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PRATARMĖ

Prasidėjus naujam, dvidešimt pirmajam, amžiui, žmonija staiga aiš-
kiai suprato atsidūrusi labai pakitusiame, sparčiai globalėjančiame pa-
saulyje. Daugybė priežasčių mūsų planetos gyventojus vis labiau su-
jungia į vieną bendriją, vieną „globalinį kaimą“. Naujos problemos ir
grėsmės užgriūva šiuolaikinį žmogų. Štai Jungtinių Tautų „Tūkstantme-
čio deklaracijoje“ rašoma: „Manome, jog pagrindinis šiandien mums iš-
kilęs uždavinys yra užtikrinti, kad viso pasaulio žmonėms globalizacija
taptų teigiamu veiksniu. Nors globalizacija ir teikia didžiules galimybes,
šiuo metu jos pranašumais naudojamasi labai nevienodai“ 1.

Globalizacijos greitį ir ypač globalinės sąmonės raidą gali parodyti
maža metafora. 2001 m. rugsėjo 11 d. reportažuose iš JAV matėme už-
rašus „God bless America!“ („Dieve, laimink Ameriką!“), o po metų,
2002 m. rugsėjo 11 d. minėjimuose jau matėme plakatus su užrašais:
„God bless the World!“ („Dieve, laimink Pasaulį!“).

Globalinė sąmonė formuojasi ir dėl pasaulinių organizacijų, pvz.
Jungtinių Tautų, siekiančių skleisti pažangą visame pasaulyje, veiklos.

Tai formuoja suvokimą socialinės erdvės, apimančios visą pasaulį.
Šalia sąvokos „visuomenė“, kaip šalies visuomenė, daugelio žmonių
sąmonėje formuojasi makrokosminė visuomenės samprata ir visa pla-
neta Žemė traktuojama kaip „globalinis kaimas“.

Tačiau vis dažniau vartojamas žodis „globalizacija“ dažnai lieka vi-
siškai neapibrėžtas. Globalizaciją daugelis supranta kaip vieną iš šiuo-
laikinės visuomenės bruožų. Kartais globalizacija laikoma „kapitalizmo
pakopa“ ar „vėlyvąja modernybe“. Dar miglotesnis pasakymas, jog glo-
balizacija yra „naujas mąstymo būdas“. Kasdienei sąmonei globalizacija
yra tai, kas panaikina teritorijų ribas, atstumus tarp šalių bei pačių šalių
uždarumą.

Skeptikai pačią „globalizacijos“ sąvoką vadina mokslininkų žargonu,
madinga žurnalistine antrašte, leidėjų gudrybe privilioti pirkėją, politikų
šūkiu ar „biznierių“ fetišu. Skeptikai iš viso atmeta globalizaciją kaip
mitą. Jie neigia patį globalizacijos reiškinį. Jų nuomone, šiuolaikinėje
                                                          

1 Jungtinių Tautų „Tūkstantmečio deklaracija“, priimta JT Generalinės Asamblėjos
2000 m. rugsėjo mėn. Niujorke.
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istorijoje nevyksta nieko naujo ar ypatingo, ką būtų galima pavadinti
„globalizacija“. Šnekos apie šiuolaikinę „globalinę“ pilietinę visuomenę
ir „globalinę“ kultūrą esančios beprasmiškos, nes tai vyko visais laikais.
Žmonija jau seniai turinti savo „globalinę priešistorę“, pasaulinę religijų
ekspansiją, tarpžemyninę prekybą ir pan.

Tačiau, įsigilinus ir atskleidus šio viską apimančio reiškinio turinį,
globalizacija iš tuščios abstrakcijos virsta šiuolaikinę realybę paaiški-
nančia sąvoka. Paaiškinimų gali būti daug ir įvairių, todėl ir globaliza-
cijos apibrėžimų yra ne vienas.

Globalizacija apibrėžiama kaip „internacionalizacija“. Šiuo požiūriu
„globalus“ reiškia šalių tarpusavio ryšius, o globalizacija – tarptautinių
mainų augimą ir tarpusavio priklausomybę.

Kitas apibrėžimas pristato globalizaciją kaip liberalizaciją, tai yra
sukūrimą atviros, „be sienų“ pasaulinės ekonominės erdvės, reiškiančios
„laisvą“ prekybą, materialinių gėrybių, aptarnavimo, pinigų ir finansinių
instrumentų laisvą judėjimą.

Trečia koncepcija sutapatina globalizaciją su „universalizacija“, „pa-
sauline kultūrų sinteze”.

Dar vienu požiūriu globalizacija suvokiama kaip „vesternizacija“
arba „modernizacija“, ypač jos „amerikanizuotas“ pavidalas. Tai homo-
genizacija, kai visas pasaulis traktuojamas kaip tampantis vakarietiškas,
tai yra modernus, kraštutiniu atveju – amerikietiškas.

Tyrinėtojai globalistai teigia, jog pasaulis transformuojasi į vientisoje
erdvėje organizuojamus socialinius santykius, jog ši globalizacija yra
neišvengiamas procesas. Ir tai yra vienas svarbiausių šiuolaikinės isto-
rijos faktų. Štai Vaclavas Havelas, 1994 metais priimdamas Filadelfijos
Laisvės medalį, pasakė, kad anksčiau svarbiausią socialinių pokyčių po-
stūmį duodavo karas, dabar pokyčiai kyla daugiausia dėl globalizacijos.

Akivaizdu, jog globalizacija keičia ekonominės veiklos būdą: atsi-
randa globalinė rinka, globalinis lenktyniavimas, globalinis valdymas. Ji
keičia net valstybių likimus, provokuoja kultūrų smukimą, naikindama
kultūrų tapatumą ir įvairovę, nutrindama skirtumus tarp tautų, gal net
civilizacijų, kurdama hibridizaciją ir kreolinizaciją. Net palankiai į glo-
balizaciją žiūrintys tyrinėtojai kritikuoja ir mato tokių globalinių korpo-
racijų kaip Pasaulio Bankas ar Pasaulio Prekybos Organizacija, kurios
uzurpuoja valstybių ir vietinių vyriausybių valdžią, galimą pavojų. Nuo-
saikieji „globalistai“ įsitikinę, jog globalizacija yra svarbus šiuolaikinės
pasaulinės istorijos raidos bruožas. Tačiau jos mastą ir padarinius reikia
rūpestingai įvertinti.
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Pastaruoju metu bene ryškiausiai iškylanti ir daugelį globalizacijos
apraiškų apimanti yra saugumo problema. Neišvengiamai kyla klausi-
mai, ar globalizacija gina, ar kelia pavojų, teikia stabilumą ar žadina ne-
tikrumą, kuria gerovę ar didina skurdą, veda į socialinę integraciją ar į
susvetimėjimą ir socialinę atskirtį, suteikia žmonėms ramybę ar tik su-
krėtimus, teikia viltį ar kelia baimes, neša taiką ar siūlo tik prievartą.

Pesimistų nuomone, globalizacija skatinanti netoleranciją, ksenofo-
biją ir prievartą: ultranacionalizmą, rasizmą, religinį fundamentalizmą ir
tarptautinį terorizmą, organizuotą nusikalstamumą, žmogaus teisių pa-
žeidimus, etninius konfliktus. Naujausios ir pažangiausios technologi-
jos, skatinančios globalizaciją, kartu kuria ir technokaro barbarybę.
Akivaizdu, jog taikiõs globalinės raidos ir/ar civilizacijų susidūrimo
problema šiandien yra pasiekusi pavojingą ribą.

Neretai globalizacijos samprata išreiškiama posakiu: „Vakarai ir li-
kęs pasaulis“, arba: „Mes“, bet ne su „Jais“.

Tačiau grėsmės saugumui ir taikai nebėra vien karinės. Tai – aplin-
kos ir gyvenimo sąlygų degradavimas. Ekologiniai pokyčiai pasiekė
globalines dimensijas. Visų pirma tai ekologinės grėsmės bei galimos
aplinkos katastrofos, atsirandančios dėl žmogaus veiklos: natūralių iš-
teklių išsekinimas, „šiltnamio efektas“, arba globalinis atšilimas, ozono
sluoksnio suplonėjimas, arba „ozono skylės“, geriamojo vandens trū-
kumas, biologinės įvairovės praradimas, tropinių miškų naikinimas, Pa-
saulio vandenyno užteršimas, atominė grėsmė, radioaktyvios dulkės,
„rūgštūs“ lietūs… Visų šių blogybių priežastis – antropogeninis veiks-
nys, arba žmogaus grobuoniška, gobši ir neprotinga veikla Žemėje.
Ekologija šiuolaikiniame pasaulyje – tai ne žmogaus ir gamtos harmo-
nija, nes nebėra žmogaus nepaliestõs gamtõs. Ekologija – tai visų pirma
harmonija tarp žmonių, pusiausvyra ir santarvė visuomenėje.

Esminis viso pasaulio bendruomenei yra informacinių technologijų
raidos ir jos galimų padarinių klausimas. Viena vertus – tai suvokiama
kaip pažangus įnašas į globalinę kultūrą, kita vertus – su tuo susijusi
kultūrų destrukcijų grėsmė.

Dar didesnę sumaištį įneša nevienareikšmiškai suvokiamas ryšys tarp
informacinių technologijų plitimo pasaulyje ir žinių visuomenės kūrimo.
Tik išsimokslinęs ir išsilavinęs žmogus gali tapti žinių visuomenės nariu
ir dalyvauti informacinės civilizacijos plėtroje. Dėl šios priežasties ypač
svarbu skirti sąvokas „informacinė visuomenė“ ir „žinių visuomenė“.
Antroji sąvoka reiškia, jog žinios įgyjamos, tik apmąsčius informaciją
remiantis jau turimomis žiniomis. Taigi tik švietimas ir mokslas suteikia
visuomenei galimybę tapti „žinių visuomene“.
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Be abejo, informacinės technologijos žadina viltis vis labiau prieiti
prie žinių, bendravimo ir kultūros. Tačiau kartu jos kelia ir grėsmes:
viskas priklauso nuo galimybių turėti tas informacijos priemones ir pa-
siekti informaciją. Nelygiavertės galimybės, kurias turi išsivysčiusių ir
besivystančių šalių gyventojai, didžiąją dalį planetos gyventojų „išbrau-
kia“ ne tik iš žinių visuomenės, bet ir iš informacinių technologijų vi-
suomenės1.

Globalėjančio pasaulio akivaizdoje kyla susirūpinimas pilietinės vi-
suomenės ugdymu. Kas yra pilietis globalėjančiame ir kosmopolitėjan-
čiame pasaulyje? Ar pilietiškumas tebėra būtina ir siektina vertybė? Kad
tauta išliktų, reikia palaikyti pilietiškumo išteklius, pilietinę sąmonę.
Kiek tampama savo šalies piliečiu, tiek tampama ir pasaulio piliečiu.
Globalioje visuomenėje ateitis priklauso tik toms tautoms, kurios turi
gerą švietimo sistemą ir puoselėja savo kultūrą.

Pasaulis tampa toks sudėtingas, informacijos ir sprendimų kelias toks
greitas, jog dauguma žmonių nebeturi galimybės dalyvauti pilietiniame
gyvenime. Tie žmonės, kurie negali įgyti tinkamo išsilavinimo, taigi ir
aiškaus žinojimo bei socialinių procesų pažinimo, negali dalyvauti de-
mokratiniuose svarstymuose dar iki to, kol neatšaukiami valdžios spren-
dimai nėra priimti. Nedalyvaudami priimant sprendimus, piliečiai jaučia
bejėgiškumą, politinę apatiją ir susvetimėjimą.

Dar viena svarstymų sritis susijusi su kultūra ir žiniomis. Optimistai
sveikina inovacijas. Jų nuomone, globalinės komunikacijos ir internetas
leidžiąs kultūroms geriau suprasti viena kitą ir klojąs pamatus tikrajai
pasaulio bendrijai. Skeptikai, priešingai, įrodinėja, jog kultūrinė globali-
zacija kaip tik kelianti pavojų kultūriniam ir intelektiniam saugumui:
globalizacija vedanti į kultūrinį imperializmą ir yra tapati vesternizacijai
ir amerikanizacijai. Globalinė kultūra ir globalinė sąmonė formuojama
ir plintant visame pasaulyje keletui kalbų (pvz., anglų kalbai), kai ku-
riems vaizdiniams, ypač televizijoje, ir kitiems simboliams.

Anot šios idėjos, globalizacija yra procesas, kurio vyksme socialinės
dabarties struktūros, tokios kaip fundamentalizmas, biurokratizmas,
ekstremizmas, pasklinda po visą pasaulį, ardydamos egzistuojančias
kultūras, tautinį tapatumą ir apsisprendimą. Globalizacija ta prasme su-
prantama kaip Makdonalds’ų ir Holivudo kultūra.

Šio leidinio autoriai taip pat dažnai abejoja globalizacijos teikiamo-
mis gėrybėmis, tačiau kartu tolerantiškai ir moksliškai argumentuodami

                                                          
1 Kaip galima kovoti su „techniniu apartheidu“, jei prie interneto pasaulyje šiuo

metu prieina tik 5  proc. gyventojų?
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atkreipia skaitytojų dėmesį į šį naują žmonijos patyrimą. Leidinyje nag-
rinėjama tik dalis daugybės klausimų, iškilusių ir mūsų šalies visuome-
nei atsidūrus globalinių procesų verpete. Šiuolaikinės žinios apie globa-
lizaciją, jos vyksmą ir padarinius dar gerokai chaotiškos ir prieštaringos.
Tačiau mokslininkų atsakomybė ir nerimas dėl taikos, saugumo, teisin-
gumo dabartyje ir ateityje, dėl kultūros tapatumo išsaugojimo, dėl san-
tarvės tarp tautų ir religijų skatina juos skirti dėmesio globalizacijos
procesų analizei.

Globalizacijos poveikiai mūsų šalies gyvenimui – artimiausios atei-
ties dalykas, todėl jau dabar laikas apie juos galvoti. Globalinių pro-
blemų negali spręsti vien atskiros srities mokslininkai. Reikalingas in-
tegracinis požiūris. Todėl šioje knygoje įvairių sričių mokslininkai pa-
teikia savo analizę ir išvadas dėl taikos, saugumo, pažangos, tvarios
plėtros – problemų, ypač svarbių mūsų šalies visuomenei. Šios knygos
bendraautoriai – mokslininkai iš kitų šalių tik dar kartą patvirtina globa-
lizacijos žengimą per pasaulį.

Knyga pradedama apmąstymais apie tokią kultūrą, kuri būtų palanki
taikai pasaulyje.

Antrajame skyriuje gilinamasi į esminius globalizacijos veiksnius ir
padarinius, tokius kaip ekonominio fundamentalizmo pavojai. Globali-
zacijos dinamika apima esmines šiuolaikinio socialinio gyvenimo jėgas:
informacinių technologijų plitimą, ekonomiką, valdymą.

Trečiajame skyriuje nagrinėjamas žinių ir mokslo vaidmuo bei liki-
mas naujųjų informacinių technologijų erdvėje.

Ketvirtajame skyriuje analizuojami visuomenės savimonės aspektai:
pilietiškumas, vertybinės nuostatos, tolerancijos kultūros pagrindai glo-
balizuojamoje visuomenėje bei kiti globalizacijos grėsmes sulaikantys
faktoriai, visų pirma visuomenės savimonės ugdymas.

Penktasis skyrius skirtas vidinio ir išorinio saugumo prielaidų ir
grėsmių Lietuvos visuomenei globalėjančiame pasaulyje svarstymams.
Mokslininkų dėmesys sutelktas į tai, kaip išvengti globalizacijos blogy-
bių, kaip šį procesą padaryti palankų Lietuvai ir kaip neskausmingai įsi-
lieti į Europos ir pasaulio bendriją.

Šeštajame, paskutiniame, skyriuje kalbama apie kultūrinės įvairovės
ir tautinio tapatumo išsaugojimą kosmopolitizmo grėsmių akivaizdoje.

Knygos autorių tikslas nėra pateikti vien sausą informaciją, bet būti
patarėjais, kelti klausimus ir siūlyti sprendimo būdus. Mes laikomės po-
žiūrio, jog kuri nors viena mokslinės minties mokykla, vienintelis požiū-
ris ar viena nuomonė neturi vyrauti kaip konceptualinis leidinio pagrin-
das. Požiūrių įvairovė skaitytojui leidžia susidaryti savo nepriklausomą
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nuomonę. Ši metodologinė nuostata ir suteikė drąsos suburti įvairių
mokslų, skirtingų požiūrių autorius viename leidinyje.

Knyga gali sudominti tiek socialinių mokslų atstovus, filosofus, edu-
kologus, tiek būti naudinga studijuojančiam jaunimui.

Knygos idėjos buvo nuodugniai ir išsamiai išdiskutuotos ir išnagri-
nėtos tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Taikos kultūra, žmogaus
teisės ir pilietinės visuomenės ugdymas“, Lietuvos teisės universiteto
UNESCO katedros organizuotoje 2002 m. balandžio mėn. Ši diskusija ir
davė postūmį mokslininkams, susirinkusiems iš 9 šalių, parašytį šią
integracinę studiją. Todėl knyga pradedama Jungtinių Tautų Vystymo
programos įgaliotosios atstovės Lietuvoje Cihan Sultanoglu Kreipimusi.
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Cihan Sultanoglu, Jungtinių Tautų Vystymo programos
įgaliotojsios atstovės Lietuvoje,
KREIPIMASIS

STATEMENT
of Cihan Sultanoglu, UNDP RR and UN RC
at the international conference
„Culture of Peace, Human Rights and Upbringing of Civil Society“
Lithuanian Law University

Dear Minister,
Dear Rector of the University,
Dear conference participants,

I congratulate the Lithuanian Law University and the Lithuanian
National Commission for UNESCO for their excellent initiative to
organise this conference and for a commendable attempt to link the
national context of Lithuania and other countries with developments on
the global scene.

The topic of this conference – „Culture of Peace, Human Rights and
Upbringing of Civil Society“ – is at the heart of the work of the United
Nations, both at the global level and in Lithuania.

Let me quote the Secretary-General of the United Nations Mr. Kofi
Annan in saying that „the principal mandate of the United Nations—„to
save succeeding generations from the scourge of war“ – remains as
valid today as when those words were written into the Charter more than
half a century ago. Today, around the world, the march of human
progress continues to be plagued by conflict, violence, hatred and greed.
The Culture of Peace is an idea whose time has come.

For the United Nations, there remains no higher goal, no deeper
commitment and no greater ambition than preventing armed conflict.
But true peace is far more than the absence of war. It is a phenomenon
that encompasses economic development and social justice. It means
safeguarding the global environment and curbing the global arms trade.
It means democracy, diversity and dignity; respect for human rights and
the rule of law; and more, much more. These pillars of peace are
interrelated. Gains in one area can bring progress in another. Setbacks,
of course, are just as contagious.
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For there to be peace among nations, there must also be peace within
them, among groups and individuals. The Charter of UNESCO says it
best: „Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men
that the defense of peace must be constructed”. This is no small project.
In fact it is a comprehensive enterprise, a global mission that requires a
transformation in our thinking, massive amounts of political will and
resources, and the solidarity of all humankind.

All of us—young and old, rich and poor, governments and civil
society alike—must do our part. The founding of the United Nations
itself was a start. Let us now pool our efforts and make good on its great
potential. Peace is in our hands. The culture of peace can be ours”.

Human rights and support to the civil society are central to the
operation of the United Nations Development Programme in Lithuania.
UNDP’s Country Cooperation Framework during 2001–2003 is human
rights-based, concentrating on the promotion of civil rights and good
governance, the promotion of social, economic, and environmental
rights.

UNDP supports the Lithuanian Parliament in the development of a
National Action Plan for the Protection and Promotion of Human Rights
through a participatory process aimed at identifying main human rights
challenges, prioritising them and committing to concrete actions for
improvement of the situation.

In this respect, I would like to congratulate Lithuania for having
taken the decision to develop a National Human Rights Action Plan,
despite the fact that the human rights situation is generally perceived as
satisfactory. In fact, the Action Plan is a good tool to make another step
in fostering the culture of dialogue, further empowering the civil society
and improving the understanding and application of personal freedoms.

The civil society is already represented at the stage of development
of the Human Rights Action Plan. Its role will be essential when it
comes to implementation. The civil society will hold the Government
accountable for fulfilling the commitments undertaken in the Action
Plan, and will make an active contribution of its own. The United
Nations stands ready to assist the Government and the civil society in
that process. The Lithuanian Law University and its UNESCO Chair for
Human Rights could be one of the focal points for debate on the subject,
through events such as this one.

I wish you a successful conference and a stimulating exchange of
ideas.
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1. KULTŪRAI REIKALINGA TAIKA

Taika ir kultūra – kas tai? Sakome: kas prieštariška, kas prieštarauja
ir nesuderinama su karu. Deja, pasivaikščiojus po istoriją, galime matyti
visai ką kitką – ne prieštariškus dalykus.

Temą pasiūlė katalikų mišiose po Pakylėjimo ir Aukojimo sakoma
formulė: „Ramybė jums“. Ramybės linkėjimas yra kiekvienos religinės
aukos prasmė, po tos aukos turi sekti žmogaus gyvybės prasmė. Reli-
ginė kultūra, gal jau tik viena iš tų kultūros formų, kuri kalba apie idealų
žmogų. Kultūra nėra tokia ideali.

XIX a. danų mąstytojas S. Kierkegaardas religinį žmogų parodė kaip
labai karingos būsenos būtybę. Tą akimirką, kai jis tiki, jis yra Abraomo
būsenos, jis aukoja savo sūnų. Štai ką jis sako: Dievas reikalauja beato-
dairiškos aukos, kraujo aukos. Tai – apvaizda, tarytum ne žmogiška. Bet
dieviška. Ar tai – Kultūra? Religija. Bet ji griauna kultūrą, gyvybę…
Vadinasi, taika yra ir religinė problema. Kas yra religinis ekstremizmas?
Dabar jis – ir terorizmas, o tą terorizmą pateisina S. Kierkegaardo
filosofinės išvados. Žmogaus gelmė – griovimo instinktai, apreiškimai.
XX a. pabaigoje tai pamatėme civilizacijos židiniuose (terorizmas JAV
mokyklose). Tokios būsenos mes artėjame prie pasaulio sunaikinimo. Ir
ne vien laukiniai žmonės – kamikadzės? – tai daro.

Tad klausimas toks: kultūra – ar ji sakralinė? Kultūra kaip bendraž-
mogiškumas, kaip susikalbėjimas. Bet kas tuomet yra masinė kultūra?
Juk ji nebesusikalbėjimas, o išsiskaidymas į atomus. Kultūros skilimas
vyksta nebesustabdomai, kultūra netenka dvasingumo pirmumo. XIX
amžiaus pabaigoje, o ir tam pačiam S. Kierkegorui butų sunku pasakyti,
kas yra masinė kultūra. O dabar mums sunku pasakyti, kas yra nebe ji.
Prasidėjo masinės kultūros ir elitinės kultūros susiliejimas pastarosios
nenaudai. Sakoma: tai – demokratinė būsena.

Ar žmogus gali apseiti be televizijos? Jeigu ne, jis tampa masinės
kultūros dalyviu. Bet jis gali likti ir elitinės, ir religinės kultūros dalyviu
(TV laidos šitai leidžia).

Vadinasi, masinės kultūros gelmėje yra laisvės elementas. Ir masinei
kultūrai reikalinga taika – kad sugyventų tie trys sluoksniai. Šalia vis
vien yra antipodas – karas, gyvybės naikinimas, savos ir, vadinasi, ben-
dros kultūros.
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Elitinė kultūra labiausiai paklūsta ir pasiduoda eksperimentams. Ra-
dikaliausias suabejojimas – Kanto kategorinis imperatyvas. Jis išvestas
iš vienos minties – gyventi su juo neįmanoma. Bet gyventi S. Kierke-
goro būsenos – lygiai taip pat.

Ž. P. Sartro pavyzdys sako, jog laisvės būsena yra pavojinga. Ji ver-
čia žmogų pasirinkti. Tai – elitinės kultūros teigta begalinė laisvė. Ž. P.
Sartras skelbia, kad maištas yra tiesos ar gyvybės pagrindas, net matas,
kad maištas visuomet teisus. O rezultatai? Jie esą nesvarbūs. Maište
glūdi didžiausia laisvės apraiška arba tikroji, grynoji laisvė. Bet seksua-
linės laisvės ir palaidumo, neatsakomybės „kultūra“ – kultūros apribo-
jimų naikinimas – tai jau nebūties plėtimasis, mirties dauginimas. Tai –
karas.

Ž. P. Sartras yra „smaigalio kultūros“ žmogus, pataikęs į to meto
kultūros galimybes. Bet iš tiesų niekas negalėtų savęs sutapatinti su šia
ideologija – niekas, likęs gyvas. Dabar daugelis 1968 metų kartos žmo-
nių valdo pasaulį, tapę ministrais ir „biznieriais“ net prezidentais. Tai to-
dėl, kad jie atsisakė karo taikos labui.

Religiniai žaidimai baigiasi masinės kultūros reiškiniais, mirtimi.
Religinės kultūros istorijoje būtų gėdinga sakyti, kad reklama kažką ža-
dina, bet, tapęs masės žmogumi, reklamai pasiduodi. Ir tai – naujų „reli-
gijų“ bruožas. Sutinkama būti žemesniu žmogumi, negu reikalauja dva-
sinė religinė prigimtis.

Kaip sakė A. Kamiu, barbarizmas niekada nebūna laikinas. Jei barba-
rizmui duodi kelią, jis nesustoja. Dabartinė Alžyro būsena, kurią A.
Kamiu nebyliai pasmerkė dar 1957 metais (teroristinis nepriklausomy-
bės siekimas) – ano karo padarinys. Šimtai tūkstančių ideologinio va-
lymo aukų, tarp jų ir musulmonų, ir krikščionių, ir šiaip tik baltųjų žmo-
nių. Alžyro kultūra, buvusi iš dalies europinė, jau yra sunaikinta.

Todėl modelis, kurį rodo Vakarų kultūra, yra neblogas. Bet ir jis –
laikinas. Žmogaus teisių altoriaus negali būti. Nes tuomet siekiama tiek
ištobulinti teisėtvarką, kad žmogaus teisės atsidurtų aklavietėje. Gyvu-
lių, gyvūnėlių teisės prilygsta žmogaus teisėms. Neturėk šeimos, pasi-
tenkink gyvulėliu – štai ir idealas. Tas kelias į „privatumą“ – judėjimas
mažėjančio žmogaus dydžio keliu, ir žmogaus galime nebematyti. Žmo-
gus – ne mašina, kurią išnarstęs gali surinkti. Pagaliau ir išardyta mašina
– nebe mašina. Europos teisė? Katastrofiški kaštai – administravimas.
Su buvusia tarybine biurokratija net nepalyginama. Bet čia – taikos bū-
sena, ir ji – kultūra. Nors vien vartojimo kultūra.

Bet tuomet kūrybai gali nebelikti jėgų. Skaidriai liberali visuomenė
gali išleisti gražias knygas, bet ji jų nebeparašo. Paveldas, puikiausios
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paveldo taisyklės – tai taip pat vartojimas. Čia ta problema, kad kultūra
tampa nebe kreacine (kūrybiška), o rekreacine (poilsine). Amerika čia
lyderiauja. Reikia pasipriešinti šiai puikybei. Ji dabar plūsta į Europą,
maišo vertybes, viską verčia rekreacija.

Ar tai taikos būsena Europai?
Palieku šį klausimą atvirą.
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2. TAIKOS KULTŪRA – NAUJOJI MĄSTYMO
    PARADIGMA

Kas yra karo kultūra, paprastai aišku. Žmonija gyveno ir tebegyvena
karo kultūroje. Tai kultūra, kai mokslo, technologijų ir komunikacijų
pažanga pirmiausia naudojama prievartos ir karo praktikai. Tai kultūra,
kai intelektiniai ir materialiniai ištekliai pirmiausia skiriami karo tiks-
lams.

Karo atmaina – nusikalstamumas ir terorizmas, mafijų karai. Civiliai
tampa smurto ir agresijos, žudynių ir prievartos taikiniais. Jų kūnai da-
bar draskomi, tarsi jie būtų priešo karių kūnai (nors, žinoma, žmogiš-
kųjų būtybių žudymas apskritai nepateisinamas dalykas). Pats jėgos pa-
naudojimas deinstitucionalizuojasi, „privatizuojasi“, „profesionalizuo-
jasi“. Visuomenės baimė auga.

Taigi klesti karo kultūra, kai „Kitas – visada priešas“ (Ž. P. Sartre).
Vieninteliu strateginiu tikslu tampa gynyba arba saugumas siaurąja žo-
džio prasme.

Karo esmės problema

Čia reiktų kalbėti apie karo prigimtį arba esmę, kitaip sakant, apie
prielaidas karams tarp žmonių. Taip pat aiškintis žmogaus prigimtį: ar ji
sudaro prielaidas žudyti vienas kitą? Ar karas yra universalybė? Ar ag-
resyvumas yra įgimta ir esminė žmogaus savybė?

Argumentų minties istorijoje rasime pro et contra. Dažniau „už“
negu „prieš“. Dar ir dabar teigiama, jog „jeigu žmonija per visą savo
istoriją nuolat kariavo, vadinasi, viskas ne taip jau paprasta. Kažkas
žmogaus prigimtyje pritaria karui – ir nieko nuostabaus, nes žmogus –
tai ne teigiamybė“ [2: 12].

Karo esmės problemą išsamiai gvildena prancūzų kultūros istorikas
Roger Caillois. Studijoje „Karas ir šventybė“ jis teigia, jog karas yra
tautų buvimo pagrindas, jis apibrėžiąs jas: „tautoms karas – aukščiausias
dorovinis priesakas“ [3: 227]. Karą R. Caillois mitologizuoja, o pagrin-
dimo ieško ir randa mitologijoje, nes karys mūšio metu priartėjąs prie
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dieviškumo: „kariui mūšis tampa religiniu ritualu, žudymas – aukojimu“
[3: 228, 229].

„Kažkas žmogaus prigimtyje pritaria karui“; „karo metu prasiveržia
ilgai gniaužtas griovimo džiaugsmas, malonumas paversti daiktą befor-
miu ir neatpažįstamu. Ir didžiausias džiaugsmas – sunaikinti panašų į
save“ [3: 229]. Tyrinėtojas teigia, jog „karas – tai universalybė“, „karas
ir šventybė istoriškai artimi“, „kaip incestas šventėje, taip žmogžudystė
kare įgyja religinį aspektą“ (ten pat). Svaria laikoma net J. Goebbelso,
teigusio, jog „karas – elementariausia gyvenimo meilės forma“, nuo-
monė [3: 226]. (I. Kantas čia pasakytų, jog žudymas negali būti univer-
salus gamtos dėsnis, nes gamta, kuri iš esmės yra gyvybė, tuo priešta-
rautų pati sau.)

Karo neišvengiamumą ir net privalomumą R. Caillois grindžia ir so-
ciologiškai: „karai reikalingi kaip regeneracinė galia. Visuomenė, norė-
dama atsinaujinti, turi išgyventi karą, ir tik taip ji gali turėti istoriją“ [2:
224]. Jis pastebi, jog „dabarties karai su senąja tradicija nebeturi nieko
bendro. Tai – masiniai žudymai, tapę savitiksliais“; „šių laikų karas sak-
ralinį matmenį prarado“, „karas pasibaigė, liko tik grynas technizuotas
žudymas“ [2: 231–233]. Taigi apgailestaujama tik dėl karo „kokybės“.

Karų neišvengiamumo samprata iki šiol stipriai įsitvirtinusi žmonijos
filosofinėje, socialinėje, politinėje mintyje. Ji glaudžiai susijusi su žmo-
gaus „įgimto agresyvumo“ argumentu. Koncepcija, jog žmogus iš pri-
gimties yra agresyvus, ir tik kultūra jį paverčia taikia būtybe, paprastai
grindžiama trimis argumentais. Pirma, visi gyvūnai esą agresyvūs. Jeigu
žmogus yra žinduolis, tai ši savybė instinkto lygiu iš prigimties yra es-
minė žmogui. Antra, visa žmonijos istorija – tai karų istorija. Trečia,
tam tikros smegenų dalys ir kai kurie hormonai yra susiję su agresija.

Taigi ar karas yra universalybė, visuotinis dėsnis? Laikantis pirmojo
argumento, galėtume teigti, jog žmogui iš prigimties būdinga žiesti puo-
dus, nes šimtmečiais skirtingiausių kultūrų žmonės iš molio juos žiedė.

Ė. Fromas knygoje „Žmogaus destruktyvumo anatomija“ išskiria
dvejopą agresyvumą: gynybinį, būdingą visiems gyviems padarams, ir
piktybinį, būdingą tiktai žmogui. Gynybinis agresyvumas padeda apsi-
saugoti, išgyventi pavojų keliančiose situacijose. Ši savybė yra įgimta.
(Ar tai apskritai vadintina agresyvumu?) Tuo tarpu piktybinis agresy-
vumas neturi nieko bendra su biologiniu paveldimumu. Pastaraisiais
metais psichologai patvirtina, jog dauguma agresyvaus elgesio atvejų
neturi sąsajų su genetiniais nukrypimais.

Ė. Fromas pateikia esminę išvadą: „Toks destruktyvumas yra nenu-
gyvento gyvenimo pasekmė (darinys)“ [4: 108]. Kai aplinka, socialinės



I skyrius. TAIKOS KULTŪRA IR PILIETINĖ VISUOMENĖ GLOBALIZACIJOS RAIDOJE

21

sąlygos trukdo patenkinti egzistencinius žmogaus poreikius (meilės, pri-
pažinimo, ryšio su kitais žmonėmis), žmogus ima elgtis destruktyviai.

Šiuo metu yra nustatyta, jog moksliškai nekorektiška būtų teigti: 1)
jog žmogus iš savo protėvių – gyvūnų paveldėjo norą kariauti (gyvūnų
elgesys apskritai negali būti vertinamas kaip agresyvus); 2) jog karai ir
kitokia prievarta yra genetiškai užkoduota; 3) jog mūsų smegenyse yra
centrai, kurie skatina prievartą1.

Darytina išvada: agresyvumo žmogus išmoksta. Amerikiečių psicho-
logų atliktas tris kartas apimantis tyrimas parodė, jog agresyvumo vaikai
išmoksta pirmiausia iš savo tėvų. Be to, kuo labiau vaikai nusivylę juos
supančiu pasauliu, tuo jų elgesys agresyvesnis. (Ar ne tas pat pasakytina
ir apie visą visuomenę?) Tyrime stebėtų žmonių agresyvumas neturėjo
nieko bendra nei su genetika, nei su biologiniais šaltiniais. Biologiškai
žmogus nėra pasmerktas kariauti. Prievarta – nepaveldima.

Maža to. Jei žmogus nėra biologiškai pasmerktas kariauti, tai dabar
žmonės nebegali pasiteisinti dėl agresyvios veiklos ir prievartos, jie pri-
valo atsakyti už savo veiksmus, nes tai tik jų valia.

Jeigu „karai prasideda žmonių protuose“, kaip rašoma UNESCO
Konstitucijos preambulėje, tai žmonių protuose prasideda ir taikos kul-
tūra2. Jei žmogus sugalvojo karus, jis pajėgus sugalvoti ir taiką.

Karas yra visada lengviau, bent iki „pirmųjų trimito garsų“. Tačiau
tai liūdnas ir pražūtingas lengvumas, su kuriuo karo ideologai ir vadai
siunčia mirti vietoj savęs jaunimą. Jeigu karinė kova laikoma pirmąja ir
esmine gynyba, tai logiška reikalauti maksimalaus pasiaukojimo ir aukų
kare. Tačiau jeigu karinį konfliktą laikysime padariniu (antriniu, išvesti-
niu dalyku, nevykusios politikos ir nestabilaus gyvenimo nesėkme), tai
nebus nuostatos reguliariai duoti sunaikinti tautos jaunimą. Pergalė, pa-
siekta aukojant žmonių gyvybes, negali būti laikoma protinga. Aukų
skaičius pergalei pasiekti atvirkščiai proporcingas politiniam protui.

Taika nėra karo nebuvimas. Tai būtų tik negatyvi taika, priešingai
taikai, kurią būtų galima vadinti pozityvia taika. Taika yra sunki.

Senovės romėnai sakė: Si vis pacem – para bellam (Jei nori taikos –
ruoškis karui). Dabar tai įgyja kitą prasmę: jei nori taikos – kurk taiką.

Pilietinės visuomenės kūrimas – esminė taikos kultūros sąlyga.
                                                          

1 Tokį pareiškimą padarė 1986 metais Sevilijoje susirinkę mokslininkai. Susitikimo
tikslas buvo padaryti galą mitams apie įgimtą žmogaus agresyvumą. Vėliau šiam pa-
reiškimui pritarė Amerikos psichologų, taip pat Amerikos antropologų asociacija.

2 2000 metai UNESCO buvo paskelbti Tarptautiniais taikos kultūros metais, o Jung-
tinės Tautos 2001–2010 metus paskelbė Tarptautiniu taikos kultūros pasaulio vaikams
dešimtmečiu (poeto žodžiais tariant: “Vaikas yra žmogaus tėvas”).
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Karlas von Clausewitz’as yra pasakęs: „dar nepradėję karo, jūs pri-
valote nuspręsti, kokios taikos norite“. Karo kaina didelė. Bet žmonija
įpratusi ją mokėti. Taikos kaina taip pat didelė, tačiau jos nenorima mo-
kėti ir net nenorima žinoti, kas tai yra. Niekas neapskaičiavo neveikimo
kainos. Kadangi reikia turėti drąsos veikti laiku, o ne po laiko. Laiko
strėlė niekam nedaro nuolaidų.

Kas tai yra – taikos kultūra?

Trumpai tariant – tai gyventojų, visuomenės kokybė. Kurti taikos
kultūrą – tai kultivuoti dirvą, kurioje gyvename. Tai ir ekonominė kul-
tūra: maistas, stogas visiems; tai ir humanitarinė kultūra: švietimas vi-
siems; tai ir fizinė kultūra – žmogaus sveikatos išlaikymas ir visos kitos
kultūros sritys, senovės graikų vadintos PAIDEIA.

Skeptikas pasakys: ką gali padaryti kultūra, kad nuo karo, kaip gyve-
nimo esmės, pereitume prie taikos, kaip gyvenimo esmės? Panašu, jog
tai tik naujas tuščias žodis, burtažodis, humanistiškas pasamprotavimas.

Konfliktų priežastys bręsta ilgai, per ilgametę marginalizacijos ir at-
skirties politiką. Taikos kultūros irgi laukia ilgas kelias. Nes žmogus,
kaip sakė M. Mamardašvili, – tai „ilgà ilgà pastanga“. Žmogus negali
būti apibrėžtas vien savo biologine prigimtimi (I. Kant) ar kaip vien tik
politinė būtybė (Aristoteles). Žmogus sukurtas kultūros, jis save susiku-
ria, kurdamas kultūrą.

Taikos kultūra nesukuriama prie apskrito stalo, nė diskusijų klube, nė
jokiais manifestais. Taikos kultūra nesukuriama ir filosofinėmis abstrak-
cijomis. Taikos kultūra neįdiegiama nė balsavimu, nė įstatymais.

Tačiau – „Pirmiausia buvo Žodis“. Todėl reikia kalbėtis, svarstyti,
ieškoti išeities, kurti taikos kultūros modelį. O tai – mokslininkų darbas.

Būtina nueiti ilgą ekonomikos ir socialinės politikos kelią, elimi-
nuojantį skurdą, sumažinantį nelygybę, užtikrinantį žmogaus teises ir iš-
raiškos laisvę, garantuojantį švietimą ir lavinimą visiems ir per visą gy-
venimą, investuojantį (investicija!) į mokslą (čia turiu omenyje – ne
karo technikai ir technologijoms, bet gyvenimo kokybei pagerinti), in-
vestuojantį į švietimą (Th. Schultz).

To kelio pabaigos mes galime ir nepamatyti, tačiau reikia eiti nuo-
sekliai, išmanant dalyką, žingsnis po žingsnio, visose įmanomose sri-
tyse. Tai ilgas, nepastebimas, juodas ir nedėkingas darbas. Daug gražiau
maršai, paradai, gražios uniformos ir patriotiškos kalbos.
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Žinoma, taikos kultūros sampratos reikia ir mokyti. Tai ir judėjimai,
grupės, institucijos. Įtraukiami ir media, ir individuali veikla.

Tačiau taikos kultūra kuriama ne vajais ir ne deklaracijomis. Tai il-
galaikė veiksmų programa. Ji įtraukia pirmiausia socialinę strategiją,
apimančią ekonomiką, mokslą ir švietimą (ilgalaikį nuolatinį žmonių
švietimą plačiąja prasme). Tam turėtų būti sukurtos ilgalaikės socialinės,
humanitarinės, politinės, ekonominės programos, taigi numatyta valsty-
bės strategija. Tada ir karinė doktrina joje užimtų deramą, apibrėžtą ir
protingą vietą. Jei ateities ir negalima numatyti, tai ją galima sukurti,
sakė Romos klubo įkūrėjas Aurelio Peccei. Sukurti taikos kultūrą vietoj
karo kultūros.

Tokia yra taikos kaina. Tokie yra naujausi ginklai.
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3. PILIETIŠKUMAS AKADEMINĖJE VISUOMENĖJE

Pilietiškumas yra sąvoka, kurios turinį suvokiame gana intuityviai ir
dažnas kiek skirtingai. Pagal enciklopedinį paaiškinimą, pilietiškas po-
žiūris ar pilietiškas elgesys – tai požiūris ar elgesys, tinkami piliečiui,
suvokiami kaip vidinė moralinė ar įstatymo nustatyta pareiga visuome-
nei, kurioje gyveni. Pilietinės demokratinės visuomenės ugdymas Lietu-
voje yra dažnai deklaruojamas siekis.

Anksčiau atrodę lyg ir savaime aiškūs dalykai pradėjo virsti klausi-
mais. Tad šis skirsnis pirmiausia apie egzistuojančias problemas ir iš-
kylančius klausimus, nors bus ir pora atsakymų.

Pagrindinis klausimas – ar akademinė visuomenė išsiskiria savo pi-
lietiškumu iš kitų visuomenės grupių? Nepaisant akademinės visuome-
nės nevienalytiškumo, reikėtų manyti, kad ji labai išsiskiria. Jau vien dėl
vidutiniškai aukštesnio išsilavinimo suteiktos galimybės turėti platesnį
požiūrį į visuomenės funkcionavimą ir savo veiklos visuomeninės pa-
skirties – gausinti išmanymą ir ugdyti žmones, skatinamos aukštų mora-
linių imperatyvų. Tačiau požiūris į pilietiškumą priklauso ir nuo ideolo-
gijos. Elgsenai daro įtaką užsitęsusio pereinamojo laikotarpio tarp eko-
nominių formacijų ekonominiai sunkumai, moralinių normų chaosas,
požiūrių į vertybes kaita, atsivėrusio atviro pasaulio kitokios galimybės,
informacijos technologijų revoliucija ir dabartinė globalizacija, kosmo-
politinės ideologijos plitimas. Pagaliau ir pati akademinė visuomenė bė-
gant laikui labai kito.

Akademinės visuomenės pilietiškumo klausimas, susijęs ir su prak-
tine veikla, ypač aktualus, susidūrus su įvairaus lygio naujaisiais biurok-
ratais, iš kurių pernelyg dažnai girdime, kad mūsų akademinė visuo-
menė bloga, kad ji daro ne tai, ką reikia, kad ji turi pernelyg daug auto-
nomijos, kad akademinę visuomenę reikia tvarkyti kitaip. Panagrinėjus
vis dėlto pasirodo, kad, nors ir negalima teigti, kad pilietiškumo požiū-
riu akademinė visuomenė yra absoliučiai geriausia visuomenės grupė, ji
yra tarp tų, kurių pilietiškumas aukščiausias. Mūsų akademinė visuo-
menė marga, kaip ir visa Lietuva, ir joje visko yra, tik kitokiomis pro-
porcijomis negu kitose visuomenės grupėse. Nepaisant vargano egzista-
vimo ir to, ko negalima vertinti teigiamai, vertinant akademinę visuo-
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menę apskritai vis dėlto galima teigti, kad tai viena iš pilietiškiausių vi-
suomenės grupių.

Tokia išvada susijusi ir su mūsų gyvenimo perspektyva – tiek su
mokslo, tiek su valstybės raida dabartiniu metu gana nuskurusioje vi-
suomenėje bei su akademinės visuomenės pastangomis rengiant žmones
geresnei ateičiai. Sakau „gana nuskurusioje visuomenėje“ sąlyginai –
visi puikiai žinome, kad mes priklausome 20 proc. tų pasaulio gyven-
tojų, kurie gyvena tose šalyse, kur gyvenama geriausiai. Net 80 proc pa-
saulio žmonių gyvena blogiau už vidutinį Lietuvos gyventoją. Tačiau
kalbant apie mokslą, kuris daugiausia vystomas ir plėtojamas turtingiau-
siose šalyse, mūsų padėtis gana apverktina. Antra vertus, žinome, kad
globalėjančioje visuomenėje, esant dabartinėms informacinėms techno-
logijoms, ateitis žadama tik toms tautoms, kurios turės aukščiausio lygio
švietimą, aukščiausio lygio mokslininkus, aukščiausio lygio intelektinį
kapitalą ir gerą mokslo infrastruktūrą. O kaip skurdžiai valstybei tą tu-
rėti? Turtingos valstybės perka intelektinį kapitalą – perka atvirai. Pui-
kiausias pavyzdys yra JAV. Skurdžios valstybės intelektinį kapitalą turi
kurti pačios. Tai tenka daryti jų akademinei visuomenei. Ir kaip tą daryti
Lietuvai, kai nėra iš ko? Yra vienintelis kelias – pilietinių išteklių mobi-
lizavimas, pilietinės sąmonės ugdymas – kito kelio nesimato. Todėl ir
pabrėžiama, kad norint plėtoti mokslą būtina ugdyti pilietinę visuomenę
ir pilietiškumo jausmą moksle.

Taigi akademinės visuomenės pilietiškumas susijęs su visuomenėje
kylančiomis problemomis. Anksčiau lyg ir savaime aiškūs dalykai pra-
dėjo virsti klausimais. Kai kurie dalykai mums visiems yra aiškūs – tai
tiesiog aksiominės ar enciklopedinės tiesos. Nors pilietiškumas yra są-
voka, kurios turinį suvokiame kiekvienas intuityviai ir dažnas kiek ki-
taip, pilietiškumo sąvokos turinį demokratinės visuomenės interesų po-
žiūriu vertiname teigiamai. Ir pagal jau minėtą populiarų pilietiškumo
aiškinimą – pilietiškas požiūris arba pilietiškas elgesys – tai piliečiui de-
ramas požiūris arba elgesys. Sakykim, požiūris į pareigą mokėti mokes-
čius, neabejingumas ne tik savo asmeniniams ar artimos aplinkos, bet ir
bendriems visuomenės, pirmiausia šalies visuomenės, reikalams, sąži-
ningumas jos atžvilgiu, požiūris į pareigą ginti tėvynę ar dalyvauti stip-
rinant savo valstybę. Tokie yra elementarūs apibrėžimai. Tačiau tie sa-
vaime aiškūs dalykai virsta klausimais. Mes gyvename sparčiai besikei-
čiančiame pasaulyje. Tos enciklopedijos, kuriose tie apibrėžimai yra, iš
esmės yra senos, o mintys dar senesnės. Kyla klausimas, o kas yra pilie-
tiškumas globalėjančiame ir kosmopolitėjančiame pasaulyje, postindust-
rinės visuomenės informacinių technologijų epochoje? Kas yra pilietiš-
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kumas lietuviui, amerikiečiui, vokiečiui, rusui, ką jis reiškia įvairių šalių
skirtingos kilmės piliečiams, skirtingų socialinių sluoksnių ir įvairių
ideologijų žmonėms? Pagaliau dabartinėmis globalizacijos sąlygomis,
visur smelkiantis kosmopolitinei ideologijai, iškyla netgi toks drastiškas
klausimas – ar pilietiškumas yra būtina, siektina vertybė, reikalinga
normaliam demokratinės visuomenės funkcionavimui? Kad tai siektina
vertybė, liudija žodžiai „pilietinė visuomenė“, tačiau besikeičiančiame
pasaulyje, kai šiandien nelabai aišku, ar išliks valstybių sienos ir kaip
kis žmogaus priklausomybė, ar žmogus labiau priklausys valstybei, ar
pagal kažkokius įsipareigojimus – firmai, pilietiškumo sąvoka galbūt
keisis, ir netgi labai drastiškai.

Tie patys klausimai iškyla, pažvelgus į akademinės visuomenės są-
voką. Anksčiau, sakysime, prieš 100 metų, akademinė visuomenė iš es-
mės buvo tai, kas susiję su universitetais. 20-ame amžiuje padėtis kei-
tėsi, mokslas išėjo iš universitetų į mokslo institucijas, į pramonės įmo-
nes. Kita vertus, antrajai 20-ojo amžiaus pusei ypač būdinga tai, kad į
universitetus pradėjo skverbtis pramonė. Ir dabartiniu metu tos buvusios
ribos tarp akademinės visuomenės, kurią sudaro dėstytojai, profesoriai,
studentai, ir firmų darbuotojų dabartinėje situacijoje tarsi ir nebeliko.
Tos ribos pasidarė difuzinės. Kartais visa tai priklauso nuo to, kiek ir
kokios firmos mokslo žmonės užsiima tyrimais, kiek jie bendrauja su
universitetu, kiek jie palaiko mokslą. Antra vertus, laboratorijų, kurios
yra universitetuose, žmonės irgi darosi daugiau jau ne akademinės vi-
suomenės, o pramonės žmonėmis. Dabartiniu metu buvusios akademi-
nės visuomenės ribos nyksta. Akademinės visuomenės atstovo ir kitos
sferos žmogaus pilietiškumo pozicijos skirtingos. Universiteto žmogus
labai dažnai vertins viešųjų interesų, bendrų interesų požiūriu. Pramonės
žmogus žiūrės rinkos ekonomikos požiūriu. Dabartinėje Lietuvoje pa-
stebimi nesutarimai, kurie iškyla tarp atskirų mokslininkų, dėl požiūrio,
kokį mokslą reikia remti valstybėje. Ar reikia valstybės biudžeto lėšo-
mis remti mokslą, kuris dirba privačiai firmai? Ta parama turėtų būti tik
netiesioginė – per specialistų rengimą. Valstybė atsako tik už mokslinį
potencialą, už mokslo žmones ir mokslo infrastruktūrą. Taip pat už tai,
kokie yra visų bendri interesai; už tai, kas būtina aukštajam mokslui.
Kai kalbame apie visa kita, valstybė neturi kištis į rinkos santykius.Yra
ir kitoks požiūris, kad valstybė turi padėti kai kurioms pasirinktoms
įmonėms.

Dar viena problema – mes visi gyvenome tarybinėje epochoje, bu-
vome auklėjami tarybinio pilietiškumo dvasia. Dažnas tuo pat metu šir-
dies gilumoje jautėsi Lietuvos piliečiu. Dirbo savo darbą, manydamas,



I skyrius. TAIKOS KULTŪRA IR PILIETINĖ VISUOMENĖ GLOBALIZACIJOS RAIDOJE

27

kad tai reikalinga Lietuvai, kad būtų plėtojama Lietuvos mokslinė kul-
tūra, kad augtų jos ūkis.Tačiau dabar, kai, išėjus į atvirą pasaulį, stebi,
kaip keičiasi žmonės, sunku pasakyti, kokių jų yra daugiau: tų, kurie la-
biau jaučiasi Lietuvos, ar tų, kurie jaučiasi pasaulio piliečiais – kosmo-
politais. Skaičiai, atrodo, palyginami. Taigi problema susijusi su „protų
nutekėjimu“. Jis yra neišvengiamas, kai pasaulis atviras ir tokios skir-
tingos ekonominės galimybės pasireikšti – ypač mokslininkui. Tačiau
toks pilietinės visuomenės ugdymas, kad žmogus, išvykęs į pasaulį,
jaustųsi ir savo gimtosios šalies piliečiu, šaliai ir tautai yra gyvybiškai
svarbus.

Norėčiau vaizdžiai argumentuoti, kodėl vis dėlto akademinės visuo-
menės, nepaisant jos margumo, kad kai kurie jos nariai yra gryniausi
kosmopolitai, savo šalies pilietiškumui absoliučiai abejingi, pilietišku-
mas yra didesnis negu daugelio kitų visuomenės sluoksnių. Vaizdžiai
argumentuoti galima taikant tinkamą kiekybinį pilietiškos veiklos aka-
deminės visuomenės pilietiškumo matą. Pažiūrėkime, kokie tos veiklos
rezultatai aukštojo mokslo sferoje. Mažiausiai studentų turėjome apie
1994 metus. Dabartiniu metu studentų skaičius, palyginti su tuo laiku,
padvigubėjo [1: 2].

Studentų skaičius, palyginti su buvusiu prasidėjus Sovietų Sąjungos
žlugimui, mūsų nepriklausomybės pradžioje, padidėjo 1,5 karto. Euro-
pos organizacijos, nagrinėjančios padėtį Rytų Europos šalyse, atkreipia
dėmesį, kad Lietuva yra viena iš dviejų valstybių, kurios ryškiai išsiski-
ria pagal aukštojo mokslo siekiančiųjų skaičių [3]. Kita tokia valstybė
yra toli nuo mūsų esantis Kipras. Šiek tiek atsilieka Estija. Šitas rodiklis
yra labai aiškus: jis nustatomas pagal žmonių, kurie baigę vidurinį
mokslą mokėsi dar bent dvejus metus, skaičių. Lietuva čia yra lyderė. Ji
prilygsta geriausiems Europos regionams. Tai yra akademinės universi-
tetų ir mokslo institutų, visuomenės žmonių, kurie kuria kolegijas, darbo
rezultatas. Ir tai padaryta negaunant ypač didelių lėšų. Ar yra kita veik-
los sritis Lietuvoje, kur per 10–12 metų, esant tiems patiems ištekliams,
produkto būtų padaugėję 1,5 karto (čia turime galvoje studentų skaičių).
Ar šitas laimėjimas nėra mūsų profesūros pilietinės pozicijos, gaunan-
čios, palyginti su Vakarų standartais, apverktinus atlyginimus, rezulta-
tas?

Mes dažnai girdime, kad mūsų mokslas ne toks, ne to mokoma, ne
tas lygis. Bet turbūt gerai, kad mokoma, kad ir tokiu lygiu, negu kad vi-
sai nebūtų mokoma. Ir dabartinėmis sąlygomis, kai Lietuvoje yra
didžiulis nedarbas, akademinė visuomenė, rengdama jauną žmogų,
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„apauna“ jį gal ir ne geriausiais batais išeiti į pasaulį, bet vis dėlto
parengia tam tikram darbui, o ne pranykimui. Tai argumentas, kad vis
dėlto pas mus akademinės visuomenės pilietiškumas, palyginti su
kitomis visuomenės grupėmis, vienas geriausių. Panašiai galima atsakyti
į priekaištus, kuriuos akademinė visuomenė dažnai girdi, ypač
paaštrėjus konfliktams su mokslą autokratiškai linkusia tvarkyti
biurokratija, vairuojama tam tikrų interesų atstovų, kad mūsų mokslas
yra ne toks, kad mūsų mokslą reikia tvarkyti. Manau, kad mokslininkai
patys tai puikiai gali padaryti. Tik reikia jiems netrukdyti ir, kiek
valstybė išgali, padėti.
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1. GLOBALIZACIJA – PRIKLAUSOMYBĖS
    IR TAPATYBĖS

Globalizacija

Retai kuris šių laikų socialinis reiškinys susilaukia tokių prieštaringų
vertinimų, kaip globalizacija. Vieni į globalizaciją žiūri kaip į objek-
tyvų, dėsningą vyksmą, atveriantį naujas ūkinio, kultūrinio, mokslinio
bendravimo ir raidos perspektyvas. Kiti – kaip į galingų tarptautinio
masto kompanijų siekius valdyti pasaulį, nepaisant socialinių žmonių
reikmių ir tautų interesų. Iš globalizacijos laukiama naujų pažangos
paskatų, bet ir baiminamasi tiek realių, tiek įsivaizduojamų pavojų. Po-
žiūrių prieštaringumą akivaizdžiai liudija triukšmingos vadinamųjų an-
tiglobalistų manifestacijos.

Susilaikant nuo išankstinių ir teigiamų, ir neigiamų nusistatymų, rei-
kia vis dėlto pripažinti, kad baiminimuisi yra pagrindo. Rūpesčio dau-
giausiai kelia klausimas – kaip globalizacija gali paveikti žmonių gyve-
nimą – tautų ir kultūrų, bendruomenių ir individų tapatybę. Tapatybės
nereikėtų suprasti tik kaip tradicijų tęstinumo, siejančio dabartį su pra-
eitimi ir ateitimi. Įsisąmoninama tapatybė, kaip žinoma iš socialinių
mokslų ir psichologijos, yra būtinas vidinis visuomenės stabilumo, as-
menybės integralumo veiksnys. Tapatybių pairimas paprastai baigiasi
socialinėmis, dvasinėmis krizėmis, yra vienas iš vidinių nestabilumo ir
dezintegracijos veiksnių.

Kartu reikia pabrėžti, kad mūsų laikus apibūdina ir gyvenimui įtakos
turi ir kiti, daugiau ar mažiau globalaus masto pokyčiai, nors galbūt jų
globalizacijos sąvoka tiesiogiai ir neapima. Beje, šios dažnai vartojamos
sąvokos apibrėžimo neteko matyti. Paprastai lieka neatsakyta, kurie
matmenys – ekonominiai ar technologiniai, politiniai ar kultūriniai –
globalizacijoje vyrauja, kaip derinasi ar nesiderina tarpusavyje. Kaip kas
globalizaciją besuprastų, mūsų laikai dar yra apibūdinama ir kitaip, –
postmodernizmo, postkomunizmo, postindustrinis, posttradicinis laiko-
tarpis. Norėdami surastume ir kitokių „post”, apibūdinančių kultūros
pokyčius ir naujosios istorijos tarpsnius. Visi šie „post”, nors ir skirtingi
savo kilme, turiniu ir šaltiniais, daug kuo susipina vienas su kitu, daug
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kuo sutampa savo poveikiu medžiaginiam ir dvasiniam žmonių gyveni-
mui. Juos taip pat galima laikyti globalizacijos apraiškomis. Dėl to, kad
specialistas dabar gali dirbti kokioje nors Londono ar Amsterdamo fir-
moje, neišvykdamas iš Kauno ar Vilniaus, be abejonės, turime būti dė-
kingi trečiajai techninei revoliucijai, garantuojančiai neregėtai sparčią
informacinių technologijų pažangą. Bet technologijos pažanga nebūtų
turėjusi didesnės reikšmės, jeigu nebūtų žlugusi komunistinė Berlyno
siena, miestą perskyrusi į dvi dalis.

Po komunistinio laikotarpio ypatumų (tai mažai tyrinėjama tema)
neturime pamiršti, kalbėdami apie galimus globalizacijos poveikius
mūsų šaliai. Sovietinę valstybę, turint galvoje jos vidaus gyvenimą ir
užsienio politikos siekius, galima įvardyti kaip savotišką globalizmo va-
riantą. Tik sovietinį globalizmą apibūdino ne atvirumas, kultūrinė ir
idėjinė įvairovė, kaip yra dabar, bet, priešingai, uždarumas, smulkme-
niškas centralizmas ir politinė kontrolė, visuomeninio gyvenimo vieno-
dumas. Užsienio politikoje sovietinis globalizmas reiškėsi siekiu sukelti
pasaulinę revoliuciją. Jo įrankis buvo iš Maskvos vairuojamas tarptauti-
nis komunistinis judėjimas. Viena iš uždariausių ir labiausiai valstybės
kontroliuojamų sričių buvo informacija. Todėl sovietinė totalitaristinė
valstybė atribojo savo žmones nuo tų pokyčių, kuriuos skleidė besiplė-
tojanti pasaulinė globalizacija. Šioje valstybėje buvo pasmerkti išnykti
vietiniai savitumai kaip netoleruotinas „vietininkiškumas“, o tautos –
„suklestėti ir susilieti”. Kartu buvo ardomos tradicinės kultūrinės ir ben-
druomeninės tapatybės, taigi vyko kaip tik tai, dėl ko baiminamasi glo-
balizacijos. Tad su šiuolaikine globalizacija mes susiduriame turėdami
gana specifinę vidaus užduotį – atpažinti savyje sovietinio totalitaristi-
nio globalizmo padarinius, stengtis numatyti, kaip jie galėtų transfor-
muotis ateityje.

Tie pokyčiai, prie kurių mūsų tautos žmonės šiuo metu nelengvai
prisitaiko ir patys dalyvauja, apibendrintai įvardyti pakanka postkomu-
nizmo sąvokos. Turime galvoje perėjimą nuo okupacijos prie nepriklau-
somybės, nuo totalitarizmo prie demokratijos, nuo uždarumo prie atvi-
rumo, nuo planinės prie laisvos rinkos ekonomikos. Perėjimas yra neiš-
vengiamas, kitas klausimas, kiek jis sklandus ir sėkmingas. Neabejotina
viena – kuo labiau tols nuo mūsų totalitaristinė praeitis, kuo sėkmingiau
įsitrauksime į europinį vienijimąsi, tuo atviresni tapsime globalizacijai.
Europos tautų vienijimąsi buriantis į Europos Sąjungą, kuriam aktyviai
rengiasi ir Lietuva, galima vertinti kaip žemyninio masto globalizaciją.
Apčiuopiamesni ir juntamesni globalizacijos poveikiai mūsų šalies vi-
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suomenei, matyt, bus artimiausios ateities dalykas, todėl, nenorėdami
„pavėluoti “, turime jau dabar pradėti apie juos galvoti.

Nors į globalizaciją paprastai žiūrima kaip į mūsų laikų savitumą
apibūdinantį reiškinį, nebūtų teisinga manyti, jog visą planetą apiman-
čios sąveikos prasidėjo tik mūsų amžiuje. Mūsų laikais pradėta tas są-
veikas aiškiai įsisąmoninti, žiūrėti į jas kaip į objektyvų pasaulinį
vyksmą.Tuo tarpu tai, ką šiandien vadiname globalizacija, lokaliniais
mastais ir pavidalais, tik gerokai lėčiau, vyko visais istorijos laikotar-
piais. Kiekvienas pasaulinės svarbos mokslo, technikos, kultūros laimė-
jimas, ar tai būtų knygų spausdinimo, ar vidaus degimo variklio, ar ra-
dijo išradimas, plėtė žmonijos ryšių apimtį ir veikė žmoniją globaliza-
cijos linkme. Gerokai sparčiau tokias galimybes išplėtė ir toliau plečia
kabelinė televizija, palydovinės komunikacijų sistemos, internetas. Vie-
nokio ar kitokio masto globalizacija yra neatsiejama nuo civilizacijos
plėtros. Kiekvienoje civilizacijoje, semiančioje jėgų iš fundamentinių
idėjų ir siekiančioje visuotinybės, slypėjo ir globalizacijos materialine ir
dvasine prasme pradmenys. Didžiosios pasaulio religijos – krikščio-
nybė, islamas, budizmas, – plisdamos daugelyje tautų ir šalių, skiepy-
damos jose atitinkamas kultūros formas, kartu reiškė ir dalinę, regio-
ninę, tam tikram istoriniam laikotarpiui būdingą globalizaciją. Tačiau
globalizacija skatina universalizaciją, o universalizacijoje slypi kosmo-
politizmo sėkla. Kaip ir kiek ta sėkla sudygsta, priklauso nuo daugelio
vidinių ir išorinių veiksnių, ypač nuo to, kaip vietinė kultūra sugeba
perimti ir pritaikyti savo reikmėms globalizacijos paskatintus civiliza-
cijos laimėjimus.

Lietuva, priimdama vakarietiškąją krikščionybę, įsitraukė į vakarie-
tiškąjį civilizacinį tuometinės globalizacijos arealą. Vėlyvas įsitrauki-
mas, atėjęs kartu su vakarietiškąja krikščionybe, ir nulėmė tai, kad lietu-
vių diduomenė neįstengė, nebuvo pasirengusi iš pat pradžių krikščiony-
bės laimėjimus pritaikyti savosios kultūros plėtrai [1: 103].

Pasaulinės sąveikos mūsų laikais tampa, kaip niekada anksčiau, vi-
suotiniu reiškiniu, apima ekonomiką, politiką, ištisas kultūros sritis, per-
žengia valstybių sienas, nutrina kliuvinius, skverbiasi į įvairias gyve-
nimo sritis ir tampa kaskart veiksmingesne ateitį lemiančia aplinkybe.
„Tolimi įvykiai gali tapti tokie pat ar net labiau žinomi negu artimi ir
gali būti integruoti į asmeninio patyrimo sistemas“ [2: 242], – teigia
žymus anglų sociologas Anthony Giddensas. Tai leidžia padaryti pir-
miausia informacijos technologijų laimėjimai, atveriantys sunkiai iš-
matuojamas asmenų bendravimo galimybes, keičiantys mąstyseną, dar-
bo sąlygas, kultūros poreikius, laisvalaikio pramogas. Kaip anksčiau
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vietiniai skirtumai nacionalinės integracijos lygmeniu, taip dabar valsty-
binės ribos bei regioniniai skirtumai tampa kliūtimi efektyvumo, rinkos,
pelno siekio logikai. Bet tokia logika gali būti sunkiai suderinama su
tautinių, kultūrinių tapatybių išlaikymo reikmėmis.

Tuo neapsiribojama. Suartėja skirtingos civilizacijos, tarp jų vyksta
dialogas, jos veikia ir skverbiasi viena į kitą. Svarbiausia šiuo požiūriu
yra Vakarų ir Rytų civilizacijų sąveika. Viena vertus, jau ne vienas
šimtmetis vyksta rytietiškų šalių vesternizacija, tai liudija Vakarų šalyse
sukurtos technikos, ūkinės, finansinės veiklos būdų, politinės organiza-
cijos formų įsitvirtinimas pasaulyje. To pradžia buvo anglų, prancūzų,
olandų, ispanų, portugalų kolonijinė ekspansija. Kita vertus, stiprėja ry-
tietiškų kultūrų įtaka Vakaruose dvasinės kultūros, religijos srityse. Rytų
vesternizacijos procesą keičia Vakarų įsternizacija (easternization), nors
šis terminas dar nelabai įprastas [3: 386–312]. Civilizacijų sąveika toliau
plečia kultūrinį atvirumą ir pliuralizmą.

Plėtoti visuotinius ryšius taip pat skatina jau seniai žinomos vadina-
mosios globalinės problemos, tokios kaip aplinkos tarša ir aplinkosauga,
branduolinės energijos naudojimas, kova su nusikalstamumu, terorizmu
ir pan. Tai problemos, kurioms spręsti jau nepakanka net ir galingiausių
šalių pastangų. Tą patį galima pasakyti ir apie fundamentinius mokslinių
tyrimų projektus. Kaskart labiau aiškėja, jog užtikrinti valstybių sau-
gumą galima taip pat tik globaliu mastu. „Globalizacija vienija visą
žmonijos bendruomenę – iš dalies todėl, kad kuria grėsmingus pavojus,
kurių negali išvengti nė vienas žemėje gyvenantis žmogus“ [2: 287].
Prie to prisideda nuo seno žmoniją varginančios blogybės – skurdas,
prievarta, beteisiškumas, neraštingumas ir kitos, su kuriomis dorotis taip
pat įmanoma tik derinant ir vienijant visų tautų pastangas.

Globalizacija yra daugiasluoksnis ir daugiaplanis vyksmas, prie da-
bartinės jos būklės buvo einama skirtingais keliais. Tai yra ne vien iš-
orinių, bet ir vidinių veiksnių nulemti pokyčiai. Į globalizacijos vyksmą
įsilieja ir jį palaiko savaimingas tokių sričių kaip ekonomika, teisė, poli-
tika, kultūra kismas, perėjęs savarankišką istorinės raidos kelią. Tai pa-
sakytina pirmiausia apie tuos veiksnius, kurie keičia žmogaus kaip pilie-
čio ir kaip asmenybės egzistencijos sąlygas.
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Emancipacijos dviprasmiškumas

Žmonijos istorijoje galima įžvelgti dvi, atrodytų, viena kitai priešiš-
kas globalias tendencijas. Tai, viena vertus, vis didėjanti individų eman-
cipacija, reiškianti, kad individai vis labiau vaduojasi iš daugelio tiesio-
ginių – institucinių, bendruomeninių, gimininių, šeiminių – priklauso-
mybių. Išlieka bendrosios priklausomybės – tautinė, pilietinė, konfesinė,
bet ir čia silpsta išorinio reglamentavimo galia. Jos mūsų laikais yra ge-
rokai atitolusios nuo individo, saisto jį daugiau tik formaliai, gali būti
vienaip ar kitaip koreguojamos, net be didesnių padarinių ignoruojamos.
Nors ir tokių priklausomybių kratomasi, nemažėja asmenų, abejingų
tautiškumui ir pilietiškumui, nenorinčių priklausyti jokiai tradicinei kon-
fesijai, laikančių save žmonijos ar tiesiog kosmoso piliečiais. Tai viena
iš globalizacijos apraiškų, iš dalies sutampanti su kitokių veiksnių skati-
nama kosmopolitizmo tendencija, kuriai šiuolaikinė informacinė tech-
nologija teikia palankių galimybių ir priemonių.

Tačiau tai tik vienas globaliojo vyksmo aspektas. Priklausomybės,
kaip ir nepriklausomybės, yra istoriškai bei kultūriškai nulemtos, taigi
reliatyvios. Sakyti, kad žmogus, kaip socialinė būtybė, negali būti visiš-
kai laisvas nuo priklausomybių, reikštų kartoti savaime suprantamą
tiesą. Todėl teigiant, kad priklausomybės silpsta, turimos galvoje tokios,
kurias galime vadinti tradicinėmis. Teisingiau pasakius, vyksta priklau-
somybių kaita. Trūkinėjant ir silpstant tradicinėms, mezgasi naujos, tie-
sioginės ir netiesioginės, reglamentuojamos ir nereglamentuojamos,
matomos ir nematomos, bet kaskart platėjančios ir įvairėjančios priklau-
somybės. Jas galima vadinti „mobiliomis“, tokiomis, kurios dažniausia
nėra nei tiksliai lokalizuojamos, nei aiškiai apibrėžiamos, kurios indi-
vidą saisto ne tiek išoriškai, kiek vidujiškai. Išlieka taip pat laisvai pasi-
renkamos – politinė bei įvairios mėgėjiškos narystės ir priklausomybės.

Kokios daug kam nepatrauklios ir „nemadingos“ tradicinės priklau-
somybės beatrodytų, išsilaisvindamas iš jų individas ne visada atranda
„tikrąją laisvę“. Neretai, kaip tik priešingai, tampa paveikesnis ir pažei-
džiamesnis tiek vidujai, tiek išoriškai. Niekas neišvengia priklausomy-
bės nuo darbo rinkos, konkurencijos reikalavimų, ekonominių kon-
junktūrų, taip pat nuo viešosios nuomonės, mados, interneto siūlomų
galimybių. Išsivadavęs iš tradicinių priklausomybių, ne vienas individas
pakliūva dar stipresnių, ne tik asmenybę varžančių, bet ir ją ardančių
priklausomybių, pavyzdžiui, fundamentalių judėjimų, radikalių sektų
nelaisvėn. Akivaizdi taip pat daugelio asmenų priklausomybė nuo savo
pačių poreikių, įgeidžių ir silpnybių, kurias didele dalimi formuoja, kad
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vėliau pasinaudotų, reklama, kuriomis geba naudotis ir nusikalstamas
pasaulis. Psichologai, sociologai vis dažniau kalba apie asmenybės pri-
klausomybes kaip gyvybiškai svarbų šiuolaikinės asmenybės dvasinio
gyvenimo matmenį, ir anaiptol ne gerąja prasme. „Bendros priklauso-
mybės“ sąvoka buvo pirmiausia nukalta kaip žodis, apibūdinantis indi-
vidų poziciją bendraujant su kitais, kenčiančiais nuo cheminės priklau-
somybės – priklausomais nuo alkoholio arba kitokių narkotikų [2: 123].
Tai šiuolaikinio gyvenimo prieštaringumas, išnyrantis globaliųjų są-
veikų tėkmėje.

Emancipacijos tendencija rodo, kad keičiasi individo ir kolektyvo,
individo ir visuomenės ryšiai. Plečiasi individų autonomiškumas, kaip
laisvo rinkimosi ir apsisprendimo, asmenybiškos saviraiškos galimybių
ir privatumo sfera, atitinkamai siaurėjant išoriniam reglamentavimui.
Politine prasme tai yra demokratijos plėtros padarinys, individų auto-
nomiškumas yra būtina visaverčio pilietiškumo demokratinėje visuome-
nėje sąlyga. Šia linkme buvo sparčiai pažengta XX amžiuje, ypač teisės
srityje. Tai liudija Visuotinė Žmogaus Teisių Deklaracija (1948) bei
daug kitų dokumentų, tolydžio plečiančių ir tikslinančių žmogaus teisių
saugojimo ir gynimo normų tinklą. Teises ginančių normų objektu
tampa naujos, anksčiau ignoruotos asmenų kategorijos – vaikai, sutuok-
tiniai, kaliniai, seksualinės mažumos ir kt. Demokratijos, darančios in-
dividus laisvais piliečiais ir įtvirtinančios visuomenių atvirumą, plėtra
sudaro politines ir teisines prielaidas globalizacijai.

Individų autonomiškumo plėtra virsta stiprėjančiu individualizmu
žmonių santykiuose. Tai silpnina emocinius prieraišumo ryšius tarp in-
dividų, silpnina bendrumo jausmą, skatina susvetimėjimą. Plečiant ir to-
bulinant teises, saugančias individo savitumą ir laisvę, šešėlyje lieka pa-
reigos ir privalomybės. Tai turi neigiamą poveikį bendruomenėms, aki-
vaizdžiai pastebimas bendruomeninio gyvenimo skaidymasis ir irimas,
individų tarpusavio atitolimas. Šia linkme sparčiai veikia globalizacijos
veiksnys – informacinių technologijų plėtra, darydama poveikį asmenų
bendravimo būdams. Su tradiciniu tiesioginiu asmenų „veidas į veidą”
bendravimu gana sėkmingai varžosi netiesioginės kompiuterinės pažin-
tys, internetinis bendravimas, kai žiūrima ne į asmenį, bet į kompiuterio
ekraną. Tai keičia ne tik bendravimo pobūdį, bet ir asmenybės dvasinį
pasaulį. Apie tai daug rašoma psichologinėje, sociologinėje, filosofinėje
literatūroje.

Individo ir bendruomenės tarpusavio ryšių kitimas yra svarbus tuo,
kad destruktyviai paveikia ir asmens tapatumo jausmą, – „asmeninio ta-
patumo paieškos yra moderni problema, kurios ištakos – galbūt Vakarų
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individualizmas“[2: 99]. Tai daugeliu atvejų įvardijama kaip tapatybių
krizė. Galime kalbėti apie objektyviąsias ir subjektyviąsias šio reiškinio
apraiškas. Objektyviai individas ateina į pasaulį tam tikroje tautinėje ir
pilietinėje bendrijoje ir natūraliai tampa jos nariu. Taigi individui yra
tarsi objektyviai suteikiamas tapatybės modelis, teigiantis tam tikrą gy-
venimą įprasminančių vertybių skalę. Tačiau objektyvusis tapatybės tu-
rinys tik tada tampa sudėtine asmens subjektyvumo dalimi, kai yra ati-
tinkamai reflektuojamas ir įsisąmoninamas. Kiekvienas individas, be
abejonės, žino apie savo tautinę ir pilietinę priklausomybę, savo socia-
linę kilmę kaip apie faktus, taip pat daugiau ar mažiau žino ir tai, kas
sudaro tautiškumo ir pilietiškumo turinį. Bet paprastas šių faktų žinoji-
mas savaime dar nedaug ką sako. Savo tautinę pilietinę priklausomybę
individas gali įsisąmoninti kaip neatimamus savo asmeninės tapatybės
matmenis, gali norėti priklausyti tam tikrai tautai, didžiuotis esąs tam
tikros valstybės pilietis, prisiimti iš to plaukiančias pareigas ir atsako-
mybes kaip savo asmenines. Šitokiame asmenybės modelyje tautinės
pilietinės vertybės, ištikimybė joms, tampa reikšmingu asmenybės elge-
sio motyvu. Individas jaučiasi esąs pirmiausia lietuvis, lenkas ar vokie-
tis, savo šalies pilietis ir tik paskui politinės partijos narys, europietis,
žmonijos narys. Šitokia motyvacija ne vieną asmenį yra paskatinusi
savo asmeninius interesus aukoti bendrųjų interesų, aukštesniųjų verty-
bių vardan. Tokia faktinės tautinės ar pilietinės priklausomybės inter-
pretacija yra labiau būdinga tradiciniam tapatybės modeliui. Ir šiuo at-
veju apie tapatybės krizę kalbėti netenka.

Tačiau individualizmas ugdo ir kitokį asmens santykį su savo gyve-
nimo aplinkybėmis. Individualistinės nuostatos asmuo paprastai nenori
kam nors ar nuo ko nors priklausyti, įsipareigoti, vengia su kuo nors
užmegzti glaudesnius ryšius. Nenoro įsipareigoti kita priežastis papras-
tai yra abejingumas vertybėms, ne tik tautinėms bei pilietinėms, bet ir
kitokioms. Tai reiškia, kad į individualią laisvę ir savarankiškumą žiū-
rima kaip į savitikslius dalykus, kaip į savotiškas aukščiausias vertybes.

Toks „savitikslis“ individas yra abejingas ar tiesiog „aklas“ toms
vertybėms, su kuriomis jo aplinkos žmonės, sąmoningai ar ne, tradiciš-
kai siejo savo individualiąją tapatybę, savo gyvenimo prasmę. „Tikslu
sau“ tapęs individas vis dėlto negali išvengti savo gyvenimo įprasmi-
nimo poreikio, o tokio poreikio negalima patenkinti, išleidus iš akiračio
vertybes. Bet vertybinės nuostatos kaita nėra savaiminga ir lengva, ne
visada yra sėkminga ir pakankama naujai asmens tapatybės sąmonei.
Naujasis tapatumas ne visada suderinamas su ankstesniuoju ir užtikrina
praeities ir dabarties ryšio nenutrūkstamumą. Todėl toks vertybinis „at-
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sipalaidavimas“ ir nepastovumas dažnu atveju yra tapatybių krizės pre-
liudija. Tapatybės krizė sietina su tuo, ką Hannah Arendt vadina pertrū-
kiu tarp praeities ir ateities, konkrečiau pasireiškiančiu kaip tradicijos
praradimas, autoriteto praradimas, auklėjimo bei kultūros krizė [4: 9–
22].

Todėl atsitinka, kad išsilaisvinęs iš tradicinių priklausomybių indivi-
das regi prieš save dvasinę tuštumą. „Prarasti autoritetą tolygu prarasti
pasaulio pagrindą; jį praradus pasaulis iš tikrųjų pradėjo svyruoti..” [4:
109]. Individas suvokia, kas jam nepriimtina, ko jis nenori, tačiau sun-
kiai tegali pasakyti, ko nori, kaip jam derėtų gyventi. Tokia būsena yra
žinoma kaip vertybių krizė, tapatybės krizė, gimininga būsenai, kuri jau
seniau sociologų buvo įvardyta kaip anomi (E. Durkheimas, R. K. Mer-
tonas ir kt.). Taigi ne vienu atžvilgiu susvyruoja išsilaisvinimo prasmė,
išsilaisvinus nesurandama ir neįgyjama to, ko tikėtasi ir laukta. Nesu-
rasdamas autentiškos vertybinės orientacijos, individas, kaip jau minėta
anksčiau, lengvai patenka į naujas, ne visada akivaizdžias, dažniausiai
dvasinio pobūdžio priklausomybes. Globalizacija ir kelia nuogąstavimų
dėl to, kad, keldama grėsmę nusistovėjusiems asmens santykiams su
aplinka, savivokos ir individualios tapatybės būdams, atveria miglotas
individualaus gyvenimo įprasminimo galimybes.

Tradicinės priklausomybės ne tik priskiria individui tam tikras parei-
gas ir prievoles ir jį tam tikru laipsniu varžo, bet ir teikia jam saugumą,
gal ne tiek materialine ir socialine, kiek psichologine, dvasine prasme.
Šių priklausomybių apibrėžtas individo tapatybės modelis teikia pa-
grindą po kojomis, apibrėžia individo vietą bendruomenėje, teigia pasi-
tikėjimą gyvenimu, gyvenimo tikslus ir prasmę. Išsivaduojant iš priklau-
somybių, prarandami ir jų teikti saugumo būdai. Laisvinantis iš tradici-
nių priklausomybių, plečiasi individualiosios laisvės sfera, bet, kaip nuo
seno žinoma, trys labiausiai rūpimi socialiniai gyvenimo aspektai –
laisvė, saugumas ir gerovė – yra tarpusavyje sunkiai suderinami. Pir-
masis dalykas, kurį duoda priklausymas bendruomenei, – sako politolo-
gas Michaelis Walzeris, „yra bendruomenės laiduojamas saugumas ir
gerovė“ [5: 463]. Sutrikę bendruomeniniai ryšiai trikdo ir šių socialinių
aspektų darną.

Į tai pažvelgti galima ir platesniu politiniu aspektu. Vienas iš globali-
zacijos procesų, neaplenkiantis ir mūsų tautos, yra besivienijanti Eu-
ropa. Ketindama stoti į Europos Sąjungą, Lietuva tiesiogiai įsitraukia,
kaip jau minėta, į globalizaciją šiame pasaulio regione. Europos Sąjun-
gos narystė keis ir pilietinės priklausomybės pobūdį, Lietuvos pilietis
įgis pilietinių teisių ir kitose šalyse – ES narėse, taps ir ES piliečiu. To-
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dėl bus neišvengiama to, kas gali būti vadinama pilietybės „persiden-
gimu“ arba „persidengiančia pilietybe“. Lietuvos pilietis galės tapatinti
save ne tik su Lietuva, bet ir su daug platesne europine erdve, ypač,
jeigu su ta erdve sies darbas ar asmeniniai ryšiai. Kartu tradicinė tautiš-
kumo ir pilietiškumo sąsaja neteks glaudumo.

Tautinė tapatybė

Nuoseklios istorinės raidos laikotarpiais nusistovi daugiau ar mažiau
patvarūs priklausomybių būdai. Tautinė ir pilietinė priklausomybės pa-
prastai yra glaudžiai tarpusavyje susijusios, sudaro reikšmingą individų
tapatybės elementą, nors sutapimo pagrindas gali būti skirtingas [6: 41].

Praeitojo amžiaus Lietuvoje tokia tautiškumo ir pilietiškumo sąsaja
buvo būdinga palyginti trumpam tarpukario nepriklausomybės laikotar-
piui. Tai buvo XIX amžiaus tautinio atgimimo idealų įsikūnijimas –
lietuviai liovėsi buvę svetimų valstybių (Rusijos, Vokietijos) ir tapo sa-
vos valstybės piliečiais. Netolimoje praeityje buvo kitaip. Tautinės ir
pilietinės tapatybės sąsają papildė konfesinė tapatybė. Vyravo gana sta-
bilus ir apibrėžtas tapatybės variantas – lietuvis, katalikas, Lietuvos pi-
lietis. Kultūros savimonės požiūriu šis modelis krypo į platesnės – vaka-
rietiškos europietiškosios tapatybės arealą.

Per sovietinį okupacinį penkiasdešimtmetį šis lietuvių tapatybės mo-
delis buvo ardomas ir naikinamas kaip visuma ir ją sudarantys lygme-
nys. Kartu buvo ardomos ir nepriklausomybės laikotarpiu nusistovėju-
sios priklausomybės, vietoj jų primetamos svetimos priklausomybės.
Pirmiausia buvo panaikinta lietuviškoji pilietybė, ją pakeitė prievartiniu
būdu įvesta sovietinė pilietybė. Visi Lietuvos piliečiai buvo automatiš-
kai paversti pusiau beteisiais sovietiniais piliečiais. Valstybinė politika
ir ideologinė retorika buvo labai tikslingai nukreipta į sovietinės pilieti-
nės tapatybės įtvirtinimą. Tautiškumo ir pilietiškumo lygmenys buvo at-
skirti, vienas su kitu supriešinti, nes visavertės tautinės tapatybės puo-
selėjimas kirtosi su sovietinės valstybinės integracijos siekiais. Todėl
buvo atkakliai slopinama ir naikinama ir tautinė savimonė, įvardijama
kaip „buržuazinis nacionalizmas”, jai buvo priešinami „proletarinis in-
ternacionalizmas”, „tarybinio žmogaus sąmonė“, faktiškai reiškę rusifi-
kaciją. Tautinės vertybės buvo išstumtos iš viešojo gyvenimo arba buvo
„išplaunamas“ jų tautinis turinys, jiems suteikiamas sovietinis įvardiji-
mas – ne Lietuva, bet tik Tarybų Lietuva, žurnalų pavadinimai – „Tary-
binė moteris“, „Tarybinis studentas“ ir pan. Perrašoma Lietuvos istorija,
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nutylint arba neigiamai traktuojant valstybingumo tradiciją. Taip sovie-
tinis totalitaristinis globalizmas neišvengiamai ardė ir slopino tautinę ta-
patybę. Tautiškumo puoselėjimas reiškė nepriėmimą arba ignoravimą
to, ko reikalavo sovietinės pilietybės statusas. Tai netiesiogiai devalvavo
pačias pilietiškumo ir valstybingumo kategorijas, pažeidė ir tautinę, ir
pilietinę sąmonę. Deportacijos, prievartinė kolektyvizacija bei kitos gy-
venimo „pertvarkos“ ardė vietines tradicines bendruomenes, jas keitė
nenatūralūs, politiškai kontroliuojami kolektyvai. Pabrėžiant kolektyvo
pranašumą individo atžvilgiu buvo ardomos tradicinės individo ir ben-
druomenės priklausomybės, smukdomas individas kaip asmenybė.

Gal kiek ir paradoksalu, bet atsitinka taip, kad tautiškoji tapatybė
būna tvirčiau įsisąmoninama, labiau branginama priespaudų metais,
tautai netekus valstybingumo, negu tada, kai priespaudos varžtai nu-
krinta. Tačiau sritis, kurioje tautinės tapatybės savimonė gali kiek pla-
čiau viešai reikštis, paprastai yra kultūra, meno kūryba. Sovietinės oku-
pacijos laikotarpis nebuvo išimtis. Tai tapo akivaizdu pasibaigus parti-
zanų kovoms ir kiek atslūgus režimui. Tiesa, kultūra, kaip ir visos kitos
gyvenimo sritys, nebuvo laisva nuo ideologinių varžtų ir štampų, didelė
kultūros dalis buvo išstumta iš viešojo gyvenimo kaip „buržuazinė“,
„nacionalistinė”. Bet vis dėlto daug kas galėjo būti daroma tylomis, ku-
riant ir dirbant, neįvardijus tikrųjų motyvų, slepiant potekstėse arba tik
turint galvoje esmines tautines vertybes. Reikšmingas kultūrinio tautiš-
kumo matmuo buvo priklausomybės tradicijai sąmonė, kurios kitas as-
pektas buvo priešprieša nepriimtinam „kitoniškumui“. Nors tokia prieš-
prieša negalėjo būti reiškiama viešai, be to, ne visokia priešprieša turėjo
pozityvų turinį, vis dėlto tam tikru mastu stabdė, bent lėtino unifikuo-
jantį sovietinio globalizmo poveikį.

Kultūros formomis išreiškiamas tautinis sąmoningumas tolydžio
augo ir buvo gana veiksmingas, tačiau, būdamas akivaizdžiai veikiamas
oficialiosios nuomonės, daugeliu atžvilgių buvo neaiškus ir dviprasmiš-
kas. Ypač ideologizuotas, „sovietizuotas“ kultūrinis sąmoningumas
buvo naujausios istorinės atminties atžvilgiu. Tai neliko be padarinių, ir
daugelio žmonių sąmonėje išsiskyrė kultūriniai ir istoriniai valstybiniai
tautiškumo aspektai. Taip pamažu iro tautinės tapatybės sąmonės vienti-
sumas. Dažnam tautinių kultūrinių vertybių puoselėtojui visokia vals-
tybė, ne tik okupantė, yra blogis, tarpukario nepriklausoma Lietuva te-
buvo „smetonis režimas“, 1940-ieji metai – „laisvas įstojimas“, parti-
zanų laisvės kovos – „klasinis pasipriešinimas“. Tuo akivaizdžiai įsiti-
kinsime, prisiminę kai kuriuos tuo metu parašytus romanus, sukurtus
kino filmus. Todėl vien kultūra besiremiantis tautinis sąmoningumas, be
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autentiškos istorinės atminties, ypač gyvybingais tautai klausimais, buvo
iškreiptas ir nevisavertis. Formavosi ir hibridinė sąmonė, derinusi kultū-
rinį tautiškumą su oficialiąja sovietinio pilietiškumo ideologija. Keitėsi
ir priešpriešos „kitoniškumui“ pobūdis – vienas dalykas priešintis pa-
vergėjo užmačioms, kitas – tik „Maskvos biurokratams“. Tokio defor-
muoto sąmoningumo raida bylojo apie laipsnišką tautinės tapatybės są-
monės „išblukimą“, virtimą kosmopolitine internacionalistine sąmone.
Sovietinis globalizmas veikė panašia linkme, nors ir kiek kitokia
prasme, kaip ir dabartinės kosmopolitinės globaliosios sąveikos. Tačiau
tokią perspektyvą iš esmės pakeitė Sovietų valstybės žlugimas.

Tautiškumas ir pilietiškumas

Vis dėlto tautinis kultūrinis sąmoningumas, nors ir gerokai defor-
muotas, suvaidino lemiamą vaidmenį naujausioje Lietuvos istorijoje. Jo
aplinkoje kilo Sąjūdis, pradėjęs taikingą Nepriklausomybės atkūrimą.
Tautiškumas vėl atgavo autentiško pilietiškumo matmenį, o lietuvišku-
mas atgavo savo natūraliuosius matmenis – tautiškumą ir pilietiškumą.
Vėl susidarė objektyvi normalaus bendrųjų priklausomybių ir individu-
alios tapatybės santykio galimybė. Vis dėlto kai kuriems lietuviams tai
daugiau tik išoriška, formaliai apibrėžta, o ne sąmoningomis nuostato-
mis realizuojama galimybė. Pilietiškumas dabar kyla į pirmąjį planą ir
praktiškai tampa pagrindiniu lietuviškumo matmeniu. Tautiškumo pa-
laikymas ir puoselėjimas dabar ne tik sąmoningųjų tautiečių tylaus apsi-
sprendimo reikalas, kaip buvo tuomet, bet taip pat ir valstybės institu-
cijų, savivaldybių bei jų pareigūnų darbo sritis. Tautiškumo simboliai,
kurie nelaisvės metais žadino patriotiškus jausmus, dėl kurių daug kas
rizikavo savo likimu arba gyvybe, dabar tampa oficialiais valstybės ir
pilietiškumo ženklais. Jie tampa privalomais išviršiniais atributais, ple-
vėsuoja per šventes, ženklina kariškių, kitų valstybės pareigūnų unifor-
mas, tačiau ne kiekvienas jas dėvintis suvokia tautinę istorinę tų simbo-
lių prasmę. Tautiškumas dabar matuojamas pilietiniu sąmoningumu, ta-
čiau pilietiškumas yra formaliai apibrėžtas, konkretus ir praktiškas. Ge-
ras lietuvis dabar yra pirmiausia tas, kuris laikosi įstatymų, moka mo-
kesčius, kuria darbo vietas, yra politiškai aktyvus, ir jau asmeniniu da-
lyku tampa, kiek sąmoningai jis jaučiasi esąs lietuvis, kaip suvokia ir iš-
gyvena tautines vertybes, myli savo tėvynę, didžiuojasi esąs jos pilietis.

Pirmieji nepriklausomybės metai parodė, kad pokomunistinis tautinis
sąmoningumas nelengvai transformuojasi į valstybės piliečio sąmonin-
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gumą. Ne kiekvienas nelaisvės metų kultūrinis patriotas savaime tampa
sąmoningu savo valstybės piliečiu ir patriotu. Tarp tautinės ir valstybi-
nės priklausomybių atsiranda tam tikros įtampos ir svetimumo. Priežas-
tis nesunku numatyti. Išryškėja iš nelaisvės dešimtmečių užsilikęs po-
žiūris į valstybę, kaip į individui priešišką prievartos aparatą. Nelaisvės
dešimtmečiais šitaip buvo žiūrima į valstybę okupantę, bet taip pat buvo
atprasta valstybingumo kategorijomis mąstyti apie savo kraštą. Svarbu ir
tai, kad nepriklausomybės sąlygomis nepasiteisina daugelio žmonių
puoselėtos geresnio gyvenimo viltys. Nors tokios viltys ne vienu atveju
yra išlaikytinių psichologijos apraiška, o tai taip pat yra ne kas kita, kaip
sovietinės mąstysenos reliktas. Tad perėjimas nuo totalitarizmo prie
demokratijos, nuo planinės prie rinkos ekonomikos pasirodė esąs daug
sudėtingesnis ir sunkesnis, negu buvo manoma Kovo 11-osios išvaka-
rėse.

Tai pasakytina ir apie kultūros padėtį. Naujomis ekonomikos sąly-
gomis kūrybinė inteligentija neteko turėtosios ne vienu atžvilgiu privile-
gijuotos padėties. Inteligentus, kaip ir kitas žmonių kategorijas, suskaldė
politinis visuomenės skaidymasis. Dėl to buvęs integruojantis kultūros
vaidmuo pirmaisiais nepriklausomybės metais gerokai pakriko. Išryš-
kėjo dalies inteligentijos gana silpnas gebėjimas savo kultūrinį patrio-
tizmą sieti su valstybiniu. Iš kultūrinio tautiškumo puoselėtojų ne kartą
teko girdėti nuomonių, kad: „Visokia valstybė yra blogis“, „Ar tam nu-
simetėme svetimos valstybės jungą, kad užsikrautume savos valstybės
naštą?“, „Inteligentas visada yra opozicijoje“, „Ne apie tokią nepriklau-
somybę svajojome“ ir pan. Tos ar kitos institucijos ar jos darbuotojų
blogas darbas yra tapatinamas su valstybingumu, dalies blogis ekstrapo-
liuojamas visumai, valstybei neretai priskiriamos blogybės, dėl kurių
reikėtų kaltinti netinkamą pačių žmonių elgesį.

Globalizacija, kaip minėta, yra objektyvus, neišvengiamas vyksmas,
į kurio keliamus pokyčius jau dabar esame ir ateityje būsime kaskart la-
biau įtraukiami. Koks – teigiamas ar neigiamas – bus tų poveikių balan-
sas daug priklausys nuo to, kaip būsime jiems pasirengę, kaip gebėsime
suvokti ir įvertinti dabartinę mūsų būklę. Pagrindinis dabartinės būklės
sudėtingumas kyla iš to, kad iš sovietinės okupacijos laikotarpio pavel-
dėjome pažeistą tautinę ir pilietinę savimonę, dėl ko dabar sunkiai atsi-
naujina tautinės ir pilietinės tapatybės dermė. Tuo tarpu kaip tik tautiš-
kumo ir pilietiškumo lygmenimis konsoliduota tautinė savimonė gali
būti atspari daugiakultūrėje aplinkoje slypinčioms kosmopolitinėms ten-
dencijoms. Išgyventi, nepatiriant krizės, priklausomybių kaitą ir eman-
cipacijos dviprasmybes, būti atsvaros šaltinis, gali stipri, integruota as-
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menybė, kurios esminis matmuo yra atitinkama vertybinė nuostata.
Tačiau per sovietinį penkiasdešimtmetį kaip tik ir buvo suardytos natū-
ralios individo ir bendruomenės tarpusavio priklausomybės, kartu nu-
vertintas ir susilpnintas ir individas, ir bendruomenė, paverčiant ją ma-
nipuliuojamu kolektyvu. Silpna asmenybė dabar yra vienas iš pilietiš-
kumo ugdymą lėtinančių veiksnių. Tik atviros visuomenės individo as-
menybiška tvirtybė pasireiškia kitokiais bruožais negu uždaros visuo-
menės individo. Tie bruožai formuosis ir jau formuojasi sovietinio pali-
kimo ir globalizacijos poveikių sandūroje.
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2. GLOBALIZACIJA: EKONOMINIO
    FUNDAMENTALIZMO PAVOJAI

Globalizacijos samprata

Globalizacijos terminas priklauso „jaunesnių“, naujesnių terminų
grupei. Būdamas „jaunas“ jis yra ir madingas. Bet, kaip dažnai atsitinka
visuomenės gyvenime, nepaisant savo jaunatviško patrauklumo ir dažno
vartojimo, jis nėra apibrėžtas. Jo turinys daugiau nujaučiamas nei aiškiai
suvokiamas. O tai leidžia daryti išvadą, jog globalizacija dar nėra tapusi
moksline sąvoka, atspindinčia apibrėžtą tikrovės aspektą. Sąvoka, t. y.
terminas, yra, tačiau dar nėra pakankamai aišku, kam jį priskirti.

Tai rodo ir diskusijų globalizacijos klausimu pobūdis. Vieni sutapa-
tindami (tai jie daro gana intuityviai) globalizaciją su ekonominių ryšių
liberalizacija pasauliniu mastu, nacionalinės valstybės vaidmens mažė-
jimu, komunikacijos priemonių tobulėjimu yra prieš įvairių tarpnacio-
nalinių kliūčių, apribojimų sumažinimą. Kiti tame panašiai suvokia-
mame, nujaučiamame procese mato tarptautinių korporacijų įsigalėjimą
pasaulyje, vienos šalies pasaulinę hegemoniją, pasaulio amerikonizaciją.

Treti nujausdami, kad procesas, kuris siejamas su terminu „globali-
zacija“, yra objektyvus, neišvengiamas, bet kad jame, šalia pažangių
priimtinų dalykų, yra nepriimtinų, sako, jog jie yra ne apskritai prieš
globalizaciją, o prieš dabartinį jos pavidalą [žr. 1].

Šio darbo tikslas ir apimtis neleidžia autoriui daugiau vietos skirti
sąvokų aptarimui, todėl tenka apsiriboti tik trumpu pasiūlymu. Tas pa-
siūlymas remiasi holistine prielaida, jog pasaulio tikrovė yra sistemiška
ir hierarchiška, kad visumos (sistemos) negalima iki galo suvokti tyri-
nėjant jos dalis bei elementus. Su ta prielaida niekada nesutiktų meto-
dologinio individualizmo atstovai, manantys, jog egzistuoja tik „aš“, o
visokiems „mes“ tėra holistų galvose egzistuojanti mintinė konstrukcija.
Tačiau holistams, tarp jų ir šio skirsnio autoriui, tai sudaro jų mąstymo
aksiomatinį pamatą.

Remdamasis šia aksiomatika autorius siūlo globalizaciją suvokti kaip
globalinio, pasaulinio visuomeninės tikrovės lygmens, pakopos forma-
vimosi procesą. Pirminėse visuomenės formavimosi stadijose ta tikrovė
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buvo individuali bei lokali, vėliau išryškėjo nacionalinių valstybių lyg-
muo, šiandien sparčiai formuojasi daugiavalstybiniai, tarpvalstybiniai
dariniai (ryškiausias pavyzdys – ES), taip pat pasauliniai režimai,
struktūros, institucijos. Kažkada išgyvenimo, gerovės, kultūros proble-
mos buvo dažniausiai individualios, vietinės bei valstybinės. Šiandien
vis ryškesnės, aiškesnės yra globalinės grėsmės bei problemos (ekolo-
gija, masinio naikinimo ginklas, globalinis terorizmas ir t. t.). Kartu atsi-
randa naujos, globalinės galimybės siekti pažangos, ekonominio klestė-
jimo. Tai nereiškia, kad individualus, lokalinis, valstybinis, regioninis
lygmenys išnyksta. Jie išlieka, tačiau virš jų iškyla aukščiausias globali-
nis lygmuo.

Tuo lygmeniu galime įžiūrėti visus aspektus, sferas, kurios sudaro,
pavyzdžiui, šalies gyvenimo tikrovę. Kitaip tariant, politinį, ekonominį,
teisinį, kultūrinį, saugumo, informacinį ir kitus aspektus galima aptikti ir
globaliniu lygmeniu, nors reikia pripažinti, jog šiuo lygmeniu jie dar
nėra įgavę brandžių formų. Šalių politinės, ekonominės, teisinės ir t.t.
sistemos per šimtmečius įgijo tam tikras apibrėžtas formas, turi savo vi-
dinius reguliacinius, raidą palaikančius bei nukreipiančius režimus (me-
chanizmus), tuo tarpu globaliniu lygmeniu šios sistemos, nors jų ele-
mentai atsirado toli gražu ne šiandien (pavyzdžiui, pasaulinė kultūra,
mąstymas globalinėmis kategorijomis), daugeliu požiūriu yra „vaikys-
tės“ būsenos.

Pasakyta turi reikšmę bent keliais požiūriais. Pirma, metodologinio
individualisto, libertaro akimis, globalinio politinio ar kultūrinio lyg-
mens formavimasis nėra svarbi globalizacijos dalis. Negana to, pasauli-
nių institucijų formavimasis jiems reiškia tokių neigiamybių kaip pa-
saulinė biurokratija ar pasaulinė valstybė atsiradimą ir stiprėjimą. Šios
krypties atstovams svarbiausia ir pakankama globalizacijos prielaida bei
išraiška yra laisvas prekių, paslaugų, kapitalo, idėjų judėjimas.

Pasaulinės institucijos reiškia to judėjimo reguliavimą, o reguliavi-
mas – apribojimus. Gi laisvę pabrėžiantys, tačiau atsakomybės neverti-
nantys šios krypties atstovai įsitikinę, jog apribojimai visada yra blogis,
nes riboja pasirinkimo laisvę.

Antra, ir tai susiję su pirmu, anksčiau išdėstytu teiginiu, rodo, at-
skleidžia svarbiausias globalizacijos dimensijas ir gali pasitarnauti tiks-
linant globalizacijos suvokimą ir prisidedant prie labiau subalansuotos
globalizacijos praktikos. Svarbiausia praktinė išvada, plaukianti iš ho-
listinio globalizacijos suvokimo, yra: jeigu kaupiasi pasaulinio lygio
problemos ir grėsmės ir jeigu globaliniu lygmeniu atsiranda naujų žmo-
nijos plėtros bei tobulėjimo galimybių bei išteklių, – prie jų pirmiausia
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priskirtume pasaulines viešąsias (visuomenines) gėrybes, – tai turi atsi-
rasti demokratiškai aptarti ir priimti režimai (mechanizmai) bei institu-
cijos, be kurių negali efektyviai veikti net laisviausios rinkos. Pasaulio
prekybos organizacija (PPO) – geriausias to liudijimas.

Ekonominis fundamentalizmas ir reali ekonomika

Kad ir kas ką besakytų apie teoretizavimo nereikšmingumą, tai yra
didesnės mūsų veiksmų dalies neatsiejama dalis. Net didžiausi antiteo-
retikai tikrovėje vadovaujasi, dažnai to nesuvokdami, tam tikromis nuo-
statomis, postulatais, tikėjimais, kas sudaro „teorinį“ jų veiksmų kar-
kasą. Ta daugiau ar mažiau apibrėžta bei įsisąmoninta teorija, pasaulė-
žiūra žmonės remiasi numatydami, prognozuodami ateitį bei progra-
muodami savo veiksmus. Taigi teorija yra net ten, kur ją neįtaria esant
„antiteoretikas“ – jo galvoje. Tos teorijos bei joms atstovaujančios idė-
jos dažnai turi didesnę galią nei armijos ar pinigai. Tai patvirtina ir So-
vietų Sąjungos žlugimas. Ji pralaimėjo ne tiek kariniame ar ekonomi-
niame, kiek teoriniame idėjų kare.

Mokslas yra lyg ir nustatęs, kuo skiriasi gera ir bloga teorija. Gera
teorija tiksliau atspindi tyrinėjamą gyvenimo sritį. Tačiau socialiniuose
moksluose dažnai kyla fundamentalių sunkumų nustatant, kaip tiksliai
kokia nors teorinė doktrina atlieka „lygaus veidrodžio“ funkciją. Tačiau
nepaisant šių sunkumų, visuomenės mokslai turi nuolat save tikrinti,
analizuoti, atsikratyti galimų „nelygumų“. Viena iš, be anksčiau minėto
sąvokinio, „kreivo“, netikslaus, neišsamaus teorinio atspindėjimo prie-
žasčių, yra fundamentalizmas. Ekonominiam pažinimui jis irgi, mūsų
manymu, nesvetimas. Nors pats terminas „ekonominis fundamentaliz-
mas“ yra dar kiek neįprastas. Daugiau mes girdime apie religinį funda-
mentalizmą ir jo pavojus. Su ekonominio, o tiksliau – rinkos, funda-
mentalizmo sąvoka susidūriau skaitydamas Georgo Soroso knygą „Pa-
saulinio kapitalizmo krizė” [žr. 2]. Vienas iš turtingiausių ir žinomiausių
pasaulio žmonių rinkos fundamentalizmu vadina dabar vyraujančių ne-
oliberalią ekonominę doktriną. Jos oponentai – nuo institualistitų iki
keinsistų – ją dažniau vadina gal bent kiek švelniau – ortodoksalia.

Kur fundamentalistinė ar ortodoksali, o Lietuvoje ji – pažangaus
mąstymo rodiklis, ekonominių transformacijų kelrodė bei evangelija.
Pas mus, skirtingai nei Vakaruose, nėra intelektualios (tėra tik instink-
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tyvi) atsvaros bei opozicijos šiai ortodoksaliai ekonomikai. Ir tai turėjo,
turi ir turės, nemenkų padarinių mūsų šalies ūkio raidai.

Pradėkime nuo ekonominio fundamentalizmo sąvokos. Panašiai kaip
religinį, etninį ar politinį fundamentalizmą, ekonominį fundamentalizmą
galima apibūdinti kaip vienpusišką, redukuotą ekonominės tikrovės su-
pratimą, suvokimą. Ekonominis fundamentalistas vienus ūkio aspektus,
sferas sureikšmina, suabsoliutina, idealizuoja, o kitus (dažnai visuotinai)
ignoruoja. Dėl to jo ekonominės tikrovės suvokimas tampa redukuotas,
vienpusiškas, vadinasi, atitrūkęs nuo tikrovės. Tačiau fundamentalistas
tiki, jog jo suvokimas yra pats teisingiausias. Jis nesutinka peržiūrėti,
kritiškai įvertinti savo aksiomatikos ir kartu pakoreguoti savo ekono-
minę doktriną. Bet, svarbiausia, jie yra agresyvūs kitokių požiūrių at-
žvilgiu.

G. Sorosas fundamentalistais vadina neoliberalus. Tačiau peržvelgus
ekonominės minties istoriją, pamatysime, jog vienpusiškumu, redukcija
bei nesavikritiškumu pasižymėjo daugelis ekonominių mokyklų mer-
kantilistai, fiziokratai ir, ką esame patyrę savo kailiu, marksistai.

Marksizmo fundamentalizmas pasireiškė tuo, jog šis mokymas prak-
tiškai visuotinai neigė privatų ir absoliutizavo socialų pradą. Nors mark-
sizmas propagavo istorinį požiūrį, jo klasikai, o vėliau ir praktikai nesu-
gebėjo suvokti, jog privatus pradas kaip niekada prieš tai (ir galbūt po
to) nėra toks efektyvus kaip industrinėje visuomenėje, t. y. tada, kai kūrė
K. Marksas.

Kertinis marksistinio (vėliau tarybinio) mokymo akmuo – proletari-
nės socialistinės revoliucijos teorija. Pastarosios tikslas – padėti pamatus
ūkio socializacijai, o vėliau jį absoliučiai (kaip buvo sakoma visiškai ir
galutinai) socializuoti.

Atskirai ir plačiai reikėtų kalbėti apie tai, kas įvyko, kai fundamenta-
listinė teorija virto praktika. Manau, jog šiuo metu, ypač pas mus, vy-
rauja stereotipiniai, supaprastinti, o todėl ir nevisiškai teisingi tarybinės
sistemos vertinimai. Šio darbo kontekste svarbios, mūsų manymu, tik
dvi išvados: pirma, marksistams nepavyko, nes negalėjo pavykti, abso-
liučiai socializuoti ūkio. Privatus pradas „prasimušdavo“ į ūkinio gyve-
nimo paviršių, deja, dažniausiai šešėlinėmis, nenatūraliomis, iškreipto-
mis formomis. Iš šiandieninės perspektyvos gerokai lengviau suvokti,
jog fundamentalistinis požiūris į socializaciją vedė į istorinį akligatvį
visą tarybinę sistemą. Vadinasi, dėl to tarybinio raidos etapo negalima
laikyti natūralios istorinės raidos dalimi.

Antra vertus, ir tai svarbu šios knygos kontekste, globalinė raida tu-
rėjusi pasibaigti proletariato pergale viso pasaulio mastu, po tam tikrų
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vingių pasibaigė visiškai priešingu rezultatu – globaliniu kapitalizmo, o
kartu privataus prado pergale. Fundamentalistams socializatoriams pra-
laimėjus, reikšmingai sustiprėjo fundamentalistų privatizatorių pozicijos.

Neoliberali ekonominė doktrina ir jos žymiausi propaguotojai M.
Friedmanas, F. Hayekas ir kiti yra kritikuotina dėl daugelio dalykų:

− dėl to, kad remiasi metodologiniu individualizmu, kuris apskritai
neigia valstybės, tautos, bendruomenės, kitaip sakant, visokių
„mes“ egzistavimą arba menkina šių reiškinių reikšmę;

− dėl to, jog remiasi redukuota homo oeconomicus (ekonominio
žmogaus) samprata, kuri nesiderina nei su tikrove, nei su kitų
mokslų apie visuomenę bei žmogų samprata;

− dėl polinkio imituoti gamtos mokslus, ypač fiziką, nors daugeliui
mokslininkų šiandien aišku, jog tokie polinkiai veda į klystkelius,
nes visuomeninė tikrovė iš esmės skiriasi nuo negyvosios bei gy-
vosios gamtos1;

− dėl pozityvaus žinojimo išaukštinimo ir normatyvinio, vertybinio
žinojimo sumenkinimo, nors neoliberalų vadinamas, taikomas po-
zityvus (vertybiškai neutralus) žinojimas yra visas persmelktas
vertybėmis (rinka gerai, valstybė blogai, individualizmas gerai,
kolektyvizmas blogai);

− dėl arogantiško požiūrio į kitus socialinius mokslus (sociologiją,
politologiją ir kt.) kaip į „minkštus“ (soft), nebrandžius, manant,
jog dabar vyraujantis yra „kietas“ (hard) mokslas;

− dėl ekonomikos redukavimo iki rinkos;
− dėl neistorinio, neevoliucinio požiūrio į ekonomiką, kaip amžinai

tokią pačią, t. y. rinkos ekonomiką;
− dėl nutolimo nuo ekonomikos klasikų, pirmiausia A. Smito, tradi-

cijos daugiausiai dėmesio skirti turto, jo prigimties, šaltinių tyrinė-
jimui.

Šiame darbe apsiribosime vieno išvardytų neoliberalizmo bruožų –
ekonomikos redukavimo (suvedimo) iki rinkos – nagrinėjimu.

Pagal neoliberalią logiką rinka ir ekonomika yra tas pat. Retai tenka
susidurti su tokiu tiesiogiai, eksplicistiškai suformuluotu teiginiu, bet
nuostata, jog kuo daugiau rinkos, tuo daugiau ekonomikos, šiandien yra
vyraujanti.

                                                          
1 Polinkis socialinius procesus bei reiškinius redukuoti iki fizinių ar biologinių reiš-

kinių lygio veda prie tokių nehumaniškų doktrinų, kaip, pavyzdžiui, socialinis darviniz-
mas, atsiradimo. Žr. Treanor P. Why is libertarianism wrong?-http://web.inter.ln.net/
users/PaulTreanor/libertarian.html
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Tačiau ši nuostata, ją atidžiau išnagrinėjus, kelia klausimų. Pirma, ar
iki rinkos ekonomikos suklestėjimo XIX amžiuje ūkinis veiklos buvo
tiek, kiek buvo rinkos santykių, ar, pavyzdžiui, natūrinis ūkis yra ūkio
forma. Antra, ar tokie akivaizdžiai nerinkos reiškiniai kaip mokesčiai,
biudžetas yra ekonomikos mokslo objekto dalis. Trečia, ar iš tiesų sub-
jektai ekonomizuoja, sprendžia ekonominius uždavinius (naudos mak-
simizavimo ar sąnaudų minimizavimo) tik būdami rinkos aplinkoje, tik
kaip rinkos dalyviai.

Šie klausimai yra fundamentalūs tiek ekonomikos mokslų metodolo-
gijos, tiek praktikos, ekonominės politikos požiūriu. Deja, jie stebėtinai
retai tyrinėjami. Dar rečiau jie iškyla į viešo visuomeninio svarstymo
lygį.

Būtų galima lengvai atsakyti į šiuos klausimus, jeigu šiuolaikinės
ekonomikos mokslas disponuotų daugiau ar mažiau pripažintu sąvokos
„ekonomika“ apibrėžimu. Kitų mokslų atstovai nusistebės, tačiau kiek-
vienam rimtam ekonomistui teoretikui tektų pripažinti, jog sutarimo dėl
svarbiausios ekonomikos mokslų sąvokos turinio nėra. Įdomiausia, jog
dėl to ekonomistų bendruomenė, rodos, per daug neišgyvena, nes dau-
geliui jos atstovų ekonomikos sąvoka yra savaime suprantama. Čia jie
nesuvokia, jog lyg ir savaime suprantamos, tačiau iš tiesų neapibrėžtos
sąvokos rodo, jog ekonominiame pažinime esama sveikos nuovokos,
buitinės sąmonės elementų ir trūksta mokslo.

Sąvokos „ekonomika“ turinio suvokimui, apibrėžimui svarbiausią
reikšmę turi turto bei ekonomizacijos sąvokos. A. Smitas kaip tik rem-
damasis turto sąvoka kūrė savąją ekonominę teoriją. Ir teisūs tie, kas
mano, jog prie šios tradicijos ekonomistams verta grįžti [3: 178]. Kaip
verta atidžiau ir plačiau ištyrinėti ekonomizacijos uždavinio taikymo ri-
bas, atsakyti į klausimą, ar ekonomizuoja tik rinkos subjektai.

Dėl vietos stokos autoriui tenka apsiriboti trumpu savosios pozicijos
šiais klausimais pristatymu ir keletu tą poziciją palaikančių argumentų
išdėstymu.

Pirma, ekonomika yra visuomenė, nagrinėjama turto judėjimo požiū-
riu. Ekonomistui svarbu, kad turto judėjimas paklustų ekonomiškumo,
kuriame derinasi didžiausios naudos siekimas ir taupumo principai. Ki-
taip tariant, ekonomika yra visuomenės aspektas, atspindintis ekono-
miškumo principą atitinkantį turto judėjimą.

Antra, visuomenės turtą sudaro ne tik privačios, bet ir viešosios (vi-
suomeninės) gėrybės, taip pat žmogus. Neoliberalai absoliutizuoja pri-
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vačiąsias gėrybes, nenoriai kalba apie viešąsias gėrybes1, o apie žmogų
kaip turtą kalba tik tada, kai jis yra darbo rinkos dalyvis, darbo jėgos,
„žmogiškojo kapitalo“ pardavėjas.

Mūsų manymu, įveikiant fundamentalistinį požiūrį ekonomikoje,
būtina atkurti viešųjų gėrybių „pilietines teises“ ekonomikos moksle,
nes jos, nors pagal savo prigimtį būdamos „nerinkinės“, modernioje vi-
suomenėje sudaro vis svarbesnę visuomenės turto dalį.

Žmogus, ne tik kaip darbo rinkos dalyvis ar pirkėjas, taip pat turi at-
gauti savo vietą ekonomikoje. Ir mūsų neturi gluminti bei varžyti faktas,
kad žmogus tuo pat metu yra ir turto objektas, ir subjektas, kad jis yra
savęs, kaip turto, ir vertintojas, ir vertinamasis. Toks susidvejinimas
(objektas-subjektas) yra viso, ne tik ekonominės tikrovės savybė, atri-
butas.

Trečia, tais atvejais, kai žmogus susiduria su naudojamų išteklių ri-
botumu, jam reikia spręsti ekonomizacijos uždavinį, t. y. taupiai naudoti
tuos išteklius, siekiant gauti didžiausią naudą2. Žmogus nuolat patiria
laiko, savo fizinių ir dvasinių jėgų, daiktinių bei finansinių ir kitokių iš-
teklių ribotumą. Todėl, siekdamas pačių įvairiausių – ne tik materialinių
ar finansinių – naudingų rezultatų, jis nuolat sprendžia ekonomizacijos
uždavinį. Jis turi nuolat svarstyti, kam, kada, kiek ir kaip panaudoti ri-
botus išteklius. Jis tų svarstymų pagrindu priima atitinkamus sprendi-
mus. Jis tai daro nuolat. Toli gražu ne visada šis uždavinys sprendžia-
mas remiantis griežta kiekybine analize, sistemiškai pasirenkant tinka-
miausią iš visų galimų variantų. Profesionali ar diletantiška intuicija,
„apytikriškumas“ yra dominuojanti šio proceso dalis. Tačiau racionalus
ar intuityvus – tas procesas yra ekonominės tikrovės dalis.

                                                          
1 Viešųjų gėrybių (public goods) sąvoka, nepaisant to, jog nuo 1954 metų, kai žino-

mas JAV ekonomistas Paulas Samuelsonas savo darbe “The pure Theory of Public
Expenditure” – „Grynoji viešųjų išlaidų teorija“) suformulavo pagrindinius viešųjų
gėrybių teorijos teiginius, praėjo daug laiko, lieka ekonomikos mokslų našlaitės vietoj.
Tiesa, praktiškai kiekviename ekonomikso vadovėlyje viešųjų gėrybių sąvoka minima,
tačiau toliau ši idėja nėra plėtojama, nėra siejama su kitomis temomis ir apsiribojama
privačiųjų gėrybių judėjimo nagrinėjimu. Iš dominuojančios ekonominės literatūros
susidaro įspūdis, jog viešųjų gėrybių yra tik keletas (švyturys, nacionalinis saugumas) ir
kad jos dažniausiai negrynos. Į tai galima atsakyti, kas iš tiesų viešųjų gėrybių yra apstu
ir jų įvairovė bei kiekis nuolat didėja ir jog grynųjų privačių gėrybių tikrovėje irgi būna
retai, kad jos dažnai yra šiek tiek socializuotos.

2 Ekonomizacijos uždavinys griežtai kalbant gali būti sprendžiamas dvejopai: arba
minimaliomis sąnaudomis siekiant apibrėžtos naudos, arba esamom, apibrėžtom sąnau-
dom – maksimalios naudos.
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Ketvirta, ir tai yra labai svarbu, nes dažnai tai suvokiama kitaip, eko-
nomika nėra fiziškai atskira visuomeninio gyvenimo dalis, o tik vienas
iš to gyvenimo aspektų, suvokiamų pasitelkus abstrakcijos metodą. Tą
patį reiškinį, pavyzdžiui, mokslą, saugumą, įstatymų leidybą galima
nagrinėti įvairiais pjūviais, jame išskiriant, abstrakuojant savybes, ele-
mentus, kurie domina subjektą. Mokslininko veikla gali būti tyrinėjama
bei vertinama ne tik moksliniais, žinojimo naujumo, originalumo krite-
rijais. Ji įdomi etiniu, teisiniu bei ekonominiu požiūriu. Ekonomistą toje
veikloje domina tai, kokios yra galimybės iš mokslinės naujovės gauti
didesnės ar iki šiol nežinomos naudos, taip pat tai, ar ši naujovė leidžia
sutaupyti išteklių.

Tą patį galima pasakyti ir apie teisinių principų bei normų kūrimą.
Pačiam teisininkui tai svarbu teisėtumo, legitimumo didinimo, įstatymo
viršenybės požiūriu, ekonomistas į tai gali žiūrėti kaip į viešą gėrybę,
kuri gerina visuomenės organizaciją, mažina entropiją, tačiau kurios su-
kūrimas, pagaminimas kainuoja. Kitaip sakant, kaip ir mokslo žinių kū-
rimo atveju, ekonomistas turėtų spręsti, kokiom sąnaudom kokias teisi-
nes viešąsias gėrybes būtų galima sukurti. Pasakyta tinka ir politikai, ir
menui, ir sveikatos apsaugai, ir kitoms sritims. Politikai, menininkai ir t.
t. savo veikloje mato politinius, estetinius aspektus, tačiau, kita vertus,
ekonomistai joje turėtų įžiūrėti ekonomiką. Tai specifinė – viešųjų gėry-
bių gamybai atstovaujanti ekonomika.

Atskira viešųjų gėrybių grupė yra pasaulinės viešosios gėrybės. Jos,
kaip ir nacionalinės viešosios gėrybės, teikia išsklaidytą naudą (deffused
benefits) ir jų vartojimas dėl to nėra konkurencinis (non-rivalry con-
sumption). Kitaip sakant, jų naudingumas nemažėja dėl to, kad jas var-
toja daugiau vartotojų (individų, organizacijų ir t. t.), ir todėl tarp tų
vartotojų nekyla konkurencija.

Anksčiau teegzistavo įvairių bendruomenių bei valstybių (šalių) vie-
šosios gėrybės – mūsų minėtos nacionalinis saugumas, demokratija, tei-
singumas, teisėtumas, informacija ir t. t. Šiandien didėja poreikis globa-
linėms viešosioms gėrybėms, kurios pagal turinį analogiškos bendruo-
meninėms ar šalių viešosioms gėrybėms, tačiau kurios reiškiasi aukštes-
niu – pasauliniu lygiu. Taika, kaip viešoji gėrybė, reikalinga ne tik šei-
moje, bendruomenėje ar šalyje. Jos reikia ir pasauliniu mastu.

Pasaulinė tvarka, organizacija yra viešosios gėrybės atmaina. Ją gali
naudoti daugelis ir dėl to jos naudingumas nemažėja. Nei pasaulinė
tvarka, nei pasaulinis teisingumas, nei pasaulinė demokratija neatsiranda
savaime. Į šias pasaulines viešąsias gėrybes tenka daug investuoti. In-



II skyrius. GLOBALIZACIJOS VEIKSNIAI

51

vestuoti žmogiškų, materialinių, informacinių išteklių. Vadinasi, jos
kainuoja, ir jas kuriant reikia spręsti ekonomizavimo uždavinius.

Ekonominis fundamentalizmas kaip grėsmė tvariai pasaulio
plėtrai

Toliau nagrinėdami mūsų temą norėtume iškelti teiginį, jog žmogui,
vietos teritorinėms bei kitokioms bendruomenėms, šalių visuomenėms
bei globalinei bendruomenei nuolat reikia spręsti egzistencijos, išgyve-
nimo uždavinį. Tas egzistencinis uždavinys, mūsų manymu, turi tris di-
mensijas: gamtinę, materialiąją ir socialinę. Žmogui ir visuomenei
svarbu išlikti biologiškai, apsirūpinti „antrinei gamtai“, „materialinei
kultūrai“ priklausančiais daiktais, taip pat ugdyti ir išlaikyti savo socia-
lumą, savo, kaip sociumo dalyvio, gebėjimus veikti žmonių grupėse bei
bendruomenėse, moralinius, estetinius, politinius, teisinius bei kitus re-
guliatorius.

Kitaip tariant, egzistencinio uždavinio individas, bendruomenės,
valstybės bei pasaulio bendruomenė apskritai siekia trejopo naudin-
gumo, kuria trejopas gėrybes – privačias, viešąsias ir netūrines1. Tai da-
rydami šie subjektai turi laikytis daugelio principų – teisingumo, estetiš-
kumo ir pan. Tarp šių principų yra ir ekonomiškumo principas.

Realizuodami šiuos tris tikslus, socialiniai subjektai naudoja skirtin-
gus mechanizmus arba režimus – vieni būdai, priemonės yra efekty-
viausi siekiant vieno tikslo, kiti gi – kito.

Daiktinių gėrybių, kurios savo prigimtimi yra labiau privačios, judė-
jimui adekvatus režimas yra rinka. Tai liudija visa ligšiolinė žmonijos
istorija. Kaip jau minėta, tarybinė patirtis parodė, kas atsitinka, kai pri-
vačių gėrybių gamybai taikomi kiti neadekvatūs būdai. Jeigu nepagrįstai
varžomi žmonių motyvai įgyti daugiau daiktinių gėrybių, jei manoma,
jog šių gėrybių judėjime galima išsiversti su altruistiniais, nekonkuren-

                                                          
1 Šiame darbe nėra galimybių plačiau išnagrinėti natūrinių gėrybių sąvokos. Te-

galime pasakyti, kad pripažįstant, jog egzistuoja trys žmonių egzistencijos dimensijos –
gamtinė, daiktinė (materiali) ir socialinė – reikia pripažinti, jog egzistuoja trys naud-
ingumo formos, trys gėrybių formos – natūrinės gėrybės, privačios gėrybės bei so-
cialinės, arba viešosios, gėrybės, bei trys ūkininkavimo formos – natūrinė, rinkos bei so-
cialinė.
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ciniais, perskirstomaisiais, mechaniniais, tai tokią visuomenę neišven-
giamai kamuoja šių gėrybių deficitas1.

Tas pats pasakytina ir apie viešųjų visuomeninių gėrybių gamybą bei
judėjimą apskritai. Kadangi šios vertybės teikia išsklaidytą naudą ir ka-
dangi jų vartojimas yra nekonkurencinis, jų gamybos bei vartojimo
motyvai nėra tokie individualistiniai bei egoistiniai kaip privačių gėry-
bių, jų racionaliam judėjimui užtikrinti rinkos mechanizmai dažniausiai
netinka. Be abejo, šis argumentas labiausiai tinka daugiau idealizuotai
situacijai, kai kalbama apie grynąsias viešąsias vertybes. Tikrovė yra
sudėtingesnė.

Vis dėlto pasakyta nepaneigia principinės tendencijos, kad privačios
gėrybės judėtų pagal rinkos režimą ir atvirkščiai. Viešųjų gėrybių judė-
jime gali reikštis ir altruizmas, ir kolektyvizmas, t. y. režimai, reguliato-
riai, kurių nėra rinkos režime, jeigu jį nagrinėtume grynu, idealizuotu
pavidalu. Idealiame tipe „rinka“ laikomasi prielaidos, jog subjekto (in-
divido) noras gauti maksimalų privačių gėrybių kiekį, taip pat ideali
laisvoji konkurencija be moralinių bei kitokių reguliatorių verčia tą
subjektą pigiai ir kokybiškai gaminti vartotojui reikalingą produktą, kad
per rinką realizuojamas ne tik geriausias išteklių pasiskirstymo variantas
(alokacija), bet ir teisingumas. Gerai bei pigiai gaminantys reikalingus
produktus pagerina savo, ekonominę turtinę (be abejo, čia nekalbama
apie dvasines turto formas) padėtį.

Viešųjų gėrybių judėjimo srityje moraliniai, politiniai, socialiniai,
teisiniai, estetiniai režimai yra esmingai svarbūs. Kadangi nuo vartotojų
skaičiaus augimo jų naudingumas nesumažėja ir kadangi dėl to tas var-
tojimas yra nekonkurencinis ir dažnai kolektyvinis, ir kadangi tam ko-
lektyviniam vartojimui konkurencija paremti reguliatoriai dažnai ne-
tinka, etiniai, politiniai (paremti galia ir valdžia), teisiniai reguliatoriai
tampa svarbiausi.

Viešųjų gėrybių mainai taip pat esmingai skiriasi nuo prekinių, rin-
kos mainų. Mums ryškiausias tokių mainų pavyzdys yra apsikeitimas
idėjomis. Jei subjektas A ir subjektas B turi po vieną skirtingą idėją, ap-
sikeitę jomis jie turi po dvi idėjas. Privačių daiktinių gėrybių atveju tai
neįmanoma – po mainų jie disponuoja po vieną gėrybę.

Natūrinis ūkis – tai gamtinis ūkis. Jį, kaip atskirą sanklodą, aspektą,
galima išskirti, todėl kad žmogus savo veikloje panaudoja ne tik antrinę
                                                          

1 Manome, jog šis argumentas yra esmingesnis nei žinomo vengrų ekonomisto
Janošo Kornai iškelta „minkštų“ (soft) biudžetinių apribojimų vyravimo „kietų“ (hard)
biudžetinių apribojimų atžvilgiu idėja, kuria jis aiškina tarybinės sistemos įgimtą defici-
tiškumą.
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gamtą ar socialinius gebėjimus bei mechanizmus, bet ir savo biologinius
išteklius – fizinę jėgą, psichinius gebėjimus. Ekonominiuose procesuose
galime aptikti, išskirti ne tik rinkos ar socialinius ryšius, bet ir kraujo,
biologinius ryšius.

Kaip jau minėta, ekonominiai subjektai, pradedant individu, baigiant
žmonija, pasaulio bendruomene, šalia materialinės bei socialinės būties
ekonominių uždavinių, sprendžia ekonominius uždavinius, susijusius su
biologinių poreikių tenkinimu, biologine gerove bei išlikimu, su natūri-
nių gėrybių kūrimu1, taip pat gamtinių išteklių taupiu naudojimu. Kaip ir
rinkos bei socialinio ūkio, taip ir natūrinio ūkio atžvilgiu galioja ta pati
taisyklė – grynu pavidalu jis egzistuoja tik tyrėjo galvoje. Tikrovėje jis
yra „susilydęs“ su rinkos bei socialiniu ūkiu.

Tuo norėtume užbaigti šį labai eskizišką trijų ūkininkavimo formų
pristatymą. Pirmoji įvardijama nusistovėjusiu terminu – rinka. Antrąją
siūlyčiau vadinti socialiniu ūkiu.

Šios ūkio formos retai tikrovėje egzistuoja gryna forma. Jos yra per-
sipynusios, sudaro derinį, kurį galima vadinti mišriąja ekonomika.

Besiderinančios adekvačiomis laikmečiui proporcijomis šios ūkio
formos papildo, paremia, sustiprina viena kitą. Vargu ar būtų galima
kalbėti apie išvystytą, išplėtotą, modernią viešųjų gėrybių gamybą, jei
rinka nesugeba aprūpinti visuomenės privačiomis, daiktinėmis gėrybė-
mis. Tarybinė sistema yra ryškus tokios situacijos pavyzdys.

Manytume, jog teisingas yra ir priešingas teiginys – be išvystyto so-
cialinio ūkio efektyviai gaminančio kokybiškas viešąsias gėrybes, sunku
tikėtis sėkmės apsirūpinant materialinėmis gėrybėmis. Lotynų bei Cen-
trinė Amerika galėtų būti pavyzdžiu, patvirtinančiu šį teiginį. Privati
nuosavybė, kaip esminis rinkos atributas, daugelyje šių šalių egzistuoja
ir yra dominuojantis jau nuo senų laikų, tačiau materialinio skurdo pro-
blema ten neišspręsta. Ir ne tiek dėl to, kad privačių gėrybių gamyba per
visą tą laiką buvo nepakankamai liberalizuota, kiek dėl to, jog politinė,
teisinė, etinė sferos nebuvo pajėgios pagaminti pakankamą kiekį koky-
biškų viešųjų gėrybių. Politiniai sprendimai buvo prasti, teisinė sistema
buvo iškreipta, o visuomenė demoralizuota. Tokiomis sąlygomis tikėtis,
jog viską išspręs konkurenciniai rinkos mechanizmai bei stipri materia-
linio praturtėjimo motyvacija (aspiracijos), yra sunku, nes socialinės de-
formacijos deformuoja ir patį rinkos mechanizmą, režimą, kuris tikro-

                                                          
1 Šiame darbe nėra galimybių išnagrinėti natūrinių gėrybių specifikos, tegalime

iškelti idėją, jog šalia privačių bei viešųjų gėrybių egzistuoja ir natūralios gėrybės, ku-
rios atsiranda žmonėms ekonomizuojant gamtinės egzistencijos uždavinį.
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vėje, kaip žinome, dažniausiai kenčia nuo monopolinių, monopsoninių,
oligopolinių laisvą konkurenciją iškraipančių efektų.

Anksčiau pateiktas teiginys dėl trijų ūkio formų derinimo galioja ne
tik lokaliniu, nacionaliniu, bet ir globaliniu mastu. Šiandien nei holistui,
nei individualistui nekyla abejonių, jog formuojasi naujas rinkos santy-
kių lygmuo – pasaulinė rinka. Tačiau pasaulinė rinka neatspindi visos
globalinės ekonominės tikrovės. Šalia jos vyksta pasaulinio socialinio
ūkio bei pasaulinio natūrinio ūkio plėtotė. Šios ūkininkavimo formos
vystosi nepaisant to, jog dominuojanti pasaulyje neoliberali ekonominė
mintis jas ignoruoja, kalbėdama tik apie globalinės rinkos plėtrą, jos li-
beralizavimą, kaip vienintelę ekonominę priemonę pasaulinėms ekono-
minėms problemoms išspręsti. Toks rinkos fundamentalizmas, mūsų
manymu, iškreipia ne tik globalinių ekonominių procesų suvokimą, bet
ir globalinę ekonominę praktiką. Šios gnoseologinės deformacijos yra
grėsmingos.

Kadangi rinkos veikimas grynu pavidalu pagrįstas reakcija į esamą
padėtį, o prognostiniai elementai egzistuoja tik individualiu lygmeniu,
liberali ekonominė mintis kenčia dėl prognostinio elemento, kaip, libe-
ralų manymu, nesvarbaus silpnumo. Todėl prognostiniam, proaktyviam
elementui pralaimint žmonija besikaupiančių egzistencinių problemų
akivaizdoje dažniausiai tik reaguoja į padarinius. Nesugeba imtis pre-
vencinių, į priežastis nukreiptų veiksmų. Taip prarandamas laikas – la-
bai ribotas ir neatgaminamas išteklius

Anksčiau pasireiškusios tik lokaliniu arba nacionaliniu lygmeniu,
kaupiasi grėsmės, susijusios su visomis trimis egzistencinėmis dimen-
sijomis – biologine, materialine bei socialine. Grėsmingai prastėjanti
globalinė ekologinė padėtis, išliekanti masinio naikinimo ginklo panau-
dojimo grėsmė, atmosferos užterštumas, gėlo vandens stygius, didžiąją
žmonijos dalį kamuojantis skurdas, atotrūkio tarp turtingos Šiaurės ir
skurdžių Pietų didėjimas, jų divergencija, žmonių socializacijos trikdžiai
susiję su neraštingumu, socialine atskirtimi, rasizmu, tautine bei religine
neapykanta bei segregacija yra tik dalis iš tarpusavyje susijusių pro-
blemų, besireiškiančių globaliniu mastu. Visos šios problemos, be kitų,
turi ir ekonominį aspektą. O tas aspektas savo ruožtu turi mūsų nagri-
nėjamas tris dimensijas. Tik suvokiant visas šias dimensijas, tik siekiant
protingo, laikmetį atitinkančio balanso tarp jų galima tikėti tvarios (su-
stainable), taikios pasaulinės plėtros.

***



II skyrius. GLOBALIZACIJOS VEIKSNIAI

55

Dabar galima pateikti klausimą, kokie apibendrinimai bei išvados
plaukia iš išdėstytų argumentų bei teiginių. Deja, darbo apimtis verčia
apsiriboti tik keletu iš jų.

Pirma, globalizacija yra gerokai sudėtingesnis daugiaaspektis bei
daugiapakopis procesas, keičiantis individų, šalių, regionų bei pasaulio
gyvenimą.

Antra, nacionaliniai ar regioniniai (kaip ES) dariniai globalizacijos
sąlygomis nenyksta. Tiesiog virš egzistuojančių visuomeninės tikrovės
pakopų atsiranda dar viena – globalinė – pakopa. Nacionalinės vertybės
turi prisitaikyti prie šios padėties, apsispręsti. Tam reikalingi teisingi,
demokratiški globalinius procesus reguliuojantys režimai. Jie ir kuriasi,
diversifikuojasi. Tie teisiniai, politiniai ir kitokie režimai yra globalinės
viešosios gėrybės. Jų stygius ar deformacijos virtimas viešosiomis blo-
gybėmis didina grėsmes, mažina pasaulyje vystančių procesų ekono-
miškumą.

Trečia, metodologiniu individualizmu besiremiančios doktrinos bei
praktikos, ignoruodamos gyvybiškai svarbias globalines dimensijas, yra
nerealistiškos ir todėl neleidžiančios tinkamai ekonomizuoti globalinių
procesų.
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3. ON THE AGENT OF GLOBALIZATION

The numerous controversies in current discussions concerning
globalization are due in large part to the fact that the process of
globalization itself is viewed from numerous and different „local“
perspectives. Globalization thereby remains undefined to a substantial
degree (Robertson and Khondker 1999, 27). At the same time, there are
many legitimate discussions of various of its aspects. In certain of them
the question arises concerning how polarities may be accommodated in
one and the same global social world. Such polarities include
universalistic and particularistic ideals, individualistic and collectivistic
patterns of action, societal and communal levels of the organization of
social life (Tönnies), rational instrumental and value oriented, or
traditional, social actions (Weber), etc.

One of the most obvious aspects of globalization, often taken to
encompass its entire meaning, is connected with the changes that social
systems undergo in the process of acquiring global features. In this
respect, globalization is viewed as intimately connected with the further
expansion of existing functionally specialized social systems such that
they are transformed into global powers. This involves the emergence of
the systems of politics, economics, law, religion, and so forth, as all
embracing global systems with universally standardized functions.
Globalization understood in this sense provokes the criticism that it is
nothing more than the final stage of the „colonization“ of the world by
self-centered, powerful systems.

Martin Albrow argues to the contrary that the modern age has
already been replaced by the global age, which is now the modern age
proper. This logic is grounded in the original meaning of the term
modern, whereby the modern is always „the new”, with an inexhaustible
novelty insofar as „it seems to have the secret of perpetual self-renewal“
(Albrow 1997, 13). In this context, however, globalization is again
conceived to be a process that mainly concerns social organizations. The
question is whether the supplanting of modernity with globality indeed
introduces a radical change into either the structure of the organization
of modern society, or the nature of the social action typical for the
modern age. Authors such as Tomlinson instead find this to be no more
than „a bold claim“ which is „difficult to redeem“ (Tomlinson 1999, 45).
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Insofar as globalization in fact realizes itself by virtue of continuous
extension in space, it is merely a more radical stage of modernization
whereby the non-modern world is removed from its location on the
margins of the modern world and incorporated into the structure of the
latter. This marks the shift to an even larger world that lacks a single
center and is embraced in a common network of communications in
respect to which people from all locations on Earth supposedly have
equal access and the right to participate. This type of globalization
depends entirely on access to particular means of communication and
the relevant skills, and it is in this context that the new communication
technologies have become an absolutely central issue. Thus,
membership in professional spheres and in social systems having
functional specificity on a global scale becomes burdened with the need
for a higher specialization that presupposes much more education and
knowledge than may often be taken for granted.

Another understanding of globalization implies the already observed
changes in the character of local culture under the impact of external
factors, primarily communication technology. The process of
globalization is understood in this regard as the establishment of indirect
links between cultures previously isolated from each other, whereby the
local is connected to another locality via the global. The global level
thus mediates relationships between different cultures such that what
happens to our neighbors often does not seem to matter as much as that
which happens in some distant corner of the world.

Globalization in this sense strives to bring about equality between the
various countries and nations in the world, which are dissociated by
their geographical, historical, and cultural particularities, and make them
capable of producing individual and collective subjects as new social
actors on a global stage. Individual locations would thus succeed in
assuring their belonging to the new „modern age“ to the extent that they
are ready to open themselves to the process of cultural interactions via
the global societal level. Unfortunately, this makes possible a new
division of the social world into „modern“ and „non-modern“ poles. But
belonging to one of these social poles is now defined not so much by
geographical location or historical „fate“ and affiliation as by the
possibility of access to and participation in the new global process of
interaction that is dominated by access to modern communication
technologies and possession of relevant technological knowledge and
skills. Even a location within the „modern world“ that continues to
operate on a local level and does not participate in the process of global
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communication becomes not so very different from a traditional, „non-
modern“ location, which undergoes little if any change.

For such reasons, modern communication technologies are as much
new means for eliminating differences between the modern and the non-
modern world as they are means for providing new dividing lines. While
the process of globalization overcomes temporal boundaries in the
present between different localities, it does not even attempt to remove
the differences which exist between these places in time, i.e., as they are
historically and culturally defined social unities. Therefore, the process
of globalization as a new paradigm of technological development in the
age of communication is unable to resolve distinctions between socially,
culturally, historically, and psychologically defined social poles. For
example, parallel to the discussion about the advantages of economic
and political globalization run discussions concerning how to care for
the victims of globalization without endangering the gains from
enhanced competition and economic efficiency.

One of the main issues in this regard is that human beings, even in
the age of globalization, cannot be conditioned from the beginning to
„think globally”. „Global thinking“ is rather a stage in the development
of an individual who has had an initially local upbringing. What is thus
necessary is a new type of socialization pattern that prepares a global
actor who can think both locally and globally and, therefore, switch
between these two modes.

Perhaps the main problem with globalization is then the apparent
impossibility of indicating a single social sphere that is capable of
providing the pattern for the new type of socialization that is needed.
While the process of globalization requires not only global thinking, but
also global action, the fact of available communication technologies is
not sufficient by itself for this type of action. What is also necessary is a
language that is capable of establishing communications between
different political, cultural, and social poles. Unfortunately, this type of
language has so far proven to be not only theoretically inconceivable, it
has apparently never been realized in practice. But whenever we
endeavor to present scenarios of the future that picture various versions
of the social hierarchy (with community or society having precedence,
or with either the local or the global being suppressed by the other),
each of which rely upon the language of a single pole, we run the risk of
putting forth a picture of the world that has little to do with attaining
either the Christian ideal, or those of humanism and the Enlightenment.
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Resolving the problem of how to construct a global consciousness
that is innovative, but which does not lose its bonds with the local and
thus preserves its source of creativity, is connected with the possibility
of the self-transcendence of reason, i.e., with the rationalization of
feelings and the humanization of reason, with the elaboration of new
principles of rationality that have a collective rather than an individual
character. This must be rationality capable of coping with polar
differences, which resolves conflicts by elaborating integral truths rather
than by repressing that which is different.

The issue of polar differences has a very important dimension that
involves the struggle between quite opposite forces, each of which has
the pretension of playing the role of a globalizing agent. Giddens, for
example, maintains in this respect that the collapse of Soviet-style
socialism gave rise almost automatically to „the waning of the bi-polar
global distribution of power, the formation of intensified global
communication systems, the apparent world-wide triumph of capitalism
at a time at which global divisions are becoming acute and ecological
problems looming more and more large“ (Giddens 1991, xv). However,
while this grand opposition of powers and political bi-polarity seem to
have declined, the bi polar division of the world still remains and can be
observed in almost all social spheres of life.

The logical conclusion, which must be drawn is that political bi-
polar opposition was not the reason for the division of the social world
into two incommensurable counterparts. Rather, the former political
division was itself fostered by enigmatic and contradictory
cultural/spiritual forces that still underlie alienating tendencies in the
political lives of many countries of the former communist block. Such
forces bring these countries no closer to the hopes and ideals entertained
by the Western world.

Indeed, the evident lack of clear direction, even political instability,
in the former communist countries of Eastern, Central, and Southern
Europe that were previously united under a common ideology has
perhaps something to do with the fact that none of the now existing
ideologies has succeeded in fully taking its place. The main inadequacy
of such ideologies is apparently the fact that all modern ideologies,
including that of globalization, lack an historical or diachronic
dimension. They are thereby not only cut off from the past, with their
attention confined strictly to the present, they also have no sufficient
references to particular places.

* * *
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One might think that the process of globalization provides the
occasion for making the prophecies of the social sciences about how
science will become a dominant social sphere come true. Globalization
seems to be one of those processes which need, more than anything else,
the social leadership of science, especially when one considers the
contribution of science to technological development and to the
development of abilities of communicate and travel over great distances
in particular. But there is one important technology which science has
not yet succeeded in mastering, namely, social technology. This
involves bridging the distances between human minds, who are
apparently conditioned for different types of „local“ thinking rather than
for „global“ thinking. Bridging such mental distances demands that one
simultaneously think about both the global and the local, about those
who are present here and now and those who are absent, and about those
from the past as well as about those from the future. However, global
thinking, which requires a grasp of the whole, does not yet have a
pattern of social production.

One of the main reasons given for why future society will be a
societas scientifica is „the fact that science can survey, comprehend, and
control more complexity than any other subsystem of society“
(Luhmann 1982, 362). But the problem is that such a change demands a
re-evaluation of the concept of truth, an acknowledgment that it is
legitimate to maintain that“truth about truth” can be produced, and
finally, an acknowledgment that it is possible for a part to act on behalf
of the whole (the „hypostatization of the part for the whole“). As
Luhmann claimed, however, such a thing is impossible in our modern
society of developed functional systems, when truth belongs to a science
that is identified as no more than one of the subsystems of society.

There is no doubt that science today seems to be the social force
most intimately involved in the general currents of social life, as well as
in the development of the other spheres of human activity as the basis
from which they derive both their progress and their social legitimacy.
Nevertheless, the fact that insurmountable obstacles still block the
transformation of science into a dominant social sphere, a change which
has been contemplated for centuries, nourishes the consideration that
there has been no substantial growth over millennia in the actual ability
of science to guide social change in an adequate and appropriate way.

The most stunning changes that have rocked almost all spheres of
social life in recent decades have had nothing to do with science, but
have rather been connected with politics, economics, and religion.
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Science, quite apart from taking any leading role in these events, which
have changed the map of the world once and for all, has remained a
passive observer, incapable even of predicting them. Contrary to certain
expectations, it has instead become obvious that the politicization of
society, a process common to both the beginning and the end of the
current century, and for countries in both East and West, has become a
more powerful and effective force for social change than the
scientification of society as a whole and the intellectualization of the
various spheres of social life.

The career of science as a social sphere is based on its pretensions to
objectivity. It could even be said that the basic lack of criteria for a
proper appreciation and evaluation of human values and cultural ideals
consequent to this fact permit the history of science to be viewed as a
methodical struggle against subjectivity in matters of knowledge and
truth. Such a struggle against subjectivity in its very principle leaves the
values, which are fundamental to both individual and collective human
existence outside of the rational structure of scientific knowledge
insofar as they possess an irrepressible subjective character.

In this sense, the proper question is not whether science should direct
social development, but whether it is capable at all of doing so. Perhaps
the proper social function of science should be constrained to
judgements and evaluations of the objective character of social change,
which would render science, unfit to become its guiding force. There are
thus legitimate grounds to doubt whether the fight against subjectivity
could ever be a fight for humanity, and whether science, guided by this
same eternal ideal of objectivity, could ever succeed in putting itself in
charge of a social change associated with the need to construct a new
type of global subjects (economic, political, religious, etc.). After all, it
is one thing to say that science can be an immediate force in the material
production of society, but quite another to claim that it should be the
standard, norm, and means for all social development.

But the question then becomes where the new universally justifiable
and acceptable standards by which to guide the process of social,
intellectual, and political renewal may come from. If not science, what
else is capable of becoming the creative force, or the agent, of
globalization when the latter is viewed not as some new power-structure
but rather as a new stage in the development of the human spirit? It has
long been assumed in the tradition of philosophical theorizing
associated with the social sciences that science should become the next
dominant social sphere after the economy, which still remains in power,
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a position which Luhmann’s works exemplify. Unfortunately, science at
the end of this century science seems no more ready for this role than it
was at the beginning.

If science is to guide social change, a point implied by many
common views of the process of globalization, it should be able to
reserve for itself the status of an integrative social force by virtue of
offering not only the analytical tools suitable for drawing large-scale
divisions between local and global, but also the means needed for large-
scale theoretical syntheses. Science must also reexamine its own criteria
for truth, which must not be ascribed to any supposed central
observation position, neither that of the East nor that of the West,
neither that of North nor that of the South, neither that of politics, nor
religion, nor any other social sphere in particular. Science can achieve
this goal only if it succeeds in developing criteria for truth based on a
new type of objectivity, namely, intersubjectivity.

But an intersubjective or collective method of thinking still remains a
utopian goal in the social sciences. Perhaps most importantly, the
„system“ in Eastern Europe collapsed without apparently being able to
produce the new type of human being it had proclaimed, namely, the
artist with a creative potential capable of mastering all spheres of human
knowledge, who could freely flow from system to system without
experiencing the difficulty of crossing boundaries. That is to say that the
social system in which collective life became a high ideal and an
institutional social norm failed to produce a new type of individual with
a non-individual or collective mind. At the very least, there are no
visible signs that it succeeded in doing so. It thus seems that the process
of globalization still remains without a motive force, without a
globalization agent. It is not possible to see the gradual division of the
world into legislators and interpreters, as Baumann had suggested. What
we rather see is the further withering away of the interpreter-role, and
perhaps even the birth of yet more powerful legislators, whereby there is
no hypostatization of the part for the whole, but rather the legislation of
the part for the whole.

The radical difference is that the global subject cannot be an average
subject fashioned after the pattern of an existing social sphere that is
presumed to be most capable of carrying out the function of providing a
new subject-model. It would be wrong to imagine that the process of
globalization requires no change in the relationships between social
systems and spheres, no shift in social primacy, and to claim in effect
that the global is the local writ large. The global subject must rather be
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a new type of subject with a global vision capable of grasping the unity
of polar differences. Globalization is thus not merely a question of
elaborating new political guidelines and economic rules, for it demands
the elaboration of new principles for unifying the polarities which, as
any historical analysis may show, have been and still are the most
characteristic features of at least European civilization.

The process of globalization requires a new social agent if it is to be
regarded as something more than simply another, more advanced stage
of modernization, if it is to be an overcoming of the modern age and a
step towards its transcendence. In other words, without the emergence
of an agent that introduces certain radically new principles for the
organization of social life on a universal scale, we cannot talk about
globalization as a radically new process. On the contrary, it would then
be only the final stage of modernization, in which there would be
nothing principally new if one considers as notwithstanding the new
scale on which the old form has realized itself. Therefore, the
globalization project, as it has been generally conceived in terms of
extending the space of all existing social spheres such that they
encompass the whole globe, is not post-modern. It is rather thoroughly
modern, and the most modern of all existing projects.
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1. ŽINIŲ VISUOMENĖ ŠIUOLAIKINĖJE
    SOCIALINIO PAŽINIMO SAMPRATOJE

Žmonija susiduria su informacine revoliucija: tai ne tik naujos tech-
nologijos ar nauji informacijos ir komunikacijos tinklai. Informacinių
technologijų sukeltos permainos dar sunkiai suvokiamos ir išmatuoja-
mos, tačiau jau dabar jaučiamos visose pasaulio bendrijos gyvenimo
srityse. Šį visiškai naują patyrimą tyrinėja, apmąsto, numato galimas
sėkmes ir nesėkmes, laimėjimus ir pavojus įvairiausių sričių mokslinin-
kai. Vieni čia įžiūri pažangios technologijos diegimą, kiti – didžiausios
civilizacijų takoskyros pradžią. Kalbama apie naują nelygybės amžių,
apie naujus pavojus žmogiškajai dvasiai, apie naują, dar didesnį visuo-
menės pasidalijimą – skirstymą į infoturčius ir infovargšus.

Staigus informacijos ir komunikacijos technologijų tobulėjimas daž-
nai laikomas revoliucija, svarbia civilizacijos takoskyra, tokia pat svar-
bia, kaip abėcėlės sukūrimas, spausdinimo mašinos išradimas ar indust-
rinė revoliucija. Išradus spausdinimo mašiną, Europoje prasidėjo huma-
nizmo pakilimas ir Šviečiamasis amžius, reformacijos ir kontrreforma-
cijos sklidimas, mokslo plitimas ir apskritai didieji Naujųjų amžių atra-
dimai. Tai, kad individas pats galėjo prieiti prie žinių ir šventųjų tekstų,
jau savaime buvo galingas demokratinis sąjūdis. Knyga tapo naujosios
civilizacijos vektoriumi. Mes iki šiol tebegyvename ant šios civilizacijos
– knygos civilizacijos – pagrindų.

Galime manyti, jog skaitmeninė kultūra su informacijos ir komuni-
kacijos tinklais taip pat sukelia didžiules globalines permainas. Kokios
jos bus, nežino net specialistai. Tačiau aišku, jog mes jau esame įtraukti
į naują atradimų amžių: ruošiamės mokytis plaukioti žinių jūroje tary-
tum virtualiųjų pasaulių Kolumbai, o pasaulis žmonijai pavirsta begaline
biblioteka. Ir nors nė vienas negali pretenduoti pagrobti visų raktų (gal
slaptažodžių) nuo jos, šiandien tik menka mažuma tegali prieiti prie šios
bibliotekos.

Naujos technologijos: naujos galimybės ar nauja rizika?

Pirmiausia tai yra neišmatuojamai padidėjusios galimybės. Keičiantis
žiniomis, kitas individas įtraukiamas į sąveiką ne kaip dominuojantis ar
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priešiškas subjektas, o kaip kūrybos partneris ir kūrybos šaltinis. Naujos
technologijos turėtų skatinti atvirus, nehierarchiškus, savitarpio supra-
timu paremtus ryšius tarp individų ir tarp grupių, t. y. skatinti pilietinės
visuomenės brandą.

Tačiau informacijos globalizavimas reiškia ir grėsmes. Gali atsirasti
individų izoliavimas, bendrijos jausmo praradimas, vykti nuosavybės
prievartavimas ir realybės virtualizavimas. Nesustabdoma „akimirksnio“
technologijų, virtualios realybės raida, „telerealybė “ ir „telebuvimas“
kuria sąlygas naujai realybės būsenai: galimai arba tariamai. Šis reiški-
nys kelia naują pavojų, kurį gal net galėtume pavadinti slaptu ginklu: tai
– realybės išnykimas apsimestiniame (tik panašiame) kibernetiniame
pasaulyje. Tas, kas pažįsta tik realybės „pojūtį“, yra pasmerktas keisti
tik šį pojūtį, bet ne pačią realybę, taip pat kaip Platono aprašytieji olos
gyventojai, amžiams ten prirakinti grandinėmis, matantys ten tik šešė-
lius, tačiau laikantys juos realybe.

Visų svarbiausia – suvokti, jog informacijos ir komunikacijos prie-
monės – informacinės visuomenės nervų sistema – tėra tik instrumentas,
tik priemonė. Net ir internetas nėra pasaulinio mokslo archyvas, bet tik
žinių rinkimo ir saugojimo priemonė. Taigi informacinės visuomenės
esmė glūdi ne kibernetinėje erdvėje, bet kur kas arčiau socialinės realy-
bės. Informacinių technologijų visuomenės raida turėtų eiti dviem kryp-
timis: pirma – kaip investavimas į pačias informacijos struktūras; antra –
kaip investavimas į švietimą tuo tikslu, kad kiekvienas pilietis būtų pasi-
rengęs ir galėtų naudotis informacijos technologijų teikiamomis galimy-
bėmis ir jas panaudotų pasiekti žinojimui, tai yra, kad gebėtų informa-
ciją paversti žiniomis.

Tai visų pirma reiškia pakankamą išsilavinimą kiekvienam (prade-
dant tais, kurie mano, jog visas problemas išsprendžia vien kompiuterio
buvimas). Tai taip pat reiškia, jog išsilavinimas turi skatinti savikūrą,
kritinę mintį ir kūrybiškumą, o visi šie procesai vyksta prieš pradedant
dirbti su kompiuteriu. Tai taip pat reiškia, jog informacinių technologijų
visuomenės samprata, nesuvokiant jos pirmiausia kaip pilietinės visuo-
menės, yra contradictio in adjecto (prieštaravimas apibrėžime). Hansas
Krebsas pabrėžė, jog „mokslinė įranga yra svarbu, ištekliai irgi yra es-
minis dalykas, bet galų gale tikrasis tyrimas yra matymas, ko niekas dar
nėra matęs, ir mąstymas, ko niekas niekada nemąstė iki šiol. Taigi kūry-
biškumas yra mūsų didžiausias turtas ir mūsų viltis: kiekviena žmogiška
būtybė turi galėti naudotis šiuo savo stebuklingu potencialu“ [žr. 7:
237]. Jam pritaria Josephas S. Nye, Jr. ir Wiljamas A. Owensas studijoje
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„Amerikos informacinis pranašumas“: „Žinios labiau negu bet kuriuo
kitu istorijos periodu yra galia“ [11: 22].

Naujos technologijos greitina „globalinį laiką“, bet kuria pagrindus
trumpalaikės logikos triumfui. Mąstymas, refleksija tampa nebemadingi.
Ilgalaikiai fundamentiniai tyrinėjimai kelia nepasitikėjimą: rezultatų, iš-
vadų pageidaujama iš karto. Kaip tik lavinimasis ir švietimas turėtų su-
derinti informaciją su refleksija. Instrumentai, priemonės, tai yra
naũjosios technologijos ir internetas, neturėtų būti atskiriamos nuo turi-
nio (žinių), o turinys – nuo funkcijų (švietimo, žinių įsigijimo). Pagaliau
funkcijos neatskiriamos nuo jų paskirties (arba misijos) – nuo kūrimo
naujõs visuomeninės tvarkos, kurią išreiškia pasaulinė taikos kultūra,
žmogaus teisės ir pilietinė visuomenė. Taigi pirmiausia, be abejo, būti-
nos pačios technologijos. Tačiau svarbiausia – tų technologijų panau-
dojimo prasmė ir KIEKVIENO visuomenės nario galėjimas prieiti prie
žinių, taip pat universalus, visą gyvenimą trunkantis lavinimasis. Žmo-
gaus negali apšviesti vien iš išorės patenkanti informacija. Žmogus gali
apsišviesti, t. y. tapti žinovu, tik per mąstymą, per dalyvavimą, per ben-
dravimą.

Informacinių technologijų visuomenė ir žinių visuomenė:
du informacinės civilizacijos aspektai

Reikia nepainioti ir netapatinti „žinojimo“ su „informacija“. Tai nėra
tapatūs dalykai. Mes gyvename pasaulyje, kuriame technologija daro
prieinamą informacijos kiekybę. Tol, kol žmonės visame pasaulyje ne-
gali visos šios informacijos pasiekti ir įvertinti kritiškai, tol, kol jie ne-
gali jos analizuoti, rūšiuoti ir įtraukti į jų turimą žinių, pažinimo bagažą,
tol informacija, kad ir kokia didelė ir greita ji būtų, lieka tik neapibrėžtų
duomenų sankaupa. Dažnai individas to bagažo, t. y. išsilavinimo, ne-
turi, todėl naujos informacijos ir įtraukti nėra į ką. Krūva informacijos
be žinojimo ir supratimo yra niekas.

Taigi pirmuoju atveju reikėtų kalbėti apie naujas informacijos tech-
nologijas, arba informacijos civilizaciją, kur skaitmeninė informacija
yra greita, milžiniška ir globali. Dažnai norima sukaupti kuo daugiau in-
formacijos. Tačiau vien tik informacijos kaupimo nepakanka: kuo dau-
giau informacijos priimama, tuo daugiau jos tenka ir apdoroti. Neįvaldęs
žinių, žmogus geriausiu atveju tik tampa panašus į enciklopedinį žinyną.
Tai, anot A. Moles, „kultūra į plotį“ [10: 51]. Kiekybė turi virsti kokybe,
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taigi informacija turi virsti žiniomis, t. y. žinojimu, kuriuo galima nau-
dotis veikloje. Tačiau prireikia nemažai laiko, kol žmogus suvokia ypa-
tingus ryšius tarp faktų, duomenų ir t. t. Žmogus negali būti išsilavinęs
vien informacijos, gautos iš išorės, dėka, kol ji netampa jo savastimi ir
išmintimi. Dvasinė raida lėta. Ne todėl, kad niekas žmogui neatskleidžia
būties Žemėje paslapčių, bet todėl, kad kiekvienas pats turi jas suvokti.

Informacinė visuomenė arba civilizacija apibūdinama informacijos
technologijų vystymu; kompiuteriais, jų atmintimi; informacijos kau-
pimu, informacijos dydžiais, duomenų ir faktų kiekiu, duomenų ban-
kais; intelektinės gamybos tempais arba protinio darbo plėtojimu; in-
formaciniu raštingumu, kad visi žmonės galėtų naudotis informacijos
tinklais; visuotiniu priėjimu prie informacijos ir komunikacijos techno-
logijų; investavimu į informacijos struktūrų išvystymą.

Žinių visuomenė apibūdinama duomenų ir faktų įprasminimu, „suž-
moginimu“; gebėjimu pasinaudoti informacija išsilavinimo ir kultūros
dėka; mokslo ir žinių siekimu; kultūriniu saugumu, leidžiančiu informa-
ciją paversti žiniomis; investavimu į švietimą visiems; visą gyvenimą
trunkančiu visos visuomenės lavinimusi.

Informacinės visuomenės, tiksliau sakant, naujausių informacijos
technologijų visuomenės, raida išplečia galimybes pasiekti duomenis ir
faktus, o suprasti informaciją, atrinkti, sutvarkyti, suvaldyti ir pasinau-
doti ja reikalingi dar ir kiti pagrindai. Svarbiausias naujosios visuome-
nės uždavinys – žinių kaupimas ir jų panaudojimas. Kalbant apie žino-
jimo (žinių) visuomenę, reikia turėti omenyje socialinius ir kultūrinius
informacinės civilizacijos pagrindus. Štai Europos Sąjungos Deklaraci-
joje dėl Europos politikos ryšium su naujomis informacijos technologi-
jomis (priimtoje 1999 m. gegužės 7 d., 107 UNESCO sesijoje) kalbama
apie naujųjų informacijos technologijų pritaikymą kultūros ir švietimo
srityse. Šis pritaikymas paremtas tokiais kriterijais kaip: galėjimu prieiti
prie technologijų; galėjimu dalyvauti visuomenės gyvenime; kompeten-
cijos ir atsakingumo buvimu; individų kūrybiškumu.

Taigi naujosios informacinės technologijos tampa prasmingos tik
kultūros ir švietimo kontekste. Kompiuterius ir kitą skaitmeninę tech-
niką gal ir galima pavadinti postindustrinės visuomenės stuburu, bet jau
niekaip – širdimi, siela ar išmintimi.

Naujoji žinių visuomenė reikalauja: mokslo ir žinių kaip šalies strate-
gijos; optimaliai įmanomo aukščiausio gyventojų raštingumo ir išsilavi-
nimo; vientisos nacionalinio švietimo sistemos. Lėšos švietimui šioje
sampratoje yra ne išlaidos, bet investicija ir taupymas, kaip teigia Theo-
doras Schultzas, ekonomistas, Nobelio premijos laureatas [žr. 17:27,
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28]. Tik šiuo būdu galima išspręsti ir kitą jau atsirandančią „kibernetinio
zombio“ problemą. Jokios informacinės technologijos ar net jų gausybė
savaime nesukurs žinių visuomenės, t. y. aukštos kokybės, kūrybiškos,
turtingos žinių ir mokslo visuomenės. Anot UNESCO generalinio di-
rektoriaus Koichiro Matsuuros, „mūsų „biznis“ yra žinios. Ne infra-
struktūros kūrimas ar aprūpinimas įranga, bet dėmesio sutelkimas į var-
totojus ir žmogiškąsias jų savybes – per švietimo, mokslo, kultūros ir
komunikacijos darbą“ [9: 1].

Dažniausi mūsų populiariojoje literatūroje tokie apibrėžimai: „infor-
macinė visuomenė kuriama kiekvieno piliečio poreikiams geriau ten-
kinti“, „informacinės visuomenės kūrimas šalies piliečiams sudaro sąly-
gas geriau realizuoti savo sugebėjimus“ ir kiti.

Kas kuria tą visuomenę?
Sąvoka „informacinė visuomenė“ tampa eiliniu burtažodžiu, lozungu.

Informacinė visuomenė suprantama kaip aprūpinimas kompiuterine
technika ir išmokymas ja naudotis arba, kitais žodžiais, kaip informaci-
nis raštingumas. Tai tik mažas žingsnelis link tos visuomenės, kurią ga-
lėtume pavadinti žinojimo (žinių) visuomene. Naujas, tariamas, virtua-
lus pasaulis neturėtų „padėti“ mums pamiršti, jog mūsų, žmonių, pirmoji
ir svarbiausia pareiga yra pažinti ir suprasti sudėtingą realybės prigimtį
ir ją ekologiškai, t. y. harmoningai, tvarkyti. Reikalingas kultūrinis sau-
gumas, arba kultūros aktyvumas, kuris apgintų pačią virtualios realybės
civilizaciją nuo visuomenės, užsiimančios standartizuotų, degraduotų,
destruktyvių kultūros (antikultūros) produktų hipervartojimu.

Globalizacija pateikia iššūkius, problemas, kurias reikia spręsti. Ne
taip seniai pradėta kalbėti apie kultūrinę įvairovę globalizuotame pa-
saulyje, apie civilizacijų dialogą (tinkamiau tai būtų pavadinti kultūrų
dialogu), apie fundamentalų ir universalų išsilavinimą kiekvienam žmo-
gui žinių visuomenėse, apie išraiškos laisvę, apie media pliuralizmą ir
pan. Reikia iš naujo apibrėžti visuomeninę sutartį. Pagalvoti, kas tai yra
šiuolaikinė visuomenė, gerovės valstybė, gyventojų kokybė ir pan.

Turime nepamiršti ir kultūrinio saugumo. Kultūrinio saugumo siste-
mos tikslas turėtų būti sukurti sąlygas kiekvienam mokytis, šviestis ir la-
vintis visą gyvenimą, taip pat parengti galimybę kiekvienam tapti infor-
macijos civilizacijos subjektu. Be kultūrinio saugumo sistemos, kurios
pagrindas yra išsilavinusi šalies visuomenė, mes neatlaikysime įtampų:

− tarp globalumo ir lokalumo. Tai išreiškiama klausimu, kaip atski-
ros šalies visuomenei laipsniškai įsilieti į pasaulio visuomenę, ne-
prarandant savo šaknų, savo kultūrinio tapatumo;
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− tarp tradicijos ir šiuolaikiškumo. Čia kyla problema, kaip išlaikyti
kultūrų įvairovę globalizacijos raidoje;

− tarp universumo ir individo, t. y. kultūrai nepaliaujamai globali-
zuojantis neprarasti individo, kaip žmogiškosios būtybės unika-
lumo ir originalumo;

− tarp ilgalaikių ir trumpalaikių tikslų. Dabar dažnai vyrauja efeme-
riški, akimirksnio tikslai, problemų sprendimas paskubomis,
„tučtuojau“, „nedelsiant“. Publikos nuomonė reikalauja greitų at-
sakymų ir gatavų sprendimų, kai tuo tarpu daugybė problemų rei-
kalauja kantriõs, sutelktõs, strateginės veiklos;

− tarp lenktyniavimo ir galimybių lygybės, „lygių šansų“. Tai klasi-
kinė priešprieša tarp ekonominės politikos ir socialinės bei švie-
timo politikos. Pirmoji, ekonominė, reikalauja „greit“, kità, so-
cialinė, švietimo, negali to duoti, nes švietimui pasiekti savo tiks-
lus reikia dešimtmečių. Tai reiškia ir tai, kad KIEKVIENAS žmo-
gus turi turėti palankią padėtį bet kokiomis aplinkybėmis, taip pat
visą gyvenimą trunkančio lavinimosi ir mokymosi galimybę;

− tarp ypač didelio žinių srauto ir žmogaus gebėjimo jas įsisavinti.
Išsilavinimas yra tiek asmens, tiek visuomenės vystymosi šerdis. Jo

misija – suteikti galimybę kiekvienam iš mūsų be išimties išpuoselėti vi-
sus mumyse slypinčius talentus, realizuoti mūsų kūrybinį potencialą, su
atsakomybe už mūsų pačių gyvenimą ir mūsų asmeninių tikslų pasie-
kimą. Tačiau iki to, kaip aiškino Imanuelis Kantas, reikia nueiti ilgą
laisvės, pareigos ir atsakomybės kelią.

Ar švietimas ir lavinimas atveria tiek daug galimybių?
Reikia pergalvoti ir išplėsti sąvoką „visą gyvenimą trunkantis mo-

kymasis“. Šis mokymasis neturi būti traktuojamas vien tik kaip prisitai-
kymas prie darbo pobūdžio pasikeitimo, bet suprantamas kaip visą gy-
venimą trunkantis žmogaus formavimosi procesas, t. y. žmogaus žinių ir
gabumų, kritiško mąstymo, įgūdžių ir gebėjimo veikti tobulėjimas. Pats
mokymasis moko keturių dalykų, kitaip sakant, švietimas suteikia žmo-
gui keturis ramsčius.

Moko žinoti. Greitas pasikeitimų tempas, mokslo pažangos greitis,
naũjos ekonominio ir socialinio aktyvumo formos reikalauja funda-
mentalaus bendrojo išsilavinimo. Tai – tarsi įgytas „bilietas“ visą gyve-
nimą trunkančiam lavinimuisi. Be kita ko, jis ne tik suteikia pagrindą
vėlesniam mokymuisi, bet suteikia ir „skonį“, norą mokytis.

Moko daryti. Tai taip pat išplaukia iš žmogaus bendrojo, fundamen-
tinio išsilavinimo. Tai ne tik konkretaus darbo išmokimas, konkrečių
įgūdžių įgijimas, bet įgijimas to, kas vadinama kompetencija.
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Moko būti. Kiekvieno pageidavimas būti labiau nepriklausomam
kartu reikalauja griežtesnio atsakomybės jausmo, siekiant bendrų tikslų.
Bendras tikslas šiuo atveju būtų siekis, kad nė vienas talentas, kuris
glūdi kaip paslėptas lobis kiekviename asmenyje, nebūtų prarastas.

Moko gyventi kartu. Tai atsiranda tik mokantis suprasti Kitus – jų
istoriją, tradicijas ir dvasines vertybes. Tai skatina žmones imtis bendrų
darbų, protingai ir taikiai spręsti konfliktus.

Tai panašu į utopiją. Bet tai yra BŪTINA utopija, jei žmonija nori
išgyventi, teigia Žakas Delors [žr. 4: 6]. Naũjos informacijos technolo-
gijos, esant tokiai strategijai, turėtų būti tvarkomos taip, kad tarnautų
kokybiško švietimo interesams. Švietimas turėtų suderinti tiek informa-
cijos kaupimą, tiek ir mąstymo ugdymą. Instrumentas turėtų būti neat-
skirtas nuo turinio, technologijos – nuo žinojimo.

Naujosios informacinės technologijos daro įmanomą mokymą ir mo-
kymąsi per atstumą, vadinamąjį „distancinį mokymą“. Tačiau, tuo susi-
žavėję, neturime pamiršti, jog mokytojas ir toliau tebėra kertinis švie-
timo akmuo. Nuo mokytojo pasirengimo ir atsakomybės priklauso mo-
kymo kokybė. Tuo tarpu elektroniniai tinklai – tai tik mokymosi įrankis,
arba priemonė. Naujasis ryšys su žiniomis, pasiekiamomis naudojantis
mokymo procese naujausiomis technologijomis ar net visai jomis pakei-
čiant tiesioginį mokymą, gali tapti susvetimėjimo ir net nužmogėjimo
ryšiu.

Turint omenyje, jog žinių visuomenė yra pilietinės visuomenės sino-
nimas, svarbiausia mokymo strategija turėtų būti atsakingo piliečio ug-
dymas. Prioritetas, kuris šiuo atveju akivaizdus, turi būti teikiamas
mokslinėms žinioms, t. y. asociatyviam informacijos apdorojimui, ryšių
suradimui, įsiskverbimui į esmę ir istoriniam bei socialiniam suprati-
mui1. Šiuo požiūriu didžiausios svarbos dalykais tampa filosofijos (!) ir
istorijos mokymas bei studijavimas, t. y. mokymas suprasti žmogaus ir
visuomenės esmę, gilumines socialinių reiškinių priežastis [7: 305]. Tai
garantuoja kultūrinį tapatumą, taip pat kritinį mąstymą, be kurių demok-
ratija, t .y. pilietinė visuomenė, yra tuščias žodis.

Taigi kompiuteris ar mokytojas? Naudojantis naujomis technologi-
jomis mokymo procese, negalima pažeisti tiesioginių tarpasmeninių
mokytojo ir mokinio santykių. Mokymas iš esmės yra sąveika tarp žmo-
nių, sąveika tarp jų pasaulio suvokimo, jų nuostatų, įgūdžių ir vertybių.

                                                          
1 UNESCO įgyvendina  veiksmų planą, vadinamą UNITWIN („Dvynių“ programa),

kurio tikslas – glaudesnis bendradarbiavimas tarp universitetų ir mokslinio tyrimo
įstaigų, ryšys tarp mokymo ir mokslinės veiklos viso pasaulio mastu.
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Mokytojo negali pakeisti mokymo priemonės, o paties mokymo negali
pakeisti mokymo metodai: „Kompiuteris niekada negalės atstoti moky-
tojo, apsupto jo mokinių“ [4: 12].

Ar informacinės technologijos kuria paralelinius pasaulius?

Vis daugiau informacijos, vis greičiau ir greičiau – tai sėkmės for-
mulė. Pokyčių greitis, mąstymo greitis, veiksmų greitis – tai skamba
kaip epochos paradigma. Galima apibrėžti: informacinė visuomenė yra
ta, kuri geriau patenkina mūsų poreikius (kokius poreikius, tai jau kitas
klausimas – bendravimo, žinių – ar žaidimų, subkultūros internete).

Nyksta natūralios kliūtys, tokios kaip geografiniai atstumai ir politi-
nės sienos, skiriančios visuomenes. Mes staiga prie to pripratome ir net
nesuvokiame pažangos šuolio dydžio. Kol kas tarsi viskas gerai. Bet tik
tuo atveju, jei kiekvienam yra garantuojamas vienodas priėjimas prie in-
formacijos. Visiems vienodas priėjimas prie informacijos yra vizijos
apie informacinę visuomenę conditio sine qua non. Dabartinį nevienodą
dalyvavimą naujųjų technologijų pasaulyje gali įveikti tik pilietinės, t. y.
demokratinės, visuomenės pažanga. Jeigu to nepavyks bent pakankamai
užtikrinti, negalima kalbėti nė apie informacinę, nė apie žinių visuo-
menę. Taip yra ne tik dėl socialinių įtampų tarp turtingųjų ir beturčių
(tiek individų, tiek ir šalių mastu), bet ir dėl to, kad informacinės visuo-
menės esmė yra „visuomenė“ (šalies visuomenė, pasaulio visuomenė), o
ne elitinis klubas. Tai ir yra didžiausia problema. Dar didesnė problema
yra ta, jog mes nesame pasiruošę pripažinti šią sąlygą. Tai suprasti ir yra
sunkiausia. Tuo atveju, kai visuomenė išreiškiama per grupę – elitą, in-
formacinė visuomenė išreiškiama per infoturčius, inforaštinguosius, t. y.
taip pat per visuomenės dalį. Tačiau tada nebegalima kalbėti apie infor-
macinę visuomenę, nes ji, esant tokioms sąlygoms, yra neįmanoma. To-
dėl tikėtis sukurti informacinę visuomenę skurdžioje, didelės socialinės
nelygybės šalyje yra utopija, o bet koks kalbėjimas apie tai – ne teorija,
o tik graži, bet nepasiekiama vizija. Taigi kiek yra informacinių visuo-
menių?

Amerikiečiai, būdami pragmatikai, nekuria teorinių visuomenių – jie
tiesia supergreitkelius. Informacinė visuomenė jiems yra inovacija, kaip
ir visos kitos inovacijos, ir jei piliečiams tai patinka, jie investuoja ten
pinigus. Japonai irgi daug nekalba apie informacinę visuomenę. Jie
kalba apie tai, kaip daryti daiktus – geriau, pigiau ir daugiau. Ir jie yra
pakankamai užsiėmę tuo darymu, taigi neturi kada gaišti laiko, plepė-
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dami apie tą visuomenę. Tik europiečiai nusikala terminą „informacinė
visuomenė“, kad sutapatintų save ir savo pastangas su pasauliniu kon-
tekstu, kad „įsirašytų“ į globalinę visuomenę.

Ar tos visos visuomenės yra skirtingos informacinės visuomenės?
Kur yra takoskyra tarp informacinės visuomenės ir neinformacinės vi-
suomenės? Neturtingoms šalims, kaip ir neturtingiems žmonėms, gresia
būti nustumtiems į užribį. Būtent ši atskirtis ir kuria paralelinius pasau-
lius. Tie, kurie turi geras pajamas, gerą išsilavinimą ir pažangias ryšio
priemones, gali pigiai ir akimirksniu prieiti prie informacijos. Visi kiti
teturi nepatikimą, lėtą ir brangų priėjimą prie informacijos. Žmonės
šiuose dviejuose pasauliuose gyvena ir konkuruoja, varžosi vienas greta
kito, tačiau pranašumas to, kuris prieina prie informacijos, prislegia
marginalus ir nuskurdusiuosius, atkerta juos nuo globalinio bendravimo
ir nuo žinių. Štai kur iš tikrųjų prasideda paraleliniai pasauliai.

Informacinės technologijos ir socialinė atskirtis

Dviguba kliūtis – neturtas ir išsilavinimo trūkumas akimirksniu pa-
neigia artėjimo prie informacinės visuomenės viziją. Neturtingieji ir ne-
išsilavinusieji tampa informacinių technologijų visuomenės aukomis.
Informacijos civilizacijoje atsiveria gilėjanti bedugnė – socialinė atskirtis.

Jeigu didelė žmonijos dalis negali prieiti prie žinių, naudotis naujo-
mis technologijomis, kultūros formomis tiek dėl trūkstamo išsilavinimo,
tiek ir dėl savo socialinės padėties, tai ji ne tik atskiriama nuo pagrindi-
nio raidos šaltinio, bet taip pat suardomas žmogiškasis solidarumas ir
bendradarbiavimas. Politine prasme tai reiškia demokratijos nebuvimą
arba silpną demokratiją, pilietinės visuomenės „ligą“. Atsiranda „užribio
kultūra“, arba „paniekintųjų kultūra“. Savo esme – tai prievartos, depre-
sijos, pykčio ir agresijos kultūra.

Iškyla kultūrinio saugumo problema. Kultūrinis saugumas reiškia
nebuvimą užribio (marginalinių) sluoksnių. Kultūrinio saugumo sistema
turėtų tikslą paruošti kiekvienam pasiekiamą priėjimą prie visą gyve-
nimą trunkančio lavinimosi, prie žinių visuomenės. Tai reiškia, kad visi
galėtų prieiti prie informacinės infrastruktūros: prie elektroninio pašto,
prie kompiuterinių duomenų bazių, prie mokslinės ir technologinės in-
formacijos produktų ir t. t. Naujos technologijos yra priemonė, instru-
mentas, kurio neturėjimas gali padidinti nelygybę tarp žmonių ir tarp
valstybių.
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Naujųjų technologijų žaibiška raida sparčiai skatina augimą naujo
neraštingumo – kompiuterinio neraštingumo, sukuriančio ne mažesnę
diskriminaciją negu tradicinis neraštingumas, ir kuriančio tokias pat ne-
prisitaikymo ir socialinės atskirties formas, tik dar aštresnes. Taigi atsi-
randa ir naujas raštingumo tipas – informacinis raštingumas, o tai rei-
kalauja kiekvieną visuomenės narį įtraukti į naują kultūrinę paradigmą.
Kitaip neišvengsime neperžengiamos bedugnės tarp „naujųjų perraši-
nėtojų“ ir kompiuterinio neraštingumo, tarp infoturčių ir infovargšų.
Dabartinį nevienodą dalyvavimą naujųjų technologijų kuriamoje infor-
macinėje visuomenėje greitai lydės ir naujų prievartos formų – domina-
vimo ir socialinės atskirties – atsiradimas.

Grėsmės pasaulio kultūrų įvairovei

Informacinėje visuomenėje imama kalbėti ir apie „distancinę“ kul-
tūrą. Pirmiausia tai yra kultūra, kurią „globalizuotojai“ parduoda „glo-
balizuotiesiems“. Ar nesukels tokia kultūros forma kultūros erozijos, ar
neves į kultūros dykumą dėl ekspansijos standartizuotos kultūros, kuri
dažnai tėra tik prekė. Kas gali atsitikti kultūrų įvairovei?

Žmonija labai rūpinasi grėsme biologinei įvairovei. Tačiau ar pakan-
kamai rūpinamasi grėsmėmis kultūrinei įvairovei? Kaip apginti kultūrinį
tapatumą, kuriam gresia vienodumas, „monokultūra“, kultūrinė erozija?
Net dirvą nualina monokultūrinė žemdirbystė. Pirmiausia gresia pavojus
pasaulio kalbų įvairovei. Iš protėvių paveldėtos kalbos ir kultūros
miršta. Pasaulyje iki šiol kalbama apytikriai 6000 kalbų. Keletas kalbų
miršta kasmet. Ar kalbų įvairovė išnyks visiems laikams, ar jų turtingu-
mas išsigims į vieną lingua franca, kilusią iš vienos kultūros?

Kiekvienas žmogus yra unikalus. Kiekvienas žmogus – Kosmosas,
nė su kuo nepalyginamas. Ši begalinė įvairovė ir šis unikalumas yra
žmonijos lobis. Tapti vienodam būtų žingsnis atgal su žiauriomis grės-
mėmis žmonijai. Tačiau pasaulio bendruomenei iškyla kultūrinės erozi-
jos pavojus. Naujųjų technologijų klestėjimo laikais nyksta kultūra,
esanti arčiausiai mūsų. Ar gali „distancinė“ kultūra atlyginti sunykimą
kultūros, esančios šalia mūsų, mumyse?

Internetas turėtų būti pagrindinis instrumentas, padedantis ginti kul-
tūrinio žmonijos palikimo įvairovę. Tuo tarpu dabar informacinių tech-
nologijų ir komunikacijos revoliucija dažnai reiškia kultūros hibridiza-
ciją, tautinių kultūrų eroziją, kultūros „mutacijas“. Jau tampa akivaizdu,
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jog kultūrinei įvairovei, paveldėtai iš praeities ir gyvuojančiai kiekvie-
nos kultūros kalboje ir etose, kyla pavojus.

***

Mes gyvename visuomenėje, kuri absoliučiai priklauso nuo mokslo
ir technologijų, nors to dažniausiai neįsisąmoniname. Visi pokyčiai, su-
siję su naujausiomis informacinėmis technologijomis, neišvengiamai
įspėja, jog dvidešimt pirmajame amžiuje „tylieji“ mokslininkai jau ne-
begali tylėti, bet turi imtis sąmoningos atsakomybės, nes galimos globa-
linių technologijų klaidos sukels ir globalinius padarinius. Kai nuo 1970
metų prasidėjo manipuliacijos su genais, kai iškilo klausimas apie mole-
kulinės biologijos įtaką žmonijai, atsirado bioetika. Dabar, kylant nau-
joms grėsmėms viso pasaulio visuomenėms, kai naujos informacinės
technologijos iš esmės keičia ryšius tarp individų ir tarp visuomenių, kai
procesų greitis nesuvaldomai auga, akivaizdu, jog mokslininkai, ypač
filosofai, tampa kaip niekada atsakingi „už žmoniją“, t. y. už žinių val-
dymą. Nes nebėra technologinių problemų, kurios nebūtų kartu ir socia-
linės. Nes žmogus niekur nebesusiduria su pirmaprade gamta, o tik su
savo paties kūriniais. Todėl socialinis filosofinis pažinimas taip pat
gauna taikomąją užduotį: ne sekti paskui mokslus ir technologijas, bet
numatyti galimus padarinius ir įspėti dėl jų. Tą padaryti gali filosofinė
metateorija, šiuolaikinis žmogaus ir visuomenės pažinimas, besinaudo-
jantis naujosios mūsų laikų pažinimo paradigmos instrumentais ir meto-
dais.

Akivaizdu, jog žinių visuomenės kūrimas – įvairiapusė veikla, integ-
ruojanti visų sričių mokslininkų pastangas. Socialinio pažinimo uždavi-
nys – išryškinti bendriausias žinių visuomenės kūrimo prielaidas: visuo-
tinį priėjimą prie informacijos ir komunikacijos technologijų ir tų teisių
garantijas kiekvienam; visą gyvenimą trunkančio švietimo palaikymą;
kultūrinį saugumą, leidžiantį informacijai tapti pažinimu, ir kitas.

Esminis viso pasaulio bendruomenei yra informacinių technologijų
raidos ir jos galimų pasekmių klausimas. Viena vertus, – tai suvokiama
kaip pažangus įnašas į globalinę kultūrą, kita vertus, – su tuo susijusi
kultūrų destrukcijų grėsmė.

Dar didesnę sumaištį sukelia nevienareikšmiškai suvokiamas ryšys
tarp informacinių technologijų plitimo pasaulyje ir žinių visuomenės kū-
rimo. Tik išsimokslinęs ir išsilavinęs žmogus gali tapti žinių visuomenės
nariu ir dalyvauti informacinės civilizacijos plėtroje. Dėl šios priežasties
ypač svarbu skirti sąvokas „informacinė visuomenė“ ir „žinių visuo-
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menė“, antroji iš jų reiškia, jog žinios įgyjamos, tik apmąsčius informa-
ciją jau turimų žinių pagrindu. Taigi tik švietimas ir mokslas suteikia vi-
suomenei galimybę tapti „žinių visuomene“.

Be abejo, informacinės technologijos žadina viltis vis labiau prieiti
prie žinių, bendravimo ir kultūros. Tačiau kartu jos kelia ir grėsmes:
viskas priklauso nuo galimybių turėti informacijos priemones ir pasiekti
informaciją. Nelygiavertės galimybės, kurias turi išsivysčiusių ir besi-
vystančių šalių gyventojai, didžiąją dalį planetos gyventojų „išbraukia“
ne tik iš žinių visuomenės, bet ir iš informacinių technologijų visuome-
nės.

Žinių visuomenė gali gyvuoti tik kaip pilietinė visuomenė, tai yra
kaip sąmoningų piliečių bendrija, kaip dalyvavimo demokratija. Einš-
teinas yra pasakęs: „Arba vienas Pasaulis, arba jokio“ („The World is
one, or none“). Tai reikalauja pripažinti globalinę žinių visuomenės pri-
gimtį ir poreikį kokybiškai naujo sąryšio tarp informacinių technologijų
diegimo ir visuomenės švietimo bei jos kokybės kėlimo tarptautiniu
mastu. Tai reikalauja, jog kiekvienas visuomenės narys turėtų galimybę
siekti žinių, tapti žinovu. Žinios yra jėga: jėga, kuri gamina, numato ir
įspėja. Sugebėjimas taikyti žinias žmonijos gerovei reikalauja didžiulės
išminties. Tik žinojimas kuria išmintį. KIEKVIENO visuomenės nario
žinojimas.

Literatūra

 1. Baudrillard J. Requiem pour les media. Baudrillard J. Pour une
critique de l’économie politique du signe. Paris: Éditions Gallimard,
1972. P. 200–228.

 2. Cohen D. Le Nouvel Âge des inégalités. Paris: Le Seuil, 1996.
 3. L'Europe et la société de l'information globale. The European
Commission Report. EC, 1994.

 4. Delors J. Education: The Necessary Utopia. The Report to
UNESCO of the International Commission on Education for the
Twenty-first Century. Learning: the Treasure within. Paris, April,
1996.

 5. Human Development Report, 1999. New York: Oxford University
Press, 1999.

 6. Kapstein E.B. Workers and the World Economy. Foreign Affairs,
Vol. 75. No. 3. May-June 1996.

 7. Mayor F. Une monde nouveau. UNESCO, 1999.



III skyrius. ŽINIOS IR MOKSLAS ŠIUOLAIKINĖJE INFORMACINĖJE APLINKOJE

77

 8. Masuda Y. The Information Society – as Post-Industrial Society.
Washington: World Future Society, 1982.

 9. Matsuura K. Adress at the Special Session on Global Digital Divide
Initiative on the Annual Meeting of the World Economic Forum, 29
January 2001. Davos, Switzerland, 2001.

 10. Moles A.A. Sociodynamique de la culture. Paris: La Haye, 1967.
 11. Nye J.S., Jr. and Owens W.A. America’s Information Edge. Foreign
Affairs, March-April 1996. P. 20–36.

 12. Pérez de Cuéllar J. Rapport du Directeur général sur la Commission
de la culture et du développement, October 1993.

 13. Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje, 1999. Vilnius:
JTVP, 1999.

 14. Rytel T. Informacinės visuomenės plėtra Japonijoje. Y. Masudos vi-
zija. Vilnius: Mokslo aidai, 2001.

 15. Scholte J. A. Globalization: a Critical Introduction. New York,
2000.

 16. Schuh P. The Information Society and Enlargement. Third
EU/CEEC Forum on the Information Society. Brussels, 9–10 Octo-
ber 1997. Proceedings. Brussels: Commission of the European
Union, 1997.

 17. Schultz Th. W. Investavimas į žmones. Gyventojų kokybės ekono-
mika. Vilnius: Eugrimas, 1998.

 18. Telksnys L. Lietuvos informacinės visuomenės kūrimo uždaviniai.
Informacinė visuomenė Lietuvoje: padėtis ir perspektyvos. 1999 m.
lapkričio 9 d. Lietuvos mokslų akademijos sesijos – konferencijos
pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 1999. P. 10–25.

 19. World Communication and Information Report 1999–2000.
UNESCO, 1999.



GLOBALIZACIJA: TAIKOS KULTŪRA, ŽINIŲ VISUOMENĖ, TOLERANCIJA

78

2. ISTORIJOS MOKSLO ŽINIŲ RECEPCIJA
    GLOBALIZUOJAMOJE INFORMACINĖJE
    APLINKOJE

Čia siekiama aptarti tik kai kuriuos istorijos mokslo žinių įtakos kin-
tančiai, tarptautinės komunikacijos veikiamai Lietuvos visuomenei as-
pektus, iš dalies šių dienų informacinės kultūros struktūros, mokslo ži-
nių sistemos formavimo problemas ir poveikį naujos visuomenės narių
ugdymui. Istorijos mokslo žinių recepcija šių dienų kintančioje visuo-
menėje čia iš dalies suvokiama kaip istorinės patirties įvertinimo ir pri-
taikymo priemonė.

Permainos, susietos su informatizavimo procesais, teikia mūsų šalies
gyventojams naujų tarptautinės komunikacijos galimybių, o kartu ir
fundamentalių iššūkių. Nuo to, kaip bus įveikiami iššūkiai ir sugebėta
pasinaudoti informatizavimo pranašumais, priklausys mūsų visuomenės
likimas, gebėjimas tapti ne tik informacijos priemonių ir duomenų
vartotojais, bet ir ugdyti žinių sistemą, pateikti bendroje tarptautinėje
kultūrų sąveikoje savąjį palikimą, jo savitumą. Tai iš dalies sietina su
informacinės kultūros formavimu ir įtvirtinimu.

Visuomenės informatizavimo procesus analizuojančiuose darbuose
matoma tam tikra informacinės kultūros sampratos teorinė ir taikomoji
traktavimo įvairovė, tačiau vienaip ar kitaip pabrėžiamas ir istorinis in-
formacinės kultūros formavimo kontekstas.

Praktine prasme tai žodinės, rašytinės ir elektroninės informacijos są-
veika ir poveikis individo, taip pat visos visuomenės ugdymui, kuris
kartais tiesiog tapatinamas su šiuolaikinio informacinio raštingumo pro-
blema.

Teorine prasme informacinė kultūra iš esmės apibrėžiama kaip vi-
suomenės vertybių, normų, patirties visuma, leidžianti komunikaci-
niuose procesuose naudotis sukaupta informacine baze ir ją gausinti. Šia
prasme išskiriami lygmenys, kuriais nusakoma informacinės kultūros
struktūra: vertybių sistema, normų ir taisyklių sistema, informacinė pa-
tirtis [1].

Tiesioginis ar netiesioginis istorinę patirtį transformuojančių istorijos
mokslo žinių poveikis visuomenei yra galimas visose šiuolaikinės in-
formacinės kultūros formavimo srityse.
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Vertybės, kaip svarbus žmonių gyvenimo ir veiklos komponentas,
kaip kultūros principai kinta ir priklauso nuo aplinkybių. Tačiau ne-
menką įtaką tebedaro savosios kultūros puoselėjimo, taip pat žmogaus
ugdymo šioje aplinkoje tradicijos. Istorija filosofų ir mokslininkų api-
brėžiama kaip žmogaus sukurto pasaulio sklaida laike, turinti nekintamą
pagrindą, kurio pastovumą ir išreiškia tradicija. Lietuviams istorinėje
raidoje kultūra visų pirma buvo susijusi su ugdymo pagrindais, tačiau
XX a. lietuvių suformuoti ideologiniai pagrindai neretai jau nebeatitiko
dinamiškų pokyčių. Dabar pradėta kalbėti apie naujo pasaulėvaizdžio
požymius, kuriame svarbią vietą turėtų užimti tradicionalumo ir visuo-
menės modernizavimo derinimo principai [2]. Iš tiesų praeities kartų
ugdytos vertybės kartais nebeatitinka tolesnės raidos keliamų sąlygų, bet
yra labai svarbios saviraiškos tęstinumo naujoje aplinkoje išsaugojimui.
Todėl išlieka reikšminga ir istoriko tyrėjo, ir istoriko švietėjo retros-
pektyvinė procesų, reiškinių interpretacija, savitų bruožų lietuvių ir kitų
tautų kultūrų raidoje atskleidimas, lyginamoji kultūrų sąveikos analizė.

Kiekvienos kultūros originalumą lemia, kaip teigia prancūzų antro-
pologas Claude’as Lévi-Straussas, ne tik savitas problemų sprendimo
būdas, bet ir vertybių, kurios visiems žmonėms beveik tos pačios, at-
skleidimas: nes visos be išimties tautos turi kalbą, mokslą, meną, religi-
nius įsitikinimus, techniką, visuomeninę, ekonominę ir politinę san-
tvarką. Tačiau šių dalių santykis kultūroje niekada nebūna visiškai toks
pat [3: 40].

Mokslinių lietuvių tautos praeities, jos vietos pasaulio raidoje savi-
tumo interpretacijų įtaka šių dienų individo istorinės sąmonės, taip pat ir
vertybių sistemos formavimui yra bene svarbiausias istorijos mokslo pa-
skirties aspektas.

Naujai įtvirtinamų informacijos skleidimo ir vartojimo normų bei tai-
syklių sistema vis daugiau remiasi nauja tarptautine praktika, tačiau iš
dalies mūsų šalyje perimtas ir tarpukario Lietuvos Respublikos formalių
ir neformalių normų taikymo palikimas, atnaujintas daugelio tarpukario
mokslinių ir populiarių leidinių leidybos, organizacijų, draugijų veiklos,
o kartu ir jų idėjų bei vertybių skleidimo tęstinumas. Ir šioje mokslinės
informacijos organizavimo srityje istorijos mokslo indėlis buvo ir yra
svarbus, nes padeda sisteminti bei įvertinti jau praeityje taikytų normų
visumą, jos teigiamus ir neigiamus raiškos požymius istoriškai kintant
visuomenei.

Tai pabrėžtina kalbant ir dar apie vieną informacinės kultūros kom-
ponentą – informacinę patirtį, kuri atskleidžiama per žmonių veiklos
būdą aplinkoje. Ji apima įgūdžius, mokėjimus, technines galimybes.
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Šiuo požiūriu svarbūs mokslo žinių kaupimo įgūdžiai ir patirtis, kurie
ugdyti mūsų visuomenėje ne vieną dešimtmetį, net esant ir nepalan-
kioms istorinėms aplinkybėms. Šiuolaikinėje lietuvių kultūros ir mokslo
informatizavimo plėtroje svarbu tai, kad įdiegiant naujas informacines
technologijas ir priemones galima geriau naudotis XX a. sukaupta litua-
nistikos mokslo žinių visuma, ją moderninti, gausinti ir skleisti ne vien
savojo krašto ribose.

Istorija, kaip ir daugelis mokslų, turi ir specifinę informacijos pro-
blematiką, kurią turi plėtoti. Informatizacijos procesų tyrėjai jau pastebi,
kad specialiomis informacinėmis disciplinomis tampa istoriografija,
šaltiniotyra, tačiau jos vis dar nėra pakankamai tvirtos. Svarbi ir pažy-
mima tendencija, kad specifiniai atskirų mokslų tyrimo objektai jau
traktuojami bendru informaciniu požiūriu, informacija tampa skirtingus
mokslus jungiančia grandimi, kuri leidžia kalbėti apie vieningą informa-
cinį komunikacinį požiūrį į žmogaus, visuomenės ir gamtos pažinimą
[4: 19]. Šių dienų mokslas tampa universalesnis, todėl istorijos tyrimų
dalyvavimo mokslų integracijoje sąlyga – informatyvumas.

Praktine prasme iškyla istorinės informacijos pateikimo formos ir tu-
rinio klausimai. Naujos informacinės technologijos išplečia tiek tradici-
nes, tie ir elektroninio publikavimo galimybes. Platesnes perspektyvas
įgauna antrinės bei specializuotos elektroninės produkcijos rengimas –
informacinių biuletenių, žodynų, žinynų, enciklopedijų ir kt., tačiau
Lietuvoje dar mažai rūpinamasi rengiamų įprastai spaudai leidinių elek-
troninių versijų ir priedų skleidimu. Nauji Lietuvos istorijos tyrimų re-
zultatai, renginiai, leidiniai iš dalies pristatomi mokslinėje periodikoje,
tačiau informacija ir ten dar pateikiama gana chaotiškai, nesisteminama.

Mokslinėje spaudoje mažai atsispindi ir istorikų mokslinė polemika,
tyrimų problemiškumas, mažai recenzuojama. Antrinė mokslinė infor-
macija svarbi integruojant istoriją ir kitus humanitarinius bei socialinius
mokslus, ypač kai tyrinėjant susiliečia kelių mokslų ribos.

Prieš kelerius metus mano atlikta 200 istorijos mokytojų informaci-
nių poreikių anketinė apklausa rodo, kad mokslo žinių integracija taip
pat jiems labai aktuali, tačiau 54 proc. respondentų nežino, kur rasti
antrinę mokslinę informaciją apie naujus mokslinius tyrimus ir tyrėjus,
naujų mokslo darbų bibliografiją. Provincijos pedagogams naujausia
Lietuvos, o tuo labiau užsienio mokslinė ir informacinė spauda nepri-
einama, tačiau spartėjanti kompiuterizacija verčia istorikus jau dabar
skubiai kurti naujas mokslinės informacijos skleidimo formas, taip pat
tobulinti ir mokslinės produkcijos turinį.
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Didžioji dalis apklaustų istorijos mokytojų nurodo, kad jiems priei-
namoje mokslinėje spaudoje neranda pakankamai reikalingos istorijos
mokymui faktinės medžiagos, naujų vertinimų, diskusijų. Tai jau ne tiek
mokslo žinių skleidimo galimybių ribotumo, o turinio, jo informaty-
vumo klausimas.

Kai kurie mokslininkai taip pat teigia, kad istorikų tyrimai yra ati-
trūkę nuo švietimo poreikių, nėra švietėjų ir tyrėjų dialogo [5], plačiau
nesvarstomos teorinės mokslo poveikio visuomenei problemos, pasaulio
mokslo novacijos [6].

Ar pajėgs istorijos mokslas atsinaujinti, tapti naudingu švietimui, pa-
traukliu visuomenei, priklauso nuo mokslo ir visuomenės sąveikos,
dialogo, taip pat nuo visuomenės interesų analizės. Šiuolaikinė informa-
cija vis daugiau remiasi ne tik individo įsisavintomis, bet ir nuolat plė-
tojamomis ir praktikoje taikomomis žiniomis, todėl informacija tampa
tiesiogine žmogaus veiklos išraiška, taip pat lemia ir globalią žmonių
sąveiką.

Istorijos mokslo dalyvavimas bendroje informacijos skleidimo ir įsi-
savinimo erdvėje įgauna svarbią prasmę. Šių dienų edukologai vis daž-
niau kartoja žinomą teiginį, kad informacijos amžiuje „konkuruojantis
sugebėjimas bus sugebėjimas mokytis“ [7: 57]. Pabrėžiama ilgalaikio
mokymo ir mokymosi svarba, t. y. kalbama apie nuolat besimokančią
visuomenę. Tai sietina tiek su informacinių poreikių individualizavi-
musi, tiek ir su kompleksinio pasaulio suvokimo svarba.

Dar XX a. 9-ojo dešimtmečio JAV ir kai kurių kitų sparčiai informa-
tizuojamų šalių švietimo reorganizavimo projektuose [8] tarp išskirtų
prioritetinių disciplinų buvo nurodoma istorija, kuri formuoja ne tik
bendrą individo kultūrą, bet ir informacinius gebėjimus.

Lina Makauskienė, remdamasi Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų
išsilavinimo standartų projektais ir mokymo programomis, išanalizavo
informacinių gebėjimų formavimo aspektus humanitarinių bei tiksliųjų
mokslų sanglaudoje. Istorijos srityje, pasak autorės, šiuose dokumen-
tuose siekiama mokyti suprasti ir pažinti praeitį remiantis pagrindiniais
istorinės informacijos tyrimo būdais: duomenų rinkimu, analize, hipote-
zių kėlimu, lyginimu, sinteze ir pan. Moksleiviai turėtų būti mokomi
rinkti informaciją iš įvairių šaltinių. Mokymo programoje ir standar-
tuose siekiama plačiau atskleisti ir technologijos antropologiją: istorinės
patirties reikšmę techninei žmonių pažangai ir ūkinio gyvenimo kaitai.

Tačiau iš esmės autorė konstatuoja informacinės kultūros ugdymo
chaotiškumą ir nesistemingumą. Fragmentiški įgūdžiai bei žinios, įgy-
jamos per įvairių dalykų pamokas, nesudaro darnios visumos [9: 50].
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Tos visumos pedagogas istorikas nepajėgus sukurti, tačiau jo indėlis
ir sąveika su kitomis disciplinomis turi didėti.

Informacinės kultūros ugdymo sunkumų esama ir aukštosiose mo-
kyklose. Informaciniai gebėjimai galėtų būti ugdomi ne tik profesijos,
bet ir humanitarinių bei socialinių mokslų disciplinų studijose, kurios
yra net ir techniškuosiuose Lietuvos universitetuose.

Istorijos, kaip ir kitų humanitarinių mokslų, žinios yra aktualios
Lietuvai tarptautinės integracijos kontekste. Šiuo metu daugelyje šalių,
anot kultūrologų, pastebima „gyvos kultūros tapimo technokratine civi-
lizacija“ požymių, todėl aktuali apsaugos nuo informacinės monopoliza-
cijos ir negatyvių globalizacijos padarinių problema [10: 7].

Lietuvos visuomenės informatizavimą sociologinių tyrimų požiūriu
analizuojantis Marius Povilas Šaulauskas nurodo optimistiškesnes toles-
nės informacinės visuomenės plėtros nuostatas Lietuvoje, taip pat nu-
mato ir „optimistinį informacinės revoliucijos“ globališkumo poveikį,
kuris, pasak tyrėjo, nėra nukreiptas į beatodairišką viso pasaulio vieno-
dinimą [11: 34–38].

Modernizacija, be abejo, reiškia ir atvirumą kitoms kultūroms, tačiau
šiuo metu itin svarbus sugebėjimas derinti etnokultūrinį savitumą su
universalumu, remtis savo autentiško vaidmens pasaulyje suvokimu. Tai
lituanistinių mokslų ir iš dalies istorikų veiklos informacijos amžiuje
prasmė ir įsipareigojimas savo kultūrai.

Tam tikru modernaus ir informatyvaus lituanistinių istorijos žinių
skleidimo visuomenėje pavyzdžiu galėtų būti šviečiamoji grupės isto-
rikų parengta vadinamoji „Gyvosios istorijos programa“ [11], kurioje
siekiama mokslo žinių turinį susieti su šių dienų informacijos sklaidos
galimybėmis, žinių visuomenės ugdymo perspektyvomis, o tai aktualu
siekiant plėtoti šiuolaikinio istorijos mokslo žinių įtaką visuomenei.

Pažymėtina, kad istorijos mokslui aktualūs tiek mokslo žinių sklei-
dimo žanrų, formų modernėjimas, informatyvumas, tiek ir vidiniai, te-
oriniai mokslo pokyčiai, atviresnė sąveika su kitais mokslais: filosofija,
mokslo istorija, mokslo sociologija ir kt., kurie daro įtaką informacinės
kultūros ugdymui.
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3. INFORMACINĖ VISUOMENĖ IR ELEKTRONINĖ
    VALDŽIA

Globalizacija ir su ja susiję procesai lemia šių dienų pasaulio raidą ir
jo ateities perspektyvas. Vienas iš labai svarbių veiksnių, darančių labai
didelę įtaką globalizacijos procesams, yra sparti informacinių ir komu-
nikacinių technologijų plėtra. Europos Komisijos narys, atsakingas už
informacinės visuomenės kūrimą ir plėtrą, E. Liikanenas susitikime,
skirtame elektroniniam mokymui, vykusiame La Hulpe 2001 m., pa-
brėžė [1], kad Europos laukia svarbūs pokyčiai. Žinios ir informacija vis
labiau tampa ekonominių ir socialinių tarpusavio santykių bei ryšių
pagrindu. Šią transformaciją lemia sparti informacinių ir komunikacinių
technologijų plėtra. Jis pažymėjo, kad informacijos ir žinių kūrimas,
skleidimas ir panaudojimas tampa pagrindiniu veiksniu, lemiančiu
ekonominį augimą bei konkurencingumą. Informacinės visuomenės
varomosios jėgos gali užtikrinti geresnes gyvenimo ir darbo sąlygas, ga-
rantuotą užimtumą pakankamam skaičiui kompetentingų informacinių ir
komunikacinių technologijų specialistų, prieinamas informacijos ga-
vimo iš kompiuterių kainas ir kompiuterinį raštingumą visiems, kad
būtų išvengta socialinės nelygybės. Kartu jis pabrėžė, kad būtent dėl
minėtų priežasčių būtina investuoti į žmogiškąjį intelektą ir mokymo
technologijas tam, kad būtų galima sukurti mūsų pačių ateitį. Europos
ateities tikslas, deklaruotas Europos Sąjungos susitikime Lisabonoje
2000 m., – sukurti pasaulyje labiausiai konkurencingą ir dinamišką ži-
niomis grįstą ekonomiką [1].

Išsivysčiusiose pasaulio šalyse informacinė visuomenė iš esmės jau
sukurta, tačiau jos plėtra nesibaigia. Apskritai apie informacinę visuo-
menę pasaulyje gana rimtai kalbama jau keli dešimtmečiai (ypač Japo-
nijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose), ir ne tik kalbama, bet ir labai
daug nuveikta, tačiau ryškiausi žingsniai žengti paskutinį dešimtmetį.
Europos Sąjungoje informacinės visuomenės kūrimas tapo vienu iš
svarbiausių prioritetų būtent paskutinį praėjusio amžiaus dešimtmetį. In-
formacinės visuomenės nevaržo nei valstybių sienos, nei politinės pa-
kraipos ar socialinės grupės. Būtent todėl ji skatina globalizacijos proce-
sus, o šie procesai savo ruožtu greitina informacinės visuomenės plėtrą.
Vidurio Europos ir Baltijos šalys taip pat prisideda prie bandymų vienyti
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Europą pasitelkus informacinę visuomenę. Tačiau tam reikės nemažai
pastangų, reikės įveikti globalizacijos ir naujų informacinių bei komuni-
kacinių technologijų diktuojamus iššūkius. Reikės prisitaikyti prie Eu-
ropos Sąjungos reikalavimų, perimti Europos Sąjungos šalių patirtį,
adaptuotis prie tų procesų, apie kuriuos kalbėjo E. Liikanenas.

Yra nemažai informacinės visuomenės apibrėžimų, tačiau jų nusa-
koma prasmė iš esmės mažai keičiasi. Kalbant apie informacinę visuo-
menę Lietuvoje, bene geriausiai tinka apibrėžimas, paimtas iš [2]. Jis la-
bai gerai atspindi informacinės visuomenės esmę: informacinė visuo-
menė – tai atvira, išsilavinusi, nuolat besimokanti ir žiniomis savo
veiklą grindžianti visuomenė, kurios nariai – paprasti Lietuvos gyven-
tojai ir visų lygių vadovai – gali, moka ir nori visose savo veiklos srityse
efektyviai taikyti šiuolaikinių informacinių technologijų priemones,
naudotis savo šalies ir viso pasaulio kompiuterizuotais informacijos iš-
tekliais, o valstybės ir savivaldos institucijos, įstaigos, pasitelkdamos
šias priemones ir išteklius, priimti sprendimus, užtikrinti gyventojams
prieinamą ir patikimą viešąją informaciją. Šis apibrėžimas, beje, gana
artimas ir E. Liikaneno išsakytoms mintims.

Kalbant apie informacinės visuomenės kūrimo patirtį Europos Są-
jungoje, reikėtų pažymėti, kad rimta pradžia šiems darbams buvo pada-
ryta praėjusio dešimtmečio pradžioje. Vienas iš tokių darbų – Martino
Bangemano vadovaujamos grupės pranešimas Europos Tarybai – „Re-
komendacijos Europos Tarybai. Europa ir globali informacinė visuo-
menė“ [3]. Pranešime pabrėžiama, kad informacinės ir komunikacinės
technologijos sukėlė naują industrinę revoliuciją, kuri labai padidina
žmogiškojo intelekto galimybes ir sukuria naujus išteklius, kurie pakeis
tiek darbo pobūdį, tiek ir žmonių gyvenimo būdą. Europa visada daly-
vavo šioje revoliucijoje, tačiau labai fragmentiškai, nepakankamai koor-
dinuotai, o tai savo ruožtu mažino naudą, kurios buvo galima tikėtis iš
šios naujosios revoliucijos. Informacinė visuomenė yra priemonė, būdas
pasiekti daugelį Sąjungos tikslų. Būtina jau dabar tuo tinkamai pasinau-
doti. Visos revoliucijos sukelia netikrumą, nenuoseklumą, pertraukia-
mumą, bet kartu ir naujas galimybes, palankias progas. Ir dabartinė re-
voliucija nėra išimtis. Nuo to, ar greitai bus galima sukurti Europos in-
formcinę visuomenę, priklausys galimybės priimti šios revoliucijos iš-
šūkius ir paversti atsiradusią palankią progą realia nauda. Šalys, kurios
pirmosios sukurs informacinę visuomenę, susilauks didžiausio atpildo.
Jos nurodys gaires visiems, kas seks joms iš paskos. O šalys, kurios dels
arba priims neryžtingus sprendimus, gali greičiau negu per dešimtmetį
susilaukti pražūtingo investicijų mažėjimo ir sunkumų išlaikant darbo
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vietas. Reikia tikėtis, kad Europa išnaudos atsiradusią palankią progą ir
sukurs informacinę visuomenę. Vienintelis klausimas toks: ar tai bus
strateginis visos Sąjungos kūrimas, ar fragmentiška ir daug mažiau
efektyvi atskirų šalių individualių iniciatyvų amalgama. Informacinės
visuomenės kūrimas neabejotinai sukels ir socialinių pokyčių. Kalbė-
dami apie juos, pranešimo autoriai pabrėžia, kad plačios galimybės nau-
dotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir paslaugomis su-
darys naujas galimybes sukurti socialiniu požiūriu vienalytiškesnę ir
darnią visuomenę bei puoselėti asmenybės sugebėjimus. Informacinė vi-
suomenė gali pagerinti Europos gyventojų gyvenimo kokybę, padidinti
socialinių ir ekonominių organizacijų efektyvumą, sustiprinti visuome-
nės susitelkimą. Tačiau rizikuojama sukurti dviejų lygių visuomenę:
viena jos dalis galės prieiti prie naujų technologijų, naudotis visomis jų
teikiamomis galimybėmis, kita dalis tokių galimybių neturės. Iškyla pa-
vojus, kad individai atmes naująją informacinę kultūrą ir jos priemones.
Tokia rizika būdinga struktūrinių pertvarkymų laikotarpiu. Tačiau jos
nereikia bijoti. Sujungus tradiciškai atskirtus išteklius, informacinė in-
frastruktūra sudarys neribotas galimybes įgyti žinių, kurti naujoves,
plėtoti kūrybą. Vadinasi, būtina rasti būdus suvaldyti, nugalėti riziką ir
maksimizuoti gaunamą naudą. Turi būti užtikrintos lygios galimybės vi-
siems visuomenės sluoksniams pasinaudoti minėta infrastruktūra. Pri-
oritetinis uždavinys – rengti europiečius būsimai informacinei visuome-
nei. Švietimas, mokymas, kvalifikacijos kėlimas ir parama vaidins svar-
biausią vaidmenį. Tinklų sujungimas ir paslaugų sąveikos geba reko-
menduojami kaip svarbiausi Sąjungos tikslai. Europos informacinė in-
frastruktūra virsta tankiu kompiuterių tinklų, techninės ir programinės
įrangos bei kitų priemonių voratinkliu. Efektyviai veikiančioje ir išplė-
totoje infrastruktūroje šios komponentės turės veikti drauge, glaudžiai
sąveikauti. Tačiau vien to nepakaks. Kuriant informacinę visuomenę,
būtina Europos lygiu užtikrinti valdymo galimybes svarbiausiose sri-
tyse, tokiose kaip intelektinės nuosavybės apsauga, informacijos konfi-
dencialumas ir ryšio priemonių nuosavybė. Tai būtina norint maksimi-
zuoti bendros rinkos teikiamą naudą visiems jos dalyviams [3]. Taigi jau
šiame pranešime buvo išsamiai apibūdinti svarbiausi klausimai ir api-
brėžtos svarbiausios problemos bei įvardyti potencialūs iššūkiai, kurie
gali kilti ateityje. Minėti klausimai ir problemos vėliau buvo sprendžia-
mi per pastaruosius aštuonerius metus ir išliko aktualūs ir šiandieną. Tą
patvirtina ir E. Liiponeno pranešimas La Hulpe.

Kalbant apie informacinės visuomenės svarbiausių modulių kūrimą,
pranešime pabrėžiama, kad Sąjunga turi palankią progą sustiprinti savo
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jau funkcionuojančius kompiuterių tinklus ir pagreitinti naujų tinklų kū-
rimą. Aptariamos naujos ryšio technologijos – ISDN, ATM perspekty-
vos. Pabrėžiama būtinybė išplėsti naujas tinklo paslaugas, tokias kaip
elektroninis paštas, failų perdavimas ir interaktyvi multimedia. Ypač
pabrėžiama būtinybė turėti suderinamus standartus ir pakankamai tinklo
vartotojų (vadinamąją „kritinę masę“). Jei vartotojų bus per mažai, net ir
geras tinklas neduos naudos.

Pranešime nurodomos svarbiausios naujos paslaugos, kurios turi būti
prieinamos šalių narių gyventojams. Pranešime išvardyta 10 prioritetinių
krypčių:

1) teledarbas;
2) distancinis mokymas;
3) universitetų ir tyrimo centrų kompiuterių tinklas;
4) telematinės paslaugos mažoms ir vidutinėms įmonėms;
5) kelių eismo valdymas;
6) oro transporto kontrolė;
7) sveikatos apsaugos kompiuterių tinklai;
8) elektroninis pirkimo ir pardavimo sutarčių sudarymas;
9) transeuropinis viešojo administravimo kompiuterių tinklas;
10) miestų informacijos greitkeliai.
M. Bangemano pranešimu buvo remiamasi rengiant Europos Sąjun-

gos naujų technologijų programos Framework-4 skyrių apie informaci-
nės visuomenės kūrimą bei plėtrą. Ši programa jau baigta.

Šiuo metu priimta ir baigiama įgyvendinti nauja programa Frame-
work-5 (1998–2002), ją sudaro keturios teminės programos. Antroji
teminė programa – Vartotojui draugiška informacinė visuomenė. Bend-
ras 1999–2002 m. programos biudžetas yra 14 960 milijonų eurų, iš jų
vartotojui draugiškos informacinės visuomenės programai skirta 3600
mln. eurų, arba beveik ketvirtadalis visų programos Framework-5 lėšų.
Tai gerokai daugiau negu bet kuriai kitai teminei programai. Tai rodo,
jog informacinei visuomenei Europos Sąjungoje teikiamas didžiausias
prioritetas. Numatytos keturios pagrindinės šios teminės programos
kryptys:

1) sistemos ir paslaugos vartotojui;
2) nauji darbo metodai ir elektroninė prekyba;
3) daugialypės terpės (multimedia) turinys ir priemonės;
4) svarbiausios technologijos ir infrastruktūros [4].
Minėtame darbe kiekviena Vartotojui draugiškos informacinės vi-

suomenės teminės programos kryptis nagrinėjama trimis aspektais: kuo
ji reikšminga visuomenei, ekonomikai ir Europai.
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Detaliau šie klausimai buvo aptarti [5].
Šiuo metu informacinės visuomenės plėtrai Europoje didžiausią

reikšmę turi keletas Europos Komisijos ir Europos Sąjungos Tarybos
parengtų ir priimtų dokumentų bei sprendimų. Daug dėmesio skiriama
ilgalaikės strateginės perspektyvos nagrinėjimui. Vienas svarbiausių
žingsnių šia kryptimi buvo Europos Komisijos 1999 m. gruodžio mėn.
paskelbta nauja politinė iniciatyva, numatanti kelius, kaip Europos Są-
jungai sėkmingai pasiruošti ir geriau išnaudoti pokyčius, kuriuos atneša
informacinė visuomenė. Šie pokyčiai teikia didžiules galimybes page-
rinti ir atskirų individų, ir visos visuomenės gyvenimą. Ši politinė pro-
grama buvo pavadinta Elektroninės Europos iniciatyva (eEurope). Ši
Komisijos iniciatyva buvo įforminta kaip pranešimas Europos Komisi-
jai, posėdžiavusiai Lisabonoje 2000 m. kovo 23 ir 24 dienomis [6]. Nu-
matoma, kad Elektroninės Europos iniciatyva paspartins teigiamus po-
kyčius Europos Sąjungoje jau per artimiausius penkerius metus. Pasak
iniciatyvos kūrėjų, tokių pasikeitimų valdymas yra labai svarbus eko-
nominis uždavinys, o kartu ir socialinis iššūkis Europos Sąjungai. Iš es-
mės Elektroninės Europos programa siekia informacinės visuomenės
pranašumus padaryti prieinamus visiems europiečiams.

Pagrindiniai Elektroninės Europos tikslai:
• Atvesti kiekvieną pilietį, šeimą ir mokyklą, kiekvieną įmonę ir ad-

ministraciją į elektroninę erą ir sujungti visą Europą į kompiuterių
tinklą .

• Sukurti elektroniškai išprususią Europą (užtikrinant jos gyventojų
kompiuterinį raštingumą), kurioje verslo struktūros bus pasirengu-
sios finansuoti ir plėtoti naujas idėjas.

• Užtikrinti, kad Elektroninės Europos kūrimo procesas būtų socia-
liai patrauklus, skatintų vartotojų pasitikėjimą ir stiprintų socialinę
sanglaudą.

Norint pasiekti šiuos tikslus, Komisija pasiūlė 10 prioritetinių veiklos
sričių:

1. Europos jaunimas – į skaitmeninį amžių: mokyklos turi turėti
priėjimą prie interneto ir daugialypių terpių (multimedia) galimybes, o
švietimo sistema turi būti pritaikyta informacinės visuomenės reikala-
vimams.

2. Pigesnis naudojimasis internetu: siekiant sumažinti prieigos prie
interneto kainas ir padidinti pasirinkimo galimybes vartotojui, būtina di-
dinti konkurenciją tarp telekomunikacijų paslaugų teikėjų ir liberalizuoti
telekomunikacijų rinkas.
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3. Elektroninės komercijos spartinimas: greičiau sukurti palankią
elektroninei komercijai teisinę aplinką, padidinti viešųjų pirkimų, atlie-
kamų per internetą, dalį.

4. Internetas mokslininkams ir studentams: užtikrinti greitaeigius
interneto tinklus mokslo institucijoms, taip sudarant geresnes galimybes
tyrimams, darbui ir mokymuisi kompiuterių tinkle, nes bendravimas
elektroniniu paštu ir informacijos gavimas internetu dabar tapo svar-
biausiais akademinio ir profesinio gyvenimo elementais. Todėl visos
Europos lygmeniu siekiama sudaryti sąlygas išnaudoti visą interneto
potencialą, užtikrinant visapusišką naudojimąsi geriausiu ir greičiausiu
internetu visose Europos švietimo ir mokslinių tyrimų bendruomenėse.

5. Elektroninių kortelių, leidžiančių saugiai naudotis elektroni-
nėmis priemonėmis, plitimas: skatinti kiekvienam piliečiui prieinamų
elektroninių kortelių naudojimą atsiskaitymams elektroninėje terpėje.
Valstybinės tarnybos turėtų taip pat plačiau diegti tokias korteles, pa-
vyzdžiui, sveikatos apsaugos ar transporto srityse.

6. Rizikos kapitalas pažangias technologijas naudojančioms ma-
žoms ir vidutinio dydžio įmonėms: rasti inovacinius sprendimus, kad
būtų skatinamos ir palaikomos įmonės, kuriančios intelektinius produk-
tus ir realizuojančios pažangias idėjas.

7. Elektroninis neįgaliųjų dalyvavimas: užtikrinti, kad vystantis in-
formacinei visuomenei, būtų atsižvelgta į neįgaliųjų problemas ir porei-
kius. Informacinių technologijų pažanga atveria plačias galimybes žmo-
nėms su negalia įveikti įvairias kliūtis (socialines–ekonomines, geogra-
fines, kultūrines, laiko kt.). Specialiai parinktos technologijos, skirtos
neįgaliųjų specifiniams poreikiams tenkinti, leidžia jiems dalyvauti so-
cialiniame ir darbiniame gyvenime lygiomis teisėmis. Todėl visos Euro-
pos ateities uždavinys– sumažinti likusias spragas tarp informacinių
technologijų ir neįgaliųjų grupės. Skaitmeninės technologijos gali su-
paprastinti administracinius formalumus, kurių yra ir privačiose, ir
valstybinėse socialinių paslaugų sistemose.

8. Internetas sveikatos apsaugos sistemai: kuo daugiau naudoti in-
formacines technologijas ir internetą, siekiant pagerinti piliečių priėjimą
prie informacijos apie sveikatos apsaugą, pagerinti sveikatos priežiūros
efektyvumą. Numatoma, kad iki 2003 m. pabaigos visiems Europos pi-
liečiams turėtų būti suteikta galimybė gauti elektroninę sveikatos prie-
žiūros kortelę, kuri leistų patikimai ir konfidencialiai iš bet kurios Euro-
pos vietos pasiekti kompiuteriniame tinkle saugomą informaciją apie
pacientą.
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9. Intelektualus transportas: naudojant naujausias informacines
technologijas padidinti viešojo transporto sistemų saugumą ir efekty-
vumą.

10. Valstybės institucijų informacija internetu: užtikrinti, kad pi-
liečiai internetu galėtų gauti valstybės institucijų informaciją bei daly-
vauti priimant sprendimus. Interneto potencialą galima panaudoti reali-
zuojant Amsterdamo sutarties tikslą – užtikrinti piliečiams visišką ES
institucijų veiklos ir sprendimų skaidrumą bei kaip galima atviresnį šių
sprendimų priėmimo procesą.

Potenciali šios iniciatyvos nauda bus labai plati:
• valstybinių institucijų paslaugos bus priartintos prie piliečių;
• valstybės išlaidos bus mažinamos naikinant biurokratiją ir jos at-

mainas;
• bus kuriamos naujos darbo vietos pridėtinės vertės paslaugas tei-

kiančiose įmonėse;
• pagerės informacija apie rinką visos Europos mastu.
Tolesni žingsniai įgyvendinant sprendimus strateginės plėtros srityje

buvo nagrinėti, svarstyti ir pateikti Europos Sąjungos Tarybos ir Komi-
sijos dokumente „e-Europa 2002. Informacinė visuomenė visiems.
Veiksmų planas” 2000 m. birželio 19–20 d. Feiroje [7]. Šiame doku-
mente, atsižvelgiant į Lisabonoje Europos Tarybos priimtus reikalavi-
mus, buvo aptarti elektroninės Europos kūrimo tikslai ir uždaviniai kon-
kretizuojant užduotis, nurodant atsakingus vykdytojus bei įvykdymo
terminus, aptariant kylančius sunkumus bei iššūkius ir galimus elektro-
ninės Europos atsakomuosius veiksmus.

Reikia pažymėti, kad šalys – Europos Sąjungos kandidatės – taip pat
stengiasi aktyviai dalyvauti kuriant Elektroninę Europą. Šalys kandi-
datės, padedant Europos Komisijai, parengė dokumentą „eEuropa+
2003. Bendros pastangos įgyvendinti (sukurti) informacinę visuomenę
Europoje. Veiksmų planas“ [8]. Ši iniciatyva buvo iškelta 2000 metų
gegužės mėnesį Varšuvoje vykusios Europos Ministrų konferencijos
metu. Ši iniciatyva, iškelta atsižvelgiant į prioritetinius „eEurope“ tiks-
lus bei uždavinius, numatomi veiksmai turėtų padėti spręsti Šalių kan-
didačių specifinius klausimus ir atsižvelgiant į jų specifinę padėtį. Kaip
ir „eEurope“, „eEurope+Action Plan“ siekia paspartinti Šalių kandidačių
reformas ir jų ekonomikos modernizavimą, remti darbo našumo didi-
nimą ir institucijų plėtrą, gerinti bendrą konkurencingumą ir numatyti
veiksmus, kurie atsižvelgtų į specifinę Šalių kandidačių padėtį. Pabrė-
žiama, kad būtini aktyvūs veiksmai, pagrįsti politiniu susitarimu, kad
Šalys kandidatės galėtų panaudoti tas galimybes, kurias teikia informa-
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cinės visuomenės kūrimas, ir pašalintų tolesnį atsilikimą informacinių ir
komunikacinių technologijų srityje nuo Europos Sąjungos.

Kartu reikia atkreipti dėmesį ir į problemos sudėtingumą, visų pirma
į tai, kad informacinės infrastruktūros srityje Šalys kandidatės (tarp jų ir
Lietuva) gerokai atsilieka nuo Europos Sąjungos šalių, ir šį atsilikimą
bus nelengva įveikti. Tuo labiau, kad atsilikimas asmeninių kompiuterių
srityje tikrai didžiulis – 100 gyventojų Lietuvoje netenka nė 10 kom-
piuterių [9]. Tačiau kito kelio neturime, ir reikia tikėtis kad pastangos
duos rezultatų. Tuo labiau, kad yra ir džiuginančių rezultatų diegiant
informacines ir komunikacines technologijas Lietuvoje: mobiliųjų tele-
fonų skaičiaus augimo tempai tikrai geri, ir absoliutūs skaičiai taip pat
džiuginantys. Galima tikėtis, kad sustiprėjus šalies gyventojų ekonomi-
nei padėčiai, ir kompiuterių, ir interneto vartotojų skaičiai gerokai padi-
dės.

Naujausias dokumentas, parengtas ir pateiktas Komisijos 2002 m.
gegužės 28 dieną – „e-Europa 2005: Informacinė visuomenė visiems.
Veiksmų planas” Europos Tarybai, kuri vyko 2002m. birželio 21–22 d.
Sevilijoje [10]. Šio dokumento tikslas – užtikrinti, kad tikslai ir užduo-
tys, iškelti Europos Tarybos Lisabonoje, būtų pasiekti, įvertinant tai pa-
gal nustatytus kriterijus.

Šis planas remiasi dviem veiklos kryptimis, dviem užduočių grupė-
mis, kurios sustiprina viena kitą. Visų pirma jis stengiasi skatinti pa-
slaugas, taikymus ir užtikrinti, kad tai būtų realizuojama bei informacija
būtų gaunama internetu tiek iš valstybės institucijų, tiek ir elektroni-
niame versle. Kita vertus, jis yra orientuotas daugiausia į plačiajuostės
radijo signalų sistemos infrastruktūrą ir saugumo bei patikimumo klau-
simus. Europoje 2005 metais turėtų būti užtikrintos:

• modernios dialoginės (internetinės) paslaugos – elektroninė val-
džia, elektroninio mokymo paslaugos, sveikatos apsaugos elektro-
ninės paslaugos (internetas sveikatos apsaugos sistemai);

• dinamiška elektroninio verslo aplinka (elektroninės komercijos
spartinimas) ir kaip visa tai užtikrinantis pagrindas;

• plačiai paplitusi galimybė naudotis plačiajuoste radijo signalų sis-
tema už konkurencingas kainas;

• saugi ir patikima informacinė infrastruktūra.
Viena iš svarbių užduočių iki 2005 metų būtų e-valdžios įgyvendi-

nimas. Elektroninė valdžia (e-valdžia) – tai iš esmės nauja valdymo
forma, kurios atsiradimą lėmė informacinės visuomenės plėtra ir „eEu-
rope“ dokumentuose priimti sprendimai. Aptarsime e-valdžią detaliau.
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Naudodamos internetą ir naujas informacines technologijas, įvairių
šalių vyriausybės pradėjo perorganizuoti senąsias visuomeninio sekto-
riaus institucijas, siekdamos užtikrinti lengvesnį priėjimą gyventojams
prie vertingos visuomeninio sektoriaus informacijos. Administravimo
institucijos pradėjo aktyviau įsisavinti elektroninę komunikavimo erdvę,
atsirado greitesnės, pasiekiamos internetu viešosios paslaugos gyvento-
jams, todėl pradėjo formuotis vadinamoji elektroninė valdžia (toliau – e-
valdžia).

Tačiau šie pokyčiai apima dideles administracijų vidaus permainas,
kurias bus sudėtinga valdyti ir realizuoti, reikalauja adaptuotis prie
naujų darbo metodų. Todėl visuomeninio sektoriaus efektyvumo gerini-
mas kuriant elektroninę valdžią pareikalaus iš organizacijų ryškių vi-
dinių pokyčių ir aktyvių elektroninių informacijos mainų tarp institucijų.

Pagal [11] e-valdžios vaidmuo gali būti apibrėžiamas kaip:
• Komplementarinis faktorius, organiškai vienu ar kitu būdu

papildantis esamą formaliąją biurokratinę valdžios sandarą.
• Subsidiarinis faktorius, kuris atilieka tik pagalbinį aptarnaujantį

vaidmenį.
• Sinoptinė vizija ar „big brother“ tipo politinė abstrakcija, kurios

išimtinis atvejis suprantamas kaip visiška valdžios kontrolė techni-
nėmis priemonėmis.

• Substitutinė orientacija, kai e-valdžia vis labiau „išstumia“ tradici-
nes viešojo administravimo formas ir suteikia joms naujų funkcinių
galimybių. Tai veda link suabsoliutintų koncepcijų, sietinų su
technologiniu on-line demokratijos viešpatavimu.

• Vadybinis faktorius kaip viešojo administravimo technologijų ir
metodų tobulinimas.

• Servisinis socialinis faktorius, kuris gali būti apibūdinamas kaip
pagalba kiekvienam internetu.

Pagal Didžiosios Britanijos elektroninės vyriausybės strategiją, e-
valdžia remiasi keturiais pagrindiniais principais [12: 13]:

• kurti viešąsias paslaugas pagal piliečių poreikius;
• padaryti vyriausybę ir jos paslaugas labiau prieinamas piliečiams;
• socialinio įtraukimo principas;
• geresnis, efektyvesnis viešosios informacijos naudojimas.
Daugiausia dėmesio šioje strategijoje kreipiama į paslaugų pilie-

čiams bei verslui gerinimą bei efektyvesnį vyriausybės informacinių
išteklių panaudojimą.
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Kai žmonės bendrauja su vyriausybe, jie nori gauti patogias ir sau-
gias aukštos kokybės paslaugas. Žmonės neprivalo suprasti, kaip yra su-
daryta vyriausybė, ką koks departamentas veikia, ar kokias funkcijas at-
lieka atskiri pareigūnai.

Vyriausybė siekia, kad visos jos paslaugos, kurias įmanoma, būtų
teikiamos elektroniniu būdu ir pasiekiamos internetu, per mobiliuosius
telefonus, skaitmeninę televiziją ir asmeninius kompiuterius. Nauji ben-
dravimo su vyriausybe būdai pakeis santykius tarp individų ir vyriausy-
bės, vyriausybinės organizacijos labiau atsižvelgs į piliečių nuomonę.

Naujos viešosios paslaugos turi būti plėtojamos taip, kad jos būtų
prieinamos visiems ir nesudėtingos naudoti.

Informacija bei žinios yra vertingas valstybės išteklius. Vienas iš pa-
grindinių e-vyriausybės strategijos programos variklių – poreikis valsty-
biniame sektoriuje kuo efektyviau panaudoti turimą informaciją bei ži-
nias. Strategijos vykdymas reikalaus iš organizacijų suformuoti nuosek-
lią bei suderinamą informacijos politiką.

Elektroninė valdžia leidžia išplėsti tiesioginės demokratijos galimy-
bes ir siekti įgyvendinti dalyvaujamosios demokratijos („participating
democracy“) principus [14]. Dalyvaujamoji piliečių demokratija apibū-
dinama šešiais principais:

• visi ar bent dauguma piliečių turi dalyvauti priimant sprendimus;
• sistemoje svarbi tarpusavio sąveika ir abipusė pagalba;
• visa reikalinga informacija turėtų būti prieinama visuomenei;
• visa gauta nauda turi būti lygiai padalyta piliečiams;
• sprendimo reikėtų siekti sutarimo ir įtikinimo būdu;
• priėmus sprendimą, iš visų piliečių yra tikimasi bendradarbiavimo
įgyvendinant sprendimą.

Visi piliečiai, tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti pateiktu klau-
simu, turi turėti teisę dalyvauti priimant valdžios sprendimus, nepriklau-
somai nuo rasės, religijos, amžiaus, lyties ar profesijos.

Kad valdymas būtų sklandus ir efektyvus, visų dalyvaujančių piliečių
požiūris turi būti paremtas abipuse pagalba. Tai reiškia, kad kiekvienas
žmogus sprendžia bendras problemas iš savo pozicijų, bet yra pasiren-
gęs savanoriškai paaukoti dalį savo interesų vardan bendro gėrio.

Kai problemą turi spręsti visi piliečiai, jie turi gauti visą informaciją
reikiamais klausimais. Svarbu, jog visuomenė būtų informuota ne tik
apie pačius faktus, bet ir apie numatomą ar galimą vieno ar kito spren-
dimo socialinę, ekonominę ir kitokią įtaką žmonių gyvenimui.
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Bet koks sprendimas turėtų būti priimamas pritarus visiems ar dau-
gumai, kuriuos liečia rūpimas klausimas. Norint pasiekti sutarimą, reikia
kantrybės ir pastangų. Sprendimai privalo būti priimti visų piliečių suta-
rimu įtikinimo metodu.

Ši pareiga yra tiesioginio dalyvavimo priimant sprendimus išvada.
Žmogus savo laisva valia turi apriboti savo interesus, ir tai neturėtų

įgauti prievartos atspalvio, kaip dabartinėje visuomenėje. Dalyvavimas
priimant sprendimus ir priimto sprendimo laikymasis savo laisva valia
yra neatskiriami. Šie principai turėtų būti naujos sprendimų priėmimo ir
socialinės tvarkos informacinėje visuomenėje pagrindas. Piliečiai, pažei-
dę šį socialinės etikos kodeksą, neturėtų būti baudžiami, bet iš jų būtų
reikalaujama kompensuoti savo veiksmus kokiu nors socialiniu įnašu
arba paslauga visuomenei.

Be Didžiosios Britanijos, ir kitos šalys, taip pat ir Lietuva, pradėjo
kurti bei geriau ar blogiau įgyvendinti įvairias elektroninės valdžios kū-
rimo strategijas ir projektus [11, 12]. Šio klausimo svarbą savo meti-
niame pranešime Seime 2001 m. kovo mėn. pabrėžė Lietuvos Respubli-
kos Prezidentas Valdas Adamkus. Jis pažymėjo, kad elektroninės val-
džios kūrimą privalu laikyti strateginiu valstybės uždaviniu. Prezidentas
pažymėjo, kad, kuriant elektroninę valdžią, reikia užtikrinti kiekvieno
piliečio teisę į internetą – svarbu, kad dėl riboto šių naujų technologijų
naudojimo ateityje neliktų izoliuotų ir iš žinių visuomenės išstumtų
žmonių, be to, reikia pasirūpinti, kad Lietuva netaptų tik naujųjų tech-
nologijų vartotoja. V. Adamkaus teigimu, kuo skubiau reikia pradėti
teikti piliečiams bent dalį valstybės paslaugų internetu ir jų skaičių
nuolat didinti, nuo strategijų rašymo metas pereiti prie konkrečių
veiksmų.

Eksperimentiniai elektroninės valdžios elementų diegimo Lietuvoje
tyrimai [15, 16] parodė, kad praktiniai žingsniai link elektroninės val-
džios nėra patenkinami: nemaža dalis savivaldybių dar neturi kokybiškų
interneto svetainių gyventojų informavimui, į piliečių paklausimus
elektroniniu paštu atsako mažiau nei pusė valdžios atstovų. Tad neabe-
jotinai prieš akis dar laukia daug darbų kuriant elektroninę valdžią Lie-
tuvoje.

Globalizacija ir informacinės visuomenės (pastaruoju metu vis pla-
čiau pradedama kalbėti apie žinių visuomenę) plėtra – labai glaudžiai
susiję procesai. Be abejo, globalizacija turi daug daugiau aspektų ir
apima gerokai platesnę sritį negu informacinė visuomenė, jos kūrimas ir
plėtra. Tačiau galima tvirtinti, kad informacinės visuomenės kūrimas yra
ir vienas globalizacijos proceso rezultatų, ir kartu viena iš priežasčių,
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lėmusių globalizacijos procesų eigą, skatinusi juos ir neabejotinai turė-
sianti didelę įtaką šiems procesams ateityje. Šie procesai neaplenks (jau
neaplenkia!) ir Lietuvos, kaip kandidatės į Europos Sąjungą. Tą patvir-
tina ne tik mūsų šalyje priimti strateginiai informacinės visuomenės
plėtros dokumentai – kad ir Lietuvos informacinės visuomenės plėtros
strateginis planas [2] – bet ir parengti tarptautiniai dokumentai [6, 7, 8,
10]. Nuo to, kaip sugebėsime atsakyti į šių procesų keliamus iššūkius,
daug priklausys mūsų šalies ateitis. Bet sėkmę visų pirma lems mūsų
šalies piliečiai, tai, kaip jie supras ir priims valdžios daromus žingsnius
šioje gyvybiškai svarbioje Lietuvai srityje. Ir todėl prie šių svarbių
sprendimų sėkmės turėtų daug prisidėti efektyvios elektroninės valdžios
sukūrimas Lietuvoje.
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4. INFORMACINĖS IR TEISINĖS VISUOMENĖS
    SANDŪRA GLOBALIZACIJOS EPOCHOJE

Sąvokų turinio problemos

Siekdama pažangos, ypač globalizacijos eroje, visuomenė stengiasi
būti atvira ir imli visoms galimoms naujovėms, nes tik atvirumas sudaro
sąlygas būti naujausių civilizacijos laimėjimų vartotoja ir kūrėja. Vi-
suomenėje nuolat vyksta sudėtingi procesai, todėl filosofinėje, teisinėje,
sociologinėje literatūroje vartojamos sąvokos: „atvira visuomenė“, „pi-
lietinė visuomenė“, „teisinė visuomenė“, „informacinė visuomenė“, „ži-
nių visuomenė“. Visi išvardyti pavadinimai yra argumentuotai pagrįsti,
tačiau ne visur pateikiamos aiškios tokių sąvokų definicijos. Todėl ne-
retai objekto sąvokos turinį tenka aiškintis iš konteksto. Tad koks var-
tojamų sąvokų turinys ir kokią vietą jos užima subordinacinėje pirami-
dėje. Tai tūrėtų padėti mums suprasti analizuojamus objektus tiek turi-
nio, tiek ir formos aspektu.

Terminas „teisinė valstybė“ nenaujas ir mokslo literatūroje vartoja-
mas daugiau nei amžių. Buvo ir yra žinomos dvi teisinės valstybės sam-
pratos koncepcijos: „Rule of Law“ (anglosaksiškoji) ir „Rechtsstaat“
(vokiškoji). Šiuolaikinėje teisinės valstybės sampratoje atstovaujamos
abi koncepcijos, nes globalizacija padeda suartėti skirtingų doktrinų
nuostatoms. Teisinės valstybės teorija teigia, kad teisinei valstybei bū-
dinga teisės viršenybė ir viešpatavimas, kad valdžia yra pašaukta leisti
ne bet kokius įstatymus, o tik tarnaujančius visų piliečių teisių vienodai
saugai. Tad drąsiai teisinės valstybės visuomenę galime įvardyti teisine
visuomene. Tai tokia visuomenė, kuri pripažįsta teisę kaip vienintelį
problemų sprendimo būdą. Pilietinė visuomenė yra tam tikra prasme
siauresnė kategorija, išreiškianti ne tik grupės asmenų teisinio ryšio su
valstybe buvimą bei teisės kaip metodo dominavimą, bet ir nurodo jos
aktyvumo kokybinių kriterijų išraišką. Pilietinei visuomenei būdinga tai,
kad jos nariai išsilavinę, pasiturintys, todėl visuomeniškai aktyvūs. Tai
asmenys, esantys ant A. Maslowo pasiūlytos žmogaus poreikių pirami-
dės pačių aukščiausiųjų laiptelių. Asmenys, kurių fiziologiniai, saugumo
poreikiai nepatenkinti, nebus tinkami (turinio aspektu) pilietinės visuo-
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menės nariai, kadangi pilietinės visuomenės subjekto poreikiai, interesai
yra labai platūs. Taip pat jie negalės pretenduoti ir į teisinės visuomenės
narius, nes poreikių nepatenkinimas neskatina ieškoti kompromiso
visuomeniniuose santykiuose, o skatina teisinei visuomenei nebūdingą
jėgos primatą. Todėl galime pritarti teiginiui, kad „jeigu pagrindiniai
poreikiai nepatenkinami, prasideda dezintegracija – tiek individuali,
tiek ir kolektyvinė arba socialinė“[15: 62]. Todėl, egzistuojant tokiai
dezintegracijai, negalėtume visuomenės apibūdinti kaip visavertės
pilietinės, pretenduojančios tapti teisine visuomene.

Pilietinė visuomenė, būdama aktyvi, tą aktyvumą stengiasi išreikšti ir
garantuoti naujausiomis informacinėmis technologijomis. Siekdama as-
meninio ir visuomeninio gerbūvio (socialinis ir fizinis saugumas, ge-
rovė), visuomenė stengiasi nepalikti įstatymų kūrybos proceso savieigai.
Ji, naudodamasi naujausiomis technologijomis, gaudama informaciją
(žinias), stengiasi užtikrinti savo interesus. Todėl visuomeninių santykių
turinys išreiškia visuomeninį kompromisą, kuris teigiamai veikia socia-
linį, ekonominį, politinį gyvenimą. Taigi pastebima teisinės ir informa-
cinės visuomenės vienovė, nes pilietinė visuomenė yra teisinės valsty-
bės vienas iš kertinių akmenų, o informacinė visuomenė – pilietinės vi-
suomenės aktyvumo išraiškos būdas. Taigi „kalbant apie informacinę
visuomenę, turima galvoje tokia visuomenė, kurioje svarbiausias pro-
duktas yra informacija, o pagrindiniai ištekliai – žinios“ [6: 104]. Moks-
linėje literatūroje vartojama ir „žinių visuomenės“ (Society of know-
ledge) sąvoka [9: 10]. Šios sąvokos turinys išreiškia kiek kitokį visuo-
menės aspektą – žinių ir jų sklaidos poreikį. Tačiau informacinės ir žinių
visuomenių tikslai tapatūs – visuomenės gerbūvis, todėl nereikėtų
griežtai atsieti šių visuomenių net sąvokų lygmeniu, nes jos viena kitą
papildo. Įvertinę visuomenių dinamiškumą, turime pripažinti, kad ir šių
sąvokų turinys nuolat keičiasi.

Informacinės ir teisinės visuomenės priešpriešos turinys

Teisinės valstybės visuomenė, kurios piliečiai yra išsilavinę, aktyvūs,
pasiturintys, suinteresuota savo gyvenimo kokybe, stengiasi turėti ob-
jektyvų pagrindą vadintis „informacine visuomene“.Tai ta pati teisinės
valstybės visuomenė, tik sukūrusi ir įvaldžiusi naujausius saviraiškos
metodus, kurių pagrindas yra informacinių technologijų dominantė
kasdieninėje visuomenės veikloje. Čia nesiekiama atsakyti į klausimą,
kaip naujausios informacinės technologijos keičia visuomenės kokybę,
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nors neabejotina, kad ta kokybė kinta taip dinamiškai, kaip kinta pati in-
formacinė visuomenė. Realybė yra tokia, kad „intensyvūs informacijos
srautai, užpildydami erdvę, persmelkia absoliučiai visus realius objek-
tus, kurie yra, galima sakyti, neaprėpiamoje informacijos jūroje“[13:
31].

Tačiau informacijos jūra, naujausios technologijos objektyviai nekei-
čia tikslų, dėl kurių žmogus dalyvauja visuomenės gyvenime. Naujoji
visuomenės būsena ir galimybės veikti naudojantis naujausiomis tech-
nologinėmis priemonėmis nėra savitikslis dalykas – tai turi būti supran-
tama kaip problemų sprendimas naujais būdais ir priemonėmis.

Nedvejodami turime pripažinti, kad naujosios informacinės techno-
logijos yra laisvų žmonių kūrinys, skirtos intelektualiam, pasiturinčiam
asmeniui, norinčiam ir galinčiam aktyviai reikštis pilietinėje visuome-
nėje. Tai yra teisinės valstybės prielaida. Taigi informacinė visuomenė
tėra viena iš pilietinės visuomenės kokybės charakteristikų.

Visuomenė, naudodama informacines technologijas, turi didžiules
galimybes: „vis daugiau informacijos, vis greičiau ir greičiau – tai sėk-
mės formulė“ [13: 37]. Kadangi teisinė visuomenė suinteresuota sėkme,
o informacinės technologijos tai garantuoja, galima informacinės ir
teisinės visuomenės vienovė. Tai puikus globalizacijos epochos reikala-
vimų atitikimas.

Be jau aptartųjų teigiamų informacinės visuomenės plėtros aspektų,
galime pastebėti ir rimtų probleminių ar net konfliktinių situacijų. Aiš-
kiausiai matomi ir jau patirti informacinės ir teisinės visuomenės susi-
kirtimo taškai yra šie:

1) teisinės visuomenės ribos yra sietinos su valstybės sienomis tuo-
met, kai informacinė visuomenė yra viršnacionalinė, todėl „ne-
telpanti“ į vienos valstybės rėmus;

2) informacinė visuomenės subjektai, naudodami naujausius infor-
macinės technologijos laimėjimus, sukuria sąlygas, kai gausėja
naujų visuomeninių santykių pavyzdžių, kurie nėra reglamentuoti
taikant teisinėje valstybėje egzistuojančius metodus.

Informacinės visuomenės gyvenimui būdinga didelė dinamika. Glo-
balizacijos principai suteikia tokią galimybę. Nedinamiškumas informa-
cinės visuomenės subjektą daro autsaideriu kitų, dinamiškesnių, sub-
jektų atžvilgiu. Šis, tarytum, pažangus aspektas ir užprogramuoja aiškų
prieštaravimą. Jo esmė – informacinės ir teisinės visuomenės plėtros di-
namikos netolygumas. Teisė, būdama elgesio taisyklių sistema, yra kon-
servatyvi. Vienas iš Konstitucijos kokybiškumo išraiškos aspektų yra
jos normų stabilumas, grindžiamas normų turinio kokybe. O kokybei
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reikia laiko. Net papročiai šioje situacijoje negali mūsų gelbėti, nes tu-
rime pripažinti jų formavimosi ilgaamžiškumą.

Todėl visuomeniniai santykiai, kuriuose vyrauja informacinės tech-
nologijos, atsiranda ir plėtojasi greičiau nei galima reglamentuoti. Teisi-
nės valstybės visuomenė – teisinė visuomenė tam tikru aspektu yra aut-
saiderė informacinės visuomenės atžvilgiu, todėl minėti procesai regla-
mentuojami nuolat vėluojant. Pirmiausia technologijomis padaroma
nuostolių finansams, o tik vėliau tokia veikla įvertinama teisiškai, pir-
miausia buvo pažeistos autorinės teisės, o tik paskui atsirado tam tikri jų
apsaugos mechanizmai. Naujausias technologines priemones „įsisma-
ginta“ (nes teisinė visuomenė nespėja) naudoti ne pažangai, o prieš vi-
suomenės bendruosius tikslus. Gelbėdamos visuomenės interesus Euro-
poje XX amžiaus 8 ir 9 dešimtmečiuose buvo net kelios teisės reformos
bangos. Štai Duomenų apsaugos aktus Austrija priėmė 1978 m., Airija –
1988 m., o Slovėnija –1989 m., Olandija –1988 m. [6: 106]. Tai reiškia,
kad tas pats poelgis 1979 m. Austrijoje galėjo būti nusikalstamas, o Ai-
rijoje ir Slovėnijoje – ne. Tuo tarpu galime teigti, kad visuomeniniai
santykiai tiek Austrijoje, tiek ir Olandijoje buvo panašūs, nors reaguoti į
juos šių šalių visuomenės galėjo skirtingai. Negi iki 1993 m. kai Belgija
priėmė „Duomenų apsaugos aktą“, šioje šalyje nebuvo informacinės vi-
suomenės ir autorinės teisės buvo saugomos? Turbūt informacinė ir tei-
sinė visuomenės gyveno atskirus gyvenimus.

Teisinė visuomenė negali palikti savieigai informacinės visuomenės
plėtros dėl to, kad vienas iš jos esminių principų yra žmogaus teisių ap-
sauga. Nereaguoti teisinė valstybė negali, nes kitaip pavojus iškiltų jai
pačiai. A. Volano teiginys, kad „jei kas nori, kad valstybė gyvuotų, labai
uoliai privalo rūpintis, kad būtų nustatytos bausmės už nusižengimus ir
atlygiai už gerus darbus“[17: 141], yra tinkamas ne tik valstybei, bet ir
visuomenei. Jeigu nebūtų reaguojama į žmogaus ir visuomenės interesus
visuomenei plėtojantis naudojant informacinių technologijų laimėjimus,
visuomenės ateitis būtų sunkiai prognozuojama. Informacinės visuome-
nės plėtros savieiga duotų startą ir rekomendaciją visiems subjektams
siekiant asmeninių vertybių taikyti bet kokius metodus ir bet kokias
priemones. Būtų netiesiogiai legalizuotas įžūlesnio, ciniškesnio, žiau-
resnio subjekto pranašumas, o tai skatintų kitus subjektus neatsilikti
konkurencinėje aplinkoje ir būti panašius į pirmuosius.

Tokia įvykių seka, manytume, atimtų pačią galimybę visuomenei va-
dintis teisine, nes būtų paneigtas pagrindinis teisingumo principas. Vi-
suomenė, neužkertanti kelio subjektams, kurie dėl asmeninio intereso
realizavimo gali kenkti visuomenės pripažintoms vertybėms, negali
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pretenduoti į teisinės valstybės statusą. Šitos aplinkybės supratimas ir
skatino mūsų aptartas ir kitas šalis imtis informacinės visuomenės
veiklos principų reglamentavo kaip įrodymo, kad jos teisinės.

Moralės norma kaip teisinis imperatyvas: visuomenės
sugyvenimo būdas

Matome, kad priešprieša yra užprogramuota dėl objektyviai egzis-
tuojančių skirtingų teisinės ir informacinės visuomenės veiklos principų.
Informacinei visuomenei būdinga dinamika, inovacijos, nuolatinė know
how paieška. Tai skatina ir globalizacijos principai. Teisinės visuomenės
vertybės – tvarumas, prognozuojami santykiai.

Nors išsiaiškinome, kad visuomenių sąlyčio taškus surasti būtina, ta-
čiau turime pagrindą abejoti dėl antagonizmų suderinamumo.

Kad teisinės visuomenės tikslams ir metodams neprieštarautų infor-
macinės visuomenės plėtra, turi būti siūlomas ir randamas modus vi-
vendi. Tik sukūrus modus vivendi, teisinei visuomenei nereikėtų laukti
netikėtų ir nemalonių informacinės visuomenės plėtros iššūkių.

Lengviausiai sugalvojamas sprendimo būdas yra sietinas su pastan-
gomis mėginti net ir esant ateities plėtros neapibrėžtumui teisiškai reg-
lamentuoti informacinės visuomenės veiklą. Kitaip sakant, visuomenė
turėtų sukurti elgesio taisyklių sistemą, kuria galėtų vadovautis plėto-
dama naujausias technologijas. Reikia pripažinti, kad modernusis pa-
saulis būtent šiuo keliu ir eina. Visose valstybėse kuriami nacionaliniai
įstatymai, reglamentuojantys informacinės visuomenės subjekto teises,
pareigas ir atsakomybę. Paprasčiau tariant, ką subjektas gali ir ko negali
daryti reikšdamasis kaip informacinės visuomenės narys. Tačiau pirmo-
sios pastangos susiduria su informacinės visuomenės ypatinga globališ-
kumo ypatybe. Reglamentavimas nacionaliniu lygmeniu problemų ne-
sprendžia, o tik formuluoja dar sudėtingesnius uždavinius. Atsiranda vi-
suomeniniai santykiai, peržengiantys informacinės visuomenės pro-
blemų ribas, formuluojantys nacionalinio suvereniteto, atsakomybės
subjekto probleminius uždavinius. Teisinei visuomenei metamas vis
naujas iššūkis, kai reikia spręsti konkrečią dilemą (pvz., informacinės
visuomenės narys Atėnuose, naudodamasis kompiuteriu, padaro žalą
Lisabonos bankui). Todėl patyrus, kad informacinės visuomenės ribos
nesutampa su nacionalinėmis valstybių sienomis, net ir vėluojant, buvo
suskubta kurti normas, taikytinas atskiriems pasaulio regionams (pvz.,
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Europai) [7: 48]. Tačiau ši veikla tebuvo ir yra reagavimas į ret-
rospektyvią patirtį. Šis metodas, nors ir turi tam tikrą logiką, yra bejėgis
prieš ateities iššūkius, kurie neprivalės atitikti vakar priimtų normų. To-
dėl galima numatyti, kad nuolat bus vėluojama priimti normas, regla-
mentuojančias jau atsiradusius ir susiformavusius santykius. Nors pri-
tartume išvadai jog „Europos žmogaus teisių konvencijos ir kitų tarp-
tautinių dokumentų, reglamentuojančių žmogaus teises, nuostatų inter-
pretavimo galimybės neleidžia jiems „pasenti“ ir jos išlieka aktualios ir
veiksmingos…“ [2: 72], tačiau kiekvienas interpretavimas turi savo gali-
mybių ribas.

Pasaulio patirtis rodo, kad rašytinės normos ne visuomet gali regla-
mentuoti dinamiškai besiplėtojančius visuomeninius santykius, kad ir
kokios tobulos jos būtų. Jungtinių Amerikos Valstijų Konstitucijos ilga-
amžiškumas slypi teisės normų turinyje [11: 137–145]. Jos reguliuoja
tik pačius principus, tik reikšmingus visuomeninius santykius. Kitiems
visuomeniniams santykiams įtaką daro teismai, remdamiesi tiek rašyti-
nėmis teisės normomis, tiek ir moralinėmis vertybėmis [1: 23].

Tolesnė mūsų minčių dėstymo logika reikalauja nusistatyti principą
(pirminę nuostatą), jog moraliniai dėsniai nėra reliatyvūs, ir todėl varto-
tini. Taip pat nusistatome, kad moraliniai dėsniai yra ir gali būti taikomi
visuomenės santykiuose kaip imperatyvai. Neturėdami šios nuostatos,
straipsnį jau galėtume baigti ir turėtume daryti išvadą, kad teisinės ir in-
formacinės visuomenės visuomet konfrontuos, kadangi metodų, deri-
nančių jų santykius, nesukūrėme.

Pripažinę moralines normas kaip objektyviai egzistuojančias, todėl
taikytinas visuomeniniuose santykiuose, susikuriame veiksmingą me-
todą, kurį taikydami neribojame informacinės visuomenės nei metodų,
nei tikslų ir paverčiame ją integralia teisinės visuomenės dalimi. Mora-
linės normos sureikšminimas XXI amžiuje (ypač apsišvietusioje Euro-
poje) gali sukelti tam tikrą kritinio cinizmo bangą. Gindamiesi galėtume
tik pacituoti Volterą: „Ir tegu niekas nesako, kad žema filosofui šauktis
Dievo“[18: 80]. Taigi pripažinus moralinės normos imperatyvumo
svarbą, visuomenių sugyvenimas tampa galimas, kai teisinės visuomenė
nusistato (dažniausiai laikui bėgant) dėsnius, kurie nors ir nefiksuoti
formaliąja prasme, tačiau gajus visuomeniniuose santykiuos ir jų turiniu
niekas nedrįsta abejoti. Tokiais metodais anglosaksų teisės tradicijos
kraštuose pagrįsta common law (bendroji teisė). Čia teisingumo,
moralinių imperatyvų taikymas yra nediskutuotinas ir dažnai praktikoje
taikytinas [5: 241–247]. Šio straipsnio tikslas nėra nurodyti, kokių reikia
moralinių normų, kad visuomenės plėtra būtų harmoningiausia. Taip pat
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straipsnio tikslas nėra ieškoti moralinių normų imperatyvumo visuome-
nėje ar metafizikoje.

Tokios nuostatos priėmimas – tai tam tikru aspektu sudarymas nau-
jos visuomeninės sutarties, kuri turėtų „palengvinti fundamentalių vi-
suomenės problemų sprendimą“ [13: 36]. Pripažinę, kad teisinė visuo-
menė turi sutartį, kurios pagrindas – moralinių dėsnių visuotinumo ir
privalomumo pripažinimas, ji (visuomenė) tampa atspari visuomeninių
santykių kaitos iššūkiams. Jeigu moralės normos tampa santykių korek-
cijos instrumentu, informacinė visuomenė, nepriėmusi nė vieno įsta-
tymo, nė vienos konstitucijos, nė vieno kodekso, vis tiek gauna taisyklių
rinkinį, kuris tampa privalomu visiems jos subjektams. Reikšminga tai,
kad tas „taisyklių rinkinys“ yra universalus laiko atžvilgiu ir nebijo atei-
ties. Nėra pavojaus, kad informacinės visuomenės narys naudosis įsta-
tymų spraga, nacionalinių sienų ir skirtingų pilietybių egzistavimu jam
teikiamomis saugumo garantijomis. Egzistuojant tokiai vertybių siste-
mai bet koks informacinės visuomenės subjektas bus priverstas savo
galimą poelgį vertinti ir moralinių normų, kurios yra imperatyvios, as-
pektu. Bet koks elgesys, nukreiptas prieš visuomenės bendruosius inte-
resus ar atskirą asmenį, būtų vertintinas kaip nemoralus, o tai suteiktų
pagrindą teisinei visuomenei pagrįstai reaguoti atkuriant teisingumą. In-
formacinė visuomenė galėtų matyti aiškias veiklos ribas ir būtų nuolat
kontroliuojama. Minėjome, kad moralinės normos yra universalios
laike, todėl išugdytų visuomenėje permanentinę savireguliacinę būseną.
Tuomet teisinės ir informacinės visuomenės tikslai ir metodai nepriešta-
rautų vieni kitiems. Pabrėžtina, kad romanų–germanų (civilinės) teisės
tradicijos kraštai yra labiau pažeidžiami nei valstybės, kur vyrauja
anglosaksų teisės tradicija. Skirtumas glūdi principe, kad anglosaksų tei-
sės tradicijos kraštuose (Jungtinės Amerikos Valstijos, Anglija, Kanada,
Australija ir t. t.) subjektas gali ginti pažeistą teisę teisme remdamasis
ne tik rašytinėmis normomis, bet ir moralinėmis vertybėmis. Čia mora-
lės norma gali tapti ir neretai tampa teisiniu imperatyvu, kurį pažeidus
bus taikoma sankcija. Europoje yra kiek kitaip, nes pozityviosios teisės
dominantė čia yra nepajudinama. Reikia pabrėžti, kad informacinių
technologijų ir jų plėtros tempais amerikiečiai, anglai, kanadiečiai yra
aplenkę pasaulį, tad akivaizdu, jog šiose šalyse ir informacinės visuo-
menės veiklos principų teisinio reglamentavimo patirtis didesnė. Finan-
sinėmis galimybėmis ilgalaikį JAV dominavimą grindžia Karnegi (Car-
negie Endowment) ekspertai [16: 5]. Būdamos turtingiausios šios šalys
ir ateityje dominuos ne tik informacinių technologijų, bet ir jų teisės
sistemos vertybių sklaidoje. Tad tikėtina, kad globalizacijos epochoje su
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informacinių technologijų inovacijomis teks ir jau tenka receptuoti ir
anglosaksų teisės tradicijos šalims būdingus metodus teisiškai reguliuo-
jant ir kontroliuojant informacinę visuomenę.

Informacinė visuomenė yra šiuolaikinės visuomenės privalomasis
kokybės išraiškos veiksnys. Tai sėkmės globalizacijos epochoje sąlyga.
Teisinės valstybės garantas gali būti tik pilietinė visuomenė, kurios savi-
raiškos kokybė siejama su informacinėmis technologijomis. Galimybė
kiekvienam naudotis informacinėmis technologijomis garantuoja gausų
ir greitą naujų visuomeninių santykių atsiradimą. Tuo tarpu teisinis
naujųjų visuomeninių santykių reglamentavimo tempas yra nepalyginti
lėtesnis. Siekis objektyviai kokybiškai reguliuoti naujus visuomeninius
santykius yra sunkiai įgyvendinamas dėl pačios teisinės visuomenės
objektyviai egzistuojančio atsargumo. Todėl pozityviosios teisės šalyse
palikta erdvė naudojantis naujausiomis technologijomis veikti prieš vi-
suomenės interesus ir tikėtis išvengti gynybinės tos visuomenės reak-
cijos. Teisinės valstybės visuomenė – teisinė visuomenė negalės veikti
neteisėtais metodais, o teisinius metodus sukurti ir pritaikyti objektyviai
vėluojama.

Teisinė ir informacinė visuomenė turi rasti sąlyčio taškų. Priešingu
atveju objektyviai iškiltų klausimas, ar pagrįstai šią visuomenę galima
vadinti teisine, nes teisinės valstybės visuomenė negali toleruoti visuo-
meninių santykių, prieštaraujančių jos pačios principams. Teorinė gali-
mybė visuomenei numatyti visus galimus savo raidos (kaip informaci-
nės) variantus ir suskubti tuos santykius reglamentuoti, teorine galimybe
ir telieka.

Teisinės ir informacinės visuomenės darna galima, jei teisinė vi-
suomenė, pripažindama moralinių normų objektyvumą, informuoja save
pačią, kad moralinės normos formuluoja imperatyvus, ir jų pagrindu bus
vertinami visi visuomeniniai santykiai, atsirandantys šiai visuomenei
plėtojantis kaip informacinei. Tokia praktika egzistuoja anglosaksų tei-
sės tradicijos kraštuose ir šiandien. Visuotinai taikant tokį visuomenės
plėtros vertinimo metodą, kiekvienas informacinės visuomenės subjek-
tas, prieš vienaip ar kitaip elgdamasis, savo poelgį vertins moralinių
imperatyvų aspektu ir supras, kad juos peržengus teisinės valstybės
visuomenė reaguos pagrįstai ir taikys teisinius metodus.

Paneigdami moralinių normų universalumą ir eliminuodami tų
normų formuluojamus imperatyvus iš teisės (o tai yra būdinga pozity-
viajai teisei), paliekame teisinę ir informacinę visuomenes konkuruoti,
numatydami akivaizdžią tikslų prieštarą.
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1. POLITINĖS TOLERANCIJOS SAMPRATA IR
    UGDYMO PRIELAIDOS

Daugelis šiuolaikinių tolerancijos tyrinėtojų išskiria asmeninę, so-
cialinę, politinę, teisinę tolerancijos sritis ir atkreipia dėmesį į kiekvie-
nos iš jų specifiką bei reikšmę modernios demokratijos raidai. Politinei
tolerancijai čia tenka ypač svarbus vaidmuo, nes tolerantiškos visuome-
nės raida neįmanoma be tam tikrų esminių tolerancijos principų įgyven-
dinimo valstybinio valdymo sferoje.

Istoriniu požiūriu politinės tolerancijos principų raidai reikšmingi li-
beralizmo pradininkų J. Lockeo, J. S. Millo ir kitų autorių darbai, ku-
riuose tolerancija suvokiama kaip esminis laisvos visuomenės kompo-
nentas, kaip būtina laisvų bei lygiateisių piliečių bendradarbiavimo są-
lyga. Realizuodama minties laisvę, tolerancija sukuria prielaidas inte-
lektinei pažangai, o drauge ir neprievartinei visuomenės kaitai, sociali-
nei pažangai. Tačiau istorijos tėkmėje būta ir bandymų suabejoti tole-
rancijos vertingumu: neomarksistinės pakraipos mąstytojai teigė, kad
tolerancija tėra apgaulinga valdančiųjų klasės manipuliavimo liaudimi
priemonė, faktiškai padedanti išlaikyti esamą status quo [1]. Fašistinis,
komunistinis ir kitoks totalitarizmas iš esmės neigė politinės tolerancijos
galimybę.

Dauguma šiuolaikinių užsienio (L. C. Bollinger, J. Horton, P. King,
K. R. Popper, J. Rawls) bei Lietuvos mokslininkų (K. Girnius, R. Pleč-
kaitis ir kt.) atkreipia dėmesį į ypač svarbų tolerancijos vaidmenį užtik-
rinant žmogaus teises ir kitas esmines demokratijos vertybes. Šiandien
politinė tolerancija dažniausiai suvokiama kaip demokratinėms visuo-
menėms būdingų pilietinių laisvių ir teisių (žodžio, spaudos, diskusijų,
susirinkimų organizavimo, jungimosi į partijas ir kitas organizacijas)
pripažinimas visuomenės mažumoms. Vakarietiškose demokratijose po-
litinės tolerancijos nuostata išlieka vyraujančia strategija siekiant visuo-
meninio teisingumo, kuris suvokiamas kaip nuolatinis procesas, kom-
promisų paieška, daugumos ir mažumų teisių derinimas.

Dėmesys taip pat atkreiptinas į tolerancijos sampratos paradoksa-
lumą: ši vertybė skatina pripažinti kitiems teisę daryti tai, kas gali būti
laikoma klaida ar blogiu. Todėl nuolat iškyla tolerancijos ribų problema,



IV skyrius. TOLERANCIJA IR PILIETIŠKUMO UGDYMAS GLOBALIZUOTOJE VISUOMENĖJE

109

kurią kai kurie teoretikai apibrėžia kaip užduotį atskirti tai, kas: 1. pri-
valoma toleruoti, 2. gali būti toleruojama, 3. netoleruotina. Vieningai
sutariama, kad neribota tolerancija visuomenės gyvenime sukeltų chaosą
ir paneigtų pati save. Todėl neturi būti toleruojama visuotinai pripažintų
asmens teisių bei laisvių pažeidimai, visuomenės vertybių naikinimas,
sunkūs nusikaltimai.

Be to, galima atskirti politinę toleranciją nuo pakantos. Politinė tole-
rancija skiriasi nuo politinės pakantos tuo, kad remiasi ne naudingumo
ar kitais trumpalaikiais motyvais, bet oponentų (ypač politinių mažumų)
teisės turėti savus politinius įsitikinimus pripažinimu ir gerbimu, laisva-
noriškai atsisakant jėgos priemonių (taip pat ignoravimo, išstūmimo,
bauginimo, diskriminacijos) panaudojimo kitaminčių veiklai nutraukti.

Tolerancijos empirinių tyrimų apžvalga. Vakarų šalyse tyrinėtos
įvairios tolerancijos sritys. Bene geriausiai žinomi klasikiniais laikytini
S. A. Stouffer 1955 m. [2] tyrimai, taip pat J. L. Sullivan, J. Piereson,
G. E. Marcus (1979, 1982), „mažiausiai mėgstamų“ grupių („least-
liked“ groups) metodologija pagrįsti tyrinėjimai [3]. Daugelis vėlesnių
tyrinėtojų Vakarų šalyse siekė ne tik sukurti patikimas ir validžias tole-
rancijos būklės įvertinimo skales, bet ir ieškojo apibendrintų toleran-
tiškos visuomenės kriterijų, vykdė sinchroninius bei diasinchroninius
longitudinius tarptautinius tyrimus, ieškojo koreliacijų tarp specifinių
tolerancijos apraiškų ir įvairiausių kitų veiksnių, tokių kaip amžius,
lytis, tautybė, išsilavinimas, kognityvinė branda, savigarba ir t. t.

Tokius išsamius ir įvairiapusiškus tolerancijos tyrinėjimus ir šiandien
skatina lūkesčiai, kad brandi tolerancija taps visuotinai priimta pamatine
vertybe ir esmine taikos kultūros bei tolesnio demokratiškos visuomenės
raidos prielaida. Remiantis daugelio tyrinėtojų darbais galima manyti,
kad šiandien tolerancija, kaip pagarba asmens autonomijai, jau yra bū-
dingas vakarietiško tipo demokratinių visuomenių bruožas. Vis dėlto
galima išskirti bent keturias ryškesnes šiuolaikines tolerancijos koncep-
cijas, savitai aiškinančias tolerancijos reikšmę demokratinės visuomenės
raidai:

1. „Liaudies“ teorija, pagal kurią stabili demokratija įmanoma tik
ten, kur visuomenės dauguma pritaria pagrindinėms pilietinėms
laisvėms ir yra pasirengusi jas ginti.

2. „Elito“ teorija, kurios šalininkų požiūriu, demokratijos stabilumą
užtikrina ne liaudies, bet visuomenės elito tolerantiškumas.

3. „Pliuralistinės netolerancijos“ teoretikų požiūriu, pliurali, nekon-
centruota netolerancija visuomenei grėsmės nekelia tol, kol nėra
visuotinai nemėgstamos žmonių grupės.
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4. „Kultūrinio konformizmo“ sąvoką vartojantys mokslininkai atkrei-
pia dėmesį į tai, kad kai kuriose visuomenėse, ypač neseniai pasi-
rinkusiose demokratinio vystymosi kelią, užmaskuota netoleran-
cija gali nuslopinti politinę opoziciją, apriboti visuomenės narių
pilietines teises ir paskatinti neigiamas kultūrinio konformizmo
apraiškas [4].

Lietuvoje politinės tolerancijos ypatumai anksčiau išsamiai tyrinėti
nebuvo, nors kai kurių kitų, pvz., J. Lakio ir bendradarbių [5], tyrimų
rezultatai parodė, kad tolerancijos Lietuvoje stokojama. Kadangi tole-
rancijos, kaip moralinės, socialinės ir politinės vertybės ugdymo pro-
blema skatina sutelkti dėmesį į mentališkai ir visuomeniškai besifor-
muojančią asmenybę, tyrimo objektu pasirinkta Lietuvos jaunimo (vy-
resniųjų moksleivių) tolerancijos ypatumai. Tyrimo tikslas – atskleisti
esmines tolerancijos ugdymo prielaidas. Tyrimo metodai – atskirų tole-
rancijos apraiškų, tolerantiško žmogaus savybių bei tolerantiško elgesio
aprašai, V. Franklio prasmės, M. Rokeach autoritarizmo, dogmatizmo ir
mąstymo lankstumo testai, klausimynai ir kt. Šio straipsnio tikslas –
aptarti politinės tolerancijos sampratą bei atskleisti kai kurias vyresniųjų
moksleivių tolerancijos ugdymo prielaidas.

Tyrimo metodika. Remiantis psichologų, edukologų ir kitų toleran-
ciją empiriškai tyrinėjusių mokslininkų darbais buvo parengta tyrimų
metodika, kurią sudarė iš viso 8 aprašai, klausimynai bei testai. Tiriant
X – XII klasių vilniečių moksleivių tolerancijos sklaidos ypatumus kog-
nityviniu, emociniu bei elgesio aspektais, buvo remtasi šio amžiaus
tarpsnio moksleivių tolerancijos teoriniu bei empiriniu modeliu [6].

Siekiant įvertinti vyresniųjų moksleivių tolerancijos sampratą, buvo
tirtas respondentų požiūris į įvairias tolerancijos apraiškas ir šio požiūrio
pagrįstumas. Tuo tikslu respondentų buvo paprašyta nurodyti, kurios iš
sąraše pateiktų tolerantiško žmogaus savybių jiems yra svarbiausios ir
kodėl jie taip mano (tiriamiesiems buvo palikta galimybė papildyti jiems
pateiktą tolerantiško žmogaus savybių aprašą, įrašant kitas, jų nuomone,
svarbias, tolerantiško žmogaus savybes). Be to, buvo paprašyta mokinių
savarankiškai apibrėžti toleranciją. Šie metodai leido įvertinti ne tik res-
pondentų tolerancijos sampratą, bet ir jų moralinių samprotavimų lyg-
menį.

Tyrimo metu siekta gauti duomenų apie tuos vyresniųjų mokinių
mąstymo ypatumus, kurie gali būti susiję su jų tolerancijos samprata ir
šios vertybės praktiniu įkūnijimu. Todėl buvo pasinaudota M. Rokeacho
mąstymo lankstumo, autoritariškumo bei dogmatiškumo klausimynais
[7], leidžiančiais netiesiogiai įvertinti respondentų politinės tolerancijos
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būklę (yra pastebėta, kad polinkis nelanksčiai, autoritariškai, dogmatiš-
kai, etnocentriškai mąstyti yra atvirkščiai proporcingas tolerantiškumui).
Minėti klausimynai yra standartizuoti, o jų validumas bei patikimumas
patikrinti daugelyje vakarų šalių. Lietuvoje iki šiol buvo pritaikyti tik
kai kurie iš jų, pavyzdžiui, „dogmatiškumo“ skalė buvo panaudota ti-
riant Seimo narių polinkį dogmatiškai mąstyti (1996 m.).

Lietuvos vyresniųjų moksleivių tolerancijos tyrimui buvo atrinkta
dalis M.Rokeacho metodikos klausimų, iš jų 13 buvo skirta moksleivių
polinkiui į autoritarišką mąstymą įvertinti, 5 – polinkiui į dogmatiškumą
ir 3 – mąstymo lankstumui įvertinti. Iš viso šioje užduotyje tiriamie-
siems buvo pateiktas 21 klausimas, o gauti atsakymai įvertinti balais
ranginėje skalėje.

Be to, tyrimo metu domėtasi respondentų tolerantiško elgesio ypa-
tumais, jų sąsajomis su įvairiais psichologiniais bei sociopedagoginiais
veiksniais. Tikėtasi, kad tyrimo rezultatai leis atsakyti į klausimą, kokiu
laipsniu tam tikri veiksniai yra susiję su vyresniųjų moksleivių toleran-
cijos raidos ypatumais ir kokios šių veiksnių tarpusavio sąsajos, todėl
apdorojant tyrimo duomenis buvo sudarytos absoliučių dydžių bei pro-
centinio pasiskirstymo dažnumų lentelės, atlikta koreliacinė, faktorinė
analizė, rezultatų patikimumo skaičiavimai bei kitos statistinės analizės
procedūros.

Tyrimo rezultatai. Paaiškėjo, kad ne visiems tyrime dalyvavusiems
moksleiviams tolerancijos sąvoka yra pakankamai aiški. Pasitaikė at-
vejų, kai pavieniai net XI kl. moksleiviai teigė visiškai nežiną, ką ši są-
voka reiškia. Vis dėlto beveik pusė moksleivių teisingai suvokė toleran-
cijos esmę ir pateikė gana išsamius šios vertybės apibrėžimus, išskir-
dami svarbias tolerancijos apraiškas: lygiateisiškumą, dėmesingumą,
lankstumą, taikingumą ir jų empirinius požymius, kaip pagarba kitoniš-
kai nuomonei, prievartos vengimas, pastangos suprasti kitą žmogų ir jo
neįžeisti, nepasmerkti. Džiugina tai, kad dauguma moksleivių toleranci-
jos pagrindu laikė pagarbą žmogui ir netapatino tolerancijos su indife-
rencija.

Remiantis tyrimo duomenimis, galima manyti, kad dauguma moks-
leivių gana teisingai įžvelgia daugelio tolerancijos rodiklių svarbą (1
pav.).

Tiriamieji ypač pabrėžė lygiateisiškumo (atsižvelgimo į kito žmo-
gaus poreikius ir interesus, kitų žmonių teisių nepažeidinėjimo) bei
lankstumo (sutarimo su aplinkiniais žmonėmis siekimo, prisitaikymo
neatsisakant savo svarbiausių vertybių) reikšmę. Tuo tarpu taktiškumo
(kraštutinumų vertinant ir kritikuojant kitus žmones vengimo, stengi-
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mosi numatyti savo būsimų veiksmų pasekmes) reikšmę suvokti jiems
sekėsi sunkiau. Taip pat pastebėta, kad tiriamieji moksleiviai prieštarin-
gai vertina dėmesingumo bei taikingumo reikšmę. Pabrėžiama kito
žmogaus išklausymo, vengimo naudoti prievartą svarba, tačiau nepa-
kankamai įvertinama vertingų dalykų ieškojimo kitų žmonių nuomo-
nėse, požiūriuose ir elgesyje bei nepasidavimo pykčiui reikšmė. Paste-
bėtina, kad merginos dažniau už savo bendraamžius pabrėžė vertingų
dalykų ieškojimo kitų žmonių nuomonėse, įsitikinimuose, elgesyje bei
atsižvelgimo į kito žmogaus poreikius bei interesus svarbą.

1. pav. Vyresniųjų klasių moksleivių tolerancijos apraiškų reikšmės
suvokimo ypatumai proc.

Sunkiausia tiriamiesiems buvo teisingai įžvelgti atlaidumo (nuos-
kaudų pamiršimo) bei kantrumo (sunkumų ir nemalonumų ištvėrimo)
reikšmę. Nors daugelis respondentų teisingai nurodė kaip svarbius kitus
šių tolerancijos rodiklių empirinius požymius (nekeršijimą bei neskubė-
jimą pasmerkti kitus žmones), tačiau moksleivių samprotavimuose apie
jų (ypač kantrumo) svarbą buvo pastebėta ypač daug prieštaravimų.
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Samprotaudami apie lygiateisiškumo svarbą daugelis tiriamųjų pa-
brėžė, kad visi žmonės yra lygūs, vertingi ir verti pagarbos, o jų teisės
vienodos („būdamas tolerantiškas, nežiūri tik kas tau svarbu, bet ir kas
svarbu kitiems“ „tavo teisės yra lygiai tokios pačios“), taip pat paste-
bėjo, kad tik lygiateisiški santykiai atitinka žmogaus asmens orumą
(„pažeistos (kitų) teisės atima dalelę tavo vertės net prieš tave patį“),
nors kai kurių respondentų samprotavimai parodė, kad lygiateisiškumo
principo prasmė jiems nėra visai aiški ir ne visada pavyksta jo praktiškai
laikytis.

Taikingumo svarba daugeliui tiriamųjų abejonių nekėlė („labai
svarbu visus reikalus spręsti taikiai“). Taip pat daugelis mokinių smerkė
prievartos naudojimą („viską galima išspręsti be prievartos“, „prievarta
negalima nieko išspręsti, tik pakenkti“), nurodydami, kad prievartos ne-
naudojimas – tai, „savaime suprantama prievolė“, „tai tik pirmas žings-
nis į toleranciją“ ir pan. Tačiau būta ir kitokių nuomonių, pavyzdžiui,
„ne visi žmonės supranta geruoju“ arba, „prievarta (turėtų būti) naudo-
jama tada, kai jos reikia apsigynimui, o tolerancija čia ne prie ko“ (XII
kl.). Ypač nelengvai tiriamiesiems sekėsi teisingai įžvelgti ryšį tarp tai-
kingumo ir nepasidavimo pykčiui, todėl daugelis jų nurodė, kad nėra
svarbu stengtis nepasiduoti pykčiui („ne kiekvienas žmogus yra toks
tvirtas, kad nepasiduotų pykčiui“, „kartais geriau pyktį išlieti, o ne
kaupti“, „reikia kada nors išlieti pyktį“, „kaupiamas pyktis gali sprogti“
ir pan.).

Dar sunkiau tiriamiesiems buvo teisingai įžvelgti kantrumo reikšmę.
Daugelis jų nesuprato, kad tolerancija neįmanoma, nepajėgiant kantriai
ištverti dėl kitų žmonių veiklos mums iškylančius sunkumus bei nepato-
gumus („tai neturi nieko bendra su tolerancija“, „sunkumų ištvėrimas –
kiekvieno asmeninis reikalas, dažnai nesusijęs su kitais žmonėmis, taigi
ir tolerancija“). Tačiau dauguma respondentų išreiškė įsitikinimą, kad
būtina neskubėti smerkti kitus žmones („negalima smerkti žmogaus, jo
gerai nepažįstant“, „žmogus gali būti ne toks, koks pasirodė iš pirmo
žvilgsnio. Ir iš viso nereikia skubėti smerkti žmogaus“, „iš pradžių rei-
kia pažvelgti į save iš šalies ir, be to, niekas neturi teisės smerkti kitų“ ir
pan.).

Nors apie trečdalis tyrime dalyvavusių mokinių nepritarė keršijimui,
daugeliui jų buvo ypač sunku teisingai suvokti atlaidumo (nekeršijimo
bei nuoskaudų pamiršimo) reikšmę. „Visada reikia atsiminti apie jas
(nuoskaudas)“, „reikia keršyti, ir tiek“, „aš nemanau, kad pamiršti nuos-
kaudas yra gerai ir kad tai reiškia toleranciją“, – teigė kai kurie respon-
dentai. Kai kurių mokinių išsakyti samprotavimai atskleidė, kad, jų po-



GLOBALIZACIJA: TAIKOS KULTŪRA, ŽINIŲ VISUOMENĖ, TOLERANCIJA

114

žiūriu, nuoskaudų pamiršimas tėra asmeninis reikalas, nesusijęs su tole-
rancija. Dar kiti pabrėžė, kad atleisti yra labai sunku („kai tau žmogus
padarė ką nors negero, nemalonaus, pamiršti nuoskaudas kartais sunku“,
„kartais žmogus būna taip įskaudintas, kad jam neįmanoma pamiršti
nuoskaudų“, pamiršdamas nuoskaudas, ir toliau būsi žeminamas, reikia
mokėti kovoti už save”, „kartais reikia atkeršyti, kad kitas žmogus su-
prastų savo klaidą“, nuoskaudas pamiršti nebūtina, reikia tik susilaikyti
nuo keršto“ ir pan.) arba teigė, kad atlaidumas nėra svarbus, nes, ,laikui
bėgant ir taip pamirši tas nuoskaudas”. Be to, kai kurių mokinių mintys
atskleidė visai kitokį, krikščionišką, požiūrį į atlaidumą: „Kai neker-
šiju…, nuo širdies akmuo nukrenta ir įkvepiu gaivaus oro“, „tik būda-
mas atlaidus kitiems žmonėms, žmogus elgiasi teisingai, nes kerštas ir
pyktis nieko nepakeis, tik trukdys gyventi“.

Teisingai suvokti taktiškumo svarbą mokiniams sekėsi geriau. Tačiau
daugeliui buvo sunku įžvelgti atsakomybės už savo bei kitų žmonių
veiksmus reikšmę: „nebūtina mums numatyti veiksmų pasekmes, nes
mes toleruojame ką nors, o ne darome ką nors blogo“, „žmogus negali
numatyti savo elgesio pasekmių“. Įdomu, kad vaikinai pastebimai tei-
singiau negu jų bendraamžės įžvelgė atsakomybės už savo veiksmus
reikšmę („jei nekreipsim dėmesio į pasekmes, bus blogai“ ir pan.).

Palyginus merginų ir vaikinų tolerancijos reikšmės suvokimo ypatu-
mus paaiškėjo, kad kito žmogaus išklausymo, vengimo naudoti prie-
vartą, nekeršijimo svarbą abiejų lyčių atstovai nurodė labai panašiai. Vis
dėlto merginos teisingiau už savo bendraamžius suvokė lygiateisiškumo
(ypač atsižvelgimo į kito žmogaus poreikius bei interesus), dėmesin-
gumo ir kt. reikšmę, o vaikinams pavyko teisingiau įžvelgti kai kurių
kantrumo, taikingumo, atlaidumo bei taktiškumo požymių (sunkumų ir
nemalonumų ištvėrimo, nepasidavimo pykčiui, nuoskaudų pamiršimo ir
ypač stengimosi numatyti savo būsimų veiksmų pasekmes) reikšmę. Ir
vieniems, ir kitiems sunkiausia buvo teisingai įžvelgti atlaidumo (nuos-
kaudų pamiršimo) bei kantrumo (sunkumų ir nemalonumų ištvėrimo)
reikšmę.

Ar daug vyresniųjų klasių moksleivių yra linkę mąstyti netolerantiš-
kai – nelanksčiai, autoritariškai ir dogmatiškai? (2 pav.)

Tyrimas parodė, kad 16 – 17 proc. visų tyrime dalyvavusių mokslei-
vių nėra linkę mąstyti dogmatiškai ir nelanksčiai, tačiau apie 6,5 proc.
mąsto ypač nelanksčiai, autoritariškai ir dogmatiškai. Koreliacinė ana-
lizė atskleidė, kad šie moksleiviai taip pat daug blogiau suvokia įvairių
tolerancijos apraiškų (ypač atsižvelgimo į kitų žmonių poreikius ir inte-
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resus, vengimo naudoti prievartą) reikšmę, be to, jie dažniau pasielgia
netolerantiškai su bendraamžiais, tėvais ir mokytojais.

2 pav. Vyresniųjų klasių moksleivių polinkis į mąstymo dogmatiškumą,
autoritariškumą bei nelankstumą proc.

Remiantis gautais duomenimis, galima manyti, kad tik truputį dau-
giau kaip pusės respondentų mąstymas gali būti laikomas pakankamai
lanksčiu. Pavyzdžiui, 39,7 proc. visų tiriamųjų nurodė, kad jiems nepa-
tinka, kai tenka prisitaikyti prie naujos ir neįprastos situacijos, o 44,1
proc. pritarė teiginiui, kad „galima rasti vieną patį geriausią būdą dauge-
liui problemų išspręsti” (tik 18,6 proc. su šiuo teiginiu nesutiko).

Užfiksuota, kad apie pusė tyrime dalyvavusių jaunuolių yra linkę į
autoritariškumą – net 46,0 proc. neprieštaravo teiginiui, kad „paklusnu-
mas ir pagarba autoritetui yra svarbiausias dalykas, kurį turi išmokti
vaikas“ ir net 47,4 proc. sutiko su teiginiu „labiau negu įstatymų ir poli-
tinių programų mūsų šaliai reikia keleto drąsių, nepailstančių, pasiau-
kojusių lyderių, į kuriuos žmonės galėtų sudėti savo viltis“.

Kiek žemesnis pasirodė moksleivių polinkio į dogmatiškumą laipsnis
(užfiksuota, kad šis polinkis būdingas tik maždaug trečdaliui respon-
dentų). Vis dėlto 48,6 proc. nesugebėjo įžvelgti vidinio prieštaravimo
tarp dviejų teiginių: „aukščiausia valdymo forma yra demokratija, o
aukščiausia demokratijos forma yra iš pačių protingiausių žmonių suda-
ryta vyriausybė“. Žinoma, įtakos šiam rezultatui galėjo turėti ir moks-
leivių kompetencijos visuomenės moksluose trūkumas, tačiau kitų testo
punktų rezultatai patvirtino bendrą tendenciją mąstyti dogmatiškai: 51,9
proc. tiriamųjų nurodė, kad, ,daug žmonių nesupranta, kas jiems yra
gera”; net 58,5 proc. – kad, ,mano kraujas užverda, kai kitas žmogus už-
sispiria ir atsisako pripažinti savo klaidą”. Penktadalis tiriamųjų (20,7
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proc.) pritarė teiginiui, ,tam, kad įgyvendintum idealą, kuriuo tvirtai tiki,
kartais būtina panaudoti jėgą ir prievartą” (šiam teiginiui ryžtingai ne-
pritarė 41,9 proc. respondentų).

Analizuojant tyrimo rezultatus galima pritarti jame naudotų klausi-
mynų autoriaus M. Rokeacho teiginiams, kad daugelis netolerancijos
apraiškų yra susijusios ne tik su konkrečiomis negatyviomis nuostato-
mis, bet ir su žmogiškojo mąstymo netobulumu, kuris gali pasireikšti
kaip įvairūs mąstymo supaprastinimai, polinkis aplinką vertinti pagal
įprastus standartus, žmones skirstyti į „savus“ ir tam tikrą grėsmę ke-
liančius „svetimus“. Panašų moksleivių polinkį atsiriboti nuo neįprastų
kultūrinių reiškinių, mažiau bendrauti su kitokiais (neįgaliaisiais, keis-
tuoliais, mokytojų numylėtiniais, kitos tautybės, karštai tikinčiais ir
pan.) moksleiviais taip pat yra pastebėjęs J.Lakis [5] ir kiti panašius ty-
rimus atlikę mokslininkai.

Mūsų tyrimo tikslas buvo ne tik konstatuoti Lietuvos jaunimo tole-
rancijos būklę, bet ir ieškoti šios būklės koregavimo prielaidų. Tokias
prielaidas siekta atskleisti atliekant koreliacinę analizę, kuri užfiksavo
nemažai nelabai stiprių, tačiau statistiškai reikšmingų (p < 0,01) sąsajų
tarp vyresniųjų moksleivių tolerancijos sampratos, emocinių išgyve-
nimų, elgesio ir humaniškų santykių su jiems svarbiais suaugusiais ir
bendraamžiais patirties, asmenybės santykio su savimi bei veikla, netgi
gyvenimo prasmės suvokimo ypatumų.

Tikrinant šias prielaidas tolerancijos ugdymo projektų metu paste-
bėta, kad net per gana trumpą laiką įmanoma pastebimai patobulinti vy-
resniųjų moksleivių tolerancijos sampratą, tačiau koreguoti mąstymo
ypatumus ar pasiekti stabilius tolerantiško elgesio pokyčius yra gerokai
sunkiau. Tai reiškia, kad susipažinę su tolerancijos vertybės istorine
raida ir jos šiuolaikinėmis interpretacijomis, o ypač patys imdamiesi ini-
ciatyvos spręsti tolerancijos problemą, jaunuoliai gana greitai įgyja
kompetencijos diskutuoti politinės, socialinės, moralinės tolerancijos
temomis, o pakartotiniai tolerancijos testai atskleidžia tobulesnę, bran-
desnę tolerancijos sampratos būklę. Kartu reikia konstatuoti faktą, kad
dauguma užsienio (taip pat ir Lietuvos) tyrinėtojų kol kas yra užfiksavę
tik gana nežymius pedagogiškai paskatintų moksleivių tolerantiško el-
gesio ar mąstymo ypatumų pokyčius. Maža to, yra net pastebėta, kad
apie 7 proc. visų eksperimentuose dalyvaujančių jaunuolių yra gana „at-
sparūs“ pedagogų ir net jaunimo projektų auklėjamajam poveikiui [8] ir
ypač atkakliai laikosi savo netolerantiškų nuostatų arba po korekcinių
projektų šios nuostatos dar sustiprėja.
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***

Politinė tolerancija gali būti suprantama kaip strategija, įtvirtinanti
individų ir jų grupių pilietines laisves: sąžinės bei žodžio laisvę (reiš-
kiančią laisvę ne tik laisvai mąstyti, bet ir savo įsitikinimus viešai
skelbti), teisę išsaugoti savo tapatumą, organizuoti susirinkimus, de-
monstracijas, burtis į partijas bei kitas visuomenines organizacijas. Ši-
taip suprastos tolerancijos tikslas – socialinis teisingumas, kurio sie-
kiama interesų derinimo ir kompromisų paieškos būdu.

Lietuvos jaunimo tolerancijos tyrimai leidžia manyti, kad iki šiol
stokojama brandžios tolerancijos sampratos, stabilaus tolerantiško elge-
sio apraiškų ir, svarbiausia, kai kurių esminių tolerantiškos asmenybės
raidos prielaidų. Vis dėlto edukologiniai tolerancijos ugdymo tyrimai
leidžia manyti, kad remiantis tam tikrų sociopedagoginių bei psicholo-
ginių veiksnių sąveika galima patobulinti vyresniųjų moksleivių tole-
rancijos sampratą ir neatmeta galimybės per ilgesnį laikotarpį pasiekti
tolerancijos elgesio lygmeniu bei jai įtakos darančių vidinių veiksnių
būklės pokyčių.
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2. VERTYBINIŲ ORIENTACIJŲ KAITOS
    TENDENCIJOS

Problemos aktualumas

Turint galvoje neigiamą dvasinės krizės įtaką šių laikų piliečiui, ak-
tualu ypač daug dėmesio skirti jo dvasingumo raidai. Kaip orientacija į
dvasios pakilimą, nulemiantį asmenybės subrendimo lygį, jis tampa ir
reikšmingu taikos kultūros bei demokratijos egzistavimo pasaulyje ga-
rantu. Kaip asmenybės tobulumo išraiška, dvasingumas neatsiejamas
nuo dvasinių vertybių internalizacijos. „Dvasiniam asmenybės aktyvu-
mui, kylančiam iš spontaniškumo, vertybės suteikia konkretų istoriškai
sąlygotą turinį ir tikslus“, nurodo filosofas B. Kuzmickas [3]. Filosofo
K. Šerpečio nuomone, dvasingumas atspindi vertybių tipus, lemiančius
įvairių dvasingumo tipų realumą [6]. Žmogus dvasingas tiek, „kiek jis
yra priėmęs žmogiškąsias vertybes ir geba jomis vadovautis nukreipda-
mas, koreguodamas savo elgseną“ – teigia edukologas B. Bitinas [1].

Vadinasi, internalizuotos vertybės, funkcionuojančios asmenybėje
vertybinių orientacijų pavidalu (nuostatų, įsitikinimų, arba požiūrių, iš-
gyvenimų, dvasinių poreikių, siekimų ir pan.), ir parodo tikrąją dvasin-
gumo vertę. Kitaip tariant, vertybių internalizacijos, arba vertybių vir-
smo asmens vidiniu turiniu, vidine savastimi ar priėmimo žmogaus sie-
loje lygmuo atspindi dvasingumo lygmenį.

Taip supratus dvasingumo aktualumą ir jo ryšį su vertybių internali-
zacija, tyrimo objektu pasirinkta vertybinių orientacijų sklaida ir kaita
ankstyvoje jaunystėje. Tyrimo tikslas – atskleisti 17–18 m. jaunuolių,
besimokančių įvairių tipų mokyklose, dvasingumo raidos ypatumus ir
prielaidas. Tyrimo uždaviniai: 1) nustatyti šio amžiaus jaunuolių požiūrį
į dvasines vertybes; 2) apibūdinti jų emocinių išgyvenimų, turinčių ryšį
su šiomis vertybėmis, ypatumus; 3) atskleisti vertybių praktinio realiza-
vimo pobūdį; 4) apibrėžti dabartinės jaunosios kartos dvasinio tapsmo
kaitos tendencijas; 5) išryškinti pozityvių dvasinių pokyčių sužadinimo
ir valdymo galimybes ankstyvoje jaunystėje. Tyrimo metodai: požiūrių
ir elgesio aprašai, testai (nebaigtų sakinių, emocinių išgyvenimų), klau-
simynai ir kt. Buvo ištirti 477 jaunuoliai.
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Požiūrių į dvasines vertybes pokyčiai

Nagrinėjant vertybines orientacijas visų pirma norėta atskleisti šio
amžiaus jaunuolių požiūrį į dvasines vertybes. Teigiamas (palankus) po-
žiūris laikytas vienu iš reikšmingiausių internalizacijos rodiklių, atspin-
dinčių vertybių funkcionavimą asmenybiniu lygmeniu. Kartu manyta,
kad požiūrio palankumą itin aiškiai rodo: 1) konkrečios vertybės pripa-
žinimo laipsnis (vertybė įvardijama kaip labai svarbi, svarbi, nelabai
svarbi ar visai nesvarbi) ir 2) jos svarbumo įprasminimo lygis (kodėl ji
laikoma svarbia).

1 pav. Teigiamas požiūris į vertybes proc.

Lyginamoji duomenų analizė (1 pav.) rodo, kad dauguma 1998 m.
ištirtų jaunuolių (net nuo 75,4 iki 93,7 proc.) pirmiausia linkę pripažinti
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meilės, atsakingumo, orumo ir jautrumo svarbą. Tai pozityvus reiškinys,
nes šios vertybės įeina į dvasingumo turinio branduolį. Be to, svarbio-
mis vertybėmis tiriamieji laiko ir sąžiningumą, toleranciją, tikėjimą ir
grožį. Skirtumas tik tas, kad viena kuri vertybių apraiška vertinama dau-
giau, o kita – daug mažiau, o tai rodo ir silpnesnį jų pripažinimo laipsnį.
Vertinimų skirtingumas taip pat leidžia manyti, kad šiems tiriamiesiems
tiesos sakymas yra daug svarbesnis dalykas už nepakantumą bet kokiam
aplaidumui, o intelektualumas – už interesų derinimą, pasitikėjimas sa-
vimi – už tikėjimą Dievu ir humoras bei tvarka – už grožio pajautimą.
Kūrybiškumas ir altruizmas – dar mažiau svarbios vertybės, o ypač atvi-
rumas ir aukojimasis.

Pasirodo, kad 2001 m. ištirtų jaunuolių požiūris į minėtas vertybes
nedaug skiriasi. Tiesa, statistinė analizė parodė, kad reikšmingesni tei-
giami pokyčiai įvyko jaunuolių požiūryje į pagarbą (apie 9 proc. dau-
giau jų pripažino šios vertybės svarbą). Neigiami – požiūryje į aukoji-
mąsi (kaip altruizmo išraišką), į pasitikėjimą savimi (kaip tikėjimo iš-
raišką) ir į prasmės ieškojimą (kaip išmintingumo apraišką). Požiūris į
toleranciją išliko beveik stabilus, nors lyg ir liudijantis šiek tiek palan-
kesnį interesų derinimo ir pakantumo svarbos įvertinimą. Taigi nors su-
gretinus 1998 ir 2001 m. jaunuolių požiūrius į dvasines vertybes paste-
bėti kai kurie vertinimų svyravimai, lyg ir atspindintys kai kurių verty-
bių svarbumo pripažinimo silpnėjimą, arba, priešingai, jo augimą, bet
dauguma jų nėra statistiškai reikšmingi. Todėl juos galima įvardyti kaip
tam tikrą nuomonių kaitą, bet tuo remiantis daryti griežtesnių išvadų kol
kas negalima.

Tyrimo metu siekta nustatyti, kaip jaunuoliai suvokia šių vertybių
prasmę, t.y., kuo motyvuoja jų svarbumo pripažinimą. Mat vertybių
įprasminimas daro įtaką jų praktiniam realizavimui, o ypač vertybių vir-
smui vyraujančiais elgesio bei veiklos motyvais. Dėl to asmens sugebė-
jimas suvokti gyvenimo ar kultūros reiškinių prasmes net tapatinamas su
dvasingumu.

Vertinimo kriterijumi pasirinktas vertybių prasmės suvokimo gilu-
mas. Jei tiriamasis, apibūdindamas vienos ar kitos vertybės prasmę,
orientuodavosi į kito asmens ir savo dvasinę gerovę, kurios padeda
siekti konkreti vertybė, tai jo prasmės suvokimas laikytas labai giliu (5);
į savo asmeninę gerovę, padedančią individui labiau save pažinti, iš-
skleisti bei save išreikšti ir taip tapti brandesne asmenybe – giliu (4); į
asmeninę gerovę, suteikiant jai hedonistinę, pragmatinę bei utilitarinę
prasmę – nelabai giliu (3); tik konstatuodavo vienos ar kitos vertybės
svarbumą arba ne iki galo ją atskleisdavo – negiliu (2); nieko nepasaky-
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davo apie vertybės svarbumą arba jį klaidingai interpretuodavo – labai
negiliu ar klaidingu (1).

2 pav. Vertybių esmės suvokimo ir prasmės įžvelgimo pokyčiai proc.

Sugretinus šiuo aspektu abiejų grupių tiriamuosius, nustatyti daug
reikšmingesni pokyčiai (x2 = 81,508, p < 0,001). Kaip matyti iš 2 pav.,
2001 m. pagausėjo jaunuolių, prasčiau suvokiančių dvasinių vertybių
prasmę. O tai rodo, kad sustiprėjo hedonistinė, pragmatinė bei utilitaris-
tinė vertybių prasmės interpretacija („man bus maloniau, patogiau,
lengviau ar naudingiau, jei aš būsiu pagarbus, pakantus, savarankiškas“
ir pan.). Vadinasi, į dvasines vertybes vis dažniau (net 27,7 proc.)
imama žvelgti kaip į hedonizmo ir pragmatizmo įrankį, o ne kaip į sa-
vojo „aš“ prasmingo teigimo ir brandinimo šaltinį. Tai jau pavojinga
tendencija, neigiamai veikianti asmens dvasinį tapsmą.

Emocinių išgyvenimų pokyčiai

Kadangi asmens santykis su vertybėmis yra ne vien racionalus, bet ir
emocinis, tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti jaunuolių emocinių iš-
gyvenimų kryptingumą. Panaudojus B. Dodonovo tyrimų metodiką ti-
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riamųjų buvo klausiama, kurie išgyvenimai jiems teikia didžiausią ma-
lonumą bei pasitenkinimą, o kurie – ne. Sugretinus 1998 ir 2001 m.
jaunuolių pasiskirstymą pagal jų subjektyvų požiūrį į savo išgyvenimus,
išryškėjo ne tik kurie iš jų yra patys maloniausi, bet ir tai, kas juos
sužadina (3 pav.).

3 pav. Emocinių išgyvenimų pokyčiai proc.

Taigi 1998 m. X–XI klasių mokiniams visų maloniausius išgyveni-
mus teikė: 1) praksinės emocijos, kurias sužadina darbo sėkmė, geri jo
rezultatai; 2) komunikacinės emocijos – bendravimas su gerbiamais ir
mylimais žmonėmis; 3) romantinės emocijos – nežinoma aplinka, vie-
tovė; 4) hedonistinės emocijos – gera fizinė savijauta, skanus maistas,
smagus poilsis, nevaržoma aplinka; 5) gloristinės emocijos – savo ver-
tės, pranašumo įrodymas; 6) altruistinės emocijos – gero darbo savo ar-
timiems (brangiems) žmonėms padarymas; 7) pugnistinės emocijos – ri-
zika, azartas, aštrūs pojūčiai, kova su pavojais; 8) gnostinės – susipaži-
nimas su naujais ir įstabiais mokslo faktais; 9) akizityvinės – naujų
daiktų įsigijimas ir kolekcionavimas; 10) estetinės emocijos – gamtos
bei meno kūrinių suvokimas.
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Vadinasi, ankstyvoje jaunystėje darbas, bendradarbiavimas ir nauja
aplinka – reikšmingi prasmingų išgyvenimų šaltiniai, teikiantys malonių
akimirkų šio amžiaus jaunuoliams. Tai teigiamai vertintini faktai. Ta-
čiau altruistinių, gnostinių ir ypač estetinių emocijų, sudarančių dvasinių
išgyvenimų šerdį, atsilikimas nuo hedonistinių ir pugnistinių aiškiai
rodo, kad ne tik gero darymas kitiems, bet ir menas, mokslas ir gamta
kol kas turi mažą reikšmę teigiamų išgyvenimų genezei.

Kiek pakito to paties amžiaus jaunuolių išgyvenimai po trejų metų?
Kaip rodo duomenys, 2001 m. rasta daugiau jaunuolių (net 9,4 proc.),
patiriančių malonius išgyvenimus (džiaugsmą, pasitenkinimą, viltį ir
pan.) padarius ką nors gera savo artimiesiems. Beveik tiek pat sumažėjo
jaunuolių, išgyvenančių romantines emocijas ir šiek tiek mažiau jų –
praksines. Tačiau ir praėjus trejiems metams mokslas, gamta ir menas
netapo teigiamų emocijų kėlimo šaltiniu ankstyvoje jaunystėje.

Elgesio kaita

Suprantama, žmogaus elgesys – tai pati realiausia ir objektyviausia
vertybių internalizacijos išraiška, parodanti aukštesnį jos lygį nei kog-
nityvinis ir emocinis lygmuo. Tad per elgesį labiausiai atsiskleidžia
žmogaus dvasinė branda ir vertė. Žinoma, žmogaus dvasinis atsisklei-
dimas priklauso nuo elgesio vertingumo, o ypač nuo jo moralumo ir sta-
bilumo, nes atliekami veiksmai gali būti geri arba blogi, atsitiktiniai arba
pastovūs ir pan.

Visa tai turint galvoje bandyta išsiaiškinti, kaip ir kokius veiksmus
linkę atlikti mūsų jaunuoliai, t. y., kiek jiems pasiseka praktiškai įkūnyti
vienas ar kitas dvasines vertybes savo gyvenime. Šiam tikslui buvo pa-
naudotas elgesio aprašas, apimantis veiksmus, atspindinčius vertybių,
anksčiau įtrauktų į požiūrių aprašą, praktinį įkūnijimo pobūdį. Tirti
moksleiviai buvo paprašyti atsakyti į klausimą, ar šiuo metu jiems daž-
nai pavyksta įgyvendinti šias vertybes taip, kaip jie to norėtų. Atsakymų
vertinimo kriterijus – tiriamųjų veiksmų stabilumas; kai moksleiviai nu-
rodydavo, kad konkrečius veiksmus jiems pasiseka atlikti labai dažnai,
tai jų elgesys, praktiškai įkūnijantis vienas ar kitas vertybes, laikytas la-
bai stabiliu (4); dažnai – stabiliu (3); retkarčiais – nelabai stabiliu (2);
labai retai ar beveik niekada – nestabiliu (1).

Kaip rodo palyginimo rezultatai (4 pav.), 1998 ir 2001 m. jaunuolių
elgesys skiriasi daugiau nei jų požiūriai ar išgyvenimai (užfiksuota daug
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statistiškai reikšmingų atitinkamų skirtumų). Duomenys taip pat rodo,
kad 2001 m. jaunuoliai taip pat daug dažniau buvo linkę vykdyti savo
pareigas ir sakyti tiesą. Be to, daliai jų dažniau pasisekė atrasti prasmę,
pasiaukoti darbui, būti ištikimiems. Tai pozityvūs pokyčiai. Prie negaty-
vių pokyčių tenka priskirti gana retai pasitaikančius grožio išgyvenimą,
kūrybiškumo pasireiškimą (ypač ko nors naujo, originalaus sukūrimą),
taip pat ir vienybės pajautimą, savo intelektualumo parodymą. Tas pats
pasakytina ir apie tolerantišką elgesį: 2001 m. nustatyta mažiau jaunuo-
lių, kuriems pasiseka elgtis pakančiai ir nors iš dalies atsižvelgti į kitų
žmonių interesus.

4 pav. Stabilus elgesys proc.
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***

Puoselėjant dvasingumą, kaip prioritetinę ugdymo įvairių tipų ug-
dymo bei švietimo institucijose vertybę, aktualu padėti jaunajai karta su-
sidaryti palankų požiūrį į meną ir mokslą. Kaip reikšmingi dvasinės
kultūros elementai, galintys tapti estetinių ir gnostinių išgyvenimų šalti-
niais, jie stiprintų jų sąlytį su grožiu, pažinimu, kūryba.

Be to, ne mažiau svarbu žadinti šiuolaikinio jaunimo altruistines ir
komunikacines emocijas, atsirandančias jiems patenkinant norą ne tik
sulaukti iš kitų paramos ir palaikymo, bet ir kitiems teikiant džiaugsmą
ir laimę. Pozityviai veikdamos žmogaus dvasinį pasaulį, šios emocijos
lengvintų jaunuolių socializaciją.

Žadinant teigiamą jaunimo požiūrį į dvasines vertybes (dorovines,
estetines, religines, pažintines), dėmesys atkreiptinas ne vien į šių verty-
bių svarbos pripažinimo lygį, bet ir į prasmės suvokimo lygį, savo
ruožtu lengvinantį asmens apsisprendimą siekti vertybių ir jas įkūnyti
konkrečiais veiksmais.
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3. PILIETIŠKUMO DIMENSIJOS DABARTIES
    PASAULYJE

Pilietinės visuomenės sąvoka vartojama jau daugiau nei du tūkstan-
čius metų ir jos turinio interpretacijos istorijos bėgyje keitėsi. Žodžių
pilietiškumas ir pilietinė visuomenė šaknies bendrumas tarsi garantuoja
glaudų ryšį. Tačiau patyrinėkime šių sąvokų santykį – atsitiktinis ar es-
minis jų ryšys, kinta jis ar ne? Ir kas yra pilietiškumas dabarties kon-
tekste?

Mūsų pasaulis nuolat keičiasi, pateikdamas mokslininkams vis naujų
klausimų. Dar XX amžiaus vidury žmonija „pastebėjo“ dešimtis (net
šimtus) problemų, kurios daro įtaką visos žmonijos gyvenimui arba ne-
gali būti išspręstos atskirų šalių pastangomis, ir pavadino jas globalinė-
mis. Tai ir nekontroliuojamas gyventojų skaičiaus augimas, visuomenės
susiskaidymas, socialinis neteisingumas, infliacija, nedarbo didėjimas,
energetinė krizė, neracionalus gamtos išteklių naudojimas, žmonių gy-
venamosios aplinkos degradavimas, tarptautiniai įtampos židiniai, mo-
ralinių vertybių žlugimas bei kitos. Nors kai kurios problemos buvo ži-
nomos ir anksčiau, bet tik šioje epochoje jos įgavo iki šiol neregėtą
mastą. O kaltas dėl to – pats žmogus. Romos klubo (politiškai neutra-
laus judėjimo, propaguojančio visuminį žmonijos problemų suvokimą
bei naudojančio sisteminį pasaulio poreikių ir išteklių modeliavimą) kū-
rėjas Aurelio Peccei atkreipė dėmesį, kad „žmogus nežino, kaip elgtis,
kaip būti tikrai šiuolaikiniu žmogumi. Ir ši ypatybė būdinga tik jam –
kitos rūšys neturi šios silpnybės. Tigras puikiai žino, kaip būti tigru. Vo-
ras gyvena taip, kaip gyvena vorai. Kregždė išmoko elgtis taip, kaip turi
elgtis kregždė. Gamtos išmintis padeda šioms rūšims nuolat reguliuoti ir
tobulinti savybes, kurios garantuoja išlikimą ir prisitaikymą prie besi-
keičiančių išorinių sąlygų. Ir pats jų egzistavimas yra jų pastangų sėk-
mingumo liudijimas. Bet staiga mokslo-technikos revoliucijos amžiuje
žmogus tampa jų mirtinu priešu, beveik visų planetos gyvybės formų
priešu arba tironu“ [9: 118]. Kita vertus, žmogus – tai ypatinga gyvybės
forma: racionali būtybė, kurios specifinis išlikimo būdas susijęs su
moksliniu tikrovės pažinimu. (Pabandykime įsivaizduoti mūsų gyve-
nimą be mokslo ir technikos laimėjimų…). Tačiau, A. Peccei nuomone,
kultūriniu požiūriu žmogus nespėja ir nesugeba adaptuotis prie to pa-
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saulio, kurį jis pats ir keičia. Vadinasi, problemos šaknys slypi pačiame
žmoguje, ir jos sprendimo reikia ieškoti ten pat.[9: 43] Nors kas žino,
kodėl žmogus taip skuba ir visapusiškai neapskaičiuoja mokslo laimė-
jimų poveikio?

Vėliau nepaprastai išauga informacijos ir žinių vaidmuo visuomenės
gyvenime, plėtojasi mass media, kitaip – žiniasklaida (informacijos per-
davimas grupei žmonių vienu metu specialiomis priemonėmis), suku-
riama globalinė informacinė erdvė, garantuojanti efektyvią informacinę
žmonių sąveiką, jų priėjimą prie pasaulinių informacinių išteklių, jų po-
reikių informacijai patenkinimą, ir prasideda globalizacijos era.

Lietuvoje kol kas ne tiek daug kalbama apie globalizaciją ir jos įtaką
ekonominiam, socialiniam ir kultūriniam gyvenimui. Tačiau globaliza-
cijos reiškiniai Lietuvoje taip pat vyksta ir kuo geriau juos suvoksime,
tuo adekvačiau vertinsime.

Kas yra globalizacija? Ar ji – natūralus procesas? Optimistai globali-
zacijoje įžvelgia pirmiausia naujas galimybes – globalių komunikacijų,
kelionių ir globalios gamybos dėka. Ir mokslininkų susidomėjimas glo-
balizacija nemažas: pavyzdžiui, vien tik 1998 metais pasirodė 589 kny-
gos bei daugiau nei du tūkstančiai straipsnių apie šią problemą. Žinoma,
nėra lengva sutarti ir dėl vienodos globalizacijos sampratos, ir dėl paties
proceso pradžios: vieni mano, kad globalizacijos pradžia sutampa su
žmonijos istorijos pradžia, kiti ją sieja su XVI amžiaus įvykiais (kapita-
lizmas Europoje), treti pradžios ieško po Antrojo pasaulinio karo, bran-
duolinės eros laikais arba 1970–1980 m. Tačiau nustatyta, kad anglų
kalbos žodis globalizacija pradėtas vartoti nebe senąja prasme (global –
globalinis, visuotinis, universalus) apie 1960 metus [3: 5].

Nors globalizacijos apibrėžimų daug ir įvairių, bet daugelis pirmiau-
sia dėmesį kreipia į ekonominį aspektą: pavyzdžiui, „Globalizacija yra
pasaulio valstybių ūkių ir visuomenių integravimasis, intensyvėjantys
tarpusavio ryšiai“, kurie gali būti įvairiausi, pradedant prekyba, investi-
cijomis ir baigiant žmonių, pinigų ir informacijos srautais [8] arba
„Globalizacija – tai laisvas kapitalo, prekių, paslaugų ir darbo jėgos ju-
dėjimas pasaulyje, kompanijoms yra sudaromos vienodos veikimo sąly-
gos įvairiose pasaulio šalyse“ [2]. Iš tiesų globalinis ekonominis ben-
dradarbiavimas jau yra pasiekęs tokį lygį, kad keičia tarptautinių santy-
kių taisykles, o auganti tarpusavio priklausomybė (interdependance) di-
dina ir bendradarbiavimą. Bet vargu ar šitoks („ekonominis“) požiūris
laikytinas pakankamu, nes paprastas linijinis aiškinimas retai tinka so-
cialiniams fenomenams, o ypač tokiems prieštaringiems kaip globaliza-
cija, apie kurių pasekmes yra tik spėliojama, arba net abejojama, ar ji
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vyksta. Todėl, neieškodami tobulo apibrėžimo, nes vienareikšmiškai
apibrėžti daugiaplanę sąvoką neįmanoma, pasinaudokime šia samprata:
globalizacija yra informacinių technologijų, produktų ir sistemų išpli-
timo po visą pasaulį procesas, susijęs su ekonomine ir kultūrine integra-
cija. Juk būtent informacinių technologijų vystymasis – svarbiausia pro-
ceso sąlyga, kuriai esant didėja ekonominė tarpusavio priklausomybė,
apribojamos užsienio politikos įgyvendinimo priemonės ir nacionalinių
valstybių suverenitetas ir kita.

O kai globalizacijos procesas paliečia kultūrą (glaudžiai susijusią su
ekonomika), atsiranda naujų kasdieninio žmonių elgesio modelių, skati-
nančių pajusti, kad visi žmonės gyvena viename pasaulyje, tai ir sudaro
sąlygas tradicinių kultūrų integracijai. Tačiau nereikėtų per daug su-
reikšminti laisvos rinkos dėsnių, konkurencijos ir kitų veiksnių, nes nors
kismas – svarbus mūsų gyvenimo aspektas, bet kas nusprendė, kad glo-
balizacijos procesas tikrai implikuoja neišvengiamą kultūrinių skirtumų
išnykimą? Be to, ir pasaulis yra perdaug didelis, kad taptų vientisas, ir jo
gyventojai pernelyg skirtingi, kad visi pripažintų tas pačias moralines
nuostatas ir vertybes. Kita vertus, ar globalizacijos oponentai turi lygia-
vertę jai alternatyvą?

Globalizacija, kaip ir kiekvienas reiškinys, turi ir teigiamų, ir nei-
giamų aspektų. Kas gi svarbiau? Šio proceso šalininkai jame įžvelgia
puikias žmonijos pažangos (jei globalinė informacinė visuomenė vysty-
sis toliau) galimybes. Globalizacijos oponentai stengiasi įspėti apie glo-
balizacijos procesų pavojų planetos aplinkai, nacionalinėms kultūrinėms
tradicijoms ir nacionalinių valstybių savarankiškumui, apie jos žalą tre-
čiojo pasaulio šalims (nes tarpusavio priklausomybė teigiamai veikia
bendradarbiavimą tik tuo atveju, kai nauda yra abipusė). Nevyriausybi-
nės organizacijos rengia viešus protestus prieš ekonomikos globalizaciją
(1999 m. Sietle, vėliau – Vašingtone, Davose (Šveicarija), Melburne,
Prahoje). Tai ir skatina susimąstyti – kas gi yra pilietiškumas šiuolaiki-
niame globalizuotame pasaulyje: ar jis sietinas tik su rinkos laisve,
žmogaus teisėmis ir privačiais interesais?

Pilietiškumo (kaip santykio tarp valstybės ir pilietinės visuomenės)
supratimas yra vienas tų kriterijų, pagal kuriuos skiriamos pilietinės vi-
suomenės sampratos. Ne tik kadaise Aristoteliui pilietinė visuomenė te-
buvo valstybės funkcija, bet ir XXI amžiuje pakankamai daug žmonių
mano, kad pilietiškumas reiškia patriotizmą, susijusį su tautine valstybe,
tautinėmis vertybėmis, gimtąja kalba, protėvių religija. Kita vertus, jau
J. Lokas atskyrė piliečių visuomenę ir valstybės valdžią, G. F. W. He-
gelis pirmą kartą pilietinę visuomenę analizavo kaip istoriškai kintantį
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reiškinį, o XX amžiaus pabaigos didžiausių politinių permainų šaukliai
(Adam Michnik, Vaclav Havel ir kt.) pilietinę visuomenę skelbė tvir-
čiausiu demokratijos pagrindu, ne tik totalitarinės valstybės oponentu,
bet ir vienu geriausių žmogaus savirealizacijos būdų, žadinančiu pilieti-
nės visuomenės narių savimonę.

V. Havelo nuomone, „pilietinė visuomenė – dešimtmečiais ar šimt-
mečiais besiformuojantis, trapus ir kažkuo mįslingas organizmas“ [4: 1],
nes jį sudaro įvairovė vienas kitą papildančių, lygiagrečiai egzistuojan-
čių priemonių ir instrumentų, kuriais naudodamiesi piliečiai dalyvauja
visuomenės gyvenime. Taigi nei vykdomoji, nei įstatymų leidžiamoji
valdžia neturi galios sukurti (arba atkurti) pilietinę visuomenę, nes pi-
lietinė visuomenė dirbtinai neatsiranda: jos funkcionavimui yra būtina
autonomiška asmenybė (kuri pati sau formuoja bendruomeninio elgesio
principus ir jiems paklūsta).

Kalboje, pasakytoje pilietinei visuomenei skirtame simpoziume, V.
Havelas teigė, kad pilietinei visuomenei ypač svarbūs trys dalykai: 1)
laisvanoriškas žmonių vienijimasis (pačia plačiausia šio žodžio prasme
– tai įvairūs klubai, bendruomenės, piliečių iniciatyvos, politinės parti-
jos ir t. t.), 2) valstybinės valdžios decentralizacija ir 3) kai kurių valsty-
binės valdžios įgaliojimų perdavimas nevyriausybinėms organizacijoms
[4: 1].

Patyrinėkime 1–ąjį komponentą – gal jis tik atrodo toks aiškus ir
paprastas?

Kiekvienas laisvas žmogus gyvena pirmiausia savo privatų gyve-
nimą. Kita vertus, jis gyvena visuomenėje. Daugumos gyvūnų rūšių su-
brendęs individas yra visiškai nepriklausomas ir jam nereikia jokios ki-
tos gyvos būtybės paramos. Bet žmogui – kad jis būtų žmogumi – be-
veik visada reikia kito žmogaus, juk žmogumi jis tampa tik gyvendamas
kartu su kitais žmonėmis (patvirtina šį teiginį ir tie reti atvejai, kai vaiką
paaugina laukiniai gyvūnai). Tačiau „gyventi kartu“ galima įvairiausiai:
pavyzdžiui, vergija, tironija, diktatūra yra tie būdai, kuriuos žmonija iš-
bandė ir norėtų bent ateityje išvengti.

Ar kas galėtų pasakyti, kiek laiko reikia tam, kad žmogus laisvano-
riškai priimtų lygių ir tokių pat laisvų, kaip jis pats, piliečių susivieni-
jimo principą? Juk mes kalbame ne apie formalų priklausymą vienai ar
kelioms organizacijoms, tereikalaujantį reguliaraus nario mokesčio mo-
kėjimo, o apie susivienijimą, garantuojantį visų narių unikalaus orumo
išsaugojimą. Gal todėl vienijančių principų paieška tebėra tokia svarbi
problema iki šių dienų. Galima teigti, kad visos garsiosios utopijos yra
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savotiški bandymai (tegu ir nelabai vykę) sukurti visų narių savirealiza-
ciją skatinantį socialinės vienovės modelį.

Kita vertus, kai kuriose šalyse (JAV, Skandinavijos šalyse) piliečių
dalyvavimas įvairių asociacijų veikloje jau yra tapęs visuotinai priimta
norma: veikia formalios ir neformalios jaunimo, profesinės, politinės,
sporto, religinės organizacijos, laisvalaikio klubai. Nustatyta, kad skir-
tingose šalyse populiariausiomis tampa ne tokios pačios organizacijos,
skiriasi ir gyventojų aktyvumas. Pavyzdžiui, vienas norvegas vidutiniš-
kai priklauso 4 nacionalinėms organizacijoms (be regioninių), o vienas
Švedijos pilietis yra vidutiniškai 2 organizacijų narys [6]. Tačiau su-
klystume ir nepagrįstai susiaurintume pilietinės visuomenės sampratą,
jei sietume ją tik su formaliai įregistruotų nevyriausybinių, pelno nesie-
kiančių organizacijų aritmetine suma, nes tai yra tik vienas (kiekybinis)
rodiklis.

Nuosekliai turėtume aptarti ir kitus komponentus: 2. valstybinės val-
džios decentralizaciją ir 3. kai kurių valstybinės valdžios įgaliojimų per-
davimą nevyriausybinėms organizacijoms.

Kaip trumpai apibūdinti pagrindinę valdžios funkciją? Tikriausiai tai
– žmogaus teisių apsauga, t. y. apsauga visų tų egzistavimo sąlygų, ku-
rių žmogaus prigimtis reikalauja. Bet tik ideali valstybė galėtų iš tikrųjų
vien tarnauti žmogui (kaip, beje, ir pilietinei visuomenei), o realybėje jų
tarpusavio santykius tiksliau išreikštume žodžiu kontrolė: vyriausybė
skirsto surinktus išteklius valdžios institutams (t. y. juos perskirsto) ir
taip kontroliuoja visuomenę, kurios narius dažnai traktuoja kaip savo
pavaldinius, o ne piliečius. O pilietinė visuomenė irgi bando kontroliuoti
valstybės biudžetą ir siekia sukurti savisaugos priemones, nes paplitusi
nuomonė valstybės neefektyvumą sieti su valdžios atstovų korupcija.
Šiuose santykiuose sėkmė šypsosi tai vienai, tai kitai šaliai.

Kita vertus, aptariant valstybinės valdžios ir pilietinės visuomenės
santykius, reikėtų atsižvelgti ir į kitą įdomų aspektą: kiek pagrįstas
požiūris, kad valstybė yra potencialiai pavojinga pilietinei visuomenei?
Ar jis nėra pernelyg vienpusiškas? Negalima pamiršti, kad pilietinė
visuomenė pati savaime nėra gėris. Juk istorija ne kartą atskleidė mums,
kas nutinka, jei pilietinės visuomenės institutas užgrobia valdžią ir iš-
sigimsta (o tai atsitiko ne vien tik bolševikų partijai): tuomet jis tampa
pavojingas ir visai likusiai pilietinės visuomenės daliai.

Lietuvos pilietinės visuomenės teorinį diskursą plėtoja M. P. Šau-
lauskas, traktuojantis „pilietinę visuomenę kaip nuolat kintantį įvairių
politinių ir socialinių judėjimų bei kontrjudėjimų darinį, daugiau ar ma-
žiau vienijamą nuolat besikeičiančių fundamentaliųjų kultūrinių, politi-
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nių ir moralinių vertybių“ [7: 3]. Jo nuomone, toks bendrų vertybių
raizginys neturėtų būti suprantamas kaip vienas sąrašas, privalomas
kiekvienam visuomenės nariui. Atlikti ir empiriniai Lietuvos pilietinės
visuomenės tyrimai [6].

Tačiau ką gi reiškia pilietiškumas pačiam piliečiui? Ar tai tik dalyva-
vimas piliečių asociacijų veikloje?

Be abejo, jei nėra aktyvių piliečių ar piliečių grupių, tai ir pilietišku-
mas tampa tuščia sąvoka. Ne veltui teigiama, kad „kai žmonės pradeda
bendradarbiauti niekieno neverčiami ir ima burtis pagal juos vienijan-
čius interesus, randasi, auga ir stiprėja pilietinė visuomenė“ [5: 48]. Ta-
čiau pilietinių institucijų audinio tankumas nėra vienintelis pilietinės vi-
suomenės brandumo požymis.

Ne mažiau svarbus pilietinės visuomenės aspektas yra tai, kad jos na-
riai norėtų ir galėtų būti visuomeniškai aktyvūs. O kad pats žmogus lai-
kytų save visaverčiu visuomenės nariu, turi būti patenkinti jo asmeniniai
poreikiai (bent svarbiausi). Ir tik tada, jei žmogui dar rūpi visų gerovė,
šiuolaikinė visuomenė gali suteikti jam reikalingą informaciją ir užtik-
rinti laisvą idėjų judėjimą kaip tik naudojantis naujausiomis informaci-
nėmis technologijomis. Tačiau ar visi pasaulio žmonės (ir Lietuvos gy-
ventojai taip pat) gali naudotis globalizacijos privalumais, išplečiančiais
galimybes gauti informaciją ir žinias? Deja, bet į šį klausimą atsakymas
būtų neigiamas. Tiek fizinė, tiek ir socialinė žmonių nelygybė yra pripa-
žintas faktas, o naujos technologijos dar padidina esamą nelygybę ne tik
tarp konkrečių žmonių, bet ir tarp valstybių: ne visos visuomenės grupės
turi vienodą galimybę naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis techno-
logijomis.

Nepriklausomai nuo asmens noro, informacijos ir komunikacijos
technologijų pasiekiamumui turi įtakos ir kiti faktoriai: 1) išsilavinimo
lygis (galimybė išmokti naudotis); 2) pajamos (personaliniai kompiute-
riai ir interneto paslaugos nemažai kainuoja); 3) anglų kalbos žinios
(dauguma interneto puslapių yra anglų kalba); 4) gyvenamoji vieta
(mieste daugiau galimybių pasinaudoti kompiuteriu: yra įvairūs moko-
mieji kursai, bibliotekos, interneto kavinės ir kt.); 5) šalies politinis re-
žimas (juk yra šalių, kuriose draudžiama naudotis internetu).

Tačiau, manyčiau, kad svarbiausias pilietiškumo (brandaus pilietiš-
kumo) rodiklis yra tai, ar paprastas žmogus tikrai laiko save pagrindiniu
visuomenės gyvenimui įtakos turinčiu elementu, o visas kitas struktūras
tik pagalbinėmis ir egzistuojančiomis dėl jo paties. Tokia savybė bū-
dinga tik pakankamai autonomiškai sociumo požiūriu asmenybei, kurios
formavimąsi didele dalimi lemia sugebėjimas kritiškai mąstyti.
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Nors ne tik apie žmogų galima pasakyti, kad tai bendraujanti ir vei-
kianti būtybė, bet niekas neatskiria žmonių nuo gyvūnijos pasaulio taip,
kaip ypatingos žmogaus mąstymo savybės, jo protas. Filosofija ir reli-
gija (tiek Rytų, tiek Vakarų) yra mįslingos žmogaus prigimties atspin-
džiai. Niekas nežino, kokiu būdu mes mąstome, bet visi suprantame, kad
kritiškas mąstymas yra priešybė iracionaliam, nelogiškam mąstymui.

O kokį mąstymą mes vadiname „kritišku“? Vieni – sugebėjimą ra-
cionaliai spręsti: patikėti kažkuo ar netikėti; kiti – loginį išvedimą; treti
– mąstymą, siekiant suprasti galimus požiūrius, juos įvertinti ir išspręsti
problemas. Apibrėžimų šiai sąvokai suformuluota tikrai daug, ir kiek-
vienas jų yra savaip reikšmingas, todėl apsiribokime tik svarbiausių kri-
tiško mąstymo bruožų išvardijimu. Tai – sugebėjimas atskirti faktą nuo
nuomonės; pastabumas; mokėjimas atskleisti nesuformuluotas prielai-
das, apibrėžti vartojamus terminus ir formuluoti tik svariai argumen-
tuotus teiginius. Be to, kritiškas mąstymas visada disciplinuotas, re-
flektyvus, vaizdingas, nukreiptas į save ir numatantis savo mąstymo ri-
botumą, analitinis, dialektinis, sintezuojantis, vertinantis (įrodymus,
priežastis, šaltinius) ir įžvalgus, tikslingas, atsižvelgiantis į situaciją, ne-
algoritminis (nenuspėjamas iš anksto, reflektuojantis netikėtumo mo-
mentą) ir apimantis metaprotavimą (arba protavimą apie protavimą).

Kritiškas mąstymas reiškia, kad žmogus nėra vien tik pasyvus infor-
macijos priėmėjas, nes net paprastas skaitymas (jei jis kritiškas) reika-
lauja įvertinti pateiktų teiginių relevantiškumą ir adekvatumą, atlikti lo-
ginę išvedimo analizę ir nustatyti autoriaus požiūrį bei jo tikslą.

Kodėl sugebėjimas mąstyti (ir skaityti) kritiškai yra toks svarbus pi-
lietiškumui formuotis? Todėl, kad 1) žiniasklaida dažnai neatsakingai
pasinaudoja publikos potraukiu sensacijoms; 2) mūsų pasaulėžiūroje dar
likę gana daug iracionalumo; 3) dabartinis išsilavinimas nėra efektyvus
ugdant esminius kritiško mąstymo įgūdžius. (Iš dalies – tai dėsningas
tradicinio požiūrio padarinys, nes mokykla turėtų mokyti jauną žmogų
ne „ką galvoti“, o „kaip galvoti“.)

Todėl reikėtų neapsiriboti įvadiniu logikos kursu, supažindinančiu su
pagrindinėmis šiuolaikinės logikos teorijomis ir jų taikymu pažintinėje
veikloje, o dėstyti dalyką, skirtą kasdieninio mąstymo analizei bei stu-
dentų sugebėjimo aiškiai mąstyti ir išreikšti savo mintis, kritiškai ver-
tinti argumentus tobulinimui. Šis dalykas vadinamas neformalia logika,
arba kritišku mąstymu. Jei studentai mokysis ir išmoks mąstyti kritiškai,
tai įgyti įgūdžiai jiems pravers bet kurioje veiklos sferoje.

Daugelyje pasaulio aukštųjų mokyklų dėstomas dalykas, vadinamas
naująja retorika, atsiradęs S. Toulmino, Ch. Perelmano, L. Olbrechts–
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Tytecos ir kitų mokslininkų suformuluotų idėjų pagrindu. Jame argu-
mentacija traktuojama ne tik kaip loginiai pratimai, o kaip svajonių apie
geresnį pasaulį pagrindimas.

Kita vertus, kritiškas mąstymas, pagrįsti tiek asmeninių, tiek ir vi-
suomeninių problemų sprendimai – būtina sėkmingo gyvenimo demok-
ratijoje sąlyga, formuojanti kitą svarbų pilietiškumo aspektą: kaip iš-
mokti matyti kitame žmoguje ne konkurentą, o bendražygį, kuris kartu
sprendžia tą pačią problemą. Nes tik tada skirtingi požiūriai nebeka-
riaus, o dalyvaus dialoge, kuriame net prieštaraujantys teiginiai traktuo-
jami kaip teisėtų interesų išraiškos ir ieškoma jų patenkinimo būdų. Juk
tikras dialogas reikalauja pripažinti kitos pasaulėžiūrinės matricos eg-
zistavimą, t. y. net kitos logikos galimybę. Taip jokie egzistuojantys
kultūriniai skirtumai netaps kliūtimi bendradarbiauti, o skirtingumo su-
vokimas tik padidins aktualią globalizacijos proceso kontekste galimybę
suprasti ir būti teisingai suprastam.

Štai kodėl pilietiškumas neatsiranda vien to panorėjus ir net pats
nuoširdžiausias patriotizmas negali jo pakeisti. O simuliuoti pilietiš-
kumą ilgesnį laiką sunku – juk tai reikalauja mokėjimo pamatyti ne tik
savo, bet ir bendras problemas, rūpintis visų gerove ir konstruktyviai
bendradarbiauti su kitais žmonėmis vardan bendrų tikslų ir vertybių.

Yra dar vienas svarbus pilietiškumo aspektas, kurio negalima pa-
miršti – tai atsakomybė už priimtus sprendimus, kuri neatskiriama nuo
tikslo kėlimo ir jų realizavimo būdo pasirinkimo. Tai reiškia, kad atsa-
komybė yra neišvengiama pilietiškumo dimensija: bet tai ne vadinamoji
kolektyvinė atsakomybė už konkrečius veiksmus, o kiekvieno asmeninė
atsakomybė už visos visuomenės likimą. Bet ši savybė neatsiranda sa-
vaime, iš pilietinių idealų žinojimo, ji yra pilietinio ugdymo ir pasirin-
kimo laisvės rezultatas, nes tikroji laisvė yra mąstanti [1: 66].
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4. ETINĖS IR TEISINĖS VERTYBĖS MEDICINOJE
    GLOBALIZACIJOS KONTEKSTE

Medicina yra sudėtingas socialinis bei kultūrinis reiškinys, kuris
formavosi veikiamas įvairių veiksnių, pradedant religija, filosofija,
mokslu, dorove, visuomenės ir valstybinėmis struktūromis, ekonomi-
nėmis sąlygomis, karais ir baigiant ekologiniais, biologiniais, klimati-
niais ir kitais veiksniais. Medicina tarnavo kilniems žmonių tikslams ir
neprotingoms žmonių aistroms, ji buvo nepakeičiama krikščioniško
mielaširdingumo nešėja ir kartu ne vieno nusikaltimo bendrininkė. Eti-
nių ir teisinių vertybių sandūra medicinoje visais laikais buvo aktuali
problema, tačiau ji ypač išryškėjo XX amžiaus antroje pusėje dėl globa-
lizacijos veiksnių įtakos. Bendriausia prasme globalizacija suprantama
kaip visuma ir procesas pasaulinių pokyčių ekonomikoje, politikoje ir
kultūroje. Literatūroje skiriamos dvi globalizacijos interpretacijos
kryptys: į ekonomiką orientuota technokratinė globalizacijos versija, kai
ekonomikos augimas laikomas panacėja sprendžiant socialines proble-
mas, ir kultūrinis globalizacijos aspektas, kai kultūrų homogenizacijos
procesas priešinamas kultūriniam pliuralizmui [11: 17]. Kadangi medi-
cina yra materialinės ir dvasinės kultūros forma, medicinoje galima ste-
bėti abiejų krypčių apraiškas. Pagrindinės globalizacijos varomosios jė-
gos yra technologiniai pokyčiai, politiniai, ekonominiai, ideologiniai
veiksniai. Jų įtakos mechanizmai gana sudėtingi, pradedant pasauline
rinka, darančia įtaką sveikatai populiaciniu lygmeniu, ir baigiant namų
ūkio ekonomika, lemiančia sveikatos riziką individo lygmeniu.

Ekonominės globalizacijos padariniai vertinami įvairiai. Vieni auto-
riai teigia, kad ekonominė integracija yra galinga jėga, skatinanti var-
gingų šalių pajamų augimą. Per paskutinius dvidešimt metų besivystan-
čios šalys, atsivėrusios prekybai ir investicijoms, augo greičiau negu
turtingos šalys. Sveikatos statuso tose šalyse tyrimai rodo, kad globali-
zacija turi pozityvų poveikį maitinimuisi, vaikų mirtingumui ir kitiems,
su pajamomis susijusiems sveikatos klausimams. Kiti autoriai teigia,
kad globalizacijos padarinys – ryškiai didėjanti poliarizacija tarp tur-
tingų ir vargšų, didžiuliai sveikatos ir sveikatos priežiūros skirtumai tarp
atskirų socialinių-ekonominių grupių [4: 825]. Šiuo metu 98proc. pa-
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saulio gyventojų prieaugio sudaro besivystančių šalių gyventojai. Jų
daugėja tokiais tempais, kad po keturiasdešimties metų šis skaičius tu-
rėtų dar padvigubėti. Jeigu nepasikeis dabartinės tendencijos, tikėtina,
kad šio amžiaus pabaigoje dauguma (per 95proc.) Žemės rutulio gy-
ventojų bus besivystančių valstybių piliečiai. Todėl neatsitiktinai Jung-
tinių Tautų veikla siekiama sumažinti ekonominius skirtumus tarp išsi-
vystančių ir besivystančių šalių, įveikti skurdo, nedarbo, socialinės at-
skirties ir kitas globalines problemas. Skurdus gyvenimas susijęs su
plintančiu žalingų medžiagų (tabako, alkoholio, narkotikų) vartojimu,
depresijomis, savižudybėmis, asocialiu elgesiu, smurtu. Globalizacijos
sąlygomis agresyviai peršama vakarietiška gyvensena, išstumiama tra-
diciškai sveika mityba, įprasta sveikatos kultūros vertybių skalė, fizinė
veikla. Ekonominiai interesai užgožia kitas vertybes. Ypač akivaizdi ta-
bako problema. Milijardai dolerių reklamai neturtingose šalyse skirti
įtraukti vaikus ir moteris į rūkymą. Pasaulinė konvencija prieš tabaką
sunkiai skinasi sau kelią ir Lietuvoje.

Kalbant apie kultūrinį globalizacijos aspektą, reikia pabrėžti, kad
medicina pasižymi savo universalumu bei specifiškumu, nes turi tikslų,
kurie yra bendri visoms kultūroms, ir tokių, kurie pritaikomi vienai ar
kitai kultūrai. Beveik visur rastume skirtumų tiksliai apibrėžiant tokias
sąvokas kaip sveikata, liga ar negalavimas, patologinis procesas, bet kur
bebūtume, rasime instituciją arba žmogų, į kuriuos žmonės kreipiasi, kai
sutrinka jų kūno ar mąstymo funkcijos. Anksčiau ar vėliau visi mes su-
sergame, jaučiame skausmą ir kančią nuo pačios ligos arba dėl baimės,
kad liga gali visiškai pakeisti mūsų gyvenimą. Gali būti nepaprastai
daug skausmo ir kančios toleravimo formų, suteikiamų joms reikšmių ir
priemonių joms malšinti. Tas pats galioja ir kalbant apie sveikatos prie-
žiūros organizavimą. Nors akivaizdus medicinos ir sveikatos priežiūros
organizavimo supratimo pliuralizmas, bet svarbiausi tikslai yra formuo-
jami bendrų žmonijos poreikių, visur pripažintų vertybių pagrindu. Glo-
balizacijos laikotarpiu ypač išryškėja universaliosios vertybės. Visuo-
menė turi kurti lygiateisišką, visiems prieinamą sveikatos priežiūrą, gy-
dymas turi būti grindžiamas moksliškai įrodytu jo efektyvumu, o užuo-
jauta ir gerumas likti neatsiejama medicinos pagalbos dalimi. Tai vis
universalios savybės, suteikiančios šiuolaikinei medicinai jos identitetą.
Vertybių homogenizacija veda prie asmens identiškumo, kultūrinio ori-
ginalumo išsaugojimo būtinumo, siekiant išvengti standartizavimo ir
ideologinių manipuliacijų. Dėl to atsiranda įtampa tarp kosmopolitinio ir
lokalaus aspektų medicinoje.
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Globalizacija dar labiau paryškina vertybių konfliktą medicinoje, ku-
ris ypač išryškėjo XX a. antroje pusėje, kai įvyko esminių visuomenės
pokyčių technologijų srityje. Atsirado naujos medicininės praktikos:
naujos reprodukcinės technologijos, nauji mirties kriterijai, galimybė
tęsti mirimo procesą, eutanazija, klonavimas, genetinė medicina.
Mokslo ir technologijų laimėjimai leido XX a. antroje pusėje gerokai
praplėsti medicinos įtaką žmonių gyvenimui. Ji tapo galinga socialinės
kontrolės forma, nustumdama į šalį tokias tradicines kontrolės instituci-
jas kaip Bažnyčia ir teisė. Medicina vis labiau kišasi į tokias sritis, ku-
rios jai anksčiau visai nepriklausė: visuomenės senėjimas, mirimo pro-
ceso kontrolė, naujos reprodukcinės technologijos, dirbtinis apvaisini-
mas, vaisiaus implantacija, klonavimas ir t. t. I. Illich’o žodžiais tariant,
medicinos galimybės daryti įtaką žmonių gyvenimui itin plačios, nes vi-
suomenė yra taip sudaryta, kad visi jos potencialūs ar realūs nariai – dar
negimę, ką tik gimę, menopauzės arba kitos padidintos rizikos amžiaus
grupės žmonės – yra medicinos stebėjimo ar veiklos laukas [6, 7].

Dar F. Baconas teigė, kad „žinojimas – jėga“. Žinių įgijimo tikslas –
pasaulio valdymas. M. Foucault nuomone, visuomenės galia kaupiama
per priežiūrą: žmonės yra vis labiau ir aktyviau stebimi. Visuomenė vis
labiau tampa „negailestingos skaičiavimo, tyrinėjimo ir klasifikavimo
logikos“ objektu. Kad žmogus būtų normalus visuomenės narys, jis turi
būti stebimas ir įvertintas viską apskaičiuojančios „medicinos akies“ [8:
132]. Medicina tampa vis sudėtingesnė techniškai, gali teisingiau nu-
spėti ligų eigą, nustatyti, kurioje chromosomoje, kurioje jos dalyje yra
genas, atsakingas už tam tikrą sveikatos pažeidimą, ji gali labiau api-
brėžti individualaus žmogaus galimybes, rekomenduoti, kaip žmonės tu-
rėtų ar galėtų elgtis. Kadangi mūsų kasdienis gyvenimas vis labiau gra-
duojamas techniškai nustatytų standartų, visuomenė gali pradėti mažiau
toleruoti netelpančius į juos arba bandančius jiems nepaklusti jėga. Įsi-
gali požiūris, kad tokie individai yra visuomenei nereikalinga finansinė
našta, todėl juos reikia arba išgydyti, arba eliminuoti. Biomedicina
tampa savos rūšies biopolitika, kontroliuojančia visuomenės lūkesčius ir
nustatančia tam tikrus žmogaus veiklos standartus. Tai ypač pavojinga
naujų technologijų kontekste. Technika yra žmogaus galios išraiška ir
veiklos forma. Galia gali būti panaudota tiek gėriui, tiek blogiui. Teisus
H. Jonas, teigdamas, kad reiktų pamąstyti, ar technika, kaip nepaprastai
sustiprinta žmogaus galia, nėra ypatingas atvejis, reikalaujantis kitokio
etinio mąstymo nei tas, kuris tinka visoms kitoms žmogaus veiklos sri-
tims. Technika iš tiesų yra naujas ir ypatingas atvejis. Ji tampa grės-
minga ne tik tada, kai ja piktnaudžiaujama, tai yra naudojama blogiems
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tikslams, bet ir tada, kai ji naudojama geriausiems tikslams. Tas grės-
mingumas ilgainiui gali būti lemtingas. Technika neturi etinio neutra-
lumo erdvės, kuri leistų jai rūpintis tik savo pajėgumu. „Per daug“ rizika
visada slypi joje dėl tos aplinkybės, kad „blogio“ užuomazga stiprėja ir
auga kartu su „gėriu“, tai yra to, kas naudinga, ugdymu. Taigi sėkmė
gali būti pavojingesnė už nesėkmę [7: 208].

Ypač daug problemų kelia žmogaus genomo ištyrimas. Aštuntajame
bei devintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje atsiranda nauja gene-
tinė kalba, aiškinanti ligos, sveikatos ir kūno problemas. Į geną prade-
dama žiūrėti ne tik kaip į paveldimumo vienetą, bet ir kaip į kultūros
simbolį, t.y. tokį vienetą, kuris reikalingas, norint sužinoti žmogaus
identiškumą, suprasti kasdienį elgesį, tarpasmenius santykius bei socia-
lines problemas. Molekulinė biochemija įgauna dar tvirtesnį pagrindą,
kad pasijustų svarbiausiu medicinos bei gamtos mokslo negu kada nors
anksčiau. Tikimasi, kad ateityje genetika dar labiau pakeis medicinos
diagnozes, gydymą bei profilaktiką. Genetinio testavimo automatizavi-
mas leis sukurti tokius testus prieš gimstant, kurie pateiks visuminį
sveikatos vaizdą. Kai genetika pradės dominuoti medicinoje per testa-
vimą ir genų terapiją, medicina didele dalimi taps genų valdymo ir kon-
trolės įrankiu. Natūralus tėvų troškimas – užtikrinti vaikui kuo geresnį
startą gyvenime ir nepasikliauti atsitiktinumu – taps pakankamu pa-
grindu padaryti tokius testus savaime suprantamus. Gali būti, kad bus
manoma, jog neatsakinga ir netgi žiauru gimdyti nesveiką vaiką, kad
kiekvienas vaikas turi teisę į sveikus genus. Dėl finansinio spaudimo
šeimos pradės bijoti dėl savo ir savo vaikų ateities, jei atsisakys geneti-
nių testų. Taigi socialinis spaudimas užtikrina, kad leidimas tėvams
„laisvai rinktis“ lemia tėvų apsisprendimą genetiškai nesveiko vaiko
gimimo nenaudai, o tai galima pavadinti pozityvia eugenika. Jos esmė
ta, kad poveikis kitos kartos genams pagal tam tikrą vyraujančių sociali-
nių vertybių kompleksą niekuo nesiskiria nuo ankstesnės eugenikos,
nors ir nėra toks drastiškas bei tiesmukiškas.

Kitas svarbus momentas – naujų telekomunikacijų ir informacinių
technologijų diegimas sveikatos apsaugoje. Globalizacijos simbolis in-
ternetas padarė mus visus pasaulio piliečiais ir atskleidė fantastines ga-
limybes ligų diagnostikos, gydymo, sveikatos priežiūros srityse. Atsi-
randa daugybė naujų technologijų, kuriomis gali naudotis ir patys pa-
cientai, tarkime, elektroninės sveikatos priežiūros kortelės, prietaisai,
leidžiantys pacientui pačiam patikrinti savo sveikatą ir pačiam save
prižiūrėti, techninės diagnozavimo priemonės bei reklaminė medžiaga
apie sveikatos priežiūrą. Naujos technologijos iš esmės pakeis santykius



IV skyrius. TOLERANCIJA IR PILIETIŠKUMO UGDYMAS GLOBALIZUOTOJE VISUOMENĖJE

139

tarp gydytojo ir paciento. Kokia bus šių pokyčių dinamika? Ar virtuali
erdvė neužgoš klinikinės medicinos vertybių, psichologinio kontakto su
pacientu? Ar visada pacientas gaus patikimą informaciją? Kokia
gydytojo atsakomybė už suteiktą informaciją nematant paciento? Kokią
įtaką turės elektroninis poveikis klinikos valdymui ir valdymo bei
gydymo kokybės klausimams įvairiose šalyse? Ar standartinių techno-
logijų neturėjimas trukdys šalims dalytis klinikine informacija efekty-
viausiu būdu? Ar turėtume turėti „unifikuotą“ klinikinę kalbą? Taigi
naujos technologijos iškelia ir naujas etikos problemas, kurios dar tiks-
liai neįvardytos, tačiau neabejotinai apima konfidencialumo ir priva-
tumo klausimus, susijusius su asmens informacija apie sveikatą. Be to,
vaistai, medicinos instrumentai, alternatyvi sveikatos priežiūros veikla,
daugybė informacijos apie sveikatai palankų gyvenimo būdą, dar tinka-
mai nepatikrinti ir nepatvirtinti, jau skleidžiami ir parduodami internete
be jokios teisinės atsakomybės. Todėl būtina valstybių lygmeniu priimti
saugaus duomenų perdavimo iš vienos valstybės į kitą direktyvas. Taigi
informacinių ir komunikacinių technologijų įdiegimas sveikatos priežiū-
ros sektoriuje vers spręsti naujai iškilusias atsakomybės problemas [3:
124].

Kalbant apie globalizacijos procesus medicinoje negalima pamiršti
medicinos ir rinkos santykių. Globalizacijos sąlygomis formuojantis
rinkos santykiams iškyla pavojus tradicinėms medicinos vertybėms.
Medicina virsta verslo rūšimi, įprastomis tampa sąvokos „sveikatos ga-
mintojai“ ir „sveikatos vartotojai“. Rinka tampa svarbiu medicinos ino-
vacijų varikliu, ji greitina technologinį procesą, leidžia individui pasi-
rinkti, esant atvirai konkurencijai, ji gali patenkinti vis daugiau asmeni-
nių poreikių. Medicina jau nebėra tik priemonė įveikti negalavimą ar
ligą, kaip tai buvo įprasta, bet ir būdas išplėsti žmogaus galimybes ir pa-
sirinkimo įvairovę [1: 17].

Žmogaus prigimtyje yra labai daug bendra tarp rinkos teorijos ir pa-
grindinio gamtos instinkto – „kovok už save“. Žmogus yra amžinas
materialistas, amžinas naudos ieškotojas. Ar gali būti kas nors savanau-
diškiau teigiama prasme nei sveikatos troškimas? Kokia žmogaus veik-
los sritis turėtų būti labiau skatinama rinkos, jeigu ne medicina? Svei-
kata yra unikali prekė, ir kiekvienas veiksnys, susijęs su sveikata, yra ta
prekė, kuriai turi būti nustatyta kaina. Finansinis paskatinimas yra vie-
nas iš pagrindinių instrumentų tarp gydytojo ir paciento individualiu
lygmeniu, o rinkos sąlygomis konkurencija tarp tiekėjų yra tas pats in-
strumentas sveikatos sistemos lygiu. Konkurencija gali pakelti našumą,
suformuoti elgesį, kontroliuoti kainas ir tvirtai nustatyti institucijos
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tikslus. Tačiau akivaizdūs ir pavojai: sumažėjus valstybės atsakomybei,
gali nebūti garantuota medicinos pagalba visiems, gali būti neužtikrinta
profesinių standartų ir kontrolės kokybė. Iškyla pavojus, kad į mediciną
įsiskverbs ekonominės vertybės, svetimos medicinai, kuriai istoriškai
buvo artima filantropija ir altruizmas, o ne komercija. Nepaisant rinkos
ideologijos, paciento pasirinkimo laisvė rinkos sąlygomis gali mažėti,
didės praraja tarp pagalbos, kurią gali gauti turtingi ir neturtingi. Dau-
giau gali būti skatinamos ir todėl labiau pelningos pažangios medicinos
technologijos negu mažiau technologiška ligų profilaktika ir pirminės
sveikatos priežiūros programos. Nesubalansuota medicinos komerciali-
zacija bei privatizacija gali suardyti medicinos vientisumą ir kelti
grėsmę medicinos tikslams, nes rinka negali parinkti socialinių priori-
tetų ir taikytis prie medicinos tikslų. Nors paprastai pabrėžiama, kad
visa medicinos pažanga orientuota į vartotoją ir jo poreikius, tačiau E.
Freidson, M. Foucault ir kitų atlikti tyrimai rodo, kad taip nėra. Medici-
nos praktika gali įkūnyti interesus, labai besiskiriančius nuo vartotojų
interesų. Pavyzdžiui, dabartinės vyriausybės, vaistų gamyklų, biomedi-
cinos kompanijų dalininkų ir kitos pastangos privatizuoti biomediciną
ne visada siejamos su tuo, kad tai bus naudinga visuomenei. Daugiausia
dėmesio skiriama tam, kur akivaizdus, greitas ir didelis finansinis atpil-
das, o gydomoji tyrimo vertė dažnai tarsi primirštama. Tokie tyrimai
tampa nauja aukso karštlige. Konkuruojantys AIDS vakcinos ieškojimai
gyvai iliustruoja komercinio veiksnio svarbą biomedicinos tyrimuose.
Taigi požiūris, kad visuomenės poreikiai lemia biomedicinos pramonės
kryptis, turėtų būti keičiamas, nes biomedicinos vystymasis yra atsakas į
racionalią ir kalkuliuojančią ideologiją, bendrą visoms industrinėms vi-
suomenėms, kur nauda užgožia prasmę.

Globalizacijos kontekste naujai iškyla medicinos tikslų reformavimo
būtinumas. Kaip pabrėžia daugelis autorių, medicinai gresia ekonominis
nestabilumas, socialinis nepasitenkinimas, atsiradęs dėl netikrų ir nerea-
lių visuomenės vilčių, medicinos pažangos, kuri negali būti pasiekta ar-
ba viršija visuomenės ekonomines ir socialines galimybes, lūkesčių.
Reikia sutikti su D. Callahano mintimi, kad XX amžiaus antrosios pusės
technologinė pažanga medicinoje susirgusiojo žmogaus sąmonėje mirtį
pakeitė liga, su kuria galima ir reikia kovoti. Tačiau ar visada kova su
mirtimi yra kova su liga? Medicina nepastebimai įdiegė tikėjimą, kad ji
gali neribotai pratęsti žmogaus gyvenimą. Senėjanti visuomenė ėmė ti-
kėtis iš medicinos ne tik sveikatos pagerinimo, bet ir gyvenimo prailgi-
nimo, nors amžiaus prailginimas ne tik ir ne tiek medicinos, kiek socia-
linė-ekonominė problema. D. Callahanas daro išvadą, kad medicina tu-
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rėtų gerinti individo gyvenimo kokybę, bet nesistengti jį tęsti bet kokia
kaina.Tai ypač svarbu turint omeny visuomenės senėjimo procesą. Išsi-
vysčiusiose šalyse 2000 m. vyresni nei 65 metų amžiaus žmonės sudarė
14 proc. Prognozuojama, kad per artimiausius tris dešimtmečius jų skai-
čius padvigubės, o šio amžiaus viduryje jie sudarys ketvirtadalį šių šalių
gyventojų (sparčiausiai senėjančiose valstybėse – Vokietijoje, Italijoje ir
Japonijoje – senų žmonių proporcija pasieks net 40 proc.). Nors besi-
vystančios šalys pasižymi jauna gyventojų amžiaus struktūra (vyresnių
nei 65 metų amžiaus žmonių dalis jose siekia tik 5 proc., vaikų – net 35
proc.), tačiau ilgėjant gyvenimo trukmei senų žmonių sparčiai daugės ir
šiose šalyse. Jungtinių Tautų demografai teigia, kad po 45–50 metų senų
žmonių pasaulyje kasmet padaugės 21 milijonu. Sparčiai senėjant išsi-
vysčiusių šalių visuomenėms, darbingo amžiaus gyventojams tenka iš-
laikyti vis daugiau senyvo amžiaus žmonių: sunkėja mokesčių našta
ekonomiškai aktyviems žmonėms, labai sparčiai didėja pensijų fondų,
medicinos priežiūros, specialaus socialinio aptarnavimo poreikis; kei-
čiamos socialinių išlaidų programos, mažinant jų dalį, skirtą jaunosios
kartos poreikiams (švietimui, ikimokyklinių vaikų įstaigų plėtrai ir kt.).
D. Callahano nuomone, medicinos pažangai sunaudojama daugiau, negu
tam galima skirti. Todėl medicinoje visų pirma būtina atskirti svarbiau-
sius jos tikslus bei uždavinius nuo antrinių, susijusių su socialine ar in-
dividualia gerove. Šiandien technika gali palaikyti gyvybę tiems, kurie
anksčiau nebūtų išgyvenę? Medicina išmoko už didelę kainą išsaugoti
gyvybę naujagimiui, nesveriančiam nė 500 gramų, ir senam žmogui, ku-
ris pragyveno daugiau kaip 100 metų. Kiek ilgai medicina turėtų palai-
kyti tokią vos rusenančią gyvybę? Medicinos uždavinys visuomet buvo
skausmo ir kančios malšinimas. Bet ar tai reiškia, kad eutanazija ir gy-
dytojo asistuojama savižudybė taps visiems priimtina medicinos dalimi,
kai kančia įveikiama pašalinant tą, kuris kenčia? Kur yra teisėta medici-
nos įtakos sfera ir riba, kurios pagrįstai nebegalima peržengti? Neaišku,
ar medicina turėtų bandyti spręsti farmakologinėmis priemonėmis kas-
dieninio gyvenimo problemas, slopinti egzistencinį ir psichologinį ne-
rimą, spręsti dvasines problemas. Ar yra medicinos uždavinys domėtis
socialine prievarta, aplinkos pavojais ir kitais gyvenimo aspektais, kurie
netelpa į klasikinę ligos samprata, tačiau aiškiai žaloja sveikatą?

Atsakyti į šiuos klausimus vienareikšmiškai nėra lengva. Šiuolaiki-
nės analitinės moralės filosofijos autorių tyrimai rodo, kad plačiai dis-
kutuojamas klausimas, ar moraliniams sprendiniams apskritai galima
priskirti teisingumo ir klaidingumo reikšmes. Problemiškas yra ne tik
moralinių sprendinių statusas, bet ir pamatinių moralės kategorijų turi-
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nio objektyvaus apibrėžimo galimybė [9: 3]. Kai stokojama teorinių ga-
limybių vienareikšmiškai apibrėžti moralinių terminų reikšmes ir pa-
grįsti objektyvų moralinių vertybių statusą, sunku įtikinamai paaiškinti
moralinio privalėjimo kilmę ir socialinio teisingumo problemą. Spren-
džiant šiuos klausimus akivaizdūs intuityvizmo ir utilitarizmo metodo-
loginiai skirtumai. Utilitarinio mąstymo esmę aiškiausiai išreiškia klasi-
kinėje utilitarizmo doktrinoje suformuluotas Sidgwicko principas, tei-
giantis, kad visuomenė yra teisingai reguliuojama ir todėl teisinga, tuo-
met, kai jos pagrindinės institucijos yra organizuotos taip, kad užtikrintų
didžiausią interesų patenkinimo pusiausvyrą, kuri sudaroma, atsižvel-
giant į visus tai visuomenei priklausančių individų interesus. J. Rawlso
nuomone, utilitarizmo principas atrodo teisingas todėl, kad lengvai kyla
pagunda manyti, jog tai, kas atrodo pakankamai racionalu, svarstant apie
atskiro individo interesus, galėtų pagrįstai būti taikoma ir individų ben-
drijai. Taigi pagrindinį utilitarizmo principą J. Rawlsas vertina kaip in-
dividualaus mąstymo projekciją į visuomenę, vadinasi, žmonių bendri-
jos prioritetinių interesų tenkinimo principas yra interpretuojamas kaip
atskiro individo prioritetų pasirinkimo principo išplėtimas visuomenei.
Teisingumas tokioje situacijoje traktuotinas kaip „racionalaus apdai-
rumo principas, kylantis iš grupės gerovės agregatyvios sampratos“ [8:
19]. J.Rawlsas akcentuoja prigimtines žmogaus teises ir teigia, kad tei-
singa įstatymų leidyba turi būti orientuota į prigimtinių žmogaus teisių
garantavimą, o ne tik visuotinę gerovę.

Žmogus vertina savo paties ir kitų veiklą ir bando nustatyti, ar tei-
singi socialiniai mainai tarp jų. Tai vadinama paskirstomuoju teisin-
gumu, kurį reglamentuoja lygybės, skirstymo pagal poreikius ir skirs-
tymo pagal nuopelnus principai. Lygybės principas, nepaisant akivaiz-
daus patrauklumo, ne visada užtikrina socialinį teisingumą, nes žmonių
išeities pozicijos ne visada yra lygios.Tai ypač akivaizdu medicinoje.
Mes visi dalyvaujame gamtos loterijoje.Vieni iš prigimties yra sveiki ir
jiems reikia mažiau medicinos paslaugų, kiti serga lėtinėmis ligomis,
reikalaujančiomis ilgalaikio gydymo ir priežiūros.Griežta lygybė atvestų
prie paradoksalios situacijos – radikalios nelygybės. Skirstant pagal po-
reikių principą iškyla problema, kiek kam reikia ir kas skirsto. Atrodytų,
kad pats žmogus geriausiai žino savo poreikius, tačiau kiekvienas gali
manyti, kad jo poreikiai yra svarbesni už kito. Jeigu pagal medicinines
indikacijas reikia to paties keliems, tai kieno „reikia“ svarbesnis? Ir ap-
skritai, ar įmanomas racionalus savųjų poreikių patenkinimas, nepažei-
džiant kito žmogaus poreikių? Ne mažiau klausimų kyla taikant skirs-
tymo pagal nuopelnus principą, sprendžiant kurio žmogaus nuopelnai
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yra vertingesni. J. Rawlsas išplečia teisingumo sąvoką ir kelia klausi-
mus, „kokia teisingumo koncepcija laikytina tinkamiausia nusakant so-
cialinio bendradarbiavimo sąlygas, jeigu piliečius laikome laisvais bei
lygiais ir normaliais bei visiškai kooperatyviais visuomenės nariais visą
gyvenimą?… Kokias pareigas turime tiems, kurie laikinai arba visam
laikui (dėl ligos ar nelaimės) netenka tokių galių“ [10: 74 ]. Atsakymas
vienareikšmis – sveikatos apsaugos priemonėmis reikia siekti žmonėms
padėti taip, kad jie vėl galėtų būti normalūs visuomenės nariai [10: 215].
Ypač svarbu pabrėžti J. Rawlso keliamą išlyginamojo paskirstymo prin-
cipą, pagal kurį „socialinė bei ekonominė nelygybė… būtų reguliuojama
taip, kad ji būtų kuo naudingiausia blogiausioje padėtyje esantiems vi-
suomenės nariams“ [10: 62]. Tai ypač aktualu sveikatos politikai tiek
globaliu, tiek lokaliu mastu. V. Grabausko žodžiais tariant, etinė norma
sveikatos politikoje – tai sveikatos netolygumų šalinimas nacionaliniu
mastu, kuris remiasi teisėtumo ir socialinio teisingumo principu sveika-
tos politikoje. Socialinis teisingumas sveikatos politikoje – tai lygios tei-
sės, dėmesys labiausiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms ir sveikatos
priežiūros ir medicinos pagalbos prieinamumas [5: 3]. Turint omeny ri-
botus medicinos ir sveikatos išteklius, socialinį teisingumą juos skirstant
galės užtikrinti tokia sveikatos priežiūros politika, kuri vienu metu spręs
tris klausimus – kokie laiko, energijos, pinigų ir kiti ištekliai turi būti
skiriami sveikatos priežiūrai ir kokie kitiems socialiniams poreikiams
tenkinti; kokia biudžeto dalis sveikatos priežiūros srityje turi eiti pre-
vencinei medicinai, kokia dalis gydomajai, atkuriamajai medicinai ir
ekstra medicinai; kas gaus ribotus išteklius prevencinėje, gydomojoje ar
atkuriamojoje medicinoje, kai negalima patenkinti kiekvieno individo
poreikių.

Taigi medicina ir globalizacijos sąlygomis negali pamiršti dviejų
žmogaus moralinių galių – gebėjimo turėti teisingumo jausmą ir gebė-
jimo vadovautis gėrio samprata. Jos yra būtinos, norint išmokti valdyti
globalizacijos procesą, išsaugoti pusiausvyrą tarp universalių ir specifi-
nių medicinos vertybių.

Apibendrindami išdėstytas mintis galime padaryti išvadą, kad globa-
lizacijos procese iškilusios etinės dilemos medicinoje gali būti spendžia-
mos tik vadovaujantis socialinės etikos normomis. Kiekviena sistema,
kurios patikimumą turi užtikrinti ne teisinių, ekonominių, politinių inte-
resų pusiausvyra, o tik nuolatinis raginimas aukotis, anksčiau ar vėliau
deformuojasi.



GLOBALIZACIJA: TAIKOS KULTŪRA, ŽINIŲ VISUOMENĖ, TOLERANCIJA

144

Literatūra

 1. Callahan D. Medicine and the market  Health Care Reforms in the
Central and Eastern Europe: Outcomes and Challenges / (ed E. Kri-
zova, J. Simek). Prague: Charles University: 2000.

 2. Callahan D. What Kind of Life. The Limits of Medicine. New York,
1995.

 3. Collste G. The Internet Doctor and Medical Ethics. Medicine,
Health Care and Philosophy, Vol. 4. No 2. 2002. 121–125.

 4. Dollar D. Is globalization good for your health? Bulletin of the
World Health organization, Vol. 79. No. 9. 2001. P. 827–833.

 5. Grabauskas V. Lietuvos sveikatos politika XXI amžiuje. III
nacionalinė sveikatos politikos konferencija.Vilnius, 2000.

 6. Jakušovaitė I., Vanagas G. Visuomenės medikalizacijos etiniai as-
pektai. Visuomenės sveikata. 2000. Nr.3 (13), P. 53–58.

 7. Jonas H. Kodėl technika yra etikos objkektas. Kn. Technikos filoso-
fijos įvadas. Vilnius, 1998

 8. Nettleton S. The Sociology of Helath and Illness. Cambridge, 1995.
 9. Patapas A. Moralės objektyvumo problema G. Moore’o, J. Mackie
ir J. Rawlso filosofijoje. Daktaro disertacija. Vilnius, 2001 P. 3–24.

 10. Rawls J. Politinis liberalizmas. Vilnius: Eugrimas, 2002.
 11. Robertson R. Social Theory and Global Culture. London: Sage,
1992.



IV skyrius. TOLERANCIJA IR PILIETIŠKUMO UGDYMAS GLOBALIZUOTOJE VISUOMENĖJE

145

5. TOWARD A PHILOSOPHY OF EDUCOLOGY FOR
    DEVELOPING DEMOCRACIES IN THE WORLD

Philosophy of educology is the philosophy of knowledge about
education and, where, as John Dewey a leading philosopher in the
developing democracy of the USA during the late 1800s to the middle
1900s says, education is: „that reconstruction or reorganization of
experience which adds to the meaning of experience, and which
increases ability to direct the course of subsequent experience“ [1: 4],
then, philosophy of educology means philosophy of knowledge about
how to reconstruct or reorganize experience.

It should be pointed out that the meaning of the word „education“, as
used in the quote above, is that which refers to the educative experience
as conducted through the phases of the reflective thinking experience,
leading to human growth, whereby, as Dewey says: „there is nothing to
which growth is relative save more growth, there is nothing to which
education is subordinate save more education. It is a commonplace to
say that education should not cease when one leaves school. The point
of this commonplace is that the purpose of school education is to insure
the continuance of education by organizing the powers that insure
growth. The inclination to learn from life itself and to make the
conditions of life such that all will learn in the process of living is the
finest product of schooling“ [2: 5].

Therefore, when Dewey states his educological philosophy of
schools as the „purpose of school education is to insure the continuance
of education by organizing the powers that insure growth”, he is
referring to an experience in which the results of the evils of the mind
and body dualism, i.e. the conflict between mind and body as based in
traditional philosophy with the bad effects it has on the educative
experience, is philosophically reconsidered.

In this regard, Dewey says:
„It would be impossible to state adequately the evil results which

have flowed from this dualism of mind and body, much less to
exaggerate them. Some of the more striking effects, may, however, be
enumerated. (a) In part bodily activity becomes an intruder. Having
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nothing, so it is thought, to do with mental activity, it becomes a
distraction, an evil to be contended with. For the pupil has a body, and
brings it to school along with his mind. And the body is, of necessity, a
wellspring of energy; it has to do something. But its activities, not being
utilized in occupation with things which yield significant results, have to
be frowned upon. They lead the pupil away from the lesson with which
his „mind“ ought to be occupied; they are sources of mischief. The chief
source of the „problem of discipline“ in schools is that the teacher has
often to spend the larger part of the time in suppressing the bodily
activities, which take the mind away from its material. A premium is put
on physical quietude; on silence, on rigid uniformity of posture and
movement; upon a machine-like simulation of the attitudes of intelligent
interest. The teachers' business is to hold the pupils up to these
requirements and to punish the inevitable deviations, which occur.

The nervous strain and fatigue, which result with both teacher and
pupil, are a necessary consequence of the abnormality of the situation in
which bodily activity is divorced from the perception of meaning.
Callous indifference and explosions from strain alternate. The neglected
body, having no organized fruitful channels of activity, breaks forth,
without knowing why or how, into meaningless boisterousness, or
settles into equally meaningless fooling – both very different from the
normal play of children. Physically active children become restless and
unruly; the more quiescent, so called conscientious ones spend what
energy they have in the negative task of keeping their instincts and
active tendencies suppressed, instead of in a positive one of constructive
planning and execution; they are thus educated not into responsibility
for the significant and graceful use of bodily powers, but into an
enforced duty not to give them free play. It may be seriously asserted
that a chief cause for the remarkable achievements of Greek education
was that it was never misled by false notions into an attempted
separation of mind and body.

(b) Even, however, with respect to the lessons, which have to be
learned by the application of „mind“, some bodily activities have to be
used. The senses – especially the eye and ear – have to be employed to
take in what the book, the map, the blackboard, and the teachers say.
The lips and vocal organs, and the hands, have to be used to reproduce
in speech and writing what has been stowed away. The senses are then
regarded as a kind of mysterious conduit through which information is
conducted from the external world into the mind; they are spoken of as
gateways and avenues of knowledge. To keep the eyes on the book and
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the ears open to the teacher's words is a mysterious source of intellectual
grace. Moreover, reading, writing, and figuring – important school arts –
demand muscular or motor training. The muscles of eye, hand, and
vocal organs accordingly have to be trained to act as pipes for carrying
knowledge back out of the mind into external action. For it happens that
using the muscles repeatedly in the same way fixes in them an automatic
tendency to repeat.

The obvious result is a mechanical use of the bodily activities, which
(in spite of the generally obtrusive and interfering character of the body
in mental action) have to be employed more or less. For the senses and
muscles are used not as organic participants in having an instructive
experience, but as external inlets and outlets of mind. Before the child
goes to school, he learns with his hand, eye, and ear, because they are
organs of the process of doing something from which meaning results.
The boy flying a kite has to keep his eye on the kite, and has to note the
various pressures of the string on his hand. His senses are avenues of
knowledge not because external facts are somehow „conveyed“ to the
brain, but because they are used in doing something with a purpose. The
qualities of seen and touched things have a bearing on what is done, and
are alertly perceived; they have a meaning. But when pupils are
expected to use their eyes to note the form of words, irrespective of their
meaning, in order to reproduce them in spelling or reading, the resulting
training is simply of isolated sense organs and muscles. It is such
isolation of an act from a purpose, which makes it mechanical. It is
customary for teachers to urge children to read with expression, so as to
bring out the meaning. But if they originally learned the sensory-motor
technique of reading – the ability to identify forms and to reproduce the
sounds they stand for – by methods which did not call for attention to
meaning, a mechanical habit was established which makes it difficult to
read subsequently with intelligence. The vocal organs have been trained
to go their own way automatically in isolation; and meaning cannot be
tied on at will. Drawing, singing, and writing may be taught in the same
mechanical way; for, we repeat, any way is mechanical which narrows
down the bodily activity so that a separation of body from mind – that
is, from recognition of meaning – is set up. Mathematics, even in its
higher branches, when undue emphasis is put upon the technique of
calculation, and science, when laboratory exercises are given for their
own sake, suffers from the same evil.

(c) On the intellectual side, the separation of „mind“ from direct
occupation with things throws emphasis on things at the expense of
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relations or connections. It is altogether too common to separate
perceptions and even ideas from judgments. The latter are thought to
come after the former in order to compare them. It is alleged that the
mind perceives things apart from relations; that it forms ideas of them in
isolation from their connections – with what goes before and comes
after. Then judgment or thought is called upon to combine the separated
items of „knowledge“ so that their resemblance or causal connection
shall be brought out. As matter of fact, every perception and every idea
is a sense of the bearings, use, and cause, of a thing. We do not really
know a chair or have an idea of it by inventorying and enumerating its
various isolated qualities, but only by bringing these qualities into
connection with something else – the purpose which makes it a chair
and not a table; or its difference from the kind of chair we are
accustomed to, or the „period“ which it represents, and so on. A wagon
is not perceived when all its parts are summed up; it is the characteristic
connection of the parts, which makes it a wagon.

And these connections are not those of mere physical juxtaposition;
they involve connection with the animals that draw it, the things that are
carried on it, and so on. Judgment is employed in the perception;
otherwise the perception is mere sensory excitation or else recognition
of the result of a prior judgment, as in the case of familiar objects.

Words, the counters for ideals, are, however, easily taken for ideas.
And in just the degree in which mental activity is separated from active
concern with the world, from doing something and connecting the doing
with what is undergone, words, symbols, come to take the place of
ideas. The substitution is the subtler because some meaning is
recognized. But we are very easily trained to be content with a
minimum of meaning, and to fail to note how restricted is our
perception of the relations which confer significance. We get so
thoroughly used to a kind of pseudo-idea, a half perception, that we are
not aware how half-dead our mental action is, and how much keener and
more extensive our observations and ideas would be if we formed them
under conditions of a vital experience which required us to use
judgment: to hunt for the connections of the thing dealt with.

There is no difference of opinion as to the theory of the matter. All
authorities agree that discernment of relationships is the genuinely
intellectual matter; hence, the educative matter. The failure arises in
supposing that relationships can become perceptible without experience
– without that conjoint trying and undergoing of which we have spoken.
It is assumed that „mind“ can grasp them if it will only give attention,
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and that this attention may be given at will irrespective of the situation.
Hence the deluge of half-observations, of verbal ideas, and
unassimilated „knowledge“ which afflicts the world. An ounce of
experience is better than a ton of theory simply because it is only in
experience that any theory has vital and verifiable significance. An
experience, a very humble experience, is capable of generating and
carrying any amount of theory (or intellectual content), but a theory
apart from an experience cannot be definitely grasped even as theory. It
tends to become a mere verbal formula, a set of catchwords used to
render thinking, or genuine theorizing, unnecessary and impossible.
Because of our education we use words, thinking they are ideas, to
dispose of questions, the disposal being in reality simply such an
obscuring of perception as prevents us from seeing any longer the
difficulty“ [3: 1-3].

This concern, i.e. the concern about a traditional philosophical belief
in the dualism between the mind and body of humans and its bad effects
on the educative experience of children and youth in schools, is carried
over into Experience and Education where Dewey discusses the Either-
Or type of thinking as involved in the traditional vs. progressive
education debate conducted in the developing democracy of the USA
during the early and middle 20th century.

Though Experience and Education was written in 1938, it is still
applicable to the developing democracy in the USA and developing
democracies in the world today. In Chapter 1 titled Traditional vs.
Progressive Education, Dewey says: „Mankind likes to think in terms of
extreme opposites. It is given to formulating its beliefs in terms of
Either-Ors, between which it recognizes no intermediate possibilities.
When forced to recognize that the extremes cannot be acted upon, it is
still inclined to hold that they are all right in theory but that when it
comes to practical matters circumstances compel us to compromise.
Educational philosophy is no exception. The history of educational
theory is marked by opposition between the idea that education is
development from within and that it is formation from without; that it is
based upon natural endowments and that education is a process of
overcoming natural inclination and substituting in its place habits
acquired under external pressure“ [4: 17].

Again, though writing in 1938, what Dewey has to say is relevant
today, when he says: „At present, the opposition, so far as practical
affairs of the school are concerned, tends to take the form of a contrast
between traditional and progressive education” [5: 17].
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What Dewey is pointing at is that which was occurring throughout
the middle and late 1900 s in the developing democracy of the USA, i.
e. the reform of education as conducted in schools through an Either-Or
form of thinking such that either the traditional education is taken as the
right one or the progressive education is taken as the right one, without
considering that the Either-Or form of thinking, rather than orienting
reformers toward the right form of thinking about education, ought to:
„…set new problems which have to be worked out on the basis of a new
philosophy of experience”. [6: 21-22].

Remembering that the reflective thinking experience is what Dewey
means by an educative experience, it is worthwhile considering the
distinction between what he refers to by the meanings of the words
„educative experience“, and „mis-educative experience“, when he says:
„The belief that all genuine education comes about through experience
does not mean that all experiences are genuinely or equally educative.
Experience and education cannot be directly equated to each other. For
some experiences are mis-educative. An experience is mis-educative
that has the effect of arresting or distorting the growth of further
experience“ [7: 25].

When characterizing mis-educative experiences, Dewey says: „An
experience may be such as to engender callousness; it may produce lack
of sensitivity and of responsiveness. Then the possibilities of having
richer experience in the future are restricted. Again, a given experience
may increase a person’s automatic skill in a particular direction and yet
tend to land him in a groove or rut; the effect again is to narrow the field
of further experience. An experience may be immediately enjoyable and
yet promote the formation of a slack and careless attitude; this attitude
then operates to modify the quality of subsequent experiences so as to
prevent a person from getting out of them what they have to give.
Again, experiences may be so disconnected from one another that, while
each is agreeable or even exciting in itself, they are not linked
cumulatively to one another. Energy is then dissipated and a person
becomes scatterbrained. Each experience may be lively, vivid, and
„interesting”, and yet their disconnectedness may artificially generate
dispersive, disintegrated, centrifugal habits. The consequence of
formation of such habits is inability to control future experiences. They
are then taken, either by way of enjoyment or of discontent and revolt,
just as they come. Under such circumstances, it is idle to talk of self-
control [8: 26].
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In regard to the Either-Or form of thinking used by those taking the
side of traditional education and those taking the side of progressive
education, Dewey states:

„Traditional education offers a plethora of examples of experiences
of the kinds just mentioned. It is a great mistake to suppose, even tacitly,
that the traditional schoolroom was not a place in which pupils had
experiences. Yet this is tacitly assumed when progressive education as a
plan of learning by experience is placed in sharp opposition to the old.
The proper line of attack is that the experiences, which were had, by
pupils and teachers alike, were largely of a wrong kind. How many
students, for example, were rendered callous to ideas, and how many
lost the impetus to learn because of the way in which learning was
experienced by them? How many acquired special skills by means of
automatic drill so that their power of judgment and capacity to act
intelligently in new situations was limited? How many came to associate
the learning process with ennui and boredom? How many found what
they did learn so foreign to the situations of life outside the school as to
give them no power of control over the latter? How many came to
associate books with dull drudgery, so that they were „conditioned“ to
all but flashy reading matter?“ [9: 26-27].

Dewey hastens to say about traditional education, however, that: „If I
ask these questions, it is not for the sake of wholesale condemnation of
the old education. It is for quite another purpose. It is to emphasize the
fact, first, that young people in traditional schools do have experiences;
and, secondly, that the trouble is not the absence of experiences, but
their defective and wrong character—wrong and defective from the
standpoint of connection with further experience“ [10: 27].

And, further he says, in regard to progressive education and the
problem it sets for the practicing educologist, or, using Dewey’s words,
the problem it sets for the educator. „The positive side of this point is
even more important in connection with progressive education. It is not
enough to insist upon the necessity of experience, nor even of activity in
experience. Everything depends upon the quality of the experience,
which is had. The quality of any experience has two aspects. There is an
immediate aspect of agreeableness or disagreeableness, and there is its
influence upon later experiences. The first is obvious and easy to judge.
The effect of an experience is not borne on its face. It sets a problem to
the educator. It is his business to arrange for the kind of experiences
which, while they do not repel the student, but rather engage his
activities are, nevertheless, more than immediately enjoyable since they
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promote having desirable future experiences. Just as no man lives or
dies to himself, so no experience lives and dies to itself. Wholly
independent of desire or intent, every experience lives on in further
experiences. Hence the central problem of an education based upon
experience is to select the kind of present experiences that live fruitfully
and creatively in subsequent experiences [11: 27-28].

The Central Problem for Philosophy of Educology in
Developing Democracies of the World

The central problem for philosophy of educology in developing
democracies of the world is that of how to inquire so as to provide
knowledge about conditions that best realize experiences that are
educative experiences, hence growing experiences, for the children and
youth of a democracy that can be provided in a social organization
meant and referred to by the words „school“ and „home“ and also by the
word „business“, „government“, and „church“.

About the problem of how to inquire so as to come to know these
conditions, Dewey talks about the need for a long view forward, by
saying: „…experiences in order to be educative must lead out into an
expanding world of subject-matter, a subject matter of facts or
information and of ideas. This condition is satisfied only as the educator
views teaching and learning as a continuous process of reconstruction of
experience. This condition in turn can be satisfied only as the educator
has a long look ahead and views every present experience as a moving
force in influencing what future experiences will be” [12: 87].

Further, Dewey explains the emphasis he is placing on the pattern in
the scientific method, as the phases of the reflective thinking experience,
when he says: „I am aware that the emphasis I have placed upon
scientific method may be misleading, for it may result only in calling up
the special technique of laboratory research as that is conducted by
specialists. But the meaning of the emphasis placed upon scientific
method has little to do with specialized techniques. It means that
scientific method is the only authentic means at our command for
getting at the significance of our everyday experiences of the world in
which we live. It means that scientific method provides a working
pattern of the way in which and the conditions under which experiences
are used to lead ever onward and outward. Adaptation of the method to
individuals of various degrees of maturity is a problem for the educator,
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and the constant factors in the problem are the formation of ideas, acting
upon ideas, observation of the conditions which result, and organization
of facts and ideas for future use. Neither the ideas, nor the activities, nor
the observations, nor the organization are the same for a person six
years old as they are for one twelve or eighteen years old, to say nothing
of the adult scientists. But at every level there is an expanding
development of experience, if experience is educative in effect.
Consequently, whatever the level of experience, we have no choice but
either to operate in accord with the pattern it provides or else to neglect
the place of intelligence in the development and control of a living and
moving experience“ [13: 87-88].

In this quote, Dewey alludes to the general phases, i. e. the general
pattern, in the reflective thinking experience, i. e. in the scientific
method, when saying, as paraphrased, that the constant factors in the
scientific method are: (i) a felt problem; (i i) the formation of ideas of
how to solve the problem; (i i i) acting upon ideas; (i v) observation of
the conditions which result; and (v) organization of acts and ideas for
future use.

A corollary problem to the central problem for theoretical
educologists in consideration of practicing educologists, then, is that of
more fully explicating the phases of the reflective thinking experience,
i.e. the pattern of the scientific method, so as to understand and know its
logic as being, in Dewey’s terms, „a theory of inquiry”.

This corollary problem is being worked on by Educology Research
Associates/USA (ERA/USA), in a philosophical project focusing on: (i)
the reference of the meaning of the words „logic of eduction“, i. e. the
logic of how transacted meaning is used to draw out the semiosically
meaningful transactions of induction, abduction, and deduction in the
phases of the reflective thinking experience, i. e. to draw out the pattern
of the scientific method in use in everyday life; and (i i) the significance
of this reference to the central problem (14)

The philosophy of educology being followed at ERA/USA is that of
a semiotic understanding of the semiosically oriented organic
connection between education and experience, through the transaction
of meaning, and between this connection and the arrangements for a
democratic way of life as it affects the quality of human daily
experience. It follows Dewey, when he makes a distinction between the
meanings of the words „cause“ and „reasons“ in reference to why
democracy is the preferable arrangement for a way of life. He says:
„The question I would raise concerns why we prefer democratic and
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humane arrangements to those which are autocratic and harsh. And by
„why“ I mean the reason for preferring them, not just the causes which
lead us to the preference. One cause may be that we have been taught
not only in the schools but also by the press, the pulpit, the platform,
and our laws and law-making bodies that democracy is the best of all
social institutions. We have so assimilated this idea from our surrounds
that it has become a habitual part of our mental and moral make-up. But
similar causes have led other persons in different surroundings to widely
varying conclusions—to prefer facism, for example. The cause for our
preference is not the same thing as the reason why we should prefer it“
[15: 34].

In regard to the reasons, Dewey says: „It is not my purpose here to
go in detail into the reason. But I would ask a single question: Can we
find any reason that does not ultimately come down to the belief that
democratic social arrangements promote a better quality of human
experience, one which is more widely accessible and enjoyed, than do
non-democratic and anti-democratic forms of social life? Does not the
principle of regard for individual freedom and for decency and
kindliness of human relations come back in the end to the conviction
that these things are tributary to a higher quality of experience on the
part of a greater number than are methods of repression and coercion or
force? Is it not the reason for our preference that we believe that mutual
consultation and convictions reached through persuasion, make possible
a better quality of experience than can otherwise be provided on any
wide scale?“ [16: 34].

At ERA/USA, from the perspective of a semiotically oriented
experiential philosophy of educology, the answer to this question is in
the affirmative. And, the affirmative answer to this question is
recommended to all educologists, theoretical or practicing, who are
working in and for democracies in the world.
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6. CREATING CULTURE OF TOLERANCE:
    TRANSFORMING TRADITION OF MONOLOGUE
    INTO TRADITION OF DIALOGUE

„Pluralism“ and „tolerance“ have become buzzwords in today’s
political, religious, ethical, philosophical, psychological and other texts.
Classic understanding of tolerance applies to how we treat people we
disagree with, not how we treat ideas we think are false. Classic
understanding of tolerance requires that all persons are treated
courteously, no matter what are their views; even it doesn’t mean that
all views have equal worth, merit, or truth. To argue that some views are
false, immoral, or just plain silly does not violate any meaningful
definition or standard of classic tolerance. The classic principle of
tolerance claims: be egalitarian regarding persons but be elitist
regarding ideas.

According to the classical notion of tolerance, one can’t tolerate
someone unless one disagrees with him. We don’t „tolerate“ people
who share our views. Tolerance is applicable to those who we think are
wrong, yet we still choose to treat them decently and with respect. We
need to understand the ideas and principles that are different or even
contradict those of ours for to be able respect the owners of the ideas
and principles, so there is a deep need for a dialogue as a basis for a
classic tolerance.

Dialogue itself is one of the most difficult subjects in psychology,
philosophy, hermeneutics and other sciences [3]. According to the
modern sciences dialogue is in fact ubiquitous: it is not limited only to
humans1.

The real dialogue among humans happens only when all personal
certainty is left behind, all preconceptions, all authorities are given up,
only when one fully engages in the encounter with the other and carries

                                                          
1 Dialogue is information-generative in the sense that no party has any means for

foretelling how other parties would respond. It is only after the events occurred when
every party involved in a dialogue comes to know what other parties would say.
Contrary to monologue, both spatial and temporal horizons are finite to participatory
agents involved in dialogue. Mutual communication between biological organisms
through feeding on and being fed on is a form of dialogue because each party can detect
what other parties have done only after the events [7].
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on a real respectful dialogue with him. Discussion, from an
etymological point of view, means to break things apart. Debate means
to beat things up. Discussion may have its value but often time it is like
a game, the object of which is to win the point. This is a win-lose game,
whereas dialogue is a win-win deal.

Monologue and dialogue are two constant trends in the development
of Western culture. Ancient Oikumene didn’t have even the word
„monologue“1. It doesn’t mean there was no monologue as a mode of
thought and expression; it only means that the dialogue culture was
dominant in Ancient times. The monologue culture sometimes becomes
dominant and usually it indicates periods of social crisis. Dialogue itself
contains the „seeds“ of quick conversion into monologue or some kind
of a fake dialogue: the conversational narcissism, the pursuit of
attention as the basic need for communication, elitism and disrespect
towards other person, an ignorance and stubbornness, etc.

The strategy of a fake dialogue usually camouflages different kinds
of a fake tolerance. The horizons of fake tolerance range from complete
ignorance, via „passive aggressive tolerance tricks“2, to directly
„repressive tolerance“ [10, p. 81-117].

Most of what passes for fake tolerance is kind of intellectual
ignorance or cowardice, a fear of intelligent engagement, unwillingness
to be challenged by other views, to grapple with contrary opinions, or
even to consider them, to have a true dialog and to seek for a true
understanding and respect. Pluralism is a key statement of a modern
tolerance; it undermines the main classic principle: be elitist regarding
ideas.

Every issue of concrete ethical choice or ethical commitment
reduces an actual value of pluralism: it forces person to put together
the particular (his own reality) and the universal (the ideal: scientific,
religious, ethical, political etc. norm), it rises again and again the
question about the truth and objectivity, about the dialog and about the

                                                          
1 Monologue is a verbal construction similar to other words that have Greek origin

like „telephone“ for example. I think this is something very essential about the culture of
Ancient Greece. When we talk about the new features of Christian culture we stress the
fact that the sense of personality and individuality increased rapidly with the deep
changes in all social cosmos of a new era. Thus possibility of culture of monologue
appears to be a price that humanity had paid for some new possibilities of spiritual
progress and civilization.

2 Term of Dr. Frank Beckwith; he states that using the modern definition of
tolerance, one will see that no one is tolerant, or ever can be [2].
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ways for mutually acceptable consensus considering ideas and actions.
The joint attempts to establish the basis for culture of tolerance

began in Lithuania after fall of Soviet totalitarian regime and after
Lithuania had restored its independence. This process is under way, and
its outcomes are hardly predictable today. Warnings of danger that the
process will be misleading towards fake tolerance are real. Lithuanian
intellectuals are being caught between the extremes of
„traditionalism“ versus „Postmodernism“ manifesting itself in
contradicting attempts to join so-called Western style of life and on
other hand to criticise and to avoid the negative consequences of
globalisation, of simplistic cultural primitivism of Western consuming
society and other dangers of „turbo-modernisation“ of Lithuania in
general.

One of the main problems considering the perspectives of the
development of culture of tolerance in Lithuania addresses to
constructive approaches in evaluation and overcoming the negatives of
soviet past since the key positions in Lithuanian cultural policy are still
occupied mostly by the representatives of so called soviet intelligentsia.

Time of Soviet rule is discussed, evaluated, examined from the
different points of view so many times already. It was so many years
already of judgmental spirit, of mutual accusations from all sides
involved in this tragic period of Lithuanian history (these who had
chosen collaboration, resistance, resignation, refugee, etc.) that from the
first look it seams like there is no other way to discuss this topic, just to
start from and to finish with the common phrases. Some kind of a new
„slang“ already exists in political, philosophical, historical discourses
and all kinds of conformists had already quickly changed their
vocabulary from one kind of common phrases about the victory of
proletariat and necessity of revolutionary terror to the new vocabulary
that contain common words about cultural and ethnic genocide, about
the negative heritage of the past that helps to excuse today’s negatives.
New vocabulary of politicians and leaders often means just some smart
possibility to preserve leading ideological positions without actually
changing an ideology itself.

I am not a historian, so I can’t pretend to say something essentially
new about the data of facts considering the intellectual history of
Lithuania during the years of soviet rule, I want to discuss some
different philosophical approaches and some different philosophical
interpretations of the historical data, of history itself, of the role of the
past in our present and future. Those different approaches represent also
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a specific sort of a social dialog: dialog between the present and the
past. I had chosen few aspects:

– the role of the intellectuals in cherishing nation’s need to survive
physically and morally and in the historical victory regaining
Lithuanian independence;

– the balance between monologue and dialogue culture is considered
to be an indicator of the future tendencies in the development of
national culture;

– the specifics of a new post-modern approach to recent intellectual
history of Lithuania;

The analysis of the chosen aspects is based on the overview of the
past data but is aiming to grasp the main tendencies of the Lithuanian
present and future.

Two ambiguous tendencies manifest themselves in the development
of the cultural configurations of contemporary Lithuanian culture
considering nation’s past and present:

1) There were some signs of a national pomposity and national
egoism that occupied a very visible place in first few years of
Lithuanian independence. Lithuanians were proud of being the last
pagan country in Mediaeval Europe, of the Lithuanian „Golden Age“ in
the 16th century when Lithuania was ahead of most countries in Europe
considering advanced political democracy, human rights, and developed
legal system, they were proud of being one of the first countries that
escaped Soviet rule in the end of last century. Many Lithuanian
philosophers, artists, intellectuals, professionals and workers joined the
Lithuanian independence movement Sąjūdis in late 80s of the last
century and felt like national heroes at the time of liberation.

2) There are some signs of quite the opposite mood showing up
recently: some lack in feeling of being a fully-fledged nation, because
of the economic problems, governmental corruption, and the erosion,
exposure of some cherished images and myths from the Lithuania’s
glorious past1.

                                                          
1 For example:

a. Lithuanians are not sure anymore whether to be proud about being the last pagan
country in Europe. This means that Lithuania was late in the modernisation and
civilisation processes, that the rudiments of this deviation from the mainstream of the
European modernisation process are still strong and influential in the social
consciousness.

b. The new myth about Lithuanians as a nation of persecutors of the Jews during the
Holocaust is changing an old one about tolerance being one of the main features of
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How to evaluate the role of intellectuals during the most
controversial and tragic period of Lithuanian history? How to predict
their future role? Today’s spiritual crisis of our society is deep: the
                                                                                                                                

Lithuanian national character; it makes a new sense in understanding of what it
means to be a Lithuanian. National identity is still very important feature of European
mentality and different configurations of the national identity can help to bring the
best as well as the worst in people.

c. Almost all the Lithuanian leaders and most of common citizens are keen to get in to
both NATO and the European Union. But there is a good deal of dissatisfaction with
EU negotiating tactics: the long list of requirements for EU membership contains
some ridiculous items and an attitude of EU commissars makes it like negotiating with
the Nomenklatura in Moscow. What is going to be the degree of independence of
Lithuania in EU? Will EU cultural policy be favourable to the development of small
and relatively poor nations?

d. Lithuanian as a state disappeared from Europe’s map after the third partition of the
Lithuanian-Polish Commonwealth (1795) the greater part of ethnic Lithuania fell to
Russia, whereas the area beyond the Nemunas River was allocated to Prussia.
Lithuanian State was reborn with the same name twice in the 20th century (1918,
1990). Provisional results from the 2001 census shows the number of people living in
Lithuania decreased by 5 percent due to negative natural increase and migration (224
500 Lithuanians left the country) in the years since 1989. The majority of those
leaving the country are looking for better jobs (even according to the Vilnius Airport
Border Guards, in 2001 every second flight from Germany returned Lithuanian
women who were suspected of having been engaged in prostitution, many Lithianians
got inprisoned abroad for the crimes they had commited there). The economic
situation is unlikely to improve soon. According to a 2002 report by the European
Commission, Lithuania will need 31 years for its citizens to achieve just 75 percent of
the average living standards for citizens in the European Union. If pessimistic
predictions come true, in the nearest 20 years, the number of ethnic Lithuanians will
decrease by 50-60 percents in composition of Lithuanian population. Taking into
consideration new demographic tendencies, an old threat of vanished national State
becomes realistic again.

e. While young Lithuanian intellectuals are looking for a chance to flee to the West the
key positions are still occupied by the cultural operators of the past, so called Soviet
intelligentsia, who played a major role in the process of Lithuanian liberation. Those
people were soon to notice that their role in society diminished, their social status
declined, and their economic situation worsened. The naive belief (mostly based on
rudiments of Marxist ideology) in ideas of the Enlightenment were reborn during the
first decade of the second Lithuanian independence but a deep crisis in the reform of
educational system and in financing of culture made them quickly vanish.

f. Lithuanian intellectuals and especially philosophers (the exile ones and their
counterparts at home) lost their heroic „auras“ of resistance after mutual judgmental
accusations of collaboration with both Soviet and Nazi occupational regimes in the
past, after their failures in political practices of participation in present-day’s
political life of independent Lithuania where they are influential in all major political
parties and have occupied lots of key positions as ministerial and presidential
advisers as well as in diplomatic service.
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transformation of the whole system of traditional values of national
culture is an unprecedented. What is the role of historians and
philosophers in the process of creation of the various strategies, ideals
and even myths that are so important in moral and political sense for the
healthy psychological atmosphere of any society but has a special
importance in the speeded development of historical consciousness and
self-awareness of societies in transition? What the logic of the history
and logic of the myth have in common? Does the historic truth exist?
Isn’t the history itself just one more myth?

The chief notes in today’s debate on historiography are: the
suggestions whether history is an art or a science, what is the nature of
historical sources, what is the place of causation and chance in historical
explanation, what are the ideological assumptions and uses of history,
what are the concepts of truth and objectivity?

History is an ambiguous word. It can denote past events, or writings
about past events. But what if the former are created by the latter?
After all, the past no longer exist; here, in the present, we find the
objects (including the documents) which, we suppose, have survived
from the past and we construct narratives to explain them, making
educated guesses to fill „the gaps“ in historical data. These objects, our
interpretations of them, and our gap-filling guesses, all belong to the
present. Historians disagree over interpretations, even about what can
be treated as evidence and whether the „facts“ of history can be
authentic or are they just „made“. What does this say about history? Is it
a creative art, or a science of discovery? Other way, is there such a
thing as historical truth? Lithuanian historiography has experienced an
essential drastic revision during the last century few times already when
it seemed that complete history of nation was turned around each time
the political system was changing.

An intellectual mood, called Postmodernism, claims that there are no
hard facts, no final answers only plurality of „discourses“, each with
its own claim to validity; from which it follows, that there is no
authoritative standpoint from which different perspectives can be
adjudicated. According to this view there is no history, only a plurality
of histories, all emanations from the subjective present. This subjective
present is simply a temporality itself; it isn’t anymore a dimension that
contains past and future as an eternity [1, XVIII].

A new understanding of history is widely provided by post-modern
philosophy, we can keep up also with F. Fukuyama - warning about the
end of the history as the science that tries to make reconstruction of the
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past seeking the true reflection and understanding; and the end of the
history as social process in consuming society.

The new myth of historical liberalism, relativism and other „isms“ is
replacing the old myth of historic science and actually represents the
classical pure mythology itself. The mythological consciousness
supposes that every moment of history is unique not in sense of it’s
comparison with every other moment of history, but in sense of our
understanding of this moment: the history becomes kind of the
reflection of today’s experience. Every historical personage gets more
and more freedom based on mythological logic. For example: every
good character will sooner or later become a bad or a neutral one at the
next stage of the historic drama. According to this logic of the post-
modern mythology - every character, which is glorified today, will
be condemned in the future and inverse way. Then why should we
take very seriously either glory, or condemnation? So, who knows
which role (of heroes or of betrayers) will be designed to the politicians,
philosophers, intellectuals who are glorified or on opposite condemned
today? It is very possible then that condemned intellectuals’
conformists, servants of Soviet regime today will become heroes
tomorrow whose smart adaptation to regime was the only one way to
preserve nation’s body and Lithuanian ethnicity?

Unfortunately to postmodernists the traditional understanding is still
alive. Some historians and philosophers try to defend historical realism,
and therefore the practice of history itself. But Postmodernism has
some valuable lessons to teach.

Soviet propaganda was enforcing the point of view that historical
judgements reflect the assumptions of the certain historic periods that
had produced them and it seems very similar with the post-modern point
of view from the first look, although, Postmodernism disagrees with
Marxists rejecting the Marxist belief that historical truth exists in a form
of the truth of progressive social class (proletariat), and that historical
inquiry makes progress as long as historians succeed to represent the
„progressive“ point of view more and more adequately.

Marxists ideology represents some mixture of the boredom of
classicism, of the most manipulative and consuming dimensions of the
pure modernity and scientism as well as some features of postmodernist
epistemological relativism and moral indifference. This is one of the
reasons why old soviet intelligentsia indeed is accommodating itself to
the changes of a new social reality very easily and keeps still high rates
of political popularity. I suppose that one of the reasons why
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Postmodernism became so popular in Eastern European countries is this
tiny hidden similarity among controversial approaches from the first
view: Marxist progressism, Modernist scientism and Postmodernist
pluralism.

Postmodernism insists on the historian’s subjectivity, his
imprisonment in his own time, on the incompleteness and ambiguity of
the records. There I would like to quote historian R. J. Evans who
exposes contradictions in this view, pointing out that if the same
argument is applied to Postmodernism itself: it becomes just another
voice in Babel, interpretable as we like. The problem is conspicuous,
especially in cases where postmodernists themselves wish not to be
misunderstood, misinterpreted and claim their statements to be true, as it
happened when J. Derrida (who represents kind of a „new patristic“ of
Postmodernism) defended Paul de Man publicly after unpleasant
information about Man’s collaboration with Nazi was surfaced [5, p.
76].

As we can see pluralism of historical thought is obviously confusing
thing and the nostalgia about reliable historical knowledge is still
strong, but moderate Postmodernism has an important value: it
makes historians think more carefully about evidence, suggests new
areas of research, brings individuals back into historical focus, and
alters historians to their own limitations.

Philosophy represents very special way of reasoning and reflection
which is widely described as: 1) some sort of epistemological mimesis
in terms of it’s reflective nature and 2) a game in terms of inner freedom
and lightness of a reasoning process which is related to the spirit of
creativity, competition, pleasure of discovery and enjoying of language
itself, also 3) a dialogue way of thought.

I had chosen only one aspect: the development and existence of
Lithuanian philosophy during the years of occupation 1940-1991
considered as a dialogue way of thought.

Since the first Soviet Occupation in 1940 Lithuania intellectuals as
all people in the country were forced to choose: either to struggle, or to
adapt themselves to a new historical reality. During first Soviet
occupation we can find some intellectual sympathies to socialism, which
were combined with very real fears that the alternative to the Soviet
Union may well, be Nazi Germany1.

                                                          
1 This was especially typical to Lithuanian Jews who were experiencing folk anti-

Semitism in independent Lithuania and hadn’t any information about an existence of
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Lithuanian intellectuals who had joined anti-Nazi movement after the
Nazi’s invasion in 1941 and later the anti-Soviet guerrillas corps who
fought their doomed battles until approximately 1952 left very little but
very interesting data on theoretical-philosophical reflection of concepts
of nation, national character, fatherland, patriotism, and etc.1 Cruel
historic injustice and the obvious triumph of evil in civilised Europe
made them often to choose an extreme forms of resistance. Most
intellectuals who had chosen Anti-Nazi resistance in 1941 ended their
battles in Nazi’s concentration camps in surrounding of foreigners, these
who had chosen anti-Soviet resistance in Lithuanian forests had joined
corps of semiliterate peasants. It was no favourable ground for the true
dialogue in both cases. The only one way to express feelings of being
deceived by Lithuanian political leaders and by states of Anti-Nazi
Coalition, feelings of deviation from the whole world, information,
quality human relations, and feelings of unbearable loneliness was a
monologue. Common theoretical comparison of the mortal heroism and
fanaticism usually is considered as an insult to anybody who is
personally involved and makes this aspect of problem morally and
politically incorrect. Theoretical approach to the history of resistance
itself is still a topic, which didn’t get enough attention of philosophers,
psychologists and historians.

These Lithuanian intellectuals who escaped mortal destiny represent
a wide range of all possible forms of social and political adaptation:
from silent boycott to sincere or fake collaboration. And who can tell
what collaboration was the fake one?

Lithuanian intellectuals who escaped Nazi’s camps and Soviet gulag
archipelagos (I mean not just Siberia’s islands since whole Soviet Union
became kind of prison behind the „iron wall“) and settled down in
different countries of Western world had chosen position of adaptation
(there are very few exceptions of Lithuanians who return back to Soviet
Lithuania or were deported from West countries because of their
activities in Marxist parties) to a new world. This adaptation also varies
from the complete assimilation in a new society to the settlements (some
kind of ethnic ghetto) where time and history stopped in 40s of last

                                                                                                                                
Soviet anti-Semitism since they were exposed only to a strong Soviet propaganda. This
situation was a good background for the best expectations that failed very soon after
Soviet regime was imposed in Lithuania.

1Lithuanian intellectuals attempted to maintain a lecture-discussion circle:
„Professor Jurgutis’ Academy“ and the literary group Aitvaras presided by the poet
Balys Sruoga even in Nazi’s concentration camp Stutthof [11].
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century and this isolation leads to alienation of these Lithuanians from
real Lithuania which differs essentially from their ideal homeland that
exists only in their imagination. The moderate adaptation of members of
Lithuanian Diaspora created some prosperity background and possibility
to preserve their moral integrity and ethnicity. Dr. Vytautas Kavolis was
pointing out that uprooted community of exile intellectuals was
disproportionably stronger and richer in creative accomplishments than
its counterparts in Soviet Lithuania: „in intellectual activity, Soviet
Lithuania, when compared with the highest achievement of the few
émigré intellectuals, is still an Ethiopia looking to Paris“ [6, p. 50]. One
can see many features of dialogical or non-linear thinking in many
interesting discussions among Lithuanian intellectuals in émigré
magazines Metmenys, Aidai that show a various political and
philosophical positions of their participants. The only doubt I have is
raised by Vytautas Kavolis who sounds very disturbing and even his
assumptions are only partly true they have some actuality even today:
„there have not been nor are there now any paradigmatic texts written in
Lithuanian - dangerous and unexplainable texts containing multiple
meanings - to which the intellectual could come back again and again
and constantly find in them new inspirations...“ [6, p. 39].

Fruitful creative activity of Lithuanian émigré Diaspora has indeed
clear features of monologue in sense that all this activity was orientated
to their counterparts in homeland, but it was almost no chances the
recipients would read their works and reply1.

It is strange to see also that before Lithuanian Independence the
attitudes of intellectuals in Lithuanian and these in Diaspora towards
each other had been much friendlier then lately. I think there we can see
appearance of the binary tradition of European (perhaps not only
European) thought: we and strangers. Feelings of common tasks and
common interests were stronger during period of long distanced and

                                                          
1 Tragic example of friendship continued for many years but representing the

relationship of two-monologues we can find in letters of Jonas Girnius who lived in the
West to Jonas Repšys who stayed in Lithuania in journal of philosophy Problemos, there
were so many places with words: it is a pity we can’t discuss this topic… We can surely
say that it was true dialog going on between two philosophers and these people had
much deeper mutual understanding of each other than many others that were not
separated by iron Wall. Still there is an absence of free choices in topics, there is no
choice for Jonas Repšys to express his opinion free, there is no chance for both of
philosophers to feel natural joy of certainty that they understand each other and shear
their opinion [8, p. 146-164].
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kind of monologue relations. Closeness has scared, disappointed and
sometimes shocked. Some representatives of Diaspora demonstrate
tragic phenomena of double refugee, or refugee in refugee that gives
birth to some kind of fanaticism and intolerance. Those exile
intellectuals’ deviate themselves from realities of Lithuania, they don’t
want to see any progress and achievements in their homeland. Dialogue
way of thought can’t be based on anger, suspiciousness and pomposity
of absolute rightness. This kind of „patriotic“ position is a bit similar to
Soviet ideological monism as the persistent urge to impose a single truth
upon all.

This intolerance and linear way of thought of intellectuals in exile
and here in Lithuania is based on some weakness of intellectual
tradition. This intellectual weakness appears as: the binary tradition of
thought typical to small nation: we and strangers, Lithuania lacked and
still lacks also tradition of paradigmatic and controversial thought as
well as deep respect to academic and intellectual work and dialogue
among intellectuals in general.

It is a pity but true Lithuanian patriots of a „straight“ resistance
didn’t succeed in combating a monologue tradition of thought as well. It
was very obvious in The Chronicle of the Catholic Church in Lithuania
where opposition to secularists and even to representatives of other
Christian confessions prevail the unifying tendency of anti-Soviet
resistance. Despite all this The Chronicle of the Catholic Church
presented the unique example of „straight“ dissident press in Lithuania
and became the main source for the „whispered dialogues“ and
discussions that had been taking place at the small „chruchovka“ type
kitchens of many Lithuanians.

There hadn’t been actually an „intellectualistic“ dissident press in
Lithuania even it doesn’t mean it was no resistance of intellectuals here.
The new discourses of Marxist’s political mythology were imposed
aggressive and violently, it created a new fake realm of philosophical
and political meanings serving only to purpose of manipulation. The
resistance of these who escaped or survived in Siberia, who lived under
continual fear, took very delicate and firm forms. The main idea of
book, painting, movie, etc. usually was hidden deep in the contextual
depths. This multi-contextuality in Soviet Lithuanian culture gave birth
to unique phenomena - readers, audiences, spectators had read, heard
and saw more then authors often wanted to say. People were re-
constructing the meanings according to their intellectual capacities.
Texts, objects of art and intellectual practice were only „row material“



IV skyrius. TOLERANCIJA IR PILIETIŠKUMO UGDYMAS GLOBALIZUOTOJE VISUOMENĖJE

167

for an intellectual „game“. This practice presents some very special
hidden „semiotic space“: non-verbal language of ethnic and cultural
meanings contained in historical heritage of nation. It appeared often to
be very dangerous and self-sacrificing intellectual luxury in the
totalitarian state and lead many intellectuals to prisons and psychiatric
hospitals. This is one of the most unique features of this time even there
is one more: irony. The only one thing people perhaps sometimes miss
today from the spiritual atmosphere of Soviet past is an irony and
humour that were so amazing, rich and colourful in sharp criticism of
political anecdotes and humoristic peaces that helped intellectuals to
preserve national and human dignity during all the years of suppression.

Ironic mimicry of culture in Soviet Lithuania can be described as a
unique feature of culture based on some very special type of dialogue
way of thought: not only in sense of many opinions supplementing each
other but in sense of a playful kaleidoscope of many meanings that one
was free to find in every single opinion.

The „pure“ intellectualism of monologue type is presented by
intellectuals who had become „skilled in being oppressed“. Two kinds
of „smart“ intellectuals can be tracked: these who expressed pure
conformism and these who expressed pure despair.

Pure conformists represent sophistic way of fake intellectual activity
in philosophy, historiography etc. where the truth and values aren’t
important and where imitation of intellectual creativity is just the mean
to achieve better „social position“. There is no basis for even slight
possibility of dialogue in this kind of an „intellectual creativity“ because
dialogue itself has non-conformist nature.

The second type is more difficult. There we can recall many
intellectuals whose intellectual life can be described as outward
conformism and as inner resistance of despair, where rich and exciting
inner intellectual world possibly existed but there were no evidences of
it. Those intellectuals often ended as drunkards or drug addicts since
only in irresponsible state they could express themselves, those were
people totally alienated not only from the fake values of the regime
(even some were Soviet functionaries) but actually from the ethnic and
even human values in general. Cynical attitudes, despair, alcoholism,
headless material greed, etc. these are features of agonising
deformations of national and human mentality during the Soviet times.

The pure type of monologue intellectual activity is represented
especially tragically by Lithuanian intellectuals in humanities who lived
„double ambiguous life“ in Soviet time. Marxist philosophy and
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ideology had been criticised by communist intelligentsia even in a
language of Ezop. This trend of the intellectual life created a paranoid
censorship1. If there was a critical article about the ideological position
or philosophical approach of somebody this wasn’t an invitation for a
dialogue or discussion, no way. This simply meant a harsh treatment of
inconvenient and „intellectually disobedient“ person. There was no
sense to discuss the topic, try to explain, or even more - to combat the
accusations.

Other essential feature of the monologue way of thought of Soviet
culture is its anonymous character. There is no such a thing as a
simple phrase „I think“, „I suppose“, „I assume“, etc. and not just in
political but actually in all kinds of texts. Most of philosophical writings
were incredibly standardised: no individual stile of language, no
individual way of thinking. It isn’t a big challenge to say that there is a
very strong dimension of demagogy in anonymous culture. There were
also very obvious elements of „semiotics of participation“: in the ritual
„scientific“ conferences dedicated to the anniversaries of the loyal to
Soviet ideology historical personalities and other formal events, where
speeches were long and boring and where it really didn’t matter who
was reading one or another paper. Anonymous consciousness contains
only technical dimensions and simplicity of ideological cliché, there is
no room for the individuality, passion, talents, this is the world of
function or functionaries.

Nation, national character, homeland, fatherland and patriotism - all
those abstractions have philosophical and sociological meaningfulness
mostly considering their moral, political, ideological importance. But, if
in the matters of morality, the argument is the simple appeal to common
sense and ethnic, cultural, humanistic meanings, politics always
establishes its own bonds of commonality.

It was lots of psychological manipulations aiming Lithuanian
intellectuals to achieve maximum loyalty to regime. For example, it was
a permission to have an access to „special funds“ in libraries. This secret
access made intellectuals to feel „elects“, which psychologically is a
sweet feeling of self-importance and excellence. The elitist spirit is also
a monologue way of thought where subordination teacher-disciple,
master-servant is directed „one-way“. This Masonic spirit of the „elects“
                                                          

1 I refer, for example, to the attempts of paranoid censorship considering the
creative work of theatre director Jonas Jurašas and dramaturge Juozas Grušas on a
performance Barbora Radvilaitė in 1972. The conflict with censors resulted finally in
Jurašas’ emigration to the West.
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in Soviet times isn’t just a metaphor because there are already attempts
to prove an idea that among Soviet Bolshevik leaders there might been
representatives of occultism or at least some originating from the
Masonic environment with an understanding of the cultural code of
occultism [4, p. 40-48].

The most intriguing thing is that even in the relatively free inner
intellectual space of Soviet intelligentsia the monologue was dominant
way of thought. Deep and overwhelming feelings of guilt and inferiority
were activating the subconscious mechanisms of „disconnection of a
conscience“. Inner dialogue means kind of two subjects where one is
usually a conscience; if one of subjects is inhibited or „disconnected“
then we can talk only about inner monologue.

Lithuanian society is recently coming back to the common European
home from the political and economical space of the former Soviet
Eastern Europe. This essential transition is accompanied by deep
changes in social-economic but especially in the cultural life of society.
We can see how former Soviet ideology is „pushed“ away by a new
aggressive ideology that reflects the values of Western mass culture. All
the „forbidden fruits“ that Soviets were hiding behind the iron wall look
very attractive. Lithuanian intellectuals already pay a price for their
conformism towards values of mass culture and consumer society. The
search for a new national self-identity began after Lithuania had restored
its independence. This process is still under way, and its outcome is
hardly predictable. Culture of tolerance is based on a tradition of
dialogue, which has to do with healthy dynamic respectful relationships
in society. The quality of relationships determines the quality of
thinking. In turn, the quality of thinking determines the quality of
actions, the quality of actions determines the quality of results, which, in
turn, determines the quality of relationships, and so on. This is what we
can call the virtuous cycle of dialogue.

The culture of monologue became rooted deeply in an intellectual
life of Lithuania during the decades of the Soviet rule and it became one
of the main obstacles on the way to the culture of dialogue and tolerance
today. There are already some interesting discussions among the
Lithuanian philosophers that address to overcoming the negative
heritage of the intellectual history considering its influence upon the
future tendencies [9]. There are some signs that Lithuanian intellectuals
are still being caught between the extremes of Traditionalism,
Modernism and Postmodernism and that respectful dialog and reasoned
consensus among the intellectuals are still the expectations of the future.
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Even conservative approach prevails in Lithuania any time the
discussion about pluralistic system of political and moral values takes
place any desperate attempts to restore the destroyed values of the past
as well as outlive the traditional ones are equally unsuccessful. What
values, principles, codes of conduct? Whose values? Are there some
trustful or true values? These are the main questions that Lithuanian
intellectuals are facing today. Meanwhile Lithuania's efforts to recover
from her tragic history, to develop a new cultural tradition based on
tolerance and dialogue way of thought deserve more understanding that
they usually do.
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7. THE UPBRINGING IN THE NEW SITUATION
    OF LIFE

Nowadays, we observe in all spheres of the life such symptoms,
which announce the arrival of the essentially new epoch. People’s
behaviours, their opinions, attitudes and values systems changed
radically in last century. In addition, the ways of thinking and of
conceptualisation, the sense of the world, as well as our scientific and
philosophical world pictures transform quickly and really. This is
caused by the radical transformation of the natural, social and cultural
environments. These changes consist in rejection all this, what was fixed
in our consciousness and culture from many centuries, what we
acknowledged as unquestionable, what grew into tradition thanks to
education and enculturation, and what was inherit from the one
generation to the next as certainties, truths, and ethical canons. Our faith
in constancy, certainty, reliability and safety strengthened thanks to this
secular experience

The formation of constant stereotypes in the period from 17th to 20th

century was caused by the development of science leaning on classical
physics, by technology using unfailing mechanisms, and by philosophy
presenting the mechanistic and classical deterministic world picture.
However, in the beginning of the last century, the quantum mechanics
and the theory of relativity have destroyed the foundations of classical
physics and awaked the mistrust in stereotypes functioning in the
classical science and in the philosophy. The development of the
quantum mechanics and relativistic physics caused the far going critique
of contemporary convictions. In addition, technical progress (inventions
of ever more complicated technologies and technical mechanisms)
showed the nonsense of the belief in the infallibility of technology. On
the one hand, risk of damages increased with the complication of
technical mechanisms and with the use of new sources of energy (above
all nuclear energy). On the other hand, the threat to life and the growing
risk of ecological disasters increased with the satiation the world with
modern technologies. Therefore, the development of knowledge and
technology led to the rise of the consciousness of uncertainty.
Philosophy did not be indifferent in face of these occurrences, too.



GLOBALIZACIJA: TAIKOS KULTŪRA, ŽINIŲ VISUOMENĖ, TOLERANCIJA

172

Therefore, the rules of criticism, relativism, and dialectics began to
prevail in philosophical thinking in the second half of the twentieth
century.

Nevertheless, circa seventy years was necessary to make finally sure
that ruling stereotypes of thinking and paradigms in science and culture
have irrevocably lose their power and are no longer adequate already to
new social reality and to modern conditions of life. Such a conclusion
appeared because of the stormy development of the natural sciences,
technology, and negative historic experiences. By negative historical
experiences, I mean the two world wars, social revolutions, dictatorships
(fascist and bolshevist), the holocaust, exterminations of ethnic groups,
the period of the so-called cold war (or „frozen peace“), and now - after
September, eleventh last year - the global terrorism. By the stormy
development of technology, I mean the development of the production
of mass-extermination weapons, the development of the nuclear energy
and the enormous progress in the spheres of transport,
telecommunication, exploration of the cosmos, and the processes of
automation, computerization, and robotization. At present, we see that
ethical canons have lost their power too. They surrendered also to the
lack of belief, to criticism, relativism, and dialectical thinking. Some
traditional ethics, leaning on the religious belief of different religious
groups, defend against the destruction of their foundations, by the
overthrow of myth about the inviolability of norms and of rules
consisting allegedly of so-called natural laws. However, under the
pressure of modernity and postmodernism they seem to have already
lost their position. These ethics can still be preserved in the social
consciousness as a relict of the past. The faith in the infallible
authorities fell, lack of confidence in ideology and political leaders is
growing, and a critical view of the ideal political system and object of
religious or laic cult are preserved. Now, we behave with reserve, with
distrust, and have a critical attitude towards what in the past was
acknowledged as good. Old norms, patterns, paradigms, prohibitions
and commands systems are simply rejected as unnecessary ballast not
needed by anybody. These not only do not help us to live in
contemporary world, but prevent us also to adopt to the essential
requirements of the present environment of life; these elements threaten
even the possibility of our survival. Therefore, we found in the situation,
where some rules and norms of coexistence ceased to function, and the
other surrender to progressive erosion and lose their importance largely.
However, nothing has yet been introduced in the place of what was
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rejected and what was broken up. Even today, we do not known what to
introduce, what the „new“ should replace the „old“ in the sphere of the
ethics. We do not know after all, what waits us neither in the foreseeable
future nor to what to purpose, what to bring up, and on what to lean.
Therefore, we are neither able to foresee, nor to define our expectations.
Then, we can state, we have to deal with an unusual crisis in ethics: we
have begun to live in an inter-epochal empty ethical space. In other
words, our topical life space-time has become to some extend devoid of
its ethical dimension or this dimension is significantly reduced.

It would appear, as though this is a normal course of life. Maybe, we
live during a period of the crisis of ethics in one of the successive
periods of turn of epochs in the history of the human kind. Since ancient
times, people have known that the world changes, but they known too
that there are also some elements of the constancy. This was reflected in
some philosophical views. Here, rivalled the opinions acknowledged
certainty and despair, constancy and variability, unity and plurality,
harmony and contradiction. Besides, it think that such attributes, as
constancy, certainty, unity, invariability and harmony constitute the
perfection of the being, also something good, whereas their antinomies
were acknowledged as the degeneration, as the deviation from
perfection, as something bad. We have to deal with clear asymmetry of
the evaluation constancy and variability, certainty and uncertainty, etc.
These ancient opinions survived throughout the epochs, and were even
strengthened by the foundations of Christian philosophy and modern
science Always in philosophy and science one looked for some
absolutely certain fulcrum - some foundation or axiom. And one tried to
find it in the self-consciousness of man, in God, in the Mind etc.

The development of science in modern times delivered the
arguments for and against these opinions. On the one hand, we
discovered phenomena, which prove the changes in the nature, society,
and culture. On the other hand, we discovered different invariants in the
form of objective, eternally, obligatory regularities of the science and
scientific laws, of the permanent and invariable structures in thinking,
language, psyche etc, and of the physical invariants and cosmological
constants. But the ancient way of thinking has prevailed continually till
present times: what is invariable and necessary is good and what is
variable and accidental is bad. In this connection, even the picture of our
changing world demands foundation of something invariable. Therefore,
the change and uncertainty can only take place in what is invariable and
certain. If the certainty and invariability exist not in the real world
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(because maybe this does not exist), it postulates their existence in
conceived (ideal) world. Hence also in modern science, we have to deal
with the unchanging conditions of border values (attained allegedly in
infinity), with some absolutes and fictions (as e.g. perfect solid body,
frictionless movement, balanced market etc). It appears that European
culture, founded on ancient philosophy and on classical science, yearned
for what was should be constant, certain, and absolute. Therefore, the
search for constancy, certainty, and various absolutes became an
important aim of the cognitive activity. Moreover, the belief in the
constancy and certainty of the knowledge, of the stability of our
conditions of existence, profession, good, norms, rules of the human
coexistence, beauty etc lay down at base of the upbringing and
education.

Until now, the turns of epochs consist in this that instead of old
elements (or moments) of the constancy and certainty it introduced new
ones, and the old ways of interpreting the absolutes are replaced by new
ways, which are more adequate to new social situation and more
consistent to modern knowledge. However, these new substitutes of the
moments of the certainty and invariability had an absolute character -
they were irrefutable. Nobody coned risk doubting it for fear of the
exposing themselves to the infamy. Thinking of the world as structured
on some invariable, solid and certain was still obligatory. Consequently,
the theories describing the world had to refer to moments of the
persistence, invariability and absolute certainty.

The turn of epoch, in which we live now, is quite different from
preceding ones and therefore seem to be strange. It generates justified
anxiety before the future of the humankind, especially in connection
with the foreseen scenarios of disasters, with the feeling of the loss of
certainty and safety. This is a typical fear before the unknown. Present
turn of epochs and the crisis of ethics differs essentially from preceding
critical states, because it has been proved, that we ought not only to
reject the acknowledged moments of constancy (values constants,
certainties, invariants etc), but that we have to reject even the thought of
them. It proved that something like this does not have and cannot be,
that all constancy, invariability, certainty and absolutes are simply
fictions, in which we can believe, but which have no reference to the
real world. Such an assertion can wake anxiety that we will go to the
extreme view: we acknowledge only variability and uncertainty, the
world does not have any permanent foundations, it is like „plasma“, and
the theories describing it will not demand any axioms. Perhaps it would
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be more reasonable to formulate some compromising position in this
context: in fact the real world does not have in principle anything
permanent, certain, and invariable, but people have to appeal to these
fictions in order to hold any social law and order and to give sense to
one's own life and history. Order, harmony and the sense of the life are
basic elements of organization of individual life and society, without
which they cannot function. The organization is a necessary condition
for the survival of humankind. In spite of the realization of the lack of
certainty and invariability, it would appeal to them, but not as to
something eternal and certain in an absolutely sense, but as some
temporary, passing and risky. The speed of their lapse depends on the
tempo of the changes in our environment of life, of the changes of
civilization in the concrete society. In topical conditions of life, the
stability and certainty of ethical norms, values, opinions, feeling of
safety, world pictures etc are limited by the lifetime of one generation,
and all indicates that it will be shorter.

The development of science and technical progress demonstrates the
useless and the nonsense of yearning for constancy and certainty. The
endeavour towards perfection understood as faithfulness of definite
values, norms, standards, and other „absolute truths“ proved so
unrealisable as useless. Modern science rejects the classical worldview
leaning on the idea of exact causal determinism and on dynamic laws, in
accordance with which next states result univocally and necessary from
the preceding states. Nowadays, relativism became dominant in our
science and culture. Therefore, all demands for the qualifications and
choice of suitable reference system. Their choice is in principle optional,
because nothing is eternal or certain in the world. Besides, we
increasingly attribute the greater part to accidental events, to
fluctuations, to indeterminate states, to probability, to statistical
distributions, and to chaos. It has been even proved that so-called
universal physical constants change also their values with the aging of
the universe. A short time ago, at the conference in Baltimore „The
Dark Universe” Prof. M. Livio from the „Hubble Space Telescope
Science Institute“ asked: „Of what are we really certain?“ and he
answered: „Certain are only death and taxes“. And the astrophysicist M.
Turner summing up the discussion about cosmological models of the
Universe said: „We live in a grotesque Universe“. He had in mind that
no models leaning on physical and cosmological constants are adequate
to reality and that many years' efforts of the scientists to construct some
adequate cosmological model miscarried, because „about the greatest
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part of the Universe we know today so much, as nothing“. Nota bene,
we know also little more about the fundamental components of the
world, which are elementary particles or quarks. I generalize M.
Turner’s statement: we live now in a grotesque world of the nature, in a
grotesque culture and in a grotesque social situation. The grotesqueness
of our topical environment of life consists neither of the fact that we
know nothing (in fact, we know much more than at any other time), nor
that this what we know is uncertain, but that nothing is so stable and
certain that it coned fulfil the role of the sign-post showing the aim of
our development and the direction of our activities. It is nothing able to
be the basis for the normalization our attitudes, behaviours and of
actions. Up until now, knowledge (especially scientific) was a guarantor
of the certainty. Now, it became increasingly relative, it lost too its own
value of reliability and cannot warrant something in absolute manner.
Above all, the orientations resulting from knowledge about the world do
not warrant the possibility of survival. On the contrary, the greater the
progress of science and technology the more risky become our survival.
Paraphrasing Sartre’s statement we can say, that we stood up on a
crossing of infinitely many ways before signpost, which rotates
chaotically and not predictably. Therefore, we know neither where we
have to aim, nor how to move in order to survive. Of course, we do not
and cannot stay in place if we will survive. We try to go with the way,
towards which the signpost just prompts. Only before we pass a part of
this way, the signpost turns around and shows us some other direction.
We change our direction of the march and go in the new direction. We
cannot turn back, because reversible processes exist not in the real
world. Then the situation happens again. Besides, we live in an
increasingly changing environment of life. In such quickly changing life
space-time, the 'signpost of life' turns more and more quickly.
Consequently, our directions of movement change in accelerated tempo
and we are not able to foresee these changes. It is impossible to infer
about possible future states with the method of „lengthening of
trajectory“. Therefore, we are not able to foresee next directions of our
march. If so, then no matter which direction we choose, we anyway risk
the failure and the growth of the threat. Moreover, the risk of the failure
increases proportionally to the speed of the changes in our environment.
The world, in which we live and in which the nearest generations will
come to live, is full of the changes, threats, uncertainties, and risks.

The hitherto existing ideas of ethics required the unfailing fulcrums
and orientations. This referred to the world, which people treated as
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stable, because it was really such. To be sure, the world changed too,
but the changes were former more slowly as nowadays. They took place
during the long intervals of time, usually in the course of a dozen or so
generations. Therefore, the belief in constancy and certainty of the
processes occurring in the world, in the stability of the life conditions,
and in the educational ideals did not be questioned. Now, such of
fulcrums and orientation does not have. We live in the world that
changes ever more thanks to our technological and cultural activities.
The social life space-time does already not remind of a slow flowing
stream but rather of a rapid river. Therefore, the well-known Heraclitus’
statement „παντα ρέι“ should be transform in the statement: „παντα πιό
ταχύς ρέι“. Therefore, yet it ought to create no some ethics lied on
norms and values, which are constant and certain in a long time
intervals, but the radically new ethics, where values and norms will
oblige in the progressively reduced time intervals - in the click - time.
The so-called „quick-time-ethics“. Ethical norms obliging now, will
surely not be able in force in the nearest future in the quickly changing
world. The myths about stability, reliability and certainty were
overthrown. Therefore, old ethics, good for the life in former conditions
and in a very slowly changing world, lose their application power in our
time. They became simply useless in our times and cannot function as
theories and ideal conceptions. Therefore, it ought to build the entirely
new ethics founded on the uncertainty of norms and of ideals, on the
risk of behaviours, on the falling of expectations on the attaining of the
aims, and on the impossibility to foreseen the results of our activities -
the click- time ethics. Old categories of ethics should be constantly
revalued according to the changes in our environment of life. Above all,
it is necessary to recognize as perfect also this what is variable and
accidental, and it ought to seek for some „quick-time axioms“ of ethics
in the situation full of uncertainty, risk, and instability. This seems to be
the most urgent task for contemporary pedagogues and ethicists, which
should be responsible for the upbringing and survival of the future
generations.
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8. THE POLITICS AND PEDAGOGY OF
    FORGIVENESS

„Here I forgive him who has hurt me, and I do forgive my offender.
Him who did it on purpose or by accident. Him who did it by word or
by action. Let nobody be punished. For my own sake“, - said rabbi’s
prayer. The closing chapter of The Master and Margarita, a novel by N.
Bulgakov, which took the top position among the greatest masterpieces
of the 20 century literature chosen by Polish readers, is entitled
Forgiveness and Eternal Haven. This might be related to the fact that
the number of this chapter - thirty-three -, which is also the age of its
main character, Joshua Ha Nocri, has also a symbolic meaning.

What is striking and puzzling is the very idea of „forgiveness“
juxtaposed with „eternal haven“, especially when taking into account
the fact that The Master and Margarita is „a treaty on ‘Pilate-ism’, and
Pilate himself, as a historical character and as an example for numerous
contemporary followers, is a symbol of cowardliness. His cowardliness,
which, according to the writer, is not merely one of the most terrifying
sins, but the worst of them.

It is the Master who is its victim - a victim of conformist, opportunist
and cowardly behaviours. Under despotic rules, he suffers not that much
from the violence of the authorities who are trying to deprive him of the
right of free artistic activities, spotting and announcing the truth, but he
rather experiences the meanness of his environment, his colleague
writers who do not mind selling their freedom for „a mess of pottage“,
material privileges and doubtful prestige.

Both the historical and contemporary planes of Bulgakov’s novel
present the disastrous consequences of such cowardliness, behind which
treason, crime and treacherous murder flourish. Joshua Ha Nocri dies on
the cross not because of the verdict passed by the mob, but rather as a
result of Pilate’s gesture of washing his hands, of his fear to make a
decision on his own behalf and accept responsibility. The writer sees
Pilate as a traitor, worse than Judas. Since the notorious Iscariot
performed his act quite openly, in front of all the disciples he betrayed
his Master with a kiss and accepted the silver coins in turn; finally,
tortured by his conscience, he punished himself most severely. He
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hanged himself, condemned forever, on a withered branch, as if
regarding himself such a withered branch on the eternal Tree of Life.
Thus, he could be accused of anything but cowardliness. The case of the
Procurator of Judea was different, however. As a well-educated and
thinking man, he realized very well deep inside that the defendant was
innocent, he admired the latter and was actually on his side. Yet he
lacked the courage necessary to oppose both the mob and the despot.

The artistic and ethic genius of Bulhakov prompted him that behind
the spectacular crime of which the fallen despots are accused there is
silent cowardliness of their supporters, which is their accomplice and
which legalizes the evil. Yet the very genius let him, after investigating
the cowardly action, give Pilate hope to be forgiven:

„What is he saying?“, Margaret asked and her still, calm face
covered in a mist of sympathy.

„He says“, answered Voland, ‘the same thing. He keeps repeating
that ha can enjoy no peace, even by the moon, and that he must play a
bad role. He says that always when he is not asleep, and when he sleeps
he has the same dream - a streak of moonlight which he would like to
follow and to talk to the prisoner, Ha Nocri, because he maintains that
he had no time to say something at that time, long ago, on the fourteenth
day of the spring month Nisan. But, unfortunately, he does not manage
to get on this road, and nobody comes to him. Thus, no choice, he has to
talk to himself. After all, man needs some diversity, so he completes his
monologue about the moon with a statement that he hates his own
immortality and extraordinary fame more than anything else in the
world. He says that he wishes to change position with the tramp in rags,
Matthew Levite’ [2, p. 431].

Every epoch writes its own script for the drama of Crime and
Punishment. Differences refer to the idea of „crime“ and „punishment,
and to what their mutual relationship is.

The following models, which make the result of man’s historic
experiments with the principle of justice, could be sketched:

1. Crime and revenge for crime (following the rule: an eye for an
eye, a tooth for a tooth, death for death) when no other way of restoring
justice was known, except for hurting the malefactor in an equivalent
manner).

2. Crime and punishment (when punishment was expressed in a
„language“ different from that of crime - it meant depriving the
proprietor of freedom and isolating him from the society). The principle
here was: suffering for suffering.
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3. Crime with no punishment (e.g. in a totalitarian society where the
traditional criteria of good and evil were blurred, or even reversed, and
where - as a result of the occurrence of mass extermination, genocide - it
was possible to keep both the criminals and their victims anonymous).
The circumstances enforced here the unpunishability of crime.

4. Crime - guilt - punishment (this model could appear in a culture
which, while respecting religious values, introduced a kind of a duty to
possess some internal controlling instance in the form of conscience
which should direct one’s own evaluation of one’s deeds. The
punishment imposed on a malefactor by the external instance appeared
as something necessary, though inferior to moral tortures which, as a
result of expressing one’s grief and repentance, could lead to purifying
one’s soul).

5. Crime - guilt - punishment - forgiveness. This model, though it is
rather a postulate and not a fact, is discussed below in the present work.

Pilate, still during his lifetime, was condemned for his act (which
was rather… a lack of any action) to continuous, insufferable headache,
and when he died - to an eternal conversation with himself, which made
him envy Matthew Levite despairing at the Cross-on Golgotha. Still,
Bulhakov sent Pilate to Purgatory, and not to Hell. It could be thus
deduced that, according to the writer, there are no such sins, even the
most horrible ones that could not be repented. And this is possible
through one way only, namely by receiving forgiveness.

It should be noticed that Pilate, being himself a professional attorney,
was very careful not to commit any crime - at least not a crime that
could be revealed and tried, and finally punished in accordance with the
law. His gesture of „washing his hands“ could hardly be judged morally,
either. Actually, nobody, except for himself (and Joshua Ha Nocri),
needed or could learn about it. Thus, if he was a criminal, then an
incognito one. So why did he suffer from such tortures, horrible
headaches, which could be evoked, even by the mere scent of roses?
This cannot be explained by anything else but by supposing that the man
can indeed hide his infamous deed from others, and he can also lie to
himself through providing the act with some reasonable and logical
justification. The only thing he cannot achieve in his act of self-
deception is to ban his body from accepting the consequences of his
internal split. Since human body, similarly to any living organisms in
general, is constructed to „tell the truth“. Otherwise, it would be soon
destroyed. Pain, which is a „sensor“ reacting to any wrong influences of
the environment, is a blessing, for the sake of the body’s survival,
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because it switches on the reactions, which can eliminate the danger.
Apparently similar mechanisms are situated in human psyche: mental
suffering also requires uprooting its cause. However, this is possible
only when the reasons have been revealed, analysed, named and thus
identified. Only when the source of the internal suffering has been
revealed, both the suffering individual and his social environment
(human „ecological niche“ which is indispensable for any man to exist“)
can somehow refer to what has broken mutual harmony. Namely, the
„guilty“ can be condemned and punished or he can be forgiven and
reprieved. If for some reason such a public trial does not take place and
the offender is not reckoned up, the pain that has not been cured or
calmed down becomes suppressed and diffused. Its actual source is
forgotten in a way, the pain overflows the whole personality in turn and,
striving for an outlet, finds it in substitute forms: aggression in relation
to chance people, or self-aggression, hurting oneself even more deeply.
Sometimes this underground pain may even lead to suicide, which is
illustrated by the story of Judas. By way of digression, it is possible that
Christ, whom he had betrayed, would have forgiven him, as his disciple
betrayed him with a kiss, a symbol of love that existed between them.
Thus it is sure that Judas’s great sin was the betrayal committed for the
desire of profit, yet his even more serious sin was his lack of faith and
hope for forgiveness. That is why the withered branch broke under his
weight - as a symbol of punishment and warning for those who do not
trust in the perspective of mercy. They become guilty of the worst sin -
the sin of despair and doubting the omnipotence of God’s love. A
similar interpretation of the story of Judas Iscariot is presented by A.
Alvarez in his work on suicide [1].

Thus the tragedy of Judas makes a warning and, at the same time, a
lesson of hope. It is a warning against submitting to the temptation of
immediate profits for the price of betraying one’s friends, and it
provides hope for forgiveness as a horizon, which is always open for all
people. God Creator knows best human weaknesses and handicaps,
people’s incomplete similarity to Himself, which is the reason for their
imperfection. Taking this into account, He offers them a perspective of
His infinite mercy (which is more than love), and creates a horizon of
some hope for forgiveness. He expects, however, that the people will
follow Him in this respect and learn to forgive one another. What is
equally important, He expects them to forgive their own faults, which
are not known to others. The importance that the Christian religion
attaches not so much to fair punishment for the sinner, but to the
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forgiveness following it leads to the crucial problem, which takes the
form of the question:

Why are forgiving and absolution at least equally important as
punishing for wrong and injustice? Let us try to answer this.

Any injustice that has not been tried, any harm that has not been
made up for disturbs the social order, introduces disorganization and
chaos, this is certain. It is to restore the harmony that has been shaken
by some offence, to protect the foundations of the social homeostasis
that is aimed at by apparently most ancient and intuitively most obvious
model - that of „crime-and-punishment“. Punishing the wrongdoer
cannot change the consequences of the evil done, or to repair the
damage done to others, yet it guarantees a particular kind of repayment
to the wronged, namely moral compensation. It has also some
discouraging and educational influence on potential followers. The
paradigm of „crime-and-punishment“ has been basically worked out for
morally immature people, for morally non-independent subjects. They
can be held in leash only by means of fear of penalty. Physical
punishment imposed by institutional administration of justice, or
symbolic punishment by the public opinion, which is criticism and
condemnation. The feelings of fear and shame induced in this way are
somehow suspended on the external instances: when they are broken or
shaken, the man steered by them falls into ambivalence or into a
particular moral regress. This is illustrated by a folk saying, „Enjoy
yourself to the full, there is no hell!“ A famous exclamation by the
captain from Devils by Dostoyevski, „if there is no God, everything is
allowed“, is just another version of such childish ethics of a slave who is
unaware of his own moral slavery.

How to explain, however, an expectation, or even a demand existing
already at this primitive stage of morality - to make the criminal not
only serve his sentence, but also show that he feels guilty? On the
surface one could try to see this as a form of refined revenge: a desire
that that the offender should suffer, apart from physical pain, also from
internal tortures, such as the ones that bothered Pilate, although he
managed to avoid punishment in the legal sense.

To be able to understand this, it is necessary to consider in more
detail the idea of guilt.

In the first place it should be noted that that it belongs to several
glossaries simultaneously, starting with the colloquial one, through the
ethical, legal, religious and philosophical ones. It is both universal and
primary, so obvious, it would seem, that it is usually not defined. Even
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in specialist literature, instead of starting with a definition of what guilt
is in general, the researchers concentrate immediately on different types
of guilt and feeling guilty. So e.g. Reiner J. Kaus, while discussing the
works by Kafka, which are completely permeated with this issue,
distinguishes: moral, socio-relativist, and theological guilt. Moreover,
he offers an interesting scheme according to which there is:

a) existential guilt
– as finiteness in general / susceptibility to temptations
– as real (internal) loss (lie, excusing oneself)

b) phenomenal-psychological guilt (feeling of guilt)
– conscious (object directed) “normal” or pathological
– unconscious (oedipal) “normal” or pathological [3, p. 81-82,

90].
What is, however, the guilt itself? Let us suggest our own definition:

guilt means transgressing the principle of respect and love in relation to
another person (or to oneself), and thus violating and reducing the value
of humanity. The feeling of guilt, which by no means must always
accompany guilt, makes subjective, moral, spiritual pain which is an
empathic reaction to someone else’s suffering provoked by us willingly
or accidentally. The word „empathy“ explains why there is no automatic
relationship between doing wrong and the feeling of guilt. Empathy is a
derivative of sensitivity, especially of moral sensitivity, and particular
individuals differ significantly in this respect. On one pole there are the
individuals who are completely morally indifferent (moral insanity), on
the opposite one - there are those morally oversensitive, whom
theologians attribute with „scrupulous conscience“. Between them there
is space for normal sensitivity and empathy which means an ability to
get by means of imagination into someone else’s mental states, a kind of
a changing-roles game.

A distinctive feature of the phenomenon of guilt is the fact that,
although from the perspective of a man experiencing guilt it is painful
distress, it is something useful for the social environment. Since its
presence means a symptom of the offender’s attachment to common,
though violated by him, values and it presages that, having repented, he
will be absolved and accepted by the community. And conversely, an
obdurate sinner refusing any repentance or regret rejects any obligation
in relation to others and breaks his bonds with the „moral motherland“.
Convicting oneself voluntarily to such banishment equals actually moral
death. Since ethics and morality are alive and can be displayed
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exclusively in relation to another person as a mirror, picture and
confirmation of one’s own humanity.

Experiencing the feeling of guilt is a signal of both being aware that
it has been violated and of the fact that a process of man’s moral
reconstruction has begun, which is possible and desirable after a period
of destruction. Both destruction and reconstruction concern and involve
directly the offender, and indirectly - his environment. The mysterious
character of Christ’s parable about the shepherd who is happier about
finding one lost sheep than about having a whole herd of obedient
animals could be explained exactly in this way - when an individual has
gone astray and got morally lost, the whole community is suffering, and
when he finds his way again, everybody benefits, not just this
individual. The shepherd, being aware of the importance of common
values which create spiritual unity, does not hesitate to follow the lost
individual to help him come back from that moral emigration or moral
banishment. The impulse of love is accompanied by some particular
economics of profit, namely it pays off to take care about every single
member of the community for the sake of the very community, which,
losing one member, loses a whole microcosm, which is made by every
man.

Concluding, guilt and the consciousness of guilt are a special gift,
due to which the man, without losing his independence, has always an
opportunity to compensate for its purposeful violation. Conscience, a
stage on which an individual moral drama is performed, is not created
by an individual. It is given to him, built in from outside, either by
Transcendence or by culture. This is also where the Trial occurs, the one
that surprised and frightened Kafka’s protagonist, Joseph K. The term
„trial“ is absolutely justified. It does not decide about what the verdict is
going to be: condemnation, passing a sentence or acquitting…

In the Trial, for which the previous epochs knew only abbreviated
scenarios: „Crime and Revenge“, „Crime and Punishment“,
„Punishment and No Crime“, „Crime and No Punishment“, at present
there are opportunities to prolong and enrich it. They are revealed along
with the growing awareness of the fact that a division of people into
those „absolutely innocent“ and „definitely guilty“ is false. It is
particularly the experience of genocide, judged from a perspective that
proves how difficult it is sometimes to draw a clear division into
„victims“ and „slaughterers“.

Let us take into consideration two examples illustrating this. The first
one is a lively discussion provoked by the work „Neighbours“ written
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by Jan Gross, which is a relation of a crime committed on the Jewish
inhabitants of a small Polish town during World War II. Even though
those defending the honour of the Poles wanted to ascribe the crime to
„stereotype murderers“ - the Nazis, all evidence seems to point at the
„neighbours who brought this misfortune upon their own neighbours“,
the Poles upon the Polish Jews.

The other example is even more significant and shocking. Idith
Zertel, a contemporary Israeli historian, reminds in her lecture presented
at a conference in Herzliya near Tel Aviv in June 2001 the fact that „in
1950s and at the beginning of the 60s about 40 trials took place in Israel
on the basis of „Trying the Nazis and Their Accomplices Act“. The
majority of the defendants were Jews - the Israeli, who had acted -
usually forced to do so to save their lives - according to the orders of the
Nazis, and who arrived in Israel after the war because they wanted to
find their home“ [4].

Here are two extremes, which are the result of a stereotype, the
Manichean division of people into those „naturally good“ and „naturally
evil“, „absolutely innocent“ and „absolutely guilty“. The first one shows
how, against the obvious facts, the Poles shift their evident guilt onto
„the notorious evildoers“, the Nazis; the other - how the Jews, „the
notorious victims“, accuse their own natives, the victims of genocide,
of… participating in the latter, only because they succumbed to the rules
of the concentration camp, trying to save their lives.

The human instance of justice turns out to be unfair. There is
something wrong here with the ability to recognize those who
committed crime, which is disturbed by stereotypes, a fear to admit the
unpleasant and uncomfortable truth and also the unclear conscience of
the members of the tribunal themselves. The story of the Holocaust, the
genocide, which involved virtually everybody into its ghastly machine
(including those who had declared neutrality, and the producers of
poisoning chemicals used in gas chambers as well as of other technical
inventions, and even some great philosophers…), proves that in „a sick
society“ (E. Fromm) there are no completely „healthy“ individuals. In a
culture which, in an Orwellian way, makes an inversion of the „plus“
and „minus“ markers at the basic values, all its participants (or their
dominating majority) are doomed to take part in criminal acts - directly
or indirectly, consciously or half-consciously. So who has the actual
right to judge others, in a situation when both the judges and the
prosecution (like in the times of Stalin) were involved in the mechanism
of violence and terror?
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Genocide, with all its ghastly character, has also some positive
consequences. According to the words that Goethe put into the mouth of
Mephisto and which were quoted by M. Bulgakov as the motto of The
Master and Margarita“: „Thus who art thou finally? - I am a part of this
force, which striving for evil eternally, eternally does good“. And,
however blasphemously this might sound, the good done by the
Holocaust is bringing about the awareness of the shocking truth that
there are no innocent ones. This means the same, as „everybody is
guilty“.

This statement is nothing new. It lies in the Christian teaching about
the original sin and about the guilt, which we jointly bear together with
Adam and Eve, who reached the regions of the forbidden knowledge -
the knowledge of good and evil, but also of man’s mortality. Being
already aware of this, people usurped the power over death and felt
entitled to kill others (Cain) or themselves (Judas). Contemporarily, F.
Dostoyevsky reminded this, repeating in each of his works, „all of us are
guilty“. However, this was the voice of one crying in the wilderness.
Since it is so that people, most of them, learn from their own scars. Also
- from spiritual scars. It is only when a victim is confined for many
years in a prison cell with his executioner or when a trial in Israel in
which the victims are sued as… executioners occurs that people are
made to reflect upon stamping some as guilty and the others as
completely innocent ones.

The considerations of the fictitious innocence of the morally
insensitive majority should be completed with a remark about the
fictitious guilt of the morally oversensitive minority. Living in the
continuous feeling of being guilty is incredibly destructive. A person
suffering from it is deprived of mental space necessary for self-creation,
development or even for everyday functioning. The contemporary
epidemics of depression, a weird and terrifying disease of groundless
accusing oneself of being useless, may be the heritage of the times when
nobody wanted to accept their role in some anonymous, collective guilt.
If we adopted a hypothesis that culture has a specific „law of keeping
moral balance“, of balancing the potentials of good and evil, then we
would have to accept consistently the fact that the anonymous,
depersonalised guilt should be also acknowledged, anonymously as
well, by random individuals, as some objectless internal suffering called
depression.

As it can be concluded from the above, guilt is an ambivalent
phenomenon. It brings about unproductive suffering when a given
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individual has got stuck in it and closed himself tightly in the feeling of
his own, supposedly unforgivable, guilt. But it can also initiate spiritual
development if the feeling of guilt becomes merely one of the stages in
that Trial in which the man equipped with conscience accuses himself
continuously. Since its final stage and destination is forgiving and
condoning. Forgiving oneself and condoning others. Only then spiritual
absolution and effacing the guilt is possible.

Forgiving produces on the spiritual level something that cannot be
achieved on the physical plane, namely a reversal of the results of tragic
events. The murderer is not able to bring the victim back to life, yet he
can, like Raskolnikov, try to expiate his deed, regretting it, through
voluntary acknowledging his guilt, repentance and thus public
proclamation: here I did evil and I accept the punishment I deserve with
all humility. Sonia, following her beloved to the galleys, expresses thus
her solidarity with the sinner. She shows not only that the guilt does not
separate people, but also it can make the repenting sinner even more
loved. Her declaration opens the man to new experiences and
particularly - to the feeling of gratitude for generosity.

Forgiving and condoning seems to be an individual matter, or even
strictly personal one, occurring exclusively between the wronged and
the offender. Indeed, this was possible as long as each offence could be
ascribed to a particular offender.

The massive character of genocide makes this absolutely impossible.
What is left is thus „an inflationary surplus“ of crime without
punishment. In this situation, facing the fact that the evil that has not be
punished becomes everybody’s burden, there is only one reasonable
solution: the politics and pedagogy of forgiveness. Therefore, it is such
operations of political leaders listening carefully to moral authorities
that, instead of looking endlessly for supposed offenders in order to
punish them for their crime, closes the account of wrong once forever.
This can be achieved in an incredibly simple way, by means of a magic
formula, ‘we forgive and beg for forgiveness’. It was developed by the
Polish bishops who addressed these words to German bishops in order
to stop the cold war, which continued long after it had been officially
ended. The Polish political authorities of those times insisted on
maintaining and feeding the hatred to German Nazis, which was spread
upon the whole German nation by means of propagandist tricks
(excluding East Germany, which was miraculously inhabited by „good
Germans“ only). The fury of Gomółka and his team caused by the
gesture made by the Church resulted from the fact that the latter had



GLOBALIZACIJA: TAIKOS KULTŪRA, ŽINIŲ VISUOMENĖ, TOLERANCIJA

188

shaken the main foundation legitimising that authority - the
institutionalised hatred to some external enemy (or rather - a stereotype
of the enemy).

In the 20th century, when politics has replaced Fortune, its basic
means has become spreading hysterical hatred to some authoritatively
chosen enemies, as well as false friendship to - also authoritatively
appointed - friends. Any other social impulse was persecuted as it
endangered the „reasons of State“.

The behaviour of the representatives of the Church that had not been
consulted with the government, offering forgiveness in place of the
„eternal hostility“ to the Germans, was a kind of a moral revolution.
Decades had to pass to make the Polish bishops’ formula acknowledged
as a method of the home politics of Poland („a thick line“ of the
government led by Mazowiecki, the Round Table, the defeat of the
adherents of scrutinization). With time, its efficiency turned out useful
also in foreign politics. President Kwaśniewski and his government are
applying it with beneficial results for Ukraine and Russia. This brings
about both moral and social, and even economic profits. The nations
that were fighting for ages and presenting some ancient (and just)
rancour have decided to break up „the arithmetic of hatred“ and to close
up, without any final recapitulation, the balance of wrongs and to start
arranging on a new sheet friendly cooperation. This is possible due to a
quite new political constellation on the one hand (the European Union),
as well as the appearance of a generation that has not personally
experienced the horror of the war.

Forgiving (ourselves) and condoning (the offenders), which have
been so far the basic postulate of Christian religion and ethics,
inconceivable to the mentality of atheistic rationalism, have thus
revealed their pragmatic side.

It can be presumed that the Polish bishops’ formula, though highly
criticized at first (as it seemed to shake the foundations of justice),
makes a brilliant invention. Clearing the mental foreground, it turns out
to be an effective and perspective tool in politics. It basic role is that,
while healing the wounds, mutual forgiving releases the energy
necessary for positive communication between former enemies. Hatred
implies the will to put one’s enemies to death, whereas forgiving
reintroduces their moral right to live and co-exist with others.

John Paul II says in his Proclamation for XXV International Peace
Day (also as a philosopher) that not only doesn’t forgiveness violate the
principle of justice but it also enables creating „peaceful order“ which
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was St. Augustin’s dream. Peaceful - since it leaves behind cicatrised
wounds. However, to make forgiveness actually a principle for creating
such order, the pedagogy of forgiveness, which is also mentioned in the
proclamation, is indispensable.

This is merely a postulate for the time being. Yet I can imagine it
becoming reality since we have a lot of brilliant teachers. The master of
forgiveness is Christ, who said, while being tortured on Golgotha, ‘They
should be forgiven since they do not realize what they are doing’. Thus
if not out of moral generosity, then for this epistemological reason: that
we can never predict the effects of our own, even most noble, deeds, let
us forgive the others and beg for pardon for ourselves. Such words, „I
beg you for pardon“, must be the ones that Bulgakov’s Pilate did not
manage to say in time. He also deserves sympathy. Let us repeat every
day the rabbi’s prayer that is quoted by Hanna Krall after one of her
protagonists who survived the Holocaust. “Here I forgive him who has
hurt me…”
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1. GLOBALIZACIJA IR SOCIALUMAS
    ŠIUOLAIKINĖMIS SĄLYGOMIS

1. Globalizacijos įtakos

Globalizaciją suprantant eilinio vartotojo požiūriu, tai tėra terminas,
rodantis judėjimą į pasaulinę visuomenę. Egzistuoja įvairūs požiūriai,
dėl ko judama į tokią visuomenę. Įtikinamiausias yra argumentas dėl
kelionių prieinamumo, patogumo ir greitumo. Žmonės tampa vis mobi-
lesni. Užsienio šalys ir kultūros tampa ne tokios keistos ir nesupranta-
mos, kokios buvo iki šiol. Su komunikacijos greičiu tiesiogiai siejasi
greitesnis „pasaulinės kultūros“ formavimasis. Šiuos procesus lėmė
kompiuteriai ir internetas, pagreitindamas ir supaprastindamas informa-
cijos perdavimą dideliais atstumais. Antroji šių procesų formavimosi
priežastis yra palydovinės televizijos įtaka. Trečioji priežastis – „pop-
kultūros“ paplitimas – pasaulio jaunimas gali pajusti turįs daug ką
bendra. Tačiau kaip kertinė globalizacijos sudedamoji dalis laikytina
ekonominė globalizacija, kai finansinis kapitalas ir tarptautinės mono-
polijos „kuria“ pasaulinę ekonomiką. Ir nors mes jau apibrėžėme eko-
nominę ir kultūrinę globalizaciją, tačiau socialinės globalizacijos, be-
veik kaip visada, šiame apibrėžime nėra. Ir tai yra esminė daugelio
globalizaciją aiškinančių ir tyrinėjančių politikų ir mokslininkų klaida –
lieka nepastebėta bene didžiausia ir labiausiai didžiajai visuomenės
daliai svarbi sritis – socialinė sfera.

Vakarų mokslo institucijose globalizacija ir su ja susijusios discipli-
nos tapo savotiška mokslo industrijos šaka jau prieš dešimtį metų. Ta-
čiau Rytų Europoje ir Lietuvoje globalizacijos įtaka įvairioms visuome-
nės raidos kryptims ir įvairiose veiklos srityse lieka mažai nagrinėtas
dalykas tiek žurnalistiniu, tiek politiniu, tiek ir akademiniu lygiu. Eko-
nominė ir kultūrinė globalizacijos įtaka yra aiškiau suprantama ir pa-
prasčiau fiksuojama [5: 56–58, 4: 55–59]. Tačiau socialinės raidos po-
žiūriu globalizacijos įtaka yra kur kas sunkiau suprantama ir įsivaiz-
duojama. Ypač miglotai globalizacijos įtaką savo šalių visuomenėms
supranta Rytų Europos politikai, ekonomistai, žurnalistai ir kitų šiuolai-
kinių „ašinių“ veiklos sričių specialistai, nors jie patys dažniausiai nau-
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dojasi globalizacijos teikiamomis galimybėmis ir pranašumais. Faktiškai
šiuolaikinis Rytų Europos šalių elitas pasižymi tendencija „bėgti“ nuo
visuomenės ir užsisklęsti savo siaurame klaniniame rate. Tuo dažnai pa-
sižymi netgi socialinės ir sveikatos apsaugos viešojo administravimo
sričių atstovai, kurie savaime turėtų būti orientuoti į vadinamuosius
„kančios žmones“. Ekonomine prasme globalizacija turi tiek teigiamų,
tiek ir neigiamų padarinių, o socialine prasme globalizacijos įtaką ga-
lima vertinti labiau kaip neigiamą negu teigiamą. Globalizacija su-
stiprina tik nedaugelio išrinktųjų padėtį, o nuskurdina ir atriboja gy-
ventojų daugumą. Galima pradėti kalbėti ne tik apie globalizacijos reiš-
kinį, teikiantį pranašumų „išrinktiesiems“, bet ir glokalizacijos reiškinį,
kuris nuskurdina ir atriboja visus kitus dėl išteklių, išsilavinimo ar svei-
katos stokos. Šiuo metu glokalizacija, o ne globalizacija įgauna didesnį
pagreitį [1: 10, 111]. Vidutinysis sluoksnis nyksta praktiškai visose pa-
saulio šalyse, daugumai šio sluoksnio laipsniškai pereinant į žemesnę, o
ne aukštesnę padėtį. Ir tai yra tiesioginė neigiama globalizacijos įtaka.
Socialine prasme globalizaciją galima vertinti neigiamai dėl kai kurių
sėkmingų liberalių jėgų bandymų, demontuojant visuotinės gerovės
valstybes Vakaruose, atsisakant universalių socialinės apsaugos priemo-
nių, t. y. mažinant socialinės pilietybės teises, taip pat ribojant bismarki-
nio socialinio draudimo raiškos galimybes ir įvedant vis daugiau liberta-
rinio pobūdžio marginalinį socialinės politikos modelį atitinkančių libe-
ralizavimo, privatizavimo ir panašių priemonių iš dešiniųjų politinių ir
ekonominių jėgų arsenalo [2: 54, 10: 75–76]. Tradicinei socialinei ap-
saugai ar socialinei paramai vietos tarp jų nėra. Pastebėtina, kad dau-
guma tiek Lietuvos, tiek kitų Rytų Europos šalių gyventojų politiškai ir
kultūriškai teberemia liberalinius arba libertarinius savų elitų siekius ir
greitesnę savų šalių vesternizaciją, ypač – ekonomine ir kultūrine
prasme. Socialinėje plotmėje dažnai remiamasi ne geriausiais Vakarų
Europos valstybių socialinės politikos laimėjimais ir pavyzdžiais, kurių
begales galima surasti Skandinavijos ir Beneliukso šalyse, o dešiniųjų
autoritarinių režimų, tokių kaip Čilė ar Paragvajus, patirtimi. Pastebėti-
nas tas faktas, kad amžių sandūroje Lietuvos socialinės apsaugos archi-
tektai iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patirties semtis va-
žiavo ne į Skandinavijos šalis, o į tolimąją popinočetinę Čilę. Kai kurie
dabartinės Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pareigūnai aktyviai
teberemia privalomų privačių pensijų fondų idėją, kuri yra įgyvendinta
Čilėje dešiniojo diktatoriaus Pinočeto laikais. Rytų Europos „lotynų
amerikanizacija” yra pasiekusi didelius mastus ne tik šioje srityje, bet ir
socialinės nelygybės skatinimo, skurdo didinimo, nusikalstamumo, ne-
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darbo, korupcijos ir kitais požiūriais. Tačiau visiškas ekonominis Ar-
gentinos kolapsas ir didelė grėsmė jam atsitikti Brazilijoje ir Urugvajuje
2002 metais privertė suklusti net ir didelę ekonominę ir politinę valdžią
turinčius valdininkus ir finansininkus Rytų Europoje, tarp jų dirbančius
bankuose ir kitose globaliose finansinėse institucijose. Vis dėlto suskai-
dytos visuomeninės struktūros, iš viršaus joms valią primetant tokioms
globalinėms ekonominėms institucijoms kaip Pasaulio bankas, Tarptau-
tinis valiutos fondas ir Pasaulinė prekybos organizacija, nesugeba labiau
pasipriešinti neigiamoms globalizacijos įtakoms socialinėje srityje. Kiek
kitokio pobūdžio globalinėms institucijoms, tokioms kaip Tarptautinė
darbo organizacija ir Jungtinių Tautų vystymo programa, kurios pasi-
žymi ryškiu socialiniu angažuotumu, dėl globalizuoto kapitalo puolimo
niekaip nesiseka tarptautinėje hierarchijoje užimti pirmaujančių vietų.
Europos Sąjungos institucijų vaidmuo šiuo požiūriu yra dvejopas. Viena
vertus, Europos Sąjunga skatina ekonomikos raidą, atsilikusių ekonomi-
nių regionų tolydžią plėtrą, tačiau jos atstovai mano, kad socialiniai ro-
dikliai tiek Europos Sąjungos šalyse, tiek šalyse kandidatėse turi page-
rėti savaime pagerėjus bendrai makroekonominei aplinkai ir padidėjus
turto kiekiui. Be mokslinių konferencijų niekur neteko matyti, kad Eu-
ropos Sąjunga socialinės politikos uždavinius matytų kaip prioritetinius.
Beveik visais atvejais socialinės apsaugos klausimai lieka Europos Są-
jungos pašonėje, kaip antraeilės ar net trečiaeilės svarbos uždaviniai.
Europos Sąjungai kur kas svarbiau laisvas kapitalo judėjimas, sienų ap-
sauga ar imigraciniai klausimai. Kultūrine prasme Europos Sąjungai
viena iš pagrindinių problemų lieka europietiško mentaliteto ir identiteto
apibrėžimo bei kultūrinės savivokos paieškos. Štai po šiuo „stogu“ ir
telpa socialinio identiteto, socialinės savivokos ir socialinės apsaugos
klausimai. Tik tokiu atveju, ieškant savojo identiteto, Europos Sąjungai
pasidaro svarbios ir tokios problemos kaip nedarbas, socialinė atskirtis
ar socialinis konfliktas. Amerikonizacijos („makdonaldizacijos“) bangos
pakerta Europoje jos socialumo ir kolektyvizmo šaknis, kaip universa-
lioms leidžia plėtotis tik ekonominėms „laimėtojų“ nuotaikoms ir atitin-
kamam siauram elitiniam sluoksniui, kuris faktiškai supriešina save su
likusia visuomenės dalimi, ypač vadinamaisiais „pralaimėtojais“, kurie
įvairiose Europos šalyse sudaro nuo kelių iki keliasdešimties gyventojų
nuošimčių. Faktiškai daugelis šių „lūzerių“ yra patyrę savo gyvenimiš-
kuosius pralaimėjimus ne dėl savo asmeninės kaltės kaip „blogi pilie-
čiai“ ar „nenorintieji dirbti asmenys“, o dėl įvairių nepalankių, dažnai su
socialine rizika susijusių dalykų – ligos, invalidumo, amžiaus ar darbo
praradimo. Vis augantis pralaimėtojų skaičius pasaulyje ir Europoje
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akivaizdžiai rodo šiuolaikinės globalizuotos laisvosios rinkos ekonomi-
kos sistemos ydas ir neišsprendžiamus kapitalistinės sistemos prieštara-
vimus. Šiuolaikinė laisvoji rinka negali patenkinti daugybės netipiškų
neglobalizuotų ir nemasinių poreikių, kurie pasireiškia retai ir dažnai tik
ekstremaliomis situacijomis. Globalizuota laisvoji rinka yra orientuota į
tipiškus, dažnai pasikartojančius poreikius, kuriems būtina masinė ka-
pitalistinė gamyba, paslaugos ir prekyba. Taip, pavyzdžiui, atskiro reto
vaisto, reikalingo labai mažam vartotojų skaičiui, gamyba šiuolai-
kinėmis sąlygomis, jeigu ji neduoda pakankamo pelno, yra nutraukiama.
Tokia yra tipiškai ciniška šiuolaikinio kapitalizmo grimasa. Dar vienas
akivaizdus pavyzdys yra aplinkos teršimas siekiant beatodairiško pelno.
Ekologinių katastrofų požiūriu klimato šiltėjimas yra tiesiog proporcin-
gas šiuolaikinių ekonominių kapitalistinių gigantų išmetamiems terša-
lams, nes pelno vaikomasi bet kokiomis sąlygomis, nesirūpinant ekolo-
gine apsauga. Tai ypač būdinga Jungtinėms Amerikos Valstijoms, ku-
rios prie pasaulio taršos prisideda visu keturiasdešimčia procentų.

Nereguliuojama laisvoji rinka blogina socialinės nelygybės ir skurdo
rodiklius daugelyje pasaulio šalių ir per visą pastarąjį dešimtmetį [14:
17–19]. BVP augimas automatiškai negarantuoja skurdo, nelygybės ir
socialinės atskirties mažėjimo. Apie socialinę atskirtį daugelyje Vakarų
Europos šalių, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje ir Japonijoje pradėta
kalbėti tik pastarąjį dešimtmetį. Anksčiau šis reiškinys šiose pasaulio
vietose buvo labai ribotas, jis buvo labiau paplitęs tik Amerikoje, Afri-
koje ir daugelyje Azijos valstybių. Tačiau dabar „nelaimės“ zona ple-
čiasi. Ir tuo labiau apmaudu, kad visa tai vyksta pasibaigus „šaltajam
karui“. Formuojasi daugybė kitų naujų nepageidaujamų reiškinių, kai,
pavyzdžiui, skurdą patiria dirbantys žmonės, dažnai dirbantys visu etatu
ir išsivysčiusiose valstybėse. Žymus anglų sociologas Anthony Gid-
dens’as pastebėjo tokį naują besiformuojantį reiškinį, kai šiuolaikinio
elito atstovams, turintiems gerus darbus ir dideles pajamas, yra labai
padidėjusi grėsmė netekti šių darbų ir netgi atsidurti socialinėje atskir-
tyje [13: 9–10]. Belieka tik viltis, kad jeigu tokie procesai vyksta jau ir
išsivysčiusiose Vakarų šalyse ir paliečia aukštesniuosius sluoksnius, tai
gali priversti viešojo administravimo atstovus susirūpinti neigiama glo-
balizacijos įtaka ir šioje srityje ir imtis kokių nors kontrpriemonių. Va-
karų autoriai – Tarptautinės darbo organizacijos ekspertas Guy Standin-
gas ir danų politologas Gosta Esping–Andersenas šiuos ir daugelį kitų
nepalankių pasikeitimų darbo rinkoje aiškina globalizacijos sąlygomis
[12: 15–18, 78–81, 236]. Galima pridurti, kad globalizacija griauna
ankstesnio gyvenimo būdo ir vertybių sistemas. Tai vyksta dėl postfor-
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distinių gamybos ir paslaugų sąlygų, pakitusios išsilavinimo ir sugebė-
jimų struktūros, labai nevienodų startinių galimybių įvairiose veiklos
srityse ir dėl išaugusio hedonistinio vartojimo ir hedonistinės gyvense-
nos. Rytų Europos šalims, paskubomis sekančioms vesternizacijos kur-
su, iškyla grėsmė nekritiškai adaptuoti globalizacijos reiškinius, Vakarų
institucijas ir metodus ir taip pakenkti didžiosios gyventojų dalies socia-
liniams ir kultūriniams poreikiams. Menkas šių šalių ekonominis pajė-
gumas yra papildoma kliūtis plėtojant socialinę apsaugą ar laikantis
„kultūros ekologijos“.

Dar viena priežastis, dėl kurios pokomunistinės šalys skiria nepakan-
kamą dėmesį šioms sritims, yra netapati jų gyventojų bet kokios komu-
nistinės praeities atmetimo reakcija. Tarp jų – netgi atskirų pažangių so-
cialinės apsaugos sistemos dalių ar „kultūrinio auklėjimo“ uždavinių.
Stengimasis atmesti viską, kas buvo sovietiška ar socialistiška, yra gana
natūralus ir suprantamas procesas. Tačiau gąsdina tai, kad yra visiškai
užmiršti jugoslaviško „rinkos socializmo“ principai, galioję iki karo Ju-
goslavijoje, kurių vertę pripažįsta netgi Vakarų atstovai. Ankstesnę pa-
žangią Jugoslavijos patirtį galima užbraukti dėl vėlesnių brutalių karo
veiksmų šioje šalyje, bet sunku suprasti Skandinavijos patirties atme-
timą socialinės apsaugos ir nacionalinės kultūros saugojimo srityse.
Skandinavų kaltinimas dėl perdėtų valstybinio reguliavimo priemonių ir
nepamatuotų socialistiškų ambicijų bei metodų neatrodo įtikinamas jau
vien dėl to, kad Šiaurės šalys niekada nei ideologiškai, nei struktūriškai
nesirėmė vadinamuoju sovietiniu modeliu ir visada buvo jo aktyvios
kritikės [2: 65–71]. Kalbant tiksliau, tarp Rytų Europos komunistų ir
Skandinavijos socialdemokratų visada reiškėsi nesutarimai esminiais vi-
suomenės organizavimo klausimais. Šiuolaikiniai globalistiniai liberta-
rai atmeta skandinavų socialinius laimėjimus paprastai neargumentuo-
dami ir kaltindami juos nesamomis „nuodėmėmis“. Faktiškai globalisti-
niai libertarai vadovaujasi tik viena iš daugelio teorijų – „visuomeninio
pasirinkimo“ teorija („Public choice theory“), kurios aktyvi propaguo-
toja, buvusi Didžiosios Britanijos premjerė Margaret Tetčer yra pareiš-
kusi, kad „nėra ir negali būti tokio dalyko, kaip visuomenė“. Tačiau ne-
galima nematyti, kad pastaruoju metu pasipriešinimas anglosaksiškai
globalizacijai pasaulyje yra sustiprėjęs.

2. Socialumo reikšmė Lietuvos socialiniame administravime
Daugelį metų po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje reiškėsi ne

tik kūrybinės nuostatos, bet ir „giluminė destrukcija“ bei vertybių krizė,
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kurias galima sieti su įtikėjimu „laisvosios rinkos ekonomikos“ ir glo-
balizacijos teikiamų pranašumų visagalybe [6: 25]. Įtikėjimą šia visa-
galybe Lietuvoje galima vertinti kaip natūralų reiškinį jau vien dėl to,
kad Lietuva beveik per visą savo istoriją pasižymėjo ryškiu individua-
lizmu, kuris buvo svetimas normaliai kolektyvistinei ar bent komunita-
rinei (ne komunistiškai!) visuomenės sanklodai. Tačiau laikai keičiasi, ir
net Lietuvoje atsiranda vis daugiau žmonių, kurie mato ne tik teigiamus,
bet ir neigiamus nežabotos „laisvosios rinkos“ ir globalizacijos padari-
nius, ypač socialinės apsaugos ir kultūros srityse. 2002 metų finansinio
sukčiavimo atvejai JAV, kurie sužlugdė galingiausias Amerikos kompa-
nijas, tokias kaip „Enron“ ir „Worldcom“, ir nusmukdė dolerio kursą,
pakankamai aiškiai parodė, kad globalizuoto pasaulio finansiniams ryk-
liams laikas daryti išvadas, pirmiausia – dėl savo etikos ir vertybių siste-
mų. Aišku, tokių signalų Lietuvos žmonėms turi būti kur kas daugiau ir
dar svaresnių, tačiau toliau neigti socialumo vertybes nebeišeina. Dar
vienas šiuolaikinių galingųjų veiklos trūkumas – per daug formalistiniai
sprendimų priėmimo būdai, kai aiškiai stokojama normatyvinio turinio,
t. y. normų apibrėžimo ir jų siekimo. Šiuolaikinė teisė ir viešasis admi-
nistravimas tiesiog „serga“ formalistiniais ieškojimais ir dažnai nepasi-
žymi jokiu norminiu turiniu.

Socialumo, o ne individualizmo trūkumas atsispindi daugelyje mūsų
valstybės organizavimo sferų. Ypač skaudu, kad socialumo trūksta tra-
diciškai labiau valstybės globos reikalaujančiose srityse – kultūros,
švietimo, sveikatos ir socialinės apsaugos. Vertinant, kas šiose srityse
yra gerai, o kas blogai, reikia naujoviškai suformuluoti pačią pažangos
kriterijų problemą. Tokie kriterijai galėtų būti aukštesni dekomodifika-
cijos, t. y. santykinio nepriklausymo nuo rinkos jėgų poveikio, laipsnio
rodikliai. Dekomodifikacijos nereikia suprasti tik marksistiškai kaip su-
svetimėjimo reiškinio visuomenėje panaikinimo, bet traktuoti kaip so-
cialiai teisingą šių sričių „išprekinimą“, t. y. nepriklausymą nuo gaiva-
liško laisvosios rinkos jėgų siautulio. Alternatyva tokiam liberaliam (ar
libertariam) laisvosios rinkos supratimui turėtų būti „socialinės rinkos
ekonomikos“ paradigma. Liberalios „laisvosios rinkos ekonomikoje“
vyrauja individualizmo principas. „Socialinės rinkos ekonomikoje“ yra
svarbus ne tik individualizmas, bet ir socialumo principas, kuris reiš-
kiasi įvairiomis solidarumo ir kolektyvinėmis formomis. „Laisvosios
rinkos ekonomikos“ apologetai klaidingai teigia, kad „socialinės rinkos
ekonomikos“ atstovai naikina verslumo ir konkurencijos dvasią. Deja, iš
tikrųjų „socialinės rinkos ekonomikoje“ paliekama pakankamai daug
erdvės verslumui ir iniciatyvai įvairiose ekonominėse veiklose, bet tose
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srityse, kurių laisvoji rinka natūraliai sureguliuoti negali, veikiama re-
miantis socialumo, solidarumo ir kolektyvizmo principais. Taigi tarp
„socialinės rinkos ekonomikos“ ir „laisvosios rinkos ekonomikos“ yra
esminis, bet ypač svarbus skirtumas, t. y. skirtumas tarp socialumo ir in-
dividualizmo. Nesuprantant ir neįvertinant šio esminio skirtumo, yra
neįmanoma normali „valstybinė veikla“ įgyvendinant viešąjį administ-
ravimą. Europos Sąjunga pabrėžė silpnus Lietuvos viešojo administra-
vimo gebėjimus, tarp jų – ir socialinio administravimo, tačiau nepa-
kankamai pabrėžė tą faktą, kad Lietuvos viešajame administravime ypač
trūksta didesnio socialumo principo suvokimo. Iš čia kyla daugybė
mūsų valstybės bėdų. Taigi prieštaravimas yra ne tarp kairės ir dešinės
politinių stovyklų, kaip galėtų pasirodyti, o kalbant iš esmės apie viešojo
administravimo socialumą, kuris turėtų būti vienodai suprantamas ir
kairiųjų, ir dešiniųjų politinių jėgų. Skirtumų čia gali šiek tiek būti, bet
jie negali būti dideli. Pavyzdžiui, Lietuvoje nėra pakankamai atkreiptas
dėmesys į „naujosios viešosios vadybos“ teorijos ir metodų laimėjimus
Vakarų šalyse, į kurias, atrodo, yra orientuojamasi. „Naujoji viešoji
vadyba“ yra atėjusi iš dešiniųjų liberalių jėgų arsenalo [9: 18–20]. Jos
esmę sudaro tai, kad šiuolaikinio globalizuoto pasaulio viešajame
administravime turi būti remiamasi visais privataus verslo organizacijos
principais, išskyrus pelno siekimą arba pelno naudojimą asmeniniams
(faktiškai viršininkų) poreikiams tenkinti. Tam panaudojamos
programavimo ir kontraktavimo galimybės, užsakant atskirus darbus at-
likti ne tik valstybinėms, bet ir privačioms bei nevyriausybinėms orga-
nizacijoms. „Naujoji viešoji vadyba“ yra nepralenkiamas veiklos efek-
tyvumo garantas. Tai ji įrodė visose anglosaksiškose šalyse, iš kur pas
mus ateina ir jaučiama globalizacijos įtaka. Tačiau, kai Lietuvoje So-
cialinės apsaugos ir darbo ministerijoje buvo atliktas tyrimas apie „nau-
jąją viešąją vadybą“, pasirodė, kad daugelis jos darbuotojų arba nežino
apie ją, arba nenorėtų dirbti pagal „naujosios viešosios vadybos“ prin-
cipus. Nenoras vadovautis socialumo principu viešajame administra-
vime yra bene didžiausia kliūtis Lietuvos kelyje į pažangą. Pasaulio –
irgi. Globalizacijai priešintis beprasmiška, tai yra tas pats, kas sto-
vėjimas prieš artėjantį cunamį. Tačiau tiek mokslininkų, tiek ir politikų
didžiausias uždavinys ir misija šioje žemėje yra pakreipti ar nukreipti ją
norima socialumo kryptimi, neleidžiant visko paminti po beatodairiško
ir grobuoniško finansinio kapitalo siekiais. Globalizacija turi būti regu-
liuojama. Aišku, jeigu tam yra visuomeninės ir politinės valios, t. y.
jeigu iš tikrųjų norima tai daryti.
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Pasaulinėje literatūroje globalizacija dažniausiai suprantama ekono-
miniu arba kultūriniu požiūriu. Tai yra didelė politikų ir mokslininkų
klaida, nes tada iš globalizacijos sąvokos visiškai iškrenta socialinė
sfera. Globalizacijos įtakas ekonomikai ir kultūrai galima vertinti ir tei-
giamai, ir neigiamai, o socialiniu požiūriu globalizaciją galima vertinti
daugiau kaip neigiamą reiškinį, nes yra atsisakoma socialinės rinkos
ekonomikos, stengiamasi demontuoti atskiras Visuotinių Gerovės Vals-
tybių dalis, atsisakoma dalies arba visų universalių socialinės apsaugos
priemonių, menkinama bismarkinio socialinio draudimo reikšmė, nebū-
tinai pagrįstai privatizuojama didžioji dalis socialinės apsaugos.

Faktiškai globalizacija socialinėje sferoje veda prie vienintelio –
marginalinio socialinės politikos modelio, kuris skatina ne tiek globali-
zaciją, kuri yra naudinga išrinktiesiems, kiek globalizaciją daugumą gy-
ventojų atribojant nuo finansinių išteklių, geresnių švietimo sąlygų,
sveikatos ir socialinės apsaugos. Iškyla rinkos fundamentalizmo grėsmė,
kai pradedama vadovautis vienintele „visuomeninio pasirinkimo“
(„public choice“) teorija.

Globalizacijai didelę reikšmę turi globalių institucijų veikla. Pristab-
dyti neigiamas globalizacijos įtakas įmanoma tik pakreipiant ją socia-
lumo kryptimi. Lietuvos socialiniame administravime socialumo lygis
yra nedidelis. Iš to kyla daugelis problemų. Netgi neoliberalų pasiūlytai
„naujajai viešajai vadybai“ įgyvendinti socialiniame administravime
reikia daugiau socialumo.
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2. TECHNOGENINIAI NUSIKALSTAMUMO
    IŠŠŪKIAI POSTINDUSTRINĖJE VISUOMENĖJE

Perėjimo iš industrinio visuomenės raidos etapo į informacinę vi-
suomenę laikotarpis dažnai yra įvardijamas postindustrine visuomene.
Šiam laikotarpiui, kaip ir visiems pereinamiesiems procesams, būdingi
įvairūs nestabilumai, gausūs iššūkiai, elgsenos nukrypimai, nusistovėju-
sių vertybinių orientacijų ir tradicijų laužymas.

Tai būdingų pereinamiesiems procesams pokyčių konkrečios, nagri-
nėjamai visuomenės gyvenimo sričiai specifinės apraiškos. Tai sudaro
geras prielaidas ir visiškai naujų nusikalstamumo būdų, susijusių su
naujausių mokslo ir technikos laimėjimų pritaikymu visuomenei
kenksmingoms veikoms (technogeninių), ir nusikalstamumo apskritai
protrūkiams.

Šiuos procesus labai smarkiai veikia globalizacija, visų pirma pasi-
reiškianti per naująją ekonomiką. Ši ekonomika susiformavo paskuti-
niame dvidešimtojo amžiaus ketvirtyje pasauliniu mastu. Naujoji eko-
nomika pirmiausia yra informacinė, kadangi atskirų firmų ir netgi ištisų
regionų produktyvumas ir konkurencingumas priklauso nuo jų poten-
cialių galimybių generuoti, apdoroti ir pritaikyti žiniomis pagrįstą in-
formaciją. Ši ekonomika yra globali, kadangi tiek gamyba, tiek vartoji-
mas ir apyvarta bei svarbiausi jų elementai (kapitalas, darbas, žaliavos,
informacija, technologija, rinkos) yra organizuotos globaliu principu.
Tokia ekonomika funkcionuoja tinklo principu, kadangi pagrindiniai
procesai, taip pat ir konkurencija, vyksta ne izoliuotai, o globaliame tin-
kle, kuriame sąveikauja atskiri verslo tinklai. Būtent informacinė revo-
liucija sudarė sąlygas tokiam ekonomikos virsmui [1].

Besiformuojanti globali ekonomika toli gražu nevienodai paveikė
įvairaus išsivystymo lygio šalis. Ji pirmiausia susiformavo išsivysčiu-
siose šalyse, kuriose anksčiausiai ir pradėjo reikštis tiek teigiami, tiek ir
neigiami globalios ekonomikos padariniai. Bene pavojingiausias nei-
giamas padarinys – globalios nusikalstamos (kriminalinės) ekonomikos
susiformavimas [2].

Naujos informacinės ir komunikacinės technologijos turėjo lemiamą
įtaką ne tik ekonomikos transformacijai bei plėtrai, bet ir socialinei rai-
dai bei kultūriniams pokyčiams [3; 4].
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Lietuva, kaip ir daugelis panašių šalių, kai kuriose srityse jau yra iš-
ėjusi iš ankstyvesnio – industrinės raidos etapo.Todėl Lietuvai atsivėrė
daug globalizacijos teikiamų naujų galimybių, tačiau kartu ir globaliza-
ciją lydinčių iššūkių. Tačiau kaip socialinis subjektas ji dar nėra pasi-
ruošusi be praradimų sau ir savo aplinkai priimti tuos iššūkius, pasinau-
doti atsivėrusiomis galimybėmis. Socialiniai individai ir grupės dar ne-
susiformavo savo atrankos sistemos, atitinkančios naujas aplinkybes.
Neišsiugdė priešnuodžių prieš blogį, kurį gali atnešti blogam panaudo-
tos naujos galimybės. Visa tai yra būtina brandžiam apsisprendimui ir
motyvuotam pasirinkimui iš aibės galimybių. Tokie priešnuodžiai būna
stiprūs ir veiksmingi, atranka pagrįsta ir gerai motyvuota vertybinėmis
nuostatomis tik nusistovėjusiose, susiformavusiose visuomenės raidos
stadijose.

Todėl naujos socialinių subjektų galimybės dažnai nepagrįstai pa-
naudojamos taip, kad žaloja visuomenę, kurios sudėtinė dalis yra šie
subjektai – individai, socialinės grupės ir t. t.

Pereinamaisiais laikotarpiais susilpnėja visuomenės narių pilietinė
atsakomybė, socialinis sąmoningumas, pasipriešinimas net akivaizdžiai
destruktyviems poelgiams. Pasirinkimas tampa eklektiškas, sunkiai nu-
spėjamas.

Bet kurie šuoliški, revoliuciniai gyvensenos pertvarkymai beveik vi-
suomet sukelia visuomenėje ganėtinai daug konfliktų, pažeidžia dau-
gybę grupinių interesų ir prioritetų. Vieniems ši pertvarka vyksta per
lėtai ir išsprendžia per mažai problemų. Kitiems jos sprendimai pernelyg
drastiški ir pernelyg skuboti. Taip kartais šuoliški pertvarkymai, sie-
kiantys pažangos, gali sukelti ir priešiškas pažangai jėgas. Jos, pasinau-
dodamos įvairaus pobūdžio nepasitenkinimu tų, kurie pageidautų spar-
tesnės pažangos, reikalingos radikalams, ir tų, kas siektų lėtesnės pažan-
gos, priimtinos tradicionalistams, konservatoriams ir pan., gali paskatinti
regresą. Tokiais atvejais nusikaltimams suvešėti prielaidos būna itin pa-
lankios, o tikslai – labai gražūs, tačiau tokie pat apgaulingi.

Tarp reikšmingiausių postindustrinės visuomenės gyvenimą pertvar-
kančių veiksnių yra mokslinė techninė pažanga. Praktiškai ji paliečia vi-
sas šiuolaikinio gyvenimo sritis ir beveik kiekvieną žmogų. Mokslinė
techninė pažanga atveria žmogui ir visuomenei daug naujų galimybių.
Dažnai ta pažanga būna staigi, iš esmės gyvenimą keičiančios naujovės
ateina nelauktai, netikėtai. Tokie pokyčiai gali išlaisvinti ir juodąsias jė-
gas, pavojingas ir žmogui, ir visuomenei, kol jos dar neįvaldytos so-
ciokultūriniu atžvilgiu. Todėl nepakankamai įvaldyta technikos pažanga
taip pat gali tapti ir naujų nusikaltimų prielaida. Ypač daug tokios
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prigimties galimybių ir prielaidų naujoms nusikalstamumo formoms su-
sidaro visuomenei pereinant iš vienos raidos pakopos į kitą (iš vienos
antropokultūrinės epochos ar visuomenės formacijos į kitą), santykinai
aukštesnę.

Akivaizdu, kad technogeninių iššūkių grėsmė paliečia ne vien Lie-
tuvą. Ji yra tarp būdingiausių – universalių laikmečio problemų planetos
mastu. Todėl santykinai konservatyviai, evoliuciniu keliu didžiąją savo
istorijos dalį besivysčiusiai Lietuvai yra labai pravartu perimti kitų, se-
nos kultūros, bet audringiau besivysčiusių šalių patirtį.

Kylant visuomenėje mokslinės pažangos bangai, spartėjant jos tem-
pams, didėjant mastams žmonija vis dažniau susiduria su nusikalstamo
pobūdžio veikomis. Vienos jų yra akivaizdžiai susijusios su tuo, kad ne
visų sričių žinios žengia pirmyn vienoda sparta. Kitos jų yra tiesiogiai
susijusios su tam tikrų socialinių grupių interesu panaudoti naujovę
visuomenei nepriimtinais tikslais, nesiderinančiais su visuotinai pripa-
žintomis žmogiškomis vertybėmis, norint pakenkti kitų visuomenės
grupių asmeninei gerovei ar gyvybei. Kaip tokių veikų pavyzdį galima
nurodyti terorizmą, organų persodinimo nusikalstamus būdus, kurie
netgi kai kuriose išsivysčiusiose demokratinėse šalyse tapo nusikalstama
pramone. Tai veikla, susijusi su žmonių grobimo, ligonių donorų ma-
rinimo ir kitais nusikaltimais.

Reikia nuodugniau panagrinėti tokių apraiškų paskatas, jų įvairovę
postindustrinėje visuomenėje, jų padarinius ir socialines–pilietines jų
prevencijos galimybes.

Suprasdamas savo ribotą žinojimą konkrečiu mokslo ir technikos
raidos laikotarpiu žmogus – mokslo ir technikos kūrėjas turėtų jausti de-
ramą atsakingumą už savo kūrybos rezultatų padarinius. Technogeninio
neatsakingumo prieš visuomenę postūmiai gali būti gana įvairūs. Tačiau
reikšmingiausi, darantys didžiausią įtaką yra individų bei interesų gru-
pių tarpusavio konkurencijos veiksniai. Ryškiausi savo poveikiu, toli
pralenkiantys kitus yra:

1. Kūrybinės konkurencijos, prioriteto veiksniai. Talentingi individai
fanatiškai siekia tapti pirmaisiais, padariusiais atradimą, atskleidusiais
naujas galimybes ir t. t. tarp daugelio panašius siekius puoselėjančių
asmenų. Bendruomenės, kurioje jie dirba, vadovai ir dalis kolektyvo yra
suinteresuoti savo aukštosios mokyklos, įstaigos, savo darbovietės pres-
tižu, reklama, taigi – faktu, kad būtent toje įstaigoje, tame kolektyve
buvo padarytas sensacingas mokslinis ar techninės kūrybos žingsnis.
Kuo jis labiau nelauktas, tuo daugiau susidomėjimo, reklamos, tiek pa-
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čiai įstaigai, tiek ir tiems, kas joje dirba. Tai intelektualų, kūrybos žmo-
nių azartiška konkurencija.

Verslinės konkurencijos, viršpelnių siekiai – taip pat labai rimti
veiksniai. Yra žinoma, kokius didžiulius viršpelnius gauna naujoves
gaudančios ir pajėgios jas įdiegti firmos, palyginti su tomis, kurios nau-
jovę įdiegia neskubiai, metodiškai, kai jau išaiškėja, kokių teigiamų ir
neigiamų padarinių ji gali sukelti. Viršpelniai skatina riziką net tada, kai
galimi naujovių įdiegimo padariniai išlieka labai migloti. Tačiau tas
atrodo paprasta ir priimtina tai visuomenės daliai, kuri skelbia pelną ir
rinką pagrindiniais, kertiniais visuomenės siekius ir tikslus lemiančiais
veiksniais ir kurios šūkis: „Moralu visa, kas efektyvu“.

Technogeninis neatsakingumas visuomenės atžvilgiu anksčiau ar
vėliau peraugdavo į technogeninį nusikalstamumą. Skirtingi būdavo
tiktai tokio vyksmo tempai ir mastai. Tai liūdnos pilietinio neatsakin-
gumo apraiškos, atnešusios nelaimių daugelyje šalių.

Ypač silpni saugos nuo technogeninio neatsakingumo mechanizmai
trečiojo pasaulio šalyse, taip pat po įvairių kataklizmų atgimstančiose,
atsilikusiose nuo bendro pažangos lygio šalyse. Deja, tokiose šalyse
labai dažnai vadovaujamasi šūkiu „Daug, greitai, mažiausiomis sąnau-
domis“ ir pan. Jos neturi išteklių tinkamai išbandyti ir adaptuoti nau-
joves – patikrinti naujovių tinkamumą būtent konkrečios šalies sąly-
gomis, atsižvelgiant į naujovę diegiančios šalies išsivystymo lygį, bui-
ties kultūrą, atsparumą politinių ekscesų paskatoms (pvz., naujovės pri-
taikymui ir panaudojimui politinio terorizmo ir jį skatinančių grupių po-
reikiams).

Technogeniniai iššūkiai ir, tam tikra prasme, ribotas žmonijos pasi-
rengimas tuos iššūkius deramai priimti, buvo daugelio populiarių dvide-
šimtojo amžiaus mitų priežastis. Jie rado savo atspindį filosofijoje, so-
ciologijoje ir kituose socialiniuose moksluose. Buvo ieškota tam tikrų jų
ištakų ir netgi pateisinimo filosofijos klasikoje. Vėliau išsirutuliojo, su-
siformavo technicizmo, technokratizmo, neotechnokratizmo ir kitos,
gana kontraversiškai vertinamos (antitechnicizmas) mokslinės kryptys ir
srovės.

Su naujos technikos plėtra siejasi keletas neigiamų formų. Tai naujos
technikos fetišizavimas, išsiliejantis į technokratizmo, neotechnokra-
tizmo formas. Tai ekonominių kriterijų fetišizavimas, kai vardan eko-
nominio tikslingumo „čia ir dabar“ nepaisoma naujos technikos įdie-
gimo galimų šalutinių padarinių. Nelaukiama, kol jie bus išaiškinti ir
įvertinti. Bet kokia kaina skubama gauti viršpelnių.
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Deja, reikėtų pažymėti, kad Lietuvos sociologai tokiems reiškiniams
ir jų socialiniams ilgalaikiams padariniams beveik neskiria dėmesio. Ta-
čiau, kai visuomenėje jau tvyro akivaizdi esminės naujovės galimybė,
būtų aktualu turėti patikimų duomenų ar bent jau aiškiau išreikštą nuo-
jautą, kokių socialinių grupių interesus naujovės turėtų paliesti, kaip in-
teresų grupės gali naujovę panaudoti, kokius socialinius laimėjimus ir
praradimus dėl to gali patirti kitos socialinės grupės ar netgi pati visuo-
menė. Reikėtų numatyti, kokią neigiamų padarinių profilaktiką būtų
tikslinga nedelsiant plėtoti ir galbūt su kokiais kaštais gali būti susidurta
prevencinėje veikloje. Taigi derėtų griebtis medicinos sociologijos,
švietimo sociologijos ir daugelio kitų svarbių konkrečiu atveju krypčių
tiriamųjų darbų.

Tikėtina, kad ekonominės veiklos globalizacija, be daugybės didžiu-
lių socialinių problemų, kurias ji gali sukelti, kartu yra palanki sąlyga
technogeniniam atsakingumui sustiprėti. Galingos firmos nepaliks vilčių
daugeliui silpnų ūkio subjektų pačioje jų užuomazgoje. Tad labai turėtų
sumažėti santykinai neturtingų ekonominių išsišokėlių, neturinčių pa-
kankamai galimybių visapusiškai pasitikrinti savo veiklos rezultatų so-
cialinių padarinių. Ir atvirkščiai, galingos tarptautinės firmos gali skirti
gerokai daugiau lėšų socialiniams padariniams tirti, nes tai mažai tepa-
didins produkcijos vieneto kaštus. Be to, tokios firmos dažnai turi arba
yra pajėgios susikurti arba išlaikyti specializuotus tyrimų centrus, kurie
dažnai pajėgia iš anksto pagal daugelį rodiklių įvertinti būsimos naujo-
vės naudos ir žalos mastus. Gali sukurti daugelio tos žalos atmainų pre-
vencijos būdus ir priemones. Yra pajėgios deramai orientuoti visuo-
menę, paruošti ją naujovei.

Plečiantis globalizacijos procesams daugelis stambių pasaulio bankų
pasiekė milijardines apyvartas. Todėl šimtatūkstantinės sumos jų finan-
sinėje veikloje dažnai nesiekia net apyvartos procento dalių. Susiklos-
čius tokioms aplinkybėms, bankai dažnai nekelia viešumon kompiuteri-
nių įsilaužimų į savo klientų sąskaitas faktų, nes nesuinteresuoti, kad
įsilaužimus tirtų teisėsaugos institucijos – ne tiek vengdamos pačio ty-
rimo išlaidų, kiek bijodami atstumti klientus, padaryti antireklamą savo
įstaigai. Antroji aplinkybė stambioms bankininkystės įstaigoms, atrodo,
yra gerokai svarbesnė. Tuo vis įžūliau naudojasi nusikalstamas pasaulis,
priimdamas tokį požiūrį kaip paskatą. Neabejotina, kad kompiuteriniai
nusikaltimai, įsilaužimai į įvairias informacines sistemas (tarp jų ir į
bankus) yra dar vienas rimtas su naujomis technologijomis susijęs iššū-
kis. Tokie ir panašūs faktai vis dažniau iškyla daugelyje išsivysčiusių
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pasaulio valstybių. Tokie, tik gerokai mažesnio masto nusikaltimai jau
daromi ir Lietuvoje.

Dvidešimtojo amžiaus pabaigoje šuoliškas technikos atsinaujinimas
sudarė prielaidas ne tik kompiuteriniams nusikaltimams, bet ir kitoms
itin pavojingoms nusikalstamumo apraiškoms ir priemonėms – pramo-
niniam elektroniniam špionažui, biocheminėms diversijoms, dirbtiniams
narkotikams bei toksinėms priemonėms ir kita.

Socialiniu požiūriu veržli techninė bei technologinė pažanga dvide-
šimto amžiaus antroje pusėje išliko deramai neįvaldyta bent jau iki
naujo šimtmečio pirmojo dešimtmečio. Todėl daugelis puikių naujų ga-
limybių, padėjusių spręsti daugelį sunkių žmonijos problemų, atsivėrė ir
nusikaltėlių pasauliui, kaip didelė atvira kokybiškai naujų veikų erdvė.

Technogeninių nusikaltimų prevencija ypač svarbi postindustrinėje
visuomenėje. Ypač tai pasakytina apie baigiamuosius jos raidos etapus.
Išties pirmą kartą žmonijos istorijoje technogeniniais nusikaltimais bei
priemonėmis galima sunaikinti tiek žmoniją, tiek gyvybę žemėje, tiek ir
pačią planetą. Tai padaryti leidžia nuolat tobulinami branduoliniai, che-
miniai, biologiniai ir kitokie ginklai. Tirti ir prognozuoti galimus
technogeninius nusikaltimus bei jų židinius – ypač svarbus šiuolaikinės
civilizacijos uždavinys, jeigu ji nori turėti ne tik praeitį, bet ir ateitį.
Antraip ir praeities nebebus kam beatminti. Tačiau dar svarbesnis už-
davinys būtų technogeninių nusikaltimų prevencija bei socialinės tech-
nologijos, generuojančios nepakantumą technogeninių nusikaltimų prie-
laidoms.

Globalinio masto nusikaltimų žmogui ir žmonijai prevencija galima
tik socialinėje kultūrinėje plotmėje, nes technikos raidos sustabdyti, ma-
tyt, negalima. Pagrindinės tokios prevencijos priemonės būtų kultūrų
plačiąja prasme dialogai ir polilogai. Išties tik per kultūrų polilogą ga-
lima išvengti sunkiausius padarinius sukeliančių nesutarimų ir prieš-
priešų. Istorija moko, kad daugumos priešpriešų ir plataus masto kraujo
praliejimų ištakos yra susijusios su kultūrinių–socialinių reiškinių, tokių
kaip religiniai nesutarimai, papročių, požiūrių, vertybinių orientacijų,
išsivystymo lygio esminiai skirtumai, socialinio gerbūvio ir skurdo
priešpriešomis.

Beje, didžiausia bėda ta, kad minėtosios priešpriešos niekada ir ne-
buvo iki galo išspręstos, ypač naudojant šiurkščią jėgą. Nuo tokių spren-
dimo būdų minėtos priešpriešos dažniausiai tik pagilėdavo ir įsise-
nėdavo, kol nauji laikai ir naujos vertybinės orientacijos bei savitarpio
supratimas padėdavo jas išspręsti bent jau iš dalies.
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Tokia prevencijos kryptis daugeliu atvejų būtų naudinga ir siekiant
išvengti smulkesnių nesutarimų bei technogeninių nusikaltimų. Moderni
portatyvinė branduolinė bomba ar biologinis ginklas teroristo rankose
bus greičiau nukenksminti, jei bus pašalintos terorizmą paskatinusios
dingstys – skirtingų kultūrų žmonių religiniai, socialiniai, papročių ir
kiti panašūs konfliktai, kai kultūrų dialogo, polilogo ir pasikeitimo
vertybėmis dėka bus užgesintas žmonių tarpusavio nepasitikėjimas.

Siekiant išvengti technogeninių nusikaltimų visuomenei ir žmonijai,
ypač – didžiųjų, turbūt nėra alternatyvos kultūrų, požiūrių, nuostatų po-
lilogui bei pilietinės atsakomybės ugdymui.
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3. GLOBALIZACIJOS IŠŠŪKIAI SAUGUMUI

Tiek saugumas, tiek globalizacija yra ganėtinai sudėtingi procesai ir
ryšiai, dažnai interpretuojami skirtingai. Nykstant atstumui tarp valsty-
bių, atsiranda naujų grėsmių, kurių vargu ar buvo galima tikėtis anks-
čiau. Po rugsėjo 11–osios teroristinio išpuolio prieš Jungtines Amerikos
Valstijas garsiai pradėta kalbėta apie naują XXI a. grėsmę saugumui –
terorizmą. Tai sukėlė naujas diskusijas apie globalizaciją, propaguojamą
JAV ir Vakarų kultūros, bei arabų pasaulio požiūrį į ją.

Pagrindinis analizuojamas klausimas – ar galima jaustis saugiai plė-
tojantis globalizacijos procesams.

Šiuolaikinės valstybių sistemos klostymasis daugeliu požiūriu pri-
klauso nuo transnacionalinių ekonominių procesų bei nuo transnaciona-
linių kultūrinių, religinių bei politinių bendruomenių egzistavimo. Glo-
balizacija nėra vientisas reiškinys, o greičiau reiškinių seka, nuolat
vykstantis, platus ir įvairiapusis procesas [5: 3]. Ji kuria naują aplinką,
kurioje atsiranda platesni ryšiai tarp individų, visuomenių, valstybių.
Šiai aplinkai būdinga didėjanti tarpusavio priklausomybė, pasaulinių
komunikacijų, informacijos tinklų, globalinių rinkų ir tarptautinių orga-
nizacijų formavimasis. Globalinė dinamika yra ir visada buvo iš esmės
trijų tarptautinės sąveikos lygmenų – politinio, ekonominio ir kultūrinio
– darinys [4: 62]. Tai siejasi ir su plačia globalizacijos aprėptimi: tech-
nologine–ekonomine; kultūrine–religine, politine–etnine.

Kaip teigia Z. Baumanas, globalizacija yra ne tai, ką mes visi norime
daryti, globalizacija yra tai, kas su mumis vyksta. Šis teiginys paaiškina,
jog globalizacija vyksta savaime ir jos niekas nekontroliuoja. Todėl
tarptautinė tvarka greičiau yra globali tarptautinė netvarka, pagal Bu-
zaną – anarchija.

Saugumas plačiąja prasme implikuoja dėmesio koncentraciją ne tik į
karinę, bet ir į ekonomikos, politikos, socialinę ar ekologinę sritis. Sau-
gumo sąvoka stipriai susieja šias sferas, todėl ją reikia nagrinėti in-
tegracinėje perspektyvoje [2: 437].
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Nevisuotinė globalizacija

Pasak daugelio globalizacijos proteguotojų, ji visus mus turėtų pada-
ryti draugais. Tačiau ar tikrai taip yra? Pavyzdžiui, Afrika globalizaciją
sutinka su pasibaisėjimu [10]. Vidurio Europa, kai kurios Azijos šalys
suspėja žingsnis žingsnin žengti kartu su globalizacija, tačiau Afrika ir
kita dalis Azijos – ne. Globalizacija, tiksliau teorija, kad šiuolaikinės
technologijos gali prikelti net ir labiausiai atsiliekančias tautas, sunkiai
pritaikoma neišsivysčiusiose šalyse.

Globalizacijos procesą pagal veikėjus galima skirstyti į 3 pagrindines
grupes:

1. Globalizacijos iniciatores: Šiaurės Amerika, Vakarų Europa (iš-
skyrus Ispaniją, Graikiją), Japonija. Šiose valstybėse kyla 97 proc.
visų idėjų.

2. Iniciatyvų vartotojos: Vidurio Europa, Pietų Azija, dalis Rusijos,
Argentina.

3. Naujos idėjos negali būti pritaikytos: Afrika, Azija.
Atsižvelgiant į tai, galima įvardyti, jog globalizacija vyksta tik tarp

industrinių šalių, Mcdonaldo ir kitų tarptautinių kompanijų. Teigiama,
jog technologija remiasi viena kultūra ir viena kalba. JAV yra labiau
kompiuterizuota nei visas kitas pasaulis. Anglų kalba vartojama 80 proc.
internetinių puslapių, tačiau tik kas dešimtas pasaulio gyventojas kalba
šia kalba. Visur priėjimas prie interneto skiriasi priklausomai nuo išsila-
vinimo ar neraštingumo, skurdo, amžiaus ir pagaliau nuo urbanizacijos
lygio. Daugelis šalių jaučia sumažėjusią savo įtaką ekonominei globali-
zacijai, kultūriniam išskirtinumui.

Karinėje srityje taip pat jaučiamas Jungtinių Amerikos Valstijų do-
minavimas – tiek sprendžiant Kosovo konfliktą, tiek Persijos įlankos
kare, tiek Afganistane. Tačiau valstybių karinė globalizacija, nors ji vi-
siškai negalima dėl valstybių saugumo, tačiau atneša daugiausiai nau-
dos. Visų pirma, tarkim, Turkijos ir Graikijos konfliktas ir jo išsprendi-
mas – šių valstybių integracija į NATO ir bendrų tikslų siekimas – taika.
Bendrų pajėgų kūrimas ir taikos palaikymas – efektyvesnis.

Globalizacijos proceso veikėjai linkę artimiau bendrauti savo re-
gione, tai galioja ir trečiojo pasaulio šalims. Tą įrodo ir 2002 m. liepos
8–9 d. įvykiai Durbane (Pietų Afrikos Respublika). Afrikos Sąjungos
(AS) įkūrimas parodo, jog Afrikos valstybės tarpusavyje nori bendrauti.
Tačiau ar gali?

Naujajai organizacija priklauso 52 Afrikos valstybės, išskyrus Ma-
roką ir Madagaskarą. Naujoji Afrikos Sąjunga kuriama pagal ES mo-
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delį. Tačiau organizacijos laukia sunkūs dabai, kurių neįveikė jos pirm-
takė (Afrikos Vienybės organizacija): išspręsti jau įsisenėjusius vidaus
konfliktus, pagerinti valdymą, pakelti pragyvenimo ir ekonomikos lygį,
sumažinti skurdo lygį, užtikrinti žmogaus teises.

Viena iš kliūčių sustiprinti Afrikos pozicijas bus senieji valdovai, ne-
noriai reaguojantys į raginimus pereiti prie atskaitingo ir skaidraus val-
dymo. Kita jau visos Afrikos problema, dėl ko ir žlugdavo dauguma
sąjungų – afrikietiškas solidarumas, kai valstybių vadovai aklai remia
vienas kitą ir vengia viešos kritikos.

JTO generalinis sekretorius Kofis Annanas įspėjo Afrikos Sąjungos
dalyvius, kad dėl jų žemyno dydžio, nepakankamo ekonominio išsivys-
tymo, skolų ir pilietinių karų palikimo sukurti AS bus daug sunkiau nei
europiečiams sekėsi sukurti Europos Sąjungą.

Beje, Europos Sąjunga „aukštai įvertino“ Afrikos Sąjungos (AS) įkū-
rimą. Iš Afrikos vienybės organizacijos (OAU) atsiradusi valstybių ben-
drija yra svarbus žingsnis kuriant stiprią ir gerai suderintą taikos, stabi-
lumo ir ekonominės plėtros sistemą, teigiama Kopenhagoje išplatintame
ES pirmininkaujančios Danijos pareiškime.

Galima teigti, jog šiuo metu pasauliui labiau būdinga „regioninė in-
tegracija“ nei globalizacija. Tarptautinėje plotmėje sunkiai kovojama su
civilizacijų sankirta, tą įvardijo ir Samuelis P. Huntingtonas. Tai ir yra
vienas iš esminių globalizacijos stabdžių.

Politinės globalizacijos įtaka saugumui

Globalizacijos procesams nėra kliūtis valstybių sienos, kultūriniai
skirtumai bei gamtinės kliūtys, jiems veikiant keičiasi valstybinio suve-
reniteto, tautinio bei kultūrinio tapatumo supratimas, keičiasi gyvena-
mojo pasaulio realijos ir gyvenimo stiliai. Tolimiausios pasaulio vieto-
vės įvairiausiais būdais tampa priklausomos viena nuo kitos ir nuo so-
cioekonominių poslinkių pasaulio metropolijose.

Politinė globalizacija yra sudėtingiausiai vykstantis procesas, ka-
dangi tai daugeliu atvejų yra siejama su suverenitetu. Tiek ES, tiek
NATO iš esmės yra paremtos bendru valstybių sutarimu. Sprendimai
priimami dorojantis su globalinio pasaulio „atšilimo“ padariniais ir ten,
kur valstybės sutaria dėl bendros naudos ir įtakos. Tačiau, tarkim, ku-
riant ES bendrąją užsienio politiką kovojama su skirtingais valstybių
interesais. Prisiminkime, jog ES BUSP atsirado būtent kaip politinio
bendradarbiavimo padarinys. Šioje srityje egzistuoja ir globalizacijos
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problema – valdymo ir demokratijos trūkumas. Taigi nors internaciona-
lizacijos formos neabejotinai keitėsi ir keisis, tačiau valstybių vaidmuo
ne tik nesumažės, tačiau daugeliu atveju dar ir padidės. Išsivysčiusiame
pasaulyje kylantys ginčai dėl tokių dalykų kaip socialinė rūpyba, švieti-
mas ar migracija liudija esamą ir ateityje išliksiančią valstybės galią.

Tačiau valstybių viduje globalizacija gali sukelti galios reguliavimo
principų pokyčių [8: 11–12]. Visų pirma globalizacija didina įtampą ap-
link valstybės teisėtumo sąvoką, plačiau kalbant – apie politinę erdvę.
Čia reikėtų paminėti didėjantį gyventojų mobilumą. Migrantai, turistai
jaučia susirūpinimą daug platesne politika nei jų pačių valstybė. Taigi
migrantų tinklai vaidina svarbų vaidmenį besikeičiančioje politikoje tiek
priimančiojoje, tiek gimtojoje šalyje. Ir jų įsitraukimas auga ne tik dėl
didėjančių migrantų skaičiaus, bet ir dėl didėjančių galimybių (globali-
zacijos padarinys) naudotis bendruomenėmis organizuojant nelegalią
veiklą [8: 17–18].

Taigi, nepaisant globalizacijos, valstybė išlieka pagrindiniu politiniu
ir socio–ekonominiu veikėju [11: 194], o vienas iš valstybės legitimumo
užtikrinimo būdų yra jėgos struktūrų kontrolė [7: 22].

Terorizmas stabdo globalizacijos plėtrą

Pastaruoju metu prieš JAV įvykdyti teroristiniai išpuoliai kreipia į
dar vieną globalizacijos plotmę – tarptautinį terorizmą. Pagrindinis tero-
rizmo ir teroro ginklas yra baimės motyvas. Šis motyvas yra sukurtas
politiniams tikslams, tai yra jungtis remti valdžią arba kovoti su ja [3:
111].

Ir patys teroristiniai veiksmai, ir jų padariniai yra globalaus pasaulio
reiškiniai, kuriems suvokti reikalingas „globalus“ mąstymas ir globali-
zacijos procesų suvokimas.

Terorizmo grėsmė gali nubraukti globalizacijos laimėjimus, ypač jei
ji suvaržys laisvo judėjimo tarp valstybių laisvę, praėjus daugiau nei
mėnesiui po rugsėjo 11–osios teroristų išpuolių JAV, perspėjo Amerikos
federalinių rezervų sistemos (FED) valdybos pirmininkas Alenas Gryn-
spenas. Pasaulinėje visuomenėje formuojasi vis atviresnė ekonominė
aplinka, kurios dalyviai gali laisvai įsitraukti į komercijos ar finansų sritį
bet kurioje pasaulio vietoje, tačiau teroro grėsmė gali sumažinti įsitrau-
kimo į veiklą gimtojoje šalyje ar užsienyje potencialą. Visiškai galima
sutikti su A. Grynspeno teiginiais, nes, jei pasaulis leis, kad terorizmas
pažabotų veiksmų laisvę, galima netekti bent dalies apčiuopiamų poka-
rio globalizacijos laimėjimų. Be jokios abejonės išsivysčiusioms valsty-
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bėms reikia ne mažiau, o daugiau globalizacijos, kuri didina ekonominį
stabilumą ir politinę laisvę.

O jei kalbame apie neišsivysčiusias šalis? Ar ne globalizacija didina
civilizacinį arabų musulmonų ir vakariečių priešiškumą. Kai kurių arabų
šalių gyventojų reakcija į JAV ištikusią tragediją akivaizdžiai rodo, kiek
daug tame pasaulyje yra susikaupusios antiamerikietiškos neapykantos,
kuri tų žmonių sąmonėje jau yra virtusi “šventa”.

Tačiau vien „arabų pėdsakas“ negali paaiškinti terorizmo metamo
globalinio iššūkio. Būtina patį tokios rūšies terorizmą suvokti kaip tam
tikrą globalizacijos padarinį, kaip tam tikrą pačioje pasaulinio kapita-
lizmo sistemoje atsirandančių antisisteminių tendencijų apraišką, kaip
(neišvengiamą?) globalaus pasaulio realiją [9]. Kaip antisistemines, pa-
saulio stabilumui iššūkius keliančias problemines sferas galima nurodyti
vis spartėjantį pasaulio pasidalijimą į turtingąjį ir beturtį, ekologinės
katastrofos grėsmę pasaulinės civilizacijos raidos vertybinių orientyrų
stygių. Paprastas ir trečiajam pasauliui aktualus pavyzdys: skurdžiųjų
valstybių skolos turtingosioms našta. Ji nepaprastai trukdo tų valstybių
ekonomikos plėtrai. Finansų analitikai šias skolas įvardija kaip „bevil-
tiškas“ skolas, tačiau jos naudojamos kaip efektyvus politinio manipu-
liavimo instrumentas.

Šiuo metu jau akivaizdu, jog tų valstybių nuskurdimas yra vakarie-
tiškosios kolonizacinės politikos padarinys, o dabartiniai globalizacijos
procesai tik apsunkina jų padėtį [9]. Kaip tik tos skurdžiosios šalys yra
puiki vieta įvairioms „keršto“, „vakarietiško blogio naikinimo“ ir pana-
šioms ideologijoms, kurias sustiprina ir religiniai motyvai.

Iš esmės optimistinės nuostatos XX a. antroje pusėje susilaukė vis
didesnių prieštaravimų: globalizacija nesumažino tarptautinio konflik-
tiškumo.

Globalizacijos keliamos tapatumo problemos

Didelė žmonių migracija iš periferijos į centrą ir sienų tarp valstybių
nykimas ardo tautinį identitetą, jis nebesutampa su valstybės sienomis.
Tačiau išlieka etninės grupės ir etninis identitetas. Jos daro gana didelę
įtaką globalizacijos procesams.

Ganėtinai svarbus klausimas – globalizacijos įtaka tautiniam identi-
tetui. P. Hirstas ir G. Thompsonas teigia, jog, didėjant internacionaliza-
cijai, vykstant mažiau valstybių kontroliuojamiems procesams, joms
sunkiau išlaikyti savo tautinį išskirtinumą [6: 210].
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Globalizacijoje dominuoja JAV ir Vakarų nustatyta reikšmė ir gyve-
nimo būdas, pagrįstas vartotojo poreikiais, laisvos prekybos ideologija.
Per stambiąją JAV industrinę pramonę globali monokultūra prasismel-
kia daugelyje žemės kampelių [1: 12].

Nawalis Hassanas, Egipto amatininkų aktyvistas, pažymėjo, jog glo-
balizacija yra identiteto problema. Visos mūsų civilizacijos turi nustoti
būti religinės. Mūsų civilizacija tampa komercine [1: 12].

Nestebina Afrikos valstybių neigiamas požiūris į globalizaciją, nes
netolygus vystymasis stipriau veikia neturtingas šalis. Joms pasiekti
sparčius augimo tempus trukdo milžiniškos skolos ir sistemos nesuge-
bėjimas absorbuoti daug augančių šalių. Ekonomikos propaguojama
kosmopolitinė kultūra meta iššūkį nacionaliniam identitetui. Kaip reak-
cija atsiranda įvairūs nacionaliniai religiniai judėjimai (palestiniečių,
baskų ir kt. organizacijos).

Zbignevo Brzezinskio teigimu, Vakarų propaguojamos vertybės at-
skleidžia didelius tautų skirtumus. Globalizacijos procese atsiranda lai-
mėtojai ir pralaimėtojai.

Globalizacija yra kitas terminas pavadinti kapitalizmui ir imperia-
lizmui. Reikia manyti, jog tai yra neišvengiamas pavojus mūsų politi-
niam, socialiniam, kultūriniam ir ekonominiam stabilumui [13]. Pagal
islamo supratimą, globalizacija yra amerikonizacijos fenomenas, ir, no-
rint išlaikyti savo tapatumą, reikia suprasti, kas yra globalizacija ir kaip
su ja kovoti.

Iš esmės globalizacija sukelia ir tam tikrų migracijos problemų. Ypač
kalbant apie savo tapatumo ir kultūros išsaugojimą.

Globalizacijos procesai dinamiški, todėl sunku nuspėti jos ateitį, ta-
čiau politologai įvardija pagrindinius tris globalizacijos ateities mode-
lius:

– Valstybės ir toliau pasitikės tarptautinėmis rinkomis. Jos mažiau
kišis ir leis „nematomai rinkos rankai“ pačiai susireguliuoti ir
spręsti kylančias problemas.

– Vyks tarptautinės sistemos fragmentacija. Valstybės grįš prie na-
cionalinių reikalų, sieks atsiriboti nuo užsienio įtakos.

– JAV, turinti išvystytą informacinių technologijų sektorių, diktuos
pasauliui sąlygas ir viską spręs amerikietišku stiliumi, t. y. JAV
vadovaujant.

Dabartiniame pasaulyje „išgyvena“ tos tautos ir valstybės, kurios su-
geba vienaip ar kitaip „tvarkyti“ globalizacijos procesus ir atsakyti į jų
metamus iššūkius, o nesugebančioms tenka gyventi vien tik tų procesų
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primetamos tvarkos sąlygomis, patiriant ir išgyvenant tų procesų pada-
rinius, kurie ima rodytis kaip tam tikras „likimo pirštas“.

Svarbu suprasti, jog į globalizacijos metamus iššūkius galima atsa-
kyti tik sutelkus visuomenę, nes vien politinių sprendimų tokiems atsa-
kams aiškiai nepakanka ir nepakaks. O norint sutelkti visuomenę tam
tikriems kryptingiems visuomeniniams veiksmams, būtina, kad ta vi-
suomenė bent jau suvoktų jai kylančių problemų esmę ir mastą.

Galiausiai globalinis, regioninis ir valstybinis saugumas turėtų būti
palaikomas sprendžiant specialistų, demokratinių procedūrų, diploma-
tijos konfliktų priežasčių problemas (ne vien karių pagalba ir ginkluota
jėga) [12: 178]. Priešingu atveju pasaulis, regionai ir valstybės gali pa-
tirti rimtų saugumo problemų [13:22].
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4. PARAMA DEMOKRATINĖMS INSTITUCIJOMS
    GLOBALĖJANČIAME PASAULYJE

Paskutiniais XX a. dešimtmečiais pasaulyje vienu metu vyko du
reikšmingi procesai: spartėjanti globalizacija ir „trečioji demokratizaci-
jos banga“, prasidėjusi 1974 m. Pietų Europoje, apėmusi Lotynų Ame-
riką ir galiausiai – buvusias socialistinio bloko šalis. Paprastai šie du
procesai nagrinėjami atskirai skirtingų socialinių mokslų atstovų: pirma-
sis – dažniausiai sociologų ir ekonomistų, antrasis – politologų. Kadaise
madingų modernizacijos teorijų, bandžiusių rasti vieną raktą politi-
niams, ekonominiams ir kultūriniams procesams paaiškinti, nesėkmės
turbūt daugelį socialinių teoretikų atgrasė nuo bandymų šiuos procesus
nagrinėti bendrai. Vis dėlto klausimas, kiek šie procesai tarpusavyje su-
siję ir yra vienas kito veikiami, yra prasmingas ir naudingas. Mintį, kad
būtent globalizacija atvėrė kelius iki šiol nematytam demokratijos pliti-
mui pasaulyje, jau yra išsakęs ne vienas teoretikas, tačiau šiai intuityviai
nuostatai pagrįsti reikalingi kruopštūs ir atsargūs tyrinėjimai.

Globalizacija iš tiesų palengvina „rinkiminės demokratijos“ plitimą
pasaulyje, tačiau kartu kelia naujų iššūkių demokratijos stabilumui ir
kokybei ne tik nekonsoliduotose, bet ir senose demokratijose.

Teigiamas globalizacijos poveikis demokratijos plitimui

Garsusis Baringtonas Mooras, nagrinėdamas socialines demokratijos
prielaidas, priėjo išvadą, kad demokratija Vakaruose atsirado palankiai
susiklosčius struktūrinėms sąlygoms ankstyvojo kapitalizmo laikotarpiu,
ir šios sąlygos niekada nepasikartos, todėl naujų demokratijų atsirasti
nebegali [15]. Tačiau pasirodė, kad demokratija, kaip ir kapitalizmas,
yra „užkrečiama“ ir gali susiformuoti tokiose visuomenėse, kur, atrodo,
tam nėra jokių sąlygų. Kitaip tariant, demokratija gali atsirasti ne tik dėl
vidinių prielaidų, bet ir dėl išorės įtakos ar spaudimo.

Vienas iš globalizacijos aspektų yra laisvas žmonių, prekių, paslaugų
ir idėjų judėjimas. Pastarasis aspektas – laisvas idėjų, informacijos ju-
dėjimas ypač svarbus demokratizacijai. Globalizacija reiškia, kad auto-



V skyrius. GLOBALIZACIJA – DEMOKRATIZACIJA – SAUGUMAS

215

ritarinei valdžiai vis sunkiau apsaugoti savo piliečius nuo laisvo žodžio,
sklindančio radijo, televizijos bangomis, internetu. Komunikacijos ka-
nalais, be abejo, gali sklisti ir sklinda įvairios idėjos: rasistinės, fašisti-
nės, komunistinės, tačiau daugiausia iš laisvos idėjų sklaidos laimi de-
mokratijos idėja. Norint apsisaugoti nuo demokratijos užkrato autorita-
rinei valdžiai tektų griežtai apriboti naujų komunikacinių technologijų
plitimą, bet tai pasmerktų šalį skaudžiam pralaimėjimui konkurencinėje
ekonominėje kovoje.

Dar vienas globalizacijos aspektas – tarptautinių organizacijų, tokių
kaip Jungtinės Tautos, Tarptautinis valiutos fondas, Pasaulio bankas,
Pasaulinė prekybos organizacija, Europos sąjunga, NATO ir kt., tran-
snacionalinių korporacijų ir didžiųjų valstybių, pirmiausia JAV, domi-
navimas ir daroma įtaka. Ar ši įtaka palanki demokratizacijai?

Dažnai pastebima, kad viena iš svarbiausių Pietų Europos demokra-
tizacijos aštuntajame dešimtmetyje priežasčių buvo šių šalių noras įstoti
į Europos Sąjungą. Nėra abejonės, kad Europos Sąjungos ir kitų tarptau-
tinių organizacijų reikalavimai yra svarbus drausminantis veiksnys, pa-
dedantis nenukrypti nuo demokratinių principų ir pokomunistinių šalių
politikams. Lotynų Amerikos demokratizacija neapsiėjo be JAV para-
mos [8: 87–100]. Apibendrintai galima teigti, kad svarbiausių tarp-
tautinių organizacijų ir galingiausios pasaulio valstybės – JAV tie-
sioginis ar netiesioginis spaudimas ir parama yra svarbus motyvas, ver-
čiantis autoritarinių šalių elitus pasiduoti demokratizacijos reikalavi-
mams, o jau formaliai demokratiškų šalių politikus – stropiau laikytis
demokratinių žaidimo taisyklių.

Kiek sudėtingesnis klausimas yra transnacionalinių korporacijų vaid-
muo demokratizacijos procese. Anksčiau buvo manoma, kad, pavyz-
džiui, Lotynų Amerikos šalyse transnacionalinės korporacijos buvo
suinteresuotos autoritarizmo palaikymu [7: 302], tačiau dabar, priešin-
gai, tvirtinama, kad demokratizacija Lotynų Amerikoje sutampa su tran-
snacionalinių korporacijų interesais. Nors autoritarinė valdžia šiose ša-
lyse buvo palanki stambiajam kapitalui, tačiau ji buvo daugeliu atveju
nekompetentinga, neatsakinga ir pernelyg susijusi su tradicinių elitų in-
teresais, kurie daug laimi iš protekcionistinės politikos, todėl transna-
cionalinėms korporacijoms reikalingas perėjimas prie laisvos rinkos ir
nevaržomos politikos šiomis sąlygomis nebuvo įmanomas. Tam daug
geriau tiko naujasis demokratinis neopopulistinis valdymo modelis [20].

Visa tai tik dalis veiksnių, rodančių, kad globalizacijos proceso
spartėjimas ir trečioji demokratizacijos banga – neatsitiktinis sutapimas.
Akivaizdžiausiai matomas globalizacijos poveikis autoritarinių ir naujų
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demokratinių šalių elitams: dabartinės tarptautinės sąlygos yra svarbi
paskata elitams pradėti demokratizaciją, o vėliau, sukūrus demokratines
institucijas, tarptautinis spaudimas priverčia laikytis demokratijos prin-
cipų. Nors politologai tebekalba apie aktyvios pilietinės visuomenės
svarbą demokratijos konsolidacijai [žr. 12; 4], ko gero, galima teigti,
kad globalizacija iš esmės keičia demokratijos funkcionavimo prielai-
das: dabartinėje Lietuvoje ir kitose pokomunistinėse šalyse nuo nede-
mokratiškų veiksmų elitą sulaiko ne tiek pilietinė visuomenė, kiek sie-
kimas integruotis į Europos Sąjungą ir NATO.

Globalizacija keičia ne tik elitų, bet ir visuomenės politines nuosta-
tas. Pagrįstai galima tikėtis, kad globalizacija arba, konkrečiau, komuni-
kacijų revoliucija didina plačiųjų visuomenės sluoksnių paramą demok-
ratijos idėjai. Masinis demokratinio režimo palaikymas gali būti esminė
demokratizacijos prielaida ir sėkmingo „rinkiminės demokratijos“ [žr.
21] sukūrimo sąlyga, tačiau ji nėra pakankama politiniam stabilumui
užtikrinti. Piliečiai gali remti demokratijos idėją ir tuo pačiu metu būti
nepatenkinti jos realizavimu savo šalyje, todėl parama demokratijos ide-
alui negali būti vienintelis politinės paramos rodiklis [22; 14: 305]. Bū-
tent prie politinės paramos sampratos ir bus toliau pereinama.

Politinės paramos samprata

Daugelio demokratizaciją nagrinėjančių autorių nuomone, plati gy-
ventojų parama demokratijai, tikėjimas režimo legitimumu yra svarbiau-
sia demokratijos konsolidacijos sąlyga [4; 12: 6; 13: 64]. Tačiau kyla
klausimas, kaip apibrėžti ir pamatuoti šią paramą.

Vienas iš pirmųjų politinės paramos sąvoką nagrinėjo Davidas
Eastonas. Jis išskyrė du politinės paramos tipus – konkrečiąją (specific
support), kuri nukreipta į politinę valdžią ir yra susijusi su valdžios
veiklos rezultatų vertinimu, ir bendrąją (diffuse support), kuri nepri-
klauso nuo valdžios veiklos rezultatų trumpuoju laikotarpiu, o yra tarsi
geros valios šaltinius [5].

Praplečiant ir modifikuojant Davido Eastono paramos sampratą, po-
litinę paramą galima padalyti į du lygius – paramą valdžiai ir paramą
politinei sistemai. Pagal paramos pobūdį kiekviename iš šių lygių ga-
lima išskirti dvi paramos rūšis – pasitenkinimą, t. y. pragmatinę instru-
mentinę orientaciją ir pasitikėjimą arba lojalumą – emocinę vertybinę
orientaciją. Taigi susidaro keturi idealūs politinės paramos tipai: pasi-
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tenkinimas valdžios veikla, pasitikėjimas valdžia, pasitenkinimas politi-
nės sistemos veikimu ir lojalumas politinei sistemai (žr. 1 schemą).

1 schema. Politinės paramos tipai

Pragmatinė instrumentinė
orientacija

Emocinė vertybinė
orientacija

Politinė sistema Pasitenkinimas politinės
sistemos veikimu

Lojalumas politinei
sistemai

Politinė valdžia Pasitenkinimas valdžios
veikla

Pasitikėjimas valdžia

Pasitenkinimas valdžia grindžiamas idėja, kad žmonės palaiko val-
džią (valdančiąją partiją) arba jos nepalaiko pagal tai, kaip valdžia su-
geba patenkinti jų interesus ir reikalavimus, kurie priklauso legitimiai
valdžios veiklos sferai. Nepasitenkinimas valdžios veikimu paprastai
pasireiškia valdžios kritika arba nebalsavimu už valdančiąją partiją per
rinkimus. Pasitikėjimas valdžia susijęs su psichologiniu prieraišumu
partijoms, t. y. su partine identifikacija, kuri veikia kaip tam tikras „ge-
ros valios rezervuaras“ partijų atžvilgiu ir yra stabilesnė nei racionalus
valdžios vertinimas. Kaip teigia partinės identifikacijos teorija, kartais
rinkėjai, veikiami kokių nors trumpalaikių veiksnių (pvz., ekonominės
krizės arba politinio skandalo), balsuoja ne pagal savo partinę identifi-
kaciją, bet vėliau dažniausiai grįžta atgal prie „savo“ partijos [žr. 3: 11].

Pasitenkinimas politine sistema yra pragmatinio pobūdžio nuostata,
išreiškianti individo požiūrį į režimo funkcionavimo efektyvumą. Skir-
tumas tarp pasitenkinimo politine valdžia ir politiniu režimu yra demok-
ratinės politinės sistemos savybė, tiesiogiai susijusi su vyriausy-
bės/opozicijos mechanizmo veikimu. Galimybė pakeisti blogai veikian-
čią vyriausybę leidžia neutralizuoti nepasitenkinimą, išsaugant paramą
režimui. Nepasitenkinimas režimu kyla tada, kai nepasitenkinimo ir ne-
pasitikėjimo valdžia nebeįmanoma panaikinti per įprastines valdžios pa-
keitimo procedūras.

Pasitikėjimas režimu arba lojalumas režimui išreiškia žmogaus ver-
tybinę orientaciją politinės sistemos struktūrų, taisyklių ir tikslų atžvil-
giu. Ši orientacija gali pasireikšti grynai psichologiniu lygmeniu – gilu-
miniais jausmais sistemos atžvilgiu, arba tokiomis „racionalizuotomis“
formomis kaip ideologinės nuostatos. Tai yra giluminė ir santykinai sta-
bili politinės paramos forma, kurią taikant sistema gali išgyventi net ir
gilios ekonominės ar politinės krizės sąlygomis. Būtent ši politinės pa-



GLOBALIZACIJA: TAIKOS KULTŪRA, ŽINIŲ VISUOMENĖ, TOLERANCIJA

218

ramos forma – tikėjimas režimo legitimumu – dažniausiai ir laikomas
svarbiausiu demokratijos konsolidacijos kriterijumi. Pavyzdžiui, J. Lin-
zas ir A. Stepanas teigia, kad demokratija yra konsoliduota, kai dau-
guma žmonių tiki, jog demokratinės procedūros ir institucijos yra tin-
kamiausios jų visuomenei [12: 6].

Paminėtus keturis politinės paramos tipus galima suvokti kaip apsau-
ginius sluoksnius, saugančius politinį režimą nuo krizių, neleidžiančius
nepasitenkinimui tiesiogiai paveikti pamatinių režimo struktūrų (žr. 2
schemą). Pragmatinis valdžios efektyvumo vertinimas yra pirmasis po-
litinės paramos sluoksnis, turintis „sugerti“ didžiąją dalį žmonių nepa-
sitenkinimo dėl blogos ekonominės padėties ar kitų problemų. Nepasi-
tenkinimas valdžios veikla gali būti neutralizuotas keičiant valdžios po-
litiką, vyriausybės sudėtį ar valdančiosios partijos lyderį. Nepavykus to-
kiu būdu pašalinti nepasitenkinimo, jis sumažina pasitikėjimą valdanči-
ąja partija (partijomis).

Jeigu demokratiniai valdžios pašalinimo mechanizmai yra efektyvūs,
o opozicinės partijos sugeba kontroliuoti ir transliuoti visuomenės inte-
resus bei reikalavimus politinei sistemai, nepasitikėjimas valdžia panai-
kinamas per rinkimus ir nevirsta nepasitenkinimu režimu. Tačiau, jeigu
opozicija nėra pajėgi atlikti šių funkcijų arba valdžios pakeitimas rin-
kimų metu nėra lengvas, nepasitenkinimas nukreipiamas į visą sistemą.
Tokiu atveju politinę sistemą gali apsaugoti plačiausiai išplitusi ir stabi-
liausia politinės paramos forma – lojalumas režimui, t. y. vertybinis
emocinis ryšys su režimu, demokratinės sistemos kaip vertybės suvoki-
mas.

Politinės paramos kaita pastaraisiais dešimtmečiais

Nepaisant neginčijamo demokratijos triumfo pasibaigus Šaltajam ka-
rui, ši nauja demokratijos epocha nepasirodė tokia „šviesi“, kaip tikėtasi.
Mokslininkai ir komentatoriai ne tik pokomunistinėse šalyse ir kitose
naujose demokratijose, bet ir senose Vakarų demokratijose ėmė paste-
bėti demokratijos „negalios“ ženklų: didėjantį nepasitenkinimą valdan-
čiaisiais, nepasitikėjimą politinėmis institucijomis, politinę apatiją ir ci-
nizmą, politinio dalyvavimo nuosmukį [žr. 17; 18; 19]. Pavyzdžiui,
Jungtinėse Valstijose 1958 m. net trys ketvirtadaliai piliečių teigė daž-
niausiai arba beveik visada pasitikintys federaline vyriausybe, o 1980 m.
tokių beliko tik vienas ketvirtadalis [17]. Panašių neigiamų poslinkių
pastebima ir daugelyje kitų šalių. Pavyzdžiui, iš 13 išsivysčiusių demok-



V skyrius. GLOBALIZACIJA – DEMOKRATIZACIJA – SAUGUMAS

219

ratinių šalių, iš kurių turima sisteminių duomenų maždaug nuo XX a. 7
dešimtmečio, visose, išskyrus Nyderlandus, pastebėtas pasitikėjimo po-
litikais nuosmukis [18: 14].

2 schema. Politinės paramos tipai kaip režimo „apsauginiai sluoksniai“

Detalesnė politinės paramos kitimo tendencijų pasaulyje analizė pa-
rodė, kad demokratijos krizės įspūdis teisingas tik iš dalies. Viena ver-
tus, pastebėta aiški pasitenkinimo režimu ir partinės identifikacijos ma-
žėjimo tendencija. Ypač ryškiai sumažėjo pasitikėjimas parlamentu.
Taip pat pastebėta, kad pasitenkinimas demokratijos veikimu daugelyje
šalių, ypač pokomunistinėse demokratijose, yra daug žemesnis nei pa-
rama demokratijos idealui [17: 50]. Kita vertus, parama demokratijos
idealui yra didelė ne tik senose Vakarų demokratijose, bet ir pusiau de-
mokratiškose šalyse. Pavyzdžiui, teiginį, kad demokratija yra geresnė
valdymo forma nei bet kokia kita, palaiko net 97 proc. Albanijos gy-
ventojų (daugiau nei bet kokios Vakarų šalies), 89 proc. – Serbijos, 87
proc. – Rumunijos, 86 proc. – Peru, Venesuelos ir Gruzijos, 81 proc. –
Baltarusijos gyventojų – tiek pat ar net daugiau nei Suomijos ar Naujo-
sios Zelandijos [9: 23].

Pasitenkinimas valdžia

Pasitikėjimas valdžia

Pasitenkinimas režimu

Lojalumas režimui

Režimo stabilumas
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Šios paramos demokratijai kaitos tendencijos susilaukė įvairių aiški-
nimų, daugiausia – remiantis politinės kultūros teorijomis. Pavyzdžiui,
pilietinio angažuotumo mažėjimą ir augantį cinizmą Jungtinėse Valsti-
jose bandoma aiškinti socialinio kapitalo nuosmukiu šioje šalyje [19].
Tačiau pasauliniu mastu šis aiškinimas nepasiteisina [16; 18]. Kitą pa-
stebėtų tendencijų aiškinimą pateikia R. Inglehartas, teigdamas, kad pa-
sitikėjimas valdžia ir didėjantis piliečių kritiškumas susijęs su postmate-
rialistinių ar postmodernistinių vertybių plitimu pasaulyje [10]. Bandy-
mas sieti politinės paramos pokyčius su postmodernistine vertybine re-
voliucija įdomus tuo, kad geba vienu metu paaiškinti ir mažėjantį pasiti-
kėjimą valdžia, ir stabilią ar net augančią paramą demokratijos idėjai.
Vis dėlto Inglehartas pats pripažįsta, kad postmaterialistai mažiau pasi-
tiki tik hierarchinėmis institucijomis, tokiomis kaip kariuomenė ar poli-
cija, o, pavyzdžiui, pasitikėjimo parlamentu tarp materialistų ir postma-
terialistų santykis įvairiose šalyse skiriasi.

Nors politinės paramos kitimo tendencijų aiškinimai, pagrįsti politi-
nės kultūros kaitos argumentais, gali būti iš dalies teisingi, verta atsi-
žvelgti į kitą veiksnių – spartėjančią globalizaciją, kuris, ko gero, gali
paprasčiau ir efektyviau paaiškinti daugelį politinio gyvenimo pokyčių
pastaraisiais dešimtmečiais.

Globalizacijos poveikis politinei paramai

Kaip pastebi daugelis autorių, globalizacija iš esmės pakeitė nacio-
nalinės valstybės vaidmenį, funkcijas ir galimybes. Šiuolaikinė valstybė
nebepajėgi vykdyti tradicinės savo pareigos – kontroliuoti nacionalinės
ekonomikos. Kaip teigia Zygmuntas Baumanas, „valstybei neleidžiama
liesti nieko, kas susiję su ekonomikos gyvenimu: visus tokio pobūdžio
veiksmus pasitiks staigus, nirtulingas baudžiamasis pasaulio rinkų atsa-
kas“ [1: 3]. Valstybės su savo prievartos mechanizmu iš esmės tampa,
vaizdžiai kalbant, transnacionalinių korporacijų apsaugos tarnyba. Ir
nors ekonominė plėtra jau nebepriklauso nuo nacionalinės valdžios
planų ir nebegali būti suvaldyta, kaip teigia Ulrichas Beckas, politinė
valdžia vis dar palaiko mitą, kad ji kontroliuoja padėtį ir yra atsakinga
už šalies ūkį savo valdymo laikotarpiu [2: 191–124].

Vadinasi, keičiantis valdžiai, šalies ekonominė politika iš esmės ne-
gali keistis, jeigu valdančioji partija nėra trumparegiškai populistinė.
Tuo Lietuvoje ne kartą buvo galima įsitikinti kairiosioms vyriausybėms
keičiant dešiniąsias. Nepaisant skirtingų programų ir ideologinių pozi-
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cijų, patekusios į valdžią ir kairiosios, ir dešiniosios partijos vykdo iš
esmės tą pačią ekonominę ir socialinę politiką. Galima teigti, kad poli-
tika praranda politiškumą, kuris visų pirma reiškia apsisprendimą dėl
veiksmų, ir tampa grynai techniniu uždaviniu. Partijos, savo ruožtu,
tampa de facto valstybės atstovės ryšiams su visuomene, o ne kovos dėl
tam tikros politikos įrankiu.

Šį reiškinį partijų tyrinėtojai R. Katzas ir P. Mairis įvardijo kaip par-
tijų kartelizaciją [11], teigdami, kad dabartinės partijos linkusios suda-
rytį kartelį ir slopinti rinkiminę kovą, tačiau šio reiškinio priežastis su-
veda į partinės organizacijos pokyčius ir politikos profesionalizaciją. Iš
tiesų Katzas ir Mairis įtikinamai parodo, kodėl kartelizacija tapo įma-
noma: mažėjanti priklausomybė nuo eilinių partijos narių ir didėjanti
valstybės parama partijoms palengvina kooperaciją tarp politinių prieši-
ninkų. Tačiau pagrindinė kartelizacijos problema yra ne ta, kad partijos
instituciškai remia viena kitą, o ta, kad jos nepateikia rinkėjams progra-
minių alternatyvų. Partijų programų supanašėjimas negali būti laikomas
jų tikslinga strategija, nes tai, priešingai tradicinių partijų interesams,
skatina rinkėjų apatiją arba paramą protesto partijoms. Ironiška, bet na-
tūralu, kad netgi vadinamosios protesto partijos, patekusios į valdžią,
paprastai atsisako prieš globalizacijos padarinius nukreiptų savo tikslų.

Globalizacijos sąlygomis vykdydamos rinkiminę kampaniją partijos
patenka į keblią padėtį: arba jos turėtų atsisakyti tradicinės politinės re-
torikos ir atskleisti savo bejėgiškumą ir politinės kovos beprasmiškumą
(bet tai kirstųsi su tradicine demokratijos samprata), arba bent viena ša-
lis (paprastai kairioji) priversta sąmoningai vykdyti „melagingą“ rin-
kimų kampaniją, iš anksto žinodama, kad nesilaikys savo pažadų. Tokia
strategija ilgesnį laikotarpį gali būti veiksminga tik iš dalies ir tik eko-
nominio augimo sąlygomis.

Valstybės vaidmens pasikeitimas reiškia, kad normalios politikos
sąlygomis rinkėjai realiai neturi prasmingo pasirinkimo, o demokratinis
pozicijos/opozicijos alternatyvos mechanizmas, leidžiantis neutralizuoti
nepasitenkinimą valdžia išsaugant paramą režimui, paprasčiausiai nebe-
veikia. Tai yra vienas iš veiksnių, galintis paaiškinanti pasitenkinimo
demokratija ir konvencinio dalyvavimo mažėjimą daugelyje demokrati-
nių šalių, įskaitant ir Vakarų Europos demokratijas, kuriose šias tenden-
cijas ypač išryškina Europos Sąjungos integracijos gilėjimas.

Globalizacija keičia politinio gyvenimo sąlygas daug greičiau negu
šiuos pokyčius sugeba suvokti socialinių mokslų atstovai ir socialinės
realybės dalyviai. Nors politikai vis dar kuria ambicingas rinkimų pro-
gramas, iš tiesų jų likimas vis labiau priklauso nuo pasaulinės ekonomi-
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kos padėties nei nuo jų pačių norų. Nesugebėjimas ir nenoras sumažinti
priimtas valstybės atsakomybės ribas lemia pasitenkinimo valdžia ir, dar
svarbiau, pasitenkinimo pačiu režimu mažėjimą.

Turint omenyje dar ir tokius procesus kaip kartu su išsilavinimo ly-
giu didėjantis rinkėjo kognityvinis pajėgumas, informuotumas, kritiš-
kumas ir partinės identifikacijos silpnėjimas, galima teigti, kad trys pir-
mieji politinės paramos sluoksniai – pasitenkinimas valdžia, pasitikėji-
mas valdžia ir pasitenkinimas demokratija – vis mažiau geba apsaugoti
demokratijas, taigi visas ‘krūvis” tenka paskutiniam sluoksniui – tikėji-
mui pačia demokratijos idėja. Tai pirmiausia reiškia mažėjantį politinio
gyvenimo stabilumą ir sunkesnį gyvenimą politikams: nekonvencinio
politinio elgesio, protesto politikos aktyvėjimą, tradicinių partinių sis-
temų griūtį ir t. t. Antra, tai rodo, kad tradicinė demokratijos samprata ir
ją lydinti retorika nebetinka šių dienų sąlygoms ir ja toliau remtis gali
būti pavojinga. Reikia skatinti procesą, paradoksaliai vadinamą „demok-
ratijos demokratėjimu“ [6], stengiantis, kad šis procesas peržengtų na-
cionalinės valstybės ribas.

Taigi globalizacija sudaro prielaidas beprecedentei demokratijos
plėtrai, tačiau nepalengvina demokratijos konsolidacijos. Paradoksalu,
tačiau globalizacija didina atotrūkį tarp demokratijos legitimumo ir pa-
sitenkinimo jos veikimu. Globalizacijos sąlygomis elitas priverstas būti
demokratiškas, tačiau negali vykdyti rinkėjų reikalavimų ir savo pačių
duotų pažadų. Kaip yra pastebėjęs Clausas Offe, demokratijai kapita-
lizmo sąlygomis gresia neišvengiami prieštaravimai, tačiau, regis, glo-
balizacija juos dar labiau išryškina ir meta naują iššūkį pačiai politikos
ir demokratijos sampratai.
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5. SCENARIO FORECAST FOR LITHUANIAN
    SOCIETAL SECURITY TO YEAR 2100

Forecasts are necessary, because they help us think about the future
and its opportunities that may appear on Lithuania’s path through the 21
century. It may prevent total surprise. We have thought enough about
the past even at the expense of the future. This article is about the forces
that drive future world events because we will be right in the middle of
them. Opportunities and good luck come to those who are prepared. It’s
very speculative to dwell on the future, but we must, so as to have some
approximation of our future history and be able to steer it a little,
whenever we can, in the direction most favourable to us. If we do not,
then others will steer it for us.

What can we Lithuanians, a small nation of 3.5 million, and getting
smaller, expect in the times ahead? The most important issue is our
demographic survival as distinct peoples, as a cultural entity with our
particular values and a way of life, with our customs, our heroes and our
sense of history and future destiny, together with our institutional and
territorial integrity, and enough people to meet the critical mass needed
to be a nation and a state among other states.

The driving forces that shape the future scenarios of world events
will bear on the destiny of Lithuania too. All nations and states are
exposed to these forces, and many will not survive. The gutters along
the highway of history are full of such debri - kingdoms, states, nations
and civilizations, cultures that failed the test of time and now are
defunct forever. What then are those forces that are driving and shaping
the landscape of future history of the 21st century? There are many, but
due to constraints of time and space only a few will be touched. These
are: language, globalization, demography, migration, ideologies and
culture.

LANGUAGE. The issue of language is especially sensitive for
Lithuanians. It showed a great resilience and survivability when it was
prohibited and its users persecuted throughout a great part of Lithuania’s
history. Language is a great ethnocentric identifier, it is the soul of a
nation and a mark of its uniqueness. When suppressed it develops
resistance, conversely, when left free and unhindered it tends to absorb
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foreign words and expressions, so that diffusion sets in. This may lead
to language degeneration.

To combat language degeneration, the adherents of linguistic purity
use their influence to have many foreign books which emerge from
among the neighbouring nations, and which contain new ideas,
translated and published in Lithuanian. Eventually, this becomes costly
as well as obvious that it is easier to learn a foreign language and reach
out for abundance of new ideas in foreign tongues directly rather than
wait for translations to appear later.

To publish one’s own writings, particularly those of universal
interest, becomes more profitable abroad where readers can be accessed
directly. Eventually a small native language may experience less
utilization in technical fields, international correspondence, even
literature. It may become a language of lower order - that of the local
town hall, home, or the countryside. Eventually the vocabulary becomes
smaller, and the language becomes moribund. Thus the language of a
small nation is in danger of extinction. This happens to languages all
over the world, not just to ancient Greek, Latin, ancient Prussian, or
even Irish. With the death of language a nation’s culture enters the
archives of history. Without the Lithuanian language our culture will die
too.

What can we do about it? With the internationalisation of the societal
environment it becomes increasingly difficult to maintain the integrity
of our native language. One can point to other nations as the Irish, who
practically have lost their language. They survived as a nation because
the Irish were persecuted for being Irish and Catholic, even though they
spoke the language of the oppressor. Now, since they are no longer
oppressed and feel free and prosperous, it will be interesting to see how
the Irish will survive as a distinct and viable ethnic culture.

The only way to save the Lithuanian language, besides continuing to
speak correct Lithuanian, is to have what is created and published in
Lithuanian generate a high demand for translation abroad. To create
such a demand is especially hard for a small nation, because to develop
a universally significant literary output of national culture it needs a
certain critical mass of people to create and produce something from
within themselves. It took many centuries for Greeks to produce a
Homer from a long line of epic songs as well as it took many Germans
to come-up with a Goethe. That calls for an increase of native talent and
genius among our writers, scholars, artists and thinkers, who could raise
the intellectual level of the nation to new highs through literature in



V skyrius. GLOBALIZACIJA – DEMOKRATIZACIJA – SAUGUMAS

227

Lithuanian language, so that others would find that part of our culture
attractive, and seek it out. Can we do it? Do we have what it takes? It is
up to us to provide an answer. We have made some good starts.

GLOBALIZATION. Due to advances in information science and
other technologies there is a tremendous growth of transnational
business, and political organizations that causes an upheaval in the old
perception of national borders and institutions. Globalization promises
profitability and efficiency obtainable from standardization and
commonality. Not many problems are purely local or purely global,
anything occurring in one place creates a response somewhere else, thus
making everything is increasingly interdependent. The challenge to
individual national cultures is powerful due to osmosis of change in
customs, tastes and universality of consumerism.

The countermeasure to globalization is localization - applying global
solutions to local problems by modifying those solutions to fit particular
local needs. That is a condition devoutly to be wished. Serious doubts
exist about the effectiveness of localization in a global environment
because it is the very antithesis of globalization. The latter draws
overwhelming strength from technology, commonality and economic
value criteria, and thus becomes irresistible at the pragmatic economic
level. Therefore, localization may experience a constant attenuation and
diminution until it becomes merely a symbolic ritual of resistance. No
matter how assertively we dance in our local folk style, if we still do it,
we will be dancing so less and less.

Jerome Diamond in his book „Guns, Germs and Steel“, [Ref 1]
describes how societies and civilizations took a long time to form and
grow into coherent entities. Some migrant nomadic hunter people
eventually settled in areas where the environment was conducive for crop
growing and for domestication of wild animals, fruits and vegetables, thus
allowing an accumulation of food surplus from where societies could
develop with an overhead of producers of other kind - scribes, craftsmen,
tradesmen and administrators and not only food raisers.

Diamond shows how separate and distinct groups developed from
tribes into communities, towns, nations, states and even civilizations
with different cultures and characteristics of their own. There were
people of the mountains and people of the valleys, people of the fertile
plains and people of littoral regions by the sea. There were also those of
the islands and of the deserts as well as of luscious forests. Such people
were different, because each of the environments were different and had
natural barriers separating them, restricting communications and
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interaction and giving cause for clash of interests and hostile clashes -
war [Ref 1, p. p. 93-130].

These distinct cultures or civilizations did not develop equally. Some
cultures gained an advantage over others by developing superior know-
how in a technology or systemic knowledge that helped them to gain
advantage over others and subdue them to their will. However, as
technology, communications, information and trade proliferated
globally, the differences among inhabitants of various areas became less
and gave cause for cultural intermixing, which in turn gave rise to some
economic efficiencies and benefits. That’s where globalization began, it
can be argued.

Through trans-border interactions and commonality great economies
of scale were achieved in those places where individual well-being of
people transcended their sense of benefit of being distinct and different.
Being distinct and culturally different had become visibly impractical
and inefficient because the previous factors that reinforced the
differences began to disappear. People began to see that after all they are
not that different from each other, once they begin to use the
instruments of technology for their economic and spiritual well-being.
This intensified when people began to use a common language (as
English is now) in addition to common consumer goods, which are
instruments of civilization as well. So what previously separated the
people now ceased to exist, or exists less so.

This notion is in sharp contrast to those who say that globalization
will enable us to maintain our individual value systems even here in
Lithuania. They may be just kidding themselves. One can very well
argue that our cultural individuality ought to be preserved, but without
explaining how this can be sustained continuously into the future. Our
institutional integrity, our cultural distinction, our language, folklore and
our demographic composition will be under a ferocious attack from
benign influences -freedom to be what one wants to be, with no
„commissar“ telling that one cannot speak Lithuanian, that one cannot
live or work somewhere else, or that one must not associate with
foreigners, where association with them demands behaviour based on
cosmopolitan custom rather than on some national preference. It will not
be easy to overcome these forces.

DEMOGRAPHY. Patrick J. Buchanan in „Death of the West“ [Ref
2] writes that the countries of the West are rapidly losing their
traditional ethnic populations. At this rate of population decrease the
Western nations are dying out, while numerous nations in the Third
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World are growing. With low birth rates and longer life expectancies the
median age of Western population is rising and generating a great
demand for labour to sustain its economy. Statistical forecasts predict
that if the present trends continue, the traditional populations of all the
European countries will decrease by about 40 percent by the end of this
century. The causes of such low birth rate are many. By the year 2050
only 1/10 of worlds people will be of European descent, and their
median age will be 50, which will require a labour force that only Third
World countries will be able to supply. Decreasing birth rates in Europe
and US, Canada and Australia, coupled with population explosions in
Africa, Asia and Latin America will cause shifts in power as unchecked
migration fills and polarizes every Western society and nation. By the
end of 21st century there will be only 207 million people of European
descent from 750 million in 1960. At the end of 21st century the
Germans will come down to 38.5 million from the present of 82 million.
Russia from 147 million to 80 by year 2100. Buchanan points to causes:
- birth control, abortions, pro-choice propaganda, homosexuality, drug
abuse; the new economy - women work outside of home; population
bomb hysteria; feminism; pop culture; collapse of moral order [Ref 2, p.
p. 10-49].

Almost all of Europe, including Lithuania, has a marked decrease of
population. Obviously we cannot simply tell the women to quit work, sit
home and have children. We need tremendously powerful incentives to
reverse this trend: tax advantages, educational incentives, maternity
leaves and many others yet not thought of.

MIGRATION. The tremendous migration of populations from the
Third World into the West may cause a cultural shock within the
countries receiving immigrants rather than a clash from collisions with
other civilizations located elsewhere.[Ibid]

Will the new immigrants bring their own cultures along into the
West or will they accept the Western traditions and assimilate into the
new way of life? This may have a lot to do about whether we survive as
individuals, cultures, nations and states, or whether we survive at all?

Will this be a „Clash of Civilizations“ as described by S. Huntington,
or will this be a the end of Western civilization - not with a bang but
with a whimper as Buchanan says it will be, if we do not wake up and
do something about it. Or will this be a melting pot that will bring about
new humankind? [Ref 4, p. p. 10-54]

IDEOLOGY AND CULTURE. What are the reasons for the
apparent change in values of the West? Why are the most cherished
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stalwarts as the family, authority, hierarchy, morality, religion, sexual
restraint, loyalty, patriotism heroism, honour, customs, traditions,
national consciousness, suddenly questioned in word and deed? Why is
it that what was thought as trash before is now exalted. Everything
seems to be protected under the umbrella of tolerance. [Ibid]

One should be for tolerance, hat is for the right of every human being
to state his case and his opinion, but also for the right to oppose that
opinion because we live in a world of competing ideas. Every idea can
be replaced with a better idea. Ideas are powerful because when they
capture men’s minds they eventually lay the basis for action. [Ibid]

Why do we now have to tolerate political incompetence, corruption,
foolish ideas, and insane ideologies as reflected not only in the movies,
popular literature, sterilization, abortion, euthanasia, drug addiction,
homosexuality, but in governments and our leading political
personalities.

Such tolerance does not happen from nowhere, but is stimulated by
new ideas and ideologies deliberately aimed to destroy the traditional
bulwarks of our civilization - honour, country, God, family, patriotism,
work ethic, etc. [Ref 2, p.p. 179-229]

Maybe it is technology that allowed us conveniences to take care of
our house and home that families feel they do not have to have children?
Is it television that petrifies our minds with stupid soap operas and
absurd trick entertainment that make us turn away from the spirit of
grandeur that our civilization brought into the consciousness of this
world? Technically speaking - yes. [Ibid]

Buchanan argues that behind it is the destructive consciousness
through the ideas propagated by Theodor Adorno, Charles Reich, Georg
Lukacs, Antonio Gramsci, Herbert Marcuse – „who explicitly aimed
their ideas at the destruction of Western culture, way of life and
tradition“. These are the people that came up with the idea that the West
is the culprit of world ills, that the West is genocidal, a cancer to the rest
of the world, explicitly stated their desire to destroy Western culture.
Are we in the twilight of the West? Is the death of the West irreversible?
Let me cite a couple of those writers and see what you think. [Ibid].

Lukacs, „History of Class Consciousness“: promoted sexual license
in order to destroy the family and his ideas were exported to the new
world where they had a large following. He stated:

„A worldwide overturning of values cannot take place without the
annihilation of the old values and the creation of new ones by the
revolutionaries“.
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Another, Antonio Gramsci concludes that Christianity saturated the
civilized world and should be overthrown and that in order to achieve a
cultural revolution in the West one must change its culture first. This
would require a long march through the institutions of the West - the
arts, cinemas, theatre, schools, colleges, seminaries, newspapers,
magazines and the new electronic medium. Since Western culture had
given birth and sustained capitalism, if that culture could be subverted,
the system would fail of its own weight.

Reich in „Greening of America“, the Manifesto of the
counterculture, wrote that the revolution will originate with the
individual and with culture, and will change the political structure only
as the final act.

Critical Theory, which was an import to Columbia University in NY,
from Europe by Marcuse: essentially a destructive criticism of all the
elements of Western culture, including Christianity, capitalism,
authority, the family, patriarchy, hierarchy, morality, tradition, sexual
restraint, loyalty, patriotism, convention and conservatism. It charged
the West of genocidal crimes against every civilization and culture it has
encountered. Marcuse’s proletariat in the coming revolution is to be
radical youth, feminists, black militants, homosexuals, the alienated, the
asocial. In „Eros and Civilization“ Marcuse urges to embrace the
pleasure principle and intolerance against movements from the right,
and toleration of movements from the left“ - a dehumanisation of
dissent.

Can the West pull itself up and reverse the population decline?
Hardly, although by providing incentives for larger families we could
slow down the process or even reverse it. It will probably take more
than that - it will take a change in beliefs and a great deal of
determination to act on them. [Ref 2, p. p. 73-96]

IN CONCLUSION. Can and should the West maintain the lead over
the rest of the world? Remember that a couple hundred conquistadors
took on hundreds of thousands of American Indians and overcame them
in battle. However, once this technology was assimilated by the
American Indians, they fought formidably. What if the technology lead
slips away from the West? How does Lithuania fit into all this? - Well,
we are part of the West historically, culturally and all the rest.

Should we perhaps surrender without much struggle and blend with
the conquerors (whoever they may be) like it happened to the original
populations of the Americas and are still extant there today, constituting
a very large part of the population, in all walks of life, although, they
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have no political state of their own? Or should we struggle against a sea
of troubles? The choice is ours.

All the predictions of the dying West are linear projections, i.e., all
other things remaining equal it will happen - as in a physics experiment.
However, other things do not remain equal in real life and world. The
Third World may catch the disease of decadence and find it sweet, or
maybe they will become eager to accept our Western values. That way
our differences with the oncoming wave may disappear in transition.
[Ref 3, p. p. 194-215]

Last but not least, history does not allow accurate predictions.
However we must be prepared for contingencies in order to minimize
surprise. Therefore we must be prepared. Who predicted the Sep/11 and
its after mat? Nobody. Who predicted the rise of great man and women
starting with Moses who led his people out of Egypt? Who predicted
Joan D’Arc or Finland’s Mannerheim? One can name an endless line of
people and happenings that have changed history from all the predicted
forecasts. Somewhere in Tolstoy’s „War and Peace“ there is a
conversation between prince Bolkonsky and Pierre Bezuhov that goes
something like this: „If bad people can get together and agree to do
something bad, then why can’t good people agree to do something
good?“

Furthermore, Gustav de Bon in „The Crowd“ a century ago stated
something that is still true – „Memorable events of history are the
visible effects of the invisible changes of human thought. The present
epoch is one of the critical moments in which the thought of mankind is
undergoing a process of transformation“. Therefore have faith, the
Lithuanians have a good chance to enter the 22nd century as a viable
entity. We are what we THINK.
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1. GLOBALINĖ TAUSOJANČIOS VISUOMENĖS
    APLINKOSAUGA

Jungtinių Tautų aplinkos apsaugos ekspertų pranešime teigiama, kad
2025 m. dviem trečdaliams žmonių mūsų planetoje pristigs geriamojo
vandens ir dėl to kils karų [19]. Apie mūsų planetai gresiantį ekologinį
kolapsą dėl aplinkos taršos, klimato kaitos, maisto stokos pradėta kalbėti
tik prieš keletą dešimtmečių. Ankstesnės Žemėje gyvenusių žmonių
kartos šių grėsmių nejautė ir didėjančiu pagreičiu į jas evoliucionavo.

Nūdienos demografiniai iššūkiai pasaulinei visuomenei ir kiekvieno
individo teisėms yra neatsiejami nuo per keletą pastarųjų dešimtmečių
vykstančių dramatiškų pokyčių ekosistemose.

Ateities tyrinėtojams ir politikams dideles viltis teikia tai, kad paga-
liau didžioji žmonijos dalis pradeda gyventi tokiame pasaulyje, kuriame
vadovaujamasi demokratijos principais ir gerbiamos žmogaus teisės,
remiantis 1948 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asam-
blėjos rezoliucija Nr. 217 patvirtinta Žmogaus teisių deklaracija. Nors
ne visoms valstybėms vienodai sėkmingai sekasi įgyvendinti visas
Jungtinių Tautų žmogaus teisių deklaracijos nuostatas, bet stiprėjant
valstybių bendradarbiavimui bei formuojant globalines struktūras, suku-
riamos prielaidos visapusiškiau tenkinti individo teises ir laisves, įskai-
tant teisę į sveiką aplinką, kurią mums paliko ankstesnės Žemėje gyve-
nusių žmonių kartos.

Žemdirbių visuomenės aplinka

Prieš 10 000 metų, po gana ilgos ir lėtos žmogaus evoliucijos, visai
žmonijai buvo lemta patirti revoliucinius technologinius ir socialinius
pokyčius. Išmokus daryti molinius puodus, prisijaukinus pirmuosius
naminius gyvulius, išmokus pasidaryti žemdirbystės padargus ir arti
žemę, medžiotojų ir gamtos gėrybių rinkikų bendrijos transformavosi į
žemdirbių visuomenę. Šis globalinis technologinių bei socialinių persi-
tvarkymų virsmas nestokojo priešininkų, linkusių geriau tūkstantme-
čiams pasilikti miškuose, nuo pasaulio izoliuotose medžiotojų bendri-
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jose, nei perimti žemdirbių visuomenės kultūrą. To meto „globalizaci-
jos“ priešininkų bendrijų palikuonių dar ir šiuo metu aptinkama kai ku-
riose Pietų Amerikos ir Australijos sunkiai prieinamose miškingose
vietovėse.

Teigiama, kad pradėjus formuotis žemdirbių visuomenei visame pa-
saulyje gyveno tik apie 4 milijonus žmonių [18].

Praėjus pirmam tūkstantmečiui po žemdirbių visuomenės susiforma-
vimo Žemėje jau gyveno 265 milijonai žmonių. Žemdirbių visuomenėje,
viena kitą veikdamos formavosi ir griuvo galingos imperijos, išsivysčiu-
sios civilizacijos:

– Egipto, šumerų, asirų, graikų;
– formavosi ir dalijosi įtakos sferomis islamo judėjimai;
– vikingai keliavo į Islandiją ir Ameriką;
– vyko normanų žygiai;
– Centrinėje Amerikoje klestėjo Majų civilizacija;
– Indijos ir Hindu karalystės kentė turkų musulmonų ir afganų inva-

ziją;
– Nigerio ir Senegalo upių žemėse Sub–Sacharos civilizaciją naikino

berberų invazija;
– klestėjo Kinijos Sungų dinastija;
– Čingischano vadovaujami mongolai kūrė savo imperiją.
Žemdirbių visuomenė nuolat tobulino gamybos priemones ir pajėgė

išmaitinti vis didėjantį skaičių žmonių planetoje. Sukauptos maisto ir
gėrybių atsargos leido ne tik išsimaitinti, bet ir pagerbti savo dievus,
valdovus ir idėjas, sukuriant didingus paminklus, miestus, meno šedev-
rus. Vieni iš jų iki šiol savo išmone ir didingumu stebina žmoniją, kiti
buvo užkariautojų sunaikinti arba patys sunyko.

Žemdirbių visuomenėje gyvenusių žmonių populiacijos tankis bei to
meto technologijos leido išlaikyti evoliucijos proceso aprobuotas gyvy-
bės rūšių proporcijas ekosistemose, išsaugoti nepažeistą gamtinę aplinką
ateities žmonių kartoms.

Industrinės visuomenės aplinka

Praėjus 10 000 metų po žemdirbių visuomenės susiformavimo, apie
1800 Kr. e. m. žmonija evoliucionavo naujiems revoliuciniams persi-
tvarkymams – šuoliui į industrinę visuomenę, kurios materialų pagrindą
sudarė iškasamu mineraliniu kuru generuojama pramonė, o ideologinį
pagrindą – nelimituota gamyba ir beatodairiškas gamtos išteklių varto-
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jimas bei evoliucijos procese ekosistemose nusistovėjusių dėsningumų
ignoravimas.

Nestokota ir šį kartą „globalizacijos“ priešininkų, mėginusių netgi fi-
zinėmis priemonėmis stabdyti virsmą į naują visuomenę. Atskiros nedi-
delės tautos dar ir dabar šalinasi industrinės visuomenės patogumų ir
nori gyventi pagal žemdirbių visuomenėje per tūkstantmečius nusisto-
vėjusį gyvenimo būdą.

Pradėjus formuotis industrinei visuomenei apie 1800 m. e. metus,
Žemėje gyveno apie 900 milijonų žmonių, o po 100 metų gyventojų
Žemėje pagausėjo iki 1,6 milijardo, dar po 50 metų – iki 2,5 milijardo, o
2000 metais – iki 6 milijardų. Sparčiam industrinės visuomenės žmonių
gausėjimui nesutrukdė dešimtis milijonų žmonių gyvybių nusinešę Pir-
masis ir Antrasis pasauliniai karai bei daugybė nuolat vykusių bei
vykstančių lokalinių karų ir karinių konfliktų. Numatoma, kad dar po 30
metų Žemėje gyvens apie 9 milijardus žmonių, o 2050 m. sieks net 11,2
milijardo [6].

Nūdienos pasaulio industrinę visuomenę ne tiek jaudina lokalinės ka-
rinės grėsmės ir beveik nesiliaujantys lokaliniai kariniai konfliktai, kiek
išgyvenimo galimybės tokiam dideliam žmonių skaičiui mūsų planetoje
bei per milijonus metų evoliucijos eigoje nusistovėjusioms gyvybės rū-
šių proporcijoms ekosistemose, taip pat ir Homo sapiens populiacijai iš-
likti.

Kuo daugiau gyventojų mūsų planetoje – tuo daugiau skurdo, bado,
tradicinių ir visiškai naujų iki šiol nežinomų žmonijai užkrečiamųjų ligų
ir kitokių gamtinės savireguliacijos mechanizmų pradeda funkcionuoti.
Trečdalis nūdienos pasaulio gyventojų pragyvenimui tegali išleisti tik
iki 1 JAV dolerio per dieną, ir tai yra didžiausia grėsmė taikai, demok-
ratijai, gamtai bei apskritai žmonijai pasaulyje [5]. Argi ne dėl to kyla
nūdienos terorizmo grėsmės? Vis didesnis gamtos žalojimas skatina vis
didesnį skurdą, nes nualinta dirva ir aplinka negali patenkinti žmonių
poreikių, ir, atvirkščiai, kuo daugiau skurdo, tuo labiau žalojama gamta
siekiant patenkinti bent minimalius maisto ir būsto poreikius.

Tik 20 amžiaus pabaigoje buvo suvokta spartaus žmonių gausėjimo,
nelimituotos gamybos, beatodairiško žemės išteklių vartojimo, vis di-
dėjančios aplinkos taršos ir apskritai žmonių veiklos pražūtingumas
gamtai ir pačiai Žmonijai. 1972 metais, pasinaudojant to meto moder-
niausiomis skaičiavimo technologijomis, pirmą kartą žmonijos istorijoje
matematiškai buvo apskaičiuotas žmonijai gresiantis ekologinis ir eko-
nominis kolapsas [11].
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Nė viena iš pastarųjų dešimtmečių mokslinių studijų nepaneigė šių
prognozių, nors būta daug mėginimų švelninti spartaus žmonių gausė-
jimo mūsų planetoje, gamtinių išteklių vartojimo bei aplinkos taršos
ekosistemoms ir žmonių populiacijai, kaip sudėtiniam ekosistemų ele-
mentui, padarinius.

Atvirkščiai, tik praėjusiame dešimtmetyje konstatuota, kad dėl nera-
cionalios bei per daug intensyvios žemdirbystės po Antrojo pasaulinio
karo 552 milijonuose hektarų, arba 38 proc. viso pasaulinio dirbamosios
žemės ploto, gerokai sumažėjo kultūrų derlingumas. Žinant, kad tik 11
proc. planetos paviršiaus tinka žemdirbystei, nesunku suprasti šio reiš-
kinio padarinius ateities žmonių mitybai [14]. Prognozuojama, kad po
2020 metų apie 47 milijonai hektarų žemės iš viso netiks žemdirbystei ir
virs dykumomis [6].

Šiuo metu pasaulyje eroduoja 41 proc. žemės, ir dėl to kenčia apie 1
milijardas žmonių, daugiausiai gyvenančių pietinėse Afrikos žemyno
valstybėse, aplink Viduržemio jūrą, buvusioje Sovietų Sąjungos terito-
rijoje. Žinant, kad sunykusį (eroduotą) dirvožemio sluoksnį įmanoma
atkurti tik per šimtmečius, nesunku suvokti, jog šių regionų žmonės, no-
rėdami išgyventi, privalo naikinti netoliese esančius atogrąžų miškus ir
iš miškų atkovotose žemėse auginti maisto produktus arba migruoti į
tuos planetos regionus, kuriuose gyvena kultūringesnės tautos, dar nesu-
naikinusios derlingojo dirvožemio sluoksnio. Beatodairiškas miškų nai-
kinimas sukelia katastrofiškus padarinius Žemės ekosistemoms, o masi-
nis skurdo genamų gyventojų migravimas iš skurdžiausių planetos re-
gionų į labiau pasiturinčias pasaulio valstybes sukelia sunkiai progno-
zuojamas socialines, etnines, politines, terorizmo bei karines pasekmes.
Visa tai nesunku pastebėti sparčiai besikečiančiame nūdienos pasaulyje.

1974 m. Jungtinių Tautų Pasaulinė maisto konferencija numatė per
dešimtmetį išgyvendinti badą pasaulyje [17]. Deja, Sub–Sacharos Afri-
koje badaujančių žmonių nuo 1971 m. iki 1997 m. padaugėjo daugiau
nei dvigubai [1]. 1997 m. buvo konstatuota, kad beveik milijardas žmo-
nių pasaulyje badauja, o 24 000 kasdien miršta iš bado [18].

2000 m. švaraus geriamojo vandens stokojo 28 proc. planetos gy-
ventojų, o apie 5 milijonai žmonių kasmet miršta dėl ligų, kurios kyla
vartojant užterštą vandenį. Apie 90 proc. besivystančių pasaulio valsty-
bių miestų nuotekų išleidžiama į ežerus ir upes neišvalytos. Vien tik per
1997 m. pasaulyje parduota buteliuose išpilstyto geriamojo vandens už
42 milijardus dolerių [19]. Deja, tokio į butelius išpilstyto geriamojo
vandens niekada nepajėgs nusipirkti beveik milijardas mūsų planetos
gyventojų, kurie savo reikmėms tegali išleisti tik iki 1 JAV dolerio per



GLOBALIZACIJA: TAIKOS KULTŪRA, ŽINIŲ VISUOMENĖ, TOLERANCIJA

238

dieną ir kurių tėvynėse labiausiai stokojama geriamojo vandens ir
maisto.

JAV Gamtos išteklių apsaugos valdybos mokslininkai [12], pasinau-
dodami ilgamečių stebėjimų duomenimis, prognozuoja neišvengiamas
globalinio atšilimo mūsų planetoje ir klimato kaitos grėsmes. Jų tyrimų
duomenimis, per praėjusį šimtmetį globalinė oro temperatūra pakilo 1
laipsniu, o per artimiausią šimtmetį pakils dar 5–10 laipsniais pagal Fa-
rengheitą, netgi visoms pasaulio valstybėms įgyvendinus visas pasauli-
nes atmosferos oro apsaugos nuo taršos programas, Kioto protokolo su-
sitarimus. Pranešime konstatuojami akivaizdūs klimato kaitos požymiai
JAV teritorijoje:

– Floridos, Teksaso ir Luizianos valstijose 1998 m. sausra, užsitęsusi
nuo balandžio iki liepos mėn., buvo karščiausia ir sausiausia per
104 metų temperatūros registravimo ir atmosferos kritulių mata-
vimo laikotarpį;

– Nevados, Merilendo, Rodailendo, Delavero valstijose 1999 m.
sausra, užsitęsusi nuo balandžio iki liepos mėn., buvo karščiausia ir
sausiausia per 105 metų laikotarpį;

– dėl sausrų 1998 m. Floridos valstijoje kilo didžiausi miškų gaisrai
per pastaruosius 50 metų;

– didesnė atmosferos oro temperatūra vienose teritorijose skatina in-
tensyvesnį paviršinio vandens garavimą ir didesnes liūtis kitose te-
ritorijose. Vermonto, Niuhempšyro, Rodailendo, Masačiusetso
valstijose 1998 m. liepos mėn. kritulių iškrito dvigubai daugiau nei
ankstesniais metais;

– keturi iš penkių Aliaskos valstijoje ankstyvų Tanana upės ledone-
šių per 82 metus trunkantį stebėjimo laikotarpį įvyko per pastarąjį
dešimtmetį;

– nuo 1980 m. iki 1995 m. bendrasis viso Arktikos ledyno plotas
sumažėjo 6 proc.;

– nuo 1960 m. Arktikoje ledo storis sumažėjo 40 proc.;
– pasaulinio vandenyno lygis per pastarąjį šimtmetį pakilo 8 coliais,

ir spėjama, kad iki 2100 m. pakils dar 19 colių;
– dėl klimato kaitos pastebimai nyksta Uolėtųjų kalnų alpių pievų

augmenija, tropiniai miškai;
– Kalifornijos pakrančių vandens augmenija ir planktonas dėl pakilu-

sios vandens ir oro temperatūros nyksta ir migruoja labiau į šiaurę;
– per pastaruosius 25 metus kai kurios Antarktidos pingvinų populia-

cijos sumažėjo 33 proc.;
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– nuo karščio ir šilumos smūgio 1999 m. JAV mirė daugiau žmonių
nei bet kuriais kitais ankstesniais metais;

– moskitai – Denge karštinės ligos platintojai dėl temperatūros paki-
limo planetoje išplito šiaurinėse platumose, kuriuose anksčiau ne-
siveisė.

Pasaulinė gamtos išsaugojimo sąjunga konstatuoja, kad vienas ket-
virtis žinduolių ir trylika procentų augalų rūšių yra ties išnykimo riba
[8].

Nuo žemdirbių visuomenės susiformavimo Žemėje buvo išnaikinta
apie 50 proc. miškų, ir jie šiuo metu tedengia tik 25 proc. žemės pavir-
šiaus [19]. Nustatyta, jog kasmet pasaulio miškų plotai, dar vadinami
„planetos plaučiais“, sumažėja po 50 000–170 000 km [19].

Tausojanti, tvari ar informacinė visuomenė?

20 amžiaus pabaigos sparti mokslo ir technologijų raida bei vis di-
dėjančios ekologinės grėsmės lemia trečią virsmą žmonijos istorijoje į
naują visuomenę, kuri kokybiškai skirsis nuo ankstesnių žemdirbių bei
industrinių visuomenių. Vieni teigia, kad šiuo metu vyksta virsmas į ži-
nių ir informacijos visuomenę, besiremiančią neribotomis gamybos atsi-
naujinimo galimybėmis. Kiti teigia, kad šiuolaikinė išvystyta industrinė
visuomenė transformuojasi į tausojančią visuomenę (sustainable so-
ciety), kurioje ekonomika remiasi žinių naudojimu subalansuotam žmo-
nių poreikių tenkinimui tausojančiose ekosistemose.

Dar kiti tvirtina, kad šiuolaikinė visuomenė transformuojasi į tvarią
visuomenę, nes tik taip teisingai esą galima išversti anglišką žodį su-
stainable.

Akivaizdu viena, kad toliau gyventi eikvojant gamtinius išteklius ir
teršiant aplinką taip, kaip iki šiol, žmonijai nebelemta, nes jie nėra beri-
biai ir juos būtina pradėti tausoti. Taip pat akivaizdu, kad pažeistos gy-
vybės rūšių proporcijos ekosistemose grįžta didžiausiam ir vieninteliam
ekosistemų pažeidėjui – žmogui bumerangu ne mažesniais pavojais nei
kitoms ekosistemose esančioms gyvybės rūšims.

Galime naująją besiformuojančią visuomenę vadinti žinių visuo-
mene, galime vadinti tvaria visuomene labai abejojant, ar kada nors
žmonijos istorijoje būta labiau nepatvarių visuomenių. Bet viena aki-
vaizdu, kad nevalia nūdienos visuomenei nebūti gamtą ir save tausojan-
čia. Visiškai akivaizdu, kad svarbiausias nūdienos žmonijos prioritetas
yra gamtos išteklių tausojimas bei racionalus jų naudojimas bei gyvybės
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rūšių pusiausvyros ekosistemose tausojimas. To niekada nebuvo visoje
žmonijos istorijoje. Kito kelio paprasčiausiai nėra, kiti visi keliai veda į
ekosistemų žūtį ir ekologinį kolapsą.

Pietų Afrikos Respublikos sostinėje Johanesburge 2002 m. vyko
Jungtinių Tautų organizuojamas pasaulio valstybių susitikimas aptarti
tausojančios plėtros aktualijas pasaulyje. Tai buvo 1992 m. Rio de
Žaneire (Brazilija) vykusios Jungtinių Tautų aplinkos apsaugos ir vys-
tymo konferencijos tąsa, aptariant per 10 metų po jos nuveiktus darbus
ir įgyvendinant Jungtinių Tautų tausojančios plėtros strategiją XXI
amžiui (Agenda 21), patvirtintą 1997 m. birželio mėnesį vykusioje
specialiojoje Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesijoje.

Šiuos pasaulinius susitikimus aplinkosaugos ir tausojančios globali-
zacijos klausimais papildo daugelis kitų savo turiniu jiems artimų aukš-
čiausio lygio pasitarimų ir konferencijų: Jungtinių Tautų žmogaus teisių
(Viena, 1993), Jungtinių Tautų žmonijos ir vystymosi (Kairas, 1994),
pasaulio Summitas Socialinio Vystymo klausimais (Kopenhaga, 1995),
Tarptautinė moterų teisių konferencija (Pekinas, 1995), Žmonių gyven-
viečių ir bendruomenių (Stambulas, 1996), Pasaulinis maisto Summitas
(Roma, 1997), Pasaulinė vandens konferencija (Stokholmas, 2001) ir
daugelis kitų.

Jungtinių Tautų tausojančios plėtros strategijoje XXI amžiui
(Agenda 21), patvirtintoje 1997 m. birželio mėnesį vykusioje Specia-
liojoje Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesijoje, numatyti tokie
prioritetai:

– valstybių bendradarbiavimas atkuriant ir išsaugant Žemės ekosis-
temų stabilumą ir integralumą;

– aplinkosaugos integracija į visas valstybių ekonominės veiklos sri-
tis;

– valstybių bendradarbiavimas siekiant panaikinti skurdą, kaip vie-
nos iš prioritetinių priemonių siekiant tausojančio vystymosi;

– pagalba besivystančioms šalims, kurioms iškyla didžiausios ekolo-
ginės grėsmės;

– valstybių bendradarbiavimas mažinant ir visiškai eliminuojant ne-
tausojančios gamybos technologijas, netausojančio vartojimo įpro-
čius;

– valstybių vyriausybės skatina aplinkosaugai skirtų lėšų internacio-
nalizavimą, o lėšas kaupia vadovaujantis principu: „moka aplinkos
teršėjas“.

Svarbių iniciatyvų visame pasaulyje įgyvendinant Jungtinių Tautų
Tausojančios plėtros strategiją 21 amžiui imasi Europos Sąjungos insti-
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tucijos ir atskiros ES valstybės narės. Helsinkio Viršūnių Taryba 1999
m. gruodžio mėnesį įpareigojo Europos Komisiją parengti ilgalaikę
ekonomiškai, socialiai ir ekologiškai tausojančio vystymosi strategiją
(European Union Sustainable Development Strategy, 2001). Joje pabrė-
žiama, kad tausojanti plėtra yra globalus tikslas, ir Europos Sąjunga pri-
siima atsakomybę jo siekti ne vien tik Europoje, bet ir visame pasaulyje,
ypač talkinant besivystančio pasaulio valstybėms.

Europos Sąjungos Tausojančios plėtros strategijoje numatyta didelės
valstybių ir privačios investicijos į aplinką, į tausojančių technologijų
vystymą, į gamtos išteklių taupymą bei racionalų jų naudojimą, atliekų
perdirbimą, aplinkos taršos mažinimą, kitų ekologinių problemų spren-
dimą.

Atskiros Europos Sąjungos valstybės imasi iniciatyvų dar labiau, nei
numatyta bendrose Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų programose,
spartinti tausojančią nacionalinių ekonomikų plėtrą. Štai Vokietijos Vy-
riausybė siūlo didinti energijos naudojimo efektyvumą didinant gamybą
lengvųjų automobilių, kurie 100 km naudoja tik 3 litrus mineralinio
kuro, apšiltinant visus gyvenamus namus, gaminant mažiau energijos
eikvojančias apšvietimo technologijas, 50 proc. energijos gaunant iš at-
sinaujinančių energijos šaltinių. Šiomis ir kitokiomis energijos taupymo
priemonėmis tikimąsi iš dalies kompensuoti energijos stygių besivys-
tančiame pasaulyje. Juk šiuo metu vienas trečdalis žmonių pasaulyje iš-
vis negali naudotis elektros energija [5].

Vokietijoje įgyvendinamos ir kitos aplinkosaugos priemonės, numa-
tomi svarbūs ateities darbai:

– 1999 m. įvestas ekologinis mokestis;
– susitarta su energijos bendrovėmis per artimiausius 80 metų visiš-

kai atsisakyti branduolinės energetikos;
– susitarta su pramonės bendrovėmis šiltnamio dujų emisiją į atmos-

ferą sumažinti 28 proc. iki 2005 metų ir 35 proc. – iki 2012 metų;
– per 10 metų numatoma dvigubai padidinti energijos gamybą iš at-

sinaujinančių energijos išteklių;
– Atsinaujinančios energijos aktu įvestos fiksuotos, gautos iš atsi-

naujinančių šaltinių, energijos kainos;
– kasmet atsinaujinančiai energetikai iš federalinio biudžeto skiriama

po 300 milijonų Vokietijos markių;
– įgyvendinama 10 000 saulės energijos baterijų stogų programa;
– per aplinkosaugos programų įgyvendinimą iki 2020 metų numa-

toma sukurti 200 000 naujų darbo vietų.
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Ne mažiau reikšmingus darbus ir projektus vykdo ir planuoja atlikti
Skandinavijos bei kitos Europos Sąjungos valstybės.

Ar reikia globalios valdžios?

Johanesburgo pasauliniame susitikime 2002 metais buvo svarstoma
tausojančio pasaulio vystymo institucinės problemos. Siūloma Jungtinių
Tautų Ekonomikos ir socialinį komitetą pavadinti Tausojančio vystymo
komitetu, tikintis, jog šis komitetas taps globaliniu valstybių vyriausy-
bių, privataus verslo atstovų forumu sprendžiant visas žmonijos tauso-
jančio vystymosi aktualijas [16].

Klimato kaita, gyvybės rūšių išnykimas, ozono sluoksnio sunykimas,
Arktikos ir Antarktidos ledynų, vandenynų gamtinių išteklių apsauga
yra ne vienos valstybės ar atskiros valstybių grupių problemos, bet tai
yra globalios visų pasaulio valstybių ir visos žmonijos problemos. Po
Rio de Žaneiro susitikimo buvo įsteigti atskiri globaliniai klimato kaitos,
biologinės įvairovės išsaugojimo, dirvožemių apsaugos nuo erozijos,
ozono sluoksnio išsaugojimo ir daugelio kitų sekretoriatų. Šie sek-
retoriatai, būdami vienas nuo kito geografiškai nutolę ir tarpusavyje ne-
koordinuojami, nepajėgė suderinti tausojančios aplinkosaugos ir tauso-
jančio vystymosi globalios politikos. Pasaulyje stokojama tokios aplin-
kosaugos organizacijos, kokia yra Pasaulinė Prekybos Organizacija, tu-
rinti itin dideles galias spręsti globalias prekybos ir ekonomines proble-
mas.

Nuo 1992 metų Rio de Žaneiro Susitikimo iki 2002 metų Johanes-
burgo Susitikimo pasaulyje buvo priimta daugybė tarptautinių ir nacio-
nalinių aplinkosaugos teisės aktų, bet ir toliau blogėjo aplinkosaugos
reikalai Žemėje.

Vienas iš Europos Sąjungos architektų ir įkūrėjų Žanas Mone buvo
įsitikinęs, kad konfliktus tarp tautų galima išspręsti nurodant joms ben-
drus tikslus ir įsteigiant bendras institucijas šiems tikslams siekti. Jis
buvo optimistas, tikėdamas valstybių bendrais siekiais, bet buvo kartu ir
pesimistas, žinodamas, kad suformuluoti bendrus siekius ir įsteigti ben-
dras institucijas šiems tikslams siekti yra neįmanoma be krizių [2]. Aki-
vaizdu, kad kitaip nei kriziniais nūdienos pasaulio aplinkosaugos, de-
mografijos bei tausojančio vystymosi reikalų pavadinti nenorėtų nė vie-
nas ekologas, demografas ar politikas. Tad visiškai tikėtina, kad šią va-
sarą Johanesburgo Summite bus įkurta analogiška Pasaulio prekybos or-
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ganizacijai ir panašias galias turinti globali Tausojančios plėtros pasau-
linė valdžios institucija.

Pavieniui veikdamos netgi pačios galingiausios, labiausiai išsivys-
čiusios pasaulio valstybės ar atskiros valstybių sąjungos – Europos Są-
junga, Šiaurės Amerikos valstybių organizacija ar kitos nėra pajėgios
spręsti šiuolaikinių globalinės aplinkosaugos problemų, neatskiriamai
susijusių su šiuolaikinėmis globalinėmis demografinėmis ir žmogaus
teisių problemomis.

Žmogaus teisės ir aplinkosauga

Tausojanti visuomenė neįmanoma, jeigu joje negerbiamos žmogaus
teisės. Visuotinai pripažįstama, kad pirmą kartą civilizacijų istorijoje
nūdienos žmonija gyvena vadovaudamasi demokratijos principais,
gerbdama žmogaus teises pagal 1948 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų
Generalinės Asamblėjos rezoliucija Nr. 217 patvirtintą Žmogaus Teisių
Deklaraciją.

Nors mokslo pasaulyje dar tebevyksta diskusijos, kaip turi būti trak-
tuojami šios Deklaracijos teiginiai: ar kaip formalios individo teisės, ar
kaip esminiai įpareigojimai šalių Vyriausybėms, visuotinai pripažįs-
tama, kad Deklaracija dar niekada neturėjo tokio pasaulio visuomenės
pripažinimo ir palaikymo, kaip pastarąjį dešimtmetį. Netgi Sovietinės
imperijos žlugimas daugumos tyrinėtojų yra interpretuojamas ne vien tik
kaip Vakarų ekonomikos ir politikos principų pergalė, bet ir kaip kultū-
rinio individualizmo, įtvirtinto Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Dekla-
racijoje pergalė. Šiuolaikinės demokratijos koncepcija remiasi individo
teisėmis, o dar visai neseniai vyravo kolektyvinė valia ir ne vien tik So-
vietų imperijoje. Teisingumas pagal krikščionių tikėjimą yra ne kas kita,
kaip fundamentalių žmogaus poreikių tenkinimas, žmogaus teisių įgy-
vendinimas [3].

Itin svarbios yra Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Deklaracijos nuo-
statos dėl moterų lygių teisių, nes dar daugelyje pasaulio valstybių, ku-
rios išgyvena sunkiausias demografines ir aplinkosaugos problemas,
moterys gimdo daugiau vaikų nei jos pačios to nori. Dėl to nukenčia ne
tik jų pačių, bet ir jų vaikų, vyrų bei ištisų valstybių ir tautų gyvenimo
kokybė.

Daugybė studijų įrodo, kad, gerinant moterų padėtį visuomenėje,
mažėja gimstamumas. Jeigu moterys tinkamai maitinasi, turi deramą



GLOBALIZACIJA: TAIKOS KULTŪRA, ŽINIŲ VISUOMENĖ, TOLERANCIJA

244

sveikatos priežiūrą, gali įgyti tinkamą išsilavinimą, turi lygias teises su
vyrais, gimstamumas gerokai sumažėja [13].

Šeimos planavimas yra kiekvieno žmogaus teisė. Visame pasaulyje
per metus iš visų vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų fondų
šeimos planavimui skiriama apie 4,5 milijardo JAV dolerių. Šie fondai
gali suteikti šeimos planavimo paslaugas tik 30 procentų besivystančio
pasaulio gyventojų. Paskaičiuota, kad visam trečiajam pasauliui šiems
tikslams reikia apie 10 milijardų JAV dolerių [15]. Tai yra labai maža
pinigų suma, palyginti su 125 milijardų JAV dolerių trečiojo pasaulio
šalių skola išsivysčiusioms valstybėms ir 880 milijardų JAV dolerių pa-
saulyje skiriamų ginklavimuisi [4; 10].

Šiuolaikiniame pasaulyje niekas neabejoja, kad, kylant gyventojų iš-
silavinimo lygiui, įgyvendinant žmogaus teisių principus ir ypač vieno-
das lyčių galimybes tose valstybėse, kurios patiria sunkiausias demogra-
fines bei aplinkosaugos problemas, galima palengvinti jų sprendimo ga-
limybes, o ateityje ir visai išspręsti.

Kol kas nevienodai visoms valstybėms sekasi įgyvendinti visas
Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Deklaracijos straipsnių nuostatas, pa-
vyzdžiui, 26, kuriame minimos individo teisės į išsilavinimą. Įgyvendi-
nus šią Deklaracijos nuostatą, Žemėje neliktų 1 milijardo beraščių. Tai
neabejotinai skatintų geresnę demografinę ir ekologinę padėtį, geriau
tenkintų individo teises ir laisves.

Deklaracijos 22 straipsnyje teigiama, kad kiekvieno individo teisės
privalo būti garantuojamos atsižvelgiant į kiekvienos atskiros valstybės
išteklių galimybes. Tokios galimybės didėja teikiant išsivysčiusių vals-
tybių paramą besivystančioms valstybėms, Jungtinėms Tautoms inici-
juojant Šiaurės–Pietų dialogą, kultūrinį–ekonominį–technologinį išsi-
vysčiusių bei besivystančių valstybių bendradarbiavimą.

Jungtinių Tautų Tūkstantmečio Susitikime 2000 metais pasaulio
valstybių vadovai įsipareigojo iki 2015 metų sudaryti visiems pasaulio
vaikams galimybes baigti pradžios mokyklas, perpus sumažinti skurdą
pasaulyje, iškeldinti iš lūšnynų į padorius būstus 100 milijonų gyven-
tojų, atlikti kitų gerų darbų sprendžiant ekologines ir demografines pro-
blemas.

Tikėtina, kad 2002 metų Johanesburgo Susitikimas tausojančios plėt-
ros klausimais sugebės suformuoti Pasaulinę Valdžią šiems klausimams
spręsti ir taps svarbia nūdienos ir ateities tausojančios visuomenės su
globalia aplinkosauga formavimosi proceso gaire.
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2. GLOBALIZACIJA KAIP SINERGIJA IR LIETUVIŲ
    TAUTOS IŠLIKIMO PROBLEMA

Svetimi kailiniai nešildo, savi marškiniai arčiau kūno, – teigia liau-
dies išmintis.

Savo ir svetimo samprata yra įaugusi ne tik žmogaus sąmonėn, bet ir
pasąmonėn. Žmonių ir jų kolektyvų skirstymą į savus bei svetimus E.
Frommas aiškino incestiniais ryšiais, šiai froidistinei sąvokai teikdamas
socialią prasmę. Pasak E. Frommo, incestiniai ryšiai yra nulemti sau-
gumo poreikio, o pirmapradis saugumas susijęs su motina. Žmogui au-
gant ir bręstant, motinos kaip saugumo garanto idėja palengva transfor-
muojasi į kitus saugumo garantus – tėvą, šeimą, gimines, mokymosi ir
(ar) darbo kolektyvus, grupuotes ir klanus, religines bendrijas, politines
partijas, pagaliau tautą ir valstybę. ,,Kraujo ryšiai“ tampa saugumo ry-
šiais. Tad, pasak E. Frommo, incestiniai ryšiai socialia prasme yra ne
kas kita, kaip net pasąmonės lygiu įsišaknijęs poreikis burtis į grupes,
kurios gali užtikrinti tiek individo, tiek pačios grupės saugumą, ir žmo-
gus tuo pat metu gali priklausyti bent kelioms grupėms (tautai, darbo
kolektyvui, partijai, šeimai ir t. t.) [13]. Būtent šis saugumo poreikis
skaldo žmones ir bendruomenes į savus bei svetimus. Taip stipriai su-
skaldo, jog tokią pat dorovinę dimensiją turintiems poelgiams neretai
yra taikomi dvigubi vertinimo kriterijai: vieni – saviems, kiti – sveti-
miems. Savą nusikaltusį šeimos narį stengiamasi pateisinti ir išteisinti,
svetimiems už tokį pat nusikaltimą trokštama kuo didžiausios bausmės.
Savos valstybės invazija į kitų tautų teritoriją ar kultūrą vertinama kaip
žygdarbis, o svetimos valstybės analogiška invazija į savąją vertinama
kaip nusikaltimas, fizinė ir (ar) dvasinė okupacija.

Pasak garsiojo kvantinės mechanikos ir holografinės paradigmos kū-
rėjo, Nobelio premijos laureato D. Bohmo, būtent tokia žmonijos frag-
mentacija pagal nacionalinius, religinius, politinius ir t. t. požymius ir
yra viena iš didžiausių jos nelaimių. Savo paskutiniame seminare, vyku-
siame 1990 metais JAV, šis garsusis anglų fizikas ir filosofas neįkyriai
kvestionavo net TSRS žlugimą ir jo metu kilusią destrukciją, kuri pa-
skatino, pasak D. Bohmo, atgimti prieš Antrąjį pasaulinį karą kilusį na-
cionalizmą Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. „Jie pasakė, kad nacijos yra
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suverenios, tad jie gali daryti ką nori“, – teigė D. Bohmas, čia pat pri-
durdamas, jog net ir JAV negali daryti ką nori, nes ir jos susijusios su
daugybe kitų šalių ir nuo jų priklauso [2: 9].

B. Bohmo išsakytą mintį būtų galima vertinti tik kaip priimtiną ar
nepriimtiną jo asmeninį požiūrį į pasaulyje vykstančius socialinius bei
politinius procesus, jei ne viena aplinkybė – savąjį požiūrį šis fizikas
grindžia globalizacijos kaip sinergijos būtinybe.

Tai ir paskatino mane į globalizacijos procesus pažvelgti grynai te-
oriškai, iš postmodernistinio mokslo, įvardijamo ir „naujuoju mokslu“, ir
„kompleksiškumo paradigma“, ir sinergetine paradigma [5], pozicijų,
kritiškai vertinant D. Bohmo požiūrį.

Pirmiausia atkreiptinas dėmesys į tai, kad D. Bohmas minėtame se-
minare išskyrė tik vieną sinergijos aspektą – holografinį. Tiesa, būtent
šis aspektas ir yra sinergijos kaip koherentinio kolektyvinio vyksmo es-
minis bruožas. Garsiojo JAV neurofiziologo K. Pribramo veikale „Sme-
genų kalbos“ kaip hipotezę išsakytą idėją, jog smegenų veiklos neįma-
noma paaiškinti, netarus, kad jos,,dirba” holografiniu principu [11], D.
Bohmas išplėtojo kvantinės mechanikos pagrindu. Holografinė hipotezė
įgijo holografinės paradigmos pavidalą. Jos esmė paprasta: absoliučiai
viskas Visatoje susiję kvantmechaniniu lygmeniu, ir sąsajos yra holisti-
nio pobūdžio, apibūdinamo lakia fraze „viskas visume“. Minėtame se-
minare „Mintis kaip sistema“ D. Bohmas holografinę koncepciją plėtojo
sąmonės kaip minčių ir jausmų persismelkimo (interferencijos) kon-
tekste, tvirtindamas, jog minties sąvoka suponuoja ir žmogaus sukurtus
artefaktus: kompiuterines sistemas, mašinas ir pastatus, muzikos instru-
mentus ir t. t., ir visa tai esą kolektyvaus vyksmo fenomenai. Teikdamas
minties sąvokai itin plačią prasmę, D. Bohmas pabrėžė, jog svarbiausia
šiame minties supratime yra manymas, kad žmogaus kūnas, emocijos ir
intelektas, refleksai ir artefaktai sudaro vieną nepertraukiamą savitarpiš-
kai informuojančių minčių lauką, todėl nedera kalbėti apie mintis, o rei-
kia kalbėti apie minčių sistemą – konkrečią ar abstrakčią, aktyvią ar pa-
syvią, kolektyvią ar individualią [4]. Būtent dėl paminėto minčių inte-
raktyvumo, pasak D. Bohmo, dažnai „mintis nežino, ką ji daro, o tada
kovoja su tuo, ką ji padarė“ [2: 10]. Siekiant to išvengti, reikia, pasak D.
Bohmo, išsklaidyti dėl pasąmonėje susidariusių refleksų susikaupusį
smegenyse „elektrocheminį rūką“, ir tai esą įmanoma padaryti tik dėka
insaito, arba intuicijos, intuityvių įžvalgų, kurias D. Bohmas sieja su vi-
satoje kaip visumoje esančia subtilios ir aktyvios energijos raiška, įvar-
dijama ir „visumine inteligencija“ [4]. Vienu iš tų galingų refleksų, kurį
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būtina įveikti, D. Bohmas laiko esant ir saugumo „refleksą“, skatinantį
diferenciaciją, visuomenės fragmentaciją.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad holografinė paradigma suponuoja
idealią harmoniją bei sinchroninį priežastingumą. Holografinės harmo-
nijos sampratą metodologiškai redukuojant į socialinę plotmę, nesunku
suvokti, kad ji artima tam, kas įvardyta taikos kultūra. Taikos kultūros
idėja nesvetima visoms pasaulinėms religijoms, bet visų tautų vyriausy-
biniu lygiu ji pirmą kartą deklaruota tik 2000 m. rugsėjo 6–8 d. vyku-
sioje JTO Generalinėje Asamblėjoje („Tūkstantmečio deklaracija“ [5:
1–3]).

Deja, istorija byloja, kad net imanentiška religijoms taikos kultūros
idėja galop praktikoje žlunga. Krikščionybės, islamo, hinduizmo ir kitų
taikos kultūrą skelbusių religijų raida parodė, kad praktiškai neišven-
giamai taikos kultūra transformuodavosi į karo kultūrą; meilės, nepri-
evartinio pasipriešinimo idėjas galop įveikdavo minėtieji incestiniai ry-
šiai jų socialia prasme.

Ir tai, mano požiūriu, nėra atsitiktina. D. Bohmas, pateikdamas sa-
vąją minties sampratą, artimą M. Shelerr’io fenomenologinės psicholo-
gistinės etikos idėjoms, holografinį požiūrį suvokia ir kaip kompleksiš-
kumo paradigmą. Tačiau jis minimame seminare kažkodėl neatsižvelgė
į tai, jog kompleksiškumas yra tik viena iš „naujojo“, „postmoderniojo“
mokslo, sinergijos dimensijų. Sinergetinės (arba – kompleksiškumo) pa-
radigmos esmėje glūdi ir D. Bohm’o akcentuotos interakcijos, kurių
metu sistemos ir jos elementų kokybės šuoliškai kinta. D. Bohmo (bei
K. Pribramo) holografinė paradigma yra nors ir nepaprastai svarbus, ta-
čiau tik vienas kur kas platesnės sinergetinės (kompleksiškumo) para-
digmos aspektas. O jų esama bent trys: a) pasaulyje vykstančių procesų
kolektyviškumas, koherentiškumas, sinchronija (ką ir pabrėžė D. Boh-
mas); b) emergentinis (šuoliškas) evoliucionizmas (faziniai virsmai, kri-
zės, katastrofos, bifurkacijos); c) šios evoliucijos teleonimiškumas. Tuo
tarpu teleonomija kaip teleologijos eksplikacija kibernetikos terminais
suponuoja dar du reikšmingus sinergijos aspektus: sistemos elementų
autonomiją ir jų sąveikų hierarchiškumą.

Paprasčiau sakant, Pasaulio kaip globalios sistemos vienybė (siner-
gija) dėl jame vykstančių evoliucinių procesų, ,,reikalauja” tą sistemą
sudarančių posistemių hierarchinės įvairovės ir kokybinės kaitos. O
įvairovė suponuoja fragmentaciją, individualumą, skirtingumą, unika-
lumą.

Būtent todėl globalizacija kaip įvairovės naikinimas yra ne tik ne-
įmanomas, bet ir pavojingas reiškinys. Neįmanomas todėl, jog, pasak
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Vokietijos sudėtingų sistemų ir netiesinės dinamikos tyrimų draugijos
prezidento K. Mainzerio (šios draugijos garbės prezidentas – vienas iš
sinergetikos „tėvų“ prof. H. Hakenas), net pats intencionalumas pa-
klūsta sinergetikos dėsniams, ir „vien gerų ketinimų, neatsižvelgiant į
netiesinius sprendimų priėmimo efektus, nepakanka“ [10]. Tai reiškia,
jog kylanti globalizacijos intencija arba išnyks „pati savaime“, arba es-
mingai modifikuosis, įgaudama naują turinį, nes dabartinė globalizaci-
jos tendencija naikinti įvairovę, viską unifikuoti yra pasmerkta žlugti.
„Pasmerkta“ todėl, jog „intencija“ globalizuoti, naikinant įvairovę ir
viską unifikuojant, galop susidurs su jau paminėta įvairovės būtinybe.
„Tik įvairovė gimdo įvairovę“ – tvirtina garsusis kibernetikos dėsnis,
pavadintas jo atradėjo Ešbio vardu. Naikinant sistemos įvairovę, kyla
praktiškai neišvengiamas pavojus, kad ta sistema visiškai žlugs; arba,
tiksliau pasakyti, ją neišvengiamai ištiks katastrofa (krizė, bifurkacija),
griaunanti esamas struktūras ir per chaoso fazę kurianti naują įvairovę ir
kokybiškai naują sistemą. Būtent ta galima griuvimo, chaoso fazė da-
bartinei civilizacijai ir yra pavojinga.

„Globalizacija“ žmonijos istorijoje jau nesyk yra buvusi – kuriant
milžiniškas imperijas, socialines ir politines sistemas. Pirmykštės „glo-
balizacijos“ formos – ar tai būtų labiau kultūrinė, ekonominė nei karinė
senovės graikų invazija į kitus kraštus, ar romėnų ir ją sugriovusių „bar-
barų“ fizinės bei dvasinės akcijos, ar neprievartinė krikščionybės bei
budizmo invazija praktiškai jau į visą pasaulį – visa tai yra ta pati „glo-
balizacija“, tik vis augančiu mastu priemonėmis bei padariniais.

Tiek pirmykštės, tiek kokybiškai naujos dėl savo informacinių tech-
nologijų globalizacijos formos yra nepaprastai prieštaringos. Viena
vertus, jos atvėrė ir atveria kelius kultūrų integracijai, menkina incesti-
nių (socialine prasme) ryšių skatinamą priešpriešą tarp žmonių, giminių,
tautų ir rasių. Kita vertus, jos naikina imanentišką gamtai ir visuomenei
įvairovę ir kartu veda link unifikacijos, sistemų elementų unikalumo
praradimo. Savo ruožtu, kaip jau minėjau, šios globalizacijos tendenci-
jos rengia dirvą ne bet kokioms, o globalioms katastrofoms, globaliems
faziniams (kokybiniams) virsmams. Rusų filosofuojantis fizikas S. Ka-
pica nurodė net galimą tokios katastrofos datą – 2025 metus [8]. Be
abejo, jo išvados gali būti teisingos tik esant teigiamiems grįžtamiesiems
gyventojų skaičiaus kitimo ryšiams, bet akivaizdu, kad gyventojų skai-
čius planetoje negali būti begalinis. Todėl ir daroma išvada, kad gyven-
tojų skaičiaus nepaprastai spartų augimą apribos arba „natūrali“ katast-
rofa, arba intencionaliai įvesti neigiami grįžtamieji ryšiai. Bet prisimin-
kime ką tik perteiktą mintį, jog net intencionalumas paklūsta sinergeti-
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kos dėsniams. Tad jei šis manymas yra teisingas, tai reiškia, jog net są-
moningos žmonių pastangos apriboti žmonių skaičių planetoje ir už-
tverti duris globaliai katastrofai tas duris tik atvers, nes tie patys siner-
getikos dėsniai teigia, jog jeigu pirmieji katastrofos požymiai tampa
ryškūs, jos jau nebegalima sustabdyti, ir įmanoma tik sumažinti jos nei-
giamus padarinius [7: 100–102]. Būtent todėl rusų mokslo metodologas
ir filosofas V. Stiopinas ir kelia klausimą, ar įmanoma, ar reikia bandyti
iš esmės pakeisti dabar vyraujančią technogeninę civilizaciją su jai ima-
nentiška magine pasaulio pertvarkymo ir gamtos pajungimo žmogaus
interesams idėja į „tradicinę civilizaciją“, kurią iki šiol reprezentuoja
Rytų kultūros, ir kurioje iki šiol dar vyrauja nesikišimo į natūralius pro-
cesus daosistinis principas u-vei [12]. Tarp kitko, šis principas akivaiz-
džiai implikuotas ką tik minėtame K. Mainzerio teiginyje. E. Kniazeva
ir S. Kurdiumovas – žymiausi rusų sinergetinės „mokyklos“ atstovai –
krizinės situacijos sprendimą regi bent trijuose žmonijos raidos scenari-
juose: a) „modifikuotų viduramžių“; b) žmonijos difuzijos (išėjimo į
kosminę erdvę); c) pačios raidos dėsnių pakitimo, pereinant į informa-
cinę visuomenę [9].

Mano požiūriu, pirmasis, nors ir „grąžinantis“ žmonijos raidai natū-
ralumo dimensiją, scenarijus yra skausmingiausias, viską griaunantis.
Antrasis, „kosminis“ scenarijus yra tikėtinas, bet vargu ar realus arti-
miausiu laiku, kai to laiko, atrodo, mažai beliko. Be to, šis scenarijus yra
tik tiesinė jau esamų problemų eksplikacija – žmonijos problemos tik
„iškeliamos“ į platesnę, kosminę erdvę, bet nesprendžiamos iš esmės,
jos tik atitolinamos laike. Ir tik trečiasis scenarijus artimiausiu metu gali
būti priimtinas, nes jis suponuoja technogeninės ir natūralios civilizacijų
konvergenciją.

Tuo tarpu, pasak A. Andrijausko [1], šiuolaikinė civilizacija gali
plėtotis net keturiomis skirtingomis kryptimis, kurių viena yra dar vidu-
jiškai tebegyvų kultūrų atgaivinimas, pašalinant jų antsluoksnius, ir,
mano požiūriu, atitinka E. Fromm’o nurodytą socialiai nulemtų incesti-
nių ryšių plėtrą bei su ja susijusią įvairovę. Antroji – tai vienos (ameri-
kietiškos) kultūros įsivyravimas, trečioji – eukumeninė kultūra, grin-
džiama skirtingų tradicijų ir konkurencijos sąveika (tai, mano požiūriu,
artima anksčiau nurodytam trečiam scenarijui). Pagaliau ketvirtoji – vi-
saverčio kultūrinio pliuralizmo visuomenė. A. Andrijauskas prioritetą
atiduoda kultūriniam pliuralizmui (įvairovei), pabrėždamas lokalinių
patirčių svarbą, ir su šiuo požiūriu būtų galima visiškai sutikti, jei ne ta
aplinkybė, jog A. Andrijauskas savo požiūrį grindžia postmoderniosios
filosofijos supriešinimu universalizmui. Toks postmoderniosios filoso-
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fijos supriešinimas postmoderniajam mokslui (sinergetinei paradigmai),
grindžiamam būtent universalizmu, pasak B. Price’o, šiuo metu yra gan
paplitęs [5]. Tame supriešinime regimi du poliai. Akcentuodamas uni-
versalizmą (sinergiją), D. Bohmas gana kategoriškai priešinosi visuo-
menės fragmentacijai, lokalinėms patirtims, ir tapo vienu iš globaliza-
cijos ideologų. Pabrėždamas postmoderniajai filosofijai imanentišką lo-
kališkumo idėją, A. Andrijauskas faktiškai pritaria antiglobalistikai, nors
ir mano, jog postmoderniosios lokališkumo prioriteto tendencijos mo-
dernųjį europocentrizmą transformuos į globalų policentrizmą.

Tačiau kaip neįmanoma globalizacija be įvairovės, o tai natūraliai iš-
plaukia iš sinergetikos dėsnių, taip neįmanoma ir įvairovė (lokališku-
mas) be viską vienijančio universalaus („globalaus“) prado. Holografi-
nis sinergetikos („postmoderniojo mokslo“) aspektas jokiu būdu nenei-
gia fragmentiškumo, lokalumo būtinybės, įvairovės. Todėl D. Bohmo
pažiūrų kvestionavimo esmė taikytina ir pažiūrų, kurios remiasi lokališ-
kumo prioritetu, kvestionavimui.

Globalizacija kaip visiška kultūrų unifikacija, kaip jau minėjau, ne-
įmanoma – tokios tendencijos vestų tik link globalinės katastrofos, ku-
rios metu neišvengiamai turėtų kilti kokybiškai naujos lokalios kultūros,
jų įvairovė. Žmonija vargu ar išnyktų, tačiau dabartinė žmonija (dabar-
tinė civilizacija) tikrai išnyktų. Todėl akivaizdu, kad globalizacija turėtų
būti ir suprantama, ir bandoma realizuoti tik kaip visų kultūrų interak-
cijos, kurių metu neišvengiamai kiltų (vėlgi – sinergetikos dėsnis) koky-
biškai naujos kultūros (o ne viena kokia nors „amerikietiška“, „europie-
tiška“ ar „kinietiška“ ir t. t. kultūra). O universalus („globalus“) pradas,
kuris visais laikais ir visur vienijo ir vienija pačias įvairiausias kultūras,
yra tai, ką D. Bohmas pavadino „subtilia ir aktyvia energijos raiška“,
„visumine inteligencija“, ką P. Teilhard de Chardinas pavadino noos-
fera, ką religinio proto žmonės vadina dvasingumu. Beje, ši idėja irgi
yra implikuota sinergetinėje paradigmoje, tik, be abejo, šiuolaikine
moksline ir technine terminologija.

Taigi dirbtiniai bandymai sustabdyti globalizacijos procesus, pabrė-
žiant lokališkumo svarbą, yra bevaisiai jau vien todėl, kad globalizacijos
ir fragmentacijos (lokališkumo) procesai yra persipynę, interakcijomis
veikiantys vienas kitą ir užtikrinantys visuomenės kokybinę raidą.
Svarbu tik viena – kad „globališkumas“ netaptų „amerikoniškumu“,
„europietiškumu“ ir t. t. Tačiau jau vien tas faktas, kad tokį pavojų jau
suvokiame, liudija K. Mainzerio išsakytos minties naudai – iš tiesų net
mūsų intencijos ir požiūriai paklūsta universaliems sinergetikos dės-
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niams, jos keičiasi taip, kad žmogiškoji visuomenė išliktų sąlyginai sta-
bili, išlaikytų dinaminę pusiausvyrą.

Kadangi, kaip minėjau, „savi marškiniai arčiau kūno“, todėl bent ke-
liais žodžiais aptarsiu ir savos – lietuvių tautos – raidos bei išlikimo
problemą.

Dabartinis nerimas dėl tautinio identiteto galimo praradimo, Lietuvai
integruojantis jau ne į sovietines, o į europines ir transatlantines struktū-
ras, nėra be pagrindo.Tačiau ką tik minėjau, jog – tegul ir postmodernio-
sios filosofijos kontekste – globalistiniame procese ima vyrauti lokališ-
kumo prioritetai, kas reiškiasi pastangomis išsaugoti ir plėtoti regioni-
nes kultūras, jas skleisti. Taip yra todėl, kad visos itin sudėtingos ir
stambios sistemos yra, vaizdžiai sakant, „suinteresuotos“, kad jų posis-
temės būtų kuo gausesnės ir įvairesnės, nes tik taip užtikrinamas siste-
mos dinaminis stabilumas, jos gyvybingumas. Todėl net jeigu lietuviai
„užsimanytų“ atsisakyti savo tautinio identiteto, savo tegul ir sąlyginio
unikalumo, tie patys „europocentristiniai“ globalizacijos šalininkai jau
imtų intencionaliai skatinti mūsų tautos identiteto išsaugojimą. Tarp
kitko, tai daroma ir dabar...

Antra, nors tai ir paradoksalu, bet jau vien todėl, kad dėl visiems ži-
nomų istorinių aplinkybių lietuvių tauta atsidūrė europocentrinės raidos
„šalikelėje“, jos dirbtinis „užsikonservavimas“ jai teikia gana unikalias
galimybes.Taip yra todėl, kad, vartojant L. Gumilevo „pasionarumo“
kaip tautos veržlumo, „aistringumo“ sąvoką, praktiškai jau kelis šimt-
mečius tas pasionarumas buvo užslopintas, net naikinamas. Tačiau jis ne
tik išliko, bet ir tapo tarsi „suspausta spyruokle“, turinčią daugybę neiš-
eikvotos archetipinės energijos. Todėl ir artimiausioje ateityje dar bent
kelis dešimtmečius mūsų šalyje visi politiniai ir kultūriniai, o Vakarams
darant įtaką – ir ekonominiai procesai plėtosis kur kas veržliau, audrin-
giau nei Vakarų šalyse (beje, tą patį galima pasakyti ir apie kitas poso-
vietines šalis).

Trečia, dabar mūsų šalyje vykstantys audringi ir sumaištingi proce-
sai, kurių metu ryškėja globalistinių ir antiglobalistinių (tautinio užda-
rumo, saviizoliacijos) tendencijų priešprieša, yra dėsningi ir neišven-
giami, nulemti tų pačių sinergetikos dėsnių. Kiekviena sistema, perei-
nanti į kokybiškai geresnę būklę, prieš tai neišvengiamai patiria didesnę
ar mažesnę krizę (katastrofą). Galimi bent du radikaliai besiskiriantys
tos krizės įveikimo variantai, bet ir vienu, ir kitu atveju svarbiausia yra
tai, kad egzistuotų pakankamai stiprus „atraktorius“, kurį socialinėje
plotmėje galima pavadinti tautos ar valstybės „ateities vizija“, siekiamu
tikslu. Ši ateities vizija kaip atraktorius bus „stipri“ tik tuo atveju, jeigu
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joje vyraus „visuminės inteligencijos“, tautos dvasingumo siekis, arba,
kalbant paprasčiau, jeigu tauta „absorbuos“ visą pasaulinę kultūrą
(„globalistika“), išlaikydama ir stiprindama savo gilias archetipines šak-
nis turinčią nacionalinę kultūrą.

Teoriniu požiūriu tai yra ne tik galima, bet ir „neišvengiama“, ka-
dangi tik toks kiekvienos tautos raidos scenarijus užtikrina globalią
įvairovę, būtiną visos žmogiškos civilizacijos dinaminei pusiausvyrai
išlaikyti.
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3. HOMO SOVIETICUS VISUOMENĖS PALIKIMAS
    LIETUVOJE GLOBALIZACIJOS AKIVAIZDOJE

Posovietinėje erdvėje atsikūrusios ar naujai įsikūrusios valstybės
sunkiai vaduojasi iš komunistinio paveldo dėl daugelio priežasčių. Ne
visos epochos iššūkį – rinkos ekonomiką, demokratines politines insti-
tucijas, teisinę visuomenę – sutinka potencialiai pasiruošusios naujoms
permainoms ir būtinoms reformoms. Šiuo požiūriu apibūdindami Lietu-
vos sėkmę, lygiai kaip ir visuomenės raidos klystkelius, dažnai nepalan-
kias aplinkybes ar nepavykusius politinius sprendimus, nesunkiai galime
rasti priežasčių tiek destruktyvioje sovietinėje praeityje, tiek ir tarptauti-
niuose globaliuose procesuose bei tendencijose.

Reikia konstatuoti, kad svetimųjų okupacijos laikotarpis Lietuvoje
užtruko pusę šimtmečio, todėl jo padariniai tiesiogiai paveikė ne mažiau
kaip dviejų kartų žmonių gyvenimą. Lietuvoje ne iš karto, tačiau neiš-
vengiamai susiformavo homo sovieticus visuomenė – civilizacijos po-
žiūriu gana keistas, deformuotas sociumas, smarkiai besiskiriantis nuo
natūraliai bendruomenės santykiais pagrįstos išsivysčiusių Vakarų šalių
visuomenės [1: 63–65]. Kaip žinome, visa posovietinė erdvė ne savo
valia atsidūrė civilizacijos šalikelėje. Tai lėmė sovietinis valdymas bei
primestas politinis socialinis modelis, eliminavęs elementarią krašto sa-
vivaldą. Komunistinė santvarka Baltijos kraštuose buvo įtvirtinta tokio-
mis pat drastiškomis priemonėmis, kaip ir visoje nacionaliniu atžvilgiu
daugiatautėje, tačiau pagal realią valdymo ir administravimo sandarą
unitarinėje valstybėje. Sovietinis politinis režimas buvo grindžiamas
dviejų iš pirmo žvilgsnio skirtingų, tačiau tarpusavyje glaudžiai susiju-
sių vidaus politikos klodų.

Sovietizacijos skraiste buvo pridengtas vadinamųjų nacionalinių pa-
kraščių, iš tikrųjų visų tautų rusifikavimas. Šiandien nedaug kas abejoja,
kad tai buvo nauja nacionalinė politika. Tačiau tuo metu tai nebuvo vi-
siems akivaizdus dalykas, juolab kad komunistinė valdžia vykdė anaip-
tol ne tiesmuką priespaudos, o rafinuotą tam tikromis politinėmis insti-
tucijomis ir ideologinėmis klastotėmis pagrįstą politiką.

Kadangi Baltijos kraštuose sovietizacija buvo spartesnė negu kitose
respublikose, tai ir valdančiojo režimo veiklos padariniai čia turėjo ati-
tinkamų bruožų. Kita vertus, tam tikrą specifiką lėmė aukštesnis šių
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kraštų civilizacijos lygis, nepriklausomybės metais susiformavusios ki-
tokios politinės visuomeninės raidos ypatybės, kur kas mažiau sekuliari-
zuotas kultūrinis dvasinis gyvenimas bei didesnis vakarietiško mentali-
teto poveikis šio regiono žmonėms.

Sovietams per pirmąjį pokario dešimtmetį Lietuvoje nelengvai pa-
vyko palaužti ginkluotą pasipriešinimą (rezistenciją), todėl prievarta pa-
grįsta politinė sistema negalėjo būti gyvybinga nepaisant visų valdžios
pastangų bei deklaruojamų laimėjimų.

Stalinizmo laikotarpiu vyravo itin destruktyvi Maskvos politika, ku-
rios pagrindinis siekis – tradicinio tautos gyvenimo būdo sugriovimas,
Lietuvos, kaip ir kitų okupuotų Baltijos kraštų, suniveliavimas pagal
bendrą SSRS modelį iš dalies buvo įgyvendintas. Vis dėlto tikslas buvo
pasiektas daugiau išoriškai negu realiai, todėl „socializmo pagrindų“ su-
kūrimas dar nereiškė visiško lietuvių tautinės savimonės sunaikinimo,
nors tradicinė visuomenės socialinė struktūra ir buvo suardyta. Repre-
sijų mastas Lietuvoje neturėjo analogo pokario Europoje [2: 400–409].
Išskirtinį vaidmenį kovoje su tautiniu pasipriešinimo judėjimu tada at-
liko A. Sniečkaus vadovaujami komunistai [3: 114].

Bolševizmas Lietuvoje įsigalėjo ilgiems metams. Būtent pokario lai-
kotarpiu buvo sunaikintas tradicinis tautos gyvenimo būdas ir parengtos
prielaidos lietuvių tautos virsmui sovietine liaudimi. Šis procesas,
palyginti su kitomis sovietinėmis respublikomis, užtruko šiek tiek ilgiau
ir netgi vėlavo, tačiau jo padariniai nebuvo mažiau pragaištingi negu
kitur [4: 26–30].

Postalininiu laikotarpiu ūkio ir visuomeninių santykių griovimas ir
destrukcija buvo nutraukti. Prasidėjusi sparti krašto industrializacija, ur-
banizacija ir demografiniai pokyčiai buvo pozityvūs reiškiniai, nulėmę
ištisų dešimtmečių visuomenės raidos perspektyvas. Lietuva nuo pat
įjungimo į SSRS niekada nebuvo daugiatautės valstybės periferija; dėl
palankių etninių, gamtinių, geografinių etc. sąlygų jos socialinė ekono-
minė infrastruktūra kai kuriais atžvilgiais pralenkė vidutinius SSRS rai-
dos rodiklius.

Tačiau formalūs ūkiniai laimėjimai nė iš tolo negalėjo kompensuoti
tautos kultūros netekčių, visuomenės struktūros neigiamų pokyčių,
valstybingumo ir nacionalinio identiteto praradimo. Chruščiovmečiu ir
vadinamuoju brežnevinio sąstingio laikotarpiu beveik nebeliko ženklų,
bent iš dalies primenančių tarpukario nacionalinės Lietuvos egzistavimą.

Bene skaudžiausias sovietizacijos smūgis buvo susijęs su privačios
nuosavybės panaikinimu (nacionalizacija) ir totaliu savininkų sluoksnio
mieste ir kaime eliminavimu [5: 103, 127]. Lietuvoje nebeliko tautinio
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politinio elito (valstybės institucijų, politinių partijų, visuomenės orga-
nizacijų), jo vietą užėmė partinė nomenklatūra. Ilgametė vienvaldžio
Maskvos proteguojamo, o lietuviškosios nomenklatūros garbinamo A.
Sniečkaus kadencija liudijo apie beprincipę Lietuvos komunistų partijos
ir vietinės administracijos poziciją valdančiojo režimo atžvilgiu.

Visai natūralu, kad griežtas okupacinis režimas beveik nepaliko oku-
puoto krašto gyventojams didesnių pasirinkimo galimybių, nekalbant
apie kokią nors kitokią politinio elgesio alternatyvą. Svetimųjų valdžia
„vertė prisiderinti prie naujos situacijos arba būti sugniuždytam represi-
nių struktūrų replėmis, o geriausiu atveju – atsidurti nustumtam į vi-
suomenės gyvenimo nuošalę“ [6: 37]. Taigi pokario metais vis svar-
besnę vietą valstybės ir visuomenės sandaroje užėmė komunistinė no-
menklatūra – nauja valdanti klasė su savo požymiais, ypatingais bruo-
žais, privilegijuota padėtimi [7: 144–160]. Tačiau nebūtų teisinga prie
šios, anot M. Voslenskio, „naujosios klasės“ priskirti tik komunistų par-
tijos aparato atstovus ar tam tikrus valstybinės hierarchijos pareigūnus.
Sovietinis režimas, remdamasis vientisa ideologine doktrina ir, žinoma,
valdžios svertais, suformavo savo atramą visuose visuomenės sluoks-
niuose. Per kelis dešimtmečius visuomenė buvo suskaidyta į nepropor-
cingą, tačiau neformaliai apibrėžtą struktūrą: sąmoningus ar nesąmonin-
gus valdžios rėmėjus – lietuvių kolaborantus, pasyvią prisitaikiusią prie
režimo daugumą ir nelegalaus pasipriešinimo, vadinamųjų disidentų
grupes bei atskirus asmenis. Tokia visuomenės struktūra reiškė valdžios
institucijų hierarchijos besąlygišką dominavimą neorganizuotų gyven-
tojų sluoksnių atžvilgiu. Visuomenė, neturėdama horizontalių sąveikos
ryšių savaveiksmių organizacijų pavidalu, negalėjo nieko priešpriešinti
valdžios vertikalei. Piliečių poveikis valdantiesiems buvo minimalizuo-
tas, socialinė dinamika reguliuojama ir valdoma iš viršaus.

Vis dėlto yra pagrindo manyti, jog postalininiu laikotarpiu Lietuvoje
sparčiai didėjant komunistų skaičiui, kolaboravimo mastas nebuvo
adekvatus statistiniams vietos nomenklatūros pokyčiams. Nors partinė
organizacija rekrutavo į savo eiles įvairių socialinių sluoksnių atstovus,
tačiau kokybiniu požiūriu ji taip pat nebuvo vienalytė. Tautinės nomen-
klatūros didžiuma susiformavo kaip karjeros biurokratai, kuriems parti-
nis bilietas buvo tik patogi priedanga savanaudiškiems interesams pa-
tenkinti. Laikui bėgant tokių partijos pakeleivių skaičius smarkiai iš-
augo. Nomenklatūra visuomet nedelsdama reagavo į ekonominius poky-
čius šalyje, ypač į išaugusias vartojimo galimybes.Gana greitai režimas
prarado savo rėmėjus idealistus, nepajėgusius atsilaikyti prieš žemiškas
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gėrybes. Asmeninis naudojimas ne vienam tapo prestižo reikalu ir tam
tikra norma nomenklatūros aplinkoje [8: 220–221].

Kolaboravimas buvo sąlygiškai didelės Lietuvos komunistų partijos
(1988 m. – 210 tūkst. narių) vienas iš požymių, tačiau ne pagrindinė
veiklos tendencija. Bespalvė A. Sniečkaus įpėdinio P. Griškevičiaus
asmenybė atitiko laiko dvasią ir nihil novo veiklą, aklai adaptuotą prie
Maskvos politikos „generalinės linijos“. Brežnevo sąstingio metais lie-
tuviškajai nomenklatūrai buvo svetimos bet kokios savarankiškumo ap-
raiškos; ji tik retransliavo Maskvoje priimtus nutarimus. Nevykdant sa-
varankiškos politikos, krašte negalima išugdyti savo politinio elito.

Tuo tarpu dėl civilizacijos raidos pokyčių Lietuvoje, kaip ir visoje
SSRS, susiformavo gausus mokslo, kultūros elitas kaip reikšmingas vi-
suomenės sluoksnis, turėjęs didžiulį poveikį visoms nepolitinėms vi-
suomenės gyvenimo sritims.

Partinė organizacija ilgą laiką skrupulingai reguliavo savo sudėtį, nu-
statydama kvotas verbuojamiems į partiją kandidatams. Partinė vado-
vybė ir aparatas visada buvo išsimokslinusių, patyrusių, komunistinei
santvarkai lojalių biurokratų rankose. Tuo tarpu partinės apačios, vieti-
nių organizacijų tinklas aprėpė daugiausia gamybinėje sferoje, dažnai ir
tiesiogiai fizinį darbą atliekančius sovietinius darbininkus ir kolūkiečius
[9: 420–421]. Neabejotina, kad vidinė partijos gyvenimo rutina buvo
esminis kiekvienos politinės iniciatyvos stabdis.

Tokiomis priemonėmis palaikomas stabilumas neišvengiamai vedė į
stagnaciją, o tai savo ruožtu skatino reformų poreikį. Karti N. Chruš-
čiovo dalinio liberalizavimo ir destalinizacijos patirtis įrodė, kad komu-
nistinis režimas iš esmės negali būti liberalizuojamas. Politinio lavira-
vimo galimybių beveik nebeliko. Tačiau ir diktatūros, neturinčios atra-
mos visuomenėje, neįmanoma „užšaldyti“ visiems laikams. Taigi M.
Gorbačiovo pertvarka nebuvo laisvas pasirinkimas, o, galima drąsiai
tvirtinti, neišvengiama būtinybė. Istorijos iššūkis komunistinei santvar-
kai buvo lemtingas. Didžiųjų permainų metas tebuvo tik laiko klausi-
mas. Pirmoji tai suvokė mokslo, meno inteligentija, apskritai intelektua-
linis visuomenės elitas, turėjęs lemiamą įtaką daugumos partijos narių
apsisprendimui [10: 294].

Lietuvos visuomenėje paskutiniais komunistinės santvarkos dešimt-
mečiais galima įžvelgti nors ir neryškius, tačiau savitus raidos bruožus.
Visuotinis nusivylimas komunistine tikrove ir skepticizmas tapo nuola-
tine didžiosios visuomenės dalies (iš esmės sutapusios su anksčiau mi-
nėtu pasyviuoju centru) būsena, tačiau jis nebuvo specifiškas Lietuvai.
Tačiau vyresniosios kartos žmonių katalikiškasis konservatizmas, inteli-
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gentijos, ypač humanitarų, opozicinis nusistatymas politinės sistemos
atžvilgiu, skirtingai nuo Rusijos bei kitų slavų kraštų, turėjo kur kas ryš-
kesnį rezistencinį negu disidentinį pobūdį. Neneigdami daugumos žmo-
nių p r i s i t a i k y m o  prie režimo primestų sąlygų pozicijos, drįstame
teigti, kad Lietuvoje beveik nepastebėta jokių pastangų reformuoti arba
kitaip „pataisyti“ vadinamąjį socializmą. Savilaida (pogrindžio spauda)
bei nelegalios organizacijos daugiau rūpinosi ne tiek demokratizavimo,
kaip Rusijoje, kiek laisvės kur kas platesne prasme reikalais. Ypač tas
pasakytina apie Lietuvos laisvės lygos veiklą, kurios dominantė buvo
Lietuvos nepriklausomybės atgavimo klausimai. Taigi tam tikroje Lie-
tuvos visuomenės dalyje brendo kiek kitokios opozicinės nuostatos negu
vadinamosiose liaudies demokratijos šalyse ir pačioje Rusijoje. Pokario
rezistencijos tragiška baigtis bei analogiški 1956 m. Vengrijos ir 1968
m. „Prahos pavasario“ įvykiai daug ko pamokė tiek politikos skeptikus,
tiek ir optimistus.

Be specialių tyrimų dar ir dabar sunku kalbėti, nuo kada ir, svarbiau-
sia, kodėl būtent Lietuvoje, pirmojoje iš sovietinių respublikų, subrendo
pasipriešinimo be prievartos komunizmui idėja. Įvairių pasvarstymų bei
nuomonių nestinga, tačiau akivaizdu, kad viena iš prielaidų tenka laikyti
tautos vienybę Didžiojo Sąjūdžio laikotarpiu.

Iš pirmo žvilgsnio, tautinis atgimimas Lietuvoje lyg ir vėlavo, paly-
ginti su gretimais Baltijos kraštais, tačiau kaip niekur kitur nepaprastą
reikšmę jo sėkmei turėjo Sąjūdžio aktyvo, visuomenės ir Lietuvos ko-
munistų partijos sąveika [11: 73]. Bene esminė „lietuviškojo fenomeno“
sėkmės priežastis – konfrontacijos ir net rimtesnės priešpriešos tarp
t a u t o s  i r  L i e t u v o s  k o m u n i s t ų  p a r t i j o s  i š v e n g i m a s .
Ryškiausi viso išsivaduojamojo judėjimo momentai: Lietuvos Persitvar-
kymo Sąjūdžio įsikūrimas; Lietuvos komunistų partijos idėjinis ir orga-
nizacinis atsiskyrimas nuo SSKP; politinis idėjinis Kovo 11–osios aktų
pagrindimas. Kitas bruožas – Sąjūdžio taktikos nuosaikumas ir, atvirkš-
čiai, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos politinių sprendimų
radikalumas.

Beprecedentis Lietuvos komunistų partijos reformavimasis į social-
demokratinio tipo partiją – sudėtingas procesas, tačiau neabejotinai po-
zityvus komunistų inteligentų ir įžvalgesnių vadovų žingsnis [12: 73],
garantavęs politinius dividendus ateičiai..

Komunistinę reformą, kurios metu sąjunginės valdančiosios struktū-
ros teritorinis padalinys tapo savarankiška organizacija su savo pro-
grama ir statutu, inspiravo mokslo institutų, aukštųjų mokyklų, kultūros
įstaigų bei organizacijų intelektualai, daugiausia partijos nariai, tačiau
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pagal profesijas, padėtį visuomenėje – karjeros, o ne idėjos (su retomis
išimtimis) žmonės. Komunizmo idėjoms, nekalbant apie utopines dog-
mas, jie buvo abejingi. Laisvės, demokratijos, o vėliau ir nepriklauso-
mos valstybės idealai buvo patrauklūs, tačiau dėl politinės patirties sto-
kos suvokiami nenuosekliai, dar dažniau – paviršutiniškai. Sąjūdžio,
kaip ir visų išsivaduojamųjų judėjimų, ideologija neišsiskyrė minčių
originalumu, esamos padėties analizės brandumu ar ateities įžvalgomis.
Daugiausia tai buvo emociškai nuspalvinta nacionalizmo ir antikomu-
nizmo idėjų samplaika. Tokia ideologija mažai ką davė politinės kultū-
ros raidai, tačiau buvo žingsnis pirmyn palyginti su oficialia socialistinio
internacionalizmo samprata. Visuomenės dauguma visai natūraliai nusi-
kratė oficialiosios pasaulėžiūros dogmų, kaip vis labiau disponuojančių
su sparčiai besikeičiančia tikrove.

Ir tik komunistai ortodoksai, atskilę nuo Lietuvos komunistų partijos,
beveik nesiorientavo situacijoje. Tradicinė SSKP vertikalė (nekvestio-
nuojamas paklusnumas aukštesnėms institucijoms) pavertė juos dogma-
tinio mąstymo įkaitais. Tuo tarpu SSKP „viršūnės“ Maskvoje tylėjo arba
apsiribojo miglotomis, dažnai ir prieštaringomis instrukcijomis.

Reikia pritarti politologų bei sociologų nuomonei, jog radikalios ko-
munistų partijos vidaus reformos visiškai nereiškė komunizmo kaip sis-
temos pabaigos Lietuvoje. Tačiau svarbu pabrėžti, jog tautinis atgimi-
mas buvo pirmoji pakopa tautos išsivaduojamojo judėjimo linkme. Savo
ruožtu tik tautinė savimonė galėjo pagimdyti brandų išsivaduojamąjį ju-
dėjimą, kuris buvo neįmanomas be tautos politinės valios ir ją įkūnijan-
čių sprendimų.

Nepriklausomos valstybės atkūrimas reiškė ne tik valdžios institucijų
de jure, bet ir politinio elito de facto atsiradimą. Su politine veikla ir vi-
suomenės interesų diferenciacija baigėsi Didžiojo Sąjūdžio epocha,
kartu ir tariama visuomenės vienybė. Dabar daugelis su nostalgija pri-
simena masinius mitingus, sueigas, demonstracijas, apvainikuotas „Bal-
tijos keliu“ bei didžiu tautos susitelkimu 1990–ųjų sausio dienomis. Ta-
čiau visa tai jau praeitis, kurios neįmanoma (ir nereikia mėginti) susi-
grąžinti, nes ji jau priklauso istorijai. Tautos vienybė tėra trumpa le-
miamo išsilaisvinimo virsmo akimirka; vėliau tėra įmanoma tautos
s a n t a r v ė . Laisvų piliečių valia, valdžios ir visuomenės santykių
darna būtinos, nors dar nepakankamos sąlygos santarvei užtikrinti.

Lietuvos visuomenės raida priklausomybės metais, krašto vidaus gy-
venimo procesai ir reiškiniai, apie kuriuos rašyta anksčiau, menkai ko-
reliavo su moderniomis civilizuoto pasaulio politinės, ekonominės, so-
cialinės integracijos ir universalios globalizacijos tendencijomis. Po Ne-
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priklausomybės deklaracijų paskelbimo ir suvereniteto įtvirtinimo buvu-
sios sovietinės erdvės šalys nebuvo pasirengusios adekvačiai reaguoti į
atitinkamus dabarties iššūkius. Tam tikrų grupių paskleistas beatodairiš-
kas praeities neigimas ir Vakarų civilizacijos vertybių nekritiška adora-
cija sujaukė tradicinius didelės visuomenės dalies pasaulėžiūros kon-
stravimo principus, pasėjo netikrumą daugelio protuose.

Taikių „aksominių“ revoliucijų Rytų ir Vidurio Europoje padariniai,
totalios komunizmo sistemos žlugimas sukėlė visuotinę tradicinių ver-
tybių krizę, etinę painiavą ir komplikavo istorinės raidos suvokimą [13:
XI].

Politinės kultūros stygius Lietuvoje negalėjo būti greitai įveiktas, nes
daugelis vakarietiškųjų vertybių, tarp jų demokratijos samprata, krikš-
čioniškosios tradicijos etc atsirėmė į sustabarėjusius pasaulėžiūros ste-
reotipus, mąstymo inerciją, daugelio žmonių abejingumą, nenorą kves-
tionuoti per dešimtmečius įsigalėjusias pažiūras. Galima teigti, jog po-
komunistinėje erdvėje keistai persipynė išoriškai panašios, tačiau iš es-
mės visiškai skirtingos ir netgi priešingos politinės orientacijos. Ištisus
dešimtmečius prievarta bruktas „socialistinis internacionalizmas“, be
abejo, buvo nukreiptas prieš uždarumą ir provincialumą, tačiau niekam
nebuvo paslaptis, kad jo praktinis taikymas buvo neišvengiamai susijęs
su tautine niveliacija ar asimiliacija bendrame sovietiniame „tautų ka-
tile“.

Nepriklausomos valstybės dešimtmečio raida nepateisino daugelio
piliečių lūkesčių. Besivaduojant iš pokomunistinės erdvės jiems teko
gyventi prieštaringų reformų, gyvenimo lygio nuosmukio, valdžios ir jų
interesų nesuderinamumo sąlygomis. Piliečių ir valdžios santykių de-
šimtmečio patirtis parodė, kad viena iš pagrindinių priežasčių, kliudžiusi
Lietuvoje sukurti geresnį gyvenimą, buvo partinė konfrontacija, val-
džios nesugebėjimas priimti optimalius valstybės raidai ir piliečiams
sprendimus.  Nepakantumas, priešprieša, tolerancijos stoka smukdė pi-
liečių pasitikėjimą valdžios institucijomis, menkino jų veiklos efekty-
vumą. Po Nepriklausomybės įtvirtinimo de jure piliečių dauguma pa-
laikė konstruktyvią, nekonfrontacinę, moralią politiką. Tokios politikos
poreikis visuomenėje nuolat stiprėjo. Tuo tarpu politikai retai akcentavo
politinių jėgų bendradarbiavimo, jų dialogo, pilietinės darnos proble-
mas. Daug kartų keliama politinės ir pilietinės santarvės idėja nebuvo
realizuota.

Paradoksas, ko gero, tas, kad dalis žmonių sovietinės priklausomybės
metais išsiugdė imunitetą visokioms svetimoms įtakoms, todėl su ne-
maža skepticizmo doze sutinka natūralų poreikį integruotis į vakarietiš-
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kas euroatlantines struktūras. Neišvengiamas valstybės suvereniteto ap-
ribojimas kai kam primena nesenus laikus, kai LTSR (Lietuvos Tarybų
Socialistinė Respublika) tebuvo abreviatūra, formalus ženklas be atitik-
mens Europos politiniame žemėlapyje. Todėl tautiškai patriotinė nuo-
stata yra faktas, su kuriuo negalima nesiskaityti, tačiau būtų daug blo-
giau, jeigu tai ir toliau išliktų vyraujančia visuomenės orientacija.

Kad ir kaip bebūtų keista, tradicinių tautinių aspiracijų visai lengvai
išsižadėjo naujasis Lietuvos politinis isteblišmentas, susiformavęs iš bu-
vusių sovietinių ir komunistinių funkcionierių, intelektualų, kūrybinės
inteligentijos atstovų, ūkio darbuotojų, kvalifikuotų specialistų, kitų
pragmatiškai mąstančių ir socialiai aktyvių žmonių. Tai leistų įtarti esant
(gal ne visuomet įsisąmonintų) sąsajų su internacionalistiniu homo so-
vieticus paveldu. Būtent jų vertybinė samprata, įtaka žiniasklaidai, par-
tijoms bei organizacijoms nulemia Lietuvos vidaus ir užsienio politikos
vektorių. Praktiškai tai reiškia, kad politinis elitas, jeigu tiesiogiai ir ne-
primeta savo valios tautos daugumai, tai bent kontroliuoja jos sąmonės
saviraišką. Lietuvoje vis dar egzistuoja tam tikras slenkstis tarp visuo-
menės laisvo (nors ne visada racionalaus ir pozityvaus) apsisprendimo ir
per valstybines institucijas sankcionuojamų politinio elito veiksmų.

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos žmonės po penkiasdešimties metų per-
traukos atkūrė legitimią valdžią. Laimėjęs rinkimus į Aukščiausiąją Ta-
rybą, Sąjūdis ėmėsi politinių sprendimų, radikaliai pakeitusių šalies li-
kimą, jos ateitį. Šią teisę jam patikėjo tautos dauguma. Aukščiausiojoje
Taryboje įsivyravus sąjūdininkams, savarankiškai LKP neliko nieko
kito, kaip sekti įkandin daugumos.

Po Nepriklausomybės atkūrimo AT, kurią užvaldė sąjūdininkai, rei-
tingas buvo labai aukštas – siekė beveik 80 proc. [14: 166]. Tačiau tuo-
met greit išryškėjo parlamentinės valdžios viršūnių pretenzijos turėti ne-
klystamą nuomonę. „Valstybinius reikalus“ AT ėmė spręsti vadinamasis
„arbatos klubas“. Vienintelė atsvara Sąjūdžio kontroliuojamai AT tapo
K. Prunskienės vadovaujamas pirmasis LR ministrų kabinetas, kuris
apie aštuonis mėnesius laviravo tarp V. Landsbergio proteguojamų tau-
tinio išsivadavimo radikalų ir komunistinių ortodoksų.

Aštri konfrontacija su Maskva, ekonominė blokada pakeitė žmonių
orientaciją. Nesureikšminant įvairių apklausų duomenų, galima teigti,
kad AT populiarumas visuomenėje smarkiai krito, o Vyriausybės išliko
stabilus ar net didėjo. Didysis Sąjūdis jau negalėjo tapatinti savęs su vi-
suomeniniu judėjimu, atspindinčiu daugelio žmonių interesus. Jis laips-
niškai sunyko, o dalis patekusių į valdžios struktūras sąjūdininkų tapo
politikais, valdininkais, administratoriais ir pan. Sąjūdininkų dauguma
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liko už didžiosios politikos ribų. Nuo šiol Sąjūdis išreiškė tik dalies vi-
suomenės nuotaikas. Visuomenės gi nuotaikos tapo nuosaikesnės, prie
to turėjo prisitaikyti AT politikai, bet jie šito neįstengė padaryti.

1990 m. liepos 31 d. grupė mokslo ir kultūros atstovų (43 intelektu-
alai) paskelbė „Kreipimąsi į Lietuvos žmones“, kuriame priekaištavo
parlamentui, kad jis nesilaiko demokratijos principų, nepamatuotai ki-
šasi į Vyriausybės kompetencijos sritį, nesiskaito su viešąja nuomone ir
kt. Kreipimesi buvo kviečiama vykdyti nuosaikių reformų politiką, taip
pat surengti rinkimus į Atkuriamąjį Seimą. Neturime pagrindo tvirtinti,
kad intelektualai buvo nenuoširdūs, tačiau radikalai kvalifikavo Kreipi-
mąsi kaip destrukciją. Sąjūdžio dauguma Aukščiausioje Taryboje ties-
mukai reikalavo radikalių Vyriausybės nutarimų, ne itin domėdamasi
tokių sprendimų pasekmėmis, nuolat kritikavo jos veiklą, priešpriešin-
dama dalį žmonių K.Prunskienės vadovaujamam ministrų kabinetui. Be
to, parlamento ir Vyriausybės funkcijos nebuvo griežtai atskirtos Laiki-
najame Pagrindiniame Įstatyme, valdžios institucijų santykiai nenusi-
stovėjo dėl politinės patirties stokos.

Tačiau lemtingą valandą (1991 m. sausis) LR AT pajėgė sutelkti
tautą neprievartiniam pasipriešinimui. Parlamento, kitų objektų gynimas
įkūnijo piliečių ir valdžios vienybę. Tauta vėl buvo suvienyta. Bet tai
pasiekė ne Sąjūdis (visuomeninis politinis judėjimas), o parlamentas
(valstybės institucija). Žmonės gynė ne dešiniuosius ar kairiuosius, jie
gynė Lietuvą.

Po rugpjūčio pučo žlugimo ir tarptautinio Lietuvos pripažinimo tra-
pią demokratiją laukė sunkūs išbandymai. Kaip minėta, didysis Sąjūdis
nustojo egzistavęs, virto dešiniųjų visuomenine formuote. 1991 m.
gruodžio mėn. įvykęs Lietuvos Sąjūdžio III suvažiavimas nieko bendra
neturėjo su piliečių vienybės ir santarvės idėjomis. Agresyvios kalbos,
antikomunizmo atmosfera liudijo apie visišką didžiojo Sąjūdžio saulė-
lydį. Kai kurie delegatai negailestingai plakė visus kitaminčius, nepripa-
žino netgi elementarios opozicijos galimybės Sąjūdžio kontroliuojamam
parlamentui. Atviri grasinimai, pasiūlymas šaudyti komunistus buvo
palydėti aplodismentais [15: 153–154].

Piliečių daugumos ir parlamento institucijos sąveika ypač iškreiptą
pavidalą įgijo 1992 m. pavasarį, kai, nesiskaitant su gyventojų nuo-
mone, buvo mėginta primesti „stipraus prezidento“ instituciją, subordi-
nuotą vienam asmeniui. Šią iniciatyvą lydėjo kalbos apie „šliaužiantį
perversmą“, komunistų galimą revanšą, būtinybę įvesti tvarką ir pan.
Kai kurių radikalų požiūriu, Lietuvoje padaugėjo „tautos priešų“. 1992
m. gegužės 23 d. referendume dėl Prezidento institucijos atkūrimo daly-
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vavo 57,64 proc. visų rinkimų teisę turinčių piliečių, iš kurių tik 39,96
proc. palaikė teikiamą nuostatą [16: 37]. 5 proc. rinkėjų įmetė negalio-
jančius biuletenius, taip norėdami parodyti, jog iš principo nepriešta-
rauja Prezidento institucijai, tačiau nesutinka su siūloma kandidatūra bei
metodais jai įdiegti [17: 272]. Nesurinkus reikalingo balsų skaičiaus,
klausimas dėl prezidento institucijos buvo atidėtas ateičiai.

1992 m. vasarą parlamentas Lietuvoje skilo. Atskirai ėmė posė-
džiauti parlamento pozicija ir opozicijos dauguma. AT išgyveno krizę.

Politiniai nesutarimai paveikė visuomenę, skaldė ją ideologiniu pa-
grindu. Didėjo žmonių nusivylimas partijomis, politikų demonstruojama
žema politine kultūra. Nepasitenkinimas sovietine praeitimi ėmė per-
augti į nepasitenkinimą valdžia apskritai.

Susiformavusi priešprieša valdžios institucijose tarp valdžios ir pilie-
čių galėjo būti sušvelninta demokratiniu būdu išrinkus kitos sudėties,
atitinkantį diferencijuotas socialines ir politines jėgas parlamentą. Galų
gale tai pripažino tarpusavyje kovojusios politinės stovyklos.

Prieš rinkimus į Seimą vykusi antikomunistinė kampanija buvo bū-
dinga Sąjūdžio taktikos priemonė. Ši kampanija, dažnai palydima iste-
rijos, buvo nepatraukli visuomenei, ją priešino. LDDP a priori buvo
kritikuojama kaip nepriklausomybės priešininkė.

Rinkimai į Seimą įvyko 1992 m. spalio 25 d. Antikomunistinį radi-
kalųjį Sąjūdžio sparną valdžioje pakeitė ekskomunistinė LDDP. Rinki-
mai atskleidė visuomenės dalies neigiamą požiūrį į buvusiuosius val-
džioje. 10–15 proc. gyventojų suklaidino sociologus, teigdami balsavę
už dešiniuosius, nors pasirinko LDDP [18]. Rinkimų rezultatai buvo
nelaukti Lietuvos žmonėms ir tarptautinei opinijai.

Ekskomunistai, patyrę dešiniųjų radikalų spaudimą, po rinkimų de-
klaravo politinę santarvę. Kreipimesi į Lietuvos žmones, politines par-
tijas bei organizacijas LDDP pabrėžė, kad Lietuvos nacionaliniai intere-
sai, jos žmonių gerovė turi būti aukščiau partinių interesų [19: 106–
107]. Tiesa, Lietuvos politiniame gyvenime santarvės idėja nebuvo
nauja. Dar 1991 m. pabaigoje Tautos pažangos judėjimo atstovai
Lietuvos partijoms siūlė pasirašyti santarvės deklaraciją, panašų aktą
populiarino socialdemokratai [20].

Prezidento rinkimų kampanijoje abu kandidatai (A. Brazauskas ir S.
Lozoraitis) taip pat deklaravo politinė santarvės idėją. Tačiau radikaliųjų
jėgų lyderiai nesirengė politinės santarvės priimti iš A. Brazausko
rankų. A. Brazausko adresu buvo paskleista nepagrįstų pramanų. Tar-
kim, A. Brazauskas pabuvojęs Maskvoje ir gavęs instrukcijų, kaip ko-
voti su Lietuva. Tačiau Prezidento rinkimų išvakarėse politinė įtampa
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buvo mažesnė. Tai lėmė abejų kandidatų politinė kultūra, kuri labai sky-
rėsi nuo nepakantumo „madas“ diktavusių politikų. Už A. Brazauską
buvo atiduota 60,03 proc. balsų, už St. Lozoraitį – 38,28 [16: 43]. 1993
m vasario 23 d. A. Brazauskas savo inauguracinėje kalboje pažymėjo,
kad rinkėjai pirmenybę atidavė tiems kandidatams, kurie, jų supratimu,
geriau galėtų garantuoti valstybės stabilumą ir piliečių santarvę. A. Bra-
zauskas teigė, kad Lietuvos žmonės atmetė nesantaiką, karingumą, su-
priešinimą ir išreiškė viltį, kad ir politikai paseks piliečių pavyzdžiu.
Inauguracinėje kalboje jis pakvietė visas politines partijas ir judėjimus
tartis dėl bendradarbiavimo sprendžiant svarbiausias krašto problemas,
pasirašyti Santarvės deklaraciją [21: 43–44]. Atrodytų, šalyje turėjo su-
stiprėti politinė tolerancija. Deja, politinė tikrovė buvo kitokia.

Kairiosios pozicijos ir dešiniosios opozicijos priešprieša buvo neiš-
vengiama. Dešinieji į LDDP nežiūrėjo kaip į politinę partiją, veikiausiai
vertino ją kaip sovietmečio reliktą. Dešiniesiems buvo sunku susitaikyti
su faktu, kad balsuotojai palaikė vadinamąją „buvusiųjų partiją“, kurios
vaidmenį valstybėje traktavo neigiamai. Jų požiūriu, tai buvo partija, ne-
sugebėsianti valdyti valstybės, nes jos nariai yra neatsikratę sovietinio
mentaliteto, komunistinės nomenklatūros elgsenos įpročių ir pan.

Politinė poliarizacija tarp dešinės ir kairės ėmė sparčiai gilėti. Polia-
rizacija, politinė kova, politiniai konfliktai yra objektyvus reiškinys de-
mokratinėje visuomenėje. Tačiau Lietuvoje ji buvo palydima nepakan-
tumu, įvairių “etikečių” klijavimu oponentams. Tai skatino vienu ki-
tiems nepakantumą ir priešino visuomenę.

Su politine etika nieko bendra neturįs įvykis atsitiko 1993 m. balan-
džio mėn. Kai į Angliją su darbo vizitu išvyko Prezidentas A. Brazaus-
kas, opozicijos atstovai nusiuntė jos parlamentui laišką, kuriame A. Bra-
zauskas buvo kaltinamas demokratijos pažeidimais. Matyt, opozicijos
atstovai traktavo jį ne kaip valstybės vadovą, bet kaip antitautinį sim-
bolį, kurį norėta sukompromituoti.

1994 m. vasarą partijų santykiuose jau galima pastebėti racionalios
elgsenos užuomazgų. Dešiniosios partijos ėmė daugiau toleruoti kitas
pažiūras Lietuvos politiniame gyvenime, pradėjo formuotis dar nestabi-
lūs bendradarbiavimo santykiai. Opozicijos frakcijų dauguma priėmė
LDDP pasiūlymą perimti Seimo komitetų pirmininkų pavaduotojų pa-
reigas. Dalykiškesnės tapo diskusijos. Partijos vis daugiau susitardavo
esminiais užsienio politikos klausimais: dėl stojimo į ES, NATO, daly-
vavimo tarptautinėse taikos palaikymo operacijose ir pan.

Tačiau, nepaisant kai kurių pozityvių poslinkių, pozicijos – opozici-
jos priešprieša neišnyko. Opozicija kaltino poziciją keliaklupsčiavimu
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Maskvai, buvusios komunistinės nomenklatūros interesų gynimu, eko-
nomikos žlugdymu, korupcijos įsigalėjimu, Lietuvos resovietizacija.
Pozicija kaltino opoziciją žemės ūkio griovimu, konstruktyvios kritikos
stoka, nekonstruktyviu oponavimu, politinės nesantaikos kurstymu ir
pan.

Tokiomis sąlygomis vis labiau stiprėjo LDDP vienvaldystė. Pirme-
nybę suteikiant pareigūnams vietas buvo pagrįsta partine ištikimybe.
Valdymo institucijoje įsitvirtino nemažai buvusio politinio režimo pa-
reigūnų, atsitiktinių žmonių. Seime praktiškai nebuvo paisoma dešinių
politinių jėgų teikiamų pasiūlymų. Tai reiškė, kad buvo ignoruojama
dalies rinkėjų nuomonė.

Politikoje ignoruojant interesus, santarvė tebeliko fikcija. Nenuos-
tabu, kad Lietuvos santarvės premiją gavo ne kažkas iš politikų, o 1994
m. gruodžio 20 d. ji buvo paskirta poetui Justinui Marcinkevičiui, po
metų – Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonui monsinjorui Kazimierui
Vasiliauskui.

Ir nors Lietuvos liberalų sąjunga (LLS) laikotarpį iki naujų Seimo
rinkimų pasiūlė paskelbti Politinės kultūros metais, tačiau kitos partijos
šį pasiūlymą ignoravo. Priešrinkiminėje kovoje vyravo ne racionalios
programos, bet politinių oponentų nekorektiški tarpusavio santykiai,
spekuliacija sunkia didelės žmonių dalies socialine padėtimi.

Valdžios ir visuomenės santykiams turėjo įtakos radikalios sociali-
nės–ekonominės permainos. Po „dainuojančios revoliucijos“ daugelis
žmonių paniro į skurdo liūną. Tačiau iki tarptautinio Lietuvos pripaži-
nimo žmonės taikstėsi su negerovėmis, bet kai Lietuvos valstybingumas
buvo įtvirtintas de jure, jie atsigręžė į socialines problemas. 1988–1994
metais labai smuko gamyba. Tai lėmė ne tik objektyvios priežastys, bet
buvo padaryta nemažai politinių klaidų. Sudėtinga padėtis susiklostė
žemės ūkyje. Didžioji infliacija buvo naudinga finansiniams spekulian-
tams. Privatizacija, siejama su rinkos ekonomika, virto „prichvatiza-
cija“. Didelį visuomenės pasipiktinimą sukėlė bankų griūtis. Tolydžio
didėjo nedarbas. Stabilizuoti socialinę padėtį buvo sunku ir dėl įstatymų
netobulumo, jų dažno keitimo. Krašte gausėjo anomijos apraiškų. La-
biausiai žmones piktino organizuotų nusikaltėlių gaujų siautėjimas. Tei-
sėsaugos institucijų darbas neatitiko visuomenės lūkesčių.

Atėjusi į valdžią LDDP darbą pradėjo socialinio ir ekonominio ne-
stabilumo sąlygomis. Nuo 1994 m., kai po kelerių metų pertraukos buvo
pažabota infliacija, pradėjo augti bendras vidaus produktas, susidarė
prielaidos žmonių socialinei būklei gerinti. Tačiau minimalios pozity-
vios permainos jų netenkino.
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Šiuo laikotarpiu ypač padidėjo nepasitikėjimas valdžios institucijų
sugebėjimu valdyti valstybę. 1994 m. net trys ketvirtadaliai piliečių
manė, kad šalis tvarkoma pagal kelių įtakingų grupių interesus [22: 36].
74 proc. apklaustųjų pareiškė nuomonę, kad šalyje negerbiamos žmo-
gaus teisės [14: 179]. Valdininkų darbą daugelis piliečių vertino neigia-
mai.

Sparčiai mažėjo pasitikėjimas parlamentu ir Vyriausybe. Krito Prezi-
dento institucijos autoritetas. Ypač išryškėjo neigiamas nusistatymas
politinių partijų atžvilgiu. 1994 m. pabaigoje 29 proc. respondentų
manė, kad partijos nereikalingos politinės sistemos funkcionavimui [14:
183]. Paprastai jos buvo vertinamos kaip žmonių grupės, siekiančios sa-
vanaudiškų tikslų ir nesirūpinančios paprastais žmonėmis. 1995 m. pa-
sitikinčių Vyriausybe, Seimu, Prezidentu, policija, teismais, savivaldy-
bėmis neviršijo 30 proc. [23: 75]. Nors panašūs procesai vyko kituose
pokomunistinėse šalyse, tačiau tam tikras piliečių pasitikėjimas yra bū-
tinas, kad egzistuotų demokratija, funkcionuotų politinė sistema. Val-
džios autoritetas dar labiau smuko. Vyravo nuomonė, kad valdžia nesu-
geba atlikti savo funkcijų. Labiausiai žmonės pasitikėjo Bažnyčia ir ži-
niasklaida. 1994 m. rugsėjį Bažnyčia pasitikėjo 80 proc. žmonių, ži-
niasklaida – 70 proc. [14: 185]. Kitas institucijas piliečiai nelaikė teisin-
gumo vykdytojomis.

1992 m. priimtoje LR Konstitucijos preambulėje rašoma, kad vienas
iš Lietuvos tautos tikslų yra pilietinės visuomenės siekis [24: 5]. Tauta
konstituciškai apsisprendė gyventi demokratinėje pilietinėje visuome-
nėje.

Nagrinėjamu laikotarpiu Lietuvoje ėmė gana sparčiai kurtis nevy-
riausybinės organizacijos. 1992 m. birželio 1 d. jų būta 379, 1996 m bir-
želio 1 d. – 1204 [25: 45]. Pilietinės visuomenės susikūrimui, jos egzis-
tavimui reikalinga valdžios parama. Valdžia pripažino visuomeninių or-
ganizacijų svarbą. Dar 1992 m. vasarį buvo priimtas Visuomeninių or-
ganizacijų įstatymas. Svarbūs įstatymai buvo priimti 1996 m. Tais me-
tais pasirodė Visuomenės informavimo įstatymas, kiti įstatymai dėl įvai-
rių ne pelno organizacijų kūrimosi ir veiklos. Taigi buvo priimti svar-
biausieji interesų grupių veiklą reglamentuojantys aktai. Manytume,
sparčiai augant NVO skaičiui, tokių įstatymų priėmimas vėlavo.

Piliečių požiūriui į valdžios institucijas turėjo įtakos komunistinio
valdymo sindromas. Pokomunistinėje visuomenėje jie savo lūkesčius
siejo su valstybe. Žmonės valdžios pagalba tikėjosi spręsti savo sociali-
nius reikalus. Juk kelis dešimtmečius buvo vedama kova prieš individu-
alią iniciatyvą, žmonėms kalama į galvą, kad jų problemas gali išspręsti
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tik visagalė valdžia. Per trumpą laikotarpį žmonių dauguma negalėjo at-
sikratyti sovietmečiu susidariusių mąstymo stereotipų, valstybės paval-
dinio psichologijos. Žmonės negalėjo priprasti prie būtinų verslo ir besi-
formuojančios rinkos santykių. Tai kėlė nepasitikėjimą valdančiuoju
elitu, o politikus vertė imtis administravimo metodų. Todėl nemaža dalis
Lietuvos piliečių nesuvokė nevyriausybinių organizacijų galimybių
sprendžiant jiems aktualius klausimus. Tyrinėtojai pastebi, kad nebuvo
sukurti efektyviai veikiantys mechanizmai, kurie kontroliuotų valdžios
institucijas ir leistų instituciniu keliu daryti joms įtaką [22: 40]. Žmonės
negalėjo paveikti politinių sprendimų. Pilietinės visuomenės nebrandu-
mas lėmė tai, kad pareigūnų veiksmai buvo menkai kontroliuojami,
klestėjo piktnaudžiavimas privilegijuota padėtimi.

1996 m. rudenį piliečiai į valdžią grąžino tuos, kurie prieš ketverius
metus iš jos buvo nušalinti dėl perdėto radikalizmo. Konservatorių per-
galės proga, E.Kunevičienė pareiškė, kad jie atėjo į valdžią šimtmečiui.

Tarsi pasikartojo netolima praeitis. Seimo valdančioji dauguma sten-
gėsi primesti partinio dominavimo principą, t. y. analogišką taktiką, bū-
dingą LDDP valdymo laikotarpiui. Valdančioji dauguma paskyrė ne tik
komitetų, komisijų pirmininkus, bet ir jų pavaduotojus, ignoruodama
opozicinių partijų pageidavimus. Kairiųjų partijų rinkėjų preferencijos
buvo ignoruojamos.

Po Seimo rinkimų konservatoriai ir krikščionys demokratai ėmė
keisti „savais“ žmonėmis daugumą valdžios pareigūnų, t. y. pagal par-
tinę ištikimybę. Vėl formavosi nekompromisiai pozicijos ir opozicijos
santykiai, nors šį kartą opozicija buvo susiskaldžiusi ir ne tokia veikli
kaip 1992–1996 metais. Pareigūnų atleidinėjimas ir pakeitimas atsigręžė
ir prieš sovietinių laikų politinius kalinius ir disidentus (neteko darbo V.
Petkus, V. Skuodis ir kt.). Kai kas iš buvusių politinių kalinių ir disi-
dentų apkaltino V. Landsbergį nuolatinių priešų paieška, o Seimo narys
J. Karosas LDDP frakcijos vardu paskelbė pareiškimą „Lenininė kadrų
politika įsibėgėja“ [19: 231–232]. Kartojosi ydingi Seimo darbo princi-
pai.

Tuo tarpu politinės santarvės idėja buvo ryški prezidento rinkimų
kampanijoje. Abejų turų rinkimų rezultatai parodė, kad piliečių dau-
guma nelinkusi remti kraštutinumus politikoje, pageidauja, kad būtų
įveikta politinė priešprieša. Prezidentu 1998 m sausio 4 d. buvo išrinktas
V. Adamkus. Vasario 26 d. V. Adamkus inauguracijos kalboje pabrėžė,
kad „į XXI amžių Lietuva turi įžengti pakilusi pilnaverčiam gyvenimui.
Tam tėra vienas kelias – santarvė ir bendros, į vieną tikslą nukreiptos,
pastangos“ [19: 247]. Prezidentas inauguracinėje kalboje priminė politi-
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kams, kad Lietuvai labiausiai reikalingas bendras konstruktyvus darbas.
Prezidentas palaikė moralią politiką, kuri sumažintų priešiškumą visuo-
menėje.

Santarvei įgyvendinti pirmiausia reikalingos politikų pastangos, jų
gera valia. Kad Prezidento nuostata taptų realybe, buvo būtinas partijų
bendradarbiavimas, konsensuso paieškos. Tuo tarpu neigiama atsvara
tokiems tikslams buvo ne tik partijų nenoras bendradarbiauti, bet ir jų
vidinis skaidymasis, kurio pagrindinė priežastis buvo politinių lyderių
nesusikalbėjimas. Be to, kūrėsi negausios naujos partijos. Susikūrus
naujoms partijoms, socialinių sluoksnių interesų raiška bei jų derinimas
nepagerėjo.

Netolima praeitis liudijo, kad žmonėms nusibodo politinė konfronta-
cija, jų skirstymas į patriotus ir „buvusius“. Neatsitiktinai Prezidentas
metiniame pranešime (1999 m.) pareiškė, kad Seimo darbe matyti vis
daugiau abejingumo tikriesiems žmonių rūpesčiams. Prezidentas pažy-
mėjo, kad žmonėms atsibodo politikai, kurie kaltino vieni kitus, jie
laukė konkrečių darbų. Lietuvos valstybę, teigė V.Adamkus, gali atnau-
jinti tik nauja politika – atvira, dialogiška, patikima. Ji galima tik tuo-
met, kai politinės partijos, pozicija ir opozicija, šnekėsis racionalių ar-
gumentų, o ne emocingų deklaracijų kalba [26; 27]. Kiek vėliau spaudos
konferencijoje Prezidentas pareiškė, jog nepritaria ir ateityje niekada
nepritars valdančiosios partijos, kad ir kokia ji būtų, pretenzijoms tvar-
kytis valstybėje tarsi savo kišenėje [27].

Deja, nekonfrontacinės politikos idėja nesusilaukė deramo politikų,
intelektualų dėmesio. Atvirkščiai, minint Kovo 11–sios Akto dešimt-
metį, iškilmingas Seimo posėdis tapo negarbingo politikavimo tribūna.

Visuomenės santarvės idėjai prieštaravo Naujosios Sąjungos (social-
liberalų) siūlymas organizuoti teismo procesą kai kuriems asmenims, jų
nuomone, sužlugdžiusiems Lietuvą. Nors atsakovų pavardės nebuvo pa-
skelbtos, suprantama, kad turėta omenyje Seimo daugumos lyderiai.
Kaltinti politinius oponentus Lietuvoje tapo vos ne tradicija.

Nors Lietuva 1996–2000 m. laikotarpiu nemažai pažengė kuriant
rinkos ekonomiką, tačiau neišvengta klaidų. Ypač skaudi Lietuvos eko-
nomikai buvo Rusijos krizė bei neadekvati reakcija į ją. Daugelis vals-
tybės problemų buvo susijusios su neefektyviu valdymu. Valdžia toli
pažengė formuojant valdininkų valstybę, tačiau mažai nuveikė kurdama
kvalifikuotą, piliečių interesus atitinkančią valstybės tarnybą. Centrine
valstybės figūra tapo valdininkas. Jo atlyginimas keleriopai viršijo
mokslo, kultūros, socialinės sferos ir kitų darbuotojų atlyginimus.
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Didelį gyventojų nepasitenkinimą, kaip ir anksčiau, kėlė nusikalsta-
mumas, korupcija, valdininkų savivalė.

Labiausiai Lietuvos žmonės nepasitikėjo politinėmis partijomis,
Seimu, Vyriausybe, teismais, policija. Daugiausia buvo pasitikima Pre-
zidentu, Bažnyčia ir žiniasklaida. 2000 m. vasarą Prezidentu pasitikėjo
54 proc., žiniasklaida – 64,5, Bažnyčia – 62,8, Vyriausybe – 16,2, poli-
cija – 30,7, Seimu – 8,2 teismais – 16,9, partijomis – 6,5 proc. [28].

Nepasitikėjimas kėlė nepasitenkinimą. Nusivylę ir įskaudinti žmonės
rinkosi naujas savo interesų raiškos formas. 1996–2000 m. laikotarpiu
ypač padidėjo eitynių, mitingų, piketų. Protesto akcijose pagrindiniai
reikalavimai buvo socialiniai–ekonominiai: mažinti skurdą ir nedarbą,
sumokėti atlyginimus ir pan. Protesto akcijos paprastai buvo nukreiptos
prieš Seimą, Vyriausybę, Prezidentą, savivaldybes. Išskirtiniu reiškiniu
tapo akcijos, kai buvo kurstoma nacionalinė nesantaika (Lietuvos nacio-
nalsocialistinė partija ir jos dukterinės organizacijos).

Visuomenė iš esmės liko neorganizuota. Socialiniai kontrastai, silpna
vidurinioji klasė lėmė tai, kad žmonės buvo linkę labiausiai rūpintis sa-
vimi. Valdžia siekė primesti savo valią visuomenei, o visuomenės dalis
pasuko nuo bendradarbiavimo su ja link konfrontacijos.

Dabartiniame pasaulyje politinių santykių dinamika neatskiriamai
susijusi su iškilusiomis globalinėmis problemomis ir jų sprendimo gali-
mybėmis. Globalizacijos akivaizdoje valdžios ir piliečių sąveika netu-
rėtų įgyti ryškaus konfrontacinio pobūdžio. Atvirkščiai, visuomenei at-
siveria didelės galimybės perimti pasaulio demokratinį patyrimą.
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4. ETHNICITY AND PAGANISM IN THE 21ST

    CENTURY

The link between ethnicity and culture establishes itself during the
period of human evolution in which spiritual practice was understood in
what today we would label as a pagan orientation. The ethnos of people,
tribe and/or community was directly connected to the natural
environment and how this last variously threatened and supported
human existence. There was not yet a degree of insulation and
protection from the vagaries of nature that industrial civilisation has
produced in the nineteenth, twentieth and twenty-first centuries. Nor
was there yet the proliferation of institutional differentiation that
characterises the social complexity of today. In the origins of ethnos and
culture, the community was essentially homogenised and unified in its
protective stance against both natural and human foe. Unlike the
increasingly cosmopolitan world of current times in which a plurality of
ethnicities and religions live together in intermingled existence, ethnos
and people were essentially a unity [3].

Consequently, in our pre-industrial stage of development, what we
understand as nature in the form of wild life, topography, climate and
the seasons was an immediate concern of any social unit. Nature was
both potential enemy and potential friend. It was also something largely
unpredictable and uncertain, and religion may have arisen precisely out
of man’s desire to insure his odds of survival and protection [4].
According to Stewart Guthrie, nature became personified so that the
human being could feel there was something with whom he or she could
negotiate, to win as an ally and forge the transition from helpless victim
to empowered master [2]. This transition begins as far as we know for
certain with the Neolithic times of human development: that stage of
progress marked essentially by the emergence of agriculture and
writing. History only begins when we have the means to record it [6].
For the pre-historic times of the Palaeolithic and megalithic peoples, we
know little of their beliefs and religious practices for certain. We can
instead, and at best, only surmise and speculate about them. But with the
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appearance of writing, culture becomes known through the word and the
semantic register and not just through the chance survival and artefact.

But if culture is what becomes an enduring legacy through the
cuneiform tablet, the sepulchre hieroglyphics, papyrus demotics, the
handwritten scroll and the post-Gutenberg printed book, it is agriculture
and the accompanying animal domestication of husbandry that become
the decisive factors in cultural evolution as we know it since Neolithic
times. With the production of a food surplus, specialisation and social
differentiation become a possibility for the first time.

But as the division of labour comes to distinguish and transform the
formerly unified community, social development never loses its
grounding in nature and humanity’s fundamental impact with it. Indeed,
our very word for culture derives from the past participle cultus of the
Latin verb colere - signifying not only the „tilling“ of the earth but also
„worship“: literally the „making of the worthwhile“ [17: 111]. In other
words, in what is pre-eminently a pagan spiritual understanding, the
physical working of the earth is regarded as the fundamental act of
worship. Consequently, the production of nourishment from the earth by
the Neolithic ethnos is an original expression of that people’s religious
practice - one in which nature and humanity intimately interconnect.
And, again, this fundamental level of intimate interconnection, a
physical spiritual connection, exemplifies the pagan origin of religion
itself.

Even more, as one cultivates the edible sustenance upon which
physical life depends, so too does one cultivate the individual elements
and perspectives that constitute a culture. In its origin, a culture is that
identifying expression of an ethnos that is deliberately cultivated. It
involves continually developing and refining within the particular
framework of ethnic knowledge and perspective. For the ancients, this
cultivation was itself seen as a religious process. It constituted worship
in its fullest sense. And with this understanding, a culture or a religion
or a culture as a form of ethnic religion may be seen as essentially an
articulation of collective prayer. In today’s understanding of religion -
whether ethnic, local or universal, what is cultivated are the particular
rituals, festivals, theology, practices and sacred artefacts „belonging“ to
the given religion. A specific religion represents a way of organising
time and space, and it provides its adherents a framework and materials
with which to work.

In the increasing differentiation of society and the social labour
within it, human history continues to reveal the superimposition of
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hierarchical structuring and the appearance of rulers and subjects.
Instead of aboriginal empowerment, there develops what Starhawk and
others label the „power-over“ relationship [13: 11]. Hierarchy of course
is not itself unnatural or even anti-natural. It is a fundamental aspect of
natural evolution as theorist Ken Wilber outlines in his A Brief History
of Everything (1996) [14: 28-30]. But in the political development of
hierarchy, everything becomes a possible tool - including religion. We
see the emergence of ruling priesthoods in the ancient civilisations of
Egypt, Mesopotamia, Persia, India, China, Japan and the Americas. And
while most of this original development occurred within what was still a
pagan spiritual framework (this-worldly animistic and physical
spirituality), in time the necessities involved in control and subjugation
led to the emergence of radically new and different forms of religious
codifications. Karl Marx may have been partially correct in his opiate of
the masses contention, namely, that religion is a tool by which the ruling
class manipulates and keeps in place its proletariat of workers, but Marx
had little or no understanding of the pagan roots of religion where the
individual and his/her society evaluate their relationship to the natural
world, the non-empirical and each other as the means by which to locate
value and meaning.

Paganism is the root-religion. It is the source from which the „tree of
religion“ grows - the tree that has brought forth what we can identify as
its Abrahamic, Dharmic and Secular branches [17: 245]. If we say that
the basic religious traditions are Pagan, Dharmic, Abrahamic and
Secular, we refer of course to these constructs as „ideal-types“. They do
not exist in and as themselves, but they serve as standards or models
against which to measure and assess any given religion. Such religions
as the classical expressions of ancient Egypt, Greece and Rome, the
tribal configurations of equatorial Africa, Oceania, Amazonia or the
Americas more broadly, the Afro-Atlantic diasporas of Santeria,
Candomble and Voodoo, the diffuse assemblages of Chinese folk
practices or Japanese Shinto, and the developments of contemporary
Western paganism, namely, Wicca, witchcraft, Odinism or Asatruar,
Druidry, Kemetic spirituality and so forth all conform to one degree or
another to the Pagan ideal-type. With the exception of the Neo-pagan
forms of Wicca and witchcraft and such reconstructions as Egyptian,
classic Greco-Roman and Celtic spiritualities, these are virtually all
ethnic religiosities that demonstrate various degrees of continuity with
national or tribal cultural-identities. To these, we may add the Baltic
revivals of indigenous religious practice, namely, the Lithuanian
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Romuva and the Latvian Dievturiba. Each of these orientations
conforms to certain common denominators that together continue
specific sentiments, perceptions, theological-ideological assumptions
and atavistic behaviours and/or practices that approximate the root-level
of all religio-spiritual development.

In other words, all other religious growth represents either a
modification or rejection of the pagan origins of religion. Such Dharmic
religions as Hinduism, Buddhism and Jainism have to various degrees
worked with - rather than against - the primordial connection with
nature and magic, but they ultimately seek to transcend the mundane
and this-worldly focus of pagan understanding. Through moksha,
samadhi or nirvana, the Dharmic emphasis is to escape the worldly and
any further connection with it. While paganism tends to affirm life - and
desire as the wellspring behind it - the Dharmic spiritualities wish to
eliminate all desire and the physical attachment that results from it.

It is, however, the Abrahamic faiths of Judaism, Christianity and
Islam that have historically assumed a radically anti-pagan militantism.
Beginning with Jewish antipathy toward Canaanite worship of Baal and
Asherah, the Philistine Dagon or its own Golden Calf in the Sinai,
condemnation of idolatry and its accompanying spiritual framework has
persisted in the Christian eradication of pagan places of worship
throughout Europe and the Americas, and in Moslem destruction of pre-
Islamic Arabian shrines and idols (e.g., the obliteration of the 360
resident deities of Mecca’s kaaba) and the Moghul iconoclasm across
the Indian subcontinent [15]. The Abrahamic monotheisms have
invariably sought to replace the understanding of immanent divine
presence in pantheistic and polytheistic formulations of godhead with
enforced dogmas based on the personalistic transcendentalism of
theism. The Abrahamic God is wholly other and antecedent to the world
and its organic spontaneity and rhythms. Especially in its Christian and
Islamic forms, this world and this life are merely preparations or testing
grounds for a greater reality that is to come in the hereafter. There may
be a nominal acceptance of the tangible world as the „gift“ of God but
still no real endorsement of it, and from the pagan perspective that
acceptance is at best something that occurs only begrudgingly.

But if the Abrahamic religions oppose the root-level of religion, the
Secular understandings of atheism, agnosticism, scepticism and
scientific methodology tend, in their fullest forms, to oppose all religion.
Whether the evolutionary intellectualist approaches of Herbert Spencer,
E. B. Tylor or James Frazer who see magic as primitive and superseded
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by religion which, in turn, will give way to the rationalistic
understandings of science [9], or the psychoanalytic approach of
Sigmund Freud that regards religion as infantile wish-projection, the
religious option is totally rejected against a posited goal consisting of
humanity’s supposedly judicious maturity [4, 9, 10]. From a dogmatic
scientistic point-of-view, religion is a superstitious obstacle to human
progress. It is something that should be eliminated altogether [3].

Consequently, there are four basic choices for individuals,
communities and societies: religion can be abandoned completely as an
unnecessary and fruitless pursuit, it can be made to conform to a
particularistic agenda that seeks reward in post-mortem existence, it can
be used to transform the emotions associated with the ups-and-downs of
life into a state of detached emancipation, or it can be endorsed as an
affirmative celebration of the fullness of life. It is this last, of course,
that is pagan, and it is this option that approximates the root-level of all
religion as a positing of the identity of and relationship between the
world, humanity and supernatural in terms of value allocation, meaning
assignment and validation enactment [17: 244]. And as the root-level of
inceptive perception, we are the closest to the natural associations of
ethnic identity. In fact, the pagan and the ethnic are designations that
survive in tandem. While the term „pagan“ is Latin and signifies
originally the „ward“ of „district“ (and not as commonly reported the
rural countryside as supposedly the last resistant bulwark against the
Church Triumphant) [7: 8f], „ethnic“ derives from the Greek ethnos
„people and nation“. In time both terms came to be used
interchangeably for „heathen“. The argument, therefore, is that the
ethnic/pagan option is the oldest that stands before homo religiosus, and
in our contemporary world of fragmentation and alienation - one in
which respect for origins, roots and the wisdom of our elders possibly
offers a sane way through the labyrinth of modern life to a re-grounded
centeredness, ethnic (pagan) religions and the ancestral continuity they
embody provide a viable identity with which to navigate contemporary
uncertainties and yet simultaneously be commensurate with modern and
post-modern aspirations. Building on the spiritual heritage of our
deepest ethnic pasts, we are able to re-locate a regenerative locus that
counteracts the depersonalisation of twentieth and twenty-first century
bureaucratic society in ways that can support our communities and their
integrated growth.

From a sociological perspective, we can see that the contemporary
attraction to paganism is spontaneous and intuitive [5, 16]. People tend
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to be drawn to it. Much of the impulse stems from the nature orientation
of paganism, which appears to speak especially to those concerned with
the ecological plight of the post-industrial world. As a spirituality that
values an intimate connection with one’s environment, people appear to
have increasingly turned to it as a response to what is perceived to be an
abdication by traditional Abrahamic religion from the crisis of urban
pollution or even its responsibility for it in the first place [4].
Transcendental religions tend to devalue the world and nature. This
along with the Genesis injunction for man to subdue and dominate the
natural are held to be responsible for the degradation and increasing loss
of nature. But even apart from the ecological factors that tend to
motivate many today to explore the pagan option, as a root-religion in a
confusing and inorganic world, paganism seems to hold a natural and
spontaneous appeal.

The question is, however, whether ethnic religion is compatible with
modern life. If the rapidly growing numbers attracted to the religion are
any indication, the answer would appear to be yes. Paganism is among
the most rapidly expanding spiritualities in the world today. For one, it
is a spiritual orientation that promotes sponsorship of the autonomous
individual. This alone is completely compatible with modern/post-
modern social trends. Western civilisation itself has a long and central
tradition of individualism - an individualism in fact that often runs
counter to the conformist dictates of the established Church [16: 168].
Western culture has retained at its core a tension between the person and
the society or state. As we continue to become evermore accustomed to
bureaucracy and governmental domination, the affirmation of the self
has tended to become muted. As American writer Gore Vidal said
recently in an interview, „We are cowed. Cowed by disinformation from
the media, a skewed view of the world, and atrocious taxes that
subsidize [a] permanent war machine“ [1]. Vidal is of course speaking
specifically about the American people, but his comments are generally
applicable to situation as it is found across the Western states. New
religious developments in the West tend in response to be of two
essential kinds. Either they offer an even greater withdrawal into some
kind of regimented and controlled order, or, in contrast, they stress the
development of self-reliance and independence. New Age religions have
been labelled by British sociologist Paul Heelas as „self-religions“ [11];
contemporary Western pagan religions are increasingly referred to as
„nature religions“ [4, 17]. But both emphasise individual autonomy and
exegesis in ways that become antithetical to the kinds of bureaucratic
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and corporate hegemony that stifle personal expression. Consequently,
if ethnic/pagan religion is compatible with a prevailing and increasingly
emerging status quo within modern social conformity, the answer would
be no. But if we ask whether ethnic/pagan religion is compatible with
the foundations of Western culture and the post-modern response to any
concerted drive to reduce all to a logic of the same [12: 42], the answer
is yes. Paganism champions the individual and his/her continual
evolution as well as renewal. Ethnic paganism provides the supportive
community for individual growth - a community that in turn benefits
from the stronger individualisms that compose it.

But the ultimate concern in the question of whether ethnic religion is
compatible with modern/post-modern life is ethical. In their origins and
bias of scope, the ethnic religions are provincial and exclusive.
Paganism is born in and as a multitude of tribal expressions. Its gods
and their accompanying mythologies often depict an amoral array of
behaviour. But it is important here to distinguish between amorality and
immorality. They are not the same thing. The quest for contemporary
times is to develop a post-modern interpretation on the primordial incest
roles of the gods that is commensurate in and for the twenty-first
century. Paganism’s myths are metaphors rather than literal, historic
events, and, as such, they are hermeneutically flexible and open to re-
interpretations compatible with different circumstances and different
times.

Etymologically, both „ethnic“ and „ethic“ develop from the same
root referring to „custom“ and suggesting that ethics are first and
foremost that of the ethnos, the people of the community itself. Ethnos
and ethics are virtually interchangeable cognates. But what has become
different in the twentieth and twenty-first centuries is that people and/or
community are increasingly a global one. Today’s world community is a
cosmopolitan collection of many ethnicities.

Consequently, while paganism locates its origins in a world and time
of separate ethnic and tribal identities, as a world religion - one that
ranks alongside Hinduism, Buddhism, Christianity and Islam - it
ultimately transcends the tribal. In other words, it grows out of the
tribal, honours the tribal and ritually enacts it, but paganism in the
contemporary milieu of pluralistic affirmation aspires to a trans-ethical
condition of being [17].

In transcending the ethical in the present world of post-modern
globalisation, any ethnicity, community or nation-state must contend
with the legacy of the Anglo-Saxon „winner-take-all“ tribal mentality.
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This may ultimately be the most interesting from within the tribal
register, but it is far outside the parameters of other ethnicities in terms
of compatibility and cooperation. In the changing complexity and
fragility of eco-balance in our shrinking world and concomitant
depletion of its resources, we are facing a situation of either „a win for
all“ or „a win for none“.

In the necessity to construct a viable and sustainable forum of global
cooperation, the advantage of ethnic religion with its capabilities to self-
transmute into a world paganism means that, through paganism, we are
simultaneously poised to obtain a position of transcending ethics. In
other words, we would be enabled to transcend all exclusive platforms
on which to make judgments. Without judging our neighbours and
others, we are emancipated from the kind of belligerent frictions that up
to now have continued to scar our world. Without being overly or
provincially committed to a `my way is better than yours’ or to a `my
way is right and yours is wrong’ position, we can, as the full human
species inhabiting this planet, endeavour to cooperate globally.

Paganism extends the sacred to everything. As an organic and natural
spirituality, it roots in its separate and individualistic ethnic origins,
honours these and nourishes them, and ultimately, from this kind of
holistic foundation, it becomes different than all the sectarian positions
that have given rise to it in the first place. The ethnic religions are the
roots of the pagan tree, and it is this tree that can produce a flower and
fruit for the pleasure and nourishment of all world citizens who aspire
toward a global community of progressive interdependence unhindered
by wars, petty greeds and extremes of economic disequality.
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5. CULTURAL PLURALISM, TOLERATION AND
    COSMOPOLITANISM: POLYLOGOS IN
    POLITICAL PHILOSOPHY

It is polylogos which drives political and cultural subjectivity: „poly-
logue: the multiplying of rationalizations as an answer to the crisis of
Western reason“ [8: 7]. Julia Kristeva's neologism points out to further
meanings: the prefix poly-, derived from the Indo-European root *pele-,
*ple- („many, full“), plethora („fullness, abundance, excess“) and polys
(„numerous, large, powerful“), is coupled with the French equivalent of
the Greek logos. A plethora of senses is thus produced and refers to the
political philosophies of monotheisms, Immanuel Kant and Julia
Kristeva herself; my paper will explore the polylogos behind pluralism
and toleration in culture and politics as well as behind the ethics of
cosmopolitanism.

Let us start with polylogos in the political philosophies of
monotheisms. Although the Covenant with YHWH makes Jews the
chosen nation, from the very beginning pluralism and the acceptance of
strangeness is inscribed herein. As everyone is created in the image of
God, the Levitical imperative „Thou shalt love thy neighbour as thyself“
(Leviticus 19, 18) refers not only to one's neighbour from the same
family or nation. According to Kedoshim „just as it is said about the
man from Israel that thou shalt love thy neighbour as thyself, the same
applies to the stranger“. And so in Leviticus in the Torah we read: „And
if a stranger sojourn with thee in your land, ye shall not vex him. [...]
and thou shalt love him as thyself: for ye were strangers in the land of
Egypt“ (Leviticus 19, 34). No other command is repeated in the Torah
more often, but on the other hand the use of the word ger indicates the
stranger's potential for proselytism.

Julia Kristeva retells the story of Ruth [9]: foreigner, yet a matriarch
in the genealogy of David. It was forbidden to marry a foreign woman,
particularly a Moabite, as the Moabites had not accepted the Jews at the
time of the Exodus from Egypt. A Jew, Elimelech left Judea and settles
in Moabia, where his sons married the Moabite princesses, Orpah and
Ruth. After the death of her husband Ruth returned with her mother-in-
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law, Naomi, to Bethlehem for she wanted to be loyal to Naomi (why not
call this loyalty passionate? asks Kristeva) and faithful to her God:
„Intreat me not to leave thee, or to return from following after thee: for
whither thou goest, I will go; and where thou lodgest, I will lodge; thy
people shall be my people, and thy God my God“ [9: 1, 16]. For the
Judeans she was still a foreigner, and the time of her conversion remains
unclear. Naomi, following the Levitical rules, ought to find „a redeemer,
a kinsman“ (goel): the first in line was Tov, then Boaz; and it is to him
that Ruth directed her question: „Why have I found grace in thine eyes,
that thou shouldest take knowledge of me, seeing I am a stranger?“ [9:
2, 10]. Boaz replied: „Thou art come unto a people which thou knewest
not heretofore. The Lord recompense thy work, and a full reward be
given thee of the Lord God of Israel, under whose wings thou art come
to trust“ [9: 2, 12]. Rabbinical commentators emphasise that the merits
of Ruth surpass these of Abraham, and thus she is worthy of a perfect
reward; Abraham left his father's home on God's orders, but Ruth the
foreigner did the same on her own initiative. In the Book of Ruth Boaz
praises the acts of „faithfulness“ and „goodwill, compassion, goodness“
(hesed) of the heroine, the future mother of Obed, the grandfather of
David. Although the intervention of strangers in the royal genealogy
will be pointed out with indignation („How many times will they tell me
in anger saying that he comes from an unworthy line? Is he not the
descendant of Ruth the Moabite?“ [9: 8, 1], Kristeva reads the story of
Ruth as a parable of recognizing and accepting radical otherness.

In Christ's genealogy Matthew enumerates Ruth as one of four
women. But let us begin, following Kristeva's thought, from the
strangeness of the persecutor, then the messenger of the Anointed,
Saul/Paul: the „Jew of Jews“, a Roman citizen, came from the cultural
melting-pot on the borders of Asia Minor and Syria, from the Greek city
of Tarsus. Brought up in a Hellenistic environment, he received a
rabbinical education. In the multiplicity of his name he played his social
Jewish role with a Hebrew name, and his Greek part with a Greek one;
the cognomen Paulus indicates the connection with the converted
proconsul of Cyprus. In the Pauline polyphony there will sound
journeys, when the apostle addresses merchants, sailors, exiles and
women, turning a small sect into the ecclesia, a new kind of community
tearing itself away from laos (Greek community), since it is formed
from those who transcend national affiliation [4: 42]. Here is an
exemplum of Pauline universalism from his prison letters: „ye have put
off the old man with his deeds; and have put on the new man, which is
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renewed in knowledge after the image of him that created him: Where
there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision,
Barbarian, Scythian, bond nor free: but Christ is all, and in all.“
(Colossians 3, 9-11). The subjective and the universal are crosses for the
„summoned“ (the etymology of ecclesia) strangers in the „absolute
subject“, the Anointed. Furthermore, in the Gospel according to John
Jesus describes himself as a stranger on this earth: his followers „are not
of the world, even as I am not of the world“ (John 17, 16). Surrounded
by hostility, the Johannine community will find its home only in the
mansions of the „Father’s house“: „If ye were of the world, the world
would love his own: but because ye are not of the world, but I have
chosen you out of the world, therefore the world hateth you“ (John 15,
19).

Now it remains to let Kristeva speak: „Let us bow, in passing, to
Paul's psychological and political sensitivity. No one can forget the
excesses that the puristic and inquisitorial ecclesiastical institution
inflicted upon heretics, that new variant of strangers, throughout the
centuries. Nevertheless Paul's spirit would be seen again many times in
the history of Christendom. Thus, Augustine's „civitas peregrina“
advocated as the only state of freedom, against the state of oppression,
that of pilgrimage: tearing oneself away from places to accomplish
universal mutual assistance, but also tearing oneself away from any
identity (including one's own) in order to accomplish subjective
fulfilment in the boundlessness of „caritas“. The discovery of „savages“
from the Renaissance up to recent colonialism has shown the
narrowness and fragility of „caritas’s“ boundaries. The fact remains,
nonetheless, that lacking a more thorough analysis of the motivating
forces that control our ties to others and to our own otherness, the
Pauline and Augustinian messages remain a means of summoning
people of goodwill against xenophobia and racism, as is demonstrated
by the social activity in favour of immigration of Christian churches
today“ [10: 45].

Fundamentalists appropriate the labels of monotheisms and ally with
jingoism (or vice versa) only to produce an explosive mixture of
ideologies: a love/hate potion, which controls the people of „one and
only“ truth coupled with devised „blood ties“. Far from the exclusivity
and militancy of fundamentalisms, monotheisms share the ideas of
intertextual „holy writ“, the non-identical concept of God and the
human as well as the extolment of love. They contain a potential of
openness to the stranger, of cherishing „the widow, the orphan and the
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stranger“. Islam, about which Kristeva remains silent, proposes to „be
good“, „show kindness” not only to kith and kin, but also to travellers,
strangers (Koran 4, 38).

Julia Kristeva is convinced that it was religion which discovered the
inner, admitting at the same time that the prefiguration of this discovery
lies in the ideas of Stoic Scholarchs, who described themselves as
„citizens of the universe“, since their megapolis embraced Greeks,
Barbarians, freemen, slaves and the stars: it would not however have
embraced anyone without their, the Stoics', mind, and that is why it
turned out to be an autarchy. A possible cosmopolitanism may be
searched for in Kantianism. In his work Ideen zu einer allgemeinen
Geschichte in weltbürgerlicher Absicht [5], Kant defines the condition
of subjectivity: the human being is constituted by „social asociality“ (die
ungesellige Geselligkeit). Let us note the condensed oppositions joined
in the oxymoron of Kant. Duality and contradiction, an „antagonism“,
as Kant himself writes, is inscribed in subjectivity which does not
conform to Aristotelian identity (hypokeimenon). The inner tension
pushes us towards intersubjectivity and at the same time prevents from
it; social, we tend towards others, but on the other hand, contradict our
tendency (un-). Therefore the Kantian definition of the subject may be
placed between the optimist „human sociability“ of Montesquieu and
the belligerent pessimism of Hobbes.

Intersubjectivity is almost impossible: human being lives among
others whom he cannot bear, and simultaneously, as Kant points out,
cannot do without. Both Kant’s Ideen and Zum Ewigen Frieden [6]
describe the condition of ‘bearing, suffering, enduring each other’,
(neben einander dulden). Let us remember the telling etymology of
toleration: tolerare, „bear, stand“ suffer, endure’; likewise, according to
Kant the reciprocal process of dulden is ambiguous, plural: the negative
and the positive element of life with others combined.
Characteristically, more often than not one employs the verbs „bear“,
„stand“ negatively: „I cannot stand them“ rather then „I stand them“; is
this a sign of a dominant asociality? Consequently, we do not act
hospitality to, if I may paraphrase Arendt’s thought, our fellow-guests of
the world. Zum ewigen Frieden postulates hospitality, which Kant
motivates by the spherical shape of the earth.

The very title of Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in
weltbürgerlicher Absicht is telling: the adjective weltbürgerlich is to be
found here, „of the citizen of the world“, „cosmopolitan“. What is the
titular allgemeine Geschichte, „universal, general history“? Hannah



VI skyrius. EKOLOGIJA, POLITIKA, ETNINĖS VERTYBĖS

285

Arendt argues that „the thought of progress in history as a whole, and
for mankind as a whole, implies disregard of the particular and directing
one’s attention, rather, to the „universal“ (as one finds it in the title itself
of the „Idea of a Universal [General] History“) in whose context the
particular makes sense“ [1: 26]. However, to my reading of Kant, at
issue is an interaction of the singular and the universal, never the one
without the other, never the one priorized over the other. The
combination of the particular and of the general follows the dialectic of
„asocial sociality“ and stimulates creativity. It is here that taste - another
phenomenon of dual character - develops. Taste is seen by Kant as the
realm which is the most subjected to social consensus and, at the same
time, as an intimate, individual territory.

Kant projects his oxymoronic definition of subjectivity onto
international relations when Ideen bring the postulate of establishing a
Society of Nations (Foedus Amphictyonum). This is a projected
unprecedented reality of cosmopolitanism, which in Kant’s opinion is
difficult, mad, but inevitable. Zum ewigen Frieden introduces the idea of
a ius cosmopoliticum and of a federation, civitas gentium, of the globe.
Here, however, rather a preservation of differences than uniformization
would be encouraged. Differentiation is guaranteed by the plurality of
languages and religions. According to Kant, a simultaneous political
unification and a respect for differences would produce world peace.
The philosopher fuses the thought of Judaism, Christianity and the
Enlightenment (a thesis put forward by Rickert), and in my view it is his
cosmopolitanism, which is a prime and valuable example of this
synthesis.

Kant, Arendt and Kristeva start with their conceptualization of
equivocal subjectivity only to transpose the intrasubjective complexity
onto politics. They propose an entry into world history without effacing
human diversity: can one risk describing their idea as subjects-in-
process join a cosmopolitan confederation of elementary republics.
Even if I go too far in coupling the Jeffersonian system of wards
celebrated by Arendt with supranationalism, we deal with projects,
which transgress unitary solutions or Derridean différance and may
provide a remedy to dangerous extremisms. Would it be possible to
retain here the concept of citizenship, moving away from its reduction to
nation-state membership and returning to the Stoic „citizen of the
universe“ and Kant’s ius cosmopoliticum?

In the homage to her teacher and friend, Karl Jaspers, Arendt puts a
question mark after the term „citizen of the world“ [2: 81-94]. She
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warns against centralized power over the globe. At the same time,
however, she points to „a framework of universal mutual agreements,
which eventually would lead into a world-wide federated structure“. If
the Arendtian councils confederated globally?

It is easier to theorize the abuses of citizenship than to propose a
positive project of the open citizen of the world. However, pointing out
to limitations is in itself an attempt of reform. A monological,
identitarian citizenship based on nationality is out of the question not
only when faced with post-modern hybridisation, mestizaje or
multiculturalism. On the other hand, the „cosmopolitan self“ of Jeremy
Waldron is too much in the spirit of „anything goes“. In other words,
whereas the national citizenship is not inclusive enough, the post-
modern one is too inclusive. Why not opt for a compromise in the sense
of the Kristevan third way of subject-in-process. Likewise, taking into
account human complexity, ambiguity and conflicts, democracy is
heterogenous, processive, open-ended. Participatory or representative, it
cannot be unitary; therefore a „system of representation should not be a
pure expression of any single mode of trustee, interest, identity or any
other form of representation“ [11: 32]. Could a similarly plural idea of
citizenship, not reduced to one identity, but flexible and open to change
be founded?

Between the communitarian concept of citizenship [12: 125-127] and
an explosion of citizenship negation in postmodernism, I would place
the postulate of Kant. A remarkable continuation of it is Habermas’s
project of European civil society [3]. It accentuates the role of the public
opinion of communicative practices, which would enable the formation
of political will not only by governments, but also citizens. Defender of
modernity against postmodernist attacks, Habermas, is only too right to
plea for public opinion, product of the Enlightenment. Under
communism public opinion did not exist or was restricted to
underground, indeed private networking. In Eastern Europe it is alive
and well several years after the transformation, but not in full swing yet.
Nor is our „art of associating“ (Tocqueville). Even if public opinion is
active, it confines itself to the national cause, as these are the burning
issues of our practically newly founded nation-states. There is not
enough, if any, of a transnational public opinion in this region of
Europe: it does not involve citizens nor does it prepare ground for
forming our political will. But was it not this will and this restricted,
private public opinion, which - let us be cautious - contributed to the fall
of communism. With the absence of the enemy, it is hard to be a citizen:
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positive projects, including that of transnational civil society, do not
arouse emotions. Would such a civil society increase participation [7:
92]? Public thinking together with others is Kantian indeed.

It is not commerce and economic interest, which yield a transnational
community utilitarian, but a Kantian proposal or even imperative of a
ius cosmopoliticum. It would be tempting to reveal the history of ideas
behind the concepts of ‘national identity’ versus cosmopolitanism, and
of citizenship. Cosmopolitanism has roots in Biblical Prophets, Stoics,
Paul, republique des lettres, and, as I insisted before, Kant. Religion
discovers inner life and postulates „Love thy stranger“; the Prophets
foretell Messianic reconciliation and peace. Stoicism with its emphasis
on interiority constructs the idea of a „citizen of the universe“. The
Enlightenment introduces human rights, at least theoretically universal,
if they are not droits de l’homme et du citoyen.

If I am not a citizen, am I not a human being? The question
reconstructs the thought of Hannah Arendt who was speaking for the
rights of stateless and „displaced persons“ a propos of the Declaration
of the Rights of Man and Citizen whose formulations reserved the status
of humanity for citizens. Thus the Declaration of 1789 remained in its
historical moment of an emergent nationalism, but at the same time it
contained an appositional, universal statement; such is the interpretation
of a continuator of Arendt, another exile from totalitarianism, Julia
Kristeva. In contrast to the tradition of Edmund Burke who accused the
Declaration of abstractness and authored the dagger-scene in the House
of Commons, she defends the formulation of human rights in the French
Revolution and in general the Enlightenment against the Frankfurt and
postmodernist accusations of its ideology as a generator of
authoritarianism (Adorno and Horkheimer’s theses sharpened in
postmodernist compilations). In the spirit of the Declaration human
rights are not confined to one and only community, but belong to both
citizens and strangers, „us“ and „them“ alike. In the instant of a „victory
of the nation over the state“ (Arendt) then, an inclusion of each and
every human being is implied. In the thought of the Enlightenment an
intuition surfaces that our subjectivity is plural, equivocal and
heterogeneous, and that it comprises alterity: the stranger is within me -
thus the universalism of the Enlightenment mixes with the recognition
of otherness. If we recognize ourselves as strangers, we appreciate the
strangers around us, instead of persecuting and adapting them to the
norms of our own repression. This is a culture of polylogue, pertinent to
the culture of peace - or rather the lack of it - nowadays.
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GLOBALIZATION: CULTURE OF PEACE,
KNOWLEDGE SOCIETY, TOLERANCE

Summary

This monograph represents problems, related to the challenges of
globalization, the knowledge-based society, the polylogue of cultures,
the relationship between tolerance and civic awareness. The authors
searched for the philosophical foundations of culture of peace and
consider the importance of a scientific approach for solving
contemporary problems in the process of the fast globalization. The
book analyses the future of the nations in the global society, danger of
globalization and identity of cultures, the impact of the information
technologies to the global culture, the limits of tolerance, peaceful
international coexistence and culture of peace as the basis of a new
paradigm of thinking as well.

Culture needs only peace is the phrase that ran through many of the
considerations. The world needs global peace because the time has
come to choose life rather than to fight for life. Questions are inquired in
the book how to progress from the culture of war currently thriving
around the world to a culture of peace. It is reflected whether war is
universality, a universal law. Is man biologically condemned to battle?
If „wars begin in the minds of men“, as stated in the preamble of the
UNESCO Constitution, it is in the minds of men that a culture of peace
can begin. If you want peace, create peace. The price of war is high, but
mankind is used to paying this price. The price of peace is also high, yet
nobody wants to pay or even to know what it is. So a model for a culture
of peace should be designed first of all. And this is the job for scientists.
Chapter I CULTURE OF PEACE AND CIVIC SOCIETY IN THE
PROCESS OF THE GLOBALIZATION expressed deep concern about
the raising of a civil society. What is a citizen worth in a world that is
becoming global and cosmopolitan? Is civic awareness a necessary and
pursuable value? In order to survive, any nation has to utilize its civic
resources, to develop a civic conscience. Do we become citizens of the
world only to the extent that we become citizens of Lithuania? In the
global society, the future belongs only to those nations that have a good
educational system and cherish their culture.

In Chapter II ON THE AGENT OF GLOBALIZATION the
globalization is regarded as a multiple objective world-wide process



290

caused mainly by the development of information technologies and
influencing vast areas of social life. The process is expected to provide
the new perspectives of scientific, economic and cultural development.
On the other hand the effects of it are supposed to threat the traditional
patterns of personal and national identities. Especially, as these effects
are accompanied by the process of emancipation of individuals from
many traditional dependencies upon family, relationship, community,
weakening thus such fundamental dependencies as nationality and
citizenship. At the same time the new kinds of dependencies are
emerging. As a result the, relations of individuals and communities are
characterized by the process of increasing individualization.

At the same time the influences of the globalization are overlapping
with the consequences of the Soviet occupational rules, which pursued
the politics of destruction of the traditional Lithuanian identity both on
the level of nationality and citizenship. The normal relation between
individual and community was also distorted and as a result we
inherited from the Soviet time a sort of injured personality and
destroyed community. Therefore our society nowadays is facing
challenges both of the globalization and of the Soviet inheritance. The
restoration of identities based on the normal personality and community
relations could help significantly to cope properly with the hardly
foreseeable influences of the globalization.

In the section Globalization: Danger of the Economic
Fundamentalism is argued that definition and interpretation of
globalization as the process of global liberalization of economic links
does not adequately represent the real process, which takes place
nowadays. In our view globalization is multidimencial process, which
encompass three big aspects of global life - biological, material and
social existence. Only balance between these aspects can guarantee
sustainable economic development globally, nationally and individually.
Not only private goods, but public goods and natural goods are thereby
important. Otherwise the danger of economic fundamentalism emerges.

The section On the Agent of Globalization is up for analyzing of the
process of globalization, which requires a new historical agent if it is to
be regarded as something more than simply another, more advanced
stage of modernization. If it is to be an overcoming of the modern age
and a step towards its transcendence, globalization must introduce new
principles for the organization of social life on a universal scale. It
otherwise constitutes merely the final stage of modernization in which
there would be nothing principally new, only old forms being realized
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on a much larger scale. In such circumstances, a culture of peace cannot
come to take the place of an existing culture of force and violence. The
globalization project, as it has been generally conceived in terms of
extending the space of existing social spheres such that they encompass
the whole globe, is not post-modern. It is rather thoroughly modern, and
the most modern of all existing projects.

Chapter III KNOWLEDGE AND SCIENCE IN THE
CONTEMPORARY FIELD OF INFORMATION introduces the
general principles for understanding the sudden growth of information
society and informs about the specificity of development of information
society in Lithuania.

The key question is how far populations are on their way to
participation in the information paradigm? First, creating the
infrastructure of the information society will lead to an increased
cultural segregation of the poor countries and the poor people. Second,
the global culture will suffer erosion because of expansion of
standardized culture.

The new tools of communication and information are neutral
instruments. Only promotion of the equal access to the new information
and communication technologies can guarantee the right of every
individual to seek, to receive and to impart information and ideas. The
question arises about the welfare state and the quality of life of its
inhabitants.

Another question, essential for the world community discussing in
the section Knowledge Society in the Contemporary Social Cognition,
concerns the development of information technologies and its possible
consequences. Author is worried about the contribution of new
technologies to global culture and the related threat of the destruction of
cultures. Furthermore, the ambiguous relationship between information
technology society and the knowledge-based society is discussed.
Scientist is mostly concerned about the education of the members of a
new society, as long as only a prepared and educated individual may
participate in the development of information culture.

In the monograph attention is drawn to the benefit of e-government
to society.

The section Historical Studies in the Information Field presents a
discussion of the concept of modern scientific information. The
importance of experience of science information dissemination to the
today’s culture is emphasized. The problems are revealed of Lithuanian



292

studies, which participate in the interaction with sciences and
information processes.

In the section Interface of the Information and Legal Society at the
Era of Globalization information society is qualified as a mandatory
factor of quality manifestation of a modern state. The rule of law may
only be enforced through civil society, whose quality of self-expression
is related to information technologies. An access for everyone to use
information technologies ensures a plentiful and rapid appearance of
new societal relations.

Focus of attention in Chapter IV TOLERANCE AND
UPBRINGING OF THE CIVIC SOCIETY encompass several aspects
of building the civic society and promoting it’s most relevant values:
mutual understanding, pluralism, tolerance, forgiveness, civility, culture
of dialog and peace. Altogether some statistical research data were
discussed and the urge of adequate up-bringing policies was
emphasized.

Tolerance might be held the number one value of the plural
democracy. It’s still important to develop understanding of this political,
social, moral and legal notion. The research disclosed that some 50% of
young Lithuanians understand tolerance well enough but the rest of
them are tended to authoritarian, and one third part of them - also to
dogmatic way of thinking. Among preconditions to foster tolerance of
young people could be relevant education and formation of
psychological and sociopedagogical climate for students’ better self
understanding and self realizing altogether with experiencing more
humane relationship with adults and peers.

Thus some positive changes in the process of the socialization of
young people can be foreseen while analyzing their value orientation
changes during 1998-2001 survey. It was found that attitudes toward
spiritual values pass some statistically significant changes and may be
correlated with emotional experience and practical behavior of the
students.

Process of globalization has made an essential impact to all fields of
social life and hence most processes in political, economical and
sociocultural spheres must be analyzed as interrelated  (net-functioning).
That would be the most relevant method to look for new means and
ways to prevent new technologies of crimes, to help people to discover
and to define their contemporary identity, to develop personal and social
values of dialog, forgiveness, openness for positive changes, mutual
assistance and collaboration.
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Creation of the modern civic society can not skip relevant personal
and social ethics issues. Although contemporary life is full of the
changes, new threats, risk and uncertainty, some constant commonly
agreed moral, legal and pragmatic landmarks must be found. The very
complicated and unstable reality invoke new ethics (the „click-times“
ethics) and challenge looking for revised criterions for the specific fields
of various pressing problems like further development of multicultural
democracy, rearranging the system of education, limits of new industrial
technologies, medical ethics, etc.

Chapter V GLOBALIZATION-DEMOCRATIZATION-SECURITY
deals mainly with the influence of globalization over the social sphere,
ecology of culture, national security as well as impact of globalization
on the democratization process.

While the effects of globalization upon economics and culture are
both positive and negative, globalization is mainly a negative
phenomenon when assessed from social point of view, since social
market economy is abandoned, attempts are made to dismantle
individual parts of the Welfare States, and a large part of social security
is privatized. Globalization in the social sphere actually leads to the sole
social policy model - a marginal model, which encourages globalization,
with the majority of the population kept separate from financial
resources and better education, health and social security, rather than
globalization, which is beneficial for the chosen ones. Activities of
global institutions are of great importance for globalization. Negative
effects of globalization may only be solved down by turning it towards
sociality.

National identity, terrorism, migration, undeveloped countries are the
main challenges of globalization to security. Regional integration is
more characteristic for current world, because in the international space
is difficult to struggle against clash of Western and Islam civilizations. It
is the main preclusion for development of globalization. If states or
nations want to survive, they have to respond to the main challenges of
globalization to national security.

The section Support for Democratic Institutions in the Globalizing
World explores the prospects of democratization, in particular, the
trends of political support for democratic institutions in the globalizing
world. The positive impact of globalization on the democratization
process is discussed. The section demonstrates the effects of
globalization on changing patterns of political support, proving the
empirical evidence of the declining trust in political authorities and
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decreasing satisfaction with the regime performance in different
countries, and examines the implications of these changes for
democracy.

The section Scenario Forecast for Lithuanian Societal Security to
Year 2100 describes the threats to Lithuania’s survival as a national
entity in the 21st century. These threats are: degeneration of native
language, decreasing population, migration, globalization,
internationalization of culture, and destructive ideologies negating
cherished values. However, all is not lost because good ideas do emerge
that can save the day. History has unexpected events and people
affecting it.

VI. Chapter ECOLOGY-POLICY-ETHNIC VALUES analyses an
urgent need to secure the freedom of future generations to sustain their
lives on our planet - the main task of our generation in all the countries
of contemporary world. The global nature of ecological threats calls for
the widest possible cooperation by all countries and their participation in
an effective and appropriate international response, in accordance with
their common but differentiated responsibilities and respective
capabilities and their social and economic conditions.

From the standpoint of synergetic paradigm globalization is normal
and an inevitable phenomenon. The present civilization can only survive
relatively stable and dynamic in this process if „globalization“ does not
become „unification“. It happens because „just variety makes variety“.
Lithuanian nation is affected by globalization process not less than other
nations. The guarantee of survival of any nation is active participation in
these processes while integrating in the world culture and at the same
time keeping to its own culture and disseminating.

The section Ethnicity and Paganism in the 21st Century looks at the
dynamics of ethnic culture and the possibilities of reconnecting with
cultural roots for a more progressive and spiritual and less
depersonalized and anxious future.

The section Cultural Pluralism, Toleration and Cosmopolitanism:
polylogos in Political Philosophy analyzes and interprets the problems
of polylogos as a driving force behind the pluralism of subjectivity and
politics. An examination of the postulates of cultural pluralism,
toleration and cosmopolitanism is pertinent not only to the history of
ideas, but also to political life, particularly the culture of peace today.
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