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V. Sirutavičius
Pereinamojo laikotarpio archyvai ir demokratija Lietuvoje

Savo pasisakymą nor÷čiau prad÷ti nuo kelių bendresnio pobūdžio pasteb÷jimų. Tie mano
pasteb÷jimai yra d÷l šios konferencijos dalies klausimo, kurį, jei suprantu gerai, galima suformuluoti taip: ar esama
ryšio tarp demokratijos procesų ir archyvų, jei taip tai koks tas ryšys. Tiesa, klausimą galima suformuluoti ir kiek
kitaip: koks archyvų vaidmuo įvairias sociopolitines – ekonomines transformacijas išgyvenančioje visuomen÷je. Kaip
ten bebūtų, visgi atrodo, kad kalbama apie pakankamai rimtus dalykus, tod÷l matyt būtų teisinga apibr÷žti savo paties
požiūrį į aptariamus dalykus ir nusistatyti tam tikras kalb÷jimo gaires.
Klausimą apie archyvus ir demokratiją (demokratizaciją) galima suprasti paprastai, paraidžiui t.y. kaip
šiuolaikiniuose Lietuvos archyvuose fiksuojama, saugoma medžiaga, atspindinti Lietuvos laisv÷jimo,
demokratizacijos bei naujausio Lietuvos demokratinio valstybingumo istoriją. Apie tai kalb÷ti svarbu, nes vienaip ar
kitaip, nuo to kas sukaupta, kaip išsaugota bei susisteminta, o galiausiai ir kaip prieinama didelia dalimi priklauso
istoriko darbo kokyb÷.
Kalbant apie bendresnius dalykus keblumai kyla d÷l vartojamų savokų. Nes juk ir „pereinamasis
laikotarpis“, o galiausiai ir „demokratija“ nepaisant tam tikro konsensuso egzistuojančio socialiniuose moksluose, taip
pat egzistuoja ir tam tikri [šių sąvokų] interpretavimo niuansai, dažnai pakankamai skirtingi. Jei tuos niuansus
ignoruoti apskritai galima lengvai pamesti galimybę susišnek÷ti ir būti suprastam. Ko gero tik archyvai, ne tik kaip
tam tikra formali institucija, bet labiau kaip mūsų bendro intereso išraiška t.y. trečias šios dienos konferencijos dalies
pavadinimo d÷muo turi aiškiai apibr÷žtą ir per ilgą istorijos vyksmą praktiškai nepakitusį turinį.
Taigi, mąstant apie tai, kaip čia tiksliau suformulavus pagrindinį šio pranešimo klausimą bei mintį
aptikau jau sąlyginai senokai (1992 m.) išleistą JAV tyrin÷tojo knygą, kurioje buvo analizuojami įvairūs, visiškai
neseniai pasibaigusio Šaltojo karo aspektai. Turiu omenyje Jeffrey Robinson knyga su skambiu ir kiek netik÷tu
pavadinimu „The End of the American Century. Hidden Agendas of the Cold War.“ Tai tikrai įdomiai ir kvalifikuotai
parašyta knyga. Prisiminiau šią knygą neatsitiktinai – mat jos autorius sugeb÷jo panaudoti labai įvairią ir praktiškai iki
tol menkai žinoma archyvinę medžiagą. Knygos įžangoje jis trumpai apibūdino savo patirtį, darbą kelių šalių
archyvuose, apie tai kaip jam sek÷si rinkti archyvinę medžiagą, kuri tebebuvo pakankamai aktuali, politiškai “karšta”
bei su kokiais sunkumais jis susidūr÷. Tiesa, sakant kai kurie autoriaus samprotavimai bei pasteb÷jimai mane
nustebino ir net suglumino.
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Taigi autorius lygindamas darbą kelių valstybių archyvuose ir aptardamas vienos šiaip jau
neabejotinai demokratiškos valstyb÷s, archyvuose egzistuojančią tvarką, dokumentų išdavimo aplinkybes, vadino ją
[tą tvarką] pernelyg biurokratizuotą, visiškai nedemokratine bei atvirą įvairiems piknaudžiavimams. Apibūdindamas
gi darbą kitos jau pokomunistin÷s šalies archyvuose pažym÷jo, kad revoliucinis demokratizacijos v÷jas mokslininkui
sukuria ypatingas galimybes, leidžiančias žvilgter÷ti ten, kur iki tol niekas nežiūr÷jo, pasiekti tuos archyvų fondus,
kurie dar taip neseniai buvo saugomi įvairaus slaptumo grifais bei draudimais. Tiesa, knygos autorius pasteb÷jo ir dar
kai kuriuos kitus dalykus – laisv÷s v÷jas pokomunistin÷je šalyje neužilgo pra÷jęs, o tyrin÷tojo ir archyvų tarpusavio
santykiai vis labiau tapo veikiami nelabai gražių bei specifinių net tik tam kraštui, bet ir kitoms „pereinamojo
laikotarpio“ visuomen÷ms būdingų „rinkos aplinkybių“. Tos amerikiečių tyrin÷tojo mintys, manau įdomios keletu
aspektu: pirma, demokratizacijos ir demokratijos santykis su archyvais praktikoje dažnai gali būti sud÷tingesnis ir
prieštaringesnis nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio; antra vertus, kad ir kokie būtų iššūkiai kylantįs archyvams
socialinių bei politinių transformacijų laikotarpiu archyvų viešumas, atvirumas, paremtas lanksčiomis, tyrin÷tojo labui
veikiančiomis taisykl÷mis, mana, yra ir bus laikomas tam tikru visuomen÷s demokratijos, jos brandumo
indikatoriumi.
Taigi, jei tik archyvų „atvirumą“ laikytume tam tikru indikatoriumi šalies, politin÷s sistemos
demokratiškumui matuoti ir tą indikatorių pritaikytume Lietuvai, jos demokratijos kokyb÷ms matuoti – tai vaizdas
tikrai būtų pakankamai geras. Pasiremdamas savo patirtimi drįsčiau teigti, jog archyvų sistema pakankamai atvira,
sudaranti geras sąlygas mokslininko darbui. Tyrin÷tojui pasiekiami, prieinami ir tokių institucijų archyviniai fondai,
kurie manau anaiptol nevisose demokratin÷se taip paprastai ir lengvai gali būti panaudojami tiriamajame darbe. Ypač
kai tyrin÷jimo objektas yra pati naujausia istorija. (Turiu galvoje įvairius žinybinius archyvus).
Tiek apie bendrus dalykus, apie principus, o dabar žvilgter÷kime į labiau žemiškus – į tai su kokiomis
problemomis, sunkumais susiduria tyrin÷tojas, kai jo tyrimo objektu yra Lietuvos visuomen÷s demokrat÷jimas 1988
– 1990 m. Analizuojant Lietuvos visuomen÷s demokratizacija min÷tu laikotarpiu ko gero viena įdomiausių problemų
bei klausimų yra paaiškinti masinio socialinio jud÷jimo Sąjūdžio (tiksliau Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio) genezę,
formavimasį, raidą. Kitaip tariant, analizuoti, kaip intelektualų grup÷ (Sąjūdžio iniciatyvin÷s grup÷s) masiniu taikiu
socialiniu jud÷jimu, kaip evoliucionavo to jud÷jimo tikslai bei siekiai ir galiausiai, kod÷l kelti uždaviniai buvo pasiekti.
Min÷tais klausimais išleidžiama daug literatūros: prisiminimų, dienoraščių, studijų, o taip pat ir archyvin÷s medžiagos
publikacijų. Tačiau daug medžiagos vis dar lieka įvairiuose archyvuose.
Viena aplinkybių keliančių problemas tyrin÷tojui, mano nuomone, yra ta, kad, Sąjūdžio saugomas
bent keliuose valstybiniuose archyvuose bei pas privačius asmenis. Tai, žinoma, labiau formali aplinkyb÷ – istoriko
profesija reikalauja mobilumo, o Lietuvos atstumai šiaip jau n÷ra dideli. Neformali ir svarbesn÷ aplinkyb÷ ta, kad per
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pakankamai ilgą laikotarpį nesukurta bendresnio pobūdžio informacin÷ sistema, kurioje bent jau trumpai būtų
pristatoma kur kas yra saugoma. Perdaug neišsipl÷sdamas pateiksiu kelis pavyzdžius.
Dalį archyvin÷s medžiagos, rūpimu klausimu, galima rasti Lietuvos Sąjūdžio būstin÷s archyve
Vilniuje. (Tiesa, kai kurie ten saugomi dalykai yra publikuoti.) Ten pat saugomi Vilniaus miesto LPS tarybos kelių
metų (1988 – 1989 m.) bei Sąjūdžio Seimo tarybos pos÷džių protokolai. Literatūroje galima rasti teigiant, jog čia
saugoma ir Sąjūdžio iniciatyn÷s grup÷s pos÷džių protokolai. (Tiesa, prieš ruošdamas šį pranešim÷lį paskambinau į
Sąjūdžio būstinę, jo darbuotoja teig÷, jog iniciatyvin÷s grup÷s pos÷džių protokolų ten n÷ra.) Dalis to paties archyvo yra
perduota, sutvarkyta, susisteminta ir saugoma Lietuvos Valstyb÷s naujajame archyve (f.10.)
Dar viena dalis archyvin÷s medžiagos saugoma įvairiuose kituose apskričių

Kauno (Lietuvos

Sąjūdžio Kauno tarybos fondas), Telšių (Telšių rajono tarybos), Šiaulių (miesto tarybos) archyvuose. Dar kitur
sąjūdiečiai medžiagą atidav÷ saugoti muziejams ar bibliotekoms (Šakių ir Rokiškio rajonų LPS archyvin÷ medžiaga
bei Pasvalio Sąjūdžio medžiaga.) Nežinau, bet sp÷čiau, kad ten saugoma medžiaga n÷ra reikiamai sutvarkyta bei
susisteminta, o tai apsunkina tyrin÷tojo darbą.
Ir galiausiai dar viena dalis, o ko gero tiksliau būtų sakyti, masyvas medžiagos yra įvairiuose
asmeniniuose sąjūdiečių archyvuose. O šie dažnai dar sunkiau pasiekiami. Tiesa, kai kurie Sąjūdžio aktyvistas –
iniciatyvin÷s grup÷s nariai – perdav÷ ir perduoda savo asmeninius archyvus valstybiniams archyvams, paprastai
Lietuvos valstyb÷s naujajam archyvui. Daromi bandymai rinkti informaciją apie „sąjūdiečių vietose“, įvairių miestų ir
miestelių sąjūdžio jud÷jimo aktyvistų išsaugotą medžiagą. Tai pakankamai įvairi medžiaga: nuo grupių narių sarašų
iki įvairių susirinkimų, pos÷džių protokolų ir t.t. Iš pirmo žvilgsnio gali netgi atrodyti, jog ši medžiaga nelabai
informatyvi, siauro, vietinio pobūdžio. Tačiau taip atrodo tik iš pirmo žvilgsnio. Tai medžiaga, kuri manyčiau gerai
atspindi demokrat÷jančios Lietuvos visuomen÷s lūkesčių margumyną bei skirtingas jos „sąmon÷jimo trajektorijas.“
Beje, tokį pirminį asmeniniuose archyvuose saugomos medžiagos kaupimą bei sisteminimą atlieka projekte
„Lietuvos valstybingumo istorinis paveldas elektronin÷je erdv÷je“ dirbanti, tiesa laikinai, pagal sutartį, darbuotoja...
Ir deja, kai kurie archyvai dingo, d÷l vienokių ar kitokių priežasčių neišliko.
O tai tiesa sakant dar vienas argumentas liudijantis, kaip svarbu tur÷ti Lietuvos laisv÷jimo, Sąjūdžio,
demokratizacijos archyvą ne tiek siaurąja institucine prasme, nors tai taip pat mokslininkams būtų svarbu, bet
platesnia t.y. kaip tam tikrą, nuolat pasipildančią, gyvą, funkcionalią atmintį, orią ir kritišką...

