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2018-10-24 gautas paklausimas apie Sergejaus Belkino veiklą bei jo redaguojamą 

almanachą ,,Vystymas ir ekonomika”. Atsakymas į paklausimą pateikiamas žemiau. 

1. Sergejus Belkinas 

Sergejus Belkinas (Nikolajaus) pristatomas kaip fizikas ir matematikas pagal išsilavinimą, 

turėjęs įvairialypę karjerą: verslininkas, valstybės tarnautojas (Pramonės, mokslo ir technologijų 

ministro patarėjas) , analitikas, rašytojas, rašantis grožinės literatūros kūrinius ir poeziją, 

vyriausiasis žurnalo ,,Metroskop“ redaktorius, portalo ir almanacho ,,Vystymas ir ekonomika“" 

vienas įkūrėjų.
1
 

2017 m. šaltinis, aptariantis egzistuojančias 4—rias rašytojų sąjungas Rusijoje, pamini, kad 

viena iš Rusijos rašytojų sąjungų yra demokratinės pakraipos, o kita – patriotinės pakraipos. Toje 

sąjungoje, kuri vadinama patriotinės pakraipos, valdybos sekretoriaus pareigas eina (arba dar ėjo 

2017 metais, remiantis šaltinio data) Sergejus Nikolajevičius Belkinas.
2, 3 

Elektroninėje bibliotekoje 

galima pamatyti jo sukurtas grožinės literatūros knygas
4
. 

S. Belkinas turi savo interneto puslapį, kuris mažiausiai keletą metų nėra aktyvus.
5
 

Internete galima rasti Segejaus Belkino straipsnių, pasisakymų
6
, kurie yra tiriamojo, 

filosofinio pobūdžio, surašyti akademiniu stiliumi, ir kuriuos jis pats vadina esė. Juose tiesiogiai ir 

atvirai RF valdžia –valdančioji partija, prezidentas, vyriausybė – nėra kritikuojami. Politinę temą jis 

liečia straipsnyje apie tai, kokioms subkultūroms jis priskiria Rusijos elektoratą ir už kokias partijas 

tas elektoratas galėtų balsuoti (2016 m.) rinkimuose. Pats autorius neišsiduoda, kokiai partijai 

simpatizuoja. Galima jausti S. Belkino nostalgiją tarybiniams laikams, kai, anot Belkino, kultūrai 

buvo skiriamas didelis dėmesys. 2015 m. straipsnyje jis pasisako asmeniškai/kalba nuo savęs 
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vadindamas valdančiuosius liberalais, kuriems neprijaučia, ir sako jaučiąs neteisingumą Rusijoje, 

kurį nagrinėja kaip daugialypę sąvoką: 

,,<...>Socialinę-politinę sistemą, kurioje mes gyvename pastarąjį ketvirtį amžiaus, vertinu kaip  

pasibjaurėtiną neteisingumo viešpatavimą. Joje viskas yra neteisinga, iš kokios pozicijos mes 

benagrinėtume neteisingumo sampratą. O tokių sąvokų ne tik filosofijoje ir sociologijoje, bet ir politinėje 

istorijoje nemažai. Smulkiau apie tai nekalbėsiu, o ir nežinau šio dalyko pakankamai gerai, tik prisiminsiu, 

kad yra tokia samprata kaip socialinis teisingumas, kaip teisingas visuomenės turto paskirstymas<...>– ir 

čia nieko neišėjo; yra požiūris į teisingumą kaip į visų arba daugumos vienodai suvokiamą visuomeninės 

sąrangos idealą– nėr pas mus tokio bendro idealo; liberalizmo požiūriu pagrindinė vertybė yra 

teisingumo įkūnijimas– visų laisvės rūšių maksimizavimas: ir šia kryptim mums nėr kuo didžiuotis, nors 

šią visuomenę kūrė ir ją toliau valdo liberalai; net ir tie, kurie mato teisingumą natūralios žmonių 

nelygybės išsaugojime ir palaikyme – ir tie nepatenkinti tuo, kas gavosi.  

Prie nepatenkintųjų priskiriu ir save ir bandau apsispręsti: iš kurių pozicijų aš nepatenkintas. Jei 

liksiu teoretiniame lygmenyje, tai pasakysiu, kad kiekviename požiūryje yra sava vertinga mintis, kad 

nėra tiek daug prieštaravimo. Kadangi visi teisingumo aspektai svarbūs , o idealą sudaro jų harmoninga 

sintezė. Tačiau jei pereisiu į politinės realybės sferą, susidursiu su sunkumais. Visiškai aišku, kad nė kiek 

nenoriu  būti siejamas su liberalais. Todėl, kad taip save vadina tie, kurie didelę šalį sužlugdė ir toliau ją 

be gailesčio naikina tai, kas iš jos liko. Bet tai nereiškia, kad man neartima laisvės idėja. Man lengviau 

sieti save su neaiškiu socialinių idėjų konglomeratu, bet ir dėl jo reikės pateikti krūvą patikslinimų ir 

išimčių. 

O jau visai tampa sunku susiorientuoti, kai norisi pasirinkti tarp realiai egzistuojančių ir 

veikiančių politinių partijų. <...>“ 

Kaip patį didžiausią neteisingumą almanacho redaktorius galų gale nurodo ne, anot jo 

paties žodžių,  finansinę-ekonominę valstybės sąrangą, nepaisant to, kad ji ,,jau greit galį sunaikinti 

valstybę“, Labiausia Belkiną jaudina, tai, kad Rusija neturi to, ką galima pavadinti ,,Rusijos 

svajone“ – to socialinio produkto, kuris turi būti sukurtas sąmoningai, pasiūlytas liaudžiai ir jos 

priimtas.
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2. Almanachas ir portalas ,,Vystymas ir ekonomika“
8
  

Abu almanacho įkūrėjai –S. Belkinas ir Baidakovas- save vadina verslininkais, 

publicistais, visuomenininkais, turinčiais daug patirties organizuojant tarptautinius apvaliuosius 

stalus, konferencijas ir forumus. Kaip patys teigia, nenorėdami, kad jų moksliniai pastebėjimai ir 

rekomendacijos neliktų prieinami tik uždaram ratui  žmonių, o būtų pasiekiami ir plačiajai 

visuomenei bei politiniam elitui, jie ir pradėjo šį ,,Vystymo ir ekonomikos“ almanacho projektą 

(2012 m.). Autoriai savo auditorija įvardija labai platų ratą, bet kokių pažiūrų veikėjus –politikus, 

kultūros veikėjus, visuomenėje aktyvius asmenis, ekonomistus, filosofus, psichologus, rašytojus, 

sociologus, inžinierius, kurie norėtų diskutuoti ,,kas yra vystymas ir koks jis turėtų būti, kas yra 

regresas – vystymo sustojimas“. Autorių tikslas dar platinti auditoriją, pritraukiant ,,platų ratą 

skaitytojų, besidominčių, politika, ekonomika, Rusijos ir pasaulio vystymo strategija“.
9
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Almanacho turinys: peržvelgus tam tikrą skaičių straipsnių, įskaitant paskutiniuosius (2018 

m.) susidaro įspūdis, kad straipsnius rašo arba juose interviu duoda su valdžia susiję asmenys, 

konservatyvios pakraipos politologai, save patriotais vadinantys ekspertai
10

, kurie ,,kritikuodami“ 

valdžią pripažįsta prezidento nuopelnus šaliai
11

, pasisako prieš ES ir JAV politiką, ,,pataikavimą“ 

Vakarams, Ukrainos vyriausybę vadina režimu, jaučia nostalgiją sovietinei sistemai, pasisako prieš 

,,jau 30 metų trunkantį liberalizmą“
12

. Iš interviu su konservatyvaus politologų klubo atstovu: 

,,– Visiškai akivaizdu, kad dėl pasiekimų savo valstybės statyme mes turime būti dėkingi 

prezidentui. Netgi ne jo komandai, o asmeniškai Vladimirui Vladimirovičiui Putinui. Bet šiais metais 

prasideda jos paskutinė kadencija. Vieną kartą Putino išėjimas iš Kremliaus vos nesibaigė reversu Rusijos 

užsienio politikoje. Suprantama, kad mūsų šalies valdymas dar ilgam – jei ne visam laikui- išliks 

,,rankinis“. Iš čia aiški rizika, kad 2024 metais šalies kursas gali vėl pradėti keistis – tarp kitko 

nepriklausomai nuo to, kad ateis į Kremlių.  Ką reikia daryti, kad šito nenutiktų? 

– Viskas, kas aukščiau pasakyta ir yra atsakymas į klausimą  ,,Ką daryti?“. Todėl darkart 

pakartosiu: svarbiausia reikia ryžtingai ir negrįžtamai atsisakyti liberalaus kurso, atsisakyti liberalios 

ideologijos, nustoti palaikyti liberalias vertybes valstybiniu lygmeniu ir oficialiose žiniasklaidos 

priemonėse. Užteks! Jau 30 metų mes vargstame su liberaliomis vertybėmis ir nuolat žvalgomės į 

Vakarus: ką mums pasakys, ką apie mus pamanys. Metas rimtai užsiimti valstybinės-patriotinės 

ideologijos konstravimu, kuri užkirstų kelią galimybei keisti politinį kursą po Vladimiro Putino išėjimo iš 

politikos. Tuo pat metu būtent nuo jo paties ir nuo jo komandos dabar tiesiogiai priklauso kaip vyks tas 

[ideologijos] formavimas. Jei valdžia ir toliau bandys išsėdėti ant dviejų kėdžių – patriotinės ir liberalios-

nieko gero iš to neišeis.“ 

PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie 

kilmės šalis apdorojimo remiantis atrinktais viešai skelbiamais informacijos šaltiniais. Informacija buvo 

renkama, įvertinta ir apdorota per pažymai parengti skirtą terminą. Šis dokumentas nėra ir negali būti 

išsamus. Be to, šis dokumentas negali nulemti sprendimo dėl konkretaus prašymo suteikti prieglobstį. 

Pažymoje nėra pateikiama Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuomonė ir ja nėra 

daroma joks politinis pareiškimas.13 
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