litiniu (partiniu), bet ir nepolitiniu (luominiu) principu.
Pirmą reikšmingesnį visų Lietuvos ūkininkų vienybę skatinantį žingsnį
(tiesa, dar vieningos politinės organizacijos pagrindu) iškėlė Martynas Yčas
(1885-1941) savo 1927 m. išleistoje knygelėje "Ūkininkų reikalai". Pastebė
jęs, kad Lietuvos ūkininkų sąjungos, Lietuvos ūkininkų partijos, Lietuvių
tautininkų sąjungos ir Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos programos
ekonominiais, ypač ūkininkų klausiniais, beveik nesiskiria, jis pasiūlė vi
siems susiburti į suvienytą Lietuvos ūkininkų partiją. M. Yčo nuomone,
"<... > ūkininkai turi šeimininkauti ir kraštą valdyt f (10: 6), kadangi ūkinin
kų luomas Lietuvoje vyrauja. Tačiau Šis M.Yčo siūlymas pritarimo nei tarp
politikų, nei tarp ūkininkų nesulaukė.

Per Ūkininkų partiją patekęs į Trečiąjį Seimą ir patyręs, kokią žalą patiria
aktualūs žemės ūkio reikalai (ypač žemės reforma) dėl partinių kivirčų
Seime, J. Aleksa buvo gerokai nusivylęs ūkininkų reikalų partiniu atstova
vimu ir jų sprendimu Seime. Tai matyti iš jo kalbų ir raštų Seimų laikotarpiu,
ir ypač Trečiąjį Seimą paleidus, kada nebeliko jokios realios atstovavimo
galimybės. Dėl to J.Aleksa ieško talkininkų savo idėjoms, norėdamas sukurti
vieningą nepolitinio ūkininkų atstovavimo pajėgą valstybėje, jos institucijose,
visuomenėje. Šią savo idėją jis imasi realizuoti dviem "frontais": kurdamas
"Ūkininkų vienybės" organizaciją ir nepartinį žemdirbių parlamentą - Žemės
ūkio rūmus.
Ši J.Aleksos keliama ūkininkų vienybės idėja atitiko tuometinės tauti
ninkų vyriausybės keliamai tautos vienybės idėjai, siūlymams, kad atskiri
visuomenės sluoksniai atstovautų savo interesus valstybėje ne per politines
partijas, o per visuomenines grupes, organizacijas, kurios, susivienydamos į
giminingus sambūrius, savąsias problemas spręstų profesijų rūmuose. Dėl to
Lietuvoje įsikuria Prekybos ir pramonės rūmai - šios srities darbdavių orga
nizacija, Žemės ūkio rūmai - ūkininkų (savininkų, gamintojų) organizacija, o
kiek vėliau - Darbo rūmai - samdomojo darbo asmenų interesus atstovaujanti
organizacija.
Nepartinio ūkininkų organizavimosi į vieną judėjimą, - mūsų dienų žo
džiais tariant į "ūkininkiškąjį sąjūdį" pradžia laikytinas 1927 m. gegužės 26d.
Suvalkijos ūkininkų suvažiavimas Buktoje (Marijampolės apskrityje, Liudvi
navo valsčiuje), kur buvo įkurtas Laikinasis vyriausiasis ūkininkų vienybės
komitetas.
Šiame suvažiavime pranešimą apie ūkininkų reikalus padarė ministras
J.Aleksa. Jis pripažino, kad atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, buvo per ma
žai gilinamasi į ūkininkų problemas, neracionaliai vykdoma žemės reforma,
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kooperacija buvo susiskaldžiusi, nesutvarkyti muitai, kreditai ūkininkams
sunkiai prieinami. Paaiškino, kokius nuostolius davė pavėluotas lito
įvedimas, beprasmiškas linų pluošto monopolis, kitos krašto ūkio negerovės.
J. Aleksa pabrėžė, kad žemės ūkis turi prisitaikyti ir dirbti užsienio rinkai,
ruošti tuos produktus, kurių reikalauja rinka.
Didžiausia krašto nelaime J. Aleksa pavadino ūkininkų susiskaldymą, ne
mokėjimą susitarti bendrais opiausiais reikalais. Jo manymu, tuomet, kada la
biausiai reikėjo rūpintis žemės ūkio kėlimu, laikas buvo eikvojamas partijų
rietenoms. Po to J. Aleksa kaip Lietuvos Respublikos Ministerių kabineto na
rys, išdėstė naujosios Vyriausybės politiką ir, kas labiausiai domino ūki
ninkus, pažadėjo daugiau prieinamų kreditų, dėti daugiau pastangų, kad su
stiprėtų naujakurių ūkiai, būtų sutvarkytos jų teisės, paspartinti žemių sausi
nimo ir kelių taisymo darbai, pertvarkytas Žemės ūkio rūmų veikimas. Pasi
džiaugė, kad pastaruoju metu gyviau reiškiasi ūkininkų susipratimas ir ūkiš
kas atgimimas, palinkėjo "<...> pamiršti svetimus dievus ir svetimus obalsius" (11) ir pasiūlė ūkininkams dėtis į vieną galingą ūkininkų organizaciją,
nes jo manymu, tik organizuoti ūkininkai užtikrins Lietuvai ir sau patiems
šviesų rytojų
Šiame suvažiavime buvo išrinktas Laikinasis vyriausiasis "Ūkininkų vie
nybės" komitetas. Jo pirmininku tapo Vilkaviškio apskrities ūkininkas Juozas
BulviČius. Apie šį ūkininkų suvažiavimą ir jo siekius "Mūsų rytojaus" savait
raštis taip rašė:
"<...> Reikėjo devynerių metų pašėlusio partinio siautimo, reikėjo per tai
didelio mūsų krašto ūkiško pakrikimo, kad ūkininkas prakalbėtų. Ir Štai jis
prašneko.
Dar sunku pasakyti, į ką įsilies šitas ūkininkų judėjimas. Tačiau nesunku
suprasti, kadjis gali ir turi būti mūsų kraštui išganingas. Jis rodo mūsų sveikėjimą nuo baisiosios nesusikalbėjimo ligos. Tasai sveikėjimas ateina iš apa
čios, iš sveikosios mūsų tautos dalies, iŠ ūkininkų <...>" (12).
Suvažiavimas Buktoje davė impulsą ir kitiems ūkininkų subuvimams ap
skrityse. Tų pačių metų birželio 29 d. panašus renginys įvyko Ukmergėje,
liepos 3 d. - Raseiniuose, liepos 17 d. - Telšiuose, rugpjūčio 20 d. - Rokiš
kyje, rugpjūčio 26d. - Vilkaviškyje, rugpjūčio 28d. Sintautuose (Šakių
apskr.), rugsėjo 17 d. - Ežerėnuose (taip tada buvo vadinami Zarasai - M. T.)
\ beveik visus ūkininkų susirinkimus suskubdavo nuvykti ir Prezidentas
A. Smetona, ir žemės ūkio ministras J. Aleksa. Visuose susitikimuose su ūki
ninkais buvo nagrinėjamos tos pačios problemos, aiškinama naujosios vy
riausybės politika, ūkininkai buvo kviečiami dėtis į "Ūkininkų vienybės"
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organizaciją. Reikia pažymėti, kad ši ūkininkų vienijimosi akcija daugelyje
Lietuvos vietų turėjo ženklios sėkmės.
Oficiali "Ūkininkų vienybės" organizacijos įsikūrimo data - 1927 metų
liepos 30-ji, kada šios organizacijos įstatai buvo įregistruoti Kauno miesto ir
apskrities viršininko raštinėje bei Draugijų rejestre.

"Ūkininkų vienybės^ organizacija: tikslai ir priemonės
Reikia pažymėti, kad ūkininkų nepartinio vienijimosi tikslus anuomet kė
lė ne tik "vienybininkai", bet ir kai kurios kitos visuomenės grupės ar atskiri
šviesuoliai. Tarp Šitokių iniciatyvų paminėtinas ir Žemės ūkio akademijos
profesoriaus kun. Fabijono Kemėšio parengtas kreipimasis "Svarbiausiuoju
momentu atsiliepkime", kur Lietuvos visuomenė buvo kviečiama į bendrą
talką padėti naujajai Vyriausybei spręsti įsisenėjusias ūkines ir visuomenės
moralines problemas. Šį kreipimąsi pasirašė nemaža grupė žinomų Kauno ir
Kėdainių krašto žmonių.
Kaip skelbė "Ūkininkų vienybės" įstatų 4 str., šios organizacijos nariais
galėjo būti "<...> ūkininkų vienybės reikalą pripažįstantys ir valstybiškai nu
sistatę ūkininkai ir kiti iš ūkininkų kilę asmenys" (13:2). "Ūkininkų vienybės"
organizacijos struktūrą sudarė Vyriausiasis ūkininkų vienybės komitetas
(VŪVK), taip pat valsčių bei apskričių komitetai. Pagal įstatus, apskrities ko
mitetą sudarė valsčių komitetų, o Vyriausiąjį komitetą- apskričių komitetų
atstovai.
"Ūkininkų vienybės" įstatai nepasižymėjo teisinėmis vingrybėmis, o arti
miausieji tikslai buvo labai konkretūs: išsirinkti tinkamus atstovus į Žemės
ūkio rūmus ir sutvarkyti ūkininkų kreditavimą. Šiems klausimams, bent jau
pirmaisiais metais, ir buvo skiriama daugiausia dėmesio.
J. Aleksa stengėsi populiarinti ūkininkų vienybės idėją, bandė formuoti
teorinius ūkininkų organizacijos pamatus. Šiam tikslui "Ūkininkų vienybės"
organizacija 1927 metais išleido J.Aleksos knygelę "Kuriuo keliu eisime?"
Čia buvo išanalizuotos Lietuvos žemės ūkio klaidos ir pateikti sėkmingos
plėtros prioritetai, siūlomi jų pasiekimo būdai. J.Aleksa daugiausia dėmesio
skyrė ūkininkams prieinamų kreditų paieškoms, žemės ūkio reformai racio
nalizuoti, rinkos problemoms spręsti, Žemės ūkio rūmams pertvarkyti, žemės
ūkio melioracijai paspartinti, žemės ūkio organizacijų veiklai pagyvinti. Šioje
knygelėje J. Aleksa suformulavo ir "Ūkininkų vienybės" tikslus: "Sudarykime
galingą ir vieningą ūkininkišką jėgą, įgyvendinkime ūkininkišką valdžią ir sa
vą lietuvišką ūkininkišką santvarką Lietuvoje" (14:78).
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Vienas pirmųjų "Ūkininkų vienybės" oficialiųjų dokumentų buvo antraja
me 1927 m. pusmetyje VŪVK parengtas "Ūkininkų vienybės reikalų memo
randumas". Jame buvo aptartas ūkininkų ir visos visuomenės susiskaldymo
priežastys, aiškinami Vyriausybės veiksmai ūkio politikos srityje, teikiami
pasiūlymai kaip spręsti vieną opiausių anų dienų problemą - panaikinti ko
operacijos paraleliškumą, t. y. kooperatyvų kūrimąsi ideologiniu principu, jų
skaidymąsi į "krikščioniškuosius", kuriuos rėmė krikdemai, ir "neutraliuo
sius", kuriuos rėmė tautininkai ir valstiečiai liaudininkai.
1927-1928-ieji - paties aktyviausio "Ūkininkų vienybės" komitetų kū
rimosi metai. Tai atsispindi ir to laiko ūkininkų spaudoje. Agitaciniame
darbe kuriant komitetus, neišvengta pompastikos, detalių sureikšminimo.
"Ūkininkų vienybės" organizacija kūrėsi atsargiai palaikoma Lietuvių
tautininkų sąjungos, nors to stengėsi neafišuoti. Abi šias organizacijas jungė
ideologija, o ne formalūs pavaldumo ryšiai. Kadangi Lietuvoje aiškiai domi
navo agrarinis sektorius, todėl ir "Ūkininkų vienybės" skelbta ideologija ne
išvengiamai tapo sudėtine tautininkų ideologijos dalimi, dargi ją visą ryškiai
nudažančia agrariniu atspalviu. Kitų politinių partijų požiūris į "Ūkininkų
vienybę" nebuvo aiškiai apibrėžtas ir priklausė nuo susiklosčiusios situacijos
ir partijų tarpusavio santykių apskrityse ir valsčiuose. Reikėtų pažymėti, kad
didesnį skepticizmą ar net priešiškumą "Ūkininkų vienybei" rodė politinė de
šinė - krikdemų blokas, mažiau veikti trukdė kairė - valstiečiai liaudininkai.
Kaip ir reikėjo tikėtis, santykiai tarp "Ūkininkų vienybės" ir tuometinės
Žemės ūkio ministerijos vadovybės, ypač ministro J. Aleksos susiklostė kuo
glaudžiausi. "Ūkininkų vienybė", kaip ir kitos tuomet subujojusios ūkininkų
organizacijos (ypač Žemės ūkio rūmai bei Jaunųjų ūkininkų rateliai), tapo sa
votiškais visuomeniniais Žemės ūkio ministerijos padaliniais ir turėjo ganė
tinai ryškiai išreikštą "personalinę uniją" su ministru J. Aleksa.
1928m. vasario 19-20d. Kaune, iškilmingoje Rotušės salės aplinkoje įvy
ko "Ūkininkų vienybės" organizuota konferencija (spaudoje vadinta suvažia
vimu). Joje dalyvavo apie 290 "Ūkininkų vienybės" atstovų ir apie 50 svečių.
To meto sąlygomis - tai ganėtinai didelis dalyvių skaičius. Šį renginį reikėtų
vertinti kaip "Ūkininkų vienybės" prisistatymą visuomenei bei vieningos ag
rarinės politikos, kurią formavo ir vykdė Vyriausybė, Žemės ūkio ministerija
bei "Ūkininkų vienybė", pademonstravimą tiek šios organizacijos nariams,
tiek ir visai šaliai (15). Suvažiavimą sveikino premjeras A.Voldemaras bei
Žemės ūkio ministras J. Aleksa.
1928-ieji "Ūkininkų vienybei" buvo ne tik prezentacijos, bet ir organiza
cinių persitvarkymų metai. Tų metų spalio 14 d. vėl buvo sušauktas "Ūkinin
kų vienybės" suvažiavimas, kuriame dalyvavo 20 apskričių komitetų atstovai.
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Šiame suvažiavime pagrindinį pranešimą padarė ministras J. Aleksa. Jis api
būdino pokyčius Lietuvos žemės ūkyje, tvarkantis naujajai Vyriausybei, savo
kalboje daug dėmesio skyrė lietuvių tautos būdo vertinimui, išdėstė svarbiau
sius uždavinius. Reikia pažymėti, kad ši J.Aleksos kalba buvo labai ryškiai
humanizuota ir skirta ne tiek techninės pažangos ir ūkio problemoms nagrinė
ti, kiek žmogaus, lietuvio, tautos savybėms nagrinėti, jų ugdymui aptarti, išė
jimui į savąjį lietuvišką kelią nagrinėti. Minėtoji J.Aleksos kalba, kiek per
tvarkyta, buvo išleista atskira brošiūra, pavadinta "Ūkininkai ir jų jėga" ir lai
kytina vienu iš etapinių J. Aleksos ir tuo pačiu "Ūkininkų vienybės" ideo
loginių dokumentu (16).
Suvažiavime buvo pažymėta, kad Lietuvos ūkininkįjoje vienybės idėja jau
prigijo. Daugelyje valsčių įkurti "Ūkininkų vienybės" komitetai. Tačiau, bu
vo ir priekaištauta, kad tie komitetai kai kur dar maža teparodė gyvumo. Kai
kurie atstovai nusiskundė ir VŪVK nepakankama pagalba šios veiklos orga
nizatoriams vietose (17).
Suvažiavime buvo išrinkta nuolatinė Vyriausiojo komiteto valdyba. Jos
pirmininku tapo Žemės ūkio ministras J.Aleksa. Tai įdomus ir visuomeninių
organizacijų veikloje nebūdingas pasirinkimas, kada vyriausybės narys išren
kamas ir tos pačios krypties visuomeninės organizacijos vadovu. Tai liudijo
didelį J. Aleksos populiarumą, tačiau atskleidė ir kitą, jau nelabai džiugią iš
vadą, kad ūkininkįjoje ir kituose su jais susijusiuose sluoksniuose imta stoko
ti ryškių asmenybių, lyderių. Valdybos nariais tapo ūkininkai: J. Bulvičius,
M. Kasinskas, A. Klupšas ir M. Sragys.
Su 1928-aisiais baigėsi pirmasis "Ūkininkų vienybės" komitetų organiza
vimosi etapas, kada buvo labiausiai pasikliaujama entuziastų veikla, iš centro
agituojant ir paraginant ūkininkus. Dėl to ir "Ūkininkų vienybės" komitetai
sparčiau kūrėsi ir buvo aktyvesni ten, kur nestokota entuziastingų ir išmintin
gų organizatorių. Jų buvo ganėtinai daug Suvalkijoje, Kaunįjoje, tačiau daug
mažiau Šiaurės Lietuvoje, Žemaitijoje. Tolesnei kiekybinei ir kokybinei orga
nizacijos plėtrai reikėjo surasti naujų pajėgų. Tokiomis pajėgomis "Ūkininkų
vienybės" centro vadovai laikė savivaldos administracijos atstovus - valsčių
viršaičius, taip pat žemės ūkio specialistus: agronomus, miškininkus, mati
ninkus, pienininkus, kultūrtechnikus, gyvulininkystės instruktorius, žemės
ūkio mokyklų (ir kursų bei klasių) mokytojus ("Mūsų rytojaus" teigimu, Lie
tuvoje šitokių asmenų būta apie pusantro tūkstančio). Dėl to 1929 m. šie as
menys pradėti kviesti į "Ūkininkų vienybės" struktūrų kūrimo talką.

1929 m. liepos 20 d. Vyriausiojo Ūkininkų vienybės komiteto (VŪVK)
valdybos aplinkraštyje, skirtame žemės ūkio specialistams (j's, atrodo, buvo
siuntinėjamas specialistams personaliai), buvo pasakyta, kad "<...> kiekvie-
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nas žemės ūkio specialistas turi tapti savoje apylinkėje ūkininkijos vadovu.
Jis turi padėti sąmoningai ūkininkams organizuotis į savaimingą bei aktingą
visuomenės jėgą, kad tuo padėjus įgyvendinti Lietuvoje tvirtai, lietuviškai,
ūkininkiškai tvarkai^ (18). Specialistui, į kurį būdavo kreipiamasi, buvo siū
loma įstoti į "Ūkininkų vienybės"organizaciją nariu, jei tokios organizacijos
komitetas vietoje yra, o jeigu nėra - siūloma tokį komitetą įkurti.
Žemės ūkio specialistams buvo patariama, kad jie lūpintųsi žemės ūkio ir
kredito kooperatyvų kūrimu, įvairių punktų (grietinės nugriebimo, bendro
mašinų naudojimo ir kt.) steigimu, paralelinių kooperatyvų suvienijimu. Kaip
receptas, kad kooperatyvų valdybos darytų pageidaujamus sprendimus, buvo
siūloma vienybininkams stoti į tas organizacijas, kad didesniu balsų skaičiu
mi pakeistų veiklos kryptį pageidaujama linkme.
Žemės ūkio specialistų veiklai, ypač jos visuomeniškumui suaktyvinti bu
vo skirtas 1929 m. rugpjūčio 30-31 d. Kaune įvykęs ūkininkų ir agronomų su
važiavimas, kuriame buvo svarstoma klausimai, kaip paspartinti ūkininkijos
organizavimąsi. Šiame suvažiavime J.Aleksa skaitė net tris pranešimus ir tais
pačiais metais skaitytų pranešimų tezių pagrindu parengė ir išleido knygelę
"OkininkiSkos visuomenės sudarymo klausimu Lietuvoje". Šioje knygelėje
J.Aleksa pabandė teoriškai suformuluoti svarbiausius ūkininkų visuomenės
bruožus, ją formuojančius veiksnius, apibendrinti Europos šalių ir Lietuvos
patirtį. J.Aleksa kritikavo kabinetuose sugalvotas žmonijos sutvarkymo sis
temas ir varymą varu į tą sugalvotą tvarką (19:25). Tai buvo jo aliuzija į so
cializmą ir socializmo apologetus, J. Aleksa juos vadino "sociologijos alche
mikais". Dėl to ir Lietuvai priimtiną ateities modelį J. Aleksa siūlė rinktis ne
iš visuomeninių alchemikų laboratorijų, bet iš "<...> gyvo patyrimo, kuris
vyksta ypač mūsų ūkyje, kurį turi mūsų žemės ūkio inteligentija ir daugiau
apšviesti ūkininkai. Iš to išaugs bendras mūsų tautos patyrimas, mūsų žinios,
ir nauja mūsų ūkininkiška ideologija, praktiškojo, gyvojo darbo ideologija^

(19:26).
Nagrinėdamas ūkininko ūkio savybes, J.Aleksa visada pabrėždavo šio
ūkio organiškumą, t.y. gyvosios gamtos kooperavimąsi su negyvąja, kai tuo
tarpu pramonėje dominuoja mechaniškumas. Be to, pabrėždamas prigimtinį
ūkininko individualizmą, J.Aleksa skatino jį derinti su visuomeniškumu
(19:29). Nuoseklus ūkininkų visuomenės apologetas J.Aleksa pabrėždavo,
kad ūkininkai, jeigu jie pakankamai sąmoningi ir organizuoti, gali būti tauta.
Tuo tarpu samdomieji darbininkai, ypač jei neturi tvirtos organizacijos, tera
tik minia. J. Aleksa pabrėžia, kad "<...> minia - tai priešingybė tautai. Tauta
yra organizmas, kuris auga dvasiškai ir fiziškai. O minia yra mechaniškas
junginys, kuris gyvo turinio - dvasios neturi^ (19:30). Beje, Ši J.Aleksos
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mintis, plėtota ir kituose jo darbuose, socialistinės ideologijos apologetų buvo
labiausiai puolama.
1929 metų pabaigą tiksliausiai apibūdino "Mūsų rytojaus" redakcijos
straipsnis "Ūkininkų visuomenei gimstant". Kai kurios jo mintys fiksuoja

svarbių pokyčių pradžią tiek Lietuvos kaimo techninėje pažangoje, tiek ir
žmonių savimonėje:
^Lietuvos ūkininkai, dėdami pastangų susikurti sau geresnę būklę, eina
dviem keliais.
Tam tikslui kaimas skirstosi į vienkiemius. Kiekvienas sąmoningas ūkinin
kas nori aiškiai žinoti, kas jam priklauso ir niekieno nevaržomas bei nekliu
domas savo ūkyje šeimininkauti taip, kaip jam pačiam patinka. Tas reiškia,
kad mūsų ūkininkai nebenori daugiau priklausyti nuo tos minios, kurią su
daro Šių dienų kaimo gyventojai, jo kaimynai.
Iš kitos pusės, pastebimas palinkimas jungtis į įvairias ūkiškas draugijas
ir bendroves, kad susitelkusių jose ūkininkų bendromis jėgomis pelningiau
veikti kurią nors ūkio šaką. Pieno perdirbimo bendrovės, gyvulių augintojų
draugijos, sodininkų, bitininkų ir kitos ūkininkų organizacijos yra nauji pa
darai, kurių seniau Lietuvoje nežinota. <...> jų atsiradimas reiškia, kad
mūsų ūkininkai išsiskyrė iš minios, eina prie ūkininkų visuomenės sudarymo".
Kaimo (turimas galvoje senasis, į vienkiemius neišsiskirstęs kaimas, M. T.) ūkininkų likimą lemia atsilikėliai, priversdami rūpestingiausius ir su
maniausius ūkininkus derinti savo veiksmus su nerangiausių, apsileidėlių
veiksmais ir užmačiomis.
Naujai dygstančiose organizacijose tokios slopinančios prievartos nėra.
Kiekvienas narys laisvu noru dedasi organizacijon ir visuomet gali išjos pa
sitraukti, jeigu pamato, kad organizacija negerai savo reikalus veda arba jos
nariai yra nesukalbami, arba jam nepatinką žmonės.
<...> Lietuvoje gimsta ūkininkų visuomenė, išstumdama iŠ gyvenimo ne
sąmoningų ūkininkų minią" (20).
Šis "Mūsų rytojaus" straipsnis labai simptomiškas. Jis parodo ryškų lūžį
tiek techninėje Lietuvos ūkininkijos pažangoje, tiek ir savimonėje. Šį procesą
paspartino (sakykime, kad šalia kitų veiksnių) ir to meto Lietuvos agrarinės
politikos suaktyvinimas bei ūkininkų sąmonėje ugdoma racionalios gyvense
nos dvasia, kurią ūkininkijoje kaip tik ir kėlė "Ūkininkų vienybė". Ne pasku

tinę vietą čia tenka skirti ir vienybininkų lyderiui J. Aleksai, ryškiai humani
zavusiam tos politikos techninius sprendimus, pirmoj vietoj kėlusiam žmogų,
savo šalies ir žemės šeimininką lietuvį, ugdžiusiam teigiamus įgimtus, bet
praeities nelaisvės užslopintus pradus.
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Ūkininkų visuomeniškumą ugdė ir stiprėjanti ūkininkų spauda. Vienybi-

ninkų idėjas skleidė savaitraštis "Mūsų rytojus" (labai išpopuliarėjęs "Ūki
ninkų vienybės" klestėjimo metais), "Ūkininko patarėjas", "Suvalkietis",
"Ūkininkų žodis" (1936 m.).
"Ūkininkų vienybės" vadovybė, norėdama geriau ideologiškai parengti
savo narius, taip pat pritraukti į šią organizaciją naujų ūkininkų, nuo 1930
metų gerokai sustiprino propagandinį darbą. Buvo išleista jos generalinio
sekretoriaus J.Unguraičio knygelė "Vieningo ūkininkų organizavimosi pa
grindai", o po metų - ir kita to paties autoriaus knygelė "Lietuvos ūkininkų
vienybės organizacijos ir ūkininkų organizuotumo klausimais". Vyriausioji
valdyba savo biuleteniuose periodiškai informavo valsčių komitetus apie vei
klos aktualijas, teikė metodinę paramą.
Trečiojo dešimtmečio pabaiga ir ketvirtojo pradžia - labai reikšmingas
Lietuvos kaimo bendruomenės transformacijos, lūžio metas. Šiuo laikotarpiu
teritorinis kaimo žmonių bendravimas, kurį sąlygojo vienkiemiais neišskirstytas kaimas, trilaukė sėjomaina ir rėžių sistema, laipsniškai keitėsi į funkcinį
(pasirinktinį) bendravimą, kuris formavosi tiek kaimams skirstantis į vien
kiemius, tiek plintant kooperacijai bei žemės ūkio organizacijoms.
Susiformavus vienybininkų teorinėms nuostatoms bei praktikai (ypač pra
sidėjus ekonominei krizei), apibrėžus aktualijų turinį, 1931 m. kovo 24 d bu
vo paskelbti "Lietuvos ūkininkų vienybės programos metmenys". Juos sudarė
penki skyriai: 1) ŪkininkiŠkos visuomenės Lietuvoje sudarymas ir ūkininkų
įtakos valstybiniame ir visuomeniniame Lietuvos gyvenime augimas; 2) Lie
tuvos ekonominė politika; 3) Valstybės tvarkymo klausimai; 4) Švietimo rei
kalai; 5) Kiti reikalai (tikyba ir bažnyčia, šeimos, moterų^ jaunimo reikalai).
Programos metmenys, atrodo, kiek platoki ūkinės krypties organizacijos reik
mėms, tačiau šitokia programos struktūra visiškai tiko visuotiniam ūkininkijos atstovavimui korporatinėje atstovavimo sanklodoje, o ją vienybininkai ir
siekė Lietuvoje sukurti.
"Programos metmenyse" buvo pabrėžtos Šios vienybininkų nuostatos:
'*<...> Nė viena valstybė ir nė viena tauta negali ilgesnį laiką klestėti ir
išauginti aukštesnės kultūros, jei savo pagrinde neturi veiklaus produktingo
sluoksnio <...>. Tokiu gyventojų sluoksniu Lietuvoje gali būti vien mūsų ūki
ninkai.
<...> Kaip lietuviai ūkininkai yra lietuvių tautos branduolys, jo pagrin
dinė dalis, taip Lietuvos žemės ūkis yra mūsų ūkiškojo gyvenimo vyriausias
pagrindas.
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<...> dedamos visos pastangos, kad būtų išplėstas mūsų žemės ūkio ga
minių išvežimas užsienin, steigiant atatinkamas Įmones <...>, kurios kiek
galima turi būti ūkininkų rankose.
<...> Lietuviai turi atgauti istorijos bėgy prarastas ūkiškas pozicijas. Mes
vertinsime darbą ir mokslą auginsime lietuvio sumanumą ir energiją žadin
sime asmenišką iniciatyvą, didinsime savo kapitalus, bet neleisime svetimam
kapitalui pasiglemžti tą ar kitą mūsų ūkio šaką.
<...> Mums, lietuviams, tenka ne tik išsilaikyti savo žemėje, bet ir liek
tvarkytis ir plėsti savo ūki kad kuo greičiau prisivijus Vakarų Europos la
biausiai pažangiuosius kraštus. Kad tesėjus šiems uždaviniams, reikalinga,
kad mūsų ūkininkas būtų tinkamai apšviestas, suprastų žemės ūkio reikalus,
mokėtų ir pavieniui, ir organizuotai dirbti ir sugebėtų savo ūkio kultūrą kelti
<...>" (21:1-8).
Daugelis šių programinių teiginių yra aktualūs ir mūsų dienoms.

"Ūkininkų vienybės^ organizacija: krizių metai
1930 m. prasidėjusi pasaulinė ekonominė krizė buvo skaudus smūgis Lie
tuvos ūkininkams: sumažėjo žemės ūkio gaminių paklausa, susiaurėjo rinkos,
krito kainos. Krizės sukelti pavojai vertė vienybininkus svarstyti opiuosius
ūkininkų reikalus, per valstybės institucijas ieškoti jiems paramos. 1932m.
jie parengė ir išleido situacijos analizės ir pasiūlymų Vyriausybei rinkinį
"Lietuvos ūkininkų vienybės pareiškimą žemės ūkio reikalais" (22). Nuo
1933 m. šiems ūkininkų reikalams svarstyti buvo rengiami "Ūkininkų vieny
bės" apskričių komitetų atstovų suvažiavimai. Visa tai akivaizdžiai sulėtino
ūkininkų visuomeniškumo ir valstybiškumo ugdymo tendencijas.
Dideliu išbandymu vienybininkams tapo vadinamasis Suvalkijos ūkininkų
streikas 1935 m. Čia savo destruktyvų vaidmenį suvaidino ir nacių, ir sovietų
agentai. "Ūkininkų vienybė", kaip organizacija (priešingai tendencingiems
pokario spaudos teiginiams) šių įvykių neeskalavo, juolab nerėmė smurto
protrūkių. Tačiau atskiri vienybin inkai, kaip ir daugelio kitų organizacijų

(taip pat ir valdančiajai daugumai priklausiusių) nariai tuose įvykiuose (mi
tinguose ir pan.) dalyvavo. Ministras pirmininkas J. Tūbelis, ieškodamas poli
tinių sprendimų, ėmėsi ministrų kabineto pertvarkos ir 1935 m. rugsėjo 8 d. iš
Žemės ūkio ministro pareigų atleido "Ūkininkų vienybės" lyderį J. Aleksą.

Dėl šių aplinkybių, tarp "Ūkininkų vienybės" ir valdžios padaugėjo ideo
loginio ir taktinio pobūdžio nesutarimų. Jie ypač išryškėjo 1936 metų pra
džioje, vienybin inkams pradėjus leisti savaitraštį "Ūkininkų žodis" (redakto-
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rius J.Aleksa). Nepasistengus rasti kompromiso, 1936 m. vasario 6d. Vidaus
reikalų ministras gen. J. Čaplikas, remdamasis naujai priimto Draugijų įsta
tymo 48 straipsniu, uždarė "Ūkininkų vienybę" (kartu su keliomis kitomis
organizacijomis: Lietuvos krikščionių demokratų partija, Lietuvos valstiečių
liaudininkų sąjunga, Lietuvos socialdemokratų partija ir Lietuvos jaunimo
sąjunga).
Iš Lietuvos saugumo departamento 1936m. potvarkio Nr. 62 matome, kad
uždarymo metu "Ūkininkų vienybė" turėjo 243 skyrius ir jungė per 9 tūkst.
narių (23). (Šios organizacijos klestėjimo metu "Ūkininkų vienybės" vadovų
pasisakymuose būdavo minima apie 25 tūkst. narių).
Prieš pat ūkininkų vienybės uždarymą, 1936 m. vasario 3 d. organizacijos
aplinkraštyje "Ko siekia Lietuvos ūkininkų vienybė?" buvo pakartota, dėl ko

"Ūkininkų vienybė" kilo, bandė plačiai išsikeroti ūkininkijoje, siekė ją tinka
mai atstovauti, dėl ko liko netgi artimiausių politinių jėgų nesuprasta. Šiame
dokumente juntamas priekaištas tiems valdžios sluoksniams, kurie vienybininkų misijos nesuprato arba juos vertino kaip konkurentus1 "<...> Be ūki
ninkų vienybės ir be galingos ūkininkuos negali būti galinga ir lietuvių tauta,
ir Lietuvos valstybė. <...> vargstame dėl pasaulinės krizės ir kitų išorinių
priežasčių; vargstame dėl savų negalavimų^ suvėlintų ir nepadarytų darbų ir
dėl įvairių klaidų <...>. Kas ne prieš mus, tas su mumis. Bet kas prieš mus.
ūkininkus, tas ir prieš Lietuvą. Kas sroviniais ar iš užsienio atėjusiais, ar
kitais sumetimais skaldo ūkininkų jėgas, tas griauna Lietuvos pagrindus, tas
yra ir lietuviškos ūkininkijos, ir visos lietuvių tautos bei valstybės priešas.
<...> Mes laikome ūkininką svarbiausiu Lietuvos šeimininku, o ne pastumdė
liu, ir laikome ūkininko kūrybinę valią reikšmingiausia Lietuvoje valia" (24).
Apie "Ūkininkų vienybės" organizacijos vietą visuomeninių organizacijų
spektre ir realią įtaką, sprendžiant ūkininkijos reikalus, dar labai mažai kalbė
ta ir rašyta. Tikiuosi, tai bus padaryta ateityje. Be abejonės, "Ūkininkų vieny
bė" įdomus visuomeninis fenomenas, taip pat ir jos politinis likimas. Šią or

ganizaciją uždarė ne kokia nors jai priešiška politinė jėga, bet ideologiškai ar
timiausia. Tad, kur slypi Šio fenomeno priežastys?
Kaip žinia, "Ūkininkų vienybės" kūrimosi ir klestėjimo metais vadovau
janti politinė Lietuvos jėga buvo Lietuvių tautininkų sąjunga, deklaravusi sa
vo vietą visuomenėje, ne kaip partijos (pars - lot. dalis), bet kaip vienintelio
(totus) tautos atstovo. Analogiškai "Ūkininkų vienybė" pretendavo į savotiš
ką "totus" ūkininkų visuomenėje, kurią ji laikė ne tik gausiausia, bet ir reikš
mingiausia Lietuvos visuomenės jėga. Tuo būdu, galima įžvelgti "Ūkininkų
vienybės" pretenzijas ūkininkijos interesus sutapatinti su visos šalies intere

sais, traktuoti save kaip reikšmingiausią šalies interesų reiškėją. Tą mintį iš
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dalies patvirtina 1931 metų "Ūkininkų vienybės" biuletenyje Nr.2 išreikšta
mintis, kad "<...> jei ūkininkai tarpu savęs nesugyvens, vienybės nepalaikys,
<... >, tai savo savistovaus balso niekad neturės, nebus tvirti, nebus galingi,
o tuomet ir tautos galybė nebus didelė, o gal ir jokios nebus" (25: la). Šito
kios "Ūkininkų vienybės" nuostatos supanašino šią organizaciją su Lietuvos
tautininkų sąjunga, tiek ideologijos, tiek politikos baruose, tačiau, antra ver
tus, tai kėlė tarp jų ir konkurencinių nesutarimų. Po keleto metų, ekonomi
nėms ir politinėms aplinkybėms susikomplikavus, "Ūkininkų vienybės" ir kai
kurių LTS lyderių keliai išsiskyrė, ir "Ūkininkų vienybei" teko pasitraukti iš
arenos.

1935 metų gruodžio pabaigoje įvyko Lietuvių tautininkų sąjungos suva
žiavimas. Ministras pirmininkas J. Tūbelis, kuris buvo ir LTS pirmininkas,
gruodžio 28 d. pasakė kalbą, pavadintą "Lietuvių tauta turi sudaryti vieną
organizuotą vienetą" (26). Tas kalbos pavadinimas jau rodė, kad LTS vienin
gu organizuotu vienetu laiko tautą, bet ne jos dalį, kad ir gausiausią, įtakin
giausią. Čia būtent ir išryškėjo LTS ir "Ūkininkų vienybės" konkurentiškumas, nes pastaroji organizuotu ir tautą atstovaujančiu vienetu laikė ūkininkiją, kitus tautos sluoksnius (išskyrus iš ūkininkų kilusią pozityviąją inteligen
tijos dalį) skelbdama mažiau reikšmingomis, netgi neproduktyviomis, su "mi
nios" įvaizdžiu lyginamomis tautos dalimis. Ne paskutinę vietą nesutarimuose
užėmė ir potenciali J.Aleksos galimybė balotiruotis į Respublikos prezidentus
būsimuosiuose rinkimuose ir sudaryti realią konkurenciją A.Smetonai.
"Ūkininkų vienybės" organizacijos uždarymas tuo pačiu buvo ir ūkininkiškosios visuomenės mito kūrimo saulėlydis. Tai buvo neabejotinas nuosto
lis abiem pusėms: ir ūkininkijai, ir valdančiajai tautinės linkmės daugumai.
Ūkininkija neteko pasitikėjimo beveik dešimtmetį puoselėta organizacija ir
mitu apie savo išskirtinę reikšmę tautos ir valstybės gyvenime, beje ilgokai ir
pačios valdančiosios daugumos palaikomu mitu. Šis žingsnis buvo žalingas ir
bendrai tautinės linkmės valdžiai, nes ji, visai to nesitikėdama, susiaurino sa
vo atramos pagrindą tautoje.
J.Aleksa tuo laikotarpiu (1936m.) pasitraukia iš aktyvios politinės veik
los, dirba docentu Vytauto Didžiojo universitete, o nuo 1940 metų - sulietu
vintame Vilniaus universitete, rengia žemės ūkio ekonomikos vadovėlį, tvar
ko savo ūkį Lakinskuose. Santykių atšalimas tarp J. Aleksos ir tuometinių ša
lies vadovų nepakeičia esminių J. Aleksos nuostatų ir nesumažina jo pastangų
siekti Lietuvos ūkininkijai geresnės ateities.

1940 metų pradžioje J.Aleksa vėl grįžta į politiką. LTS pirmininko dr.
D.Cesevičiaus pakviestas, jis įėjo į LTS Ūkininkų vadovybę (27:372) ir pa
bandė ieškoti tautą vienijančių jungčių didėjant grėsmei, kad neteksime ne-
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priklausomybės. Ir šį kartą J. Aleksos apsisprendimo jokiu būdu negalima
laikyti konjunktūrišku. Deja, Lietuvos okupacija ir aneksija nutraukia ir poli
tinę, ir mokslinę J. Aleksos veiklą.

Jonas Aleksa - visuotinės jungties ieškotojas
Ganėtinai platus J. Aleksos išsilavinimo spektras, valstybininko, moksli
ninko, pagaliau ūkininko patirtis jam leido analizuoti labai sudėtingas kom
pleksiškas problemas, tarp savo tiriamų objektų visada ieškoti jungties, sinte
zės elementų. Tai ypač matyti jo stambiausioje studijoje - dvitomyje "Lietu
vių tautos likimo klausimu" (buvo numatytas ir trečiasis tomas, kuris taip ir
neišvydo dienos šviesos), taip pat Sibiro tremtyje rašytame, deja, nepilnai
išlikusiame darbe "Mano testamentas lietuvių tautai". Pastarasis darbas pirmą
kartą išleistas 1999 metais J.Aleksos darbų rinktinėje "Ūkio, mokslo ir vals
tybės baruose".
Pirmajame studijos tome "Lietuvos kaimas ir žemės ūkis" J.Aleksa pa
teikė tam laikotarpiui ganėtinai detalią ir šių dienų mokslo požiūriu pakan
kamai kvalifikuotą Lietuvos žemės ūkio gamtinės, ekonominės, istorinės ir
etnokultūrinės aplinkos panoramą, ekonominius ir technologinius Lietuvos
kaimo reikalus ryškiai humanizuodamas. Šių dienų sąvokomis kalbant, galė
tume teigti, kad J.Aleksa kaimą tyrė ne vien žemės ūkio augimo, bet daug
plačiau - kaimo plėtros aspektu. Beje, šitoks kompleksinis kaimo problemų
tyrimo ir vertinimo aspektas visuotinį pripažinimą Vakarų šalyse įgijo tik nuo
devintojo šio amžiaus dešimtmečio, o pirmieji dabartiniai sisteminiai kaimo
plėtros tyrimai atlikti vos prieš pora metų. (Nors Šiame straipsnyje nesiekia
ma įrodyti J. Aleksą buvus kaimo plėtros teorijos pradininku Lietuvoje, tačiau
jo darbų kompleksiškumo ir humanitarinio prado, ženkliai nudažančio tech
niškuosius ir ekonominius žemės ūkio veiklos aspektus, tikrai nutylėti negali
ma). Minėtoje studijoje pateikta detali Lietuvos žemės reformos strategija bei
įgyvendinimo priemonės, aptariamas žemės ūkio ir perdirbamosios pramonės
ryšys, kooperacijos ugdymas, eksporto problemos ir 1.1. (28:1-340).
J. Aleksa ypač daug dėmesio skyrė Lietuvos ūkininko vietos nustatymui

Europos ūkinėje bei kultūrinėje erdvėje. Jis lygino ūkininkus bei ūkininkavi
mo tipus Rytų ir Vakarų Europoje, ieškojo Lietuvai sektinų pavyzdžių. Pasta
rąjį aspektą J. Aleksa plėtojo ne tik minėtoje studijoje, bet ir kitame savo dar

be "Ūkininko ūkis ir ūkininkas XX amžiaus viduryje", apibrėždamas efekty
viausiai ūkininkaujančių ūkininkų arealą - Šiaurės Vakarų Europą, kur yra
"<...> savarankaus darbo žmonių kraštai, individualizmo kraštai; čia žmo-
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nes moka produktingai dirbti savo ūkiuose, gerbia savo darbą ir patys save"
(29:10). J.Aleksos nuomone, Šiam arealui priklauso ir Lietuva, nors dėl ne
palankių sąlygų praeityje, jos ūkininkų potencialas nepakankamai išplėtotas
ir panaudojamas.
Maždaug po 8 metų nuo studijos pirmosios dalies pasirodymo, išėjo ant
roji minėtos studijos dalis - "Lietuviškų gyvenimo kelių beieškant". Čia dau
giausia vietos skirta J.Aleksos vadinamosioms "pasaulėžvalgoms". Ši knyga
tarsi nebe studija. Ji labiau primena straipsnių (mini studijų) rinkinį, kur tyri
mo objektas (svarbiausias herojus) - žmogus, lietuvis, dažniausiai ūkininkas
- keblioje, kaip taisyklė, nelabai draugiškų kaimyninių tautų aplinkoje. Žmo
gaus gelmių pažinimui pasitelkiamas F.Dostojevskis, G.Papini, A.Merežkovskis, Vydūnas ir kiti mąstytojai. Nagrinėdamas visuomenės teorijas,
J.Aleksa nepraeina nemačiomis pro marksizmą ir kitus "izmus". Smulkiai
nagrinėja kaimyno ruso būdą ūkinės erdvės ir istorijos aspektu, lietuvių pana
šumą į jį ir skirtingumą nuo jo. Tačiau ir filosofuodamas J.Aleksa niekada
nepamiršta pagrindinio savo tyrimų objekto - lietuvio ūkininko, bando grįsti
jam pažangos kelius, savo tautoje surasdamas daug nepanaudotų rezervų:
"<...> Iš praeities ir dabarties, vadinas, iš savo gyvenimo gyv^jų versmių
privalome semtis jėgų. Galvas aukštyn į padanges keldami, kojomis turime
tvirtai į savo gimtąją žemę atsiremti ir savo veidu atsigręžti į savo didžią lie
tuviškąją ateitį^ (30: 8).
Beje, viena svarbiausių J. Aleksos įkalinimo 1940 metais priežasčių, buvo
idėjos, kurias jis išdėstė knygoje "Lietuviškų gyvenimo kelių beieškant". So
vietams okupavus Lietuvą, enkavedistai kruopščiai "išstudijavo" šią knygą,
išsirinko bene 10 vietų, kurių turinys, esą, pažeidė RTFSR įstatymus. Ištrau
kos buvo išverstos į rusų kalbą ir tapo įkalčiais J. Aleksos byloje (P 8019 LI).
Daiktiniu įkalčiu tapo pati knyga, kuri, kaip priedas prie minėtos bylos, ir
šiandien "kalinama" buvusiame KGB archyve. Antra vertus, enkavedistams
pradėjus aiškintis J. Aleksos kūrinių antisovietiškumą ir jo randant nepakan
kamai, buvo pratęstas bylos tyrimas, todėl nespėta iki karo pradžios J. Aleksą
nuteisti ir išvežti iš Lietuvos. Tai septyneriems metams atitolino sovietų
konclagerius, tačiau jų jis vis tik neišvengė ateityje.
Nei sovietų kalėjimas pirmuoju sovietmečiu, nei nacių persekiojimas

(tremtis į Vokietiją 1942 -1945 metais), nei 1948 metų tremtis į Sibirą, iš
kurio J. Aleksa gyvas nebesugrįžo, iš jo neatėmė tikėjimo tautos galiomis, di
džiąja vertybe - žmoniškumu. Tiek tremtyje Vokietijoje, tiek ir Sibire, atskir
tas nuo literatūros ir kitų informacijos šaltinių, J. Aleksa kūrė sudėtingiausią
savo gyvenimo kūrinį, universalumu prilygstantį antikos mąstytojų veika
lams. Nors sakoma, kad "rankraščiai nedega", tačiau likimas (tiksliau oku-
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pantai ar okupacijos aplinkybės) pražudė daugumą J.Aleksos rankraštinių
darbų. Šiandien nežinoma, koks likimas ištiko J.Aleksos ilgai rengto vado
vėlio "Žemės ūkio ekonomika" rankraštį, to vadovėlio, kurį jis rašė iki bolše
vikams jį suimant 1940 metais, tęsė 1941-1942 metais iki suimant naciams.
Greičiausiai žuvo ir filosofinė studija, rašyta tremtyje Vokietijoje (kad-toks
darbas buvo rašomas ir jo apimtis siekė kelis Šimtus puslapių, 1999 m. rug
pjūčio 22d. laiške šių eilučių autoriui paliudijo 1944-1945 m. J.Aleksą Ber
lyne globojęs teisininkas dr. B. Nemickas; tą patį teigia ir advokatas R. Ski
pitis savo memuaruose). Pagaliau, būdamas Sibiro tremtyje, apie 1951 metus
J.Aleksa rašo savąją "gulbės giesmę", kurią pavadina išties simboliškai - "Ma
no testamentas lietuvių tautai". Deja, ir šio darbo rankraštis išlikęs ne visas.
Pastarasis darbas, kurį J. Aleksa rašė būdamas išsekęs, ligotas, negalėda
mas naudotis jokiais šaltiniais, beveik neturėdamas popieriaus, susideda iš te
zių, aforizmų, padedančių peržvelgti visą pasaulio istoriją, kaip didžiulės erd
vinės sistemos ryšių grandinę, kitusią laike. Apmąstymai pradedami negy
vuoju pasauliu, tęsiami augalijos ir gyvūnijos vystymosi peržvalga, pereinant
prie žmogaus, žmonių bendruomenės, tautos, valstybės. Po to, kaip ir anks
tesnėse studijose, J. Aleksa nuo universalių apibendrinimų grįžta prie lietuvių
tautos, jos istorijos ir būties. Čia ryškus paradoksas: kuo labiau seko fizinės
J. Aleksos jėgos, kuo Lietuvos padėtis darėsi niūresnė, tuo ryškiau švietė
J.Aleksos tikėjimas lietuvių tautos ateitimi. J.Aleksa siūlė mums labai aiškų,
visiems suprantamą, tačiau, pasirodo, sunkiai įgyvendinamą kelia - santarvės

kelią:
"<...> Ne kovos už būvį ir neapykantos piktieji Šukiai, ne aštrios ir vi
suomenės gyvenimą ardančios klasių kovos ir ne despotizmo ir kits kitą pa
vergimo troškuliai, o graži kūrybinio darbo atmosfera, jos sukeliamas gyve
nimiškas džiaugsmas ir entuziazmas <...> turi virsti ateities visuomeninių
santvarkų vyraujančiais momentais^^ (31: 326-327).
Šie Žodžiai, tartum viso J. Aleksos gyvenimo moto, įrašytini paminkle,
kuris dar nepastatytas.
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Baigiamosios pastabos
Luominės arba korporatyvinės veiklos šalininkų, tokių, koks buvo Jonas
Aleksa, būta Lietuvoje ne vien tarp tautininkų ar ūkininkiškosios visuomenės
kūrimo atstovų, bet ir kitose srovėse. Pvz., minėtinas kun. prof. Fabijonas
Kemėšis, spaudoje ir prakalbose ne kartą kėlęs nepartinio visuomenės vieniji
mosi idėjas, J. Keliuočio leistas "Naujosios Romuvos" žurnalas. Šių idėjų at
spindžių randame ir lietuviškojoje Vakarų tremties spaudoje.
Šiandien, žiūrėdami iš laiko perspektyvos, galime pasakyti, kad nepoliti
nio atstovavimo idėja turėjo ir racionalaus grūdo, ir Žinoma, utopijos. Pokari
nės Europos šalys, atkurdamos prieškariu daugiau mažiau aplaužytas demok
ratijas, be išlygų sugrįžo prie atstovaujamosios demokratijos modelio, pagrįs
to daugpartine sistema. Prie jo sugrįžo ir nepriklausomybę atgavusi Lietuva.
Tačiau ne vien istorijai paliktina viskas, kas buvo daryta, bandant plėtoti
nepolitinio ūkininkų atstovavimo idėją (ir dar daugiau sumanyta, tačiau ne
spėta padaryti iki Lietuvos okupacijos 1940 m.), tenka palikti vien istorijai.
Daugelis idėjų ir siūlytų sprendimo būdų aktualūs ir Šiandienos Lietuvai, sun
kiai kylančiai iš pokomunistinės transformacijos nuosmukio. Tai rodo ir Že
mės ūkio rūmų - nepartinio žemdirbių parlamento (analogiškai - Prekybos ir
pramonės rūmų) atsikūrimas bei aktyvus įsijungimas į žemės ūkio ir apskritai
kaimo problemų sprendimą. Tai ir žmonių pastangos atkurti suniokotas kai
mo bendruomenes, ugdyti "politikos be tarpininkų" - žemdirbių savivaldos
daigus, grąžinti į apyvartą pamirštus ar sąmoningai iš atminties ištrintus ūki
ninkiškosios savimonės principus. Visam tam J. Aleksos kūrybinis palikimas,
jo idėjų ir priemonių arsenalas neabejotinai pravers, suras savąją vietą ir
dėmesį.
Beje, daugelis prieškario Lietuvos problemų, ypač kaimo ir žemės ūkio,
kartojasi ir mūsų dienomis. Dėl to reikta tinkamai įvertinti praeities rastus
problemų sprendimo būdus, pasinaudoti buvusiais sėkmingų sprendimų re
ceptais ir taip išvengti pakartotinų klaidų. Antra vertus, tiek mokslinė, tiek ir
praktinė Jono Aleksos patirtis (ir pozityvi, ir negatyvi) kuriant "Ūkininkų vie
nybės" organizaciją, naudinga modeliuojant dabarties žemdirbiškųjų organi
zacijų veiklą bei ieškant racionalių būdų, kaip geriau žemdirbius atstovauti
valstybėje, pagaliau, kaip surasti prideramą Lietuvos ūkininko vietą ateities
Lietuvoje ir Europoje.
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JONAS PRANAS ALEKSA AND THE DEVELOPMENT
OF THE IDEOLOGY OF FARMERS' UNITY
ININDEPENDENT LITHUANIA
Mečislovas Treinys
Lithuanian Agricultural University

Summary
During the first four decades of the 20^ century the ancient village system
in Lithuania was transformed into a separated farm system. Grovving individualism of farmers was accompanied by increasing political polarization.
However, at the šame time the process of formation of co-operative relations among the farmers started and the efforts for fostering their unity increased.
The main organization of the Lithuanian farmers which played an important role in the development of farmers* solidarity, was "Ūkininkų vienybė"
("The Farmers' Unity"). It was functioning from 1927 to 1936. The leader of
this organization was the famous Lithuanian agriculturist Jonas Aleksa
(1879-1955). 'The Farmers' Unity" aimed at propagating the significance of
farming in the Lithuanian society, and improved the culture of farming. Its
positive experience can be used by contemporary agricultural organizations
of Lithuania.
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MAIRONIO SOCIALINĖS PAŽIŪROS
Algimantas Mikšys
Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas
"Kol mes neįsisąmoninsime, iŠ kur
ir kaip atėjo mūsų didieji žmonės,
ir ko jie iŠ tikrųjų verti, tuščios
bus mūsų nūdienės pastangos"
Sigitas Geda

Kai kurie socialinės sąmonės formavimosi ir vystymosi ypatumai
XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje
Šio darbo tikslas ir uždavinys - įžvelgti Maironio socialines pažiūras, jų
atspindį daugialypėje jo kūryboje. V. Mykolaitis-Putinas 100-ųjų Maironio
metinių minėjime (1962m.) yra pasakęs: "Mes žinome daug didesnių poetų
už Maironį, tačiau Maironis mums kažkas daugiau negu jie. Ne savo raštų
gausumu, ne tematikos svarumu, ne poetiniu artizmu, o savo lietuviško žo
džio galia ir poveikiu mūsų sąmonei, - žodžio, padėjusio rasti save, apsi
spręsti ir visą amžių pasilikti su savo kraštu, su savo tauta" (1:593). 1987aisiais, minint 125-sias Maironio metines, kitas didis Lietuvos poetas (galė
tume jį vadinti Maironio dvasios sūnumi) J. Marcinkevičius savo ciklu "Pa
vasario balsai Pasandravy", minėdamas tragiškus mūsų istorijos momentus,
persmelkia mus optimistine permainų nuojauta, tarsi nujaučia Sąjūdžio pra
džią. Čia - prie Maironio, su Maironiu:
"Nubudom kalbos geležy,
Prašvitom, raides pažinę,
Ir perskaitėm šitaip: Graži
tu, mano brangi Tėvyne.^" (3:38)
Jonas Mačiulis-Maironis (1862-1932) ateina į mus iŠ vaikystės, mokyklos
- iš deklamuotos 'Trakų pilies", dainuotos "Kur bėga Šešupė", jis moko mus
Tėvynės meilės per jos istoriją ir geografiją. Užaugę, senstelėję mes jau pa
tys, dainuodami "Lietuva brangi", stojame pagerbdami dainą kaip Tėvynės
vėliavą, kaip himną, kartu nusilenkdami jos autoriui. Maironio asmenybė
visada kėlė nuostabą, pagarbą ir pasitikėjimą visiems, kurie buvo neabejingi
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Lietuvos praeičiai, dabarčiai ir ateičiai. Net sovietmečiu nė vienas literatūros
kritikas nepakėlė rankos prieš Maironį - tai būtų buvęs smurto aktas prieš
vieną lietuvių poezijos korifėjų, kurie XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje
žadino tautinę lietuvių sąmonę, kėlė tautos kultūrą ir kurie vienaip ar kitaip
kovojo prieš bet kokią socialinę neteisybę. Todėl jo nemėgo okupantai, kola
borantai, karjeristai. Pirmos okupacijos metu jis buvo apkaltintas "buožių
poetu" ir jo "Pavasario balsai" nebuvo spausdinami, o jo palikimas buvo
įvertintas kaip bereikšmis. Tik Stalinui mirus, Lietuvoje buvo išleisti Mairo
nio rinktiniai raštai, kurių įvade pripažįstama didelis jo talentas ir teigiama,
kad geriausi Maironio poezijos kūriniai tvirtai įėjo į lietuvių tautos kultūrinį
lobyną (4:116). Tačiau ir toliau buvo pamirštama, kad Maironis ne tik didis
poetas, bet ir kunigas. Todėl jo ranka G. Jokūbonio skulptūroje paslėpė kryžių
- gink Dieve, kad liaudis nepamatytų to, ko jai nedera matyti. 1992 m. (130sioms Maironio metinėms) baigtas leisti visų jo kūrinių tritomis (4 knygos)
(21; 20; 19; 5). 1987 m. pasirodė antrasis V. Zaborskaitės monografijos "Mai
ronis" leidimas (8).
Vertingiausia ir paveikiausia yra Maironio lyrika, kuri nėra gausi - tetu
rime "Pavasario balsus". Tiesa, šeši rinkinio leidimai, kurie pasirodė Mairo
niui gyvam esant, nėra tik pirmojo rinkinio kartojimas. Pirmajame "Pavasario

balsų" leidime buvo įdėti 45 eilėraščiai. Per tą laiką poetas rinkinį papildė
beveik trigubai ir reikliai taisė tekstus poetinės išraiškos, kalbos taisyklin
gumo, skambumo, žodyninės atrankos atžvilgiais ir pasiekė "didžiausio po
etinės frazės tikslumo, paprastumo, sugestyvumo" (2:32). Maironio lyrika
yra tarsi savo laikmečio - XIX a. pabaigos - XX a. pradžios tautinio sąjūdžio
pašaukta ir pati jį veikianti, stiprinanti, žadinanti išsivadavimo iŠ carinės prie
spaudos viltį, ugdanti tautinę savigarbą garbingos Lietuvos senovės vaizdais,
puoselėjanti meilę tėvynei gamtos grožio, taurių papročių apdainavimu, ragi
nanti dirbti tėvynės gerovei ("Kur bėga Šešupė", "Lietuva brangi", "Milžinų
kapai", "Trakų pilis", "Eina garsas", "Nebeužtvenksi upės", "Užtrauksim
naują giesmę").
Beje, iš čia paminėtų beveik visi kūriniai dainuojami. Tai iš vienos pu
sės stiprino Maironio poezijos poveikį, iš kitos - Maironis vienintelis ir
mūsų poetų, davęs per 100 kūrinių mūsų kompozitoriams (Č.Sasnauskui,
J.Naujaliui ir kt.).
Aptardami Maironį - tautinio sąjūdžio poetą, negalime užmiršti jo puikios lyri
kos apie žmogaus vidinį pasaulį, dažnai susietą su gamtos vaizdu ("Ant Drūkšės
ežero", "J. St.", "Nuo Birutės kalno", "Užmigo žemė", "Vasaros naktys").
Epinė ir draminė Maironio kūryba, neprilygdama Maironio lyrikai, so
vietmečiu buvo per daug nuvertinta. Šiandien tos pažiūros pakoreguotos.
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Teigiamai galime vertinti Maironio mokslinę veiklą tiek literatūros, tiek
istorijos srityje. Visuotinės literatūros vadovėlį Maironis parengė 1923 m.,
nes pats dėstė šią discipliną Kauno kunigų seminarijoje, o vadovėlio nebuvo.
Jo parašytasis labai glaustas, bet visa, kas reikia, apimantis.
"Trumpa lietuvių rašliavos apžvalga" irgi "pramynė pirmuosius takus lie
tuvių literatūroje į plačiąją visuomenę, padėjo kad ir kuklius, bet patvarius jos
istorinio vertinimo pagrindus" (5: 798). Tai irgi nors glausta, bet sisteminga ir
pilna, lietuvių literatūros istorija. Ja Maironis papildė 3-iąįį savo "Apsakymų
apie Lietuvos praeigą" leidimą 1906 m. (I laida 1886 m.,11- 1903 m.).
"Apsakymai apie Lietuvos praeigą" daug kuo nusipelnė Lietuvai - jie ne
tik skaityti, iš jų mokytasi, jie džiugino savo patriotine dvasia, gražia kalba. Iš
jų išaugo ir IV Maironio Lietuvos istorijos leidimas "Lietuvos praeitis". Au
torius rengė jį daugelį metų - tai buvo reikšmingas Maironio mokslinės veik
los tarpsnis.
Ieškodami Maironio socialinių pažiūrų, vėl turime grįžti į XIX a. pabaigą,
kada prasidėjo lietuvių tautos ne tik tautinis atgimimas, bet ir jos socialinės
sąmonės formavimasis ir vystymasis. Ir čia Maironiui tenka svarbi vieta. Jo
socialinėms pažiūroms ir pasaulėžiūrai susiformuoti visų pirma padėjo jo so
cialinė kilmė ir, anot V. Zaborskaitės, "tradicija ir kultūra", tai yra tas, kas
"įspaudė tvirtas žymes besiformuojančioje vaiko pasaulėžiūroje" (8:17) ir ko
nepajėgė sugriauti carinės imperijos ideologija.
Tautinės, religinės ir socialinės sąmonės žadinimas XIX a. pabaigoje XX a. pradžioje Lietuvoje neįsivaizduojamas be "Aušros" (1883-1886),
"Šviesos" (1886-1891), "Varpo" (1889-1906) ir kitų lietuviškų leidinių, jų re
daktorių ir platintojų J. Basanavičiaus, V. Kudirkos, J. Šliūpo, A. Baranausko,
A.Dambrausko, J.Jablonskio, P.Leono, J.Mačiulio-Maironio pasiaukojamo
darbo. Greta jų pasirodė ir kitų leidinių, kurie paveikė tautinę lietuvių sąmo
nę: "Žemaičių ir Lietuvos apžvalga" (1889-1896), red. P.Urbonavičius ir
K.Pakalniškis; J.Tumo-Vaižganto "Tėvynės sargas" (1896-1904) ir "Viltis"
(1907-1915, kartu su A.Smetona); J.Ambraziejaus "Lietuvos bitininkas"
(1905-1906) ir "Šviesa" (1906-1908); A. Dambrausko-Jakšto "Nedėldienio
skaitymas" (1905-1907) ir "Draugija" (1907-1940); P. Januševičiaus "Lietu
vaitė" (1910-1914); J.Staugaičio ir P.Kuraičio "Vadovas" (1908-1914);
A.Civinsko ir J. Vailokaičio "Šaltinis" (1906-1915); M.Gustaičio "Žiburys"

(1910-1914); R. Aleknos "Vienybė" (1907-1914); kiti leidiniai (9:28).
Tarp šitų spaudos leidinių talkininkų ir bendradarbių - A. Kaupo, K. Bikėno,
J. Dabužio, M. Krupavičiaus, S. Šultės, J. Matulaičio, P. Bučo, F. Kemėšio, M. Rei
nio, K. Prapuolenio ir kitų - svarbią vietą užima ir J. Mačiulis-Maironis.
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Atskleisdamas katalikų socialinės minties raidą Lietuvoje, vienas tyrėjų V. Pruskus - pažymi, kad šiuose leidiniuose paskelbti socialinės tematikos
tekstai yra nors nevienodo lygio, tačiau jie visi "nukreipti į tautos branduolį mažaraštį ar visai beraštį valstietį, samdinį bei fabriko darbininką ir pateikti
jiems įmanoma forma, suprantama kalba" (9:28). Visų jų tikslas - žadinti lie
tuvių tautinę, religinę ir socialinę sąmonę, padėti jiems suvokti, kad be tautišku
mo, be Tiesos ir Dievo meilės niekas jų neišgelbės nuo svetimtaučių invazijos.
Šituose leidiniuose kaip tik ir pradėjo reikštis vadinamasis socialinis klau
simas. J. Ambrazevičius jį apibūdino kaip "santykius, kurie susidaro visuo
menėje tarp atskirų luomų ir jų skirtingų materialinių bei moralinių interesų"
(10:515). Sprendžiant šį klausimą, išsirutuliojo trys pagrindinės socialinio
klausimo suvokimo kryptys.
1.J.Šliūpo iniciatyva "Aušroje" pradedama nagrinėti aktualūs to meto
Lietuvai socialiniai klausimai, analizuojama Lietuvos ekonominė padėtis,
ryžtingiau reiškiama opozicija carizmui, bandoma suformuluoti konkretesnė
"Aušros" veiklos programa, imama kelti Lietuvos politinio savarankiškumo
idėja (11: 13). Savo darbuose J.Šliūpas bandė aprėpti daugelį socialinių pro
blemų: visuomenės raidos, socialinės pažangos, valstybės santykio ir daugelį
kitų. Visų jų sprendimo pagrindu jis matė darbininkų luomą ir kvietė "budavoti lietuvystę ant pamatų darbininkiškų" ("Lietuviškas balsas" 1989, Nr. 3).
Šitą savo tezę jis paskelbė jau būdamas Amerikoje, kur, kaip žinia, kapitalis
tiniai santykiai buvo pažengę kur kas toliau, negu Lietuvoje.
2.Tuo metu Lietuvoje vyravo valstiečių ūkis: 1897 m. pirmojo visuotinio
Rusijos imperijos surašymo duomenimis, 97% visų Lietuvos gyventojų buvo
valstiečiai (9:55).
Taigi Maironio laikais susiformavo dvi pagrindinės socialinio klausimo
alternatyvos: darbininkiškoje Amerikoje gyvenantiems tautiečiams visuome
nės gyvenimo pagrindas atrodė darbininkų luomas, kitiems - atgimstančios
Lietuvos pagrindas buvo kaimas, ūkininkas. \ Šį luomą orientavosi tiek "Auš
ra", tiek "Varpas" bei kiti mūsų paminėti draudžiamojo lietuviško rašto laiko
tarpio leidiniai ir laikraščiai.
Darbininkiškas klausimo sprendimas suponavo Lietuvos socialdemokratų
partijos atsiradimą (1896), o ūkininko primatas visuomeniniame gyvenime
sukūrė Demokratų partiją. Taigi Lietuvoje susikūrė dvi partijos: viena jų rė
mėsi darbininkija, o kita - valstietija.
3.Katalikai savo socialines doktrinas suformulavo kiek vėliau. Jos rėmėsi
krikščionišku solidarumo, bet ne luomų kovos principu, kompromisine abipu
se santaika: nėra nei darbininko, nei darbdavio, yra laimingas ir nelaimingas
žmogus. Katalikai rėmėsi popiežiaus Leono XIII enciklikomis: "Quad apos-
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tolici muneris" (1878), "Rerum novarum" (1891), "Graves de communi"
(1901). Šiuose doktrininiuose dokumentuose buvo išdėstytas katalikų bažny
čios požiūris į pagrindinius socialinius klausimus, paremtas krikščioniška
žmogaus ir visuomenės santykių samprata. Ir kada Maironis - kunigas kanau
ninkas Jonas Maciulevičė, Peterburgo Dvasiškosios akademijos inspektorius,
bei kunigas Aleksandras Dambrauskas, Akademijos profesorius ir kunigas
Pranciškus Bučys, Akademijos adjunktas, kūrė Lietuvos krikščionių demo
kratų susivienijimo programos projektą(1907), jie pabrėžė, kad "ne vien savo
naminiame gyvenime, bet ir aprūpinime tautos reikalų apsieisime taip, kaip
krikščionių mokslas liepia" (5:636). LKDS programos projekte ypač akcen
tuojama tezė, kad "Lietuvos prastiems žmonėms būtų duota pilna liuosybė
ant visko gero, kad jiems būtų geriaus gyventi; kad miestai nečiulptų visą so
džiaus ūkininko ir jo šeimos uždarbį: kad jie negadintųjo sąžinės nei sveika
tos. Mes dirbsime, kad būtų geriaus visiems žmonėms, kaimuose gyvenan
tiems: ūkininkams, turintiems ir neturintiems Žemės, samdantiems ir samdo
miems, dvarų kumečiams ir kitokiems tarnams. Šelpsime ir tuos, kurie, iške
liauja į miestus uždarbio ieškoti ir ten apsigyvenę lieka" (5:636). Kartu pažy
mima, kad "visų šios dienos nelaimių priežastis yra tai, kad žmonėse sąžinės
maža" (5:637). Ši problema katalikų bažnyčios doktrinose yra suvedama į są
žinės klausimą. Be sąžinės reformos vargu pasiseks sutvarkyti ir patį socialinį
gyvenimą. "Mūsų biurokratai, teigiama LKD partijos susivienijimo projekte,
mus skriaudė ir kankino, nes jie sąžinės neturėjo. Jei neturės sąžinės tie, kurie
su biurokratais kovojo, tai, gavę viršų, ims skriausti kitus. IŠ to bus tiktai vie
na pasekmė, kad vietoje vieno skriaudiko stos kitas" (5:637). Skamba labai
šiuolaikiškai.
Taigi Maironiui socialinis klausimas yra neišvengiamai susijęs su Sąžine,
Tėvyne, Dievu. Tai atspindėjo ne tik jo publicistikoje, bet ir poezijoje.

Maironio socialinis požiūris publicistikoje
Maironio publicistiniai darbai yra susiję su jo epocha - XIX a. pabaiga ir
XX a. pradžia - kai socialinis klausimas, anot J. Ambrazevičiaus, tapo "aktua
lus dviem aspektais: pirma, Šviesuomenės protuose ir, antra, realiame visuo
menės gyvenime" (10:517).
Socialinio klausimo sprendimas neišvengiamai susijęs su tautinės bei reli
ginės sąmonės formavimusi ir plėtra. A.Rimka pabrėžė, kad "dar 1888m.
mūsų dabartinis prof. P. Leonas (P. Liūtas) tautinę idėją ir patį tautinį atgimi
mą kvalifikavo aiškiai socialiniu reiškiniu" (12:11). Taigi, kai kalbame apie
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Lietuvos atgimimą, turime sutikti, kad, kartu su tautine ir religine, pradėjo
plėtotis ir socialinė sąmonė. Jinai buvo atspindys to meto visuomenės sociali
nės struktūros - luomų, socialinės sanklodos, turtinių, gimininių ir kitų ryšių.
Maironis, J.Ambrazevičiaus teigimu, kaip "nesiejo savo asmens su viena
politine visuomenine grupe, taip nesiejo su vienu socialiniu luomu. Ne luomų
kova, bet jų santarvė brangi buvojo ideologijai" (13:191). Tokia Maironio
ideologija vertė jį domėtis socialiniais klausimais ir apskritai sociologijos
mokslu. Susidomėjimas šiuo mokslu ir socialinėmis problemomis paskatino
jį siekti, kad Peterburgo dvasinėje akademijoje, kurioje jis profesoriavo,
1906 m. būtų įkurta sociologijos katedra. Jos profesoriumi, kaip žinia, buvo
pasiūlytas kun. A. Kaupas, "kaipo pasižymėjęs savo raštais sociologijos srity
je" (14:92). Tačiau šiam atsisakius, sociologijos profesoriaus vietą sociologi
jos katedroje užėmė kun. A. Matulevičius.
Tokiu būdu Maironis sudarė sąlygas Peterburgo dvasinės akademijos ab
solventams gauti svarių sociologijos mokslo žinių, pakurstė jų susidomėjimą
socialiniais klausimais, kurių aktualumas to meto visuomenėje vis labiau augo.
Maironio požiūris į sociologijos mokslą ir į socialinių klausimų sprendi
mą išliko pastovus per visą jo gyvenimą: būdamas aktyvus katalikybės socia
linės doktrinos gynėjas, jis nuosekliai "kovojo su antikrikščioniškomis ideo

logijomis, išreiškė katalikų bažnyčios požiūrį į proletarinį revoliucinį sąjūdį ir
jo marksistinę teoriją" (5:21).
1903 m. išspausdintoje disertacijoje "Praelectiones de iustitia et iure"
Maironis palietė ir to meto socialines problemas, L y. socializmą ir Markso
komunizmą. Šiame darbe Maironis priėjo išvadą, kad socializmas "iki kraštu
tinumo išvystytas veda tiesiai į komunizmą, anarchizmą, galop į nihilizmą"
(15:173). Čia Maironis pripažino visuomenės santvarkos gerinimo būtinumą
ir nesitenkino vien kraštutinio socializmo bei komunizmo kritika, ypač už
dvasinio elemento ir praeities pažinimo stoką. Kaip teigia A. Šešplaukis, "kur
kas jam artimesnis galėjo būti utopinis krikščioniškasis ar bent demokratinis
socializmas su teisingumo jausmu, su privatinės nuosavybės neliečiamumo
idėja" (15:174). Maironis pritarė tiems, kurie be revoliucijų, doromis ir įsta
tymiškai įteisintomis priemonėmis rūpinosi pagerinti darbininkų ir kitų nu
skriaustųjų būklę ir gerovę. Poetas manė, kad socialinį teisingumą turi užtik
rinti specialūs įstatai ir darbo inspekcija, labdara bei švietimas. Šis jo požiūris

atsispindėjo ne tik LKD partijos programos projekte, apie kurį kalbėjome
anksčiau, bet ir straipsnyje "Apie Lietuvos elgetas (ubagus)". Šiame trumpa
me straipsnelyje, išspausdintame 1905 m. "Lietuvių laikraščio" Nr. 13, Mai
ronis iškėlė socialinę problemą, kuri tebėra aktuali ir šiandien, - tai Lietuvos
elgetų (ubagų) padėtis. Apžvelgęs šios socialinės grupės struktūrą, Maironis
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padarė išvadą, kad "tikrai badaujantys vargdieniai: seneliai, nesutaupę sau
grašio ant senatvės, sunkiai sužeistieji, akii ar raiši - tie visi reikalauja dau-

giaus jiems atsakančio šelpimo. Iš kitos pusės, reikėtų užvesti šiokią tokią
kontrolę tų, kurie ant pikto apverčia artimo mielaširdystę, padidindami skait
lių valkatų dykaduonių, užstodami kelią tikriems pavargėliams, atimdami

tiems pripuolančią dalią ir atšaldindami labdarių širdis ir dosnumą" (5:621).
Maironis manė, kad, įvedus reikiamą kontrolę, žymiai sumažėtų "netikrų"
elgetų skaičius, tikrieji gautų gausesnę pašalpą. Čia pat Maironis pateikė pa
vyzdį, kaip garbingas Betygalos klebonas kun. Jurgis Stankūnas, norėdamas
apginti savo parapijonis nuo visokių po žmones einančių valkatų, tinginių,
patarė savo parapijonims Šelpti tikrus savo parapijos vargšus beduonius. Kaip
kontrolės priemonę jis išdalijo savo parapijos vargšams tam tikrus ženklus,
kuriuos kiekvienas turėjo iš viršaus prisisegęs nešioti. Ši priemonė, kaip teigė
Maironis, Betygalos parapijoje sumažino ir valkatų, ir vargstančių skaičių.
Nors Ši kontrolės priemonė vėliau vietinės policijos buvo uždrausta, betygaliečiai ir toliau rūpinosi savo parapijos vargšais: įsteigė šelpimo draugiją, o
vėliau - iš aukų pastatė prieglaudos namus.
Šiuo savo straipsniu Maironis parodė, kad sutelktomis žmonių pastango
mis galima neblogai sutvarkyti socialinius reikalus.
Tačiau, kaip teigia J. Ambrazevičius, nupiešęs Maironio asmenybės por
tretą, "gyvenimo praktikoje jis nepasiduodavo socialiniam sentimentui, va1dan kurio žmogus atiduoda neturtėliui viską, nepaisydamas to, ar auka bus ra
cionaliai sunaudojama. Į tokį šelpimą Maironis žiūrėjo kritiškai ir net neigia
mai" (13:191).
Maironis jautriai reaguodavo ne tik į bet kokią socialinę neteisybę, bet ir į
krikščionybės požiūriu visuomenei žalingas socialinės tvarkos formas. 1906 m.
sausio mėn. 5 d. Kaune kartu su profesoriais J. Matulaičiu ir P. Būčių suorga
nizuotuose socialiniuose kursuose jis skaitė paskaitą "Krikščioniškasis socia
linės tvarkos mokslas pagal Leono XIII encikliką" (16). Šioje paskaitoje Mai
ronis pirmiausia parodė tą reikšmę, kurią popiežiaus Leono XIII dokumentai
- enciklikos "Rerum novarum", "Graves de communi" - turi sprendžiant so
cialinius klausimus. "Krikščioniškasis socialinės tvarkos mokslas, - pabrėžė
Maironis, - tikrai sakant, nuo enciklikos "Rerum novarum" tiktai ir tepraside
da" (16:283). Tiesa, prieš Šios enciklikos paskelbimą pasaulyje buvo ir dau
giau dvasininkų, kurie darbavosi krikščioniškoje pakraipoje sprendžiant so
cialinį (darbininkų) klausimą. Tai - arkivyskupas Ketteleris, kun. Kolpingas,
Windhorstas ir kt. (Vokietija), Meyeris (Austrija), kard. Mermillard'as, Decurtingsas (Šveicarija), AdeMunas (Prancūzija) ir kt. Bet, kaip sakė Mairo
nis, tai buvo "pirmieji, taip sakant, apgraibomis darbai be tvirtų dogmatinių
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pamatų" ir tik Leonas XIII visai katalikiškai visuomenei paskelbė krikščio
nišką socialinio klausimo Credo (16:283). Komentuodamas "Rerum novarum", jis nuosekliai (kaip istorikas ir kunigas) aiškina tas tiesas, kurios, jo
nuomone, sutampa su "istorišku dokumentu". Jis mano, kad prancūzų revo
liucija ir Napoleono Kodeksas pagimdė liberalizmą, t. y. žmogaus laisvę, ly
gybę, brolybę. Bet "gimdytojai" užmiršo Aristotelio žmogaus apibrėžimą:
homo - animal sociale. Vadinasi, žmogus, gyvenąs visuomenėje, turi ne tik
teises, bet ir pareigas, kurios jį varžo. Taip pat žmogus yra nelygus iš prigim
ties: vienas sveikas, drūtas, kitas - liguistas, vienas protingas, kitas - ne ir 1.1.
Kaip teigia Maironis, "liberalizmas ekonomijoje ir privedė prie dabartinio
krizio" (16:284). Tačiau jis, kaip visada, pasisako už vargstančius, ypač ne
teisingai nuskriaustuosius, todėl pritaria Leonui XIII: "Nėra svarbesnio klau
simo už socialinį ir greičiausiai reikia gelbėti neteisingai vargstančius"

(16:284).
Maironis įžiūrėjo socializmo šalininkų pinkles. Juk "socializmas, anot jo,
eidamas stačiu keliu prie komunizmo, veda prie visiško žmogaus suvaržymo,
prie jo asmens visuomenėje paskendimo" (16:284). Iš kitos pusės, Maironis
pripažino, kad "nesutiksime nei vienos klaidžios doktrinos ar sektos, kurioje
bent dalis nebūtų tiesos, o ta tiesos dalis ir veda žmones vienpusiškai užsikarščiavusius savo kryžkeliais" (16:284). Maironis tame pranešime, beje, ci
tavo Bebelį, kuris 1881 m. kovo mėn. 31d. viešai pareiškė: "Mes norime po
litikoje respublikos, ekonomijoje socializmo, religijoj ateizmo" (16:285).
Taigi socializmas paskelbė tikėjimui karą - tas karas sukėlė ir šiandienines
problemas. Maironis šiame kare palaikė nuomonę, kad "paimti iš socializmo,
kas tiesa, o atmesti jo klaidas - tai geriausias būdas jo pergalėjimui"
(16:285). Antra vertus, Maironis pritarė Leono XIII teiginiams, kad "dabar
tinė ekonomiškoji tvarka netikusi ir kad reikia ją būtinai ir kuo greičiausiai
pagerinti" (16:285). Leonas XIII savo enciklikoje reikalavo "ne labdarystės,
ne mielaširdystės, kurios vien iš liuosos valios eina, bet to, kas priklauso, rei
kalauja darbininkams teisybės; o tos teisybės dabartinėje ekonomijos tvarkoje
nėra: ją panaikino liberalizmas, iš vienos pusės sugriovęs viduramžių amati
ninkų draugijas, kurios duodavo galę darbininkams ginties nuo kapitalizmo
išnaudojimo, o iš antros pusės panaikinęs krikščioniškos doros principus, jų
vietoje pastatęs kovą už būvį" (16:286). Maironis paaiškino - čia prisidėjo ir
siurbėlės — palūkanos arba nuošimčiai, kurtos padare, jog "kapitalas savimi
auga, o beturčiai brenda gilyn į vargą" (16:286).
Maironis teigė, kad Leono XIII mokslas nukreiptas prieš socializmą:
•

gina savastį (žodis savastis - plg. gyvastis, Maironio nuomone, yra geres
nis negu "nuosavybė", todėl jis vartojo šį žodį ir kitose publikacijose);
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Šeimynišką gyvenimą;
nurodo, kad žmonės jau iš prigimties nėra lygūs;
teigia, kad žemė niekada nebus žmogui lyg rojumi, kurį socializmo
pasekėjai, tamsioms jėgoms pataikaudami, ateityje žada.
Kiekvieną šią tezę Maironis komentavo, remdamasis Šv. Tomo Akvinie
čio mokymu, kad, pirmasis "visų pasaulio daiktų uždavinys - palaikyti žmo
gaus gyvastį; todėl kada tam gyvasties palaikymui savastis neatsako ar ken
kia, ji nustoja būti teise, stojas neteisybe: jei Žmogus iš bado miršta, jis gali
nuo kito paimti kaip savo, kiek jam tą kartą gyvai reikia" (16:287).
Taigi savastis nėra dėl to įvesta, kad kapitalistai, turtus susikrovę, galėtų
paskui sau rankas sudėję nieko nedirbti. Maironis priminė, kad savastis ne tik
duoda teises, bet ir pareigas padėti artimam ir beturčiui. Šiuo klausimu Mai
ronis laikosi savo principo - savininkas, savęs ir savo Šeimynos neskriausdamas, turi remti beturčius ir pavargėlius.
Su savastimi ir jos teise glaudžiai siejasi ir šeimyninis gyvenimas. Socia
listų noras suardyti šeimyninį gyvenimą, pašalinti tėvų globą, pavesti vaikus
valstybės priežiūrai griauna patį namų židinį. Maironis manė, kad "šeimyniš
kas gyvenimas pirmesnis už valstybės ir visuomenės gyvenimą" (16:288).
Leonas XIII savo enciklikose priminė dvasininkijos aukščiausiems vadovams
vyskupams, kad "šiandieną jų didžiausias uždavinys - prižiūrėti ir rūpintis,
idant ateinančios kartos nuo jauniausių dienų po tėvų stogu būtų doriškai ir
religiškai auginamos" (16:288).
Šiame darbe didžiausia našta tenka motinoms - nuo jų daugiausia pri

klauso pradinis doriškų ir religinių principų įdiegimas į vaikų širdis. Maironis
klausė taip, lyg gyventų dabar: "Ar nežinome gerai patys iš kasdienio prityri
mo, ko vertas vaikų auklėjimas civiliškose filantropijos įstaigose ir jos inter
natuose?" Toliau Maironis sakė: "vien tikra motina gali savo kūdikiui įkvėpti
širdies jausmus, ir nežinau didesnės nelaimės, kokia žmogų gali sutikti, kaip
ta: nustoti motinos kūdikystės dienose ir užaugti svetimųjų globoje; tos spra
gos jam niekas neužstos" (16:288). Maironio išvada: kokie suauga vaikai, to
kia bus ir visuomenė.
Socializmas, griaudamas savasties ir šeimynišką gyvenimą, žadėjo žmoni
jai lygybę ir laimę ant žemės, čia Maironis vėlgi priminė madingą, bet, anot
jo, ne visai tikusį lietuvių priežodį: prižadėjo - "patiešijo", nedavė - "nesugriešijo" (16:289). Maironio nuomone, absoliutus tarp žmonių lygumas yra
negalimas, nes tai idealas ir, kaip toksai, nepasiekiamas: "žmonės jau iŠ pri
gimties nei fiziškai, nei protiškai nėra lygūs", todėl, "nei jų darbas, nei jėgos,
nei simpatijos nebus lygios" (16:289).

ALGIMANTAS MIKŠYS 153

Maironis kritikavo komunistų siekį paskirstyti kiekvienam užsiėmimą,
valgį, butą, net pasilinksminimų būdą ^ tai žmogų paverstų į gyvą be valios
mašiną, vergą ir "įsivyrautų tokia biurokratija, kad Dieve apsaugok mus nuo
tokios laimės" (16:289). (Šalys, tarp jų ir Lietuva, tą jau patyrė per penkias
dešimt sovietmečio metų, kada socializmas, keisdamas savo vardą ir veidą,
smurtu bandė įgyvendinti savo principus - laisvę, lygybę, brolybę). Maironio
nuomone, socializmas negali įgyvendinti lygybės principo, nes "lygus turtų
padalinimas negalimas be skriaudos savininkų ir be didelio sumišimo, nes sa
vasties panaikinimas priešinas prigimtam žmogaus palinkimui: žmogui malo
niau, kad ir po šiaudiniu stogu, kad tik po savuoju, kad ir silpnesnis valgis,
kad tik savasis <.. .>" (16:290).
Socializmas, suvaržęs žmonių taip branginamą laisve, pavertęs jį dirbtu
vės įrankiu, nesuteiks jam laimės ant Žemės, pagimdys stagnaciją ir mirtį.
'Tiktai idealistai - karštuoliai gali tikėtis ateity aušra tekančių rytų: žemė nie
kados nebus lyg kokiu rojumi, nes vargti ir prakaituoti ir tokiu būdu save
maitinti, lavinties, tobulinties doriškai ir intelektuališkai - tai Žmogaus nuo
Dievo palikimas" (16:290). Kritikuodamas socializmą, socialistus ir komu
nistus, Maironis tikėjo, kad daugumas jų nori tikrai žmonijai gero ir yra pasi
šventę, bet eina ne tuo keliu. "Jau užginčydami savasties teisę veda prie anar
chijos ir revoliucijos; pradėję darbą nuo platinimo neapykantos tarp luomų ir
pataikaudami žemiems žmonių geiduliams, neįvykdins jų tarpe tos santaikos

ir vienybės, kurioje viešpatauja meilė; išplėšę žmogui dūšią, neįkvėps jam
kitos" (16:291).
Augant darbininkų socialiniam sluoksniui, aktuali tapo darbdavių ir dar
bininkų tarpusavio santykių problema. Maironis, remdamasis Leono XIII en
ciklika "Rerum novarum", priminė, kad darbininkai ir darbdaviai bei kiti so
cialiniai sluoksniai yra "kaip sąnariai vieno kūno ir tada tik kūnas sveikas,
kada tarp jų sąnarių viešpatauja sutartis, harmonija ir vienybė (16:293). Ir Sią
problemą, teigė Maironis, reikia spręsti keliant Lietuvos ekonominę gerovę,
geresnį ūkio vedimą ir Žmonių Švietimą. Čia svarbus vaidmuo tenka valsty
bei, kurios pareiga - taip sutvarkyti santykius tarp luomų, kad išvengtų nesu
sipratimų ir susirėmimų tarp jų, nes "ne tada laikas gesinti ugnį, kada rūmas
dega" (16:298). Pagaliau, "valstija neprivalo užmiršti tos tiesos, kad valdžią
turi ne savo, bet visuomenė gerovei". Tas priminimas labai tinka ir dabar, kai
valdžia ar kai kurie jos atstovai ne tiek rūpinasi visuomenės gerove, kiek "sa

vo partijų ir partijėlių programomis ir kuriems malonu pasišildyti prie sveti
mo krosnio!" (16:290).
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Savo publicistiniais darbais Maironis atsiliepė į Bažnyčios raginimą dva
sininkams arčiau susipažinti su socialiniu klausimu. Minėtas pranešimas so
cialiniuose kursuose Kaune atskleidė ir jo požiūrį į šį klausimą.
Maironis nebuvo abejingas ir kitiems socialiniams reiškiniams, ypač že
mės ūkio klausimu. Tai patvirtina ir jo parašytas straipsnis "Žemės savastis
teologijos supratimu" (17).
Lietuvai ir lietuviams žemės ūkio nuosavybės klausimas visada buvo ak
tualus. Žemdirbių kraštui tai buvo viena didžiausių problemų. Maironis į žemės
nuosavybę žiūrėjo taip, kaip į savastį, arba gyvastį, ir pagrindinė jo tezė šiuo
klausimu buvo per Mozę paskelbtas dekalogo punktas - nevok! (17: 193).
Savo straipsnyje jisai vėlgi remiasi Leono XIII enciklika "Rerum novarum",
kurioje rašoma, kad "turėti privačiai daiktus, kaipo savus, yra žmogui gamtos
duota teisė" (17:194).
Maironis šį straipsnį parašė tada, kada Lietuvos krikščionių demokratų
partijos centro komitetas buvo nutaręs, kad, nelaukiant steigiamojo Seimo
nutarimo, Lietuvos dvarų, o taip pat ir bažnyčios žemės būtų paskirstytos ir
atiduotos kumečių, bežemių ir mažažemių nuosavybėn. Gindamas bet kokią
nuosavybę, Maironis tada manė, kad "be atlyginimo gali būti savastis atimta
už kaltę kaipo bausmė, kaip kitos žmogaus įgimtos teisės: gyvybė, liuosybė,
nepaliečiamybė, taip lygiai ir savasties teisė gali būti tik per teismą susiaurin
ta ar visai panaikinta" (17:198).

Atsakydamas į krikščionių demokratų partijos (jos projektą kuriant, jis
pats ir dalyvavo) pasiūlymą išparceliuoti dvarų ir bažnyčios žemes, Maironis
išsakė savo asmeninę nuomonę: "kadangi ekonomiškas ir politiškas krizės ir
Žemės klausimas ne vienoj Lietuvoj yra gyvas, bet bemaž didesnę Europos
dalį yr apėmęs, tai man rodos, vargiai būtų išmintinga lietuviams pirmiesiems
daryti eksperimentai ir bandymai tame dalyke" (17:198). Čia savo žodį turėjo
tarti "ir ekonomistas, ir politikas" (17: 198). Maironio nuomone, krikdemų
reikalavimas jau tuo yra pavojingas, kad jis nenurodo: l)ar dvarų žemę dali
nant mažažemiams ir bežemiams, manoma palikti bent kiek jos dvarininkams
ir kiek? 2) ar dalinti dvarus su atlyginimu teisėtiems savininkams ir kas jiems

tą atlyginimą turėtų duoti? 3) ar dvarai išdalintini ir tų lietuvių valstiečių, ku
rie savo pinigais juos yr pirkę, ar tik tų kitataučių, kurie juos yra gavę dova
nai ar pusdykiai iŠ rusų valdžios už nuopelnus prieš Lietuvą, arba kurie, Lie
tuvos valstybės nepripažindami, prieš ją paskutiniaisiais laikais yr varę akci
jas ir tvėrę legionus? (17: 199). Maironiui keistai atrodė krikdemų reikalavi
mas, kad Bažnyčios žemės būtų valstybės atimtos, "ko nei rusų valdžia nėr
dariusi" (17: 199). Bažnytinių žemių yra tiek maža, aiškina Maironis, kad jos
bendrame žemės apimtyje ne kažin ką nusvertų. Iš kitos pusės, reikėtų atimti
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ir tai, kas ant šios žemės stovi: klebonijos, Dievo namai ir Lt., kurie atlieka
dvasiškas priedermes. Taigi bet koks privačios savasties (nuosavybės) nusa
vinimas turi būti pagrįstas įstatymais, kanonais ir pan.
Savo straipsnį "Žemės savastis teologijos supratimu" Maironis parašė ta
da, kai Lietuvoje jau brendo Žemės reformos būtinybė. I. Slavinskaitė prime
na, kad Maironis prieštaravo žemės reformai ir savo socialines pažiūras iš
reiškė nepritarimu. "Grabiož na bolšoj dorogie" - taip apibūdino Maironis sa
vo požiūrį į žemės reformą privačiame pokalbyje su M.Vaitkumi (5:21).
Beje, vykdant žemės ūkio reformas Lietuvoje, į kai kurias jo pastabas buvo
atsižvelgta.
Maironis mirė 1932 metais. Po dešimties metų ir vėliau Lietuvoje įvyko
daug reformų, iš jų ir "grabiož" - turto nacionalizacija, žemės ūkio kolekty
vizacija ir kitos, kurias Maironis numatė ne vien savo moksliniu protu, bet ir
poeto intuicija.
Sociologas V. Kavolis, analizuodamas išeivijos poetų kūrybą, kaip ir Mai
ronis, pabrėžia ypatingą žemės reikšmę žmogui. Straipsnyje "Žemės prara
dimas", tarsi pritardamas Maironiui, V. Kavolis, teigia, kad žemė žmogui tai "kartu ir priklausomybės prigimčiai, ir istorinių namų simbolis", o žmogus
"atplėštas nuo žemės ir nuo prigimties", yra nužemintas (18:69-71). Prieš
tokį "nužeminimą" ir kitokią socialinę neteisybę pasisakė Maironis ne vien
savo publicistika, bet ir poetine kūryba.

Socialinio klausimo atspindžiai Maironio grožinėje kūryboje
Maironis mūsų sąmonėje įsitvirtinęs kaip tautos, Tėvynės dainius. Tai tei
singa. Bet Šiame darbe norime stabtelėti prie mažiau pažįstamo ir mažiau me
niško Maironio - patyrinėti socialinio klausimo atspindžius jo kūryboje.
Pasak J.Ambrazevičiaus, socialinė sąmonė Lietuvoje pradėjo plėtotis "iš
paskos ar net lygiagrečiai su tautine" (10:515). Tai "Aušros", "Varpo" laiko
tarpis. Kada ėmė rodytis pirmieji patriotiniai Maironio eilėraščiai, negausios
lietuvių šviesuomenės galvose sukosi socialinis klausimas. Būtent galvose,
nes konkrečioje Lietuvos tikrovėje jis nebuvo aktualus: po baudžiavos panai
kinimo lietuvių tauta "buvo beveik vienalypė: perdėm dominavo ūkininkų
luomas (didesnės pramonės nebuvo, tai ir darbininkų luomo nebuvo), o ūki
ninkai su samdiniais, tebegyveno patriarchališkai" (10: 522).
Mūsų atveju tai nieko nekeičia: turime, ką turime - Maironio kūrybą. Pir
miausia tenka sustoti prie libreto "Kame išganymas". Kūrinys pasirodė
1895m. kartu su "Pavasario balsais". Iki 1930m. buvo leistas kelis kartus,
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Bet virkdo didžturčiai;

perredaguotas, bet, anot V. Zaborskaitės, "nėra ir niekados nebuvo populia
rus, nors autorius šį savo kūrinį vėliau ir brangino" (8:164). Dar anksčiau
A.Jakštas libretą yra pavadinęs "kad ir vienu giliausių, bet ne meniškiausių"
(15:177). Nesulaukė šis Maironio kūrinys ir muziko, kuris būtų juo susido
mėjęs. Sociologui, priešingai, jis įdomus. Maironis čia polemizuoja ir su
J.Šliūpu (beje, J.Šliūpas pirmasis "Aušroje" kėlęs socialinį klausimą), ir su
ištisa visuomeninės minties kryptimi. Šiame kūrinyje "tarp kitų problemų
atskleidžiami socialinės nelygybės rezultatai, ieškoma jų priežasties ir išei
ties" (15:518). Antrame libreto akte pasirodęs ūkininkų-vargdienių choras
palieka savo žemę, savo kraštą ir keliauja laimės ieškoti svetur, nes:
"Nėra teisybės ant žemės plačios,
Auksas tik viską ir gali, ir daro:
Nėra ant jo nei drausmės, nei valdžios,
Vargdienį žmogų kaip šunį jis varo!" (19:34).
Problema akivaizdi. Kaip Maironis ją sprendžia? Į pagrindinio veikėjo
Zonio klausimą^ ar viešpats jų maldų neišklausęs, juos apleidęs, varguoliai
atsako:
"Ne Dievas apleido, tik žmonės pikti;
Užtektų juk vietos ant žemės plačios!

Marys pargabeno sau kokią ten Marą;
Jų pokyliams reikia nemaž pinigų:
Pardavęs dvarus, mus nuo žemės pavarė" (19: 34).
Zonis savo monologe, visiškai vargdieniams pritardamas ir juos užjausda
mas, tą socialinį klausimą išplečia iki nacionalinio ("spaudžia tautos tautas")
ir reziumuoja:
"Vis tai kova už būvį, kaip Darvinas sako!...
Reikia vaisto žaizdoms,
Reikia naujo mums tako!" (19: 35).
Už scenos pasigirdus studentų kiek epikurietiškam himnui "Gaudeamus
igitur", Zonis paprieštarauja:
"Ne tat jau dainai! Ne tai išpultų^ broliai!
Skambėt iš krūtinės jaunos r (19: 36).
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O kai studentai pasiūlo jam pačiam užtraukti, Zonis dainuoja:
"Kas vargdienį žmogų, beturtį priglaus,
Kad nulemta rūmams žibėti?
Nelygūs, ar vargšas, ar ponas?
Kodėl gi vienam šviečia rūmai keli,
Kitam gi nelopytas šonas?
Lygybę, liuosybę, brolystę visų...
Šitai, kas giedoti jaunimui!
Tegul gi ir turtai, ir jungas vargų
Bus lygūs visam sutvėrimui.1^ (19:36-37).
Studentai ir pasirodę apiplySę darbininkai ima pamažu pritarti ir uždai
nuoja "užtrauksme naują giesmę, broliai!" (19:37). Atkreipkime dėmesį į dai-

"/ darbą, broliai, vyrs į vyrą!
Drąsiai su noru prakilniu!
Paimsime kardą, mokslą, lyrą
Ir žengsme naujesniu keliu!^
Neapsirikime - tai ne autoriaus pozicija, kūrinys, kaip minėjome, polemi
nis. Trečio akto pradžia tarsi sukonkretina "kardo" turinį: trys augaloti alkani
vyrai-būrai stovi pavakary prie kelio lauke. Vienas iš jų:
"...kur uždarbį gauti? Stypsok, vargdienys:
Didpilvio nei vieno!..,"
Visi būrai uždainuoja apie savo vargus:
^Kas vargdienį žmogų beturtį priglaus,
Kad nulemta rūmams žibėti?.." (19: 38).
Pasirodęs Zonis sako jiems:
"Lygybė, brolystė, liuosybė visų Tai auštanti jūsų žvaigždė^" (19:38).
Bet alkaniems vyrams Zonis nėra saviškis, ir jie atsako:
".. .jei taip doras esi.
Iš savo mašnos iškratyk skatikus,
Tai būsime lygūs visi^ (19:39).

158 Algimantas mikSys

Jie pasiryžę "kardu", t. y. jėga paimti iš "didpilvio" tai, ko jiems patiems
trūksta, tuo įgyvendinant socialistų propaguojamą lygybės principą. Pasiro
dęs naujas veikėjas Milvydas Zonio labai teigiamai charakterizuojamas: nors
didžiūnų kilmės, bet labai mylįs vargšus, gynęs Tėvynę, kalbą. Ir Zonio, ir
Milvydo pasisveikinimas pilnas džiaugsmo. Milvydas baigia žodžiais:
"Esame broliai visi,

Ta idėja graži
Ne mano, nors ją ir užstojau:
Tautų liuosybė, luomų lygybė
Eina pati...^ (19:40-41).
Zonio ir Milvydo entuziazmu vargdieniai neužsidega, laikosi santūriai:
^...Bet sunku įtikėti, o sunkiau dar atrasti,
Kad sau lygūs ir broliai būtų žmonės visi.
Rods, taip moko tikrai katekizmo pradžia;
O jei nutarė taip ir didžiūnų valia,
Tai iškratęs tuojau muštinius iš makšnos,
Tavo broliams paberk dėl lygybės pilnos T (19:41).
Milvydas nustebęs tokiu lygybės supratimu:
"Kad vienas pripuolęs išplėštų kitam
Kąpats neuždirbęs išlaidys rytoj?" (19:41).
Zonis pilnas vilties, kad naujai išrinktos valdžios:
"... turtus padalys;
Jos darbą ir uždarbį lygų paskirs,
Ir bus tarp visų šventas, lygus ryšys:
Ir brolis ant brolio daugiau nebepyks,
Kai sąlygos bendros Prudono įvyks" (19:42).

Iš jų abiejų būrai juokiasi, netiki tąja lygybe. Įdomi ironiška to netikėjimo
motyvacija: Milvydas, jaunas žmogus, išleisiąs pinigus gražioms mergaitėms,
o jiems "sukumpusiems būrams" nebeliksią pinigų degtinei. O tas, kuris jokių
linksmybių negeidžias, krausiąs savo uždirbį. Kame tada lygybė? Jie dainuo
dami pririša Zonį prie medžio, o Milvydą išveda už scenos, žadėdami:

* Prudonas - garsus prancūzų rašytojas, komunizmo idėjų autorius
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"O tam štai po padų ugnelę pakišme:
Kur turtai, greičiau išgiedos.
Cha, cha, cha!
Bus lygybė tikra?^ (19:42).
Trečiojo akto pabaigoje sužinom apie Milvydo mirtį. Zonį atriša pasirodę
nauji veikėjai - du filosofai. Libreto pabaigoje (ketvirtasis aktas) Zonio ir pa
sirodžiusio naujo veikėjo Pranciškonio dialoge atsiskleidžia Maironio pozici
ja. Zonis nusivylęs ir mokslu, ir Dievu:
"Aš ranką norėjau žmonijai paduoti,
Liuosybę, brolystę, lygybę sapnuoti,...
Bet, o beprotys! Tavo maldos - sapnai!
Ant žemės vien pragaras: Dievas patsai
Pagelbėt nenori ar rasit negali.r (19:54).
Pranciškonio atsakymas išreiškia paties Maironio poziciją:
'Tu ranką norėjai žmonijai ištiesti
Bet dvasiškai jos nemokėjai apšviesti!
Be Dievo visur vien tik pragaras bus!
Brolybė, lygybė - tie gražūs ryšiai
(Žmonijai juos paskelbė Kristus seniai)
Tik amžiais per Dievą sutaikins visus!" (19:54).
Matome du socialinės problemos sprendimo kelius - Zonio ir Milvydo
(J.Šliūpo propaguojamos socialistinės ideologijos šalininkai) ir Pranciškonio
(Maironio pozicijos atstovas). Maironio garbei reikia pastebėti, kad savo opo
nentų jis nešaržavo, rodo taurius žmones, tikinčius savo teisumu, pasiryžusius
dirbti ir kovoti, padėti vargdieniams. Jų entuziazmas neuždega vargdienių.
Priešingai - jie nusiteikę ironiškai, netiki tąja lygybe, siūlo dalintis turtais, o
kai to nesulaukia, nužudo Milvydą, pasityčioja iš Zonio. Kodėl? Gal pranašų
toks likimas? O gal, kalbant tik apie materialines vertybes, taip nesudėtinga
patikrinti, ar kalbėtojo Žodžiai nesiskiria nuo jo darbų. O kai darbai neatitinka
žodžių, kalbėtojas nubaudžiamas.
J. Ambrazevičiaus teigimu, "Maironis čia iškėlė socialinės revoliucijos

psichologiją ir jos skelbėjų taip dažnai pasitaikantį žuvimą nuo tų, kuriuos
skatino į revoliucinius aktus... Jie ir patys kalti. Jie sukėlė žmonėse "<...>
geismą materialinės gerovės ir materialinės lygybės; jie pažadino žmoguje
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žvėrį^ atpalaidavo žmogų nuo dorovės varžtų, kurie butų sulaikę jį nuo
griaunamojo darbo" (10:521).
Kontrastu - ramybe - dvelkia PranciŠkonio išmintis, skelbianti ne "kar
do", o dvasinio tobulėjimo kelią, atsiremiantį į Dievą. Toji išmintis išgelbsti
Zonį, nusprendusį nusišauti iš nusivylimo mokslu ir Dievu. (Beje, patys varg
dieniai Dievo dėl savo vargų nekaltina, tik žmones).
Libretas "Kame išganymas" savo sumanymu ir įkūnijimu yra Maironio
atsiliepimas į jo meto socialines aktualijas.
Poema "Jaunoji Lietuva" - svarbi kaip nacionalinio judėjimo reikšmingiausiojo etapo {XIXa. antroji pusė) paveikslas. Nors poetas neįvertino eko
nominio veiksnio, bet socialinės tikrovės atspindžių yra - luomų nelygybė
{stambūs žemvaldžiai ir sermėgiai); stiprėjantis socializmo, marksizmo pliti
mas. Motiejus Goštautas į sūnaus krikštynas būtų pakvietęs daugiau svečių,
bet pabijojo socialistų laikraščio, kuris būtų parašęs:
^Skurdūs bedarbiai, sakytų, matai,
Ant gatvių per streikus badauja,
O kapitalo išlepę antai
Ištvirkėliai sau bepietaujd'1 (20:113).
Nepatrauktus Maironiui ir jaunimo socialinis paveikslas:
"Betgi, nelaimei, jaunoji karta
Tik peikti ir griauti temoka,...
Kosmopolitai?! Dienos milžinai,
Tėvų praeities nepažinę!
Markso ir Darvino paikus sapnai
Jiems rūpi daugiau kaip Tėvynė^ (20:117).
1909m. išspausdinta ir iki 1926m. susilaukusi keturių leidimų poema
"Raseinių Magdė" nukreipta prieš žmones, niekinančius sava ir garbinančius
svetima. Pačia pirmine prasme Raseinių Magdės vardu vadinamos pliuškės,
svetimų madų garbintojos (poemoje pasakojama tokios istorija), bet to termi
no ribas Maironis praplėtė visuomeninio gyvenimo paveikslais. Esminį poe
mos komponentą sudarė socialistinių, marksistinių idėjų sklidimas Lietuvoje.
O sklido jos per Raseinių Magdės, t. y. lietuvius, mokslus ėjusius Rusijoje,
prisigėrusius ten svetimos Lietuvos žmogui dvasios- socializmo, marksizmo.
Toks čia Bandūros Baltrukas. Išleistas neturtingų tėvų į mokslus, dabar jis
"šauniai po Petrapilį sukas" ir "duoną ten valgąs nejuodą" (20:130), vasarą
atvažiuojąs tėvų aplankyti. Pokalbyje su kaimynais jis kelia socialinį
klausimą. Pasak jo, klebonai:
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^...nieko naudingo nedarą,
Tik į makšną sau pinigus varą...
Žmonės graužia vien plutgalį juodą,
O jie pasninkus vargšams užduoda,
Norintspatys sau valgą baltaf (20:131).
\ kaimyno pastabą, kad: " <...> ant ponų Mes daugiau beatrasme krislų",
išgirstame ir Baltro patarimą:
"... Tik nieko neveikę,
Nesulaukste ant žemės dangaus;
Neužleiskite ponams tos žemės,
Ant kurios jie į šonus sau remias!" (20:131).
Vadinas, siūlomas kovos, revoliucijos kelias.
O kai vienas paprašo, ar negalėtų Baltras sugrįžti "į mūsų suvargusią šalį"
ir padėti varguoliams savo žiniomis, užtarimu, Bandūra atkerta:
"Mat aš gyvas į urvą belįsiu!
Mainysiu
Baltą duoną čionai ant juodos.1" (20:132).
Kai propaguotojas toks, ir pati idėja neatrodo patraukli.
Peržvelgę Maironio epinę kūrybą, randame socialinės tikrovės atspindžių.
Poetas pastebėjo socialinę nelygybę, visada stodavo skriaudžiamųjų pusėn,
bet luomų kova, socialinio klausimo sprendimas revoliucijų keliu jam buvo
nepriimtinas. Maironio pozicija - religijos, dvasinio tobulėjimo, tautinės vie
nybės, nepaisant luominių skirtumų, pozicija. Jo kvietimas išlieka aktualus ir
dabar:
*7 darbą, broliai, vyrs į vyrą,
Šarvuoti mokslu atkakliu!
Paimsim arklą, knygą, lyrą
Ir eisim Lietuves keliu!" (21: 106).
Apžvelgę Maironio veiklą, matome asmenybę, nei emocijų, nei racionalu
mo nestokojančią. Galime gėrėtis tos asmenybės taurumu - Tėvynės, Tiesos,
Dievo meile. Tiesa, Dievo meilė ilgus metus nebuvo minima, bet ji gyva ir
poeto širdy ("Pavasario balsai"), ir prote - "Apsakymų apie Lietuvos praei
gą" pratarmėje sakoma: "Tėvynės meilė negali būti be Dievo meilės, taip, jog
žmogus, kurio nepajudina ančprigimtiniai jausmai, negali tikrai ir išmintingai
mylėti tėvų žemės. Todėl klysta labai tos karštos jaunos galvos, kurios sako,
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jog lietuviams užtenka vien moksliško apšvietimo. Šviesos reikia, bet mokslas
be religijos neišaukština žmogaus, neįkvepia dorų ir aukštų jausmų, nepastipri
na ir nepakelia nupuolusios dvasios, nesušildo sušalusios širdies" (5:440).

Išvados
Lietuvos sociologijos istorijoje dvasininkų darbai užima reikšmingą vietą.
Greta K.Paltaroko, K.Šaulio, A.Kaupo, S.Šultės ir daugelio kitų Šio luomo
atstovų socialinėmis problemomis domėjosi ir bandė jas spręsti Maironis. Jo
nuopelnai šioje srityje nebejotinai dideli.
Profesoriaudamas Peterburgo dvasinėje akademijoje, jis dar 1906 m. įkūrė
Sociologijos katedrą, t. y. sudarė sąlygas auklėtiniams susipažinti su sociali
nėmis problemomis, kurių aktualumas tuo metu vis didėjo (sovietmečiu tokia
katedra Vilniaus universitete buvo įkurta tik 1988 m.).
Savo publicistikoje ir meninėje kūryboje Maironis neužmiršo socialinio
klausimo. Jo manymu, šis turi būti sprendžiamas visų luomų tarpusavio su
pratimu - be prievartos, revoliucijų ir kitų dalykų, prieštaraujančių žmogaus
prigimčiai.
Maironio pozicija - vargdienių pusėje. Jis pritarė tiems, kurie doromis ir
įstatymiškai įteisintomis priemonėmis rūpinosi pagerinti darbininkų ir kitų
nuskriaustųjų būklę ir gerovę. Iš kitos pusės, Maironis kategoriškai gynė pri
vatinę, ypač Žemės, nuosavybę (savastį).
Socialines problemas Maironis kėlė ne tik publicistikoje, bet ir grožinėje
epinėje kūryboje, specialistų nuomone, neprilygstančioje lyrikai, tačiau pilie
tiniu požiūriu - tai vienas didžiausių Poeto privalumų.
Maironio iškeltas Šūkis: paimsme arklą (darbą), knygą (mokslą, švietimą),
lyrą (kultūrą, meną) tebėra aktualus ir Šiandien. Be šitų dalykų vargu ar su
lauksime Lietuvos saulėtekio.

Autorius dėkoja literatei
Aleksandrai Lukšionytei už
pagalbą rengiant šį straipsnį
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SOCIAL VIEWS OF MAIRONIS
Algimantas Mikšys
Lithuanian Institute of Philosophy and Sociology

Sununary
The clergy takes a very importam place in the history of Lithuanian socio
logy. Alongside with K. Paltarokas, K. Šaulys, A. Kaupas, S. Šultė and a great
number of other representatives of the clergy, Maironis (1862-1932) was also
interested in sočiai problems and tried to fmd ways for solving them. His
contribution to the field is, undoubtedly, of major significance.
In 1906, working as professor at Ihe Ecclesiastical Academy of Sanct Peterburg Maironis established the Chair of Sociology, thus providing the students with the opportunity to get acąuainted with the sočiai problems of the
time that were becoming more and more urgent (it is to be reminded that the
Chair of Sociology at Vilnius University was established only in 1988).
Maironis focuses on sočiai problems not only in his writings on politics
and public affairs ("About Lithuanian Beggars", "Christian Teaching on Social Order in accordance with Leo XIII Encyclics", 'Theological Concept of
Land Property", etc.) but also in his fictional epic works (libretto "What Is
the Way to Salvation?", poems "The Young Lithuania", "Magdė from Rasei
niai") and although, according to the experts of literature, these works cannot
be comparable with his poetry, in the sense of civic virtues they represent one
of the best qualities of the poet.
Maironis thought that sočiai problems mušt be solved by general agreement between all classes of the society avoiding any force, revolutions and
other actions contrary to human nature. He stands categorically for the protection of the property right, especially, land property.
The motto proclaimed by Maironis, which is "We'll take the plough
(work), the book (science, education) and the lyre (culture, art)" remains topical today, since it is difficult to imagine Lithuania's future without all these
values.
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GABRIELĖ PETKEVIČAITĖ-BITĖ - SOCIALINIŲ
AKTUALIJŲ PRADININKĖ
Juozas Vytautas Uzdila
Vytauto Didžiojo universitetas

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861-1943) - viena pirmųjų lietuvių moterų,
taip aktyviai dalyvavusių tautinio atgimimo judėjime. Švietėja, kultūrininkė,
publicistė ir beletriste, - įprasti Šios moters darbų didybės ir grožio apibūdi
nimai. Mažiau šioji darbščioji bitelė (Vaižganto metafora) vertinta už nuo
pelningus darbus socialinio gyvenimo sferoje, o ypač veik visąjos produkty
vios veiklos periodą (šešis dešimtmečius) trukusią kovą už Lietuvos moters ir
vaikų, ypač našlaičių, teises, šeimos kultūros puoselėjimą, sveikos gyvense
nos paradigmą.
Straipsnyje parodoma, kaip G. Petkevičaitė-Bitė savalaikiškai kėlė ir siūlė
sprendimus lietuvių tautos egzistencijai svarbių klausimų. Kartu ryškinama
kita, tarsi paraleliška mintis - šioji moteris ypačiai darė didelį poveikį ki
tiems, triūsusiems tautos ir asmenybės ugdymui.
Visa, kas teigiama ir įrodinėjama, šiandien turi universalią prasmę - la
biausiai vertingas toks gyvenimo būdas, kuris teka ramiai ir supratingai, ne
rodant kitiems pretenzijų ir nedejuojant dėl tų sunkumų, kuriuos tau ant pečių
užkrauna laikmetis ir likimas.
Raktažodžiai: išsimokslinimas, demokratiški santykiai valstybėje, mo
ters ir šeimos būvis, tėvų santalka, moters klausimas valstybėje, kova prieš
prostituciją.
Tikslas - išanalizuoti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės asmenybės genezę,
šios iškilios moters Švietėjišką ir visuomeninę veiklą^ kūrybinį palikimą so

cialinių aktualijų požiūriu ir teigti jų išliekamąją vertę.
Metodai: 1) G. Petkevičaitės-Bitės beletristikos ir publicistikos analizė so
cialinių aktualijų požiūriu; 2) įžymios visuomenės veikėjos ir kultūrininkės
socialinių pažiūrų nagrinėjimas evoliucionavimo aspektu; 3) lyginamoji so
cialinių aktualijų analizė.
Socialinių aktualijų ištaka, kaskart stiprėjusi XIX a. gale ir įgavusi naujų
jėgų XX a. pradžioje, kuo glaudžiausiai sietina su Gabriele Petkevičaite-Bite
(1861-1943) - viena pirmųjų moterų, taip aktyviai dalyvavusių lietuvių tauti
nio atgimimo judėjime. Bitės darbų didybė ir grožis, jų socialinė prasmė ryš-
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kiausiom spalvom spindi dviejų amžių sandūroje. Tačiau vien Šią švietėją,
kultūrininkę, publicistę ir beletriste pristatyti kaip šio laikotarpio reikšmin
giausių įvykių dalyvę, būtų per siaura. Likimas lėmė šiai silpnos sveikatos,
bet valingai ir darbščiai moteriai gyventi ilgą ir produktyvios visuomeninės
bei kūrybinės veiklos amžių. Bitės pėdsakas lietuvių kultūroje ir politikoje
yra paženklintas, kaip yra įprasta teigti, ne tik XX a. pradžios žyme. Šios visuomenininkės ir rašytojos socialinės idėjos buvo reikšmingos visą pirmosios
Nepriklausomybės periodą. Ypač tatai tinka akcentuoti kalbant apie jos po
žiūrį į moterį ir šeimą. Brandžiausios Bitės mintys šiuo subtiliu, didelės gy
venimo patirties reikalaujančiu klausimu buvo išsakytos, kaip bus toliau ma
tyti, būtent Nepriklausomybės metais.
Iki šiolei Bitės fenomenas pirmiausia yra įvertintas jį "suskaldžius" į lai
kotarpius. Tai - pirmo ryškumo įvykis giedrėjančioje tautos padangėje (18901918m.). O vėlesnį gyvenimą pernelyg suskubta įvertinti senatve ir jį inter
pretuoti kaip prigesusį. Pati Bitė čia mažiausiai kalta: įvykių banga linkusi

per greitai daug ką į užmarštį nuplauti. O darbščioji bitelė (Vaižganto pasaky
mas) visąlaik triūsė.
Artimai su Bite bendravusi O. Pleirytė-Puidienė jos 70-mečio proga prisi
minė, kad šioji darbščioji bitė "su nepaprasta meile ir triūsu rankiojusi visų
mūsų tautos augmenų syvus ir dulkes į vieną avilį - visuomeninį, tautinį ir
socialinį" (9:32). Žinoma, tuomet apie Šeimos avilį buvo dar anksti kalbėti.
Ką darė Bitė, iškart buvo aprėpta daug veiklos sričių - grožinė kūryba ir
nacionalinio teatro reikalai, mokyklų steigimas ir talentų globojimas, spauda
ir moterų klausimas, nelaimingų šeimų šelpimas, žmonių gydymas, našlaičių
mokymas ir jaunimo vakarų organizavimas. Ne veltui V. Mykolaitis yra siū
lęs G. Petkevičaitės- Bitės nuopelnus vertinti daugeliariopių santykių požiūriu
(8). Ir, žinoma, patirtų ir įveiktų sunkumų požiūriu. Visi tie sunkumai, ku
riuos ant ligotos G. Petkevičaitės pečių vertė kiti veikėjai, netgi tėvas, ir ku
riuos ji pati kuo uoliausiai prisiėmė, daro tokį įspūdį, kad pats likimas jai "su
kaupu krovė pareigų ir darbų, rūpesčių ir sielvartų" (4: 11).
Petkevičių šeimos rūpesčiai, kai ji anksti neteko motinos ir aplinkui buvo
tiek daug nelaimingų žmonių, veiklios prigimties Gabrielę raginte ragino
savimaršai. Nesukūrusi savo Šeimos Bitė gyveno artimųjų Žmonių bendrijoje,
vėlgi savotiškoje šeimoje. Čia ji atliko panašų, kaip kita lietuvių švietėjo Ma
rija Pečkauskaitė, vaikų ir jaunuolių, kurie ją supo ir kuriems moters globa ir
parama ypač buvo reikalinga, visų jų motinos vaidmenį. Ji pati jautėsi pa
šaukta rūpintis kitais, savo jaunesniais keturiais broliais ir sesute, dar vėliau —
augintiniais ir globotiniais, bėdų prispaustomis Šeimomis, iškart atlikdama
vėlgi daugeliariopį vaidmenį - vyriausios dukters ir sesers, daktarės, moky-
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tojos, publicistės, rašytojos. Mintaujos mokykloje Gabrielei pedagogių duotas
"oranžerijos gėlelės" epitetas gražiai apibūdina jos prigimtį - su visais ben
drauti jautriai ir mielaširdingai. Bet darnioje namų aplinkoje auginta "gėlelė"
- ne tik gležna mergaitė. Anksti joje pasireiškė vidinė stiprybė ir valingas
pasiryžimas, parūpo ne tiek aiškintis supančios aplinkos negeroves, kiek su
pačiu gyvenimu grumtis dėl kitų ir išsimokslinimu bei demokratiškais santy
kiais gerinti visų varguolių, pirmiausia vaikų, motinų, nelaimingų šeimų, gy
venime atstumtųjų ir paniekintųjų, būvį. Labiau už viską G. Petkevičaitei rū
pėjo tokiu būdu - Švietimo, šalpos, kūrybinio darbo - atlikti moters inteligen
tės pareigą. Ne ramus ir pasiturintis šeimos gyvenimas ją traukė bei ramino, o
veikiau pasirinkimas kovos su nelygybe, su rusifikacija, su tamsumu ir ne
veiklumu. "Vieninga asmenybė - be žodžių ir darbų bedugnės" (5:158),- taip
G.Petkevičaitę-Bitę vertino viena pirmųjų jos gyvenimo ir kūrybinės veiklos
tyrinėtojų J. Dektoraitė.
Pirmieji impulsai, skatinę Bitę talkinti lietuvių šeimoms, buvo patirti savo
namų aplinkoje. Čia vyravo darna, visus apdalijanti tėvo ir motinos meilė,
demokratiškas požiūris į luomus, aukštas visuomeninių prievolių supratimas.
Ką savo šeimoje pati Gabrielė išgyveno kaip didelę palaimą, negalėjo ji nesidalinti su kitais. Pirmoji lietuvės moters inteligentės priedermė - su pagarba
atsiliepti apie savo tėvus.
Iš mažumės Petkevičių šeimoje Gabrielei buvo įdiegtas požiūris, kad gy
venime svarbiausia - meilė artimajam ir demokratiškas santykis su kitu, ne
priklausomai nuo jo turtinės padėties, tautybės, vartojamos kalbos. Tokias te
zes, prisodrintas meilės metafizikos, jos gerieji tėvai ne tik namuose deklara
vo, bet ir patys kuo uoliausiai jas pildė, savo asmeniniu pavyzdžiu užkrėsdarai vaikus.
Šeimoje svarbiausia - tėvų vienybė ir gebėjimas, būnant skirtingais, išlikti
vienminčiais. Sprendžiant iš Bitės atsiminimų, šeimoje Petkevičiai kuo pui
kiausiai sutarė ir dukrai darė vienas kitą be galo mylinčių ir gerbiančių, vie
ningų pažiūrų tėvų įspūdį.
Tiesa, darbuose, skirtuose šeimai, daugiau linkstama viską pradėti ne nuo
šios tėvų santalkos - šeimą vienijančios vidinės gijos, o nuo dviejų skirtingų,
savaip praturtinančių vaiko pasaulį. Ne išimtis ir Petkevičių šeimos vertini
mas pačiai Bitei skirtuose darbuose: autoriai, kaip taisyklė, pradeda nuo tėvo,
šviesios gydytojo okulisto Jono Leono Petkevičiaus asmenybės.
Atskleisdama, kaip Bitės pažiūroms į auklėjimą šeimoje klojo pamatą jos
pačios gyvenimiškoji patirtis, T.Bukauskienė ypač akcentuoja tėvo vaidmenį
(3:37-38). Taip, tėvo vaidmuo buvo lemtingesnis statant dukrą į visuomeni-
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ninkės ir Švietėjos kelią (seniai motina buvo mirusi.- Aut.). Bet vaiko dvasios
pradmenys ypač priklauso nuo motinos dvasios lobyno.
Įsidėmėtina kito G. Petkevičaitės-Bitės gyvenimo ir kūrybos tyrinėtojo
J.Jasaičio patirtis - vis susekti, kaip prasiplėtė Gabrielės vidinis pasaulis bei
akiratis ir kas tokiai plėtrai darė didžiausią poveikį. Šis literatūrologas pa
žymi, kad Gabrielės tėvas, versdamasis privačia praktika, retai tebūdavo na
mie, ir viskuo pirmiausia rūpindavosi motina. Todėl anksti mirus motinai,
viskas turėjo staigiai pasikeisti. Apskritai su motinos mirtimi Petkevičių na
muose išblėso Šiluma, jaukumas, - pastebi J.Jasaitis, prisimindamas kaip sva
rų argumentą pačios G. Petkevičaitės atsiminimų žodžius: "Motulei mirus, ro
dosi, saulė užgeso mūsų namuose" (6: 15). Kai vyriausioji šeimoje dukra, su
laukusi devynerių metų, netenka motinos, jos santykis su brangiausiu pasau
lyje žmogumi - ne be subjektyvaus, netekties skausmu paženklinto nuspalvinimo. Čia Bitės interpretacija nėra išimtis. Ji primena ne vieno įžymaus žmo
gaus (Žano Žako Ruso, I. Kanto, V. Kudirkos etc.) santykį su tokia netektimi.
Be to, Gabrielės išsiskyrimas su motina dargi jautresnis - pažymėtas atsitikti
numu. Devynerių metų Gabrielė liko neatsisveikinusi su Puziniškyje mirusia
motina. Tuomet ji mokėsi Linkuvos PomūŠyje. 1870metų kovo gale čia, kaip
reta, ištvino Mūša, atkirtusi kelius. O ir pati Gabrielė buvo sunegalavusi. Tik
vėliau iš atvykusio tėvo Gabrielė sužinojo, kad jos motina, lankydama užsi
krėtusius dėmėtąja šiltine ligonius, pati ūmai susirgo ir mirė tą pačią dieną,
kai dukra sapnavo klaikų sapną. Liko motinos Malvinos ChodakauskaitėsPetkevičienės pats tyriausias prisiminimas ir jos dovana dukrai - žiedas su
Čenstachovo Madonos atvaizdu. Žinoma, pati tikroji relikvija - motinos
pavyzdys.
Iš vaikystės Gabrielė labiausiai atsiminė vieną slaptą 1863-iųjų merų su
kilėlių susirinkimo lankymą (vaizdelis "Mano motina"), kada daugybė vyrų
pagarbiai sveikinosi sujos motute ir vienas po antro prašė, kad ji, mergaitė,
su jais pasibučiuotų. Pabūgusi bučiuotis su vienu juodbruviu vyru, ji narsiai
lietuviškai sušuko: "Aš su žydu nesibučiuosiu!" (1:356). Motina, kilusi iš
bajorų, išgyveno didžiulę gėdą, kad dukra atstūmė ir įžeidė žmogų. "Dievas
leido pasaulį visiems žmonėms lygiai ir įsakė mylėti savo artimą kaip patį sa
ve",- toks krikščioniškasis postulatas Petkevičių šeimoje ugdė vaikų pagarbą
žmonėms, ragino juos pasidalinti gardėsiu su vienmečiais. Nevalia buvo šei
moje jokio tarno ar užklydusio žmogaus nemandagiu žodžiu užgauti - būtų
parodyta tarsi kokia dykaduonio nepagarba vyresniam ir būtų jo lūpos sutep
tos nemandagumu.

JUOZAS VYTAUTAS UZDILA 169

Gabrielė vis prisiminė, kaip motinos gera širdis suprato nusenusio Lau
ryno Ivinskio vargus ir užleido jam vieną iŠ savųjų kambarių. O tasis atsily
gino dar didesne vertybe - auklėjo dukters Gabrielės širdį ir būdą.
Įsirėžė Gabrielės atmintim 1868 m. badas, traukiantys būriais iškankinti
žmonės. Gabrielė, žiūrėdama į pavargėlius pro langą, matė, kaip kieme iš
dviejų didžiulių katilų motulė į dubenis pilstė viralą ir su tarnaite "dalijo duo
nos riekes žmonių skruzdėlynui" (1:359).
Tėvas šeimoje vis kartojo žodžius, kad "<...> klebonijos durys visuomet
būtų visiems atidaros, o gydytojo niekuomet neužrakintos" (1:359). Todėl
bado metais dvarininko-gydytojo namai virto prieglauda, kurioje buvo už
miršti luomų ir tautų skirtumai.
Kuo šviesiausiai prisimindama tėvą, Gabrielė vis akcentavusi jo jautrumą
ir žmoniškumą. Tėvas ir duktė - du bendraminčiai, du tarpusavyje dvasiniais
saitais persiėmę žmonės. Savo ruožtu tėvas, susekęs dukters poelgyje žmo
niškumą, iš džiaugsmo apsipildavo ašaromis, kaip tada, kai Gabrielė po moti
nos mirties Pamūšy prašė leisti vargingiems vaikams išdalint savo gražiau
sius rūbelius. "Dėkui tau, vaikeli! Dėkui!" - girdėjo dukra iš ją apkabinusio
ir prie savęs pritraukusio, jai galvą bučiuojančio tėvo. Tai jųdviejų, Gabrielės
ir tėvo, paslaptis, jautriai Bitės perduota kitiems. Gal tokį būdą G. Petkevičai
tė pripažino vienu iš patikimiausių prasibraunant į skaitytojo protą ir širdį?
Geri pavyzdžiai uždega ir patraukia, nutiesia emocinį saitą į kito širdį.
T. Bukauskienė mini, kad Bitė "labai daug kur kalbėjo ir rašė apie savo tė
vą, bet niekur net užuominos nerasime, kad ji priekaištautų jam dėl savo liki
mo" (3:38). Jie liko savy slepiantys gilią, nebent pačiam likimui tinkamą ap
skųsti potekstę. Ne viskas tėvų valioje, kad jų vaikai užaugtų sveiki, laiku
gautų patį tinkamiausią išsimokslinimą. Jautrųjį Petkevičių supanti aplinka,
ypač to meto požiūris į moterį, savotiškai presingavo. Pats baigęs universite
tą, taip ir nesugebėjo išleisti Gabrielę studijuoti matematikos. Pats be atilsio
gydęs kaimiečių vaikus, laiku neapsižiūrėjo, kad jo dvylikametę Gabrielę
Mintaujos Sakenaičių mokylos bendrabučio kambaryje paguldė šalia sergan
čios džiova mergaitės. Džiova užsikrėtusią dukterį gydyti buvo susigriebta
per vėlai, kai jau liga pradėjo lenkti nugurkaulį. Kas kuo uoliausiai rūpinosi
kitais, dar už savo ir savo šeimą nelaimingesniais, patsai negali nepatirti pra
radimų,- rodos, likimas šią tiesą priminė okulistui Petkevičiui. O jo duktė vėl
gi, matyti, daugiau ne apie save, o kitus, nelaimių prislėgtus galvojo...
O pagarba savo tėvams jai pačiai buvo kaip brangiausias prisiminimas,
kaip dvasingumą ir gerus darbus maitinanti versmė. Pagarbos tėvams akcen
tas visur - beletristikoje, atsiminimuose ir publicistikoje - buvo pateiktas su
švietėjiška intencija. Nuolatos su šeimomis bendraujanti G.Petkevičaitė visko
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čia aptiko ir prisižiūrėjo. Ji neskubėjo smerkti, kritikuoti. Šeimos dorinimo
kelias kitas - per gerus pavyzdžius, per jautrumą ir toleranciją. Pagaliau dori
nimo esmę sudaro ne vien kitų raginimas būti gerais ir žmoniškais. Dar svar
biau - savyje Šiuos pradus išsiugdyti, kad galėtum jais kitus apdovanoti.
G. Petkevičaitė nei tėvui, nei kam kitam už savo likimą nepriekaištauja dar
dėl kitos priežasties. Ji pati - veiksmo žmogus, tikintis, kad aktingu veikimu,
bendravimu, Švietimu galima daugiausia pasirūpinti tautos ir šeimos dora.
Todėl G. Petkevičaitės užmojy iškart pati šeima atiduria įvairialypiame santy
kyje - su svetimos valstybės vykdoma švietimo ir kultūros politika, su teisine
moters padėtimi. Dora, Šeima, vaikai, moteris - tarsi to paties socialinio audi
nio neatskiriamos dalys -jo apmatai ir ataudai. Keldama moters padėties klau
simą, G. Petkevičaitė-Bitė negalėjo nekalbėti iškart apie daugelį medžiaginių
ir dvasinių gyvenimo aspektų - žmonių sveikatą, jų būstą, valgį, apsirengimą
ir higieną, pražūtingą vyrų girdymą alkoholiu ir valstybės abejingumą, nely
gią teisių požiūriu vyro ir moters padėtį šeimoje, vaikus ir būtinumą jų dvasią
vaduoti iš tamsos.
Likusiai anksti be motinos G. Petkevičaitei visuomet ypač rūpėjo vaikų
našlaičių likimas. Valstybės vyrai, užimti didžiąja politika, linkę nuošalyje
palikti alkanų vaikų klausimą. Jau XX a. pradžioje G. Petkevičaitei tenka tau
tiškai susipratusiems inteligentams, kaip Juozapui Herbačiauskui (Bitė rašė
kitaip - Juozapui Gerbačiauskiui.- Aut.) ir kitiems įrodinėti, kaip svarbu, kad
vargo ir skurdo žmonėms akys neaptemtų ir dėl pasauly įsiviešpatavusio pini
go, to "balvono", kaip vadina Gabrielė, neliktų Lietuvoje svetimas šauksmas:
"Duonos ! Duonos! Ir Duonos!" (2:226). Kad galima duoną tik per laisvę at
rasti,- nėra tautiškai susipratusiu lietuvio gėda, o veikiau - jo atvirumas ir
drąsumas. Tam, kuris, užmerkęs akis ir užsikimšęs ausis, tyli, Bitė linkusi
priešpastatyti kitą, viską suprantantį lietuvį: "<...> Lietuvoje per daug alkanų
lietuvių" (2:227). O atitraukti nuo lūpų duoną Bitei reiškia dar daugiau - ati
traukti mokyklą nuo dvasios. Kartu Bitė ką išsako publicistikoje, ieško gali
mybės savaip, gal dar giliau įprasminti grožinėje kūryboje. Išalkęs duonos ir
mokslo našlaitis - būdinga jos tema. Bitei rūpi jautriu žodžiu prabilti į pasau
lį, pažvelgti našlaičio akimis, kad greičiau būtų, kas gyvenime baisu, praregė
ta ir suprasta. Geriausiai šią temą įvardinti, kaip pati "Krislų" autorė vaizduo
se vadina, vaikelio, mažojo bičiulio, šešerių metų trupinėlio tema. Toks yra iš
bado pabalusiom lūpelėm vaikutis vaizdelyje "Homo sapiens": "Maža ką val
gė. Išvydęs kokį naują žmogų, drebėdavo iš baimės, kad net dantys jam kalenos. Per dienas tylėdavo, savyje pasislėpęs" (1:191).
Taip skaitytojui Bitė pristato vieną iš savo globojamų našlaičių - Antanu
ką, atvežtą čia "gal ketverių metų sutvėrimėlį", pastabų, greitai pasisavinusį
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"kultūringesniuosius papročius". Vaiko teisių gynėja ir jo dvasios ugdytoja
yra įsitikinusi, kad socialinė aplinka (Bitės vadinama geresniu laikymu ir kultūringesniųjų žmonių draugija) galinti greitai vaikučiui padaryti permainą.
Taip atsitiko ir Antaniukui: jo mažutėse akutėse užgeso baimė, veide pasiro
dė visus džiuginantis linksmumas, pabudo užmiršta praeitis ir gimė noras
klausinėti. Antaniukas - tarsi lietuviškojo kodėlčiuko prototipas, gudriai su
sekantis, kad meilė ir duona - neatskiriamos vertybės. Tarsi vaikas deklaruo
ja savo mokytojos credo.
Kitame vaizdelyje "Mokslas" vėl gimininga pirmajai tema - našlaitis, tar
si per kapo duobę žvelgiantis į pasaulį. Gyvenimo kartumą pakėlusio vaiko
savi refleksija - su didžiausia atida piešiama. "Mokyk! Mokyk mane grei
čiau!" (1:269),- naujas kultūringoje aplinkoje atsigavusio vaiko dvasios ju
desys. Anot autorės siekiančios šį vaikutį prakalbinti, pavyko, kad jis "ėmė
jau mokslo galią ir mokslo tikslą numatyti" (1:274). Tokia didelė, pilna slėpi
nių mokslo galia. Joje žmonija atras laimę, kai ją pančiai nustos varžyti.
Tai vis per našlaičio vaizduotę ir išgyvenimus, jautriai atskleistus, Bitė iš
sako naujos, mokslo sąlygojamos doros gimimą. Tik mokslui talkinant, gali
mas pasiekti aukštesnis sąmoningumas. Ne be ryšio su šeima šioji rašytojos
demokratės ir kultūrininkės intencija. Žingsnis po žingsnio Bitė budina ir jau
trina susipratusio lietuvio sąmonę, kad joje būtų vietos duonos ir mokslo te
mai Šeimų gyvenime.
Kita, taip pat būdinga XXa. pradžios problema, o ne vien tema - žmoniš
kas tėvų elgesys su į mokslo vieškelį pasukusiais vaikais. Netenka abejoti, kad
šią problemą gvildenti Bitę inicijavo jautrūs jos santykiai su nacionalinių
talentų puoselėtoju Povilu Višinskiu. Bendraudama su Šiuo šviesiu žmogumi,
Bitė turėjo daugialypę progą vis mąstyti, kokia lietuvių inteligentui nepalanki
situacija - vieną po kito išplitusi džiova šienauja. Tėvai ūkininkai remia savo
vaikus tol, kol jų sūnūs mokosi gimnazijose. Tolesnė globa bus, jei sūnus stos
į kunigų seminariją. O jei nestos, teks mokslą mesti ir pačiam pusbadžiu va
duotis. Tokia dalia ištiko Povilą Višinskį. "Nabašninkui teko lig dugno išgerti
visą anų metų mokslą einančių lietuvių jaunikaičių taurė,- su širdgėla Bitė
prisimena Povilą Višinskį,- tą gi taurę pilną pripildė paskesnis apšviestojo tė
vynės labui atsidavusiojo žmogaus gyvenimas" (2:215). Būtent Povilui
Višinskiui, vienam talentingiausių lietuvių jaunuomenės atstovų, teko "pakelti
tėvų suokimas eiti į seminariją su visomis to neėjimo pasekmėmis" (2:215).
G. Petkevičaitės-Bitės apsakymas "Nebepirmas" yra skirtas Šiai, neėjimo į
seminariją problemai. Didžiausia ūkininko Budrio Šeimą ištikusi tragedija
įvyko dėl to paties , vyro "su stačiais kaip šeriai plaukais ir šaltomis kaip želvės akimis" (1:304). Viską aukštyn kojom apvertė jo nusistatymas - nedova-
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noti savo vaikui už tėvo valios nevykdymą. Tiesa, sūnus gimnazistas, pava
dintas "niekų zaunytoju", pirmiausia už savo apsisprendimą yra gąsdinamas
motinos ypač piktu barimu ir žlembimu. Kitaip ištarti sūnaus žodžiai, kad jis
nevažiuos į seminariją, atliepia tėvo užangažuotoje sąmonėje:
" <...> Tamsus, pilnas prietarų tėvas negalėjo suprasti, kas jam nesupran
tama - skėlė sūnui per veidą ir apsvaigino jį; sugriebęs už sprando, atitraukė
nuo jaunesniųjų verkiančiųjų vaikų, kurie norėjo ginti savo brolį, nuvilko į
jaują ir ten, nesigailėdamas nei kumščiavimų, nei spardymų, pametė ant drėg
nos aslos" (1:309).
Patriarchališki auklėjimo metodai, taikomi Šeimoje įkrečiant mokytam sū
nui proto, šįkart tampa bejėgiais. Neįmanoma tokiam sūnui jėga ir žiaurumu
diegti paklusnumą. Jei iš žmogaus atimama pasirinkimo teisė, atimama iš jo
laisvė, ir likimas suluošinamas.
Tokiame santykyje Bitė įžvelgia pačios Šeimos nelaimę. Tėvai priversti
atsisveikinti su tuo, ką brangiausio turi gyvenime,- mokytu sūnumi. "Iš tie
saus kelio išklydęs sūnus", - viena, kaip mano patys tėvai, jų šeimyninės ne
laimės priežastis. Kita, dar svarbesnė, taipogi jų tyliai suvokta nelaimės prie
žastis - išankstinis nusistatymas, tas sau duotas pažadas nušauti savo sūnų,
jeigu jis neis į seminariją.
Budrių šeimos tragedija - savotiškas perspėjimas tamsių šeimų. Tiesa, ne
be autorės intencijos - neturi Lietuvos jaunimas savo nuvargintai tėvynei būti
lyg tie krintantys žvaigždžių žiburiai.
Suprantama, kas čia gvildenama šeimos mokslo kontekste, daugiau dabar
ties padiktuota tema - iš visur surinkti visa, ką turime geriausio, dėl naciona
linės tradicijos. Kad tokia tradicija būtų turtingesnė, kad į ją kaip į kokios
upės vagą, įsilietų visos gaivios srovės. Pati Bitė tokias temas ir problemas
tuomet kėlė ir gvildeno dėl ko kito, o ypač lietuvio sąmonėjimo, jo gyvenimo
būdo praturtinimo žmoniškumu. Abejoti netenka, kad Bitės palikimas turi di
desnę negu pažintinę prasmę -jame esti universalių vertybių. Tai lyg testa
mentas ateities kartoms, kurios sugebės atsirinkti, kas turi nenykstančią pras
mę ir vertę. Šiuo atveju Žmoniško tėvų elgesio su vaikais problema - labiau
siai išjausta ir todėl universali.
O arčiausiai pačios šeimos raidos ir jai daromos įtakos Bitės nuolatos kel
tas ir gvildentas moters klausimas. Žinoma, daug plačiau jos pačios suprastas,
kad jį galima būtų, kaip yra mūsuose darę kai kurie tyrinėtojai, sutapatinti tik
su moters emancipacija. Iš tiesų retsykiais Bitės publicistikoje šmėkšteli žo
dis "emancipacija".
Tačiau bebeliškoji moters emancipacijos tema, Lietuvoje ryškiausia atkar
tota Vinco Mickevičiaus-Kapsuko, nors darė įtaką G. Petkevičaitei, bet ne to-
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kiu, ne proletarišku pavidalu. Pati Bitė daugiau buvo linkusi kalbėti apie lie
tuvės moters, visų pirma inteligentės, pabudimą ir tautinį susipratimą, o ne
vien apie jos kovą su vyrais už lygias sau teises bei galimybę dalyvauti akty
vioje visuomenininkės proletarės veikloje. Be to, pati G. Petkevičaitė, rašyda
ma apie moterį ir šeimą, savo pažiūromis evoliucionavo. Tokį požiūrių ir pa
žiūrų keitimąsi lėmė politinio gyvenimo šuoliai ir, žinoma, moterų sambūrio
laimėjimai.
XX a. pradžioje, kai moterys Kaune buvo krikdemų sušauktos į pirmąjį
Lietuvos moterų suvažiavimą (1907 m. spalio 6-7 d.), joms darė įtaką 19051907 m. įvykiai, nuotaikos ir idėjos. Moterims vadovavo vyrai, bet greitai jos
pačios susizgribo, ir Bitė sutiko suvažiavimui pirmininkauti, sukeldama orga
nizatorių sąmyšį. Ji su Žemaite atidarė suvažiavimą ir jam vadovavo, o vėliau
tapo Lietuvių moterų sąjungos garbės pirmininke.
Pati Bitė moterų dvasišką pabudimą su džiaugsmu sutiko - lietuvė mote
ris drauge su vyrais žengs prie tėvynės prisikėlimo: "Juk susipratusi, savo
prakilnų žmogaus-piliečio pašaukimą numananti moterė vien padidina nau
dingas tautai jėgas, vien prisideda prie veikesnio įvykinimo bendrų visai
žmonijai politiškų, visuomeniškų ir kultūriškų idealų" (2: 270). G.Petkevičai
tė puikiai jautė laiko dvasią, ir epocha vėlgi ją pačią nešė... Kur ji buvo ir ką
šnekėjo, tai buvo situacijoje gerai susiorientavusios politikės žingsnis.
Antai Peterburge Visos Rusijos moterų suvažiavime (1908 m.) skaitytame
referate G. Petkevičaitė moters padėtį įvardija kaip "vergės padėjimą" ir todėl
primena kovą "už sau prigulinčias žmoniškas teises" (2: 355). Svarbiausias
Lietuvos moterų sąjungos tikslas - suprasti savo nuoskaudas ir pažadinti
energiją bei ją tiksliai tinkama ir gera vaga nukreipti. Pirmas veiksmas buvo
ypač reikšmingas - buvo surinkta 12 tūkstančių protesto parašų ir įteikta
V. Dūmai, kad degtinė tik kaip vaistas būtų pardavinėjama aptiekose. Šiame,
visos Rusijos moterų judėjimo kontekste, visiškai tiko akcentuoti lietuvės
moters nuoskaudas, kartu pabrėžiant, kad moterų dėka (savo vaikų mokytojų)
52% Lietuvos gyventojų moka skaityti. "Vaikų auklėjimas guli pas mus visai
ant motinos pečių" (2: 357), - iŠ visos Rusijos moterų suvažiavimo tribūnos
teigė Bitė ir vis minėjo kitus moters vargus: Lietuvoje mergaites išvaromos
už nemylimo bernelio, moters šeimoje laukia tiesiog nepakeliami darbai. Ta
čiau labiausiai moterį skaudina turtinė padėtis: "Vyras turi teisę pragerti visą
turtą" (2:359). Tiesa, Lietuvoje įprasta vyrui vykstant į miestą, su savim vež
tis žmoną. "<...> Ir visą laiką, kol jis smuklėje girtuokliauja, moterė, sėdėda
ma vežime, tyliai verkia" (2:359), - toliau suvažiavimą Bitė graudino pavyz
džiais iš lietuvių moterų gyvenimo. Taip buvo kalbėta ir rašyta apie lietuves,
vienas iš paskutiniųjų tarp Europos susipratusių moterų.
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Kurį laiką, kol Lietuva Rusijos imperijos engiama, liepsnoja veiklios mo
ters inteligentės dvasioje kovos už joms, moterims, priderančias teises lieps
na. Moterų kovos užaštrinimas buvo neatskiriamas nuo apskritai lietuvių tei
sių gynimo. Bitei rūpėjo dar viena, taipogi tautinio judėjimo kontekste teįmanoma suprasti problema - moters-p i lietęs ir moters-kovotojos už sau pride
rančias žmogaus teises idealas. 1908 m. ji tokio idealo tarp savo tautiečių dar
nematanti. O vėliau, jau nepriklausomybės keliu žengiančioje Lietuvoje toks
idealas, kaip toliau matysime, bus surastas.
Čia įžvelgiamas Bitės pažiūrų evoliucionavimas priklausė nuo pagrindi
nio jos politinės veiklos tikslo - Lietuvos valstybingumo atkūrimo. Po sava
rankiškumo atstatymo Bitė, likdama ištikima moterų klausimui, jį visiškai ki
taip pradeda ir suvokti, ir interpretuoti. Apskritai čia pats tinkamiausias mo
mentas pabrėžti Bitės rašinių, pranešimų, paskaitų poveikį visuomenei.
J.Jurginis yra pagrįstai klausęs: "Kas daugiau darė įtakos visuomenei G.Petkevičaitės beletristika ar jos publicistika? (7:5) Net abejoti netenka visuomenei reikšmingesnė buvo jos publicistika: ir skelbiamom idėjom, ir ra
šymo menu. Bitės, publicistės, meistriškumas ypač atsiskleidė vėliau, jau bran
dos metais. Tai visų pirma Nepriklausomybės metų Bitės publicistika moterų
teisių klausimais.
Brandos metų sulaukusi Bitė Šią problemą linkusi kelti ir gvildenti ne taip
ūmiai ir kategoriškai, kaip 1907-1919m. Dabar ji išskirtinė ryškiu emociniu
žavesiu, blaiviu susiorientavimu sudėtingoje problematikoje, asmenybės tur
tingumo atspalviu. 1920 m. parašyti įspūdžiai "Tarptautinis moterų kongresas
Genevoje", 1921 m. paskaita "Kova su prostitucija - tai politikos kova" Pir
majame Lietuvos aboliucionistų suvažiavime - tikri publicistikos šedevrai,
turinys neabejotiną išliekamąją vertę ir lyg iš naujo reikalaujantys būti pakar
totinai skelbiami bei komentuojami antrosios, jau mūsų Nepriklausomybės
metais. Vis dėl ryškių pirmosios ir antrosios Nepriklausomybės sąšaukų,
kurios aprėpia iškilusius sunkumus ir reikalauja autoriteto įvertinimo. Skirtu
mas tarp "ano meto" ir "šio meto" nebent tas, kad tada tautos didžiausi protai
netylėjo, o dabar tyli lyg į burną vandens paėmę. Tiesa, tada Bitė, gerai visoje
Lietuvoje regima ir daug kuo - dvasios jėga, pedagoginėm idėjom, visuome
nine veikla - išskirtinė figūra,- buvo linkusi pati, vertindama save, teigti:
"<...> Man teko visuomet varyti tikrą kurmio darbą, vengiant viešumo"
(2:699). Tokią ją, Bitę, ramią ir santūrią, regime Ženevos pasaulio moterų
kongrese. Čia ją moterys moterėlės, žybčiojančios energija ir pasiryžimu,
patraukė ne tiek smarkia kova su vyrais, kiek savo išdidžiu ramumu (Pary
žiaus teismo advokatė ponia Verone) ar vien įkūnytu gerumu (sutikta japonė,
kuri niekados vyrui neprieštarauja, nesupyksta ir visados Šypsosi). Kongrese
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Bitė išdidžiai ir oriai ištroškusioms su vyrais lygių teisių moterims aiškino:
"<...> Vyrai, paėmę valdžią į rankas, visai nesipriešina moterų teisių sulygi
nimui. Mūsų valstybėje moteris gali dabar užimti tokią vietą, kokioje tik su
geba savo pareigas eiti" (2:616). Moterims, kurioms didžiausia buvo proble
ma, kad vyras savo Šeimoje su žmona nesielgtų kaip globėjas su nepilnamete,

Bitė visiškai kitaip aiškino dailiosios lyties paskirtį. Kaip šeimynoje moteris
yra jos motina ir savo buto šeimininkė, taip ir valstybėje - jos sutvarkymo
šeimininkė ir valstybės buto Šeimininkė.

Steigiamąjį Seimą atidariusiai Bitei, vienai iš penkių jos narių amžiumi
vyriausiajai, pirmiausia rūpėjo čia, kongrese, teigti, kad moterų "teisių lygybė
nėra mūsų tikslas, bet įrankis" (2:626).
Taip iš dalies buvo kur kas anksčiau, jau po 1905-1907 m. įvykių, teigta.
Gindama moters teisių su vyrais lygybę, tada Bitė gynė lietuvių tautos teises.
Keliant moterų klausimą, buvo gera proga žadinti tautinį susipratimą ir lietu
vių nacijos apsisprendimo teisę ir galimybę. Kas kita, kai savarankiška vals
tybė atstatyta ir joje pradėtas kuriamasis darbas. Dabar labiausiai Bitę jaudi
nantis klausimas - moterų, ypač merginų, per mažas veiklumas. Todėl ji įsta
tymų suteikiamas lygias teises su vyrais linkusi vertinti ne kaip savatikslį pa
siekimą, o kaip atvertą galimybę dar aktyviau moterims (Bitė rašė "moterėms" - Aut.) dalyvauti valstybės valdyme, dirbti švietimo darbą, rūpintis
vaikais ir šeimomis. Suteikiama laisvė - garantija išaugti moters susipratimui
ir jos prisiimamai atsakomybei.
Sakydama kalbą Lietuvos moterų suvažiavime (1938 m.), Bitė vėl grįžta
prie senos, dailiosios lyties sąmonėje netilstančios idėjos: "<...> Moterų
teisių sulyginimas, tai ne atleidimas nuo pareigų, bet tai užtraukimas dar
didesnių ir atsakom i ngesnių" (2:710). Kartu moters išskirtinio vaidmens,
ypač auginant šeimoje vaikus, jų dvasią praturtinant motinos sielos lobiu, ak
centavimas - vėlgi ne dėl jos išskirtinės padėties šeimoje. Kad du skirtingi
(vyras ir moteris) sudaro Šeimą - jokia ne paslaptis. Jie sudaro šeimą ir joje
gyvena ne dėl tarpusavio konkurencijos, pagaliau ne dėl to, kas čia daugiau
teisių įgys, turės įtakingesnę valdžią, kitus privers klausyti. Bitei rūpi ne tokia
teisių, priedermių ir pareigos diferenciacija, o gili šeimos motinos ir tėvo vie
nybė, jos pačios patirta ir išgyventa vaikystės metais Puziniškyje - dovana vi
sam gyvenimui. Šeimoje svarbiau ne atskirybė, o bendrybė - žmonos su vyru
arba motinos su tėvu. Todėl šeimoje įgyta moters lygi su vyru teisė įgalina
prisiimti didesnes pareigas tik tada, kai čia esti dviejų svarbiausiųjų - tėvo ir
motinos -vienybė.
Svarbi dar ir kita problema - šeimos gyvenimo praturtinimas tautiniu ide
alu ar kultūros tradicija. Nepriklausomybės metais, ypač antrame jos dešimt-
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mėtyje, vis augo ir stiprėjo dėmesys tautinio idealo ieškojimui ir suradimui.
Tokio, tautiškojo idealo akcentai buvo nukreipiami į praeitį, į "Aušros" ir
"Varpo" gadynę, į to meto lietuvių šeimas, davusias Lietuvai Simoną Dau
kantą, Antaną Baranauską, Joną Basanavičių, Petrą Vileišį, Vincą Kudirką...

Bitės atmintyje negalėjo būti išdilusi jos tėvo gili pagarba Vileišiui (tėvui),
kurį, rodydamas dukrai, Petkevičius minėjo kaip garbingą valstietį, į mokslą
leidžiantį savo vaikus. Kur Šeimoje tėvų vienybė, kur tautinis susipratimas ir
aukštas mokslo prestižas, ten buvo pati tinkamiausia terpė rastis geriausiems
tautos atstovams. Tai lyg viso Bitės triūso leitmotyvas, kurį ji, kultūrininkė,
pasitaikius progai, vis primindavusi Lietuvos moterims: "<...> Tik bendrai
sukurtame ir uoliai sergstamame šeimos židinyje galėjo ir tegali augti ir bręsti
kilnūs tautos sūnūs ir dukros" (2:710). Lietuvos moters idealas - susipratusi,
darniai Šeimoje su vyru sugyvenanti, labai darbšti, tvarkinga ir rūpestinga
motina. Bebaigiančiai aštuntą dešimtį Bitei vis rūpi Lietuvos moters gyveni
mas, jos dvasinį pasaulį praturtinti tautiniu idealu ir geriausiais nacionalinio
charakterio pavyzdžiais. Dabar Bitė, iŠ metų aukštumos vertindama lietuvių
moterų judėjimo kelią, įžvelgia lietuvės inteligentės svarbą. Tokios moters
idealu ji įvardija Sofiją Kymantaitę-Čiurlionienę, studentę lietuvaitę, kuri "kaip
pirmas spindulys, pranašaująs tėvynei ir moterims šviesesnį rytojų" (2:710).
Suvokta moters idealo svarba tik buvo iškelta, pradėta deklaruoti, bet ne

buvo suskubta jį išskleisti. Šį darbą geriau už Bitę atliko kiti, o ypač tautiškai
susipratę filosofai - Vydūnas, R. Bytautas, S. Šalkauskis, A. Maceina...
Glaudžiausioje sąveikoje su tautinio idealo paieška ir jo svarba buvo gvil
denta nauja negerovės tema - moters stūmimas į prostituciją. 1921 m. gruo
džio 28 d. paskaitoje Pirmajame Lietuvos aboliucionistų suvažiavime G. Petkevičaitė-Bitė siūlo rimtai įsiklausyti į istorijos duotą išmintį. Kur traukiama
moteris į purvą, ten išnyksta moters, šeimynos sargo, idealas - išnyksta tauta,
griuvėsiais virsta ir galingiausia valstybė" (2:645). Įgijus laisvą tėvynę, iškyla
pirmos svarbos klausimas - kova su blogybėmis, pūdančiomis tautą. Viena iš
tokių blogybių - prostitucija. Kad tautos organizmas išliktų sveikas, didelis rū
pestis skirtinas priaugančiai jaunuomenei, jos sielos ir kūno sveikatai.
Bitė kviečia atgaivinti senovės Birutės idealą ir visų močiučių, ėjusių jos
pėdomis, idealą - tautos papročių ir kultūros tradiciją, geriausiai gydančią
tautos organizmą. Ir vėl šioji mintis, palyginti deklaratyviai Bitės išsakyta,
Nepriklausomoje Lietuvoje jau buvo kitų, dar profesionaliau pasirengusių fi
losofų ir pedagogų pradėta skleisti kitame, jau akademiniame kontekste. Bi
tės autoritetingas žodis čia labiau atliko kitą vaidmenį - patvirtino naujo, aka
demiškojo užmojo svarbą. Jos intencija - paremti geras idėjas - buvo reikš-
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minga dėl vieningų to meto inteligentų pastangų sukurti tvirtą tautinio auklė

jimo tradiciją.
G. Petkevičaitės-Bitės, veiklios politikoje moters, tokia pozicija negalėjo
nedaryti įtakos kitiems, dirbusiems tautos ugdymo ir asmenybės formavimo
darbą. Suprantama, senatvės sulaukusi Bitė negalėjo savalaikiškai spręsti šių
visos tautos egzistencijai svarbių klausimų. Ji galėjo būti kitų, jau jaunesnių
ir energingai nusiteikusiųjų autoritetinga skatintoja, jų ieškojimų ir idėjų rė
mėja. Ir tokį vaidmenį tautiško susipratimo viršūnėje esanti Bitė puikiai suvo
kė ir be priekaištų atliko. Vėlgi ji atliko ramiai ir supratingai, be jokių preten
zijų, kaip dera, anot jos pačios, dirbančios tylų kurmio darbą.

Išvados

Žvelgiant į beveik šešis dešimtmečius trukusią Bitės, politikės ir publicis
tės, visuomenininkės ir švietėjos, veiklą, labiausiai jos imponuojantis bruožas
- atvertas naujos veiklos ir idėjų horizontas. Daug ką Lietuvoje ji pirmoji ap
tiko ir savo emocinį santykį su socialine aktualija išsakė. Dargi daugiau - ne
tik kitiems siūlė, kas sunkiausia, spręsti, o pati puolė į sudėtingiausių proble
mų sūkurį.
Veiklos ir minties ryšys - vienas audinys, dailiai nuaustas ilgu, su didele
išmintim ir ryžtinga valia sutvarkytu gyvenimu. Todėl G. Petkevičaitės-Bitės
ieškojimai, orientuoti į tautos ir valstybės pagrindą - šeimą, yra savotiška

idėjų šioje srityje gairė, tautiškąjį sugyvenimo su artimaisiais aplinkoje (su
kitais lietuviais) idealą maitinusi versmė.
Ką rašytoja, publicistė ir visuomenės veikėja nužymėjo, beliko kaip di
džiausiu dvasiniu turtu pasinaudoti. IŠ dalies tai buvo padaryta pirmosios Ne
priklausomybės metais. Bet Šioji galimybė taip ir liko neišsemta dėl tuomet
nesuspėto atlikti triūso - Bitės raštų leidimo, teminių rinkinių sudarymo.
•> Dabarties periodas dėkingesnis - turimi Bitės raštų leidimai atveria tokio,
visuminio tyrinėjimo galimybę. Žinoma, ne be naujos sugestijos - dar ne vis
kas, rūpinantis Bitės atminimu, padaryta, kad lietuviškoji socialinių aktualijų
tradicija galėtų semtis išminties iš šios gyvybingos, išliekamąją vertę turin
čios versmės.
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GABRIELĖ PETKEVIČAITĖ-BITĖ - THE INITIATOR
OF SOCIAL PROBLEMS
Juozas Vytautas UzdUa
Vytautas Magnus University

Summary
Gabrielė PetkeviČaitė-Bitė (1861-1943) was one of the first Lithuanian
women who took an active part in the national rebirth movement. The grandeur and beauty of her works are usually described by calling her an enlightener, a cultural worker, a publicist and a fiction-writer. This hard-working
"bee" (a metaphor used by Vaižgantas) was less appreciated for her contribution to the sphere of sočiai life, and especially for her life-iong (she was very
active for six decades) struggle for the rights of women, children and orphans, for the cherishing of family culture and for the paradigm of healthy
life-style.
The article describes how G.PetkeviČaitė-Bitė raised sočiai problems and
what decisions she suggested for solving importam questions of Lithuanian
national existence. Alongside, her strong influence on others is revealed, her
work for the benefit of national and individual education is highlighted.
Everything, she had asserted and proved, today is of universal significance - the most valuable mode of life is such which is quiet and understandable, without making claims on others and without lamenting over the
hardships brought about by the time and fate.
Key words: education and democratic relations in the statė; harmony
betvveen the parents, problem of a woman in the stale, struggle against
prostitution.
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GYVENTOJŲ UŽIMTUMO IR NEDARBO STATISTIKOS
FORMAVIMASIS BEI DARBO RINKOS TYRIMŲ RAIDA
LIETUVOJE
Arūnas Pocius
Darbo ir socialinių tyrimų institutas

Šiame darbe mėginama nagrinėti gyventojų užimtumo bei nedarbo sta
tistikos raidą Lietuvoje. Apie tai Lietuvos statistikos metraščiuose sukaup
ta nemaža informacijos. Daug dėmesio straipsnyje teikiama darbo rinkos
tyrimams, aptariama anuometinės statistikos būklė bei informacijos rinki
mo šaltiniai, apžvelgiama, kaip kito darbo rinkos tyrinėjimų problematika,

tobulėjo jos pažinimo būdai.

Žinių apie darbo rinką atsiradimas^ jų kaupinio istoriniai aspektai
Tiek gyventojų, tiek gyventojų užimtumo statistikos ištakos glūdi Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės ir carinės Rusijos organizuotoje mūsų krašto gyven
tojų apskaitoje. "Lietuvos statistikos pradžia reikia laikyti tą laikotarpį, kai buvo
pradėtos daryti gyventojų, jų verslo ir turto anketos. Tokios anketos, dažniausiai
epizodinio ir vietinio pobūdžio, buvo daromos dar Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės laikais" (1). Labai svarbūs buvo ir 1790 bei 1897 metų visuotiniai
gyventojų surašymai. Vienaip ar kitaip apskaita buvo susijusi su gyventojų ūki
nės veiklos turiniu (jų užimtumu). Suaugę, darbingi gyventojai, tai visų pirma
ūkinę veiklą vykdantys asmenys, iš kurių būdavo renkami mokesčiai, darbingo
amžiaus vyrai būdavo imami į karinę tarnybą. Aišku, jog nuo užimtų (darbingų)
gyventojų skaičiaus priklausė surenkamų mokesčių apimtis, valstybės ekonomi
nis ir gynybinis pajėgumas. Taigi, gaminantys materialines vertybes gyventojai
visų pirma buvo mokesčių mokėtojai, o gyventojų apskaitos pirmiausia reikėjo
mokesčių surinkimo problemoms spn^sti. Todėl carinės Rusijos sudėtyje esan
čioje Lietuvos teritorijoje didelis dėmesys buvo skiriamas mokestinių gyventojų
(ypač vyrų) sąrašams revizijų metu sudaryti ir parapijų archyvams formuoti (2).

Gyventojų ūkių (kiemų arba dūmų) apskaita Lietuvos Didžiojoje kunigaikš
tystėje buvo atliekama organizuojant jų inventorizacijas.
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Galima sakyti, kad 1919 metai - oficialaus nedarbo atsiradimo priešistorė
nepriklausomoje Lietuvoje. Tų metų gegužės 22 d. buvo priimtas Darbo biržų
įstatymas ir patvirtintos Darbo biržų ir bedarbių registravimo taisyklės.
Tačiau iki 1926 m. darbo biržos buvo spėtos įsteigti tik Kaune ir Šiauliuose.
Kaip teisingai pažymėjo 1996 m. kovo 26 d. išėjusio laikraščio "Darbo biržos
naujienos" redaktorius M.Kuraitis, žemą nedarbo lygį visą prieškario Lietu
vos laikotarpį (pramonėje jis svyravo daugiausia apie 2-3% reikšmes) lėmė
tai, kad bedarbiai iš valstybės paramos sulaukdavo praktiškai tik viešųjų dar
bų forma (3). Apie gana sudėtingą tuometinės Lietuvos ūkio ir darbo rinkos

padėtį kriziniais laikotarpiais byloja dideli mūsų krašto gyventojų emigracijos
mastai. Daug neturinčių darbo žmonių, siekdami geresnio gyvenimo, kasdie
ninio duonos kąsnio išvyko ieškoti į Ameriką.
Tam tikra prasme unikali padėtis susiklostė tarybiniais metais. Lietuvos
statistikos departamento generalinio direktoriaus P. Adlio nuomone, Šiuo lai
kotarpiu buvo pasiektas (tiksliau pasakius imituotas) visiškas gyventojų už
imtumas, bet jis dangstė neefektyvų darbo jėgos naudojimą (4). Faktiškai ne
tyrinėta sfera - tuometinės šalies gyventojų užimtumo duomenų palyginamu
mo su šiuolaikinės darbo rinkos užimtumo rodikliais problema.

Užimtumo situacija ir statistikos būklė tarpukario Lietuvoje
Vienas iš pagrindinių duomenų šaltinių apie gyventojų užimtumą - gy
ventojų surašymų duomenys. 1923 m. gyventojų surašymo programoje nema
žas dėmesys buvo skirtas klausimams, tiesiogiai susijusiems su darbo rinkos
problematika. Apie tai byloja Šie klausimai: pagrindinis ir antraeilis užsiėmi
mas; kur dirba - pramonėje, namie ar įstaigoje; ar turi darbą, nekilnojamąjį
turtą (5-6).
Surašymo duomenimis, pagrindinė darbo sritis buvo žemės ūkis. Jame
dirbo net 76,7% šalies užimtų gyventojų. Kituose versluose dirbo 10,1%
užimtųjų, pramonėje amatuose - 6,4 %, viešojoje tarnyboje ir laisvose profe
sijose - 3,2 %, prekyboje ir kredite - 2,5 %, transporte ir susisiekime - 1,1 %
(7). Taip buvo pasiskirstę savarankūs1 (užimti) Šalies gyventojai. Jų buvo
1473 tūkst. (tai sudarė 68% visų šalies gyventojų). Beveik trečdalis gyvento

jų buvo nesavarankūs (32%). Moterų savarankumo lygis (užimtųjų lygina
masis svoris gyventojų skaičiuje) beveik nesiskyrė nuo vyrų - siekė 67,5 %

1 Tuometiniuose Lietuvos Statistikos metraščiuose gyventojai buvo skirstomi į savarankius ir
nesavarankius
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Oficialiame statistikos rinkinyje taip pat paskelbti naujesni duomenys (vadi
namieji apskaitliavimo2 duomenys 1929 m. sausio 1 d.)- Tačiau vargu ar juos
galima laikyti patikimais (8). Buvo skaičiuojamas vadinamasis tautos darbin
gumo koeficientas (dirbančiųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis). Lie
tuvoje jis buvo lygus 1,15 (Latvijoje - 0,95, Estijoje - 0,84). Pernelyg "išpūs

tą" šio rodiklio reikšmę mūsų šalyje lėmė tai, jog per 1923 m. visuotinį gy
ventojų ir verslo surašymą prie užimtųjų buvo priskirta labai daug dirbančių
jų šeimos narių (net 45,7 %).

Padėtis žemės ūkyje
Lietuva ilgą laiką buvo agrarinė valstybė su išvystytu žemės ūkiu. Tad ne
nuostabu, kad, 1923 m. gyventojų surašymo duomenimis, Žemės ūkyje dirbo
net apie tris ketvirtadalius užimtų šalies gyventojų. Užimtų moterų Šioje sfe
roje buvo daugiau negu vyrų (77,5 % visų užimtų moterų). Žemės ūkyje vyra
vo rankų darbas. Jubiliejiniame leidinyje "Lietuva skaitmenimis" (19181928 m.) buvo rašoma, jog "svarbiausias Lietuvos gyventojų verslas yra žem
dirbystė, šalia kurios nemaža reikšmės turi gyvulininkystė. Kitos žemės ūkio
šakos, kaip antai: daržininkystė, sodininkystė ir paukštininkystė yra silpnai
išplitusios ir savarankiškos reikšmės tik kai kuriuose priemiesčių regionuose
teturi" (9:36).
Nurodoma, jog tuometinės Lietuvos žemės ūkyje nuolat būdavo jaučia
mas darbo jėgos stygius. "Miesto bedarbiai į kaimą ėjo dirbti labai nenoriai.
Nelabai paisyta netgi tokios aplinkybės, kad kaime, ypač vasaros metu, buvo
galima uždirbti daugiau, nei mieste viešuosiuose darbuose" (3). Todėl tam
tikra prasme lyg ir būtų galima sakyti, jog nedarbas kaime tarsi neegzistavo
(arba jo lygis buvo minimalus). 1923 m. surašymo duomenimis, žemės ūkio
darbininkų skaičius buvo pakankamai didelis (242 tūkst.). Jie sudarė 22 % ša
lies žemės ūkio darbuotojų, o Šeimininkų buvo 23 %, dirbančių šeimos narių
-55% (8).

Užimtumo pramonėje pokyčiai
Nors šalyje vyravo žemės ūkis, tačiau ir Lietuvoje augo miestai, pradėjo
irti tradicinei kaimietiškai visuomenei būdinga šeima (10). Viena iš pagrindi2 Lietuvos statistikos metraštyje vartojamas terminas
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nių vykstančių pokyčių priežasčių - pramonės vystymasis. Šalies pramonės
struktūros formavimasis priklausė nuo įvairių veiksnių. Dar Lietuvai esant
Rusijos imperijos dalimi, kai kurios pramonės šakos, ypač odos ir metalo,
labai išaugo ir jų gamyba žymiai pranoko vietinės rinkos paklausą. Atvirkš
čiai, kitos pramonės šakos, net stipriai susijusios su Lietuvos žemės ūkiu, ne
galėjo plėtotis dėl pramonės rajonų konkurencijos ar dėl Rusijos ekonominės
politikos. Pasaulinio karo metu šalies pramonė buvo beveik visiškai sunaikin
ta. Tačiau po karo ji gana greitai atsigavo. Didžiosios Lietuvos3 pramonės at
kūrimą rodo šie turėjusių verslo liudijimus įmonių skaičiai: 1920m. - 2474,
1921m.-4011, 1922m.-4933, 1923m.-5402, 1924m.-5419, 1925 m.5941, 1926m. - 5164, 1927m. - 5437, 1928m. - 5742 įmonės (9). Statisti
kos leidinys "Lietuva skaitmenimis" (1918-1928 m.) byloja apie pramonėje
vykusius struktūrinius pokyčius. "Palyginti su prieškariniais laikais labai yra
sumažėjusi metalo bei mašinų, miškų ir odos pramonės gamyba, toliau alaus
ir spirito. Metalo bei mašinų pramonėje dabar darbininkų dirba dviem tūks
tančiais mažiau negu prieš karą. Apie 500 darbininkų mažiau dirba ir miško
pramonėje. <...> Senose, stambiose pramonės šakose dabar darbininkų dirba
mažiau, bet užtat padidėjo darbininkų skaičius daugelyje kylančių pramonės
šakų". Ypač sparčiais tempais pokario metais buvo plėtojama tekstilės, che
mijos bei poligrafijos pramonė. 1923 m. gyventojų surašymo duomenimis, ša
lies pramonėje (kartu su amatais ir statyba dirbo 94,7 tūkst. žmonių, samdo
mųjų darbuotojų (darbininkų ir tarnautojų) buvo 47,5 tūkst. Būtina pabrėžti,
jog šakiniu požiūriu pramonės darbuotojai nebuvo iSskirti kaip atskira homo
geninė grupė. 1924-1926 m. "Lietuvos statistikos metraštyje" paskelbtas bend
ras pramonės darbuotojų skaičius 1926m. jau siekė 110,3 tūkst.
Apie Šalies industrializacijos mastus galima spręsti iŠ samdomų darbuo
tojų pramonės įmonėse skaičiaus dinamikos. Nuo 1931 m. vidurio iki 1936 m.
pradžios darbuotojų skaičius pramonėje padidėjo 7,8 %4, Kaune - net 25,5 %
Didėjimo tempai galėjo būti ir dar spartesni jeigu ne Pasaulinės ekonominės
krizės pasekmės. Ypač greitai darbuotojų skaičius šalyje kito 1936-1938 m.
Vien tik per šiuos trejus metus jis padidėjo net 46% 1939 m. pradžioje šalies
pramonėje dirbo 38,2 tūkst. samdomų darbuotojų. Kaip kito darbininkų skai
čius 1927-1939 m., įvairiose ūkio Šakose, rodo žemiau pateikta diagrama.

3Tuometinė Šalies teritorija be Klaipėdos krašto
4Užimtumo dinamikos analizė 1931-1938 m. apima tik samdomų darbuotojų skaičių
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1 diagrama. Darbininkų skaičiaus dinamika pagal pramonės šakas
1927-1929 m.

Nedarbas ir darbo biržų statistika

Atsiradus nedarbui, iškilo būtinybė registruoti šį reiškinį. Ši galimybė at
sirado tik susikūrus darbo biržoms. Jos buvo kuriamos siekiant sušvelninti
nedarbo pasekmes. Norint žinoti tikrąją padėtį darbo rinkoje, reikalinga darbo
biržų statistika. Siekiant išspręsti ieškančių darbo žmonų pateikiamos infor
macijos patikimumo problemą, biržose buvo neregistruojami asmenys, negy
venantys jos aptarnaujamoje teritorijoje, taip pat neišgyvenę toje vietoje nu
statyto laiko. Pateikiamas bedarbių žinias turėjo patikrinti savivaldybių atsto
vai, darbo inspektoriai ir, jeigu prireikdavo, policija. Kas trys dienos bedar
biai turėdavo atvykti į biržą persiregistruoti. Lyginant su dabartine tvarka,
bedarbių registracijos sąlygos labai griežtos, tačiau jau tada buvo bandoma
ryžtingai atsiriboti nuo netikrų bedarbių. Jeigu užregistruoti bedarbiai pasiū
lytos darbo vietos per vieną dieną neužimdavo, jie būdavo braukiami iš be

darbių sąrašų (3). Ilgą laiką oficialūs bedarbių skaičiaus rodikliai Lietuvos
statistikos metraščiuose nebuvo publikuojami. Duomenys apie nedarbą pradėti
skelbti tik paskutiniuose statistikos rinkiniuose. Habil.dr.J.Grėska straipsnyje
"Lietuvos Respublikos statistikos formavimasis ir darbai 1919-1940m." nu
rodė, jog Tautų sąjungos 1937-1938 m. statistikos metraštyje nėra statistikos

duomenų apie darbą ir nedarbą Lietuvoje (11).
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Darbo rinkos statistikos plėtojimo ypatybės
Tarpukario Lietuvoje pradėjo formuotis darbo rinkos statistikos tradicijos.
Pagrindinės jos plėtojimo priežastys daugiausia susijusios su išaugusiu statis
tinės informacijos poreikiu praktiniams tikslams. Darbo rinkos statistikos at
siradimą sąlygojo nedarbas. Tačiau užimtumo ir nedarbo statistikos požiūriu
nebuvo savarankiškos, griežtai specializuotos statistikos krypties tuometinėje
valstybinės statistikos sistemoje (pavyzdžiui, žinios apie nedarbo statistiką
Lietuvos statistikos metraščiuose pateikiamos skyriuje apie pramonę; infor
macija skelbiama nuo 1936 m.). Iš kitos pusės, darbo biržų kaupiamus duo
menis apie nedarbą galima laikyti atskira žinybinės statistikos sfera. Tai ne
darbo statistikos pradžia. Vystantis ekonomikai, jaunai Lietuvos valstybei rei
kėjo tikslių duomenų apie atskiras ūkio sritis. Tokios pagrindinės sritys, ku
riose atsispindėjo gyventojų užimtumo būklė, buvo pramonė ir žemės ūkis.
Išsamesnį vaizdą apie gyventojų užimtumo struktūrą ūkio šakose galima susi
daryti remiantis 1923 m. gyventojų surašymu, nors, mūsų nuomone, pateikia
mi darbo rinkos duomenys buvo daugiau fragmentinio pobūdžio. Nepaisant
to, informacija apie gyventojų užimtumą pramonėje buvo tikrai palyginti iš
sami. Duomenys apie darbuotojų skaičių ir sudėtį gaunami iš verslo statisti
kos (įmonių, ūkių ar verslo įmonių surašymų). Be to, verslo žinios buvo ren
kamos "atliekant specialųjį darbininkų surašymą (pasirenkant tiesioginį indi
vidualųjį stebėjimo metodą arba tenkinantis netiesioginiu būdu - įrašais iš re
gistracijos knygų, iš darbo inspekcijos organų ir pan.)" (12). Netyrinėtas kitas
įdomus duomenų apie darbuotojus Šaltinis- socialinio draudimo duomenys.
Pagrindinis nedarbo statistikos tyrimo objektas - bedarbis. Tačiau ši sąvo
ka nebuvo apibrėžta aiškiai ir tiksliai. "Bedarbiu buvo laikomas tik toks dar
bininkas (t. y. mokama bedarbio pašalpa), kuris be darbo yra išbuvęs tam tik
rą laiko minimumą". IŠ apibrėžimo neaišku, "kokio amžiaus asmenys galėjo
būti laikomi bedarbiais ir kaip aktyviai jie ieškojo darbo". Buvo siūloma ste
bėti tik tuos darbo neturinčius darbininkus, kurie darbo neteko ne dėl savo
kaltės (12: 166). Manome, jog griežtų kriterijų nebuvimas nustatant bedarbio
statusą bei jo suteikimo apribojimai (pvz., sėslumo cenzas) sumažino tikrąjį
nedarbo mastą šalyje. Statistika turėtų atspindėti realią, o ne pagražintą situa
ciją darbo rinkoje. Todėl nevertėtų tuometinės nedarbo statistikos idealizuoti.
Galima sakyti, jog painiava nustatant bedarbių skaičių egzistavo ir po nepri
klausomybės atkūrimo, pirmoje šio dešimtmečio pusėje. Toli gražu ne vi
siems darbo biržose užsiregistravusiems darbingo amžiaus nedirbantiems as
menims buvo suteikiamas bedarbio statusas. Ši problema buvo sėkmingai iš-
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spręsta 1996metais priėmus naująjį Lietuvos Respublikos bedarbių rėmimo
įstatymą.
Būtina pabrėžti, jog darbo rinkos statistika tarpukario Lietuvoje apėmė tik
vieną darbo problematikos krypčių. IŠ jų vertėtų paminėti ir tas sritis, kurios
nebuvo aptartos: darbo laikas; darbo alga ir atlyginimas; darbo sutartys; dar

bo konfliktų (streikų ir lokautų statistika); kitos darbo sritys (darbo inspekcijų
ir teismų statistika, darbo organizacijų statistika; darbininkų socialinio drau

dimo statistika) (12). Daugelis šių darbo statistikos krypčių dabartiniam
mokslui menkai težinomos. Norint sudaryti tiriamo reiškinio sociologinį por
tretą, reikia giliau suvokti ne tik jo prigimtį, bet ir statistinės informacijos su
siformavimo šaltininių istorines ištakas. Vertėtų nuodugniai ištirti tuometinės
darbo algos įvertinimo problemas. Pasak prof. A. Rimkos: "Darbo statistika
be algos statistikos būtų tik rėmai be reikalingo paveikslo" (13:440).

Darbo rinkos tyrimai ir statistikos formavimasis
atkūrus nepriklausomybę
Atkūrus nepriklausomybę, vėl atsirado nedarbo problema. Galima sakyti,
jog tuo metu prasidėjo tikra socialinių tyrimų era darbo rinkos srityje. Su spe
cialiais sociologiniais tyrimais juos tiesiogiai sieja anketinės apklausos meto
das. Dažnai anketines apklausas atlieka įvairios darbo rinkos problemas ti
riančios institucijos (Lietuvos darbo birža, Darbo ir socialinių tyrimų institu
tas, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba ir pan.). Atsiradus darbo rinkai,
buvo formuojama ir darbo rinkos statistika. Statistikos departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau - Statistikos departamentas) nuo
1994 metų du kartus per metus atlieka darbo jėgos tyrimus. Jų rezultatai ir ty
rimo tobulinimo problemos paprastai skelbiami tiek populiariojoje spaudoje,
tiek moksliniuose žurnaluose (14-15). Pamažu gerėja atliekamų tyrimų koky
bė, didėja jų patikimumas. Dažniau pasikliaujama šių tyrimų rezultatais. Dar
bo rinkos problemos glaudžiai susijusios su darbo užmokesčiu ir darbo kaina.
Įdomūs tyrimų rezultatai, apibūdinantys darbo kainos struktūrą ir darbo už
mokesčio diferenciaciją, bei teoriniai samprotavimai pateikti J.Zarembaitės
straipsniuose (16).
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Nedarbo įvertinimo problemos
Daug diskusijų sukelia nedarbo (bedarbių skaičiaus) rodiklių skirtumai.
Darbo jėgos tyrimuose nustatytas bedarbių skaičius gerokai viršija darbo bir
žose užregistruotą. Kartais sakoma, jog EUROSTAT'o vartojami sąvokų "be

darbiai" ir "užimtieji" apibrėžimai neatitinka mūsų šalyje galiojančių įstaty
mų kai kurių nuostatų (pvz., bedarbių rėmimo ir pan.), tyrimo metu gauti re
zultatai neturi išliekamos mokslinės ir praktinės svarbos (17). Prieštaraujant
šiam teiginiui, galima tvirtinti, jog darbo jėgos tyrimuose visiškai nekeliamas
tikslas derinti sąvokų "bedarbiai" ir "užimti gyventojai" su šalyje galiojan
čiais įstatymais, tyrimo tikslas - gauti patikimą informaciją apie situaciją dar
bo rinkoje, o dėl praktinės svarbos autorius prieštarauja pats sau, straipsnio
pradžioje tvirtindamas, jog "tyrimo privalumas yra tas, kad apklausiant gy
ventojus galima patikimai įvertinti užimtųjų, bedarbių ir ekonomiškai neak
tyvių gyventojų skaičių, atsižvelgiant į EUROSTAT^o reikalavimus". Taigi
jie atliekami vadovaujantis tarptautiniais užimtumo statistikos standartais.
Užsienio šalių patirtis rodo, jog yra du pagrindiniai duomenų apie darbo rinką
Šaltiniai: oficiali darbo biržų statistika ir darbo jėgos tyrimų duomenys. Jie
vienas kitam neprieštarauja, jie papildo vienas kitą. Ne taip, kaip darbo biržų
statistikoje, darbo jėgos tyrimuose atsižvelgiama ir į nesikreipiančius į TDB
(teritorines darbo biržas) bedarbius, kurie darbo ieško savarankiškai. Skirtu
mas tarp darbo jėgos tyrimuose gauto ir darbo biržose užregistruoto bedarbių
skaičiaus rodo slapią nedarbą. Tiek slaptas, tiek registruotas nedarbas atspin
di skirtingus vieno ir to paties reiškinio aspektus (žr. 1 lentelę). Didelė dalis
ieškančių darbo asmenų į šalies darbo biržas nesikreipia, o darbo ieško sava
rankiškai, -jie patys pajėgūs konkuruoti darbo rinkoje be valstybės pagalbos.
Tačiau daug netekusių oficialaus darbo žmonių nors ir nesugeba jo susirasti,
bet tam tikru laiko (apskaitos) momentu nepatenka į užsiregistravusiųjų dar
bo biržose asmenų skaičių arba nenori naudotis TDB paslaugomis. Tai viena
iš svarbiausių slapto nedarbo formų. Taigi šią specifinę slapto nedarbo at
mainą sudaro žmonės, galintys ir norintys dirbti, tačiau nesiregistruojantys
įdarbinimo tarnybose ir nepatenkantys į bedarbių skaičių (18:81). Šis reiški
nys plačiai paplitęs ir kitose Rytų Europos Šalyse. Paskutinio tyrimo duome
nimis, registruoto nedarbo dalis Lietuvoje sudarė 60 %5, o slapto nedarbo 40% 1999 metų lapkričio mėn. šalies TDB buvo užsiregistravę 169 tūkst. be
darbių, o darbo jėgos tyrimų duomenimis, bedarbių skaičius siekė 282 tūkst.

J Įvertinta kaip bedarbių skaičiaus procentinis santykis darbo biržos ir darbo tyrimų
duomenimis, likusioji (neregistruotų) bedarbių dalis sudaro slaptą nedarbą
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Slapto nedarbo dalis, lyginant 1999m. lapkričio ir 1994 m. rugsėjo mėn., su

mažėjo nuo 82 % iki 44 %. Tai liudija, jog gana sparčiai auga valstybinių ins
titucijų kontroliuojama darbo rinkos dalis (rodo darbo rinkos legalizavimo
procesą). Netekę darbo, vis daugiau žmonių kreipiasi į darbo biržas. Darbo
jėgos tyrimai (lyginant 1999 m. ir 1994m. anketinių apklausų rezultatus) rodo
ryškėjančią bendro bedarbių skaičiaus mažėjimo tendenciją, išimtis - pasku
tinieji metai, kai bedarbių skaičius ėmė augti (žr. 1 lentelę).
1 lentelė. Oficialaus ir slapto nedarbo dinamika

1994 m. rugsėjis
1995 m. rugsėjis
1996 m. rugsėjis
1997 m- rugsėjis
1998 m. gegužė
1998 m- lapkritis
1999 m. gegužė
1999 ra. lapkritis

Bedarbiu skaičiaus rodiklio (lūksl. gw.)
išviso •
Oficialus
Slaptas
nedarbas*1"
nedarbas
347
61.3
286
347
107.4
240
317
112.5
205
256
99.1
157
262
110.2
152
256
114.5
141
245
138.4
107
282
168.9
113

Šlapio nedarbo dalis (%)

82
69
65
62
58
55
44
40

* Darbo jėgos tyrimų duomenys.
** Darbo biržos duomenys.

Skaičiavimų šaltiniai: 19, kitų darbo jėgos tyrimų duomenys
Pastaba: Tarp anksčiau skelbtų 1994 ir 1995 metų rugsėjo mėnesių darbo jėgos
tyrimų duomenų ir lentelėje pateiktų metinių vidurkių pastebimas labai didelis skir
tumas. Tų metų rugsėjo mėnesio apklausų duomenimis, bedarbių skaičius siekė atitin
kamai 218 ir 247 tūkst. (20:33).

Gyventojų užimtumo charakteristikos
Mūsų Salyje įsigalėjusi nuostata darbo rinką vertinti kaip vientisą abstrak
čią visumą. Dažniausiai situacija vertinama pagal tai, kaip keičiasi darbo bir
žose registruotų bedarbių skaičius. Tik retkarčiais atsižvelgiama ir į užimtu
mo pokyčius. Todėl vertinant situaciją darbo rinkoje, mūsų Šalyje formuojasi
prasta tradicija apsiriboti tik nedarbo proceso analize. Užimtumo pokyčių pa
prastai nepaisoma - užmirštama, kad užimtumo kitimas yra nedarbo mastą

sąlygojanti priežastis.
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Atskiros sąvokos
Užimti gyventojai - tai dirbantys gyventojai visų nuosavybės formų įmo
nėse, įstaigose ir organizacijose, asmenys, turintys darbą, bet ataskaitiniu lai
kotarpiu laikinai nedirbantys dėl traumų, ligų, ligonių slaugymo, kasmetinių
ir neapmokamų atostogų, darbo trūkumo, prastovų. Šiai kategorijai taip pat
priskiriami karinę tarnybą atliekantys asmenys (21:5).
Atsižvelgiant į sudėtingą šalies darbo rinkos mechanizmą, išskirkime pa
pildomas užimtumo kategorijas, kurios geriau atspindi darbo rinkos struktū
ros segmentus šalyje. Pirma kategorija - apdrausti darbuotojai - tai asmenys
už kuriuos mokamos socialinio draudimo įmokos. Antra kategorija - neap
drausti darbuotojai - tai asmenys, nemokantys socialinio draudimo įmokų.
Kartu pažymėtina, kad neapdraustų darbuotojų negalima tapatinti su užimtais
neoficialioje darbo rinkoje. Pavyzdžiui, ūkininkai iki naujojo Pensijų įsta
tymo įsigaliojimo 1995 m. valstybiniu socialiniu draudimu draustis nepriva
lėjo. Nesidraudė "Sodros" draudimu ir kai kurios kitos užimtų gyventojų ka
tegorijos. Į apdraustų darbuotojų skaičių paprastai nepatenka smulkaus žemės
ūkio sektoriaus atstovai (turintys 2-3 ha. žemės). Tarp jų yra labai daug pen
sinio amžiaus asmenų. Į Šią darbuotojų kategoriją patenkančių žmonių skai
čių galima nustatyti remiantis specialiais darbo jėgos tyrimais, nors Statisti
kos departamentas informacijos apie juos nepateikia. Be to, į apdraustų dar
buotojų skaičių nuo 1995 m. pateko iki tol "Sodros" draudimu nedraudžiamos
kategorijos: Vidaus reikalų ministerijos ir Krašto apsaugos tarnybos pareigū
nai, karininkai ir būtinos karinės tarnybos kariai. Jie kiek padidino bendrą
apdraustų užimtųjų skaičių. Iki 1999 m. į "Sodros" apskaitą nepateko patenti
ninkai (pagal patentą dirbantys asmenys).

Užimtųjų skaičiaus nustatymas
Užimtųjų skaičių mūsų šalyje Statistikos departamentas šiuo metu nustato
dviem būdais.
1.Naudojant balansinius skaičiavimus ir ekspertinius vertinimus, kurie
remiasi įmonių ir organizacijų ataskaitomis. Atskirai nustatomas ūkininkų
ir jiems padedančių asmenų skaičius.
2.Atliekant darbo jėgos atrankinius tyrimus.
Kadangi rodikliai nustatomi remiantis skirtingais duomenų šaltiniais, skir

tingomis metodikomis, jų reikšmių skirtumų interpretacija gali būti tik apy
tikrė: manome, jog pagrindinės skirtumų priežastys - gyventojų užimtumas
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žemės ūkyje ir neoficialioje darbo rinkoje. Tačiau duomenys apie gyventojų
užimtumą žemės ūkyje kol kas yra gana paviršutiniški, nors šakinė gyventojų
užimtumo statistika pakankamai turininga. Užimtumo rodiklių nesutapimą
gali sąlygoti ir psichologiniai veiksniai, lemiantys darbo jėgos rezultatus.
Kaip skiriasi užimtųjų skaičiaus rodikliai skirtingų šaltinių duomenimis,
rodo 2 diagrama.
2 diagrama. Dirbančiųjų skaičius skirtingų šaltinių duomenimis, lyginant
su darbingo amžiaus gyventojais, 1998 m.

Darbingo amžiaus gyventojų skaičius (2142 tūkst.)
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Analizuojant ir prognozuojant darbo rinkoje vykstančius procesus, iškyla
natūralus klausimas, kaip kinta užimtų gyventojų skaičius šalyje? Tai bene
svarbiausias situaciją darbo rinkoje apibudinantis rodiklis6, nors jam populia
riuose straipsniuose ir mokslinėje spaudoje neskiriama pakankamai dėmesio,
apsiribojama vien tik nedarbo analize. Kai šiuolaikinis rinkos ūkis nesusifor
mavęs, Statistikos departamento skaičiuojamas dirbančiųjų skaičiaus rodiklis

6 Įvertintas kaip užimtųjų ir apdraustųjų skaičiaus skirtumas. Pastarąjį rodiklį galima nustatyti ir
kitokiu būdu, bandant atsižvelgti į paslėptą darbo rinkos dalį

ARŪNAS POCIUS 191

negali būti visiškai tikslus gyventojų užimtumo įvertinimo kriterijus. Bet tam
esama objektyvių priežasčių - užimtųjų skaičių lemia dėl informacijos stokos
sunkiai įvertinama darbo rinkos dalis, t y. "statistinis Šešėlis". Jį meta įmonės
(savarankiškai dirbantys asmenys), kurios neįregistruoja verslo, valstybinėms
institucijoms nepristato ataskaitų apie darbo rezultatus, nerodo veiklos rezul
tatų, slepia nelegaliai samdomus darbuotojus ir pan. Tačiau tai nėra kokia
ypatinga ir išskirtinė mūsų statistikos "juoda dėmė". Ši problema daugiau ar
mažiau būdinga visoms Rytų Europos šalims, kuriose didelę įtaką turi Šešėli
nė ekonomika. Nepaisant to, jog aptariamą rodiklį nustatyti sudėtinga (prabė
gus nemažam laiko tarpui, statistiniuose rinkiniuose dažniausiai būna patei
kiami išankstiniai duomenys, kurie neretai gali būti tikslinami), jis iš esmės
teisingai atspindi gyventojų užimtumo tendencijas. Suirus senajai ištisinės
statistinės atskaitomybės sistemai, duomenų apie gyventojų užimtumą Statis
tikos departamentui įmonės arba iš viso nepateikdavo, arba jie būdavo nepa
kankami tikslioms aptariamo reiškinio tendencijoms nustatyti. Griūnant stam
biajam ūkio sektoriui, vis spartėjančiais tempais kūrėsi smulkusis, apie kurį
surinkti informaciją ypač sudėtinga. Tokiomis sąlygomis ypač išaugo darbo
jėgos tyrimų atlikimo būtinybė. Pasak V. Motiekaitienės, "tačiau ir gyventojų
apklausos metu ne visi respondentai, ypač užimti šešėlinėje ekonomikoje, pa-

Kiti duomenų šaltiniai
Anksčiau aptartus darbo rinkos (gyventojų užimtumo) rodiklius galima
sieti su oficialia statistika. Dabar aptarsime kitus statistikos šaltinius, kurie
iliustruoja situaciją darbo rinkoje. Vieni jų yra oficialūs Statistikos departa
mento duomenys, atskleidžiantys atskirus darbo rinkos (gyventojų užimtumo)
aspektus, tačiau jie nustatomi ne pagal užimtumo standartus atitinkančią me
todiką, kaip tai daroma darbo jėgos tyrimuose. Jų gavimo metodika atspindi
kitų statistikos sferų standartus bei tikslus. Prie šių šaltinių reikėtų priskirti

informaciją apie ūkininkus (žemės sklypų savininkus), kurią kaupia Žemės
ūkio ir aplinkos apsaugos skyrius. Vidutinio sąrašinio darbuotojų skaičiaus
dinamikos indeksus pagal pramonės Šakas nustato pramonės skyrius. Ypač
reikšmingi darbo statistikos skyriaus duomenys. Jame specialiais tyrimais nu-
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statomas darbuotojų skaičiaus pasiskirstymas pagal darbo užmokestį ir pan.
Mokslinių tyrimų požiūriu svarbi "Įmonės pagrindinių finansinių rodiklių

ataskaita F01 leidžia nustatyti darbuotojų pasiskirstymą pagal įmonių dydį
bei regionus (23:4). Informacija apie smulkias įmones kaupiama individualių
(personalinių) įmonių deklaracijose. Be to, analizuojant darbo rinkos proble
mas, gali praversti ir namų ūkių tyrimai, kuriais nustatomi gyvenimo lygio
rodikliai. Kiti duomenys - žinybinės statistikos informacija.

Darbo jėgos atrankinių tyrimų projekto tobulinimo problemos
1997 m. gegužės mėn. Statistikos departamente buvo apsvarstytas tuome
tinio Demografinės ir gyventojų užimtumo statistikos skyriaus paruoštas nau
jas Darbo jėgos atrankinių tyrimų projektas. Projektas naudingas tuo, jog įgy
vendintos jo nuostatos turėtų leisti ne tik nustatatyti šalies gyventojų ekono
minį aktyvumą, bet ir įvertinti daugybę darbo rinkos rodiklių, kuriuos gauti
įprastiniu ištisinio stebėjimo būdu, pildant statistines ataskaitas būtų labai
brangu arba iš viso neįmanoma. Tai padėtų sutaupyti daug finansinių išteklių.
Tačiau nereikėtų sumenkinti ir pakankamai patikimos Žinybinės statistikos:
"Sodros" ir mokesčių inspekcijos duomenų apie darbuotojų (įmokų mokėto
jų) ir mokesčių mokėtojų skaičių. Jos panaudojimas (ypač rajonuose) nusta

tant užimtųjų skaičių ateityje tik padidintų galutinių skaičiavimų rezultatų pa
tikimumą. Vis dėlto tyrimo projekte mes susiduriame su dviem labai reikš
mingomis metodologinio pobūdžio problemomis.
Vadinamųjų "trihektarininkų" problemą galima išspręsti nepriskiriant jų
prie užimtųjų, išskyrus tuos atvejus, jei žemės ūkio produkcija auginama par
davimui. Būtina juos išskirti atskira eilute. Analogiška atskira eilute reikėtų
parodyti parduodančius produkciją smulkaus Žemės ūkio sektoriaus atstovus
(ūkio apimtis 2-3ha), priskiriant juos prie ekonomiškai aktyvių gyventojų. Iš
skyrimo kriterijus - gamyba pardavimui.
Kita problema - darbdaviai. Pagal mūsų šalyje galiojančius įstatymus,
prie darbdavių reikėtų priskirti visus asmenis, kurie samdo darbuotojus. Ta
čiau EUROSTAT'as, norėdamas palyginti Europos šalių duomenis, pagei
dauja išskirti tik tuos samdančius darbuotojus asmenis, kurie valdo kontrolinį
akcijų paketą, t. y. privačią nuosavybės teisę turinčius ir savo įmonėje dirban
čius darbdavius. Norint suderinti šį prieštaravimą, mūsų statistikos rinki
niuose galima išskirti du rodiklius: visi samdantys darbuotojus darbdaviai; iš
jų - turintys privačią nuosavybės teisę darbdaviai (valdantys kontrolinį akcijų
paketą), Šį rodiklį pateikiant tarptautiniams statistikos organams.
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Kaip jau minėta anksčiau, vertinant padėtį šalies darbo rinkoje apsiribo
jama nedarbo rodikliais, užimtumo pokyčių dažniausiai nepaisoma. Pateiksi
me nemažai argumentų, kurie skaitytojui gali sukelti nemažai abejonių apie
glaudų ryšį tarp gyventojų užimtumo ir nedarbo rodiklių.
Pirma. Spaudoje neretai painiojamos sąvokos "užimtumas" ir "nedarbas".
Oficialusis nedarbas yra tik institucinė gyventojų užimtumo mažėjimo išraiš
ka arba pasekmė. Juk tokiu atveju žmogiškąja prasme svarbiausia yra darbo
vietų netekimas, o turimi duomenys neretai rodo kitokias tendencijas. Pavyz
džiui, lyginant 1999 m. III ketv. ir 1996 m. III ketv. vidurkius matyti, jog
"Sodros" apdraustų darbuotojų skaičius šalyje faktiškai nepakito, nors darbo
biržose užsiregistravusių bedarbių pagausėjo net 25 % Analogiško pobūdžio
neatitikimus galima pastebėti lyginant 1997 m. IV ketv. ir 1996 m. IV ketv.:
apdraustųjų skaičius padidėjo 2 %, bedarbių - 10 % Vadinasi, realus nedarbas
padidėti negalėjo. Šį prieštaravimą galima aiškinti darbo rinkos legalizavimo
pradžia. Gausėjo įsidarbinančių oficialiai žmonių (jie pereina iš neoficialio
sios darbo rinkos į oficialiąją). Taigi apdraustų darbuotojų gausėjimą galima
aiškinti kaip konkurencijos tarp oficialiosios ir neoficialiosios darbo rinkos
rezultatą, dėl to pradėjo mažėti nelegalus darbas.
Antra. Detalesnė darbo rinkos procesų analizė rodo, kad nedarbo lygio
svyravimai metų bėgyje turi sezoninį (laikiną) pobūdį ir neretai neparodo tik
rųjų, ilgalaikių darbo rinkoje vykstančių transformacijų. Darbo biržos duome
nys rodo, jog nedarbo lygis šalyje kinta periodiškai. Spaudoje tai paprastai
siejama su šildymo sezono metu išaugusiu pažymų poreikiu. Svarbus ir gy
ventojų užimtumo sezoniškumo veiksnys. Tai beveik netyrinėta darbo rinkos
sfera. Tačiau toli gražu ne visiems šalies rajonams (miestams) būdingas ryš
kus nedarbo svyravimų sezoniškumas. Kaimiškuose regionuose darbo jėgos
pasiūla išauga žiemos sezono metu. Šaltuoju metų laiku kai kurie žemės ūkio
produktai perdirbami (pvz. cukriniai runkeliai). Pasibaigus darbymečiui že
mės ūkyje, kaimo darbininkai turi daugiau laiko užsidirbti papildomai. Be
darbių antplūdį vasarą sumažina išaugęs sezoninių žemės ūkio darbų poreikis
kaime. TDB nustoja lankytis ir miško gėrybes renkantys asmenys. Ypač ryš
kus nedarbo sezoniškumas pajūrio miestuose, kurortuose. Juose nedarbo lygis
per metus gali pakisti net 2-3 kartus.
Trečia. Atskirais laikotarpiais (iki 1999 m. I ketv. pabaigos) oficialus (re
gistruotas) nedarbas didėjo daugiausia ne dėl bankrotų ar padidintos minima
lios algos, o dėl to, kad oficialūs bedarbiai turi teisę mažiau mokėti už komu
nalines paslaugas ir valstybės lėšomis yra draudžiama jų sveikata (Į997 m.
antrąjį pusmetį - 1998 m. I ketv. nedarbo lygis padidėjo nuo 5.3 iki 7,5%,
1998m. antrąjį pusmetį- 1999m. I ketv. - nuo 5,5 iki 8,5%). įvairioms pa-
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žymoms išrašyti reikia daug laiko ir tai atitraukia TDB nuo tiesioginio darbo.
Pradėjus veikti ligonių kasoms, pažymų skaičius gausėjo. Pavyzdžiui, re
miantis Vilniaus darbo biržos duomenimis, pažymų skaičius didėjo. 1997 m.
birželio - liepos mėn. joje buvo išduota 8 tūkst. pažymų, o 1998 m. sausio vasario mėn. - net 20 tūkst. Taigi vien tik per du mėnesius vienam bedarbiui
išrašoma viena pažyma. Tai tikrai daug, atsižvelgiant į tą faktą, jog viena pa
žyma galioja 3 mėn. Tai papildomai didino institucinio nedarbo poveikį TDB
kontroliuojamos darbo rinkos rodikliams. Jose daugėjo asmenų, kuriuos do
mina ne darbas, bet pažymos. Institucinio nedarbo įtaka darbo rinkai priklau
so nuo valstybės vykdomos socialinės apsaugos politikos.
Ketvirta. TDB informacija, Statistikos departamento darbo jėgos tyrimų
duomenys bei įvairūs skaičiavimai rodo, jog oficialus nedarbas dažnai at
skleidžia iškreiptą padėtį. Oficialusis nedarbo lygis dabartinėje situacijoje,
kai Šiuolaikinis rinkos ūkis šalyje galutinai nesusiformavęs, negali būti tiks
lus ir visapusiškas padėties darbo rinkoje vertinimo kriterijus. Oficialusis
nedarbas dažnai auga ne todėl, jog gausėja bendras bedarbių skaičius (prie jų
priskiriami ir savarankiškai ieškantys darbo asmenys), o todėl, kad didėja
TDB užsiregistravusių asmenų dalis. Nepaisant sezoninio nedarbo ir institu
cinio nedarbo poveikio, dėl Rusijos krizės ir šalies finansinė krizės reali si
tuacija nuo 1999 m. vidurio ėmė sparčiai blogėti. Nuvilnijus paspartėjusių
įmonių bankrotų bangai, nedarbo lygis padidėjo nuo 7,5 iki 10,0%, 2000m.
pradžioje pasiekdamas aukščiausią lygį nuo pat nepriklausomybės atkūrimo.
Kadangi paskutiniais metais darbo rinkos padėtis šalyje tikrai, o ne tariamai
pablogėjo, institucinio nedarbo įtaka turėtų sumažėti.
Penkta. Analizuojant situaciją darbo rinkoje, svarbu atsižvelgti į slaptąsias
darbo rinkos struktūras (slaptą nedarbą ir neoficialųjį užimtumą), nes ryšys
tarp užimtumo ir nedarbo TDB lygiu nėra griežtas, o pasireiškia būtent per
šias struktūras. Todėl nenuostabu, kad mūsų skaičiavimų rezultatai rodo, jog
faktiškai nepasitvirtina hipotezė apie stiprų koreliacinį ryšį tarp apdraustų gy
ventojų užimtumo ir nedarbo lygio rodiklių miestuose (rajonuose). Tai, ma
tyt, yra deformacijų šalies ekonomikoje pasekmė, kai užimtumo pokyčiai ofi
cialiajame ekonomikos sektoriuje silpnai veikia nedarbo lygį, fiksuojamą
Lietuvos darbo biržoje. Skaičiavimai rodo, jog šių rodiklių koreliacijos koefi
cientas yra mažas.
Užimtų gyventojų skaičių, atsižvelgiant į tarptautinius standartus, nustato
Statistikos departamentas. Nepaisant to, operatyvūs ir patikimi "Sodros" duo
menys leidžia numatyti pagrindines dirbančiųjų skaičiaus dinamikos tenden
cijas regionuose. Derinant Statistikos departamento ir "Sodros" duomenis,
galima užpildyti tam tikras informacijos spragas, nustatyti ribas tarp oficia-
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lios ir neoficialios darbo rinkos. Būtina pabrėžti, jog "Sodros" duomenys api
ma pirminę darbo rinką (dirbantys pagal darbo sutartis asmenys, individualių
įmonių savininkai ir pan.), o ji darbo rinkos požiūriu yra svarbiausia. Kitos
darbo rinkos dalys (antrinė ir žemo prekingumo laipsnio darbo rinkos) užim
tumo požiūriu yra mažiau reikšmingos. Jų apimtis, integruojantis į Europos
darbo rinką, turėtų sumažėti.

Teritorinių darbo biržų (TDB) statistika ir atliekami tyrimai
Plečiantis darbo rinkai, susiformavo išsami teritorinių darbo biržų statisti
ka. Ji apima informaciją apie darbo biržose užsiregistravusius bedarbius. Lie
tuvos darbo biržos kompiuterizuota informacinė bazė suteikia galimybę gauti
duomenis pagal visus bedarbio registracijos kortelėje esančius požymius. Su
formuota tyrimų sistema. Atliekamos darbo biržos klientų (darbdavių ir be
darbių) apklausos.
Darbdavių tyrimai:
TDB teikiamų paslaugų vertinimas,
profesinio mokymo vertinimai,
darbo rinkos ir darbo vietų pokyčių profesiniu pjūviu prognozės,
nevisiško gyventojų užimtumo apklausa.
Bedarbių nuomonių tyrimai:
motyvacija ir teikiamų paslaugų vertinimas;
profesinio mokymo vertinimas (24:10-11).
Įvairių tyrimų problematika paprastai siejama su praktinių darbo rinkos
problemų sprendimu. Įdomūs šiuo požiūriu yra Darbo ir socialinių tyrimų
instituto atlikti profesinio mokymo efektyvumo tyrimai (25, 26). Ypač svarbi
darbo jėgos poreikio pagal profesijas nustatymo problema. Vienas pagrindi
nių jo nustatymo būdų - darbdavių apklausos (prognozės). Tačiau siejant
kasmetinių TDB atliekamų darbdavių apklausų rezultatus su įvairių profesijų
darbuotojų poreikiu, vargu ar galima įžvelgti griežtą jų tarpusavio ryšį. Darb
davių poreikiai pastoviai koreguojami šalies ūkio konjunktūros pokyčių, jų
realizavimas (faktinės tendencijos) niekada negali būti visiškai lygus jų iš
ankstinėms nuostatoms bei realioms gyventojų užimtumo tendencijoms. Ope
ratyviai atsižvelgti į darbdavių poreikių kaitą labai sudėtinga, kadangi būtinas

apytikriai penkerių metų laikotarpis, kol pradėję mokytis studentai įsitrauks į
darbo rinką. Kitaip tariant, visada galima atsižvelgti tik į pasenusius poreikius.
Svarbu numatyti, ne ko nori darbdaviai dabar, o ko jie norės po penkių metų.
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Dėl išvardintų priežasčių TDB atliekamos darbdavių apklausos negali būti
vienintelius atskirų specialybių poreikio suformavimo kriterijus. Antra ver
tus, valstybė, reguliuodama įvairių mokslo krypčių struktūrą, gali paveikti ir
darbdavių poreikius, kurie, nuolat keičiantis ekonominei situacijai, gali būti
trumpalaikiai, priklausomi nuo kintančių jų realizavimo galimybių. Kita ver
tus, nėra abejonės, jog darbdavių prognozės (apklausos) objektyviai atspindi
bendrąsias ūkio raidos tendencijas ir jų perspektyvas ekonominėse veiklose ir
profesijų grupėse. Tai pagrindinis darbdavių poreikių nustatymo šaltinis, pa
dedantis užpildyti trūkstamos informacijos spragas apie darbo jėgos paklausą.
Tačiau jų rezultatus būtina derinti su kitais duomenų Šaltiniais (ypač svarbus
TDB užsiregistravusių bedarbių pasiskirstymas pagal mokymo programas).

Išvados
Tobulėjant darbo rinkos statistikai, būtina plačiau kalbėti apie gyventojų
užimtumo ir nedarbo kiekybinių charakteristikų skirtumus, atsiradusius dėl skir
tingų duomenų šaltinių. Juk geras analizės galimybes atveria skirtingų (vienas
kitą papildančių) informacijos Šaltinių derinimas. O vienas šaltinis atskleidžia
tiriamojo reiškinio pokyčius gana formaliai ir vienpusiškai. Todėl, norint įvertin
ti kokybinius darbo rinkos raidos dėsningumus, tikslinga naudotis įvairiais infor
macijos šaltiniais. Tai įprastiniai Statistikos departamento duomenys apie gy
ventojų užimtumo pokyčius, darbo jėgos tyrimai, "Sodros" apdraustųjų statisti
ka, Respublikinės darbo biržos duomenys apie nedarbą. Manome, jog būtina
plačiau propaguoti ir taikyti darbo jėgos tyrimų duomenis palyginamuosiuose
skaičiavimuose. Jie yra nepakeičiamas įrankis sudarant darbo rinkos socialinį
portretą.
IŠ dalies galima sakyti, jog mūsų užimtumo statistikoje dėl informacijos sto
kos, jos gavimo keblumų ir jos tikslumo yra dvi tamsios dėmės: neoficialioji
darbo rinka ir žemės ūkis. Tačiau šiose sferose buvo intensyviai dirbama. Statis
tikos departamentas 1995-1996m. atliko labai įdomų tyrimą "Neapskaitoma
ekonomika: sampratos, tyrimai, problemos". Ten nemažai dėmesio skiriama
Šiam klausimui. Nereikėtų manyti, jog nėra informatyvios statistikos apie žemės
ūkį. Tačiau reikėtų padidinti darbo jėgos tyrimų apimtį, nes iš turimų duomenų
gana sudėtinga spręsti apie užimtumo tendencijų mastą regionuose (apskrityse),
sunku įvertinti situaciją juose (išskirti atskirų šioje sferoje dirbančių asmenų
grupių struktūrą). Sunku nustatyti, kiek yra dirbančių sklypininkų, kurie turi 23 ha žemės. Aktualus klausimas - kaip įvertinti gyventojų užimtumo sezoniš
kumą. Sudėtinga tiksliai nustatyti ir dirbančiųjų skaičių prekyboje.
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FORMATION OF POPULATION EMPLOYMENT AND
UNEMPLOYMENT STATISTICS AND DEVELOPMENT
OF LABOUR MARKET SURVEYS IN LITHUANIA
Arūnas Pocius
Institute of Labour and Sočiai Research

Sumina ry
In the article an attempt to analyse labour market situation as well as the
status of employment and unemployment statistics in Lithuania of the interwar period is made. A great amount of information is accumulated in the
Lithuanian statistical annals. Attention is focussed on the evaluation of the
situation in the agriculture and industry during the period. Employment and
unemployment are analysed, the status of statistics as well as the sources of
information gathering are discussed. Problems of labour market surveys and
the ways to improve accumulation of information about labour market are
examined in the article. Historical aspects of the labour market and its statis
tics, have, practically, not been studied in our country.
Other themes analysed in the work - are problems of labour market sur
veys and the development of population employment and unemployment
statistics after the recovery of independence. Different data source survey are
given a careful consideration. While labour market statistics is improving, it
is necessary to speak more broadly about the differences of ąuantitative characteristics of employment and unemployment which are seen in different
sources of data. For the evaluation of quantitative labour market trends reference to various sources of data is indispensable. They are: common (traditional) data on changes of population employment received from the Depart
ment of Statistics, labour market surveys, statistics of insured persons re
ceived from the SODRA, Lithuanian labour exchange data on unemploy
ment. In our opinion, comparative calculation should propagate and make a
more extensive use of labour force data which are an essential tool in making
a sočiai portrait of labour market.
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VERSLO TYRIMAI: REZULTATAI IR PROBLEMOS
Antanas KliČius
Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas

Straipsnyje apžvelgiami verslo plėtojimo tyrimai atlikti 1994-1995 metais
ir vėliau. Pagrindinis dėmesys skiriamas smulkiojo ir vidutinio verslo tyri
mams, siekiama nors šiek tiek atskleisti tuometinę verslo situaciją Lietuvoje,
išryškinti kliūtis ir problemas, trukdančias šios sferos normaliai plėtotei, apta
riamas verslininkų požiūris į vyriausybės ir kitų institucijų paramą verslui.

{vadas
Nagrinėjama tema buvo ir toliau lieka aktuali. Atkūrus nepriklausomybę
Lietuvoje, sparčiai ėmė kurtis įvairios privačios verslo įmonės. Verslas, ko
mercija po ilgo planinės ekonomikos laikotarpio daugeliui žmonių tapo itin
patrauklus, viliojantis, daug žadantis užsiėmimas. \ verslą veržėsi daugelis ne
galvodami apie veiklos pasekmes, nekreipė dėmesio į tai, kad sėkmingo verslavimo pirmoji ir svarbiausia prielaida - tvirtos ekonominės žinios ir aiškus
supratimas to darbo, kurio imiesi.
Šio reiškinio tyrinėjimo pagrindai susiję su tarpukario Lietuvos moksli
ninkų vadybininkų darbais, kurie kėlė mintį, kad reikia sudaryti kuo geresnes
sąlygas žmogaus saviraiškai, produktyviam darbui. Vadybos mokslo kūrėjai
orientavosi į žmogaus profesinio tinkamumo nustatymo metodikos kūrimą,
efektyvaus įmonių funkcionavimo bei optimalaus gamybos valdymo sistemų
paieškas.
Taikant įvairius testavimo metodus, buvo bandoma nustatyti žmogaus
tinkamumą vienai ar kitai profesijai. Tokio pobūdžio darbai buvo atliekami
Vilniaus psichotechnikos institute (1934-1939 m.). Kauno universitete tokius
tyrimus atliko prof. J.Šimkus (5).
Plėtojant vadybos mokslą, dar 1923 m. Kauno universiteto Teisės fakul
tete organizuotas Ekonomikos skyrius, kuriame pradėta dėstyti mokslas apie
prekybos, pramonės įmonių organizavimą (29). Vadybos mokslo pagrindai
buvo dėstomi ir G. Galvanausko iniciatyva įkurtame Klaipėdos prekybos ins
titute (1934-1939 m.), vėliau veikusiame Šiauliuose (1939-1941 m.).
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Teorinius valdymo klausimus gvildeno G. Galvanauskas, P. V. Raulinaitis,
J. Šimkus, S. Vasevičius, V. Graičiūnas, P. Lesauskas, J. Grigolis ir kiti, 1938 m.
susibūrę į Lietuvos vadybos draugiją. Vyravusias Vakarų šalyse vadybos idė

jas Lietuvos mokslininkai kūrybiškai taikė šalies ūkyje, atsižvelgdami į ūki
ninkavimo tradicijas. Svarbiausias dėmesys buvo skiriamas įmonių organiza
vimui, darbo skatinimui bei kontrolei. Kaip optimaliai organizuoti gamybą
(kiek samdyti darbininkų, kaip juos paskirstyti, kaip tvarkyti santykius su pa
valdiniais ir kt.), daugiausia domėjosi V. Greičiūnas (1898-1951 m.) savo dar
be "Organizacijos vidiniai ryšiai" (5).
Apskritai tarpukario mokslininkai vadybininkai kėlė labai reikšmingą
mintį kad reikia sudaryti palankias sąlygas kuo produktyvesnei darbuotojo
saviraiškai - kaip žmogaus ir specialisto, kad būtina siekti darbo produktyvu
mo ir pelningumo, nes dėl prasto darbo organizavimo dažniausiai patiriami
dideli nuostoliai. Tuo būdu tarpukario Lietuvos mokslininkų išsakytos mintys
ir dabar lieka aktualios, ypač pereinamuoju į rinkos ekonomiką laikotarpiu.
Pereinant iš planinės į rinkos ekonomiką ir demokratinę visuomenę vienas
svarbių uždavinių - sudaryti palankias prielaidas ir sąlygas laisvai privataus
verslo plėtotei. Valstybė, jos institucijos čia turi atlikti svarbų vaidmenį,
spręsdamos daugelį su verslu susijusių problemų. Pirmiausia - sukurti įstaty
minę bazę, užtikrinti teisėtumą ir tvarką, tinkamai apsaugoti privačią nuosa
vybę, sukurti rūpybos sistemą, sudaryti verslo plėtotei reikalingas sutartis su
užsienio šalimis ir kt.
Lietuvoje verslas dar labai jaunas, žengiantis pirmuosius žingsnius. Dėl to
susiduriama su nemažais įvairaus pobūdžio sunkumais, kliūtimis, tenka spręsti
sudėtingas ir painias problemas.
Bendriausia prasme verslininkystę galima apibūdinti kaip veiklą, teikian
čią naudą verslininkui ir kitiems, tarpininkaujant prekiniams mainams. Verslo
plėtotei reikalingos tam tikros sąlygos: privati nuosavybė, konkurencija ir ga
minamos produkcijos, teikiamų paslaugų ir mainų laisvė, įstatyminė bazė, re
glamentuojanti firmų bankrotą ir likvidavimą (3). Verslininkystės plėtojimas
kelia nemaža spręstinų problemų, tarp kurių pirmiausia išsiskiria ekonomi
nės. Kad verslininkų gamybinė ir komercinė veikla būtų efektyvi, ji turi būti
ekonomiškai pagrįsta.
Verslui, kaip ūkinei veiklai, apimančiai prekių gamybą ir komerciją, bū
dinga pasirinkimo rinkoje laisvė ir konkurencija, prekių mainų abipusė nauda
pirkėjui ir pardavėjui, pelno siekis, gamybinės komercinės veiklos paslaptis,
ekonominė verslo rizika, ekonominė atsakomybė už verslo rezultatus, būtina
prekės pirkėjo ir pardavėjo savitarpio kontrolė. Verslui nepriimtinos samdo-
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mų nusikaltėlių paslaugos(4). Taigi verslas - sudėtingas fenomenas, kurio
plėtotei reikalingas nuolatinis dėmesys ir visapusiška parama.
Daugelis pastarojo laikotarpio sociologinių tyrimų ir jų metu gauti rezul
tatai glaudžiai siejasi su verslo plėtojimo sunkumais, kliūtimis bei problemo
mis. Siekiant išryškinti besikuriančio verslo situaciją, 1994 ir 1995 m. buvo at
liekami sociologiniai tyrimai ir apklausti smulkių bei vidutinių įmonių vadovai.
Šių tyrimų tikslas buvo iš pačių verslo vadovų gauti informaciją apie
smulkaus ir vidutinio verslo padėtį Lietuvoje bei svarbiausias šios sferos
problemas.

Tyrimo uždaviniai:
B

išryškinti, kaip verslo situaciją Lietuvoje mato patys verslininkai;
nustatyti kliūtis, trukdančias verslo plėtojimą;
ištirti, kaip nedidelės įmonės plėtoja savo veiklą, bando nugalėti esamas
kliūtis ir kokia pagalba joms reikalinga, sprendžiant verslo problemas;

ū

nustatyti verslininkų požiūrį į Vyriausybės ir kitų institucijų paramos poli
tiką bei naujas iniciatyvas, galinčias suaktyvinti verslo plėtojimą.

Verslo vadovų apklausa padėjo atskleisti smulkaus verslo poreikius ir pro
blemas. 1994 metų pradžioje informaciją apie verslą teikė 343, 1995 m.584 verslininkai.
Tyrimo objektas buvo smulkios ir vidutinės įmonės. Informaciją apie jas
teikė firmų prezidentai, generaliniai direktoriai, įmonių savininkai, direkto
riai, padalinių vadovai, vyresnieji specialistai. 1995 m. vadovų apklausa buvo
atlikta 6 stambiausiuose Lietuvos miestuose bei 11 rajonų.
Verslas suprantamas kaip ūkinė veikla, kurią sudaro prekių gamyba ir ko
mercija (pirkimas - pardavimas), jų tarpusavio sąveika. Komercija įmonėje ne tik reikiamų gamybinių išteklių pirkimas, bet ir pagamintų daiktų bei pas
laugų pardavimas. Taigi komercija plačiąja prasme - ne vien prekyba vartoji
mo reikmenimis, bet ir prekyba gamybos įrengimais, žaliavomis bei medžia
gomis, taip pat komercinė bankininkystė, darbuotojų samdymas, žemės pirki
mas arba nuoma, komercinis draudimas ir kita panaši komercinė veikla.

Verslininkas turi pasirinkti geriausią gamybinių išteklių derinį bei gami
namos produkcijos kiekį kūrybiškai organizuoti gamybinę ir komercinę

veiklą ekonominės rizikos sąlygomis. Ši verslininko fimkcija yra tokia svarbi
ekonomikoje, kad net apibūdinama kaip santykinai savarankiškas gamybinis
išteklius ir vadinama verslu. Taigi verslumas yra ketvirtas gamybos veiksnys,
sujungiantis tris pirmuosius gamybos veiksnius: kapitalą, darbą ir gamtinius
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išteklius (žemę). Šios gamybos veiksnio duodamos pajamos yra verslininko
pelnas. Verslininko uždavinys - pasirinkti tokias gamybinių išteklių rinkas ir
išteklių pirkimo laiką, kad produkcijos vieneto gamybos kaštai būtų mažiau
si. Be gamybos kaštų, įmonės turi ir realizavimo kaštus, kuriems priskiriama:
išlaidos reklamai, realizavimo skyrių išlaikymo išlaidos, išlaidos vitrinų, eks
pozicijų, naujų prekių parodų rengimui ir kt. Realizavimo kaštai didina tam
tikro gaminio paklausą, o gamybos kaštai didina to gaminio pasiūlą. Todėl
verslininkui svarbu rasti geriausią gamybos ir realizavimo kaštų derinį (32).
Svarbūs verslo plėtojimo rezervai yra natūrinės gamybos įtraukimas į pre
kinių ryšių sferą, valstybinių įmonių savarankiškumo plėtimas ir privatiza
cija. Šiuos rezervus geriau naudojant bus galima ūkinę veiklą grįsti verslo
principais.
Pagrindiniai ekonominiai verslo principai tokie: pasirinkimo rinkoje lais
vė ir konkurencija, pelno siekimas, prekių mainų abipusė nauda, komercinė
paslaptis, ekonominė rizika, ekonominė atsakomybė už verslo rezultatus. Ieš
kant verslo plėtojimo galimybių, reikia atsižvelgti į didžiulę verslo formų
įvairovę (4).
Verslininkas Čia suprantamas kaip asmuo, turintis kapitalą ir pelnui maksimizuoti ieškantis pelningų veiklos sričių, o tam pasitelkiantis dalykines ir
žmogiškąsias savybes: organizuojantis gamybą, t. y. sujungiantis gamybos
veiksnius (žemę, darbą, kapitalą) prekėms ir paslaugoms kurti; priimantis
verslo sprendimus, kokias prekes ir kaip gaminti; rizikuojantis, kadangi tie
sprendimai gali būti netikslūs, klaidingi; taikantis prekių gamyboje naujas
technologijas ar verslo organizavimo formas (32).
Tyrimui buvo pasirinktos šios verslo organizavimo formos:
Individuali įmonė - paprasčiausia valdymo forma, kai tam tikra įmonė
priklauso vienam asmeniui.
Okinė bendrija - firma, priklausanti daugiau negu vienam asmeniui.
Akcinė bendrovė - verslo organizavimo forma, kai kapitalas firmos steigi
mui gaunamas išleidus akcijas. Tiesiogiai ją valdant dalyvauja ne visi akcijas
turintys asmenys, taip pat ne visi atsakingi ir už skolinius įsipareigojimus.
-

Uždaroji akcinė bendrovė - verslo organizavimo forma, kai įstatinis kapi
talas priklauso ribotam skaičiui akcininkų, negalinčių parduoti akcijų be
valdybos sutikimo.

Pagrindiniai tyrimo būdai - taikomoji sociologinė ir statistinė analizė, so
ciologinė apklausa, literatūros apie verslą studijos.
Rezultatai. Pagrindiniai minėtų tyrimų duomenys atskleisti beveik 150p.
apimties baigiamojoje ataskaitoje, išleisti du leidiniai lietuvių ir anglų kalbo
mis "Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje", tyrimų duomenys nagrinėjami
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daugelyje straipsnių, skaityti pranešimai mokslinėse konferencijose, semina
ruose. Kai kuruos minėtų ir kitų verslo plėtojimo tyrimų aspektus pateikiame
šiame straipsnyje.

Verslo įmonių charakteristika
Pasaulyje smulkus ir vidutinis verslas įgauna vis didesnę reikšmę. Dauge
lyje šalių gyvuoja specialios programos Šiam ūkio sektoriui remti. Vis dau
giau šalių pripažįsta, kad jų ekonomikoje svarbų vaidmenį vaidina smulkios
įmonės. Skirtingose Šalyse smulkių ir vidutinių įmonių sąvokos turinys ski
riasi. Paprastai kiekviena Šalis savaip apibiėžia šias įmones, atsižvelgdama į
nacionalines ir ekonomines sąlygas.
Lietuvoje Šiuo metu mažųjų įmonių įstatymas yra pagrindinis dokumen
tas, kuriuo remiantis apibrėžiamas mažosios įmonės statusas ir tokioms įmo
nėms teikiamos lengvatos. Šiame įstatyme mažosioms įmonėms "priskiria
mos įmonės, kurių bendras darbuotojų skaičius neviršija 50 žmonių ir ben
drosios pajamos (įplaukos) per metus ne didesnės kaip 500 tūkstančių litų".
Tačiau kol kas Lietuvoje nėra pagrįsto vidutinės įmonės apibrėžimo (2).
Mažosios įmonės Lietuvoje pradėtos registruoti nuo 1992 m. pradžios.
Įmonių rejestro duomenimis, 1995 m. kovo mėn. iš 116507 Lietuvoje užregist
ruotų įmonių, 44552 (38,2%) turėjo mažosios įmonės statusą. Nemaža dalis
mažųjų įmonių vertėsi prekyba.
Didžiausią įmonių, įregistruotų Lietuvoje iki 1995 m. balandžio mėn., dalį
sudarė individualios įmonės, neturinčios juridinio asmens statuso. Tokių įmo
nių tuomet buvo 79070 (67,9 %). Šios rūšies įmonių buvo daugiau ir tarp ma
žosios įmonės statusą turinčių įmonių - 32345 (72,6 %).

Tuo metu uždarųjų akcinių bendrovių buvo 24980 (21,4 %). Šių dviejų rū
šių įmonės sudarė daugiau kaip 90% visų tuo metu įregistruotų Lietuvoje

įmonių. įdomu pastebėti, kad nuo 1990 10 11 iki 1995 04 03 iŠ įregistruotų
140450 įmonių buvo likviduota 23943 (17,1 %), o iš įregistruotų 45545 ma
žųjų pionių 1992 01 01 iki 1995 03 08 buvo likviduota tik 993 (2 %). Daž
niausiai buvo likviduojamos individualios įmonės. Be to, pastebėta, kad ofi
cialūs statistiniai duomenys nepilnai atspindėjo tikrąją padėtį. Tuo metu eg
zistavo ir neformalūs sektoriai, kur įmonės veikė neįsiregistravusios.
Pirmajame penkmetyje po nepriklausomybės atkūrimo buvo pastebimos
kai kurios tendencijos. Tuo metu didelės įmonės skaidėsi į mažesnes, augo
naujai besikuriančių įmonių skaičius. Statistikos duomenimis, kasmet buvo
įregistruojama beveik po 20000 naujų įmonių, kurių dauguma buvo smulkios.
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Smulkus verslininkai, kuriems gerai sekėsi verslas, gausino vidutinių įmonių
skaičių.
Per palyginti trumpą laiką daugelis žmonių Lietuvoje tapo verslininkais,
dar daugiau norėjo jais tapti. Tačiau plėtojant verslą buvo susiduriama su kliū
timis ir problemomis: trūko kvalifikuotų specialistų, suprantančių verslinin
kystės plėtojimo dėsningumą ir galimybes, labai truko finansinių resursų
smulkaus ir vidutinio versto kreditavimui, verslo pradžiai, rizikos fondų su
darymui, stigo informacijos (taip reikalingos verslo plėtotei) ir 1.1.
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtotė labai daug priklauso nuo jį supančios
aplinkos, kuri aptariamu laikotarpiu nebuvo itin palanki. Ekonominės reformos
pradžioje Lietuvoje smulkaus ir vidutinio verslo plėtojimui buvo skiriamas
mažas dėmesys. Žmonėms, kurie rūpinosi šio sektoriaus problemomis, dažnai
nepakako kompetencijos. Daugeliui verslininkų buvo sunku įveikti įvairių
valdžios institucijų biurokratinius barjerus. Daug laiko verslininkai prarasdavo
stovėdami eilėse prie muitinių, kur buvo nereti ir piktnaudžiavimo reiškiniai.
Daugelis žmonių ėmėsi verslo, neturėdami šios srities žinių, patyrimo, tin
kamų sąlygų, pakankamai lėšų, patikimos informacijos. Daugelio verslą pra
dėjusių žmonių pagrindinis tikslas buvo kuo greičiau praturtėti. Lengviausias
būdas pasiekti šį tikslą (esant hiperinfliacijai, nesant tinkamos įstatyminės ba
zės, klestint korupcijai) buvo prekyba, perpardavinėjimas. Privatizacijos pro
cesas sudarė palankias prielaidas lengvai įsigyti nekilnojamojo turto, tačiau
efektyvus jo valdymas daugeliui buvo per sudėtingas dalykas.
Smulkiam ir vidutiniam verslui plėstis nemažai kliudė ir netobula mokes
čių sistema, kuri vertė verslininkus slėpti pajamas, neskatino verslo. Trūko ir
kreditinių išteklių, buvo aukšta palūkanų norma, bankų nedomino smulkūs
klientai ir 1.1.
Daugelis Lietuvos verslininkų neturėjo savo įmonės strateginio verslo pla
no, nesuprato jo reikšmės ir būtinumo, o rėmėsi daugiau intuicija. Dėl to jų
veikla buvo nestabili, dažnai iškildavo daug problemų, kurių buvo galima
išvengti planuojant verslą. Neretai verslo plano neturėjimas vedė prie įmonių
žlugimo.
Nepaisant sunkumų ir kliūčių, verslas vis tiek buvo plėtojamas, procesas
vyko. Verslo infrastruktūros plėtotė sudarė palankesnes prielaidas verslinin
kystei vystytis. Tuo metu Lietuvoje:
Buvo atidaromos naujos kreditinės linijos per komercinius bankus (iŠ Pa
saulio banko ir PHARE), Lietuvos vystymo banką (EBRD - Europos re
konstrukcijos ir išvystymo bankas ir Šiaurės Investicijų fondas), JAV

Baltijos fondą;
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a su PHARE programos parama buvo įkurtos naujos nacionalinio lygio
organizacijos (Lietuvos Investicijų agentūra, Consulta, kuri pradėjo restruktūrizuoti privatizuotas įmones, Lietuvos Korespondencinis Euro Info
centras, kuris Lietuvos verslininkams siūlė informaciją apie Europos Są
jungos valstybių verslą);
verslui paramą siūlė:
privataus sektoriaus finansininkai, buhalteriai, teisininkai, reklamos agen
tai, dėstytojai ir verslo konsultantai;
regioniniai Prekybos rūmai ir jų nacionalinė Asociacija, kurių statusas bu
vo pripažintas įstatymu;
Verslo konsultacinių centrų tinklas, įkurtas pagal PHARE programą, teikė
patarimus, informaciją, organizavo mokymą ir konsultacijas (pirmenybę
teikė mažoms įmonėms ir pradedančioms verslą firmoms) ir 1.1. (2).
Smulkaus verslo plėtojimas yra efektyvi gyventojų užimtumo didinimo ir
nedarbo mažinimo priemonė. Smulkiose įmonėse (ypač aptarnavimo) leng
viau panaudoti nestandartines užimtumo formas (ne visą savaitę, nedarbo die
ną, darbą namuose ir pan.), kurios patogios moterims, auginančioms vaikus,
žmonėms su negalia ir kt.
Smulkių ir vidutinių įmonių atsiradimas teigiamai veikia bendrą šalies
ūkio būklę, mažina nedarbą, greičiau užpildo rinkos spragas paklausą turin
čiomis prekėmis ir paslaugomis, greičiau reaguoja į rinkos pokyčius. Smul
kioms įmonėms steigti reikalingas nedidelis pradinis kapitalas.
Į verslą Lietuvos gyventojai atėjo gana įvairiai. Vieni verslo patirties įgijo
dar iki nepriklausomybės atkūrimo veikusiuose kooperatyvuose, kur nemažai
jų sukaupė pradinį kapitalą. Vėliau į privatų verslą atėjo daug žmonių, kurie
gamybinę bei komercinę patirtį kaupė dar dirbdami valstybinėse prekybos,
visuomeninio maitinimo, buitinių paslaugų ir kitose verslui artimose įmonėse
ir įstaigose. Ne vienas iš jų savo verslą sugebėjo pradėti turėdamas jau tam
tikrą materialinę techninę bazę bei lėšų.
\ verslininkystę atėjo nemaža žmonių, kurie anksčiau dirbo mokslo įstai
gose, valstybinio valdymo aparate, taip pat buvusių valstybinių įmonių spe
cialistų. Šios grupės verslininkų pagrindinis skiriamasis bruožas tas, kad nors
jie neturėjo sukaupę lėšų, nebuvo sukūrę materialinės bazės, neįgiję šios
veiklos patirties, bet daugelis buvo suinteresuoti dora verslininkyste. Tai daž
niausiai aktyvūs, racionaliai mąstantys, perspektyvūs, protingai rizikuojantys
žmonės.

\ verslą taip pat atėjo ir tokių žmonių, kurie, prasidėjus privatizacijos pro
cesui, prastai parengtais įstatymais sugebėjo pasinaudoti ir pasigrobė nemažai
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turto - tapo pasiturinčiais ir net turtingais žmonėmis, bet menkai išmanan
čiais verslininkystę. Daugelis jų greitai žlugo.
Ne paslaptis, kad nestigo ir ne visai dorai įgijusių nemažai turto, taip pat
siekiančių bet kuria kaina greičiau pralobti arba legalizuoti pagrobtas lėšas
bei kitą turtą.
Verslininkais tapo nemažai ir nedarbo genamų žmonių, kurie labiausiai sto
kojo lėšų, neturėjo patirties, rimtų rėmėjų, stokojo vietinės ir aukščiausios val
džios dėmesio ir paramos. Šiai smulkių verslininkų kategorijai buvo sunkiausia.

Verslo plėtojimo tyrimai
Verslo plėtojimo tyrimais Lietuvoje pradėta domėtis po nepriklausomybės
atkūrimo. Juos atliko ir atlieka Statistikos departamentas, įvairios mokslo ir
mokymo įstaigos, Lietuvos laisvosios rinkos institutas ir daugelis kitų firmų
ir organizacijų. Nuo I994m. kai kuriais verslo aspektais nagrinėjamos šios
sferos problemos ir Lietuvos filosofijos ir sociologijos institute.
Šiame straipsnyje nenagrinėsime visų Lietuvoje atliktų bei atliekamų ver
slo tyrimų, o apsiribosime tik Lietuvos filosofijos ir sociologijos institute at
liktais smulkaus ir vidutinio verslo tyrimais.
Verslininkų apklausą, kurią organizavo konsultacinės kompanijos ECOFIN
filialas Vilniuje, finansavo Smulkaus ir vidutinio verslo paramos projektas
Lietuvoje. Miestuose verslininkus apklausė šešių Verslo konsultacinių centrų,
remiamų PHARE, darbuotojai. Rajonuose verslininkus apklausė bei visų gau
tų apklausų duomenų analizes ir kitus tyrimus atliko Filosofijos, sociologijos
ir teisės institutas (dabar Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas)*.
1994m. buvo apklausti 343 verslininkai, kurių 85,6% vadovavo įmo
nėms, turinčioms iki 49 darbuotojų, ir 14,4% - nuo 50 iki 200 darbuotojų.
1995m. buvo apklausti 584 smulkių ir vidutinių įmonių vadovai. Versli
ninkai buvo apklausti 6 stambiausiuose Lietuvos miestuose ir 11 rajonų. In
formaciją apie smulkias ir vidutines įmones teikė prezidentai ir generaliniai
direktoriai (16,7 %), įmonių savininkai (24,3 %), direktoriai (41,1 %), vyres

nieji specialistai ir padalinių vadovai (27,6^). 44,2% vadovų dirbo indivi
dualiose įmonėse, 1,9% - tikrosiose ūkinėse bendrijose, 0,3% - komanditi
nėse ūkinėse bendrijose, 10% - akcinėse bendrovėse, 43,2% - uždarose ak
cinėse bendrovėse.

* Tyrimo mokslinis vadovas A. Kličius.
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Nuo 1 iki 49 darbuotojų turinčiose įmonėse dirbo 87,1 %, o nuo 50 iki
200 darbuotojų - 12,9 % vadovų. Dauguma tyrime dalyvavusių verslo vado
vų jau dirbo šioje sferoje daugiau kaip 2 metus (58,2 ^); iki 29 metų amžiaus
buvo 19%, 3O-39m. -41%, 40-49m. -27%, vyresnių kaip 50m. - 10%,
nenurodė savo amžiaus 3% vadovų. Respondentų išsimokslinimą apibūdina
šie duomenys: aukštojo išsimokslinimo vadovai sudarė 58,4%, nebaigto
aukštojo - 7 %, spec. vidurinio - 26,2 %, vidurinio - 7 %, nebaigto vidurinio
- 1,2%, nenurodė savo išsilavinimo 0,2% vadovų.
Nors, tyrimo duomenimis, miestuose, rajonuose, atskirose įmonių grupėse
veiklos krypčių santykis skyrėsi, tačiau daugelis verslininkų, siekdami apsi
drausti nuo galimų netikėtumų, stengėsi savo veiklą vystyti keliose pagrindi
nėse ir šalutinėse veiklos srityse, tikėdamiesi sumažinti nesėkmių riziką ir
bankroto tikimybę.
1995 m. tyrimo duomenimis, verslininkai nesitikėjo per artimiausius 12
mėnesių bent kiek didesnės verslo apimties augimo ir beveik 68 % versli
ninkų neketino keisti savo verslo pobūdžio. Verslininkų viltis ir planus pavei
kė tai, kad pereinant iŠ planinės į rinkos ekonomiką vėlavo įstatyminis naujų
ekonominių procesų reguliavimas, nebuvo aiškios ekonomikos plėtojimo
strategijos, nepakankamai aiškiai buvo apibrėžti šalies ekonomikos vystymo
prioritetai.
Sėkmingam ūkinės veiklos plėtojimui didelę reikšmę turi laisva, nevaržo
ma prekyba, sąžininga konkurencija, privatinės nuosavybės neliečiamybė.
Smulkioms įmonėms ne taip paprasta ir lengva ištverti konkurencinę kovą.
Kaip parodė tyrimo duomenys, šalies smulkių ir vidutinių įmonių metinė
apyvarta buvo nedidelė. Tik 13,4% tirtų įmonių apyvarta buvo didesnė negu
vienas milijonas litų, o 44% įmonių apyvarta buvo mažesnė negu 50 tūkst.

litų (2).
Komercinė verslininkų veikla neapsiriboja vien tik šalies teritorija. Dau
gelis smulkių ir vidutinių verslininkų stengėsi užmegzti ekonominius, preky
binius ir kitokius ryšius su kitų šalių verslininkais ir sukurti ten rinką savo
prekėms arba paslaugoms. 1995 m. su užsienio šalimis prekiavo 12% apklau
soje dalyvavusių smulkių ir vidutinių įmonių verslininkų. Tarp šalių, su ku
riomis verslininkai palaikė ekonominius ryšius, pirmavo NVS Šalys (21,1 %),
antroje vietoje buvo Baltijos šalys (16,3%), trečioje - Vakarų Europos ir

JAV (13,1 %), ketvirtoje - Rytų Europos šalys (7,6%). Tokiam ekonominių
ryšių su užsienio šalimis pasiskirstymui nemažai įtakos turėjo anksčiau susi
klostę ir dar išlikę santykiai su daugeliu NVS šalių rinka, lietuviškų prekių
paklausa, Lietuvos verslininkus dominantys žaliavų ištekliai, įmonių patirtis,
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rinkų dydis, informacija ir reklama apie užsienio rinkas, gaunamos produk
cijos ir teikiamų paslaugų kokybė, patrauklumas ir daugelis kitų aplinkybių.
Rinkos ekonomikos sąlygomis konkurencija neišvengiama ir būtina. Kon
kurencijos dėka ūkinėje veikloje įmonės priverstos ieškoti efektyviausių veik
los variantų, kad galėtų sėkmingai konkuruoti rinkoje. Dėl to įmonės lankstu
mas, įžvalgumas, operatyvus reagavimas į besikeičiančias aplinkybes gali su
kurti konkurencinį pranašumą prieš varžovus. Smulkioms ir iš dalies viduti
nėms įmonėms dėl nedidelio darbuotojų ir įvairių sričių specialistų skaičiaus,
neretai ir nepakankamos kvalifikacijos, patirties stokos gana sunku įvertinti
rinką, ypač užsienio, jos kitimo tendencijas, produkcijos diferencijavimo laips
nį, įtakos sferų pasiskirstymo tendencijas, patekimo į rinkas galimybes bei
subjektus ir pan.
Tyrimo metu išryškėjo, kad smulkios įmonės dažnai pakankamai neįvertina
tų aplinkybių, kurios gerokai įtakoja gaminamos produkcijos arba teikiamų pa
slaugų konkurencingumą. Verslo konkurencingumas nemažai priklauso nuo:
d

aktyvios paieškos savo vietos rinkoje, kur geriausiai galima būtų paten
kinti vartotojų poreikius ir įgyti pranašumą prieš konkurentus;
pastangų įsiterpti į rinką tuo metu, kai būna padidėjusi atitinkamų gami
nių ar paslaugų paklausa;
naujovių įdiegimo į gamybą, gebėjimo sukurti originalius gaminius ir taip

padidinti galimybes įsiterpti ir įsitvirtinti rinkoje;
d

aukštesnės prekių gamybos arba teikiamų paslaugų kokybės;
Deja, kaip parodė tyrimai, daugelį konkurencingumo priemonių smul

kiems verslininkams buvo sunku įgyvendinti.
Tyrimų duomenimis, daugiau kaip trečdalis smulkių ir vidutinių versli
ninkų savo verslo kliūtis stengėsi įveikti patys be kitų pagalbos. Tačiau dau
geliui verslininkų įveikti kliūtis buvo gana sudėtinga ir sunku, o dažnai net
neįmanoma be pagalbininkų pagalbos. Ypač aktuali pagalba verslininkams
buvo reikalinga pradiniu verslo plėtojimo laikotarpiu, kol jiems labai stigo
ekonominių ir komercinių Žinių, patirties. Daugelio verslininkų nuomone, pir
mieji jų pagalbininkai buvo draugai arba partneriai. Pirmaisiais po nepri
klausomybės atkūrimo metais sparčiai ėmė kurtis verslininkų interesus atsto
vaujančios visuomeninės organizacijos: Lietuvos pramoninkų konfederacija,
Verslininkų asociacija, Lietuvos privataus kapitalo aljansas ir kt Pirmieji šiį
organizacijų žingsniai buvo nelengvi, nes joms taip pat stigo verslininkystės
žinių, patirties. Dėl to jų indėlis plėtojant verslą buvo gana kuklus. Tačiau
nepaisant to, daugelis verslininkų, dalyvavusių apklausose, tikėjo, kad vi
suomeninės organizacijos augs, stiprės ir teiks didesnę paramą verslui, ilgai
niui ims rimtai ginti verslininkų interesus.
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1994m. tyrimo duomenimis, smulkus ir vidutiniai verslininkai didesnės
paramos ir pagalbos tikėjosi iš verslo bei rinkos konsultantų (34,4 %), versli
ninkų organizacijų (30,9 %), vyriausybės ir savivaldybės (23,3 %).
1995m. verslo tyrimo duomenimis, verslininkai pradėjo domėtis verslo
konsultavimo centrais (15,4%). Verslo, rinkos konsultantais daugiau domė
josi akcinių bendrovių vadovai (46,9%), verslininkų visuomeninių organiza
cijų paramos daugiau tikėjosi uždarųjų akcinių bendrovių vadovai.
Vyriausybės, savivaldybių parama labiau buvo reikalinga akcinėms ben
drovėms (2). Apskritai sprendžiant verslo problemas, be minėtų pagalbi
ninkų, labiau pradėta domėtis tuo metu pradėjusiu kurtis verslo konsultacinių
centrų pagalba ir jų teikiamomis paslaugomis.
1994-1995 m. ir vėliau atlikti sociologiniai tyrimai parodė, kad vis dar

rimtas kliuvinys, plėtojant verslą (ypač smulkų ir vidutinį), išlieka aukščiau
sios valdžios nuostatos ir reguliavimas, nes pereinant į rinkos ekonomiką,
dažnai vėluoja įstatyminis naujų ekonominių procesų tvarkymas. Smulkiojo
ir vidutinio verslo plėtotei didelę reikšmę turėjo mokesčių sistema, kuri dar ir
dabar netobula, neskatina verslo plėtojimo, investicijų į verslą, ypač iŠ užsie
nio. Vyriausybė taip pat turėtų labiau domėtis lietuviškų prekių eksportu.
Aptariami tyrimai išryškino daugelį verslo plėtojimo kliūčių ir problemų.
1994 m. verslininkų nuomone, to meto verslą plėtoti labiausiai trukdė apyvar
tinio kapitalo stygius (40,8%), finansinės sistemos nesklandumai (37,6%),
rinkos dydis (36,7 %) ir kt.
1995 m. atskleidė ir kitas svarbias verslo plėtojimo problemas, tarp kurių
pirmiausia buvo Vyriausybės nuostatos ir reguliavimas (71,2%). Verslininkai
tikėjosi didesnės ir veiksmingesnės pagalbos, bet jos nesulaukė. Vyriausybė
įvairiomis "žiauriomis akcijomis" žlugdė verslo plėtotę. Nuo pastarųjų "akci
jų" dažniau nukentėdavo pirmiausia smulkieji verslininkai.
Didelė dalis verslininkų manė, kad kaip ir prieš metus, taip ir 1995 m.

verslo plėtojimą stabdė nepakankama prekių ir paslaugų rinka (38,9%) bei
apyvartinio kapitalo stygius (38 %). Šios problemos buvo aktualiausios visų ti
pų įmonėms, tiek didesnėms, tiek mažesnėms, veikiančioms ilgiau ar trumpiau.
Daugelio verslininkų nuomone, ir ateityje minėtos kliūtys liks rimtas verslo
plėtojimo stabdis.
Visos įmonės, nepriklausomai nuo dydžio, gaminamos produkcijos arba
teikiamų paslaugų, daugiau ar mažiau susiduria su viena personalo parinkimo
ir ugdymo problema. Suburti kvalifikuotų, sumanių, geranoriškai nusiteikusių
darbuotojų kolektyvą - gana nelengvas uždavinys. 1995 m. verslo plėtojimo
duomenimis, nemaža dalis verslininkų manė, kad stiprėjant konkurencijai,
darbuotojų atitikimo įmonės poreikiams problema ateityje bus dar aktualesnė.
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Dėl to darbdaviams teks rūpintis darbuotojų kvalifikacija, jų profesiniu pasi
rengimu, teks sudaryti tokias darbo sąlygas, kad kiekvienas darbuotojas ga
lėtų dirbti kūrybiškai, jaustų pasitenkinimą savo darbu.
Vienas iš galimų būdų išvengti nesėkmių yra verslininkų blaivus žvilgsnis
į artimiausią ir tolimiausią ateitį - verslo strategijos planavimą. Tyrimai pa
rodė, kad daugelis verslininkų įsitikino, jog gyventi šia diena nepakanka.
Siekiant plėtoti verslą, patikimiau įsitvirtinti vidaus ir užsienio rinkose, ne
įmanoma išsiversti be strateginio verslo plėtojimo plano. Todėl nemaža dalis
verslo vadovų pradėjo planuoti savo verslą. Tyrimo metu 60,5 % prezidentų
ir generalinių direktorių jau turėjo sudarę savo verslo planus.
Verslo plėtojimą gerokai veikia investicinio kapitalo, vadybos lygis, ver
slo informacijos nepakankamumas, muitinių darbo trūkumai, nusikalstamu
mas, kurio teisėsaugos organai nepajėgia kontroliuoti, o kilus skandalams fi
nansų sistemoje, padidėjo finansinė rizika, importo ir eksporto taisyklių kaita,
mokesčių sistemos nepastovumas ir kiti veiksniai.
Daugelis smulkių ir vidutinių įmonių vadovų stengėsi užmegzti glaudžius
ekonominius ryšius su kitų šalių verslininkais ir surasti rinką savo prekėms,
ten įsitvirtinti, palankesnėmis sąlygomis įsigyti žaliavų, medžiagų, technikos,
susipažinti su naujausios technologijos pasiekimais. Aktyviausiai užsienio
rinkose veikti sekėsi firmų prezidentams ir generaliniams direktoriams. Ta
čiau smulkioms įmonėms bendrauti Vakarų šalių rinkose buvo kur kas sun
kiau, nes trūko lėšų, patirties, prekės ir paslaugos ne visuomet buvo pajėgios
konkuruoti, stigo reklamos, nesugebėta organizuoti arba bent dalyvauti paro
dose, mugėse ir pan.
Tyrimai patvirtino, kad verslo vaidmuo Lietuvoje didėja. Nors verslinin
kai patiria daug sunkumų, jų veiklą trukdo įstatymų spragos, valdininkų ne
rangumas, korupcija, nusikaltėlių siautėjimas, bet akivaizdu, kad verslininkų
sluoksnis - neatskiriama šalies ekonominės reformos dalis. Todėl valdžios
institucijoms verslininkų problemos turėtų rūpėti labiau, verslui turi būti su
daroma palankesnė aplinka.
Nepamirština ir tai, kad kiekvienam verslininkui tenka daugiau pasikliauti
savo jėgomis, kvalifikacija, patirtimi, išmone, remtis įmonėje, firmoje dir
bančiais žmonėmis, nes niekas kitas už verslininką to, kas būtina, nepadarys.
Nors dauguma tyrimo metu pareiškusių savo nuomonę verslininkų kaltino
valdžią dėl esamų verslo plėtojimo sunkumų, bet kartu teigė, kad visų sun
kumų, problemų sprendimas iŠ esmės daug priklauso nuo pačių Žmonių, jų
iniciatyvos ir ryžto. Taip manė dažniau tie verslininkai, kurie pasirengę rimtai
verslauti. Šis įdomus faktas patvirtina, kad verslo Žmonėms svetima išlaikyti
nių filosofija, jie neprašo išmaldos iš valdžios, bet pageidauja, kad ši ne truk-
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dytų, o sudarytų normalias sąlygas versiauti, linkę pasikliauti savo jėgomis.
Tai rimtas argumentas, kodėl valdžia privalo stengtis sudaryti kuo palankes
nes sąlygas verslauti, nestatyti tam nereikalingų barjerų.
1994-1995 m., atliekant tarptautinį tyrimą "Lietuvos šeima ir gimstamu
mas", tarp individo mokymosi, išėjimo iš tėvų namų ir kitų gyvenimo įvykių
buvo fiksuojama darbinė veikla, užsiėmimas verslu ir kiti klausimai. Tyrimo
atrankos dydis - 5000 respondentų: 3000 moterų, 2000 vyrų. Respondentų
amžius - 18-49 metai. Tyrimas atliktas daugiapakopės atrankos būdu. Tiria
mos ir vertybinės orientacijos, matrimonialinės, prokreacinės, migracinės elg
senos nuostatos, vertinamas šeimos politikos poreikis (31). Gyvenimo kelio
tyrimas leido sukaupti išsamią informaciją apie šeimos evoliuciją per pasta
ruosius kelis dešimtmečius.
Įsitvirtinant Šalyje rinkos ekonomikai, ne visiems verslininkams sėkmin
gai sekasi plėtoti verslą, kiti, susidūrę su rinkos reikalavimais, veiklos sunku
mais ir kliūtimis, sunkiai verčiasi, dar kiti nemato aiškios perspektyvos, vos
vegetuoja arba net žlunga. Verslo plėtotės sėkmė priklauso nuo daugelio ap
linkybių: efektyviai funkcionuojančios rinkos, palankios verslo aplinkos, kva
lifikuotų verslo paslaugų, verslininkystę skatinančių įstatymų, normalios,
verslo nežlugdančios mokesčių sistemos, pačių verslininkų kvalifikacijos ir
kompetencijos, kreditavimo sąlygų, palūkanų normos ir 1.1. Taigi verslinin
kams tenka įveikti daug kliūčių, spręsti nemažai problemų. Ką apie tai mano
verslininkai ir ketinantys verslauti žmonės?
Remdamiesi tarptautiniu tyrimu, aptariama esamų ir būsimų verslininkų
bei neketinančių artimiausioje ateityje imtis verslo informacija tokiais klausi
mais kaip požiūris į dabartinį darbą, pradinių lėšų kaupimo šaltinius, kas la
biausiai trukdo verslui plėtotis, kaip vertinama finansinė padėtis, kokie svar
biausi rūpesčiai, kuria linkme ateityje keisis materialinė padėtis ir nuo ko pri
klauso žmonių materialinės padėties gerėjimas, kokios verslo sėkmės prielai
dos. Taigi tyrimo metu buvo paliesta daug aktualių verslo plėtojimo problemų.
Vykstant šalies ūkio struktūros pokyčiams, nemažos dalies darbuotojų dar
bas tapo neperspektyvus, kitiems nuolat kilo pavojus jo netekti, o kiti jo neteko,
tapo bedarbiais. Tokia situacija blogino daugelio žmonių gyvenimo sąlygas, jų
materialinę padėtį. Dėl to buvo aktualu įvairias būdais skatinti ir remti galinčius
ir norinčius imtis verslo žmones. Pereinant į rinkos ekonomiką, vienas svarbių
uždavinių - formuoti efektyviai funkcionuojantį privatų sektorių.
Pradiniame verslo plėtojimo etape dauguma žmonių privačią darbinę
veiklą pradėjo nuo smulkaus verslo, kuriam nereikia didelio pradinio kapita
lo, sudėtingų ir brangių įrenginių ir pan.
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Tačiau kaip parodė verslo tyrimai, smulkiam verslui budingi ir kai kurie
ribotumai: ribotos galimybės didinti kapitalą, plėsti veiklos mastą, nes daž
niausiai tam nepakanka finansinių išteklių. Bankai buvo nesuinteresuoti remti
smulkių verslininkų. Tyrimo duomenimis, verslininkai savo verslui pradėti ir
jį plėtoti pirmiausia naudojo uždirbtas savo lėšas. Nemaža dalis tam tikslui
skyrė santaupas, dalį pinigų skolinosi iš giminių, draugų. Tačiau mažai pra
dedančių verslininkų turėjo galimybę pasinaudoti banko kreditais dėl finansi
nių išteklių stokos, aukštos palūkanų normos, bankų nesuinteresuotumo remti
smulkaus verslo plėtotę.
Panašiai pradines lėšas kaupė ir būsimieji verslininkai. Tačiau nemaža da
lis verslininkų tikėjosi, kad sulauks geresnių laikų ir turės galimybę gauti
banko kreditą palankiomis sąlygomis. Verslininkai patyrė ir patiria daug sun
kumų dėl nepalankios (ypač smulkiajam verslui) mokesčių sistemos (52 %).
Verslo plėtotę gerokai komplikavo finansinė, kriminogeninė, komercinė, po
litinė rizika ir kt. Respondentų, ketinančių verstis privačiu verslu, manymu,
kurį laiką dar bus nemaža kliuvinių: nepalanki, nesubalansuota mokesčių
sistema (33 %); kurį laiką verslininkai dar pasiges specialių verslo žinių, pa
tyrimo (26 %); sunku bus ir ateityje palankiomis sąlygomis gauti kreditą ban
ke (11 %) ir 1.1.
Teigiamai vertinama tai, kad ketinantys imtis savo verslo realiai vertina
dabartinę situaciją šalyje ir savo galimybes, o svarbiausia, mano skirti daug
didesnį dėmesį verslo žinių, patirties studijoms. Šis teigiamas žingsnis turetų
padėti verslininkams patikimiau verslauti, nes vis daugiau šios sferos dar
buotojų įsitikina, kad be specialių ekonominių, komercijos ir kitų verslo žinių
sunku tikėtis efektyvesnių ekonominių rodiklių, didesnės sėkmės bei pasiten
kinimo pasirinkta veikla. Gilios verslininkystes žinios gerokai praplečia ne
tik verslininko akiratį, bet suteikia jam didesnį pasitikėjimą savimi, duoda di
desnę veiklos pasirinkimo laisvę, padeda greičiau, tobuliau realizuoti suma
nytus ekonominius ir kitus tikslus bei siekius.
"Šeimos ir gimstamumo Lietuvoje" tyrimo duomenimis, požiūris į darbą
tarp verslaujančių, ketinančių ir neketinančių artimiausiu metu užsiimti verslu
gerokai skyrėsi. Labiau mėgstančių dabartinį darbą, kuris materialiai geriau pa
deda aprūpinti Šeimą, buvo daugiau tarp verslininkų (53,4%), o mažiau jį mė
go ketinantys (29,6 %) ir neketinantys (30,3 %) imtis savo verslo. Taip pat
daugiau verslininkų negu kitų dirbo gerai apmokamą, nors ir nemėgstamą
darbą (analogiškai 12%, 9,1% ir 5,1%).
Tačiau neketinančių tapti verslininkais buvo daugiau, negu kitų apklauso
je dalyvavusių, kurie dirbo mėgstamą darbą, nors jis negarantavo jiems pra
gyvenimo, taip pat tokių, kurie nemėgo savo darbo, negarantuojančio jiems
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pragyvenimo. Bet šiuo metu jie neturi kitos išeities ir priversti susitaikyti su
esama padėtimi.
Taigi geresnes darbo pasirinkimo galimybes turėjo verslininkai. Privačiai
veiklai prielaidas siekė susidaryti ir tie, kurie artimiausiu metu ruošėsi imtis
verslo. Sudėtingesnė padėtis buvo tų darbuotojų, kurie neketino bent arti
miausiu metu pradėti savo verslo. Jų mėgstamos darbinės veiklos pasirinkimo
ir šeimos materialinio aprūpinimo galimybės gana ribotos, daugelis geriausiu
atveju priversti sutikti su tuo, kąjiems siūlo darbdavys.
Kaip vertina šios trys respondentų grupės savo materialinę padėtį? Kaip
parodė tyrimas, trečdalis (33 %) tų, kurie neketino keisti savo darbo pobū
džio, patyrė nemažai finansinių sunkumų. O ketinančių keisti savo darbą ir
artimiausiu metu pradėti savo verslą buvo mažiau (21,3%), o verslininkų
(9,7 %) - mažiausiai nepatenkintų savo materialine padėtim.
Pereinant į rinkos ekonomiką vyko intensyvi gyventojų diferenciacija:
daugelio žmonių materialinė padėtis nuolat blogėjo, o nedaugelio - sparčiai
gerėjo. Tarp šių dviejų polių skirtumas greitai didėjo. Ką apie tai manė res
pondentai? Jų nuomonė dėl materialinės padėties kitimo buvo gana skirtinga.
Tikinčių, kad šeimos materialinė padėtis gerės, daugiau buvo verslininkų ir
ketinančių verslauti, o žymiai mažiau - neketinančių imtis savo verslo res
pondentų (analogiškai 36,2%, 34,9% ir 23,4%). Kad materialinė padėtis
liks tokia pati, analogiškai manė 24,3%, 3%, 24,6% ir 31 %, o kad pablo
gės - 13,7%, 19,2% ir 23,1% respondentų. Taigi, kad šeimos materialinė
padėtis ateityje liks tokia pati arba net pablogės, daugiau manė neketinantys
verslauti.
Dėl ko blogėja daugelio šeimų materialinė padėtis? Dauguma respon
dentų dėl to kaltino valdžią (71,1% verslininkų, 65,3 % ketinančių verslauti,
73,5 % neketinančių imtis savo verslo respondentų). Didžiausia dalis taip ma
nančių buvo tarp neketinančių verslauti žmonių, mažai nuo jų atsiliko ir vers
lininkai. Daug mažesnė dalis respondentų manė, kad niekas nekaltas, nes taip
susiklostė aplinkybės (21,1% verslininkų, 14,9% būsimųjų verslininkų ir
16,1 % neketinančių verslauti). Tačiau visose grupėse nedaugelis respondentų
dėl to kaltino save (3,9 %, 7,4 % ir 2,7 %).
Nuo ko priklausytų materialinės padėties pagerėjimas? Nors dauguma
respondentų dėl materialinės padėties kaltino valdžią, vis dėlto nurodė, kad
šios problemos sprendimas pirmiausia priklauso nuo paties žmogaus darbo ir

iniciatyvos (86,1 % verslininkų, 68,2% busimųjų verslininkų ir 55,3% neke
tinančių verslauti žmonių). Tačiau 38,6% neketinančių verslauti respondentų
savo materialinės padėties pagerėjimą siejo su bendru situacijos pagerėjimu
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Šalyje arba artimųjų pagalba. Žymiai mažiau taip manė ketinančių verslauti

žmonių(25 %) ir ypač verslininkų (11 %).
Sociologiniai tyrimai rodo, kad nors verslininkams tenka įveikti nemažai
sunkumų, kliūčių, spręsti daugybę sudėtingų problemų, rizikuoti, tačiau jų
finansinė, materialinė padėtis dažnai gerėja sparčiau negu kitų visuomenės
sluoksnių (20).
Apskritai kalbant apie verslo plėtotę, tenka pastebėti, kad nors po nepri
klausomybės atkūrimo praėjo nemažas laikotarpis, bet verslo plėtojimo situa
cija Lietuvoje vis dar nėra palanki. Tai rodo ir vėliau atlikti sociologiniai ty
rimai. Antai 1998 metų pabaigoje Lietuvos laisvosios rinkos instituto pa
skelbti apklausos duomenys spaudoje liudija, kad verslo situacija išlieka pa
naši. Tos apklausos duomenimis, maždaug trečdalis Lietuvos gyventojų ne
galvoja, ar norėtų pradėti savo verslą. Beveik tiek pat nenorėtų jo pradėti, o
apie ketvirtadalis pradėtų verslauti, esant palankiomis sąlygomis.
O kaip keitėsi verslo sąlygos per pastaruosius dvejus metus, rodė šie tos
pat apklausos duomenys: kad sąlygos pagerėjo, nurodė 9,8% respondentų^
nekito - 13,1%, blogėjo - 49,4%, neturėjo nuomonės 27,7% respondentų
(30). Didžiausios kliūtys pradėti savo verslą ir toliau išlieka: dideli mokes
čiai, pradinio kapitalo stoka, nuolat kintantys įstatymai, neužtikrintas verslo
saugumas, korupcija ir kitos kliūtys.
Turėtų būti skiriamas kur kas didesnis Vyriausybės dėmesys verslo plėto
jimui, tačiau reali situacija rodo ką kitą. Panaikinama viena rinkliava, o reali
ekonominė veikla nepalengvėja, nes sumažinti mokesčiai surenkami kita for
ma. Šiuo metu analizuojantys verslo plėtojimo situaciją specialistai gali paste

bėti, kad valdžia nepasitiki rinka ir įsteigė per 80 ją reguliuojančių institucijų
(30).

Išvados
Apžvelgus verslo tyrimų duomenis, pareikštą smulkių ir vidutinių verslo
įmonių vadovų ir kitų respondentų nuomonę, galima teigti, kad verslo vysty
mąsi varžė (ir vis dar varžo):
Investicijų stoka, apyvartinių lėšų trūkumas, kreditų gavimo sąlygos.
Netobula mokesčių sistema, kuri vertė verslininkus slėpti pajamas, ne
skatino verslo plėtojimo.
Informacijos trūkumas apie užsienio rinkas, partnerių galimą bendradar
biavimą, paramą, patekimo į užsienio rinkas galimybes ir sąlygas.
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Nepakankama valdžios kova su valdininkų savivale, biurokratizmu, ko
rupcija ir kitomis nusikaltimo formomis, kurios žlugdo verslo p^^totę.
Dalies visuomenės neigiama pažiūra į verslą (neretai verslininkas vaiz
duojamas kaip spekuliantas, kontrabandininkas, nemokantis mokesčų ir net
siejamas su nusikaltėlių pasauliu; tokia nuomonė gaji ir valdžios struktūrose).
Silpna verslininkų organizacijų veikla, menka jų pagalba smulkiems ver
slininkams.
Trūkumas verslo žinių, patirties, tarpusavio bendravimo kultūros.
Lėtai sudaromi strateginiai verslo (ypač smulkaus) planai.
Kalbos barjerai bendraujant su užsienio partneriais ir kt.
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THE INVESTIGATIONS OF BUSINESS: THE RESULTS AND
THE PROBLEMS
Antanas Kličius
Lithuanian Institute of Philosophy and Sociology

Summary
The article revievvs the investigations of the business development in
1994-1995 and later on. The main attention is paid to the investigations of
small and medium business: the situation of business in Lithuania at that
time, the main obstacles and the problems, \vhich interfere the normai busi
ness development, the standpoint of the businessmen to the business support
by the government and the other institutions.
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LEIDINIO AUTORIAI

Kazlauskienė Vida (g. 1936 m. Kaune), 1944 m. su tėvais persikėlė į Pa
šušvio miestelį dabartiniame Radviliškio rajone, baigė Grinkiškio vidurinę
mokyklą. Nuo 1954m. Vilniuje: 1959m. baigė žurnalistiką Vilniaus universi
tete, 1957-1971 m. dirbo 'Tarybinio studento" (Universiteto laikraštis),
"Valstiečių laikraščio", "Tiesos" redakcijose, rase įvairiais, daugiausia mokslo klausimais. 1973-1985 m. - Vilniaus universiteto Žurnalistikos kated
ros dėstytoja, 1971-1973 m. ir nuo 1985 m. - dabartinio Lietuvos filosofijos ir
sociologijos instituto mokslinė bendradarbė, pradžioje dalyvavusi viešosios
nuomonės tyrimuose, o pastaraisiais metais tyrinėjanti kalbų mokėjimo,
bendravimo, žemės reformos, nuosavybės, kaimo išlikimo bei sociologijos is
torijos klausimus. Tai atsispindi sociologinių tyrimų ataskaitose, pranešimuo
se mokslinėse konferencijose, straipsniuose mokslinių darbų rinkiniuose.
Kličius Antanas - socialinių mokslų dr., Lietuvos filosofijos ir sociologi
jos instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis (g. 1929 05 15 Anykščių raj.
Knitiškių km.). 1948m. baigė Ukmergės mokytojų seminariją, dirbo švietimo
sistemoje. Nuo 1969 m. dirbo LŽŪA dėstytoju, o nuo 1976 m. pasuka moks
lininko keliu. Lietuvos filosofijos ir sociologijos institute nuo pat jo įsikūrimo
pradžios A. Kličius tyrinėja gyventojų laiko biudžetus; šie tyrimai 1988 m.
apibendrinti ilgai brandintoje sociologijos daktaro disertacijoje "Mažų miestų
dirbančiųjų laiko biudžetai ir jų panaudojimo pagrindinės kryptys. Lietuvos
medžiaga". Kitos mokslinės veiklos kryptys: gyvenimo būdo sociologija,
laisvalaikio tyrimai, kultūros sociologija, smulkaus ir vidutinio verslo pro
blemos. Šiais klausimais paskelbė per 90 mokslinių ir mokslo populiarinimo
straipsnių, mokslo tiriamųjų darbų, atliktų pagal valstybines programas bei
ūkiskaitines sutartis. Išleido 3 leidinius apie gyventojų laiko biudžetus.
Krukauskienė Eugenija (g. 1949 m. Jakutijoje, Bykovo m., tremtinių šei
moje). 1958 m. su tėvais grįžo į Lietuvą. 1967 m., baigusi vidurinę mokyklą,
įstojo į Vilniaus universitetą. 1972 m. baigė Vilniaus universitetą, įgydama
ekonominės informacijos specialybę. Lietuvos filosofijos ir sociologijos ins
titute dirba nuo 1975 m. Pagrindiniai mokslo darbai yra iš kultūros sociolo
gijos ir etnosociologijos sričių. Pastaraisiais metais parašė skyrius "Valstybė
ir tautinis tapatumas" instituto monografijai "Vilniečio portretas: sociologi
niai metmenys", "Tautybė ir tapatumas" monografijai "Tėvynainiai", "Kultū
rinės savivokos ir tapatumo savitumai" monografijai "Miestiečiai", "Kultūri-
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nė savastis" monografijai "Kauniečio portretas". Nemažai straipsnų skirta
kultūriniams visuomenės savitumams, požiūriams į Europos integraciją at
skleisti. Yra kelių sociologijos leidinių mokslinė redaktorė ir sudarytoja. Po
puliarioje spaudoje rašo apie įvairių gyventojų grupių politines ir kultūrines
nuostatas.
Mikšys Algimantas (g. 1933 01 10 Utenos aps. Debeikių m.). 1951 m.

baigė Anykščių vid. mokyklą, 1951-53 m. dirbo Anykščių MTS laikraščio
"Už stalininius kolūkius" redakcijoje literatūriniu bendradarbiu, vėliau - at
sakingu sekretoriumi. 1953-1954m. dirbo Anykščių tarprajoninėje statybos
elektromontažo kontoroje meistru, o 1954-1955 m. - Debeikių vid. mokyk
loje bibliotekininku. Grįžęs iš T.Armijos, 1957 m. įsidarbino Kauno m. Kul
tūros skyriuje muzikinės bibliotekos skaityklos vedėju, buvo atsakingas už
Kauno m. vyrų choro (dabar "Perkūnas") organizavimą ir vaikų chorų pasi
ruošimą Dainų šventėms. 1960 m. baigė Kauno medžio apdirbimo techni
kumą, ir kaip jaunas specialistas, buvo paliktas dirbti Šiame technikume ga
mybinės praktikos vedėju. Nuo 1968 m. Čia dėstė, ėjo direktoriaus pavaduo
tojo gamybinio mokymo reikalams pareigas. Dirbdamas baigė Kauno poli
technikos instituto Mašinų gamybos fakulteto vakarinį skyrių, įgydamas inžinieriaus-mechaniko kvalifikaciją (1970 m.).
Nuo 1976 iki 1991 m. buvo Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto
mokslinis bendradarbis, o nuo 1991 m. - vyresnysis mokslinis bendradarbis.
1989-91 m. dirbo Instituto direktoriaus pavaduotoju administracijos ir ūkio
reikalams. 1987 m. apgynė disertaciją tema "Specialiųjų vidurinių mokyklų
moksleivių socialinės profesinės orientacijos formavimas" pedagogikos m.
kandidato (dabar socialinių m. daktaro) laispniui gauti. 1987-92 metais buvo
Instituto Mokslo tarybos narys.
Mokslinio darbo kryptis -jaunimo socialinė profesinė orientacija, gyven
tojų socialinis mobilumas, Lietuvos sociologijos istorija. Šita problemaika
išspausdinta daugiau kaip 150 mokslinių straipsnių bei tezių įvairiuose Insti
tuto ir kitų žinybų leidiniuose, žurnale "Filosofija. Sociologija" ir kt. Yra kny
gos "Jaunimo socialinė profesinė orientacija" autorius (1992m.kartu su
A.Matulioniu). Pastarųjų metų publikacijos skirtos Lietuvos sociologijos is
torijai. Tai straipsniai "LFSI jaunimo sociologijos skyrius: žmonės, proble
mos, darbai", "Kunigo A. Kaupo socialinės pažiūros", "Maironio socialinės
pažiūros".
Dalyvavo parengiant ir vykdant daugelio sociologinių tyrimų programas Lietuvos jaunimo, Šiaurės Rytų ir Rytų Lietuvos ir kt. Dabar bendradarbiauja
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su VieSosios nuomonės ir rinkos tyrimų centru "Vilmorus" - yra šio centro
tyrimų koordinatorius Panevėžio mieste.
Pocius Arūnas - socialinių mokslų dr., Darbo ir socialinių tyrimų insti
tuto vyresnysis mokslinis bendradarbis (g. 1961 08 11 Vilniuje). Studijavo

VU, įsigijo statistiko specialybę. 1993 m. Rygoje apgynė socialinių mokslų
daktaro disertaciją "Gimstamumo rodiklių tobulinimas". Nuo 1993 m. yra
Darbo ir socialinių tyrimų instituto mokslinis bendradarbis. Jo tyrimų proble
matika - darbo rinka, jos statistikos tobulinimo ir plėtojimo problemos, de
mografija ir gyventojų statistika. Šiomis temomis autorius yra paskelbęs apie
80 publikacijų (daugiausiai periodiniuose leidiniuose "Lietuvos statistikos
darbai", "Darbo biržos naujienos"). Dalyvavo įvairių Šalies institucijų (Lietu
vos darbo biržos, Sodros, Lietuvos darbo rinkos Mokymo tarnybos, Aukštojo
mokslo ir švietimo ministerijos ir kt.) organizuotuose tyrimų projektuose.
Pruskus Valdas (g. 1950 04 10 Vilniuje) habil.dr. (socialiniai mokslai),
VGTU. Humanitarinių ir socialinių m. katedros profesorius, Lietuvių katalikų
MA narys. 1957-1968m. mokėsi Vilniaus 15-oje ir 22-oje vid. mokykloje,
1968-1973m. studijavo VU, 1978-1982m.-Filosofijos, sociologijos ir teisės
instituto aspirantūroje. 1972-1975 m. dirbo Vyriausiojoje enciklopedijų re
dakcijoje, "Kultūros barų" redakcijoje, 1976-1986 m. - Lietuvos gamtos ap
saugos draugijoje, 1987-1991 m. - Lietuvos vadybos akademijoje. 1991 m.
dirbo Pedagogikos institute, nuo 1995 m. - VTU (VGTU). 1965 m. apgynė fi
losofijos m. dr. disertaciją "Modernistinės tendencijos katalikų socialinėje fi
losofijoje Lietuvoje 1918-1940m.", o 1997m. už monografiją "Katalikų so
cialinė mintis Lietuvoje (XIX a. II p. - XX a. pradžia)" suteiktas socialinių m.
habil. dr. laipsnis. Mokslinių interesų sritys: katalikų socialinės politinės min
ties raida Lietuvoje, ekonomikos ir etikos sąveikos galimybės rinkos sąlygo
mis, religijos, politikos ir Švietimo sociologija. Apie 80 moksliniį straipsnių,
7-ių mokslinių brošiūrų, monografijų "Katalikų socialinė mintis Lietuvoje"
(1995m.), "Verslininkystės idėjų raiška Lietuvoje XlXa.IIp. - 1940m."
{1997 m.), "Lietuvos švietimo pasiekimai OECD šalių kontekste" (1998 m.)
autorius.
Treinys Mečislovas (g. 1941 10 01 Utenos rajone Asmalų kaime), dr. (so
cialiniai m.), LŽ0U Ekonomikos katedros profesorius, Lietuvių tautininkų
sąjungos valdybos narys. 1955-1959m. mokėsi Klaipėdos buhalterinės aps
kaitos žemės ūkio technikume, 1960-1965 m. studijavo LŽŪA, 1967-1970 m.
LŽŪA aspirantas, 1979-1980m. - stažavosi Prahos aukšt.žemės ūkio m-
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kloję (Čekija). 1959-1967 m. dirbo žemės ūkio srityje, 1971-1979 m. - LŽŪA
dėstytojas, 1979-1989 m. LŽŪA Ekonomikos katedros vedėjas, 1989-1990 m.
prorektorius. 1990-1992m. buvo LR Aukščiausios Tarybos - Atkuriamojo
Seimo deputatas, 1992-1996m. - LR Seimo narys, nuo 1996 m. - LŽŪU
Ekonomikos katedros profesorius. Keturių knygų žemės ūkio ekonomikos ir
kooperacijos klausimais, daugelio straipsnių išteklių naudojimo, agrarinės re
formos, kooperacijos, ūkio istorijos, agrarinės politikos klausimais autorius.
Vienas Lietuvos žemdirbių sąjūdžio programinių dokumentų rengėjų.
Trinkūnas Jonas (g.1939 02 28 Klaipėdoje), Lietuvos filosofijos ir so
ciologijos instituto Etnosociologijos skyriaus mokslo darbuotojas, J. Basana
vičiaus premijos laureatas.
1957 m. Kaune baigė vid. m-lą, 1960-1965 m. studijavo Vilniaus univer
sitete lietuvių kalbą ir literatūrą. 1969-1973 m. - Vilniaus universiteto Filoso
fijos katedros dėstytojas ir aspirantas, 1988-1990m. -Filosofijos, sociologi
jos ir teisės instituto Etikos skyriaus asistentas. 1990-1993 m. dirbo Kultūros
ministerijos Etninės kultūros skyriaus vedėju. Nuo 1994 m. - Lietuvos filoso
fijos ir sociologijos instituto mokslo darbuotojas. Vilniaus Pedagoginiame
universitete dėsto Etninės kultūros kursą etikos specialybės studentams. Pa
grindinės mokslinio darbo kryptys: lietuvių etninės kultūros, etnosociologi
jos, mitologijos ir religijos klausimai. Šiais klausimais yra paskelbęs kelias
dešimt straipsnių.
Dalyvauja folklorinių ansamblių ir etnokultūros organizacijų veikloje.
Tunaitis Stepas (g. 1940 03 07 Rokiškio rąj., Šetekšnių kaime). Baigęs
Panemunėlio vidurinę mokyklą (Rokiškio rąj.), 1958-1963 m. Vilniaus uni
versitete studijavo germanistiką. Po studijų dirbo vokiečių kalbos mokytoju
Rokiškyje ir Vilniuje. Nuo 1972 m. dirba Lietuvos filosofijos ir sociologijos
institute moksliniu bendradarbiu. Tyrinėja Apšvietos epochos ir Romantizmo
laikotarpio filosofiją Lietuvoje. Drauge su kitais autoriais parengė "Lietuvos
filosofinės minties istorijos šaltinių" pirmąjį tomą (išleistas 1980m.) Įvai
riuose leidiniuose paskelbė straipsnių iš socialinės filosofijos (K. Narbuto,
M. P. Karpavičiaus, A. Sniadeckio, J. Jasinskio socialinė orientacija), gnoseo
logijos (J. Sniadeckio, J. Stroinovskio gnoseologinė orientacija), istoriosofijos
(J. I. Kraševskio istoriosofinė koncepcija), kantizmo Lietuvoje istorijos.
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Vzdila Juozas Vytautas (g. 1940 12 07 Šeštokuose, Lazdijų raj.), habil.
dr. (socialiniai mokslai, edukologija), VDU Socialinių mokslų fakulteto Edu
kologijos katedros vedėjas, profesorius, Lietuvių tautininkų sąjungos, LKKI
senato narys. 1948-1959 m. mokėsi Šeštokų vid. m-loje, 1959-1964 m. studi
javo VPI (lietuvių k. ir lit. spec), 1965-1969 m. - VPI aspirantas (neakivaiz
dininkas). 1964-1966 m. - Serijų vid. m-klos direktoriaus pav., 1966-1969 m.
- Vilniaus 16-osios vid. mokyklos mokytojas. 1970-1977 m.- Pedagogikos
MTI mokslo darbuotojas. 1977-1989m. dėstė filosofiją, etiką, estetiką VISI ir
VPI, nuo 1989m. docentas, nuo 1995m. -profesorius VPU ir VDU. 1975m.
apgynė socialinių m. kandidato (dr.) disertaciją, 1994m. - habil. dr. diserta
ciją. Knygų: "Literatūrinių įspūdžių rašiniai vid. mokyklos IX-XI klasėse"
(1976 m.), "Šimtas etikos mįslių" (1983 m.), "Dorinis asmenybės ugdymas
šeimoje" (1993 m.), daugiau kaip 100 straipsnių autorius. Straipsnių rinkinio
"Tau, jaunuoli" (1988 m.) sudarytojas, 3 monografijų, skirtų nepažangumo ir
antramečiavimo tyrimams, bendraautorius. 1988-1993 m. aktyviai dalyvavo
kuriant naująsias profesines sąjungas; vienas iš Lietuvos mokytojų profesinės
sąjungos atkūrėjų (1990 m.) ir pirmasis pirmininkas (1990-1992 m.), Lietuvos
profesinių sąjungų bendrijos pirmininkas (1992m.). Dalyvavo įkuriant
OMEP, Meno edukacijos centrą, VPU dėstytojų sąjungą (1992 m.). Varšuvos,
Klermont-Ferano, Prahos, Talino, Vienos, Birmingemo, Amsterdamo moky
tojų profesinių sąjungų konferencijų, mokslinių konferencijų Minske, Mask
voje, Taline, Rygoje, Varšuvoje ir kt. dalyvis.
Vosylimt Anelė (g. 1944 07 10 Kazlų Rūdoje, Marijampolės raj.), dr. (so
cialiniai m., sociologija), Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto vyres
nioji mokslinė bendradarbė, Lietuvos sociologų draugijos viceprezidentė,
Tarptautinės sociologų asociacijos, Europos sociologų asociacijos, Tarptauti
nio sociologijos instituto, K.G.Jungo psichoanalitikų draugijos narė. 19511962 m. mokėsi Kazlų Rūdos (Marijampolės raj.) vidurinėje m-kloje, 19621967 m. studijavo VU Matematikos ir mechanikos fakultete. 1965-1967 m.
dirbo VU Sociologinių tyrimų laboratorijoje laborante, 1967-1972m. -jau
nesniąja, o 1974-1977 m. - vyresniąja moksline bendradarbe. Nuo 1977 Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto mokslinė bendradarbė. Dalyvavo
rengiant daugelio sociologinių tyrimų programas, publikuojant jų rezultatus.
1993 m. apgynė socialinių m. dr. disertaciją tema "Rekreacinės kultūros bruo
žai". Išspausdino apie 60 mokslinių straipsnių sociologijos metodologijos ir
istorijos, rekreacijos, vartojimo visuomenės, moterų problemų ir kitais klausi
mais kolektyvinėse monografijose, straipsnių rinkiniuose. Skaitė pranešimus
mokslinėse konferencijose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Baltarusi-
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joje, Lenkijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Izraelyje, Suomijoje, Kanadoje,
Islandijoje ir kt. Dalyvauja VU "Romuvos" klubo ir "Versmės" leidyklos
etnografinėse ekspedicijose, rašo straipsnius į Lietuvos vietovių monografi
jas. Yra 6 sociologijos leidinių atsakingoji redaktorė ir sudarytoja, mokslinio
periodinio žurnalo "Filosofija. Sociologija" atsakingoji sekretorė.
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