
Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) 
istorikas prof. dr. Juozas Skirius pernai 
išleistoje monografijoje „Lietuvos valdžios 
ryšiai su JAV lietuviais 1926-1940 metais: 
suartėjimo kelių paieškos“ pasakoja apie 
Lietuvos ir išeivijos itin komplikuotų 
santykių raidą, bando atkreipti dėmesį 
į tai, kokį poveikį JAV lietuviai padarė 
Lietuvos vidaus ir užsienio politikai. 
Autorius ne tik žvelgia į praeitį, bet ir 
svarsto, ko galime pasimokyti iš jos. Pasak 
mokslininko, kaip tada, taip ir šiandien 
Lietuvos vyriausybės ir visuomenės tikslai, 
siekiai išeivijos atžvilgiu panašūs, tad ir 
sprendimai, priemonės tiems siekiams 
įgyvendinti taip pat turėtų būti panašūs.

- Emigrantų įtaka Amerikoje labai 
praverstų ir šiandien, pasikeitus aukš-
čiausiai JAV valdžiai ir jos strategijai. Ar 
aukščiausiame Amerikos valdžios ešelo-
ne yra žmonių, kurie galėtų daryti povei-
kį, naudingą Lietuvai? - klausėme prof. Juo-
zo SKiRiaUS.

 Visais laikais išeivijos vaid muo, šiuo 
atveju politinis, buvo reikalingas ir reikšmin
gas. Visuomet išeivijos vadovai rasdavo įta-
kingų JAV politikų, visuomenės veikėjų, kurie 
pasisakydavo Lietuvos naudai. Gana plačius 
ryšius su JAV politiniu elitu turi lietuvių se-
nosios išeivijos palikuonys - Lietuvos vyčiai. 
Tai prieškario, pirmosios lietuvių emigrantų 
bangos anūkai ir proanūkiai. Jie jau nebekalba 
lietuviškai, bet širdimi jaučiasi lietuviai, dai-
nuoja lietuviškas dainas, šoka tautiškus šo
kius. Jų protėvių gimtinė - Lietuva, jiems - 
antroji Tėvynė. Jų palikuonys JAV Kongrese 
Richardas Durbinas ir Jhonas Šimkus yra pa-
tys tikriausi Lietuvos balsai šioje valdžios įs-
taigoje. O kiek dar yra mus palaikančių ne 
lietuvių kilmės senatorių ir kongresmenų. Su 
jais palaiko ryšius ne tik mūsų diplomatinių 
ir konsulinių įstaigų darbuotojai, bet ir išeivių 
organizacijų, ypač JAV lietuvių bendruome-
nės, vadovai (vyksta susitikimai, kviečiami į 
renginius, vyksta susirašinėjimas ir pan.). Rei-
kia prisiminti, kad JAV lietuviai - JAV piliečiai. 
Jų balsai reikalingi politikams. Skaičiuojama, 
kad lietuvių išeivija ir jų palikuonys sudaro iki 
1 milijono JAV gyventojų. O tai nemažas rin-
kėjų skaičius. Santykinai pagal tautos dydį 
lietuvių išeivija priklauso prie gausiausių dias-
porų po airių, žydų, armėnų, graikų.

- Kalbama, kad reikia sugrąžinti į Lie-
tuvą po visus kraštus pasklidusius lietu-
vius, bet niekas neanalizuoja, kiek tai 
realu. Ar emigracijos priežastys ir prie-
monės grąžinti emigrantus į gimtinę ap-
tariamos su akademine bendruomene?

 Man asmeniškai atrodo, kad tai daugiau 
retorika. Pirmiausia reikia pagalvoti, kodėl iš 
Lietuvos išvyksta jos gyventojai. Pagrindinė 
priežastis - ekonominė. Dauguma emigruoja 
ieškodami darbo, didesnio atlyginimo, geres
nio gyvenimo. Kol kitose šalyse bus geriau 
nei Lietuvoje, emigracijos nesustabdysime. 
Kiek teko bendrauti su mūsų naujaisiais išei-
viais, beveik visi pažymi užsienio ekonominį 
naudingumą. Yra ir kitų išvykimo priežasčių: 
studijuoti užsienio universitetuose (jau tapo 
jaunimo mada), kitus iš Lietuvos veja valdžios 
nesiskaitymas su savo piliečiais. Biurokratinio 
aparato spaudimas bei sunkios sąlygos pradė-
ti savo verslą - moralinės priežastys. Yra ir 
meilės emigracija bei bėgimas nuo savo veik-
los pasekmių (siekiant išvengti atsakomybės 
ir pan.). Dauguma sako, gal grįš į Lietuvą, kai 
sulauks vakarietiškos pensijos. Yra ir tokių, 
kurie uždirbę pakankamai pinigų galvoja apie 
savo verslą Lietuvoje, kiti planuoja kukliau - 
grįžę įsigyti namą ar butą, gyventi ir dirbti 
Tėvynėje. Pajutus ekonominius pranašumus, 

svajonės sugrįžti tirpsta. Gana greitai įsigyja 
nekilnojamąjį turtą Didžiojoje Britanijoje, Ai-
rijoje, JAV, Norvegijoje ar dar kur nors kitur 
ir Lietuva tampa tik trumpalaikių apsilankymų 
pas artimuosius kraštu. Ką gali Lietuvos val-
džia pasiūlyti mūsų išeiviams? Patrauklaus - 
nieko. Kaip bandyti stabdyti emigraciją? Kuo 
skubiau kelti atlyginimus įvairiose veiklos sfe-
rose, sudaryti geresnes sąlygas jaunimui stu-
dijuoti Lietuvoje. Įsidėmėtina, kad daugiau 
kaip 90 proc. visų išvykusiųjų studijuoti pa-
kliūva į vidutinio ir prastesnio lygio universi-
tetus bei koledžus.

Emigracijos, ypač šiuolaikinės, klausimais 
domisi Vytauto Didžiojo universiteto istorikai 
ir sociologai. Ten net yra įkurtas Lietuvių išei-
vijos institutas. Mokslininkai atlieka tyrimus, 
rengia konferencijas, rašo straipsnius ir kny-
gas, o kartu generuoja išvadas ir rekomenda
cijas. Kiek tai veikia mūsų valdžios (Seimas, 
Vyriausybė) sluoksnius, kurie tiesiogiai atsa-
kingi išeivijos klausimais, domisi emigracijos 
politika, sunku pasakyti. Neteko girdėti, kad 
valdžia būtų užsakiusi konkretų tyrimą. Pats 
faktas, kad minėto instituto tęstinis mokslinis 
leidinys (du kartai per metus) „Oikos“ vos 
gyvuoja, neturi paramos, daug ką sako.

- Kuo skiriasi senieji lietuvių kilmės 
emigrantai nuo mūsų laikų emigrantų? 
Ką vieniems ir kitiems reiškia Tėvynė?

- Senoji išeivija jau stipriai suleidusi savo 
šaknis toje žemėje, kurioje praleido didžiąją 
gyvenimo dalį. Kartą vieno JAV lietuvio se-

nuko paklausiau, kodėl negrįžo į Lietuvą po 
nepriklausomybės paskelbimo, nes visą laiką 
išeiviai ir jis pats kovojo už nepriklausomą 
Lietuvą. Kiek pastebėjau, klausimas buvo ne-
patogus. Bet atsakymą gavau. Senukas palin-
gavo galvą klausdamas, kas jo laukia Lietuvo-
je. Artimiausi žmonės išmirę, o jų vaikai gana 
nutolę. O jo vaikai ir anūkai gimė Amerikoje 
ir iš šios savo Tėvynės nesiruošia niekur vyk-
ti. Taigi jo artimieji čia, Amerikoje. Lietuvai, 
kaip jo ir tėvų gimtinei, likę tik dideli senti-
mentai. Jis Lietuvai paaukojo daug - ne tik 
pinigų (remdamas lietuviškas organizacijas, 
siųsdamas siuntinius giminėms į Lietuvą), bet 
ir savo laisvalaikį darbuodamasis lietuviškoje 
veikloje. Tai darė ir daro senieji išeiviai - Lie-
tuvos vyčiai, dipukai, jų palikuonys. O naujo-
sios kartos emigrantai (JAV jie vadinami tary-
bukais) dar nėra visiškai integruoti naujuo-
siuose kraštuose, didžioji dalis dar nėra tų 
šalių piliečiai, jiems Lietuva - tai dar gyvi tėvai 
ir seneliai, palikti vaikai, broliai ir seserys. 
Progai pasitaikius, jie parvyksta atostogų, 
šiaip apsilankyti. Atvykę piktinasi mažais už-
darbiais ir didelėmis kainomis Lietuvoje, pa-
burnoja prieš didžiulius ir neteisingus atlygi-
nimų skirtumus (valdžios sluoksniuose ir įvai-
riose įstaigose). Ir tiek. Aukojimo tradicija dar 
nėra plačiai paplitusi tarp naujųjų išeivių. Sta-
žuočių metu JAV man dažnai tenka išgirsti 
senosios kartos veikėjų skundų, kad naujieji 
emigrantai neaukoja organizacijoms, bažny-
čiai, neprenumeruoja lietuviškų laikraščių, 
nenori dalyvauti lietuviškoje, ypač kultūrinė-

je, veikloje. Tai nėra visiška tiesa. Po truputį 
reikalai gerėja - ekonomiškai sutvirtėję nau-
jieji lietuviai jau plačiau atveria pinigines, lei-
džia savo vaikus į šeštadienines lietuviškas 
mokyklas, vis labiau įsitraukia į chorų, šokių 
ratelių, lietuviško teatro veiklą, aktyviau da-
lyvauja tautinėse ir religinėse šventėse. Vy-
resnioji karta, aišku, norėtų spartesnių rezul-
tatų. Jie dažnai primena, kad jiems po karo 
buvo sunkiau susitvarkyti su savo buities 
prob lemomis, o naujai atvykusieji labai greitai 
nusiperka namus, įsigyja gerus automobilius. 
Vyresnieji visą laiką aukojo iš savo sunkiai 
uždirbtų skatikų, o naujieji, greitai praturtėję, 
nesistengia prisidėti prie lietuvybės palaiky-
mo. Bandydavau paaiškinti, kad pokarį buvo 
visiškai kitos sąlygos.

Lietuva okupuota, o jie patys  politiniai 
emigrantai, tuo metu naujieji ateiviai siekia 
užsidirbti, įsitvirtinti, padėti artimiesiems Lie-
tuvoje, lietuvišką veiklą remti pradėsią vėliau. 
Aišku, kad ne visi, nes ir ne visi JAV lietuviai 
rėmė Lietuvos reikalus pokariu.

- Patriotizmo pavyzdžiu galime laiky-
ti 1951 m. žuvusį partizanų vadą Juozą 
Lukšą-Daumantą. 1947-1950 m. jis buvo 
Lietuvos partizanų diplomatu užsienyje, 
bet, palikęs patogų gyvenimą, grįžo į Lie-
tuvą tęsti kovos, net ir žinodamas, kad 
ši kova beviltiška. Kas yra patrio tizmas 
šių dienų jaunimui?

- Jūsų minimas patriotizmo pavyzdys tikrai 
geras. Tokių kaip Juozas Lukša buvo ne vie-
nas. Jie buvo kariai, jie privalėjo paklusti 
sprendimams, nors patys, įkvėpti meilės Tė-
vynei, pasirinko tokį kelią. Nepasakyčiau, kad 
mūsų jaunimo patriotizmas silpnėja. Gal tik 
nėra pakankamai priežasčių pasireikšti patrio-
tizmui. Ar tai ne pat riotizmas, kai mūsų jau-
nuoliai, ir net merginos, savanoriškai stoja į 
Lietuvos kariuomenę? Tokių - tūkstančiai. 
Užsiminus studentams, ar jie iš Lietuvos pa-
sitrauktų, jei Lietuvai kiltų pavojus, dauguma 
nuoširdžiai sako, kad liktų ir gintų Tėvynę.

- Žinios, kurias iš mokyklos išsineša 
mokiniai apie valstybei reikšmingus įvy-
kius - emigraciją, trėmimus, pokario ko-
vą, yra gana blankios ir anaiptol neska-
tinančios vertinti brangiausia - Tėvynę. 
Gal reikėtų keisti požiūrį į mokymą, va-
dovėlius?

- Deja, mūsų vadovėliai vis labiau darosi 
orientuoti ne į Lietuvos pilietį, o į Europos 
pilietį. Ne tik visuomenė pastebi, bet ir vado-
vėlių ekspertai pabrėžia, kad vis mažiau dė-
mesio skiriama Lietuvos istorijai, reikšmin
giems Tautai įvykiams. Vienas ekspertų juo-
kaudamas pastebėjo, kad Vytautas Didysis 
paminėtas vieną kartą, o Brežnevas - tris kar-
tus. Formuojasi nuomonė, kad mokiniai per 
istorijos pamokas per daug perkrauti faktine 
medžiaga, kad jos nereikia, o reikia mokyti 
mokinius mąstyti, patiems susirasti medžiagą. 
Bet ar tai tikrai pats teisingausias kelias? Ką 
išmąstysi, jei neturėsi kuo remtis? Viskas tu-
ri būti protingai suderinta: ir svarbiausių Lie-
tuvos istorijos žinių apimtys, ir mokėjimas 
jomis naudotis. Pagarbos sulaukia tie žmonės, 
kurie daug žino. Jie vertinami kaip išsilavinu-
sios, gilios erudicijos asmenybės. Mums, ma-
žai tautai, reikia tokių savo piliečių. Man pa-
vyzdys - moksleivių istorijos olimpiados da-
lyviai. Savo kolegoms sakau, kad šiuos moki-
nius visus reikėtų priimti studijuoti istorijos 
mokslų. Iš jų išeitų puikiausi istorijos moky-
tojai ir mokslininkai, valstybės ir visuomenės 
veikėjai - tikri patriotai ir savo Tėvynės my-
lėtojai, o ne migrantai į neaiškius užsienio 
universitetus.

Kalbino Dalia BYČiENĖ

Kiek išeiviai iš Lietuvos tebėra lietuviai?
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apie tai prie ŽaLGiRiO Na-
CiO NaLiNiO PaSiPRiEŠiNimO 
JUDĖJimO apskritojo stalo disku-
tavo Registrų centro direktoriaus pa-
vaduotojas arvydas BaGDONaVi-
ČiUS, Nepriklausomybės atkūrimo 
akto signataras Egidijus BiČ-
KaUSKaS, buvęs Seimo pirminin-
kas, laikinai ėjęs ir prezidento parei-
gas, buvęs Seimo Nacionalinio sau-
gumo ir gynybos komiteto pirminin-
kas artūras PaULaUSKaS, buvęs 
Seimo informacinės visuomenės plė-
tros komiteto, Seimo valdybos narys 
ir Seimo vicepirmininkas mindau-
gas BaSTYS. Diskusiją vedė žalgi-
rietis Gediminas JaKaVONiS.

G.JAKAVONIS: Popierinių 
dokumentų nebėra. Gerai tai ar 
blogai?

A.BAGDONAVIČIUS: Pra
dėčiau nuo pajuokavimo. Priprato-
me rodyti popierinį pažymėjimą ar 
liudijimą. Tai turbūt galima pasista-
tyti kompiuterį ar planšetinį kom-
piuterį  ir parodyti, kad registruose 
mes jau pakeitėme kokį nors sta-
tusą ar turime kažkokį pasikeitimą.

Tas perėjimas žmonėms yra ga-
na sudėtingas. Popierius tampa 
elektroniniais dokumentais.

Dabar, jeigu turime pažymėjimą 
rankose, o jo reikia kitoms institu
cijoms, mums reikia nešti tą doku-
mentą. Jeigu jis yra elektroninis, jo 
nešti nebereikia. Institucija gali pri-
sijungti ir gauti informaciją. Gimė, 
mirė ar susituokė, ta informacija iš 
karto atsiduria registruose.

Žmogus gali atsispausdinti išrašą 
ir nunešti, jeigu kas negali prisijung
ti. Kiekvieną kartą bandome įdiegti 
kokią naują paslaugą. Žiūrime, kiek 
institucijų yra nepasiruošusių, kiek 
negali prieiti prie informacijos.

Mirties liudijimai elektroniniu 
būdu yra tarsi palengvinimas. Bet 
mes suprantame, kad ne visos ka
pinės turi kompiuterius. Bandome 
optimizuoti, kad mažiau liktų po-
pierinių dokumentų.

Mirties atveju iki šiol būdavo 
du dokumentai. Dabar palikome 
vieną - medicininę pažymą, kurioje 
užfiksuojamas mirties faktas. Ir ga-
li tvarkyti visus reikalus. Nereikia 
pasiimti antro dokumento  mirties 
liudijimo, nes jis automatiškai su
formuojamas, tie įrašai atsiranda.

Rankose nebeturi kažkokio do-
kumento, knygelės. Gal psicholo-
giškai žmones tai ir veikia. Bet ap-
siprasime, visa tai bus normalu.

Turbūt praėjo penkeri metai, 
kai pasikeitė situacija dėl nekilno-
jamojo turto. Irgi iš pradžių buvo 
keista. Nueini pas notarą, įformini 
pirkimo ir pardavimo sutartį ir iš-
eini tuščiomis rankomis. Buvęs sa-
vininkas tau atiduoda raktus ir tu 
jau kaip ir savininkas. Neturi nei 
sutarčių rankose, nei spalvotų pa-
žymėjimų. Bet žmonės apsiprato 
ir visiems normalu. Hipoteka su
tvarkoma, nereikia niekur vaikš
čioti. Registrų centre nebėra žmo-
nių, laukiančių užregistruoti turto.

G.JAKAVONIS: Bet ar tai 
pažanga? Provincijoje ne visi 
kompiuterius turi. Galų gale 
gyvenu tokioje vietoje, kur in-
terneto nėra.

M.BASTYS: Praeitoje kaden
cijoje man teko vadovauti Seimo 
Informacinės visuomenės plėtros 
komitetui. Jis buvo įsteigtas 2001 
metais. Deja, praeitais metais pa
siūlyta šį komitetą naikinti.

Mano įsitikinimu, buvo padary-
tas neteisingas žingsnis. Socialde-
mokratų frakcija jam prieštaravo, 
nes matėme, kokia tai svarbi sritis.

Lietuvoje yra geras informacinis 
ryšys, spartus greitis. Šiuo aspektu 
pirmaujame pasaulyje, esame antro
je trečioje vietoje. Kad ir kur važiuo-

tum, turėdamas išmanųjį telefoną, 
gali prisijungti prie interneto.

Notaras šiandien formina doku-
mentus ir nereikia nieko nešiotis. 
Yra prisijungimai, yra elektroninė-
je erdvėje visa informacija. Taip 
taupomas laikas, pinigai. Žmogui 
tikrai labai patogu.

Kai pradėjome naudoti elektro-
ninę bankininkystę, irgi pradžioje 
buvo skeptikų, tam tikro nepasiti-
kėjimo. Šiandien turbūt daugelis 
neįsivaizduoja, kaip būtų galima 
apsieiti be elektroninės bankinin-
kystės. Labai puikiai galima sekti 
savo pajamas ir išlaidas.

Elektroninių paslaugų tik dau-
gės. Dar praeitoje kadencijoje buvo 
sutarta, kad visi registruoti infor-
maciniai ištekliai bus konsoliduoti 
į keturis. Mano įsitikinimu, galėtų 

būti ir vienas informacinių išteklių 
centras. Taip būtų taupomas laikas 
priimant sprendimus ir lėšos.

Vis daugiau žmonių įgyja įgūdžių 
naudotis informacinėmis technolo-
gijomis. Daug yra kalbų dėl elektro-
ninių receptų. Kai kurios ligoninės, 
poliklinikos tai yra perėmusios ir ši 
sistema puikiausiai veikia.

Jei žmonės nori gauti elektro-
ninį receptą, pakanka pasiskambin-
ti ar parašyti žinutę, kad baigėsi 
kompensuojamieji vaistai. Nereikia 
stovėti eilėje, nereikia rūpintis, ka-
da bus išrašytas receptas.

E.BIČKAUSKAS: Tai, kas 
kalbama, iš tikrųjų yra naudinga ir 
reikalinga. Visus duomenis reikia 
konsoliduoti taip, kad kiekviena 
valstybės institucija, nevargindama 
piliečio, galėtų susirinkti reikiamą 
informaciją. Pilietis, atėjęs į tam 
tikrą įstaigą, galbūt net nežino, ko-
kia pažyma jam reikalinga.

Dėl popierinių pažymų. Jeigu 
man reikės kreiptis į kažkokią ins-

tituciją, galų gale apmąstyti, ar man 
kreiptis, ar ne, man reikalingos ati
tinkamos datos. Reikia žinoti, kada 
aš susituokiau, kada man gimė vai-
kas. Vargu ar aš, paprastas pilietis, 
visą man reikalingą informaciją ga-
lėsiu gauti savo kompiuteryje. Aš 
net nekalbu apie tradicijas.

Dėl technikos lygio kilimo. At-
rodo, pakankamai patogu gauti rei
kiamą informaciją. Bet galas žino, 
kaip toliau vystysis mūsų technika.

Kelių policija sustabdžiusi prašo 
pateikti vairuotojo pažymėjimą. 
Tarkim, turi visus asmens doku
mentus, bet fiziškai neturi vairuo-
tojo pažymėjimo, nors teisę vairuo-
ti turi jau 30 metų. Turbūt ir dabar 
gali būti už tai nubaustas. Tai kam 
reikia kelti tokią problemą? Kelių 
policininkas dviem mygtuko pa
spaudimais gali sužinoti, ar tu turi 
vairuotojo pažymėjimą, ar jo neturi.

Esu už tai, kad kiekviena vals-
tybės institucija netampytų piliečio 
ir nereikalautų, kad jis iš vienos 
įstaigos keliautų į kitą.

Bet ar visiškai reikia atsisakyti 
popierinių dokumentų? Yra tradi-
cija. Kad būtų sprendimo priėmimo 
galimybės, pilietis turi žinoti, kada 
baigė aukštąją mokyklą ir panašiai.

G.JAKAVONIS: Jei nori pa-
pildomo popierinio varianto, tu-
ri mokėti 2,9 euro.

E.BIČKAUSKAS: Svarbu, 
kad tai nebūtų pasipinigavimas. At-
simenu, kaip buvo suregistruoti 
visi dujiniai ir kitokie šaunamieji 
ginklai. Drąsiai galiu pasakyti, kad 
tai buvo valstybės pasipinigavimas. 
Turiu, rodos, tris ar keturis. Ir su-
mokėjau didelę sumą pinigų už pa-
žymėjimą, kuris iš principo nerei-
kalingas. Ar tai atsiliepė nusikals-
tamumo išaiškinamumui, aš labai 
abejoju. Bet policija vien už tai ga-
vo atitinkamas milijonines lėšas.

G.JAKAVONIS: Nuvažiavęs 
į užsienį, viešbutyje pasakyk, 
kad neturi paso. Vargu ar kas 

iš administratorių landžios in-
ternete, ieškos, kas tu toks, jei-
gu pasakysi tik pavardę.

A.PAULAUSKAS: Gyvename 
pereinamuoju laikotarpiu. Popieri
nis dokumentas mums yra prisimi
nimas, nostalgija. Bet aš žiūriu į 
savo sūnų. Du kompiuterius kiek-
vieną dieną pasistatęs, ką tik nori 
iš ten ištrauks, ką tik nori paims.

Pats prieš kažkiek metų, kai 
skridau, negavau popierinio bilieto. 
Net nejauku buvo, kaip aš ten pra-
eisiu, kaip mane praleis. Mobilųjį 
telefoną parodžiau ir nuėjau.

Yra e.sveikata, e.vyriausybė, 
e.statyba, paslaugų ratas labai išsi-
plėtęs. Registrų centras yra surašęs 
tokį žemėlapį. Gali įėjęs pasižiūrėti 
visus savo kaimynus, kokias jie tu
ri teritorijas, kokius žemės sklypus. 
Visos Lietuvos mastu gali viską iš-
siaiškinti. Tai yra patogu.

Elektroninių erdvių plėtimasis 
neišvengiamas. Tam yra labai daug 
išleista europinių, biudžeto pinigų, 
milijonais galima skaičiuoti.

Man visada kildavo klausimas, 
kiek visos informacinės sistemos 
yra apsaugotos. Policija, prokura
tūra, teismai iš esmės nebegauna 
popierinės bylos. Viskas perduoda-
ma ir pildoma elektroniniu būdu.

Visada kildavo klausimas, o 
kiek yra galimybių įsiterpti į tą sis-
temą, pakeisti detales, pavardes. 
Man atrodo, dar nėra pakankamai 
dėmesio saugumo aspektui.

Priėmėme Kibernetinio saugu-
mo įstatymą. Ten netgi buvome 
įrašę, kad Vyriausybė turi numaty-
ti kritinės infrastruktūros objek-
tus. Buvo nustatyti labai trumpi 
terminai, iki šiol tų patvirtintų da-
lykų nėra. Nors jau nežinau, kiek 
ministrų pasikeitė.

Mes netgi neturime valstybei 
reikalingiausių, gyvybiškai svarbių 
objektų sąrašo. Ten turėtų būti ka-
rinės gynybos sistema, kur nega-
lima leisti niekam įsiterpti.

Yra Valstybės informacinių iš-
teklių valdymo įstatymas. Jo 38 
straipsnyje skelbiama: iš valstybės 
informacinių sistemų neatlyginti-
nai teikiama informacija juridi-
niams ir fiziniams asmenims.  Iš-
eitų, tai turime teikti nemokamai.

Bet aš žinau, kad teistumo pa-
žyma kainuoja 5 eurus, sveikatos 
pažymėjimas - nuo 15 iki 17 eurų. 
Visos pažymos, kurių reikalaujama, 
yra mokamos. Nors visi tie duome-
nys yra registrų sistemose. Ir jų 
pateikimas turi būti nemokamas.

Kalbame apie elektroninę erd-
vę, vieno langelio principą. Yra 
įtvirtinta, kad turi būti vienas pri-
eigos taškas. Žmogus atėjo ir viską 
sutvarkė. Tarnautojas iš tų sistemų 
paėmė. Bet sistemos šiandien nė-
ra sujungtos. Vieni gali pasižiūrėti 
vieną, kiti - kitą registrą.

Reikia vieno registro. Tada ne
būtų žmonių vaikymo, tu atsinešk 
pažymą, nueik ten. Bet aš manau, 
kad ateitis yra čia. Pagaliau darbuo-
tojų bus tiek sumažinta, kad nebus 
kam išdavinėti pažymas.

Jau šiandien Migracijos depar-
tamente, jeigu pametei dokumen
tą, viską gali gauti elektroniniu bū-
du. Paso dar negausi, nes ten reikia 
įrašyti biometrinius duomenis. Bet 
jeigu tu pametei, viską gali sutvar-
kyti elektroniniu būdu.

Reikia tik užtikrinti visų sistemų 
saugumą. Prisiminkime pastaruo-
sius rinkimus, kaip strigo Vyriausio
sios rinkimų komisijos kompiuteriai.

G.JAKAVONIS: Pradedant 
nuo 1998-ųjų prezidento rinki-
mų kampanijos.

A.PAULAUSKAS: O gal tyčia 
kai kur jie stringa. Bet, manau, gal 
duoda tvarkyti žmonėms, kurie ne-
turi kompetencijos. Tada sugriauna 
pasitikėjimą visa sistema.

E.BIČKAUSKAS: Pasakysiu, 
kaip praeitais metais „padariau gė-
dą Lietuvai“. Kopenhagoje labai 
vėlavome į oro uostą. Ieškojome, 
kur užsiregistruoti su visais baga-

žais. Sako, pas mus iš viso nenu-
matytas žmonių aptarnavimas. Yra 
aparatai, ten ir tvarkykitės. Tai gal 
yra informacija, kuri paaiškins? 
Nėra pas juos ir šito numatyta. Pa-
tys susigaudykite. O mes laiko per 

daug neturime. Susigaudėme galų 
gale. Bet reikėjo palakstyti.

Puikiai suprantu, kad tai ateitis 
ir niekur nedingsi. O nėra žmonių, 
viskas kompiuterizuota. Pasą tiktai 
uždėk atitinkamoje vietoje ir tau 
parodys visus tavo skrydžius, ba-
gažą ir ką tiktai nori.

G.JAKAVONIS: Kaip su-
jungti visas duomenų bazes? 
Dabar policija turi savo, kariuo-
menė - savo.

A.BAGDONAVIČIUS: Mes 
kaip tik kalbame apie sujungimą. 
Gimsta žmogus, įvyksta medicininis 
veiksmas. Ir medicininė pažyma „su-
vaikšto“ į civilinę metrikaciją. Žmo-
gui jokios pažymos nešti nereikia. Iš 
civilinės metrikacijos informacija nu-
keliauja į Gyventojų registrą. Iš Gy-
ventojų registro bet kuri institucija 
gali pasiimti ir panaudoti informaciją.

Turint vairuotojo pažymėjimą 
reikia pasitikrinti sveikatą. Pasitik-
rini, tau suformuoja sveikatos pa-
žymėjimą. Anksčiau mes jį su-
lankstydavome, vežiodavome kiše-
nėje, policija paprašydavo, parody-
davome. Dažniausiai neprašydavo. 
Dabar ta informacija kelių policiją 
pasiekia tiesiogiai, jie turi skaitme
ninį variantą. Policininkas, nepra-
šydamas vairuotojo pažymėjimo, 
netgi gali pasitikrinti, ar tavo svei
katos pažymėjimas nepasibaigęs.

Ką mes dažniausiai darydavo-
me? Sveikatos pažymėjimas galio-
davo trumpiau nei vairuotojo pažy-
mėjimas, bet vis tiek jo niekas ne-
tikrina. Tai mes atnaujindavome tik 
tada, kai keisdavome vairuotojo pa
žymėjimą. Dabar atsiranda daugiau 
galimybių tikrinti.

Jeigu informacija yra integruo-

ta, ji panaudojama. Už ją mokėti 
nereikia. Sistemos tarpusavyje są-
veikauja, gauna duomenis.

Jeigu reikia iš duomenų pareng-
ti kažkokį dokumentą, turi dirbti 
žmogus. Atsiranda išlaidos, atsiran-
da ir kaina. Jeigu mes atsisakome 
popieriaus, jeigu duomenys nene
šiojami nukeliauja į reikiamas ins-
titucijas, jie nespausdinimi, neren
giami, pasidaro mažesnės kainos.

G.JAKAVONIS: Ar įmano-
ma iš viso sudaryti vieną tokį 
registrų centrą?

M.BASTYS: Be abejo, kad 
įmanoma. Reikia tik politinės va-
lios. Praeitoje kadencijoje buvo po
litinė valia iš šimto informacinių 
išteklių padaryti keturis tokius re-
gistrus.

G.JAKAVONIS: Šiandien 
egzistuoja šimtas?

M.BASTYS: Šiandien dar vis 
egzistuoja šimtas. O paslaugų yra 
apie 600. Kai buvo Andriaus Kubi-
liaus Vyriausybė, Susisiekimo mi-
nisterijai vadovavo Eligijus Masiu
lis. Jo ministerija užsakė padaryti 
studiją. Kad būtų suskaičiuota, 
kiek yra kompiuterių, kiek yra ser-

verių, kaip juos būtų galima kon-
soliduoti.

O nebuvo pradėta nuo paslaugų 
skaičiaus. Tada galima skaičiuoti, 
kiek valstybėje įrenginiai gali tar-
pusavyje sąveikauti, ar juos būtina 
sunešti į vieną vietą, ar jie gali bū-
ti skirtingose vietose. Iš esmės tai 
nebuvo padaryta. Dėl to šiandien 
tam tikra prasme stringama.

Kokios yra priežastys, kad nė-
ra vieno registrų centro? Tai, be 
abejo, yra žinybiškumas. Yra žmo-
nės, kurie dirba, turi tam tikrą sa-
vo matymą. Galbūt ir savo intere-
sus. Yra programuotojai, yra kom-
panijos, kurios siūlo paslaugas.

Rinkimams buvo pasirinkta 
tarptautinio lygio kompanija. O mes 
susidūrėme, kad ir tarptautinio ly-
gio kompanijos daro klaidų. Ar jos 
buvo padarytos sąmoningai, ar ne-
sąmoningai, mes to nežinome. Rei-
kėtų ir tai įvertinti. Nes tai susiję 
su asmens duomenų apsauga. Įsi-
vaizduokime, jei tie duomenys iš 
tiesų po truputį būtų nusiurbti. Tai 
jau yra žmogaus teisių klausimas.

G.JAKAVONIS: Neturiu jo-
kio noro atsiskaitinėti banko 
kortele. Kartą užsienyje ją už-
blokavo. Nuo to laiko pasiimu 
grynaisiais. Ir jei per akciją nu-
sipirksiu vyno butelį, o paskui 
paviešins, tai kas aš būsiu? Jau 
alkoholikas? Ir programišiai 
prisideda. Ar yra bent koks pri-
vatumas ir žmogaus teisės?

E.BIČKAUSKAS: Čia iš tik-
rųjų yra dilema. Klausimas, kiek 
dėl savo saugumo esi pasiryžęs pa-
aukoti savo teises.

Gerai pamenu, prieš daugybę 
metų Teisingumo ministerijoje vy-
ko konferencija. Kažkas iš Vakarų 
valstybės skaitė paskaitą. Aiškino, 
kaip mieste yra saugu. Išeini iš na-
mų ir tu puikiai žinai, kad prie san-
kryžos yra viena vaizdo kamera. 
Paeini, yra kita. Įeini į savo darbo-
vietę - dar kita. Kaip tai gerai.

Aš tada uždaviau klausimą. Gal 
visai saugūs jaustumėtės tada, jei 
ir tualete būtų kamera? Tada būtu-
mėte visiškai apsaugoti, stebimi.

Kaip ir su banko kortelėmis. Pa-
gal banko, visas lojalumo korteles 
galima sudėlioti žmogaus judėjimą.

Taip yra dėl patogumo. Gal tau 
bus mažiau naudinga, mažiau pato-
gu, bet tu atsisakyk lojalumo kor
telių. Lygiai taip pat sudėtinga nau-
dotis tik grynaisiais pinigais.

G.JAKAVONIS: Einama link 
to, kad grynųjų tuoj neliks.

E.BIČKAUSKAS: Kiek dėl 
patogumo, terorizmo pavojaus vi
suomenė yra pasiruošusi aukoti 
savo privatumą? Kur tos ribos bus 
peržengtos ir ar jos bus perženg-
tos? Gyveni visuomenėje, matyt, 
gyveni kaip ta visuomenė. Nori bū-
ti visiškai privatus? Važiuok į miš-
ką ir būsi visiškai privatus.

Neduok Dieve, kur nors pateks 
tie registrai. Informaciją galima pa-
naudoti įvairiomis kryptimis.

G.JAKAVONIS: Radau pa-
svarstymų, kaip būtų pasibai-
gęs K.Prunskienės ir V.Adam-
kaus rinkimų turas, jei nebūtų 
dalyvavę Amerikos kompiute-
rių specialistai. Žinome nese-
niai išrinkto JAV prezidento Do-
naldo Trampo (Donald Trump) 
istoriją. Dabar bet kuris gali pa-
sižiūrėti, kokį žmogus turi tur-
tą. Kažkas lįs į mano korteles, 
į ligos istorijas. Kur yra ribos?

A.PAULAUSKAS: Dar dau
giau. Esu skaitęs, ir ne fantastinėje 
literatūroje, kad taip galima ir žmogų 
nužudyti. Įėjai į jo medicininę korte-
lę, pagal jo ligą užrašei vaistus, kurie 
jam yra pavojingi, tau tuos vaistus 
suleido ir gatavas. Tai buvo net pa
vadinta „nužudymu internetu“.

Kažkas sugalvoja, kaip įveikti sau-
gumo sistemas. Kiti, matydami tas 
spragas, pagalvoja, kaip pagerinti sau
gumą. Kova vyksta tiesiog kasdien.

Buvo atvažiavę iš Izraelio spe-
cialios kompanijos vadovai. Jie siūlė 
Lietuvoje savo paslaugas  patikrin
ti, kiek yra saugios sistemos. Patik
rino infrastruktūras. Aš skaičiau jų 
aktą. Nežinau, gal čia paslaptis, gal 
ne paslaptis, bet ten kiaura sistema.

G.JAKAVONIS: Ir Seimas 
visiškai nepridengtas. Gali lan-
džioti, kiek nori.

A.PAULAUSKAS: Kaip paaiš-
kėjo, Seimo serverį prižiūri vos ne 
mėgėjų organizacija, kompiuteri-
ninkų draugija ar kokia Kaune. Dar 
nėra pajautimo, kad sauga yra rei-
kalinga. Kita vertus, yra kas turi 
geras saugumo sistemas. Sakysim, 
energetika, ten, kur yra gyvybiškai 
svarbūs objektai.

Jeigu tikėtume Amerikos žval-
gyba, o aš linkęs tikėti, tai rusai 
„nulaužė“ visus partijos interneti-
nius kodus, įsibrovė į žiniasklaidos, 
bankų sistemas. Įsivaizduokite, 
koks yra kompetencijos lygis.

Kad visos sistemos yra saugios 
ir negali būti įveiktos, niekas to ne-
drįstų pasakyti. Gali sakyti, kad sau-
gumas yra užtikrintas, bet yra netgi 
žvalgybinių operacijų. Šiandien ki-
bernetiniai kariai yra kaip viena iš 
kariuomenės rūšių. Jie ruošiami 
šiam darbui ir jie žino, kaip atakuoti.

Aš beveik linkęs tikėti, jeigu ir 
bus kokie kariniai konfliktai, tai jie 
prasidės nuo kibernetinių atakų. 
Pažeidžiant gyvybiškai svarbius 
mūsų objektus, energetiką, trans-
portą, bankų sistemą.

Prisiminkime, kaip Estijoje buvo 
panaudota kibernetinė ataka. Patys 
estai man pasakojo, kaip neveikė 
bankų kortelės, negalėjai net įsipilti 
benzino, atsiskaityti parduotuvėje, 
pusei dienos sustojo gyvenimas.

Įeidami į elektroninę erdvę mes 
šiek tiek rizikuojame, bet saugumo 
sistemos yra, jos veikia. O progra
mišiai iš tikrųjų yra gabūs jaunuo-
liai, kurie nuo pat gimimo, matyt, 
kompiuterį valdo ir gerai jį išmano.

G.JAKAVONIS: Ateina kita 
karta, ateina elektronika. Bet ki-
bernetinės atakos atveju neturė-
tume jokių dokumentų. Popierinis 
variantas lyg ir saugesnis atrodo.

A.BAGDONAVIČIUS: Bet 
popierinis variantas yra vienas. O 
didesnės elektroninės sistemos 
nelaiko duomenų vienoje vietoje. 
Visą laiką daromos kopijos. Saky-
kim, sunaikins čia archyvą, yra dar 
kelios vietos, ir pakankamai nuto
lusios, kur yra galimybė atkurti 
tuos duomenis. Kur yra gal kelių 
minučių duomenų vėlavimas, bet 
visada galima paleisti ir visada ta 
sistema veiks. Galbūt valandą ne-

veiks, gal šiek tiek ilgiau, bet po
pierinio archyvo iš pelenų nebe-
prikelsi. Elektroninį visada gali 
atkurti.

G.JAKAVONIS: Ką daryti, 
kad ir vilkai būtų sotūs, ir avys 
sveikos? Lyg ir popierinis varian-
tas reikalingas, tuo labiau jeigu 
vyksti į kokias keliones Azijos 
šalyse.

A.PAULAUSKAS: Manau, 
kad kurį laiką gali funkcionuoti dvi 
formos, popierinė ir elektroninė. 
Yra žmonių, kurie galbūt ir nesi-
naudoja internetu. Dėl amžiaus, 
dėl nepatyrimo. Yra žmonių, kurie 
dar mano, kad popierinis variantas 
yra tikresnis negu ekrane švie
čiantis. Bet čia labai laikinas 
perio das.

Manau, po penkerių metų mes 
tikrai nekalbėsime apie popierinius 
dalykus. Iškyla saugumo ir patogu-
mo klausimas. Jeigu tie registrai 
tikrai veiks ir bus užtikrinta jų są-
veika, tai bus patogu. Ir lėšos, ir 
laikas bus taupomi, galėsi viską pa-
daryti neišėjęs iš kambario.

Nesu labai didelis banko sim-
patikas. Kai tik su jais susiduri, tai 
jie labai godūs. Bet vis tiek priva-
tumo pas mus mažėja. Kaip aš juo-
kauju, galbūt gimusiam iš karto 
reikės įsiūti į ranką čipą. Ir žinos, 
kur esi, ką valgai, kiek pinigų išlei-
dai, galbūt viskas apie tave bus ži-
noma. Man atrodo, einame prie to, 
kad žmogus bus vis daugiau kon-
troliuojamas.

Ir bankų sistema, ir visų regist-
rų, kibernetinės erdvės plėtra 
duoda galimybę daugeliui žmonių 
apie tave sužinoti, pasigilinti. Ga-
lima labai greitai surinkti daug 
duomenų pasinaudojant tik tais re-
gistrais.

Žurnalistai rašo remdamiesi 
viešąja informacija, tais registrais. 
Prirenka tiek duomenų. Atrodo, 
kad čia atliko sudėtingiausią tyri-
mą, ir apie turtą, ir apie nuosavybę, 
apie pirkimus, sandorius.

Gali susirasti viešojoje erdvėje 
ir po to gimsta straipsnis. Tie, ku
rie nelabai susipažinę, galvoja, kad 
čia atliko didžiulį darbą. Jis atliktas, 
bet ne toks įspūdingas, kaip kai 
kam gal pasirodė.

Demokratinėje visuomenėje 
svarbu rasti balansą. Kiek mes ga-
lime atsisakyti savo privatumo, kad 
užtikrintume viešuosius interesus. 
Privatumas yra  didelė vertybė.

Parengė Janina PELECKiENĖ

 � Popierinio 
archyvo iš pelenų 
nebeprikelsi. 
Elektroninį visada 
gali atkurti

Arvydas BAGDONAVIČIUS
Registrų centro direktoriaus pavaduotojas

 � Susidūrėme, kad 
ir tarptautinio 
lygio kompanijos 
daro klaidų. 
Ar jos buvo 
padarytos 
sąmoningai, ar 
nesąmoningai, 
mes to nežinome

Mindaugas BASTYS
Buvęs Seimo Informacinės visuomenės 

plėtros komiteto, Seimo valdybos 
narys ir Seimo vicepirmininkas

 � Ateina kita 
karta, ateina 
elektronika. Bet 
kibernetinės 
atakos atveju 
neturėtume jokių 
dokumentų

Gediminas JAKAVONIS
Žalgirietis

 � Kiek dėl 
patogumo, 
terorizmo pavojaus 
visuomenė yra 
pasiruošusi aukoti 
savo privatumą?

Egidijus BIČKAUSKAS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras

 � Kaip paaiškėjo, 
Seimo serverį 
prižiūri vos 
ne mėgėjų 
organizacija, 
kompiuterininkų 
draugija

Artūras PAULAUSKAS
Buvęs Seimo pirmininkas, laikinai ėjęs ir 

prezidento pareigas, buvęs Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas

Kaip žmogui jaustis, kai nebeduoda dokumentų?

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje
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tr.Nuo šių metų sausio 1-osios civilinės metrikacijos skyriai nebeišduoda 
popierinių liudijimų nei apie gimimą, nei apie santuoką, nei apie 
artimųjų mirtį. Tradicija kaupti šeimos archyvą panaikinta. Esą 
gana įrašo Gyventojų registre. Tiesa, jeigu pageidausite, galima 
paprašyti išrašo, kuris jums bus įteiktas išspausdintas kompiuteriu 
A4 formato lape, su antspaudu ir metrikacijos darbuotojo parašu. 
O tokio popierėlio tikrai prireiks daugumai žmonių, nes nei vaikų 
darželiai, nei mokyklos, nei privačios darbovietės negali naudotis 
Gyventojų registro duomenų baze. Ir už tuos popierėlius teks 
pakloti praktiškai tiek pat, kiek sumokėdavo žmogus už tikrą 
dokumentą. Ar tikrai buvo būtina atsisakyti popierinių dokumentų? 

 �POKYČIAI. Nuo šių metų sausio žmonėms popieriniai dokumentai nebeišduodami. O gyvūnai šioje valstybėje labiau 
vertinami - iki šiol jų šeimininkai gauna popierinius kilmės liudijimus ir pasus



Egiptas pastaraisiais 
dešimtmečiais tapo pamėgta 
lietuvių poilsio ir turizmo šalimi. 
Pasirodo, egzotiškuoju Egiptu 
mūsų krašte domėtasi net ir 
praėjusiais amžiais. Pirmasis 
iš lietuvių, mačiusių Cheopso 
piramidę ir net užkopusių į jos 
147 metrų aukštyje iškilusią 
viršūnę, buvo kunigaikštis 
Mikalojus Kristupas Radvila, 
pramintas Našlaitėliu (1549-
1616). 1821 m. Nilu iki aukštupių 
keliavo Vilniaus universiteto 
auklėtinis Juozapas Julijonas 
Senkovskis (1800-1858). Jo 
kelionės tikslas buvo ne tik 
pažinti išnykusios didžiosios 
civilizacijos paminklus, bet 
ir tobulai išmokti arabų 
kalbą, jos dialektus.

1861-1862 m. žiemą po Egiptą 
keliavo ir net archeologiškai kasi
nėjo smėlio užpustytas šventyklų 
vietas garsus kolekcininkas grafas 
Mykolas Tiškevičius (1828-1897). 
Jam talkino britų armijos gydyto
jas Ignas Žiogelis (1826-1891). Šio 
nuotykingas gyvenimas, deja, dar 
nesulaukė išsamesnių tyrinėjimų. 
Netgi dėl I.Žiogelio gimimo vietos 
esama prieštaringų nuomonių. 
Vienų šaltinių duomenimis, jis gi
mė Pavirinčių dvare. Tai graži vie
tovė 2 km atstumu nuo Kurklių 
miestelio Anykščių rajone, netoli 
Šventosios ir Virintos upių santa
kos. Teigiama šį dvarą esant kuni
gaikščių Žiogelių tėvonija, o gimi
nė kildinama iš Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Gedimino palikuo
nių. Šiandien dvarvietę bežymi 
keletas senojo parko medžių. Kitų 
tyrinėtojų duomenimis, I.Žiogelio 
gimtinė - Kelpšiškių dvaras Ba
gaslaviškio apylinkėse (Ukmergės 
r.). Šis dvaras - Onos Gorskytės, 
Igno motinos, kraitis ištekant 
1812 m. už Antano Žiogelio, val
džiusio netolimą Vaidžiuliškių pa
livarką.

I.Žiogelis gimė 1826 m. vasa
rio 1 d. Jaunuolis mokėsi Ukmer
gės pijorų mokykloje, o medicinos 
studijas baigė 1850 m. Kijevo uni
versitete. Padirbėjęs Odesoje gy
dytoju, išvyko pasitobulinti į Va
karų Europą. Medicinos žinių pa
pildomai sėmėsi Paryžiuje, lankė
si ir Berlyne, Dresdene, Prahoje, 
Vienoje. 1856 m. Paryžiuje įgijo 
daktaro laipsnį. Nuo 1859 m. 
I.Žiogelis dirbo gydytoju Londone, 
vėliau dar tobulinosi Sorbonoje ir 
Oksforde. Gyvendamas Europos 
didmiesčiuose, uoliai lankė muzie
jus, mokslo centrus, bendravo su 
mokslininkais. Pagarsėjęs kaip 
okulistas, buvo išrinktas Oksfordo 
universiteto garbės nariu.

XIX a. viduryje kilęs didžiulis 
visuomenės susidomėjimas seno
siomis pasaulio kultūromis ir ar
cheologiniais tyrinėjimais kelionių 
aistra užkrėtė ir jaunąjį gydytoją. 
Įstojęs į Didžiosios Britanijos ka
riuomenę, I.Žiogelis lankėsi Indi
joje, o nuo 1860 m. gyveno Egipte, 
kur buvo dar ir vicekaraliaus Sai
do Baši rūmų okulistu, vėliau 6 

metus gydytojavo pas patį sultoną 
Abdulą Azizą. Išrūpinęs grafui 
Mykolui Tiškevičiui leidimą imtis 
archeologinių tyrinėjimų Karnako 
ir Tėbų šventyklų griuvėsiuose, 
1860-1861 m. kartu juose ir daly
vavo. 1863-1869 m. I.Žiogelis ke
liavo ir po kitus egzotiškus kraš
tus: Abisiniją, Turkiją, Viduržemio 
jūros salas, lankėsi Ceilone, Javo
je, Sumatroje.

1876 m. I.Žiogelis sugrįžo į 
Lietuvą. Vilniuje įsigijo De Reusų 
rūmus (dabartinėje S.Daukanto 
aikštėje). Darbavosi sanitarinės 
komisijos prezidentu, buvo veik
liosios Vilniaus medicinos draugi
jos nariu. Vedęs grafaitę Mariją 
Broel-Pliaterytę, susilaukė dviejų 
sūnų. Jo brolis Adomas visuome
nėje garsėjo poetine kūryba ir su
rinktomis lietuvių liaudies daino
mis. Žiogeliai buvo pateikę Rusi
jos Senato heroldijos komisijai 
prašymą patvirtinti kunigaikščio 
titulus, tačiau po penkiolika metų 
užtrukusio svarstymo gavo neigia
mą atsakymą. I.Žiogelio gyvenimo 
kelionė užsibaigė 1891 m. birželio 
21 d.; esama prieštaringų duome
nų, Vilniuje, Varšuvoje ar Augus
tavo apskrityje Karolio dvare.

Gyvendamas Vilniuje, I.Žioge
lis parašė ir savo lėšomis išleido 
keletą labai įdomių knygų. Tai pir
miausia dviejų tomų „Egipto isto
rija“, išėjusi 1879-1880 m. Kitos 
1884 m. publikuotos knygos pava
dinimas labai ilgas - tai „Istorinė 
kelionė po Abisiniją, Adelę, Šoą, 
Nubiją, prie Nilo ištakų, su jo 
slenksčių aprašymu, taip pat po 
pusiaujo kraštus, į Meką ir Medi
ną, Siriją ir Palestiną, Konstanti
nopolį ir graikų Salyną; su nedi
delio arabų kalbos dažniausiai var
tojamų frazių žodynėlio priedu“. 
Šios knygos parašytos lenkų kal
ba, išleistos Juozapo Zavadskio 
spaustuvėje; autoriaus pavardė 
ten nurodyta kaip Zagiell - keliau
tojui tikrai reikšminga, nes reiškia 
„laivo burę“. Dabar šios knygos 
yra didelės bibliografinės reteny
bės: abi turi tik Lietuvos mokslų 
akademijos Vrublevskių bibliote
ka, o Vilniaus universiteto biblio
tekoje yra „Egipto istorija“.

„Egipto istorijos“ pratarmėje 
I.Žiogelis rašo: „Nustebintas egip
tiečių civilizacijos pasiektų aukš
tumų ir jos didelės įtakos žmoni
jos pažangai, nutariau parašyti 
svarbiausių ir žymiausių Egipto 
įvykių, sudariusių šio išskirtinio 
krašto istoriją, apybraižą.“ Me
džiaga veikalui rinkta pačiame 
Egipte, taip pat remtasi tyrinėtojų 
darbais. Pirmoji veikalo dalis api
ma Egipto istoriją iki Aleksandro 
Makedoniečio užkariavimo, antro
ji - iki vicekaraliaus Izmailo I val

dymo, užbaigiant priedais - Napo
leono įsakymais Egipto ekspedi
cijos metu. Egiptiečius autorius 
laiko religijos, teisės, monarchi
jos, dailės, mokslo ir prekybos 
pradininkais. Tad I.Žiogelio para
šytoje istorijoje dažnai liečiami ir 
kultūros bei visuomeninio gyve
nimo klausimai, pavyzdžiui, patei
kiama įdomi islamo religijos cha
rakteristika. Veikalas pradedamas 
Nilo krašto geografinių sąlygų ap
rašymu. Autorius sakosi pats 
eksperimentiškai tyręs Nilo upės 
sąnašavimą ir nustatęs, kad per 
100 metų deltoje paviršius paky
la 4-5 cm. Gręžiniu nustatė 66 m 
sąnašų, taigi tokiam sluoksniui su
sidaryti reikėjo 185 000 metų. Ki

toje Nilo salpos vietoje 26 m gy
lyje rado žmogaus griaučius; išei
tų, kad radiniui - fantastiškas am
žius, daugiau nei 85 000 metų. 
Faraonų dinastinėje chronologijo
je I.Žiogelis įterpia pasiekimus 
žemdirbystėje ir amatuose, taip 
pat moksle  astronomijoje, laiko 
skaičiavime, medicinoje, literatū
roje ir filosofinėse pažiūrose. Įdo
mi veikale yra įvairių laikų krašto 
gyventojų statistika, miestų topo
grafija; tai pateikta pirmojo tomo 
gale. Aprašydamas antikos Egipto 

santykius su kaimyninėmis tauto
mis, I.Žiogelis pamini gausingą 
Europoje gotų populiaciją ir ją sie
ja su lietuviais. Beje, ši autoriaus 
mintis mūsų dienomis sulaukė 
naujų interpretacijų.

Labai įdomi buvo 1863 m. pra
sidėjusi I.Žiogelio kelionė Nilu 
nuo pat jo žiočių iki ištakų. Kelio
nės aprašymas tikrai labai vaizdin
gas ir gyvas. Keliauta kartu su 
Egipto vicekaraliaus jaunesniuoju 
broliu Halimu ir jo gausia bei gink
luota palyda. Kaip rašo pats auto
rius, stebėtina, kad neseniai atras
ta Amerika jau beveik visa pažin
ta, o Afrika, kultūros ir galbūt 
žmonijos lopšys, tebėra apraizgy
ta įvairiais mitais. Manoma keliau
toją buvus pirmuoju europiečiu, 
pasiekusiu Nilo ištakas, taip pat 
perplaukusiu iš Viktorijos ežero į 
Alberto ežerą. Jo kelionės tikslas 
buvo plačių užmojų - „pamatyti ir 
aprašyti vidurio Afrikos šalis 
geog rafiniu-istoriniu, gamtos is
torijos, papročių, rasių, antropolo
gijos, geologijos, klimatologijos ir 
zoologijos požiūriais“. Jo būta ir 
azartiško medžiotojo; kelionės 
metu sumedžiotų krokodilų, bež
džionių ir kitų gyvūnų iškamšas, 
sudarytus mineralų rinkinius ir 
herbarus I.Žiogelis siuntė Euro
pos mokslo centrams - į Londoną, 
Paryžių, Kijevą. Vertingos yra jo 
pastabos apie įvairių tautelių pa
pročius, etnografinius ypatumus. 
I.Žiogelio lankytasi rytietiškuose 
turguose, kaimo šventėse, stebė
tas perlų gaudytojų darbas. Kelio
nė buvo kupina medžioklės pavo

jų ir įvairiausių nuotykių. Surizi
kuota pamatyti netgi šventuosius 
musulmonams ir draudžiamus ki
tatikiams Mekos bei Medinos 
miestus. Taip pat keliautojas aplan
kė tą vietą, kur Mozė tariamai per
vedė bėgančius iš Egipto nelaisvės 
žydus per Raudonąją jūrą, - nu
stemba ten radęs tik labai seklią 
įlanką. Kaip gydytojui I.Žiogeliui 
kelionėje teko ne kartą teikti me
dicininę pagalbą. Chartumo apy
linkėse jis 12 dienų gelbėjo vieti
nius žmones nuo beįsisiautėjan
čios choleros ir šiltinės epidemi
jos. Sugrįžus žemyn Nilu į Egiptą, 
I.Žiogelio kelionė nesibaigė. Jos 
tęsinys - Libanas ir Turkija, Vidur
žemio jūros salos ir... Pary žius, 
Briuselis bei Londonas. Tiek daug 
kraštų jo knygose aprašyta, kad 
net atsirado abejojančių, ar visuo
se tikrai autoriaus būta, ar nepa
sinaudota kitų keliautojų aprašy
mais. O štai lenkų romanistas 
Boleslavas Prūsas tikrai skaitė 
I.Žiogelio „Egipto istoriją“, prieš 
sėsdamas rašyti savo garsųjį „Fa
raoną“. Prancūzų kalba I.Žiogelis 
yra parašęs knygelę „Apie Egip
to klimatą“. Taip pat medicininį 
pranešimą apie choleros epide
miją tame krašte. Labai turinin
gas, vaizdingas ir gyvas kelionės 
po Afrikos šalis aprašymas turi 
tiek pažintinę, tiek ir literatūrinę 
vertę; tad veikalas „Istorinė ke
lionė...“ galėtų būti publikuotas 
lietuvių kalba kaip mokslo istori
jos paminklas.

Prof. Libertas KLimKa 

Ignas Žiogelis - gydytojas ir Egipto 

 � Igno Žiogelio labai turiningas, 
vaizdingas ir gyvas kelionės po 
Afrikos šalis aprašymas turi tiek 
pažintinę, tiek ir literatūrinę vertę

 �Ignas Žiogelis (1826-1891 m.)

keliautojas

 �„Egipto istorija“

 �„Istorinė kelionė po Abisiniją, 
Adelę...“


