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Ar Lietuvos visuomenë jauèiasi saugiai?
Ieðkodamas pavadinimo recenzijai, ðiek tiek
perfrazavau recenzuojamos knygos, paraðytos
dviejø kolegø, prof. Aleksandro Dobrynino ir
doc. Vlado Gaidþio, antraðtæ Ar saugi Lietuvos
visuomenë? 1 Intriguojantá knygos pavadinimà
paaiðkina paantraðtë, kuri aiðkiai nurodo, kad
knygoje bus analizuojama Lietuvos gyventojø
viktimizacijos patirtis ir poþiûris á baudþiamàjà
justicijà. Knyga, kaip ir knygos pagrindà sudarantis tyrimas, turi labai aiðkià struktûrà: ávade, aptariamas tyrimà grindþiantis teorinis poþiûris arba teorinë perspektyva, kuriuos kai kurie kolegos pradëjo vadinti prieiga2, 1 skyriuje
analizuojama Lietuvos gyventojø viktimologinë patirtis, 2 skyriuje analizuojamas Lietuvos
gyventojø poþiûris á baudþiamàjà justicijà, 3 skyriuje – Lietuvos gyventojams bûdingas saugumo (veikiau nesaugumo) jausmas ir tai, kaip Lietuvos gyventojai vertina þmogaus teisiø padëtá.
Pirmàjà knygos pusæ baigia iðvados. Kità knygos
pusæ sudaro angliðkas vertimas. Manau, kad turint pakankamai lëðø, lietuviðko ir angliðko tekstø spausdinimas pasiteisina, nes labai prapleèia
skaitytojø auditorijà, veikalas atveria duris á
tarptautinæ akademinæ bendruomenæ. Kritinës
kriminologijos atveju tai yra ypaè svarbu, nes Lietuvoje kritinës kriminologijos tradicijos atsto-
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[2004]. Ar saugi Lietuvos visuomenë?
Vilnius: UAB „Petro ofsetas“, 330 psl.
vus galima suskaièiuoti jeigu ne ant vienos rankos, tai galbût ant dviejø rankø pirðtø.
Ði knyga ir pratæsia, ir átvirtina palyginti
negausiø viktimologiniø tyrimø tradicijà. Tai ið
esmës antro nacionalinio reprezentatyvaus ty-

Dobryninas, A., Gaidys, V. Ar saugi Lietuvos visuomenë? Lietuvos viktimizacijos patirtis ir poþiûris á baudþiamàjà justicijà bei
visuomenës saugumà; Is the Lithuanian Society Safe? Lithuanian Populations‘ Victimization experience abd Attutudes Towards
Criminal Justice and Public Safety, Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimas, Jungtiniø Tautø Vystymo programa, 2004 (lietuviø ir
anglø kalb.), 329 p.
Prieiga (1) priëjimo vieta: Prieiga prie jûros. Sunki prieiga prie upës. Tilto prieigos. Miesto prieigose árengti sutvirtinimai.
(Dabartinis lietuviø kalbos þodynas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijø leidykla, 1993). Tad prieiga nëra podchod, kaip mano
prieigos sàvokà siûlantys kolegos.

129

SRoeccieonl oz gi ji joas i r k r i m i n o l o g i j a

Sociologija. Mintis ir veiksmas 2004/2, ISSN 1392-3358

rimo3 apie Lietuvos gyventojø viktimizacinæ patirtá rezultatø pristatymas ir analizë. Kai kam
galbût tyrimo ataskaità galinti priminti knyga
akivaizdþiai perþengia tyrimo ataskaitos þanrà.
Kadangi patys autoriai nepaaiðkino santykio tarp
akademinës knygos ir sociologinio tyrimo ataskaitos, kurià raðant daþniausiai taikomasi prie
anaiptol ne akademinius interesus turinèio uþsakovo, tegul tas santykis bus viena ið recenzijos
intrigø. Abu autorius mes þinome ne tik kaip
patyrusius tyrëjus, bet ir kaip rafinuotus teoretikus. Taèiau prie tradicinës teorinës literatûros
ápratæs skaitytojas turëtø kiek suglumti – ávade
ir iðvadose teorinëms diskusijoms skiriama maþiau vietos nei tyrimo rezultatø, kurie parankûs
nusikaltimø ir prevencijos politikai, apibendrinimui. Ið dalies tokiems akcentams átakos galëjo turëti tai, kad recenzuojama knyga yra jungtiniø Tautø Vystymo programos „Parama ágyvendinant nacionaliná þmogaus teisiø rëmimo ir apsaugos veiksmø Lietuvos Respublikoje planà“
uþsakymu. Be to, mes þinome akademiná abiejø
autoriø skoná, kuris didelá vaidmená skiria Ockhamo skustuvui.
Todël teorinius recenzuojamos knygos privalumus bûtø galima atskleisti bandant paaiðkinti arba tai, kas buvo nuskusta aðtriuoju Ockhamo skustuvu, arba tai, kas patiems autoriams yra
egzoteriðka, t.y. akivaizdu ir todël nutylëta, matyt, siekiant dëstymo glaustumo, aiðkumo ir paprastumo. Ðioje vietoje labai tiktø kliðë apie paprastumo ir prastumo esminá skirtumà. Pirmiausiai apie aiðkiai neávardytà tyrimo teorinæ perspektyvà. Viktimologiniai tyrimai yra artimesni
kritinei nei pozityvistinei kriminologijos tradicijai. Viktimologiniai tyrimai leidþia perþengti
oficialiosios baudþiamosios statistikos kuriamà
kriminogeninës padëties ðalyje vaizdà, kurá konstruojant lemtingà vaidmená vaidina baudþiamosios justicijos institucijos.
3

Autorius bûèiau linkæs priskirti santûriajam
kritinës kriminologijos sparnui, kuriam atstovaujantys akademikai, kitaip nei kitam sparnui atstovaujantys triukðmingieji radikalai, sugeba plëtoti akademiná polilogà, kuriame dalyvauja ir
pozityvistinës kriminologijos atstovai. Kita vertus, ðiø autoriø tandemas sukûrë elegantiðkà socialinës tikrovës tyrimo instrumentà, kuri labai
meistriðkai ir panaudojo. Beje, ne tik ádomumo
dëlei vertëtø prisiminti, kad vienas ið autoriø
kaþkada yra baigæs matematikos, kitas – fizikos
studijas. Paties empirinio tyrimo metodo ir rezultatø analizës ðioje recenzijoje nesvarstysiu,
nes tam reikëtø daug iðsamesnës recenzijos, negu dabar galiu paraðyti. Taèiau vienà dalykà norëèiau paminëti.
Sociologiniai faktai nëra metafiziniai, tad
jie yra daug iðkalbingesni, kai lyginama. Be lyginimo konteksto nëra kaip spræsti, ar pateikiami skaièiai dideli, ar maþi, ar atspindimi reiðkiniai didëja, ar maþëja. Manyèiau, kad ne ataskaità, bet knygà bûtø praturtinæ ankstesniø viktimologiniø tyrimø, apie kuriuos uþsimena autoriai knygos ávade, duomenys, su kuriais bûtø
lyginami autoriø atlikto tyrimo rezultatai. Kita
vertus, kritinës kriminologijos poþiûriu bûtø buvæ ádomu suþinoti, kaip Lietuvos gyventojø viktimologinë patirtis atitinka baudþiamosios justicijos institucijø statistinæ produkcijà. Bûtent
ðitie numanomi skirtumai tarp oficialiosios baudþiamosios justicijos institucijø statistikos ir Lietuvos gyventojø viktimizacinæ patirtá atspindinèiø viktimologiniø tyrimø bûtø puikus indikatorius, leidþiantis spræsti apie baudþiamosios justicijos institucijø veiklos efektyvumà.
Tiesa, knygos autoriai ne kartà pabrëþia viktimologiniø tyrimø svarbà formuojant nusikaltimø prevencijos ir kontrolës programas; tai, kad
Vakarø ðalyse viktimologiniai tyrimai yra tapæ
ne tik intelektualiosios kritinës kriminologijos,

Pirmàjá nacionaliná viktimologiná tyrimà Lietuvoje vykdë Visuomenës nuomonës ir rinkos tyrimø centras „Vilmorus“. Antra
apklausa vyko tik Vilniuje ir jà atliko Bendra Lietuvos ir Didþiosios Britanijos ámonë UAB „Baltijos tyrimai“.
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bet ir oficialioms baudþiamosios justicijos institucijoms artimesnës pozityviosios kriminologijos domëjimosi objektu. Tad bûtø galima tikëtis, kad autoriai yra pasiryþæ toliau tæsti viktimologius tyrimus. Tada rastøsi ir palyginimo galimybë, bûtø galima apèiuopiamiau kalbëti apie
Lietuvos gyventojø iðgyvenamo saugumo, o gal
nesaugumo, dinamikà ir ðiuos pojûèius ar savijautà lemianèius veiksnius.
Taèiau viktimologiniai tyrimai nëra pigûs.
Kyla natûralus klausimas, kas galëtø juos finansuoti, kai ið Lietuvos, jai sëkmingai integravusis
á civilizuotø Vakarø pasaulá, traukiasi ávairûs uþsienio fondai ir mûsø ðalá demokratinti turëjusios tarptautinës programos? Norëèiau tik priminti, kad recenzuojamà knygà (ir jos pagrindu
tapusá tyrimà) finansavo Jungtiniø Tautø Vystymo programa. Ar Lietuvos valdþios institucijos
yra pasirengusios finansuoti ne tik oficialiø bau-

dþiamosios justicijos institucijø statistikà, bet ir
jos atspindimà institucijø veiklos strategijà koreguojanèius tyrimus? Ar iðskirtinëmis socialinës kontrolës funkcijomis disponuojanti baudþiamosios justicijos infrastruktûra yra pasirengusi tokiam þingsniui? Ar egzistuoja alternatyvios galios, kurios galëtø atstovauti vieðam visos
visuomenës saugumo interesui ir padëtø paþaboti
kol kas dar uþdaros ir pagal panoptikumo archetipà savo tapatumà konstruojanèios institucijos galias? Tai yra esminis vieðosios politikos
klausimas, kurios svarstymas akivaizdþiai perþengia ðios recenzijos ribas. Taèiau, baigiant ðià trumpà recenzijà, labai knieti pasakyti, kad kritinë
kriminologija yra bûtinas tos alternatyvios socialinës galios elementas, o recenzuojama knyga yra ne tik akademinis, bet svarbus vieðosios
politikos nusikaltimø prevencijos ir kontrolës srityje faktas.
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