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VIRSMO IŠ RYTŲ Į
Neįtikėtina, bet faktas - kitą apžvalgą Akira- 

čiams rašysiu iš Lietuvos, kuri jau bus tapusi tikrąja 
Šiaurės Aljanso nare. Lapkričio 21-23 dieną Prahoje 
Lietuva būs priimta į NATO. Dar po metų ir dviejų 
mėnesių Lietuva taps Europos Sąjungos nare. Niekas 
to sukliudyti jau negali.

Prieš dvylika su puse metų Akiračiams rašiau ap
žvalgą, dar kupinas kovo 11-osios įspūdžių. To teks
to Akiračiai neišspausdino. Gal kaltas buvo faksas, 
„suvalgęs” didžiąją dalį rašinio, o gal kitos jėgos. Tik 
žinau, kad redaktorius Liūtas Mockūnas, tuomet duo
damas interviu The New York Times korespondentui, 
dėl pavogto fakso kaltino SSRS saugumą.

Per 12 su puse metų iš šalies su tuščiomis dvo
kiančių parduotuvių lentynomis, šalies su daugybe 
sovietinių karo bazių, KGB įstaigomis Lietuva tapo 
Vakarų ekonomikos ir saugumo dalimi. Toks virs
mas sunkiai telpa galvoje. Jei kas man būtų 1990 me
tų kovo 11-ąją ėmęs aiškinti, kokį sprendimą NATO 
priims 2002-ųjų lapkritį Prahoje, nejuokais būčiau 
susirūpinęs to žmogaus sveikata.

Lapkričio 23-ąją turbūt labiau reikėtų rūpintis 
sveikata tų, kurie ir dabar dar rengia rimtas vaduotojų 
konferencijas, kuriose svaičioja apie antrąjį Lietuvos 
išvadavimą. Palikime tai tiems, kurie visą amželį 
svajojo apie Lietuvos išvadavimą, bet bijodami susi
tepti ryšiais su okupantu vis rodė okupuotai tėvynei 
nugarą, todėl natūralu, kad pražiopsojo pirmąjį išva
davimą.

Ar Lietuvoje jau neliko problemų? Ar galime

Šiame numeryje

NEMADINGA TEMA

Skurdas Lietuvoje: jo priežastys, matomumas, val
džios požiūris, ateities planai skurdui pašalinti. Ir 
pastangos skurstantiesiems padėti jau dabar.

BENDRA PRAEITIS, KITOKIA DABARTIS

Apie Baltarusiją, jos politiką, kultūrą, istoriją - po
kalbis su Lietuvos gudų veikėjais.

LIETUVA SVEČIAVOSI FRANKFURTE

Šiemet Lietuva buvo Frankfurto knygų mugės garbės 
viešnia. Kolą Lietuvos įvaizdį mugės lankytojams pa
liko Lietuvos atstovai? Ir kodėl didžiausio vokiečių 
leidyklų dėmesio susilaukė rašytojos moterys? 
Žvilgsnis iš vokiškos perspektyvos.

PALAIMA AR PRAKEIKIMAS?

Globalizacija ir tautinių valstybių ateitis. Kas glo
balizacijoje neišvengiama ir ko reikėtų išvengti?

VAKARUS PABAIGA
tapti tikrais optimistais?

Nėra visuomenės be bėdų. Lietuva - ne išimtis. 
Bet ir labai kritiškai svarstant dabarties negerumus, 
neįžvelgti esminio didingo lūžio iš Rytų į Vakarus 
gali tik tas, kuris toliau savo nosies nemato ar nenori 
matyti.

Pagrindinis darbas jau padarytas. Čia kaip per 
šienapjūtę - svarbu laiku nupjauti žolę, išdžiovinti ir 
suvežti į daržinę prieš užklumpant lietui. Ir pabaigus 
šiuos darbus, ūkininkas nesėdės sudėjęs rankų, net 
vaikas žino - padarius svarbiausia, šieno žiemai už
teks.

Klupdama, griuvinėdama, gręžiodamas! atgal 
Lietuva sugebėjo įveikti milžinišką kelio gabalą. 
Išskyrus vieną kitą politikos šarlataną, visi prisidėjo 
prie šio darbo. Kairieji, daug kartų keikti ir užkeikti 
buvę komunistai - taip pat. O juk prieš 12 su puse 
metų buvo be užuolankų aiškinama, kad šiuos reikia 
pašalinti iš visur, buvo siūloma raudonųjų neprileisti 
prie valstybės per patrankos šūvį.

Ar būtų buvę geriau, jei radikalizmas būtų tapęs 
veiksmu?;Galimas daiktas, jog Lietuva iš tiesų dėl to 
kai kurias kelio atkarpas būtų įveikusi greičiau, kai 
ką padariusi daug protingiau. Bet aišku ir tai, jog ši
andien, stovint prie NATO ir ES slenksčio, būtent 
dėl 200 tūkstančių žmonių atribojimo nuo valstybės, 
parama eurointegraciniams procesams būtų daug 
mažesnė, o siuntančių dėl ėjimo į Vakarus būtų gero
kai daugiau.

Politika ir ekonomika - lyg komandinės dviračių 
lenktynės. Net iš prastos komandos vienas dvirati
ninkas finišą gali pasiekti pirmas, bet laimi ta koman
da, kuri visa pasiekia finišo tiesiąją, vilkdama paskui 
save net ir prasčiausius kovotojus.

Spalio 25-ąją Lietuva pažymėjo referendumu 
priimtos Konstitucijos dešimtmetį. Tai pirmoji Lietu
vos valstybės Konstitucija sulaukusi dešimtmečio. 
Visos kitos tiek ilgai neišgyveno. Būtų gerai, jei per 
kitą dešimtmetį Konstitucijos knyga taptų piliečių 
skaitoma. Kol kas jos neskaito net Seimo nariai ar 
kandidatai į prezidentus.

Kai tik rinkimai - vargas dėl dvigubos piliety
bės. Šįkart „užkliuvo” amerikonas K. Bobelis ir 
„australas” J. Petraitis. Paaiškėjo, jog K.Bobelis iki 
pat spalio mėnesio pradžios vis dar buvo JAV pilie
tis. Nors po anų rinkimų Konstitucinio Teismo buvo 
nuspręsta, jog tai - nesuderinama nei su seimo nario, 
nei prezidento pareigomis.

Daug dar teisinio nihilizmo Lietuvoje, net jos 
viršūnėse. Net 57 iš 141 Seimo narių įtariami pažei- 
dinėjantys Viešųjų ir privačių interesų derinimo įsta
tymą, bet kiekvienas iš jų aiškina savo tiesas. Įstaty
mas dar negerbiamas. Bet galima pasakyti ir kitaip - 
prieš dvylika su puse metų įstatymo dar nebuvo nė 
žmogaus sąmonėje. Dabar net smulkūs įstatymų pa
žeidėjai spaudoje ir televizijoje yra spaudžiami taip, 
kaip prieš dvylika su puse metų nebuvo spaudžiami 
net didžiausi nusikaltėliai.

Gal dėl to svarbiausio virsmo, o gal dėl to, kad 

žmonės vis labiau suvokia prezidento vaidmenį 
visuomenės gyvenime, prezidento rinkimai vyksta be 
įprasto praeityje ažiotažo. Ramiai. Vyriausiajai rin
kimų komisijai (VRK) po 20 tūkst. ir daugiau parašų, 
leidžiančių dalyvauti rinkimuose, jau įteikė šalies va
dovas Valdas Adamkus, Liberalų sąjungos vadovas 
Eugenijus Gentvilas, Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas, Seimo narys Algimantas Matulevičius, 
Krikščionių demokratų partijos vadas Kazys Bobelis 
ir Socialdemokratų partijos pirmasis pirmininko pa
vaduotojas Vytenis Andriukaitis. Iš viso VRK parašų 
rinkimo lapus yra išdavusi 20 pretendentų į preziden
tus. Pretendentai būti kandidatais į prezidentus VRK 
surinktus parašus privalo pateikti ne vėliau lapkričio 
7 dienos.

Tad gruodžio 22 dieną įvyks vienos iš NATO 
valstybių prezidento rinkimai. Pirmieji rinkimai Lie
tuvoje po istorinio virsmo.

Rimvydas Valatka
2002.X.31, Vilnius

APIE BAŽNYČIAS IR
PILIS

Šįmet pradėtas Vilniaus žemutinės pilies-Val- 
dovų rūmų atstatymas vis dar susilaukia ir pritarimo, 
ir kritikos. Vieni kritikuoja dėl autentiškumo stokos, 
nes nėra pakankamai medžiagos atkurti pilies interje
rą, kiti mano, kad šiuo metu tai per didelė našta eko
nomiškai dar nestipriai valstybei. Treti teigia, kad yra 
vertingesnių statinių, kuriuos reikėtų nedelsiant at
statyti ar užbaigti. Kaip vienas iš tokių vertingesnių 
projektų dažniausiai minimas Prisikėlimo bažnyčios 
Kaune statybos užbaigimas. Su šia trečiąja kritikų 
grupe ir norėčiau pasiginčyti.

Ginčytis skatina ne šių kritikų išvada, kad Prisi
kėlimo bažnyčia yra vertingesnė ar svarbesnė už Val
dovų rūmus; lygiai taip pat ginčyčiausi ir su tais, ku
rie bandytų įrodinėti, kad Rūmai svarbesni už Bažny
čią. Man atrodo, kad bandymas pasverti skirtingas, 
beveik nieko bendra tarp savęs neturinčias vertybes 
yra nesusipratimas. Nesusipratimas, nes „svarstyk
lės” rodys, ką norime matyti. Jei sversime pagal reli
ginius kriterijus, svarstyklės kryps Prisikėlimo nau
dai, o pasirinkus valstybingumą - laimėtų Valdovai.

Esu už Valdovų rūmų atstatymą ir galėčiau pa
teikti daug argumetų kodėl, bet šiuokart apsiribosiu 
vienu, man svarbiausiu. Rūmus sugriovė okupantai, 
norėdami iš mūsų sąmonės ištrinti valstybingumo 
tradicijas ir padaryti mus ištikimais svetimos imperi
jos šiaurės vakarų krašto gyventojais. Žiūrėdami į at
statytus Rūmus galėsime pasididžiuoti gilias istori
nes šaknis turinčiu savo valstybingumu, užuot vien 
skundęsi ir verkšlenę. Taip, kaip dabar didžiuojamės 
žiūrėdami į atstatytus Tris kryžius Vilniuje. Svarbu, 
kad geografiniai ir istoriniai Lietuvos akcentai būtų 
mūsų pasirinkti, o ne mums primesti.

Prisikėlimo bažnyčios entuziastai turėtų pateikti 
savus argumentus, nesiedami jų su Valdovų rūmais.

Z. V. Rekašius
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SPAUDOS APŽVALGA

„KANČIŲ SPORTO” VARŽYBOS
Draugo žurnalistė Audronė V. Škiudaitė šį rude

nį lankėsi Holokausto muziejuje Washington’e ir 
dienraščio puslapiuose aprašė savo įspūdžius („Žmo
gus nesimoko iš savo klaidų” 2002 m. rugsėjo 28 d.). 
Škiudaitės įspūdžiai gana paviršutiniški ir, atrodo, 
specialiai atrinkti. Pavyzdžiui, peržiūrėti filmo juostą 
apie Kauno getą „trūko” laiko, užtat susitelkta 
ties žydus gelbėjusių lietuvių pavardėmis. Aplankiu
si žydų kančių muziejų, žurnalistė daro išvadą:

Žydų tragedija atspindėta labai išsamiai, čia ro
doma ir daug daiktinių eksponatų: vagonas, kuriame 
buvo gabenamos aukos, krūvos batų, likusių sunaiki
nus tūkstančius žmonių, krematoriumų krosnys... Bet 
be jokios abejonės komunizmo aukų muziejuje, jeigu 
jis toks kada nors bus, bus šiurpesnių vaizdų. Čia ne
matei mirčiai pasmerkto žmogaus orumo žeminimo, 
kas lydėjo komunizmo aukas. Pastarosios buvo ati
duotos sadistams - iškrypėliams ir psichiniams ligo
niams, kurie tardydami gyviems pjaustė kūną, geleži
niais lankais veržė galvas, kol sprogdavo kiaušas, 
kapojo ar laužė galūnes ir kt. Taip ir lindo į galvą 
mintis: žydai laimingesni bent tuo, kad buvo sušau
dyti, lietuviai ir kitos komunizmo aukos buvo sutraiš
kytos ir pažemintos. Mirtis nelygu mirčiai.

Žmonių kančias Draugo žurnalistės vaizduotė 
traktuoja tarsi tai būtų kažkokios kančių bei orumo 
praradimo varžybos, kuriose skiriami balai. Lietu
viams sadistai gyviems pjaustė kūną, geležiniais lan
kais veržė galvas, kol sprogdavo kiaušas, kapojo ir 
laužė galūnes ir 1.1. - verta dešimt balų. Žydams jų 
skriaudėjai ant krūtinės ir nugaros kabino geltonas 
žvaigždes, draudė vaikščioti šaligatviais - neverta 
net minėti. Nuogas žydų moteris ir vaikus statė prie 
duobės ir šaudė - penki balai. Todėl kančių ir orumo 
žeminimo varžybas laimėjo tie, kuriems sprogdavo 
kiaušas... Aplankiusi Holokausto muziejų Audronė 
V. Škiudaitė net nepastebėjo, kad milijonai žydų bu
vo nunuodyti dujų kamerose, jų kūnai sudeginti kre
matoriumuose, o iš jų pelenų buvo gaminamos trąšos 
ir muilas. Prisiminkime dar dr. Mengele medicininių 
eksperimentų aukas. Koks yra tų žmonių kančios ir 
orumo pažeminimo koeficientas? Jeigu sovietinius 
budelius vadiname sadistais, iškrypėliais bei psichi
niais ligoniais, kaip pavadinsime esesininkus ir tuos 
mūsų tėvynainius, kurie Lietūkio garaže ir provinci
joje kankino ir žudė žydus bei grobėjų turtą? Ar jie 
irgi neverti sadisto vardo? Mus stebina A. V. Škiu
daitės moralinis nejautrumas ir radikalus nacionaliz
mas, jog labiausiai kentėti gali tik savi. Juk pagal bet 
kokią moralę, tuo labiau krikščionišką, kančia yra 
kančia, o mirtis lygi mirčiai.

Po A. V. Škiudaitės skandalingo reportažo tikė
jomės Draugo laiškų skyriuje reakcijos. Iki šiol (spa
lio mėn. pabaiga) jos nebuvo. Kas tai, Draugo skaity
tojų nejautrumas Holokaustui, o gal dienraščio re
dakcija atsisakė dėti protestuojančius laiškus?

NORINTIEJI RAŠYTI TURĖTŲ NEPATINGĖTI 
PIRMA PASISKAITYTI

Drauge (2002 m. rugsėjo 11 d.) išspausdintas il-
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gas atsargos pulkininko Romo Kilikausko laiškas, 
kuriame autorius bando įrodyti, kad amerikiečių 
„Williams” bendrovė ne pati pasitraukė iš Lietuvos, 
bet buvo išvyta kairiųjų valdžios. Jis rašo:

Lietuvoje tikrai netrūksta nuomonių apie „ Willi
ams " įmonės sprendimą pasišalinti iš „Mažeikių naf
tos ” Įmonės, bet tikrai trūksta objektyvaus šio veiks
mo įvertinimo. Daugelis kaltina „ Williams" nesąži
ningumu, nekompetentingumu, vagystėmis, apgavys
tėmis ir net išdavyste. Tačiau, atrodo, niekam l galvą 
neateina mintis, kad „ Williams " ne pasitraukė, o tie
siog buvo kairiųjų valdžios išvyta.

Iš tikrųjų, Lietuvos spaudoje rašantiems žurna
listams tokios keistos mintys į galvą neateina, nes jie 
prieš rašydami pasistengia su svarstomu klausimu 
patys bent šiek tiek susipažinti. Jeigu gerb. Pulkinin
kas nebūtų patingėjęs bent truputį žvilgterėti į „Wil
liams’©” padėtį, būtų sužinojęs, kad ši amerikiečių 
firma sparčiai artėja prie bankroto ribos. Tie, kurie 
prieš porą metų už kiekvieną šios firmos akciją mo
kėjo po 50 dolerių, dabar džiaugtųsi tą pačią akciją 
pardavę už pusantro dolerio. Tai jau turėtų šį tą pasa
kyti net ir neekonomistui.

Šiais metais nei kairiųjų, nei dešiniųjų neverčia
ma ši Amerikos firma jau pardavė turto už 3 milijar
dus dolerių, o iki metų pabaigos tikisi išsiparduoti už 
5 milijardus. Už „Mažeikių naftą” gauti 87 milijonai 
čia atrodo tik kaip lašas masinio savęs išsipardavinė- 
jimo jūroje. Kodėl prireikė tokio didelio turto parda
vimo šiuo metu ypač nepalankioje rinkoje? Akiračių 
skaitytojams toks klausimas neturėtų kilti, nes mes 
dar 1999 metais stebėjomės, kodėl tuometinė Lietu
vos vyriausybė strateginiu investuotoju pasirinko fir
mą, kuri yra iki ausų įsiskolinusi ir ne tik neturi ko 
investuoti, bet net investicijoms pasiskolinti pinigų 
nebegali.

Šių metų rugpjūčio mėnesį „Williams’ui” iškilo 
rimta bankroto grėsmė, nes baigėsi 700 milijonų do
lerių paskolos terminas, o kasoje nebuvo ne tik skolai 
apmokėti reikalingų pinigų, bet ėmė trūkti ir apyvar
tinių lėšų. Tik paskutiniu momentu pavyko iš turtin
go multimilijonieriaus pasiskolinti 1 milijardą dole
rių. Bet kokia kaina! Už paskolą „Williams’as” moka 
30% metinių palūkanų. Tuo tarpu eilinis pilietis 
šiandieninėje rinkoje paskolą namui pirkti gali gauti 
už 5-6%.

Ir dar žiupsnelis druskos ant žaizdos. Savo dvi 
Amerikoje turimas naftos rafmerijas „Williams’as” 
siūlo pirkti tai pačiai rusų „Jukos” bendrovei. Įdomu, 
ar ir dėl „Williams'o” išvarymo iš JAV naftos biznio 
pik. R. Kilikauskas dabar kaltins kairiųjų valdžią? Ir 
kurių kairiųjų - Amerikos ar Lietuvos?

Pulkininkams, kurių nuomone dėl visų šiandie
ninių Lietuvos bėdų ir nelaimių kalta kairiųjų val
džia, būtų ne pro šalį retkarčiais pavartyti kad ir tokį 
dešinės pakraipos The Wall Street Journal laikraštį.

FRANKFURTO KNYGŲ MUGĖ
Spalio mėn. viduryje Frankfurte, Vokietijoje 

įvyko didžiausia pasaulyje tarptautinė knygų mugė, 
kur Lietuva dalyvavo garbės svečio teisėmis. Lietu
vos ekspoziciją kasdien aplankė beveik pustrečio 
tūkstančio žmonių, o savaitgalio dienomis, kai buvo 
įleidžiami ne tik specialistai, bet ir kiti lankytojai, - 
per keturis tūkstančius. Ateinančiomis žiniomis iš 
Lietuvos mūsų pasirodymą mugėje galima laikyti pa
sisekusiu. Apie tai Lietuvos žiniose (2002, spalio 15 
d.) rašo Živilė Viteikaitė:

„Mums labai pavyko - išnaudojome visas suteik-
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tas galimybes ", - džiaugėsi Lietuvos kultūros vice
ministre Ina Marčiulionytė. Pasak jos, rengiantis 
mugei kilo gausybė ginčų: buvo nesutariama dėl 
koncepcijos, programos, politinių diskusijų, net eks
pozicijos meninio apipavidalinimo. Viceministrės 
nuomone, galutinis sprendimas buvo teisingas. „Jūs 
buvote įspūdingi", - gyrė lietuvius mugės direktorius 
Volkeris Neumannas ir pridūrė, kad mūsų šalies eks
pozicija buvo viena gražiausių per pastaruosius tris 
dešimtmečius. „Žinant, kiek mažai turėjote laiko ir 
pinigų pasirengti, padarėte neįtikėtina ", - pritarė at
stovas spaudai Holgeris Ehlingas. (...)

Frankfurto knygų mugei pasirengti Lietuva išlei
do 5,1 milijono litų. Sužinoję šią sumą vokiečiai nuo
gąstavo, jog galimas fiasko - ankstesnės garbės vieš
nios prisistatyti skirdavo bent kelis kartus daugiau 
lėšų. Pristatydamos savo kultūrini gyvenimą Italija, 
Danija, Olandija, Japonija ruošė grandiozinius sten
dus ir renginius, o Lietuva išsiskyrė paprastumu. 
Ekspozicijos centre atsidūrė dailininko Sauliaus Va
liaus kompozicija iš popieriaus lakštų, o kuklius sten
dus puošė knygos ir istorinius įvykius menančios 
nuotraukos bei paveikslų reproducijos. Lankytojams 
buvo dalijami drobiniai krepšeliai, žolelių arbata, 
pieštukai ir atvirukai su šalies vaizdais.

Iš mūsų rašytojų labiausiai pasisekė Jurgai Iva
nauskaitei - penkios Europos leidyklos, jų tarpe net 
ispanų ir kroatų, vers ir išleis rašytojos kūrybą, o vie
na Vokietijos leidykla jau dabar spausdina antrąją 
knygos Ragana ir lietus laidą. Didesnio susidomėji
mo sulaukė Renata Šerelytė, Vanda Juknaitė, Tomas 
Venclova.

Žinoma, nėra namų be dūmų. Apie lietuvių pasi
rodymo kai kurias nesėkmes Lietuvos ryto „Mūzų 
malūne” (2002 m. spalio 15 d.) rašo Ramūnas Gerbu
tavičius:

Literatūriniuose skaitymuose ir diskusijose iš
ryškėjo ir dar vienas trūkumas. Nemaža jų dalis buvo 
prastokai moderuojama, ypač kai to imdavosi lietu
viai.

Tarkim, Violetos Kelertienės vesti skaitymai 
„ Vėlyvoji išeivija ", kuriuose dalyvavo Tomas Venc-
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SPAUDOS APŽVALGA

lova, Saulius Tomas Kondrotas ir Grigorijus Kano
vičius, virto nuobodybės ir nesusikalbėjimo mišrai
ne, kurioje vienintelis išeivis galiausiai liko tik T. 
Venclova.

Šiuo požiūriu galima tik pasimokyti iš vokiečių 
moderatorių, kurie puikiai suvokia, kad publikai rei
kia lengvumo, paprastumo, sąmojo, ir moka provo
kuoti, užduoti tokius klausimus, kad bet koks rašytojo 
atsakymas pralinksmina. Et, tas lietuviškas rimtumas 
ir baimė apsijuokti!

Dar vieną trūkumą savikritiškai išsakė vienas 
Lietuvos ekspozicijos organizatorių Saulius Žukas. 
„Mes tiesiog nepagalvojome, kad vokiečių žurnalis
tams rūpi jaunų žmonių nuomonė, - sakė jis. - Mes 
stengėmės ieškoti asmenybių, kurių vokiečiai grei
čiausiai nė nežino. Juk net tomis pačiomis temomis 
jaunimas mąstytų visai kitaip

Nežiūrint kai kurių pasitaikusių nesklandumų, 
lietuvių pasirodymas Frankfurte pranoko visus lū
kesčius.

REMONTO DARBAI
Šiaurės Atėnai (2002, spalio 19 d.) iš interneto su 

paaiškinimais persispausdino XIX-to amžiaus pir
mosios pusės archyvinį dokumentą:

Šis dokumentas, datuotas 1825 m., rastas vie
nuolyno rūsyje Sankt Peterburge. Kažin koks daili
ninkas buvo pakviestas į cerkvę restauruoti šv. Jono 
Krikštytojo... Po atliktų darbų vienuolyno vyresnysis 
pasiūlė dailininkui pateikti [vykdytų darbų sąskaitą 
užmokesčiui gauti. Dailininkas, nemokėdamas bu
halterinės raštvedybos, parašė:

Sąskaita:
1. Padidinau dangų ir pridėjau šiek tiek

žvaigždžių............................................................ 1 rub.
2. Nudažiau Kristus gimimo vietą....... 3 rub.
3. Pataisiau Adomo ir Ievos drabužius po nusi

dėjimo ...................................................................5 rub.
4. Nuploviau šv. Mergelę ir paskui nudažiau ją

tris kartus.......................................................... 10 rub.
5. Patvarkiau Barborą šalia [ėjimo..... 8 rub.
6. Mergelei Marijai padariau naują kūdikį........

............................................................................. 10 rub.
7. Pataisiau angelą ir [stačiau plunksną Šventa

jai Dvasiai............................................  7 rub.
8. Po kartą patvarkiau Pasaulio kūrėjo žmonas . 

 10 rub.
9. Atnaujinau Mergelės Marijos išblukusias vie

tas  9 rub.
10. Sinajaus kalne visus 12 apaštalų nulakavau

matiniu laku........................................................6 rub.
11. Užglaisčiau ir uždažiau šv. Nikalojaus užpa

kali  3 tub.
12. Išskyriau linijomis ir pastačiau kryžių po vi

sais šventaisiais.......................................................... 5 rub.
Suma:............................. 77 rub.

Šiame dokumente vienuolyno vyresnysis [rašė 
rezoliuciją:

Sumokėti šitam kvailiui kiek prašo - nes kitaip jis 
išniekins visus šventuosius.

PAMIŠĘS DĖL LIETUVOS
Paaštrėjusios derybos su Rusija dėl tranzito iš 

Karaliaučiaus srities seimūno V. Landsbergio pasi
sakymuose sukėlė emocines reakcijas. Landsbergiui 
ėmė vaidentis Molotovo-Ribbentropo paktai, lyg nuo 
1939 metų niekas nebūtų pasikeitę. Apie tai redakci
jos skiltyje rašo Verslo žinios („Pamišęs dėl Lietu-

2002 m. lapkričio mėn.

vos”, 2002, spalio 9 d.):

Po to, kai JA V kompanija „ Williams ” trinktelėjo 
„Mažeikių naftos” durimis ir išėjo iš Lietuvos, kon
servatoriams teko šiek tiek pasukti galvas dėl naujos 
savo pozicijos Lietuvos saugumo klausimu - mat se
noji partijos politika davė Lietuvai vien galvos 
skausmą ir nuostolius. Naujoji ideologinė platforma 
buvo suręsta ant senosios šipulių. Kadangi amerikie
čių kapitalo karžygiai gėdingai pabėgo, konservato
riams vieniems lieka kovoti prieš rusiškojo kapitalo 
[sigalėjimą Lietuvos energetikos ūkyje. Padėk, Die
ve, kaip sakoma. Tačiau tai užduotis dešimtmečiams, 
gal net šimtmečiams - tam laikui, kol vadinamasis 
rusų kapitalas bus Lietuvoje. O juk reikalinga kaž
kokia greita ir žūtbūtinė kova - blickrygas (t.y. žai
biškas karas), kurią visi matytų ir tai matydami ašarą 
brauktų dėl konservatorių ryžto.

Ponas Landsbergis netruko rasti lauką savajam 
blickrygui. Jis nusprendė kovoti prieš naująj[ Molo
tovo ir Ribbentropo paktą, kuris jam vaidenasi žvel
giant [ ES ir Rusijos derybas Kaliningrado klausimu. 
Kad Molotovas gyvena Kremliuje — seniai visiems ži
noma. O štai Ribbentropo, prisipaž[sta p. Landsber
gis, net ir jam, [žvalgiam politikui, teko gerokai pa
ieškoti: „Kur gyvena naujasis trokštamas Ribbentro- 
pas, nebūdavo taip aišku. Nūnai ima ryškėti ir tie ad
resai, veikiau Pietų Europoj, kur citrinos žydi; ten 
šilta ir smagu ”. Tokia replika p. Landsbergis [verti
no keleto Pietų Europos valstybių pastangas tapti 
Rusijos lobistėmis. Jos pareikalavo nedelsiant ištirti 
Rusijos bevizių tranzitinių traukinių eismo per Lietu
vą galimybes.

Ribbentropo adresui keičiantis pietų kryptimi, 
galime susilaukti dienos, kai ponas Ribbentropas pa
sirodys kur nors Afrikoje ar Pietų Amerikoje. Ką gi, 
globalizacija vyksta.

APIE MERGAITES, SKUBANČIAS TAPTI 
MOTERIMIS

Daiva Valevičiūtė Kauno dienoje (2002, rugsėjo 
23 d.) praneša, kad Kaune atlikto tyrimo duomeni
mis, beveik pusė merginų intymų gyvenimą pradeda 
nuo 15-kos metų. Net trečdalis - iš smalsumo, neretai 
apsvaigusios nuo alkoholio. Ji rašo:

Medicinos mokslų daktarė Ingrida Basevičienė, 
atlikusi apklausą Kauno gimnazijose, vidurinėse bei 
aukštesniosiose mokyklose, teigia, kad tyrimo duo
menys ją pačią nustebino. „Maniau, kad intymaus 
gyvenimo patirties turi 20-30 procentų mergaičių. 
Tačiau beveik pusė iš anketas užpildžiusių 15-19 me
tų merginų nurodė turėjusios lytinių santykių. Net 9 
proc. iš jų turėjo po 7 lytinius partnerius. Ketvirtada
lis merginų pirmuosius lytinius santykius turėjo aps
vaigusios nuo alkoholio, o kas septinta - ne savo no
ru. Tik trečdalis nurodė, kad santykių metu naudojo 
kontraceptines priemones. Daugelis suartėjo su savo 
draugais po trijų pažinties mėnesių ”, - apibūdina 
esamą situaciją I. Basevičienė. (...)

Kodėl mergaitės taip skuba [žengti [ suaugusiųjų 
pasaulį? Galima tik spėlioti. Kai merginą ištinka bė
da - ji suserga, tampa nėščia arba patiria psicholo
ginę krizę dėl partnerio ar namiškių veiksmų, teikian
tieji joms pagalbą išgirsta graudžių ar beveik neįti
kėtinų istorijų. Kai kurios paauglės net sako, kad, su
laukus penkiolikos metų, neturėti patirties intymioje 
srityje - gėda.

Lietuvoje įsigalint neigiamiems miesto papro

čiams, kai kurie jų bruožai pradeda priminti gyveni
mą vakarinėje Čikagos dalyje ar New Yorko Bron- 
x’e. Jų išvengti gal padėtų mažesnis girtavimas, ar
timesni santykiai šeimose. Praverstų ir lytinės higie
nos pamokos mokyklose. Šia prasme Vilniaus uni
versiteto studentai yra pažangesni. Kaip rašo Beata 
Bukotaitė Lietuvos ryte (2002 m. spalio 12 d.), 
Saulėtekio bendrabučiuose yra įrengti prezervatyvų 
automatai. Vienas prezervatyvas iš automato kainuo
ja vieną litą. Bukotaitė rašo:

„ Prezervatyvų aparastas reikalingas dalykas 
kaip ir taksofono aparatas, kai dar nebuvo mobiliųjų 
telefonų. Tik kabėjo jis ne vietoje - prispyrus reika
lui, teko kelti budėtoją ”, - aiškino prezervatyvų pirk
ti atėjęs studentas Donatas.

Prezervatyvų automatus [rengusi bendrovė 
„ Vigbada ”, vos informuota apie ne vietoje kabantį ir 
nepatogumų studentams bei budėtojams keliantį au
tomatą, paskubėjo pasirūpinti, kad jis būtų skubiai 
perkabintas.

Gamtininkas Šarūnas svarstė, jog jei eidamas 
pas merginą pamiršai gėlių, dar ne bėda, tačiau jei 
pamiršai apsisaugojimo priemonių, gali prisidaryti 
bėdos.

Nevėlu apsisukti ir prezervatyvą nusipirkti čia 
pat-prie bendrabučio durų.

Tačiau prezervatyvų automatai neišsprendė visų 
problemų: kai kas suabejojo sargių kokybe. Kaip 
pasakoja Bukotaitė:

Studentai suabejojo prezervatyvų iš automato 
kykybe. . .

„Nors ant pakuotės ir yra augliškas užrašas 
„Jaudintojas ” -jis gali suveikti ir priešingai - korė- 
jietiški prezervatyvai, pagaminti iš storos gumos, pa
sižymi slopinamuoju poveikiu ”, - juokavo Donatas.

Automatus [rengusios bendrovės direktorius 
Viktoras Kovalčiukas nuramino, jog prezervatyvų 
kokybė yra patvirtinta sertifikatu, o pirmiesiems pir
kėjams kliuvo reklaminiai - drakono nugaromis va
dinamieji sargiai.

ATSIDARĖ NAUJA LITUANISTINĖ 
MOKYKLA

Jūratė Skaisgirytė Amerikos lietuvyje (2002 m. 
rugsėjo 21 d.) rašo, jog Čikagos apylinkėse atsidarė 
trečioji lituanistinė mokykla:

Kaip papasakojo naujos lietuviškos mokyklėlės 
tėvų komiteto narė, dviejų vaikų mama Nijolė Verbie- 
jienė, planai steigti tokią mokyklą gimė prieš metus. 
Tai buvusi ne šiaip graži idėja, o būtinybė, kurią pa
diktavo pats gyvenimas. Per pastarąjį dešimtmetį vis 
daugiau jaunų, neseniai iš Lietuvos atvykusių šeimų 
kėlėsi į šiaurinius Čikagos priemiesčius, o jų atža
loms [siliejant į amerikietišką gyvenimą ėmė trūkti 
lietuviško žodžio.

Tai N. Verbiejienė žino iš savo patirties. Kai 
1993 m. atvyko į JA V, dukrai Indrai buvo 9-eri, tad 
jai su mamos pagalba (moteris parsisiųsdavo iš Lie
tuvos vadovėlių ir pati mokė dukrą) gimtąją kalbą 
dar pavyko išlaikyti. Tačiau kitaip yra su jau Ameri
koje gimusiu 6-mečiu Luku. „ Vos pradėjęs eiti į ame
rikietišką mokyklą, jis jau nebenori kalbėti lietuviš
kai”, - apgailestavo N. Verbiejienė. Supratusi, kad 
norint išlaikyti lietuvių kalbą sūnui jos pamokų na
muose nebeužtektų, šiauriniame Čikagos priemietyje 
gyvenanti moteris buvo pasiryžusi šeštadieniais ve-

(tęsinys sekančiame psl.)
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LIETUVOS GYVENIMAS

Pirmas klausimas, kurį tenka sau kelti, pradėjus 
kalbą apie skurdą - ar skurdas Lietuvoje iš tiesų eg
zistuoja. Juk skurdą dažnai įsivaizduojame kaip tam 
tikrą Afrikos ar Azijos šalių egzotikos dalį - gatvės 
pilnos elgetų, dešimtys mirčių nuo bado, išsekimo, 
šalčio. Lietuvoje to nėra. Laikraščiai apie skurstan- 
čiuosius rašo nedaug ir dažniausiai tik tais atvejais, 
kai socialiai remtinoje šeimoje įvyksta nusikaltimas 
ar skriaudžiami vaikai. Skurdas - neįdomi tema. 
Prieš beveik 10 metų buvo prabilta apie Kariotiškių 
sąvartyno gyventojus - tuo metu tai buvo nauja ir 
skandalinga. Sąvartynuose žmonės gyvena iki šiol, 
bet dabar tai niekam neberūpi - jie buvo aprašyti, nes 
teikė peno ir žurnalistams, ir skaitytojams, o paskui 
tylomis nurašyti į istorijos šiukšlyną.

Skurdas savęs nedemonstruoja. Pažįstu žmonių, 
kurie gyvena iš pašalpų ar iš to, ką jiems duoda kai
mynai ar draugai, kurie maitinasi labdaringose val
gyklose, bet sutikęs juos gatvėje, nepasakysi, kad 
būtų dideli skurdžiai. Jie slepia savo vargą tarytumei 
ydą ir vienos dienos svečiui skurdo vaizdiniai siejasi 
nebent su keletu nuolat išmaldos prašančių elgetų, 
kuriems tai yra tapę gyvenimo būdu. Dauguma Lie
tuvos gyventojų, o ypač tie, kurie greitai prakuto per 
pastarąjį dešimtmetį, skurdo linkę nepastebėti. Apie 
skurdą nedaug kalba ir politikai, ubagų temą perkel
dami į juokingų, vien tokiems ekscentriškiems asme
nims kaip Šustauskas svarbių temų ratą. Kodėl taip 
yra, netenka daug spėlioti. Mat skurdo pripažinimas 
veda link socialinės teisybės paieškų, o tada norom 
nenorom prasideda konfliktas su šiuo metu viena
reikšmiškai garbinama kapitalistine santvarka. Juo
lab, kad tai, kas vyksta dabar, galima pavadinti pir
mine kapitalo kaupimo stadija ir, deja, būtent dalies

LIETUVA IR...
(atkelta iš 3-io psl.)

žioti Luką į Lemont, II., arba Čikagoje esančias lietu
viškas mokyklas. Ji tam tik ruošėsi, o juk buvo tėve
lių, kurie savo atžalas į tas mokyklas veždavo net iš 
Wisconsin valstijos!

Iš antrosios bangos, t.y., pokario išeivių dažnai 
girdime priekaištų, kad naujieji emigrantai iš Lietu
vos yra materialistai, kad jiems nerūpi lietuvybė. 
Naujosios lituanistinės mokyklos atidarymas panei
gia tokius tvirtinimus. Naują šeštadieninę mokyklą 
lanko beveik vien naujųjų ateivių vaikai. Nors galuti
nai dar nenuspręsta, tikriausiai naujoji lituanistinė 
mokykla vadinsis Gedimino vardu. Kaip rašo Skais
girytė:

N. Verbiejienė atskleidė, kad toks vardas būtų 
dvigubai prasmingas: taip būtų išreikšta pagarba ne 
tik svarbiai Lietuvos istorinei figūrai Didžiajam Ku
nigaikščiui Gediminui, bet ir buvusiam JA V LB Wau- 
kegan/Lake County valdybos pirmininkui Gediminui 
Damašiui. „ Tai vienas iš tų žmonių, be kurių ši mo
kykla nebūtų atsidariusi; jis mums labai padėjo ir 
padeda kiekviename žingsnyje”, - taip G. Dama- 
šiauš indėli kuriant naująją mokyklą apibūdino akty
vioji tėvų komiteto narė.

Pagaliau turime prasmingos JAV LB veiklos pa
vyzdį. G. Damašiaus iniciatyva steigiant naują litua
nistinę mokyklą verta kur kas didesnio dėmesio negu 
pasipuikavimai vašingtonuose, „didžioji” LB politi
ka bandant susijungti su Alt’a ar Lietuvos seimūnų 
laiko gaišinimas kažkokiomis „derybomis”. ■
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SKURDO VEIDAS
visuomenės skurdas yra neišvengiama ar net būtina 
kapitalo koncentravimo sąlyga. Jeigu šia prasme kas 
nors įvertintų Lietuvos ekonominę politiką, privalėtų 
pripažinti, kad šios politikos pagrindinis orientyras - 
sukaupti kapitalą nedidelės žmonių grupės rankose. 
Ir nors tai skamba kaip sąmokslo scenarijus, tai yra 
normali kapitalizmą kuriančios visuomenės padėtis. 
Problema tik ta, kad šią stadiją kitos valstybės išgy
veno 18 amžiuje, kada stiprėjant kapitalizmui lygia 
greta stiprėjo ir socialinio teisingumo reikalavimai 
bei kūrėsi sistema, padedanti apriboti išnaudojimą. 
Šiuo metu diskutuoti apie socialinę ekonominę vi
suomenės būklę yra gana sudėtinga, nes sovietmetis 
diskreditavo socialinio teisingumo kategorijas, pa
vertęs jas socialinės lygiavos principu, ir kiekvienas, 
vos užsiminęs apie socialinės saugos mechanizmus, 
būna tuoj pat išvadintas kairiuoju, o didžioji dalis in
telektualų kairuoliškumo dėmės šiuo metu itin sau
gosi. Ir nors liaudies išmintis pataria neišsižadėti laz
dos, turmos ir tarbos, daugelis skurdo stengiasi tie
siog nepastebėti. Tik dabar, prezidento rinkimų kam
panijos metu, vienas kitas kandidatas į prezidentus, 
tarp jų ir V. Adamkus, vis dažniau užsimena apie so
cialines problemas.

VALSTYBĖS POŽIŪRIS
2002-ųjų pradžioje Lietuvos visuomenei buvo 

pristatytas Skurdo būklės Lietuvoje 2001 m. praneši
mas, kurį parengė Skurdo monitoringo komisija. Ši 
komisija dar 2000-aisiais buvo įsteigta Lietuvos Res
publikos Prezideto dekretu ir įgaliota analizuoti skur
do padėtį bei jo mažinimo priemonių efektyvumą. 
Skurdo monitoringo komisijos parengtas pranešimas 
- pirmasis per visą nepriklausomybės laikotarpį do
kumentas, kuriame pateikti duomenys, kiek žmonių 
gyvena žemiau skurdo ribos, ir kuriame bandoma ap
žvelgti ir apibendrinti tas priemones, kuriomis sie
kiama skurdo lygį sumažinti. Remiantis šiuo praneši
mu, skurdas Lietuvoje auga. Tiesa, 2000 m. jis buvo 
mažesnis, negu 1996 m., kai žemiau skurdo ribos gy
veno 18 procentų Lietuvos žmonių, tačiau aukštes
nis, nei 1999-aisiais (15,8 proc.) ir siekė 16 procentų.

Lietuvoje išskirtos dvi skurdo rūšys: absoliutus 
skurdas ir santykinis skurdas. Skurdo riba yra apskai
čiuojama pagal tai, kiek vienam namų ūkio nariui 
tenka vartojimo išlaidų. 2000-aisiais vidutinės varto
jimo išlaidos buvo 404 lt per mėnesį ir jeigu vienam 
namų ūkio nariui tenka tik 50 proc. šios sumos (202 
lt.), pripažįstama, kad tokia šeima gyvena santykinia
me skurde. Absoliutus skurdas nustatomas tada, kai 
vienam namų ūkio nariui tenka mažiau lėšų negu 
minimalus gyvenimo lygis (MGL), o tai yra 125 lt 
per mėnesį. Skaičiai sako, kad 2000-aisiais absoliu
čiame skurde gyveno 0,8 procentai Lietuvos gyven
tojų, o santykiniame, kaip jau minėjau, 16 proc. 
Skurdo būklės pranešime teigiama, kad MGL, kuris 
nuo 1993 m. nebuvo indeksuotas, ir dabar teturi tik 
30 proc. savo buvusios vertės, neatitinka realios 
padėties, tačiau šio rodiklio yra laikomasi. Mat vals
tybės finansinės galimybės neleidžia jo didinti, nes 
visos pašalpos ir išmokos yra skiriamos pagal šį ro
diklį. Nevengiant juodojo jumoro, būtų galima pasa
kyti, kad jeigu politikai sumažintų MGL iki 100 lt, 
absoliutus skurdas sumažėtų, o tuo atveju, jei visi 
Lietuvos gyventojai imtų mažiau uždirbti (o taip ir 
atsitiko 2000-aisiais, nes palyginus su 1999 vidutinės 
vartojimo išlaidos nuo 425 lt krito iki 404 lt) - galėtų 
sumažėti ir santykinio skurdo riba. Tiesa, nors 2000- 
aisiais vidutinės vartojimo išlaidos sumažėjo, skur
das padidėjo dviem dešimtosiomis procento ir tai 

leidžia daryti išvadą, kad nuskurdimo tempai auga.
Skurdo būklės pranešime įvertintos ir skurdo 

priežastys bei priemonių skurdui įveikti efektyvu
mas. Pripažinta, kad Skurdo mažinimo strategijoje 
numatytų tikslų - iki 2003 m panaikinti ypač gilų 
skurdą, o iki 2005 santykinį skurdą sumažinti iki 13 
proc. - pasiekti nepavyks. Tačiau šie du dokumentai: 
Skurdo mažinimo strategija ir Skurdo būklės 2001 
metų pranešimas reiškia, jog atkreiptas dėmesys ir į 
tuos žmones, kurie nepajėgė ar neturėjo galimybių 
prisitaikyti prie greit kintančių gyvenimo aplinkybių. 
O juk ilgą laiką tie žmonės niekam nerūpėjo. Taip, 
pašalpos skurstantiems pradėtos skirti nuo pirmųjų 
nepriklausomybės atkūrimo metų, tačiau nebuvo net 
bandymo kalbėti apie skurstančius kaip apie socialinį 
vienetą, apie gana didelę grupę žmonių, kuriuos 
skurdas izoliavo nuo visuomenėje vykstančio socia
linio ekonominio gyvenimo. 1995 m. skurdo temai 
buvo skirtas Kopenhagoje vykęs Jungtinių tautų vir
šūnių susitikimas. Valstybių vadovai, dalyvavę šia
me susitikime, įsipareigojo kovoti su skurdu, skatinti 
naujų darbo vietų kūrimą, suteikti socialiai atstumtie
siems galimybę visavertiškai dalyvauti šalies sociali
niame bei ekonominiame gyvenime. Šiame susitiki
me dalyvavo ir tuometinis Lietuvos prezidentas A. 
Brazauskas. Jis minėtame susitikime pasirašė priimtą 
Kopenhagos dokumentą, tačiau nieko realiai nebuvo 
daryta. Skurdo mažinimu buvo susirūpinta tik prieš 
porą metų, pasikeitus prezidentams ir artėjant Jungti
nių Tautų generalinės asamblėjos specialiajai sesijai, 
kurioje buvo numatyta aptarti ir įvertinti valstybių 
pažangą siekiant įgyvendinti Kopenhagoje prisiimtus 
socialinius įsipareigojimus. Belieka tik spėlioti, ar 
būtų apie skurdą susimąstyta valstybės lygiu, jeigu 
ne Jungtinės Tautos.

PARAMA SKURSTANTIEMS
Darbo ir socialinės apsaugos ministerija yra su

kūrusi įvairialypę paramos skurstantiems sistemą. Ji 
susideda iš piniginės paramos bei įvairių kompensa
cijų už paslaugas. Piniginės socialinės paramos ma
žas pajamas turintiems asmenims įstatymas numato, 
kad parama yra skiriama asmenims, kurių vidutinės 
mėnesio pajamos yra mažesnės negu 135 lt. Jeigu 
vienišas asmuo gauna bedarbio pašalpą (125 lt.), tai 
socialinė parama bus maždaug 9 lt. Bet jeigu tai yra 4 
asmenų šeima (augina 2 vaikus), neturinti jokių pa
jamų - socialinė parama vien pinigais gali siekti 486 
lt. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duome
nimis 2001 m. socialines pinigines pašalpas gavo 
116,5 tūkstančių žmonių, jiems išmokėta 88.059 
tūkst. litų. Socialinės pašalpos gavėjų skaičius tūks
tančiui gyventojų yra 32 žmonės. Daugiausia pašalpų 
gavėjų yra Šilutės rajone - net 82,5 žmogaus vienam 
tūkstančiui gyventojų, mažiausiai Neringoje - 5,5 as
muo tūkstančiui gyventojų. Greta socialinės pašalpos 
egzistuoja ir daugybė kitokių piniginių išmokų, pvz. 
vienkartinės pašalpos gimus kūdikiui, pašalpos dau
giavaikėms šeimoms, globos pašalpos našlaičiams ir 
t.t. Kita skurstančiųjų paramos forma - šildymo iš
laidų kompensacijos, nemokamas moksleivių maiti
nimas ir pan. Vėl prisiminkime tą pačią 4 asmenų be
darbių šeimą, kuri pinigais kaip socialinę pašalpą 
gauna 486 lt. Dar 319 lt ta pati šeima gauna netiesio
giai - kaip kompensacijas už komunalines paslaugas 
ir nemokamą vaikų maitinimą. Viską susumavus iš
eitų, kad tokia šeima per mėnesį remiama 805 litais. 
Valstybės parama atsižvelgiant į tai, kiek uždirba pati 
šeima, svyruoja, tačiau ieškoti darbo tokia sistema 
neskatina. Tiesą sakant, ji skatina nelegalų darbą, nes
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žmogus yra suinteresuotas slėpti arba oficialiai neį
teisinti gaunamų pajamų, kad neprarastų socialinės 
paramos galimybės.

Visų rūšių socialinei paramai 2001 m. buvo iš
leista 539.416 tūkstančių lt. (1995 m. tos išlaidos bu
vo perpus mažesnės) Tai iš tikrųjų dideli pinigai. So
cialinės padėties analitikai teigia, kad jau susiforma
vo grupė žmonių, kurie linkę nedirbti ir gyventi iš pa
šalpų. Kodėl - galima tik spėlioti, nes iki šiol pašalpų 
gavėjai kaip socialinė grupė nebuvo tyrinėta. Bet 
kaip bebūtų, viena išvada, kodėl žmonės pripranta 
prie pašalpų, siūlosi be jokių tyrimų. O ji maždaug 
tokia: kol uždirbti įmanomos pajamos bus artimos 
valstybės išmokamoms pašalpoms, tol pašalpų gavė
jų klasė augs. Ar verta dirbti, jei beveik tuos pačius 
pinigus gali gauti dykai? Normaliai protaujantys 
žmonės sako - neverta. Ta prasme pašalpų gavėjai 
yra normaliai protaujantys. Beje, šiuo metu viešoji 
įstaiga „Socialinės politikos grupė” atlieka Atviros 
Lietuvos fondo finansuojamą tyrimą „Socialinė at- 
skirtis ir skurdas permainų laikotarpiu”, kuriuo sie
kiama išsiaiškinti, kokios gyventojų grupės ir kodėl 
tampa skurdžiais ir kokios sąlygos lemia nuolatinės 
pašalpų gavėjų grupės egzistavimą. Šio tyrimo rezul
tatai dar nėra išanalizuoti ir apibendrinti. Galbūt jie 
galės daug ką įdomaus atskleisti.

Šiuo metu visuotinai pripažįstama, kad pasyvi 
socialinės paramos forma padėties iš esmės nekeičia, 
kad reikalingos aktyvios priemonės, tokios kaip be
darbystės mažinimas, smulkaus verslo sąlygų gerini
mas ir panašiai, kurios skatintų užsidirbti. Šia krypti
mi dirbama. Socialinės politikos analizės departa
mentas perengė veiksmų planą Skurdo mažinimo 
strategijai įgyvendinti. Šis veiksmų planas jau beveik 
mėnuo svarstomas Vyriausybėje, ar jam bus pritarta 
ir kada - neaišku.

♦

SKURDŽIAI IR VISIŠKI BĖDŽIAI
Iki šiol kalbėjau apie tuos skurstančiuosius, ku

rie sugeba išsirūpinti pašalpą gaunančiojo statusą ir 
iš pašalpų šiaip taip verčiasi. Bet nemažai yra ir vis 
daugėja tokių asmenų, kurie net būsto neturi ir gyve
na sąvartynuose, kanalizacijos šuliniuose, sodų na
meliuose. Niekas net suskaičiuoti negali, kiek tokių 
žmonių yra, bet pagal tai, kad didėja poreikis nakvy
nės namams ir labdaringoms valgykloms, akivaizdu, 
jog tokių žmonių skaičius auga. Parama tokiems 
žmonėms rūpinasi savivaldybės. Vilniaus savivaldy
bė šią vasarą vykdė informavimo apie socialinę para
mą akciją. Jos metu kavinės, restoranai ar kitos vie
šosios įstaigos, kurių lankytojus atakuoja išmaldos 
prašytojai, buvo aprūpintos lankstinukais su informa
cija apie tai, kur elgetaujantis asmuo gali gauti nemo
kamą maitinimą, nakvynę ar pirties paslaugas. Šie 
lankstinukai buvo duodami elgetoms vietoj išmaldos. 
Dalis žmonių, kuriems tikrai buvo reikalingas mai
tinimas, šia informacija pasinaudojo, dalis valkatų, 
kaip ir buvo įpratę, teberenka išmaldą. Su Vilniaus 
elgetomis kovojama ir draudimais - miesto centro 
gatves paskelbus reprezentacinėmis, galioja draudi
mas čia rinkti išmaldą. Tačiau keletas nuolatinių el
getų to nepaiso ir viešoji policija nėra pajėgi su jais 
susitvarkyti. Kai kurie jau yra tapę Vilniaus peizažo 
dalimi. Bet nebūtinai išmaldos prašą. _ s asmenys 
yra didžiausi skurdžiai - kai kurie jų elgetaudami pri
siduria priėjau turimų pajamų ir, surinkdami viduti
niškai po 7-10 lt per dieną, neblogai verčiasi. Vil
niaus socialinės paramos centras siekia suteikti pa
galbą pirmiausia tiems, kam ji būtina kaip išgyveni
mo galimybė. Iš savivaldybės lėšų yra išlaikomi dve
ji nakvynės namai, teikiamas maitinimas beveik 
tūkstančiui asmenų. Socialinės paramos centro dar- 
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buotojos I. Jasaitytės žodžiais, šiuo metu artėjant žie
mai nakvynės namai jau yra perpildyti, o nemokamo 
maitinimo valgyklų irgi neužtenka. Jos pastebėjimu, 
poreikis šioms minimalią egzistenciją užtikrinan
čioms paslaugoms kasmet auga. Ir tai Vilniuje, kur 
bedarbystė viena iš mažiausių Lietuvoje. Ką tada kal
bėti apie kitus miestus ir miestelius, kuriuose bedar
bystė dvigubai ar net trigubai didenė, o savivaldybės 
turi daug mažiau lėšų socialinei paramai.

Labdara ir šalpa rūpinasi ne vien valstybės išlai
komos institucijos. Kiek pajėgia šį darbą dirba ir vi
suomeninės organizacijos.Viena iš tokių visuomeni
nių organizacijų, kuri nuo pat Nepriklausomybės pa
skelbimo ėmė rūpintis skurstančiais, yra „Caritas”. 
Visoje Lietuvoje nemažai parapijų turi įsteigę „Cari
tas” centrus, į kuriuos gali kreiptis vargstantieji. Vil
niaus arkivyskupijos „Caritas” vykdo dvi programas: 
suteikia benamiams ir motinoms su vaikais nakvynę 
ar laikiną prieglobstį bei yra įsteigusi keletą pagalbos 
tarnybų, į kurias gali kreiptis žmonės, kuriems reikia 
maisto, drabužių ar vaistų. Greta šių tarnybų pačiose 
parapijose dirba po keletą savanorių, kurie kartą per 
savaitę nustatytomis valandomis dalina parapijoje 
surinktą labdarą. Vieną dieną apsilankiau šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios šventoriuje, kur ponia Vaclovą jau 
12 metų dirbanti savanore kiekvieną rytą sumušti
niais pamaitina per 60 žmonių. Sumuštinius gamina 
pati viena, o produktus gauna iš parduotuvės „Iki”. 
Ketvirtadieniais drauge su sumuštiniais vargšams 
dalinama sriuba. Tądien kaip tik buvo ketvirtadienis 
- sriubos diena. Per 30 žmonių būriavosi bažnyčios 
šventoriuje, laukdami, kol atveš sriubą. Vežėjai kaž
kur užtruko, laukti teko ilgokai ir buvo proga pasikal
bėti su tais, kurie jau tapo nuolatiniais labdaros gavė
jais. Pirmoji eilėje - senyva, šešiasdešimt perkopusi 
moteris, kuri sakė nakvojanti stotyje. Apsivilkusi ke
letu megztinių ir paltu - turbūt visais savo turimais 
drabužiais. Rankoje ji laikė du didelius polietileni
nius maišus su kažkokia, matyt, visur su savimi ne
šiojama manta. Iš pažiūros atrodė visiškai normali - 
ne girtuoklė, psichiškai sveika. Pasakojo atvykusi iš 
Ignalinos, pensijos negaunanti ir taip gyvenanti jau 
penkeri metai. Išauginusi du sūnus, kurie abu gyvena 
Vilniuje, bet verčiasi skurdžiai ir negali padėti. Pana
šaus amžiaus ir panašaus likimo moterų čia buvo ne
mažai. Jos tvarkingai stovėjo eilėje, tarpusavyje be
veik nesikalbėjo ir į mano klausimus atsakinėjo ne
noriai. Sriubos laukiančių kompanijoje buvo ir kele
tas gana jauno amžiaus žmonių - maždaug keturias
dešimties metų. Pora jų buvo stebėtinai tvarkingai 
apsirengę ir gatvėje susitikęs nepasakytum, kad būtų 
reikalingi pašalpos. Tačiau abu ilgą laiką bedarbiai ir 
labdaros sumuštiniai bei talonai nemokamiems pie
tums padeda apsiginti nuo bado.

Labdarą dalinančios savanorės irgi gali būti pri
skiriamos prie skurdžiai gyvenančių. Ponia Vaclovą 
gauna 280 lt. pensiją, kurią beveik visą sumoka už 
komunalines paslaugas, nes gyvena viena 2 kamba
rių bute. Likusių pinigų maistui neužtenka, tad mote
ris prisipažįsta, kad organizuodama maitinimą skurs
tantiems, ji pati kartu su jais pavalgo, nors pagal san
tykinę skurdo ribą, vargšams ji nepriskirtina. Jos ko
legė, padėvėtus rūbus dalinanti 45 metų moteris - 
bedarbė. Viena augina 5 vaikus, kurių mažiausias dar 
neina į mokyklą. Pagrindinės pajamos - valstybės iš
mokos už vaikus. Valstybė remia daugiavaikes šei
mas, tačiau tos paramos neužtenka, ir labdaros būdu 
gauti drabužiai bei maistas labai praverčia. Šie du pa
vyzdžiai gana aiškiai rodo, kad viena, rūpestis varg
šais, ypač savanoriškais pagrindais, yra pačių vargšų 
reikalas, antra - žmonės, kurie pagal vartojimo išlai
das lyg ir gyvena virš santykinio skurdo ribos, irgi 

skursta. Koks yra realiai skurstančių žmonių skaičius 
sunku pasakyti, bet greičiausiai jų būtų daugiau negu 
16 procentų. Nes ką kita, jei ne nesugebėjimą susi
mokėti už būtiną egzistencijos sąlygą - šilumą - rodo 
spalio pradžioje „Delfi” svetainėje vykdyta apklausa 
- kiek žmonių norėtų, kad būtų įjungtas šildymas. Ir 
nors vidutinė paros temperatūra beveik savaitę buvo 
žemesnė negu 8 laipsniai šilumos ir butuose buvo tik
rai vėsu, net 67 proc. atsakė, kad jie dar nenorėtų, jog 
butai būtų šildomi. Žinoma, sunku būtų vienareikš
miškai teigti, jog tai sąlygoja būtinumas taupyti net 
pirminių poreikių sąskaita, tačiau vis tiek minėti 
skaičiai gana aiškiai kalba, kad realus skurdas yra di
desnis, negu tas, kurį nurodo oficiali statistika. O jei
gu pridėtume dar tuos duomenis, jog vienam žmogui 
Lietuvoje gyvenamojo ploto tenka mažiau negu vie
nas kambarys, ir jeigu prisimintume faktą, jog moky
klose skiriamas nemokamas maitinimas 27 procen
tams vargingai gyvenančių moksleivių, atsivertų di
desnis ir įvairesnis skurdo pasaulis negu tas, kuris su
dėstytas pagal valdiškus skaičius.

Beje, skurdo nustatymo rodikliai Lietuvoje yra 
kitokie, negu Europos Sąjungos šalyse, tad bendrų 
rodiklių įvedimas gali parodyti, kad realiai skurdą 
patiriančių gyventojų yra gerokai daugiau. Kyla ele
mentarus klausimas, kam eikvoti tiek jėgų (gerai, kad 
bent lėšas šioms strategijoms rengti skiria Jungtinės 
Tautos), jeigu tie skurdo lygio apskaičiavimai ne tik 
neparodo realios skurdo padėties, bet netinka ir tam, 
kad galėtų būti naudojami palyginimui su kitomis 
Europos šalimis.

KAIP ĮVEIKTI SKURDĄ
Skurdo mažinimo strategijoje buvo paskaičiuota, 

kad užtektų 1 proc. krašte sukuriamo bendrojo vidaus 
produkto tam, kad skurstantiems asmenims būtų su
teiktos lėšos, galinčios padidinti vartojimo išlaidas 
iki santykinio skurdo ribos. Akivaizdu, kad tai nesu
mažintų ir jokiu būdu nepanaikintų paties skurdo, o 
tik įtvirtintų įprotį gyventi iš pašalpų. Prezidento pa
tarėjos socialinių reformų klausimu S. Kondratienės 
nuomone, reikalinga stiprinti aktyvias skurdo įveiki
mo priemones, tokias kaip bedarbystės mažinimas, 
smulkiojo verslo sąlygų gerinimas. Bėda ta, kad jo
kiais pareiškimais ar pažadais nei darbo vietų, nei pi
gių kreditų verslui pradėti nesukursi. Visa ekonomi
nė sistema turėtų pradėti veikti taip, kad verslo žmo
nės būtų suinteresuoti darbo vietų kūrimu, kad jiems 
labiau apsimokėtų naudoti legalų, o ne šešėlinį, men
kai apmokamą ar kartais ir visai neapmokamą darbą. 
Šiuo metu Vyriausybei, nepriklausomai nuo jos kai
rumo ar dešinumo, pataikaujančiai kapitalą kaupian
čiųjų interesams, nelieka nieko kito, tik pašalpomis ir 
išmokomis bent šiek tiek pridengti skurdo veidą, 
siekiant išvengti socialinio sprogimo. Bandant perei
ti nuo pasyvių prie aktyvių skurdo mažinimo priemo
nių, tektų subalansuoti turtą kaupiančių ir samdomų 
darbuotojų interesus, ieškant būdų kaip vienus pa
skatinti kurti darbo vietas, o kitiems pakankamu, o ne 
pašalpos dydžio uždarbiu sužadinti interesą dirbti.

Šiuo metu padėtį skurdo mažinimo srityje gali
ma apibūdinti dviem žodžiais - darbai vyksta. Ar kas 
nors dėl tų strategijų, planų ir pranešimų realiai pasi
keis, ar vis dėlto, nepaisant jokių pastangų į skurdą 
bus žiūrima kaip į neišvengiamą blogybę, o strategijų 
ir kt. vizijų kūrimai tebus galimybė pasiimti tam tiks
lui skirtus tarptautinių fondų pinigus, parodys laikas. 
Kartais atrodo, kad patys kovotojai su skurdu netiki 
tos kovos rezultatyvumu. Tebūna šis mano asmeniš
kas įspūdis klaidingas.

Zita Čepaitė
2002 m. spalio 17 d.
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POKALBIS

Veiksmo vieta: baltarusių (gudų) informacinis 
centras Vilniuje, viename Pylimo galtvės bute, netoli 
Aušros Vartų, Bazilijonų vienuolyno ir geto. Pro lan
gą matyti vienintelė mūsų sostinėje baltarusiška iška
ba - rūbų parduotuvė „Kalinka”.

Laikas: 2002 metų gegužės 29-oji.
Pašnekovai: Taciana Poklad - istorikė, buvusi 

dėstytoja, dabar dirbanti informaciniame centre. 
Siarhejus Dubaviecas - literatūros kritikas, kultūro
logas, dešimt metų redagavęs laikraštį Naša Niva (se
nojo laikraščio tuo pačiu pavadinimu - baltarusių 
Aušros - tęsinį), dabar Laisvės radijo programos 
„Vostraja Brama” („Aušros Vartai”) autorius. Siar
hejus Chareuskis - menotyrininkas (specialybė - ar
chitektūros istorija), keliautojas profesionalas, Lais
vės radijo žurnalistas.

Pokalbis vyksta baltarusiškai, nors Akiračių ko
respondentas užduoda klausimus tai rusų, tai lenkų 
kalba. Beje, jo pašnekovai gali susikalbėti ir lietuviš
kai.

Akiračiai'. Kokios yra Baltarusijos valstybingu
mo ištakos? Kokie praeityje buvo svarbiausi baltaru
sių tautinio sąmonėjimo momentai?

S.D.: Bene ankstyviausia baltarusių kunigaištys- 
tė atsirado Polocke, Padauguvy. Ji ribojasi su baltų 
genčių plotais, su dabartine Lietuva ir Latvija. Taigi 
Padauguvy, netoli tos vietos, kur Dvina pradedama 
vadinti Dauguva, ir prasidėjo ankstyvoji baltarusių 
valstybė. Didžioji Lietuvos kunigaikštystė virto Po
locko valstybės tradicijų perėmėja - dinastinių san
tuokų ir savitarpio kontaktų keliu. Baltarusiai laiko 
DLK valstybingumą neatimama savo istorinės tra
dicijos dalimi. O jei kalbėti apie naujuosius laikus, tai 
naujojo baltarusių valstybingumo pradininkė yra 
Baltarusių Tautinė Taryba (BNR), kuri paskelbė ne
priklausomybę Minske 1918 metais. Vėliau ten buvo 
paskelbta Baltarusijos SSR, ir tose ribose, tame etni
niame plote formavosi naujausios baltarusių valsty
bingumo tradicijos.

Akiračiai: O kaip vertinate sekanti bandymą pa
skelbti Baltarusijos nepriklausomybę - nacių okupa
cijos metu atsiradusią Astrouskio ir kitų vyriausybę, 
vadinamąją BCR? Teigiamai ar neigiamai?

S.D.: Į šį klausimą nėra vienareikšmio atsakymo. 
Baltarusija bandė virsti Antrojo pasaulinio karo sub
jektu, bet ta iniciatyva dėl įvairių priežasčių nebuvo 
sėkminga. BCR neturėjo savo karinių dalinių, savo 
administracijos, jos valdžia realiai nebuvo išplitusi 
visoje krašto teritorijoje. Taigi, bent mano manymu, 
tai buvo gana efemeriškas reiškinys. Bet nacių oku
pacijos sąlygomis kai kurie BCR darbuotojai išplė
tojo nemenką veiklą gelbėdami žmones, gindami jų 
interesus tiek nuo vokiečių okupacinės valdžios, tiek 
nuo įvairių kitų karinių formacijų, kurios veikė Bal
tarusijos teritorijoje. Ar tuos darbuotojus galima va
dinti nacių kolaborantais, ne mums spręsti. Antra 
vertus, dešimtys tūkstančių baltarusių kariavo ir są
jungininkų pusėje, pavyzdžiui, lenkų Anderso armi
joje Vakarų fronte - tai irgi mūsų tradicijos dalis. Ne
mažai baltarusių buvo Armijos Krajowos eilėse, ta
čiau Armija Krajowa itin nepalankiai žvelgė į balta- 
rusiškumą ir Baltarusijos valstybingumą. Žinomi 
šimtai faktų, kada Armija Krajowa faktiškai naikino 
baltarusių inteligentiją Vakarų Baltarusijoje ir Vil
niaus krašte. Visa tai - labai sudėtingi reikalai, ku
riems šiandien baltarusių tautinė istoriografija dar 
nėra parūpinusi aiškios interpretacijos; nėra šiuo

AR ATGIMS DIDŽIOJI LIETUVOS 
KUNIGAIKŠTYSTĖ ?

klausimu ir aiškios pozicijos.
S. Ch.: Dabartinė oficialioji Baltarusijos respub

likos istoriografija pabrėžia, kad „tikrieji baltarusiai” 
buvo sovietiniai partizanai.

Akiračiai: O ką jūs pasakytumėte apie tuos bal
tarusius, kurie prisidėjo prie sovietinių partizanų?

S.D.: Čia irgi nėra vienareikšmio sprendimo. 
Kaip taisyklė, visas Baltarusijos sovietinių partizanų 
sąjūdis buvo inspiruotas „Didžiosios žemės”, atseit, 
Maskvos. Visa tai buvo susipynę su sovietinio saugu
mo organų veikla. Mes esame paskelbę daug faktų 
apie tai, kaip sovietiniai partizanai degino baltarusių 
kaimus ir naikino taikingus gyventojus nacių oku
puotose teritorijose. Bet kadangi tame sąjūdyje daly
vavo šimtai tūkstančių - be abejo, partizanų tarpe bu
vo daug paprastų baltarusių, ypač jaunų, kurie tuo 
būdu realizavo save ir savo rezistencines nuotaikas. 
Buvo taip pat daug žydų, kurie tik partizanaudami 
galėjo išsigelbėti.

Akiračiai: Vadinasi, kai kas ėjo į sovietinius par
tizanus ir be Maskvos nurodymų?

S.D.: Įsivaizduokime kad ir tokį atvejį: vaikinui 
buvo keturiolika metų, kai prasidėjo karas. Sulaukus 
šešiolikos, jam reikia apsispręsti: arba eiti į policiją, 
- o policijoje, tarkime, tarnauja kaimynas, su kuriuo 
jis nesutaria, gal dar prieš karą susimušė per šokius, - 
arba į mišką. O miške - sovietiniai partizanai.

Akiračiai: XIX amžiuje Baltarusija nepatyrė to
kio tautinio atgimimo, kokį patyrė kiti Rytų/Vidurio 
Europos kraštai - pavyzdžiui, Estija, Latvija ir Lietu
va. Kodėl?

S.D.: Baltarusijoje vyko trys galingi sukilimai 
1794-5, 1831 ir 1863 metais. Tuose sukilimuose da
lyvavo geriausia, šviesiausia, protingiausia tautos da
lis. Čia galima pridurti dar Napoleono karą - tada 
prancūzų pusėje irgi kovojo daug baltarusių. Kaip tik 
mūsų krašte visi šie įvykiai pareikalavo didžiausių 
aukų ir tauta iš jų išėjo nusilpusi. Ir vėliau pasitaiky
davo romantiško ekstremizmo sprogimų. Baltarusiai 
garsėjo savo teroristais, pavyzdžiui, Ihnatu Hryne- 
vickiu, kuris nužudė carą Aleksandrą II. Jaunoji kar
ta, daugiausia aristokratai, pateko į Sibirą, emigrvo 
arba tiesiog žuvo. Vien Panerių mūšyje (1831 me
tais) padėjo galvas tiek ir tiek jaunuomenės. Viso to 
pasekmes galima lyginti net su Stalino represijomis, 
kada buvo išpjauta šviesiausioji baltarusių inteligen
tijos dalis. Po to viską teko pradėti nuo pradžių.

S. Ch.: Negalima sakyti, kad baltarusių tautinis 
atgimimas buvo silpnesnis - jis tiesiog buvo kitoks. 
Buvo pasirinktas karinis kelias. Jei lyginsime su Uk
raina - šalimi, kuri yra žymiai didesnė tiek plotu, tiek 
gyventojų skaičiumi - ten tokių rimtų ir tragiškų su
kilimų nebuvo. Ką jau bekalbėti apie Latviją ir Esti
ją. Stiprų kultūrinį sąjūdį turėjome XVI amžiuje. Tuo 
tarpu XIX amžiuje, kada kiti ėmėsi kultūrinių inicia
tyvų, teatro, knygų ir taip toliau, baltarusiai kariavo. 
Deja, toje epochoje tai buvo pražūtingas kelias - de
šimtys tūkstančių žuvusio geriausio jaunimo, su
griautas kraštas, žvėriškos rusų valdžios represijos 
nuo Mohiliovo ligi Lietuvos Brastos. Sunaikinti dva

rai, muziejinės ir bibliotekų vertybės, uždarytos baž
nyčios, vienuolynai, visai uždraustas unitų tikėjimas. 
Represijų mastas Baltarusijoje buvo nepalyginti di
desnis, negu, pavyzdžiui, Lenkijoje.

Akiračiai: Lietuvoje represijų irgi nestigo...

S.D: Taip, bet lietuvių vis dėlto nevertė stačiati
kiais, o Baltarusijoje tai buvo daroma labai brutaliai. 
Uždarydavo bažnyčią, vienuolyną, apiplėšdavo, o 
žmones prievarta varydavo į stačiatikių tikėjimą.

Akiračiai: Tiek unitus, tiek katalikus?

S. D.: Taip. Etniniai lietuviai to vis dėlto nepaty
rė, o baltarusių atžvilgiu caro valdžia laikėsi pozici
jos, kad jie yra rusų tautos dalis ir turi virsti rusais. 
Lietuviai lyg ir ne visai rusai, taigi tegu jiems šis tas 
savo lieka... Dvasiškai, psichologiškai, taip pat ir 
materialiai tos represijos pridarė baltarusiams baisios 
žalos. Tėvai, vaikai, vaikaičiai aukojo gyvybes kovo
je - viena karta po kitos. XIX amžiaus Baltarusijos 
situaciją galima palyginti, nors gal palyginimas ne 
visai tikslus, su situacija Kaukaze, kad ir su dabartine 
Čečėnija. Todėl gal ir nesugebėjome sukurti, pavyz-

. džiui, didžios literatūros, didžių raštijos paminklų, 
bet mums liko aršios rezistencijos tradicija - be jo
kių šansų laimėti. Gelgaudo tradicija Panerių kalvo
se, arba 1863 metų mūšių tradicija. Tai vis dėlto ne
menkas mūsų tautinės savimonės pamatas. Naujojoje 
baltarusių literatūroje tų sukilimų temos naudojamos 
labai aktyviai - ir poezijoje, ir dainose, ir romanuose.

T. P.: Baltarusių ypatybė dar ta, kad jų tauta buvo 
padalyta tarp Rusijos ir Lenkijos. Buvo rusų ir lenkų 
dominuojamos bažnyčios, vyko rusifikacija ir polo
nizacija. Latvijoje ir Estijoje to nebuvo.

Akiračiai: Lietuvoje buvo kažkas panašaus - ka
talikai ir liuteronai, atseit polonizacija ir germaniza
cija.

S. Ch.: Mes turėjome dar ir „mišrų” unitų tikė
jimą. Beje, stipriausia polonizacija vyko kaip tik Ru
sijos imperijoje, Aleksandro (ir Nikolajaus) laikais. 
Lietuvos-Lenkijos Respublikoje to nebuvo, tai prasi
dėjo po jos žlugimo. Ligi pat Smolensko buvo įsteig
tos lenkiškos mokyklos, lenkiška raštvedyba. Para
doksalu, bet taip buvo. Rusifikacija prasidėjo vėliau.

Akiračiai: Kur yra unitų šventovė Vilniuje?

S. Ch,: Šv. Trejybės parapija, arba Bazilijonai. 
Šventikas ten yra Janas Daukšys, baltarusių kilmės...

Akiračiai: Na, pavardė lietuviška...

S. Ch.: Jis iš paties paribio, iš Varanavo krašto. 
Bando laikyti baltarusiškas pamaldas. Baltarusių uni
tų Vilniuje mažai - keli seni žmonės liko iš prieškari
nių laikų, jaunesnieji atvyko pastaraisiais dešimtme
čiais, ir tai daugiausia kūrybinės inteligentijos atsto
vai, bet jų irgi nedaug. Unitų tikėjimas Baltarusijoje 
tik pradeda atgimti, pirmoji parapija atsikūrė prieš 
penkiolika metų. Dabar parapijų yra jau daug, jos 
ypač siejasi su inteligentija.

Akiračiai: O baltarusiai katalikai Vilniuje lanko 
šv. Baltaramiejaus bažnyčią?
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S. Ch.: Taip.

Akiračiai: O stačiatikiai?

T. P.: Šv. Nikolajaus cerkvę Didžiojoje gatvėje, 
netoli Rotušės. Ten prasidėjo pamaldos baltarusių 
kalba.

Akiračiai: Rusišką pamaldų ten nebėra?
T. P.: Yra, bet kitomis dienomis.
Akiračiai: Šventikas baltarusis?
T. P.: Taip.

S. Ch.: Jei kalbėsime ne apie Vilnių, o apie pačią 
Baltarusiją, tai ten kultūrinė ir religinė situacija yra 
visai nauja. Dauguma tikinčiųjų - na, jei ne daugu
ma, tai žymi dalis - priklauso naujoms protestantų 
bendruomepėms. Pavyzdžiui, Minske tokių protes
tantų bendruomenių ar parapijų daugiau, negu visų 
kitų, drauge paimtų. Baptistai, sekminininkai ir taip 
toliau. Ir tai visiškai naujas reiškinys.

Akiračiai: O Lukašenka tam nekliudo?

S. Ch.: Jis nebando su tuo kovoti. Pirmiausia, vi
si tie baptistai daugmaž lojalūs valdžiai, politikoje 
nedalyvauja. Tuo tarpu unitai ar katalikai būna anga- 
žuotesni, todėl valdžia jiems skiria daugiau dėmesio.

Akiračiai: Protestantai meldžiasi baltarusiškai?

S. Ch.: Visaip būna. Jie leidžia daug literatūros, 
taip pat ir baltarusiškai. Bet ir rusiškai. Žiūrint kaip 
kalba žmonės: pavyzdžiui, Polesėje organizuoja pa
maldas Polesės tarme, nors literatūros ta tarme be
veik nėra. Liuteronų, kalvinų pamaldos - tik balta
rusiškos.

‘ Akiračiai: Na, kalvinai, rodos, ir XVI amžiuje 
palaikė vietinę kalbą...

S. Ch.: Tos naujosios protestantų bendruomenės 
labai ambicingos, ekspansyvios ir ypač miestuose jau 
įveikia kitas konfesijas. Yra, be to, musulmonų, jų 
buvo nuo seno: jie meldžiasi baltarusiškai, turi balta
rusišką periodiką, yra Korano vertimas į baltarusių 
kalbą, ir iš viso tai tokia specifiška baltarusių etninė 
grupė. Jie labai etniškai, patriotiškai nusiteikę, labai 
gerbia baltarusių kalbą.

Akiračiai: Bet ją mažai?

S. Ch.: Kaip čia pasakius... Apie trisdešimt tūks
tančių. Bet tai irgi ekspansyvi ir pastebima bendruo
menė. Kultūringa, išsilavinusi. Vakarų Baltarusijoje 
tai gana žymi kultūinio landšalto dalis - ties Vy- 
džiais, Baranovičiais ir kitur.

Akiračiai: Kai kurie baltarusių disidentai, pvz., 
Zianonas Pozniakas, teigia, jog Vilnius turi priklau
syti Baltarusijai. Ar Lukašenkai dingus iš politinio 
akiračio mums reikės kariauti dėl Vilniaus?

S. D.: Vilnius, be abejonės, priklauso Baltarusi
jai, tai be abejonės baltarusiškas miestas, lygiai kaip 
lietuviškas, žydiškas...

Akiračiai: Lenkiškas?

S. D.: Na, tam tikru laipsniu ir lenkiškas. Mes 
laikome, kad Vilnius turi priklausyti Baltarusijai 
dvasine prasme. Žmonės turi žinoti apie jo baltaru
sišką tradiciją. Nekalbame apie tai, kad Vilnių reikia 
atsiimti karine jėga. Per visą dvidešimtą amžių jį už

imdavo tai vienų, tai kitų ka
riuomenės. Sakysime, 1939 
metų rugsėjo 17 d. atėjo so
vietinės Baltarusijos valdžia 
ir iškabino baltarusiškus lape
lius, kad ji čia bus amžinai. Ta 
amžinybė truko porą mėne
sių. Mums Vilnius svarbus 
todėl, kad be Vilniaus balta
rusių tradicija, kultūra, švieti
mas, istorija netenka svarbaus 
ir būtino segmento. Vilniuje 
išėjo pirmoji baltarusiška 
knyga, Vilniuje vadovavo su
kilimui Kastusis Kalinouskis, 
buvo įsteigtas laikraštis Naša 
Niva, praktiškai susikūrė nau
joji baltarusių literatūra ir kul
tūra. Kada mokinys tai išgirs
ta, jis klausia: ką gi visi tie 
žmonės ten, Lietuvoje, darė? 
Tenka ilgai aiškinti, kadangi 
jis Vilnių sieja su Pabaltiju, 
visai kitokiu kraštu...

Akiračiai: Mes, lietuviai, 
esame labai panašioje padė
tyje, jei kalbėsime apie Karaliaučių arba Kalinin
gradą... Šiaip ar taip, jei baltarusių kultūrinės teisės 
čia bus garantuotos, karo dėl Vilniaus tikriausiai ne
bus?

S. D.: Karo nebus, ir reikia pasakyti, kad šian
dien tenka kalbėti ne tiek apie baltarusių kaip tautinės 
mažumos teises, kiek, pavyzdžiui, apie elementarų 
priėjimą prie archyvų, esančių Lietuvoje. Baltarusiui 
tyrinėtojui jais pasinaudoti nėra lengva. Kokius pen
kerius metus situacija tuo atžvilgiu buvo normali, bet 
pastaruoju metu štai jau metai ar dveji pastebimos ir 
priešiškumo baltarusiams apraiškos, ir vizą gauti 
mokslininkui pasidarė žymiai sunkiau. Nors, sakysi
me, Lietuvos mokslų akademijos retų knygų sky
riaus pamatą sudaro Ivano Luckevičiaus muziejaus 
rinkiniai. Į tai niekas nenori kreipti dėmesio.

Akiračiai: Gerai, kad tai sakote - jei lietuvių 
spauda apie tai parašys, gal šis tas pasikeis.

S. Ch.: Beje, tai, ką sakėte apie baltarusių disi
dentus, remiasi insinuacijomis. Baltarusių opozici
niai politikai niekad nekalbėjo apie kokį nors Vil
niaus grąžinimą ar užėmimą. Tai melas: korta, kuria 
žaidžia Lukašenka, o mūsų kaimynai naiviai kartoja 
jo prasimanymus. Tas pats Pazniakas ar kitos opozi
cinės partijos - suminėkite ką norite - niekada nerei
kalavo politiškai, administraciškai ar panašiai pasisa
vinti Vilnių. To nėra jokiose politinėse programose. 
Kalbame apie dvasinį ryšį su Vilniumi, kuris objek
tyviai yra mūsų paveldo dalis. Stačiatikių cerkvės, 
pirmoji Lietuvoje rankraštinė knyga - XII amžiaus 
Turovo evaneglija, kuri yra baltarusių tautinė švente
nybė... Tuo tarpu dabartinė Lietuvos valdžia renčia 
neperžengiamą sieną tarp Lietuvos ir Baltarusijos. 
Pavyzdžiui, Baltarusijos piliečiui draudžiama būti 
Lietuvoje ilgiau, negu 90 dienų per metus. Žmogus 
bando nusipirkti vizą ir jos negauna, nes jis, pasiro
do, jau yra išnaudojęs devyniasdešimties dienų limi
tą. Taigi jis Lietuvoje nepageidaujamas, jam taikoma 
kaltės prezumpcija. Uždaromi anksčiau naudoti ke
liai, panaikinami buvę sienos perėjimo punktai. Atro
do, Lietuva planuoja iš viso likviduoti antraeilius 
sienos perėjimo punktus, palikti jų labai mažai. Pa
naikinti pasienio traukinių maršrutai - tarp Lietuvos

Vilniuje su baltarusių veikėjais. Iš kairės: Siarhej Dubaviec, Taciana Sapač, 
Jauhen Keppul, Tomas Venclova, Taciana Poklad, Siarhej Chareuski.

ir Baltarusijos rajonų anksčiau važinėjo tarptautiniai 
dyzeliniai traukinukai, žmonės jais galėjo naudotis. 
Taigi tūkstančiai asmenų lieka atkirsti vienas nuo 
kito. Dabar naikinamos lengvatos pasienio gyvento
jams, žadama jų nepalikti pensininkams, ir taip to
liau. Galiu įsigyti, sakysime, butą Vilniuje, bet Lietu
vos įstatymai nenurodo, kaip turėdamas tą butą galiu 
gauti teisę čia gyventi. Tokių problemų labai daug, ir 
juo toliau, juo daugiau. Galima suprasti kai kurias to
kio Lietuvos elgesio priežastis, bet baltarusiams tai, 
žinoma, tragedija. Pasienio gyventojų nelaimė virsta 
viso Vilniaus krašto nelaime - nutrūksta ryšiai, kurie 
visada buvo, juk siena čia niekada nebuvo uždara.

S. D.: Išvada būtų tokia: juo labiau bus stengia
masi baltarusius atkirsti, nuvaryti nuo Vilniaus, juo 
daugiau dirvos jų tarpe atsiras ekstremistinėms nuo
taikoms, dėl kurių nuogąstaujate.

Akiračiai: Baltarusijoje esama ir lietuvių - Ger
vėčiuose, Pelesoje ir kitur. Ką pasakysite apie jų pa
dėtį?

S. D.: Man rodos, Lietuva juos taip globoja, 
kad...

Akiračiai: Ar jiems lengviau kirsti sieną, negu 
baltarusiams?

T. P.: Jais rūpinasi Lietuva. O tai, ką šičia kenčia 
baltarusiai, kuriais savoji valstybė nesirūpina... Aš 
turiu Lietuvos pilietybę, bet tą geležinę uždangą, apie 
kurią kalbėjo Siarhejus, juntu lygiai kaip tie, kurie 
Lietuvos pilietybės neturi. Esu buvusi Pelesoje ir ma
čiau, kad Lietuva ten labai padeda vietiniams lietu
viams. Todėl ir vietos valdžia priversta su jais labiau 
skaitytis. Paprasti dalykai, bet veiksmingi: Lietuva 
prideda algos mokytojams, stato mokyklas, leidžia 
vadovėlius. Dėl vizų - man rodos, lietuvių padėtis 
tokia kaip ir baltarusių. Gal jiems taikomos kokios 
lengvatos, bet aš to nežinau.

S. D.: Lyginimas būtų neadekvatus: kai dėl 
mažumų teisių užtikrinimo, tai lietuviai Baltarusi
joje, o baltarusiai Lietuvoje turi savo mokyklas ir t.t. 
Bet istoriniu, kultūriniu požiūriu Baltarusijos teritori
jos lietuviams nėra tokios svarbios, kaip baltarusiams

(tęsinys sekančiame psl.)
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AR ATGIMS ...
(atkelta iš7-to psL)

Vilnius - senoji sostinė, tautinio atgimimo lopšys. 
Vienas dalykas - tautinių teisių užtikrinimas Gervė
čiuose, kitas dalykas - tai, kad baltarusiams Vilnius 
darosi neprieinamas.

T, P.: Sutikčiau su Siarhejumi. Net pasakyčiau, 
kad lietuviai Gervėčiuose nėra tautinė mažuma, o 
tiesiog vietiniai gyventojai - etniniai autochtonai, 
kurie ten sudaro daugumą.

Akiračiai: DLK epochoje lietuviai ir baltarusiai 
buvo vienos valstybės valdiniai ir skirtumai tarp jų 
ne visada buvo aiškūs. Kiek, jūsų manymu, yra lietu
viško ir baltarusiško elemento - procentiniu atžvilgiu 
- DLK pavelde?

S. D.: Baltarusiško elemento ten buvo šimtas 
procentų...

Akiračiai: ? !

S, D,: Ir lietuviško elemento buvo šimtas pro
centų.

Akiračiai: A-a...

S. D.: Kiekviena tauta kuria savo istorinį 
naratyvą atsižvelgdama į savo interesus.

Akiračiai: Kitaip sakant, DLK istoriją baltaru
siai laiko sava.

S. D.: Kategoriškai taip.
S. Ch.: Juk valstybinė kalba ten buvo senoji bal

tarusių. Apie procentus čia kalbėti nekorektiška - 
buvo bendra kultūrinė terpė.

Akiračiai: Bet ar buvo toje terpėje lietuvių, lietu
viškai kalbančių ir baltarusiškai nemokančių?

S. Ch.: Galbūt, galbūt. Buvo ir totorių, ir žydų, ir 
kitų, kurie nesusiliejo su baltarusiais. Bet visas tas 
paveldas, nuo Baltijos ligi Juodosios jūros, yra mūsų 
bendras paveldas. Dalytis jo nereikia ir neįmanoma. 
Sakysime, kaip atskirti baltarusių ir ukrainiečių 
kultūrą ligi XVI-XVII amžiaus?

Akiračiai: Tas pat ir su lietuvių kultūra?

S. Ch.: Taip. Neįmanoma, pavyzdžiui, pasidalyti 
aristokratiškosios tradicijos - Radvilų, Sapiegų...

Akiračiai: Bet Skarina buvo baltarusių rašyto
jas, o Daukša - lietuvių.

S. Ch.: Taip, bet į tai galima žiūrėti ir plačiau. 
Skarinos knygos buvo svarbios ir lietuviams, jie 
galėjo iš jų mokytis ir mokėsi. Tai buvo bendras 
kultūrinis fenomenas - knygos vietine, dargi valsty
bine kalba. Negalima sakyti, kad Skarina nepriklauso 
lietuvių kultūrai, išbraukti jį iš lietuvių kultūros. 
Beje, kaip ir iš ukrainiečių, ir rusų...

Akiračiai: O Daukša priklauso ir baltarusių 
kultūrai?

S, CH.: Manau, kai turėsime normalius 
vadovėlius, baltarusiai studijuos Daukšą kaip DLK 

kultūros dalį. O juk yra dar galybė lotyniškai rašiusių 
autorių - Husouskis (Husovianas) ir kiti. Kaip juos 
pasidalyti?

Akiračiai: Ligi šiol Lietuva, turbūt ir Lenkija, 
dabartinės Baltarusijos atžvilgiu laikėsi atsargios 
politikos, stengėsi, kad ji nebūtų izoliuota nuo 
Vakarų. Ar tai teisinga politika? Gal reikėtų 
Lukašenką visiškai izoliuoti?

S. Ch. Valstybės izoliacija ir režimo izoliacija - 
tai skirtingi dalykai. Jei šalis izoliuojama, iš to nieko 
gero neišeina: tauta susitelkia aplink diktatorių, jam 
darosi lengviau manipuliuoti žmonių nuotaikomis. 
Taip atsitiko Irake, Kuboje ir kitur. Antra vertus, vi
sai izoliuoti Baltarusijos neįmanoma - tai ne sala 
kažkur pasaulio gale, o valstybė pačiame Europos 
centre, per kurią eina keliai iš Vakarų Europos ir Bal
tijos į Rusiją. Šiuo atžvilgiu ir Lietuva, ir Lenkija, ir 
kiti turi savo pragmatinių interesų: reikalingas tranzi
tas į Rusiją, Ukrainą, Kazachstaną, reikalingos rusų 
dujos ir t.t. Todėl Lukašenkos izoliavimo politika 
niekad nebuvo vykdoma. Čia lemia ne humanitari
niai nusiteikimai, noras išlaisvinti baltarusius, o gry
na ekonomika. Ta prasme Lietuvos, Lenkijos, taip 
pat Vokietijos politika nėra principinga ir nuosekli. 
Ypač daug galima prikišti vokiečiams, dar daugiau 
prancūzams: Chiracas priiminėja Lukašenką, niekaip 
nereaguoja į režimo ekscesus... Bet, mano manymu, 
kaimynai turi aktyviau kištis į Baltarusijos reikalus, 
mažinti jos izoliaciją ypač kiek tai liečia humanita
rinius, privačius kontaktus, nekurti barjerų ir geleži
nių uždangų, neatsitverti spygliuota viela. Juk sunku
mai gauti Lietuvos, dabar jau ir Lenkijos vizą neken
kia Lukašenkai ir jo valdininkams - kenkia papras
tiems piliečiams, mokslininkams, kūrybinių profesi
jų žmonėms, kurie praranda kultūrinių ir kito
kių mainų galimybę. Labai kenkia jaunimui, kuris 
praranda kontaktus su savo bendraamžiais, progą pa
matyti normalesnį gyvenimą. Jeigu kaimynai akty
viau kištųsi į Baltarusijos reikalus šiuo požiūriu, ne
trukus išaugtų nauja karta, kuri pakeistų režimą.

Akiračiai: O kokią rolę būtent Lietuva galėtų su
vaidinti Baltarusijos laisvėjimo procese?

S. D.: Kokios nors specifiškos Lietuvos rolės čia 
nematau: kaip ir kiti kaimynai, ji turėtų būti baltaru
siams atviresnė - baltarusiams, o ne režimui. Be to, 
reikia teisingai suprasti, kas tai per režimas. Jo nega
lima vadinti diktatorišku griežta to žodžio prasme, jis 
yra autoritarinis ar net pusiau autoritarinis. Ir jis para
doksaliai sutampa su baltarusių tautinio apsisprendi
mo procesu - žmonės ima suvokti, kad gyvena ne
priklausomoje Baltarusijoje, net jeigu jai vadovauja 
Lukašenka. Keičiasi visos tautos mąstymas: ji prade
da save suvokti jau ne Sovietijos mastu, nuo Buho 
ligi Kurilų salų, o Baltarusijos valstybės mastu. Tas 
procesas labai gyvai vyksta kultūros sferoje. Čia Lie
tuvos rolė, kontaktai su Lietuva galėtų nemažai reikš
ti. Jie praverstų ir Lietuvai. Iš lietuvių inteligentų, ku
riuos labai gerbiu, išgirstu, kad Baltarusijoje dar 
vyksta tautinis atgimimas, o Lietuvoje jis jau baigėsi, 
ir šalis virto Europos provincija. Ir lietuviai, ir balta
rusiai to provincialumo turėtų vengti.

Akiračiai'. Ką dar galėtumėt pasakyti apie Luka
šenkos režimo ideologinį politinį pobūdį? Kuo skiria
si Lukašenka nuo Putino?

S. D.: Rusija ir Baltarusija - visai skirtingo mas

to šalys. Tautinio apsisprendimo procesas vyksta tik 
Baltarusijoje. Lukašenka neturi jokios ideologijos. 
Ilgą laiką jis eksploatavo nostalgiją sovietiniams 
laikams. Dabar jau ir tai baigėsi - išaugo nauja karta, 
kuri nežino, kas buvo Leninas, ir jai visa tai neberūpi. 
Bandomi tai šiokie, tai tokie ideologiniai ėjimai. Štai 
dabar prezidento oficioze (kuris tebesivadina 
Sovetskaja Belorussija, bet rudenį jau vadinsis Be
larus segodnid) atsirado vedamųjų, kuriuose tvirtina
ma, jog svarbiausia vertybė yra nepriklausomybė. 
Anksčiau Lukašenka niekad to nesakė ir apie tai ne
buvo rašoma. Taigi bandoma pajungti nepriklauso
mybės idėją režimui.

S. Ch.: Lukašenka žymiai labiau kontroliuoja 
situaciją savo krašte, negu Putinas. Putinas turi skai
tytis su tam tikromis ekonominėmis ir politinėmis 
jėgomis, su separatistiniais sąjūdžiais, su išoriniu pa
sauliu. Rusija daug daugiau priklauso nuo užsienio 
inveticijų. Putinas turi atsižvelgti į savo šalies vidinę 
politinę situaciją, tuo tarpu Lukašenka neturi konku
rentų, realių politinių oponentų, nesusiduria su jo
kiais separatistais. Ta prasme skirtumas tarp Luka
šenkos ir Putino yra esminis.

Akiračiai: Lukašenką vis dėlto daug kas palaiko, 
bent pasyviai?

S. Ch.: Žinoma. Kada klausia, kas yra populia
riausias baltarusių politikas, atsakymas aiškus - tas, 
kurio kasdien pilna laikraščiuose ir televizijoje. Opo
zicija realiai visiškai nepatenka į masinės informaci
jos priemones, negali veikti parlamente, populiarinti 
savo pozicijų gatvės skelbimuose...

Akiračiai: O kaip su internetu?
f ■ ■ k," " « ... a. .i- - « - ' * * -t j *4' -> V

S. Ch.: Tas daiktas mažai žinomas dėl to, kad 
žmonės neturtingi. Kompiuteris - vis dėlto prabangos 
dalykas. Be to, internetą monopolizavo valstybė. Yra 
tik viena valstybinė firma, kuri gali jus prijungti prie 
interneto.

Akiračiai: Taigi internete nėra jokios opozicinės 
medžiagos?

S, Ch. ir S. D. (drauge): Priešingai! Tas valstybės 
kontroliuojamas internetas devyniasdešimčia pro
centų yra opozicinis.

Akiračiai: Bet prie jo retas prieina?

S. D.: Kaip čia pasakius... Jis vis dėlto auga lyg 
ant mielių.

S. Ch.: Opozicija persikėlė į virtualinę erdvę. 
Baltarusijos mastu viso to mažoka, nors interneto 
vaidmuo studentams, jaunimui - didelis. Tačiau lieka 
devyni milijonai žmonių, kurie net nežino, kas yra 
kompiuteris.

Akiračiai: Klausimas, į kurį jau beveik atsakyta 
- bet gal dar ką pridėsime: kodėl opozicijai taip ne
siseka nuversti Lukašenką?

S. Ch.: Tam nėra realių prielaidų. Opozicija, 
įvairios partijos ir sąjūdžiai neišreiškia visuomenės 
sluoksnių (tariame, valstiečių ar verslininkų, ar net 
proletariato) interesų. Opozicionieriai atstovauja tik 
patys sau. Tai inteligentai, įvairūs nepatenkinti 
režimu žmonės, kurie norėtų valdžios. O ekonominė 
situacija Baltarusijoje dar toli nuo visiško chaoso. 
Žmonės daugmaž dirba, nebadauja. Opozicinius
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laikraščius galima nusipirkti valstybiniuose kioskuo
se, užsiprenumeruoti valstybiniu paštu, juos spausdi
na valstybinės spaustuvės...

Akiračiai: Privačių spaustuvių iš viso nėra?

S. Ch.: Yra, bet jas žlugdo milžiniški mokesčiai 
ir kontrolė. Faktiškai viskas yra monopolizuota. Bet 
tauta nemato jokios realios alternatyvos. Labai daug 
kam nepatinka Lukašenka, bet štai kas nors atva
žiuoja iš Ukrainos ar Vladivostoko ir sako: o, pas jus 
viskas daugmaž normalu, o pas mus po pusmetį neiš
moka algų ir taip toliau... Arba televizija informuoja, 
kad kur nors Rusijoje nutrūko elektros tiekimas... 
Vadinasi, šičia ne taipjau baisu, o nauji asmenys val
džioje gali velniaižin ko pridaryti. Situacija pasikeiti
mams dar nėra pribrendusi. Nėra masinio nepasiten
kinimo. Piktinasi studentai, piktinasi vidutiniai vers
lininkai, kuriuos smaugia valstybė; bet visi gali dirbti 
ir mokytis. Galima išvažiuoti į užsienį - daugybė 
studentų vis dėlto mokosi Europoje. Pavyzdžiui, me
nininkai dažnai studijuoja Vokietijoje...

Akiračiai: Daug kas užsienyje tiesiog uždarbiau
ja?

S. Ch.: Yra galybė žmonių, ypač provincijoje, 
kurie neskaito opozicinės spaudos, neklauso Laisvės 
radijo, o paprasčiausiai gyvena, tegu ir padejuodami. 
Girdi, galėtų būti geriau, štai Lenkijoje gyvenimas 
geresnis, Lietuvoje irgi, bet ką darysi... Opozicija 
daugiausia Amerikoje ar kur kitur anapus sienos, re
alios įtakos ji neturi. Be to, ji nesutaria, nemoka orga
nizuoti plataus fronto.

S, D.: Programų prirašyta galybė, bet opozicijos 
veikėjai labiau stengiasi paveikti JAV Valstybės de
partamento mąstymą ir panašiai (tai net kartais pa
siseka), negu savo kraštą. Vietoje realių pasiūlymų 
tiesiog kartojama: režimas juodas, žvėriškas, jo netu
ri būti... Kai kurie net sako: tai ne mūsų tauta, ji ne
pribrendo laisvei, tokio krašto mums nereikia.

Akiračiai: Pažįstamos gaidos...

S. D.: Na, jei nereikia, tai ir sėdėk sau užsienyje.

Akiračiai: Kur darbaryra Pozniakas?

S. Ch.: Varšuvoje, bet dažnai atvažiuoja ir į Vil
nių.

Akiračiai: Jis dabar, rodos, nevaidina didelio 
vaidmens?

S. Ch.: Tai romantiškojo, idealistinio tipo politi
kas, kuris dar turi ir gali turėti nemažą moralinį auto
ritetą. Gal dabartiniame Baltarusijos politiniame 
spektre tokių ir trūksta. Bet emigravęs jis prarado 
realias galimybes įtakoti politinį procesą. Emigraci
joje gali gyventi menininkas. Bet politikui penkeri 
metai emigracijos - tai galas. Per tą laiką krašte juk 
daug kas radikaliai pasikeitė. Pazniako laikais buvo 
politinių kalinių, demonstuoti eidavo šimtai tūkstan
čių. Dabar viso to nėra.

Akiračiai: Nėra politinių kalinių?

S. Ch.: Praktiškai nėra. Visi emigravo.

Akiračiai: Labai daug buvo kalbama apie reži
mo vykdomas politines žmogžudystes...

t S, Ch.: Šito pasitaikydavo. Dingdavo žmonės. 
Bet kada Vakaruose mus klausia „Ar galite įrodyti, 
kad tai Lukašenkos režimo darbas?” - įrodymų ne
turime. Galima spėlioti, galima reikalauti tyrimo, bet 
įrodymų nėra.

S, D.: Beje, visi tie, kurie dingo, arba buvo 
atvedę Lukašenką valdžion, arba jam tarnavo, buvo 
su juo artimai susiję. Sakysime, jo asmeninis opera
torius.

S. Ch.: Jie perėjo į opoziciją, kai susipyko su 
Lukašenka. Opozicionieriais tikra to žodžio prasme 
jų nepavadinsi. Beje, Baltarusijoje kasmet dingsta 
keturi tūkstančiai žmonių ir dauguma tų atvejų lieka 
neišaiškinti. Bet vargu ar čia visur reikia ieškoti poli
tikos. Baltarusijos vidaus reikalų ministras pasakė: aš 
neprivalau užsiiminėti tiktai dingusiomis garseny
bėmis, užmiršdamas visus kitus - ir čia jo buvo teisy
bė.

T. P.: Kalbant apie opoziciją, yra dar toks daik
tas, kaip liaudies balsas. Norėčiau juo būti, nors gal 
tam ir ne visai tinku. Štai neseniai šnekėjau su visai 
paprasta moteriške iš Minsko. Ji man ir sako: „Taigi 
Lukašenka pats save išsirinko. Mūsų kaime už jį nie
kas nebalsavo”. Noriu pasakyti, kad niekas nežino, 
kiek iš tikrųjų žmonių balsavo už Lukašenką.

S, Ch. Na, yra manoma, kad Lukašenka rinki
muose gavo 33-37% balsų. Bet visi kiti opoziciniai 
politikai drauge paimti telpa į statistinės paklaidos 
ribas - kitaip sakant, negavo praktiškai nieko. Taigi 
problema - ne tiek Lukašenka, o tai, kad jam nėra al
ternatyvos. Jei šalia Lukašenkos esama dešimties 
niekam nežinomų, niekaip nepasireiškusių kandi
datų, tai nėra pakankamo pagrindo už juos balsuoti 
tik dėl to, kad man nepatinka Lukašenka.

Akiračiai: Sakėte, kad baltarusių kultūra gyvai 
plėtojasi, kad tautinio atgimimo procesas tebevyksta 
ir Lukašenkos laikais. Bet daug kalbama apie rusi
fikaciją. Kaip yra iš tikrųjų? Lenkų spaudoje žymus 
tenykštis baltarusių rašytojas Sokratas Janowiczius 
neseniai tvirtino, jog kraštas galutinai surusintas. Ar 
tai tiesa, ar ne visai?

S. D.: Rusifikacija aktyviai vykdoma ir tai nėra 
naujas reiškinys - taip buvo ir sovietiniais laikais. 
Baltarusiją pasiekia penki Rusijos televizijos kanalai, 
kurie profesiniu požiūriu daug geresni už vienintelį 
baltarusišką (ir tą patį prezidentinį). Baltarusijoje 
leidžiama galybė makulatūros - rusiškų laikraščių ir 
t.t. Bet kultūros niekada nekuria dauguma. Šiandien 
baltarusių kultūra plėtojasi labai sunkiomis sąlygo
mis, bet tai nereiškia, kad ji smunka. Ji randa savyje 
jėgų įveikti visus barjerus ir gal dėl jų net stiprėja. 
Neseniai penki literatūriniai meniniai žurnalai, likę 
dar iš sovietinių laikų, buvo valdžios sujungti į vieną 
- pakeisti redaktoriai, išvaryta daug darbuotojų. Bet 
išvarytieji tuojau pareiškė, kad organizuos savo, ne
priklausomą literatūros ir meno žurnalą. Aišku, tai 
bus jau ne inercijos reikalas, o kažkas tikresnio, rim
tai kovojančio už savo išlikimą.

Akiračiai: Kur dabar Vasilis Bykovas (žymiau
sias baltarusių rašytojas, Nobelio premijos kandida
tas)?

S, D.: Vokietijoje.

Akiračiai: Teberašo?

S, D.: Labai daug.
Akiračiai: Baltarusiškai?

S. D.: Visada rašė baltarusiškai.

Akiračiai: Kai kurie jo romanai, rodos, buvo 
parašyti rusų kalba?

S, D.: Jis juos pats versdavo į rusų kalbą, todėl ir 
atsirado tokia legenda.

Akiračiai: Bykovas - prozininkas. O kas dabar 
geriausias baltarusių poetas?

S, D,: Slavamiras Adamovičius. Jis, tiesa, dešimt 
mėnesių praleido kalėjime už eilėraštį „Užmušk 
prezidentą”.

S. Ch.: Grįžtant prie rusifikacijos: tai veikiau so
vietizacija. Buvo trypiami ne vien baltarusiškumo, 
bet ir lenkiškumo, ir ukrainietiškumo, ir kitokio tau
tiškumo daigai, bandant išugdyti ne tiek rusą, kiek 
beveidį, inertišką sovietinį žmogų. Rusiškai pas mus 
nebuvo sukurta ir nėra kuriama nieko, kas būtų verta 
dėmesio. Visa, kas vertinga, daroma tik baltarusiškai. 
Ir vis dėlto didelė dauguma tą kalbą net dabar, prie 
Lukašenkos, vadina gimtąja. Trys su puse milijonai - 
iš dešimties - sakosi ją kasdien vartoją.

Akiračiai: Ar dabartinė Putino Rusija nori prisi
jungti Baltarusiją?

S, Ch.: Instinktyviai - nori. Tokia jau Rusijos 
tradicija ir mentalitetas. Rusai iš viso dažniausiai ne
mato skirtumo tarp savęs ir baltarusių bei ukrainie
čių. Tikėtis, kad jie palaikys mūsų nepriklausomybę, 
mūsų norą likti savimi - nerealu. Tiek elitas, tiek pa
prasti žmonės čia esmėje nesiskiria. O kalbant apie 
realią praktiką... Rusai bijo, kad tokie asmenys, kaip 
Lukašenka, su savo metodais gali išeiti į Rusijos po
litinę areną. Tai suardytų visą tenykštį politinį balan
są. Be to, ir materialiniu požiūriu nepatogu prisijung
ti dešimties milijonų tautą su gerais trimis milijonais 
pensininkų. Taigi visos šnekos apie integraciją - vei
kiau šnekos, negu tikrovė. Ką tik su kolega grįžome 
iš Baltarusijos-Rusijos pasienio. Nėra ten jokios inte
gracijos. Nėra net jokių mainų. Ekonominės sąlygos 
visiškai skirtingos, nors sieną galima kirsti laisvai.

Akiračiai: Kaip turėtų keistis Lietuvos ir Bal
tarusijos santykiai polukašenkiniu periodu?

S, Ch.: Idealiu atveju - turėtų būti bevizis reži
mas.

Akiračiai: Bet jei mes įstosime įEU...

S. Ch.: Mes irgi įstosime.

Akiračiai: Na, duok Dieve.

S, Ch.: Turi būti atviros sienos, savitarpio inves
ticijos, prekyba, kiekvieną savaitgalį dešimtys 
tūkstančių baltarusių turėtų atvažiuoti į Vilnių...

Akiračiai: O dešimtys tūkstančių lietuvių - į 
Minską?

S, Ch.: Savaime aišku. Bendri džiazo festivaliai, 
meno parodos...

T. P,: Baltarusiai mokosi lietuvių kalbos, lietu
viai baltarusių...

S. Ch.: O perspektyvoje turėtų atsirasti kažkas 
panašaus į Vyšehrado grupę. Tokia Baltijos-Juodo- 
sios jūros grupė.

Akiračiai: Ar ten įeitų ir Lenkija? 
i

S. Ch.: Visai gali būti.

Akiračiai: Tuo būdu atsikurtų DLK? Skamba op
timistiškai, bet pažiūrėsim.
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LIETUVA FRANKFURTO KNYGŲ 
MUGĖJE

Frankfurto knygų mugė, stambiausia knygų tei
sių ir licenzijų prekybos vieta pasaulyje, šiemet buvo 
paženklinta gilia Vokietijos knygų rinkos ekonomine 
bei struktūrine krize. Ir Lietuvos pasirodymas mugė
je garbės viešnios teisėmis iš anksto toli gražu neat
rodė per daug viliojantis: tik pernai pavasarį mugės 
organizatoriai dėl įvairių priežasčių (tarp jų ir politi
nių) turėjo atsisakyti seniai numatyto 2002 m. mugės 
garbės svečio Turkijos ir į šiaip jau pakankamai drą
sų ir rizikingą kvietimą Pabaltijiečiams vos ne iš kar
to gavo neigiamus atsakymus iš Estijos ir Latvijos. 
Tada, rodos, buvo beveik per vėlu ir kažkaip nepato
gu ir tiesiog neįmanoma atsikratyti entuziastingų, 
stropių ir didžiai savimi pasitikinčių lietuvių. Vien 
tik Lietuvą padaryti milžiniškos Frankfurto knygų 
mugės garbės viešnia daugelis Vokietijoje priėmė 
kaip totalios desperacijos ir knygų pramonės nuo
smukio apraišką. O garbės svečio programa pasirodė 
esanti anachronistinė šiais postnacionaliniais laikais 
ir faktiškai turėjo būti nutraukta jau nuo 2003 m. (ki
tais metais Rusija bus mugės dėmesio centre). Žo
džiu, savo problemomis užsiėmę vokiečiai nelaukė 
nieko ypatingo iš nieko nereiškiančios ir nežadančios 
Lietuvos.

Užtat Lietuvos sėkmė Frankfurte tuo labiau buvo 
stulbinanti. Mugės vadovybė pareiškė, kad „Lietuva 
mažu biudžetu ir protingu planavimu pasiekė ambic
ingą ir gyvą prezentaciją. Garbės viešnios programos 
didelė sėkmė pateikė įtikinamą patvirtinimą Frank
furto knygų mugės sprendimui pratęsti garbės svečių 
seriją ir po 2003 m”. Vadinasi, lietuviams akivaiz
džiai pavyko bent šiek tiek įveikti Frankfurto mugės 
krizės pojūtį. O garsios, solidžios Suhrkampo leidyk
los atstovė Katharina-Raabe negalėjo nepasveikinti 
keleto dalyvių asmeniškai ir parašė: „Buvau tikrai 
sužavėta skandinaviškai atvira, simpatiška ir labai 
patrauklia prezentacija, tiesiog neatsimenu, kad kada 
nors kita šalis būtų prisistačiusi taip skoningai ir ne- 
tautiškai. Ar tai nestebėtina?” Vokietijoje atsirado 
pagarba Lietuvai. Ir nuostaba: neva, jeigu taip - tada 
iš viso turbūt reikia (ar galima) pergalvoti Europos 
sąvoką? Bet yra dar daugiau šio įvykio teigiamų 
pasekmių: Rusijos literatūros gyvenimo veikėjai do
misi Lietuvos sėkmės receptu, kadangi kitais metais 
jie prisistatys toje pačioje vietoje. Ir estų leidėjų aso
ciacijos pirmininkė Asta Trummel sakė neįsivaiz
duojanti, kad visus savo resursus išsėmusi Euro vizi
jos festivalio surengimui savo šalyje Estija būtų su
gebėjusi sukurti tokį puikų mugės scenarijų, ir kad 
Lietuvos sėkmė yra labai naudinga ir Estijai. Bet ne
mažiau svarbus mugės rezultatas yra tas, kad Lietu
vos pristatymas, rodos, įtikino ir griežčiausius kriti
kus pačioje Lietuvoje, kurie ir Frankfurte ir po sugrį
žimo namo pasisakė labai palankiai ir net su dėkin
gumu.

Vis dėlto, ne kartą girdėjau visai pagrįstą klausi
mą: kiek tas pristatytas „naujos Lietuvos” įvaizdis 
atitinka tikrovę, ar čia neturime reikalo su gudria bu
taforija? Arba truputį kitaip: kiek Lietuvos sėkmė 
Frankfurte yra atsitiktinė? Akiračių skaitytojams ma
no atsakymas neturėtų atrodyti per daug originalus: 
šis naujos Lietuvos įvaizdis bei jo sėkminga realiza
cija (t.y. ir „įgyvendinimo” ir „pardavimo” rinkėjams 
bei užsieniui prasme) visų pirma vyksta įspūdingai 
nuoseklios, ilgalaikės ir aktyvios Lietuvos (ar lietu
vių) liberalų veiklos dėka. Šios veiklos šaknų, pirm

takų, tradicijų „atkasinėjimu” pokario dešimtmečiais 
dažniausiai užsimdavo liberalus emigracijos sparnas. 
Tada ir buvo sukurta daugiau negu tik pamatai tos 
naujos Lietuvos istorijos bei savimonės, kurią matė
me Frankfurte. Ši nauja, atvira, kiek didesnė Lietuva
- tikriausiai sąmoningiau, sistematiškiau sukurtas 
(įsivaizduotas) derinys, negu sena tautinė valstybė, 
pagimdyta ir realizuojama „liberalaus nacionaliz
mo”. O kadangi šio liberalaus nacionalizmo sugalvo
ta Lietuva, matyt, labiau atitinka poreikius ir reikala
vimus, su kuriais ši valstybė susiduria tiek savo vidu
je, tiek ir pasaulyje, ji ir gali taip stebėtinai sparčiai 
(nors iš arti taip ne visada atrodo) realizuotis. Šios 
naujos Lietuvos veikėjų (tarp jų ir mugės prisistaty
mo „aktivistų”) yra vis dar gana mažai (nors jų skai
čius nuolat auga) - tai ypač krinta į akis, kai pagalvo
ji, kiek jau yra nuveikta. Tad galima pasakyti, kad 
Frankfurto mugėje pristatyto įvaizdžio atitikmens 
pačioje Lietuvoje vis dar dažnai tenka paieškoti, bet 
surasti jį galima vis dažniau ir lengviau.

Frankfurto instaliacija, šis Gesamtkunstwerk Li- 
tauen, atskleidė, kad šio įvaizdžio patrauklumo pa
slaptis, rodos, yra Lietuvos vizijos neapibrėžtume. 
Jos erdviniame išsidėstyme paaiškėjo, kad Lietuva 
yra atviras procesas, kad jos kontūrai turbūt aiškėja 
atsižvelgiant į tai, ko joje nebėra arba nebegali būti. 
Čia nieko keisto ar neigiamo nėra, kadangi joje pa
čioje ir jos kontekste vis dar yra aibė nežinomų esmi
nių „koeficientų”, tad palikti pakankamai erdvės pro
tinga. Lietuva mažiau prisistatė, nei nurodė į save, 
įvardino temų lauką, net nemėgindama jo užpildyti. 
O to lauko pakraščiuose - punktyrai, klausimai, pro
blemos, kurių ir vokiečiai, ir rusai, ir anglai (pagrin
diniai mugės polilogo pašnekovai) kol kas niekuo ki
tu negali pakeisti, o akivaizdžiai ir nenori - jie pro
tingi, produktyvūs ir bent iš dalies naujoviški. O ka
dangi tikrai pavyko šį turinį pateikti mugės forumo 
erdvėje ir susidarė tas malonus apgalvoto, protingo, 
skoningo santūrumo įspūdis. Lietuva, ši ypatingai ir 
visokeriopai politizuota šalis, kuri, iki mugės galima 
buvo manyti, tiesiog negalėjo nekelti polemikos ir 
ginčų, nuginklavo, sužavėjo savo labai šiuolaikišku 
atvirumu. Šį sąmoningo nuoseklumo ir darbštumo įs
pūdį lyg ir patvirtino lietuviško paviliono (forumo) 
efektyvus, ramus darbas, kuris vyko be priekaištų.

Kadangi ir pasiruošimo laikas, ir priemonės bu
vo riboti, be kompromisų apsieiti buvo neįmanoma. 
Ir Lietuvos organizatorių apsisprendimas suteikti pir
menybę šalies - o ne lietuviškų knygų - prezentacijai 
pasiteisino. Garbės viešnios vaidmuo Frankfurto 
knygų mugėje buvo pati didžiausia (gal net iš viso 
pirma) Lietuvos galimybė prisistatyti tarptautinėje 
arenoje po nepriklausomybės atgavimo. Šią areną 
atitinkamai užpildyti vien lietuviškomis knygomis 
bent šiuo metu vargu ar buvo įmanoma. Ir įvairių 
Lietuvos autorių knygų publikacijos vokiečių kalba 
yra visų pirma privačių Vokietijos, Austrijos ir Švei
carijos leidyklų reikalas, kurios per daug rizikuoti 
šiais sunkiais laikais nėra linkę. Lietuvos (ar lietuvių) 
literatūroje buvo ieškota beveik tiktai moterų prozos
- tikriausiai todėl, kad pas mus grožinę literatūrą 
(ypač nežinomų autorių) masiškai perka daugiausia 
moterys. O kadangi komerciniais tikslais autoriaus 
įvaizdis yra ne mažiau svarbus negu pats tekstas, au
torės dar turi būti jaunos ar bent dar gyvos (pageidau
tinai ir gražios). Ir vokiečių leidėjai neapsiskaičiavo. 

Stambios, komercinės leidyklos išleido tik dvi atski
rų rašytojų knygas, Jurgos Ivanauskaitės „Ragana ir 
lietus” ir Renatos Šerelytės „Ledynmečio žvaigž
dės”, kurių paklausa yra tikrai didelė. Bet Oberhau- 
sene, viename vakarų Vokietijos provincijos mieste, 
atsirado daug labiau pasiryžusi, prie lietuvių litera
tūros prisirišusi leidykla „Athena”, kuri vien 2001- 
2002 m. išleido apie dešimt lietuviškų knygų vokiš
kai, tarp jų Teodoro Četrausko ir Jurgio Kunčino ro
manus, Ričardo Gavelio ir Teodoro Četrausko apsa
kymus ir Antano Jonyno poezijos rinkinius bei šiuo
laikinės prozos ir poezijos antologijas. Nepaisant 
įvairių daugiau ar mažiau rimtų mėgėjiškių netobu
lumų knygų atrankoje, vertimuose ir prezentacijoje 
Rolf Duscha, „Athena” leidyklos vadovas, sugebėjo 
akivaizdžiai patenkinti (kai kada net padidinti) dau
gelio vokiečių smalsumą šiuolaikinės Lietuvos gyve
nimu. Šalia kelionių vadovų į Lietuvą gana didelės 
paklausos sulaukė ir Lietuvos Judaica - Mašos Rol- 
nikaitės dienoraštis, Jevsejaus Ceitlino atsiminimai 
(išleisti jau 2000 m. leidyklos Rowohlt) bei leidyklos 
Aufbau perleistas Icchoko Mero romanas „Lygiosios 
trunka akimirką”.

Nors šių ir kitų išleistų vokiškų leidimų dėka 
susidaro neblogas šiuolaikinės ir netolimos praeities 
Lietuvos gyvenimo įspūdis, vokiečių skaitytojai ir po 
Frankfurto knygų mugės vis dar laukia (o dažniausia 
net visai nežino) pvz. Henriko Radausko poezijos, 
Antano Škėmos prozos, Alfonso Nykos-Niliūno poe
zijos bei esė, Marcelijaus Martinaičio eilių, Sigito 
Pamiškio poezijos ir esė, Mariaus Ivaškevičiaus ro
manų. O lietuvių literatūros beveik visai nežinantys 
vokiečių kritikai dažnai jokios alternatyvos liūdnai 
lietuvių kritikoje pagarsėjusiam „papigintam tarifui” 
nematė ir su atlaidžia šypsena, bet geranoriškai, pla
čiai pristatė nors ir artimos, bet vis dar nežinomos 
šalies nežinomos literatūros nežinomus autorius.

Claudia Sinnig
Berlin, 2002 lapkritis

BE EMOCINIO AKSTINO
Būna savijautų, panašių į pilkai apsiniaukusį lap

kričio dangų. Lietuva toli. Čikaga vidurvakariuose. 
Kalifornija čia pat. O aš esu nei čia, nei ten. Jei dabar 
rašau, tai tik dėl egzistencinės paskatos įrodyti kaž
kam, jog dar krutu nepraradęs žado.

Rašyti galima tik tada, kai tave kas nors sujaudi
na, pakursto, taip sakant, drambliškai užlipa ant nuo
spaudos. Priežasčių visad buvo ir bus, nors ir ne visos 
gali įskelti kibirkštį pajautų židinyje. Dėl visa ko pa
teiksiu pavyzdį, kuris ir patį Praamžių būtų paska
tinęs pareikšti savo nuomonę. Visa bėda, Praamžius 
niekad nesikiša į žmonių reikalus: pakankamai turi 
vargo Visatoje berikiuodamas begalę įsiliepsnoju
sių žvaigždžių.

Turbūt dažnas girdėjome, kaip neseniai Ame
rikoje teismo tarėjai patenkino ilgametės rūkorės, su
sirgusios plaučių vėžiu, ieškinį ir nubaudė cigarečių 
firmą „Phillip Morris” sumokėti šiai nikotino aukai
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SKILTYS

25 milijardus dolerių. Vau! Tai bent hiperbolė!
Kaip įprasta, pasipylė laiškai į laikraščius. Daž

niausiai pajuokiantys teismo tarėjų mentalitetą. Vie
no tokio laiško Los Angeles Times dienraščio biznio 
skyriaus autorius yra lietuvis Andrius V. Varnas, gy
venantis Redondo Beach. Nepažįstu, bet stebiuosi jo 
šmaikščia plunksna.

Trumpame A.V. Varno laiške yra tiek sąmojo, 
kurio nesurastum mūsų Draugo kelių mėnesių laido
se, kur vyrauja lietuviams įprasta rimtis ir sprangūs 
ištęsti įvairių asmenybių šlovinimai. Nemėginsiu 
versti laiško teksto: mes gi visi mokame angliškai. 
Štai:

The lawsuit by Betty Bullock against Phillip 
Morris and the spate of other lawsuits against the to
bacco industry is a microcosm of what is wrong with 
our legal system and society at large.

The current social climate and „ the devil made 
me do it ” legal philosophy are behind this idea that 
smokers are victims and someone needs to be pu
nished.

All you need is 12 dimwittedjurors to fall to your 
victimization sob story, and you win the lawsuit lot
tery. The truth be damned. Just because 12 jurors say 
that the moon is made of green cheese doesn*t make 
it true.

For the record I have never smoked.

Šiame pavyzdyje išryškėja tipiška įtaigaus laiško 
stilistika. Glausta sąmojinga frazė. Kandus būdvar
dis. Puolamo reiškinio absurdiškumo apnuoginimas. 
Žodžiu, civilizuotas kirtis tiems, kurie metų metais 
šitaip elgiasi teisingumo įstaigose.

Tikrai pageidaučiau, kad ir šio mėnraščio re
dakcija gautų šiek tiek daugiau kovingų laiškų, rea
guojančių į kai kurių autorių mintis. Gal ir man pra
verstų išgirsti neigiamas pastabas apie mano rašomas 
padraikas. Perskaitęs, žinoma, nuliūsčiau, bet po 
kelių dienų atsitiesęs ryžčiausi rašyti išmintingiau, o 
gal ir sąmojingiau, nes rimties ir sielvarto pasaulyje 
yra marių marios. Nepatenkintųjų kolonos didėja. 
Net ir šioje palaimingoje Amerikoje yra žmonių, ku
rie pasijunta labai nelaimingi, jei kaimyno atnaujinto 
namo stogas užstoja anksčiau matytas medžių viršū
nes.

Taigi tie laiškai. Prenumeruoju Draugo tik šešta
dieninę laidą, nes šiokiadienių numerius (labai vė
luojančius) galiu pavartyti pas garbias kaimynes, uo
liausias viso Draugo skaitytojas. Jos vis suranda ką 
nors įdomaus, o kad politinės žinios jau ataušusios, 
joms nesvarbu. Kur kas svarbiau išgirsti, kas įvyko 
savoje lietuviškoje padangėje. O jeigu atspausdina
ma aštroka tūlo skaitytojo kritika, kad tas ar kitkas 
straipsnyje buvo netikslu, arba kas nors propaguoja 
kairuoliškas mintis, tada laikraštis pasidaro dar įdo
mesnis. Užsimezga šiokia tokia kontroversija.

Pastebėjau, kad pastaraisiais mėnesiais Drauge 
kažkodėl išgaravo skaitytojų laiškų ir nuomonių 
skyrius. Negi niekam nėra ūpo tarti savo nuomonę 
dėl kartais pasitaikančio pasaulėžiūrinio persistengi
mo, kad ir entuziastingų tautinių teisių gynėjų - Bro
niaus Nainio ar Danutės Bindokienės - straipsniuo
se? Daug kas pasakys šie visapusiškai įsirašę žur
nalistai niekad neklysta. Gal ir taip. Vis dėlto jų nek
laidingumo patikrinimas laiško forma, su švelnia 
ironijos doze, būtų vertinga demokratinė nuomonių 
pasikeitimo iliustracija. Kai to stinga, kai šeštadieni
nio priedo (Literatūra - mokslas - menas) keturi pus
lapiai klote užklojami stambiomis įvairių suva
žiavimų, net politinių, apybraižomis arba mūsų ge-

2002 m. lapkričio mėn.

nialių tautiečių ištęstomis jubiliejinėmis biografijo
mis (daug kam žinomomis) - prisiversti skaityti tokią 
sprangią lektūrą baisiai sunku.

Pacituosiu Draugo „Bičiulystės” skyriaus (bene 
įdomiausio) Emos Gizevienės mintis: „Aš tik svei
kinčiau, jei ‘Drauge’ atsirastų temų įvairovė, o lite
ratūriniame puslapyje kai kurių trečios kartos autorių 
kūryba, kuri sudomintų ir mūsų žmones”.

Pr. Visvydas

PARTIJOS LAIDOJA SAVIVALDĄ
Tokia drastiška išvada peršasi, stebint bepraside- 

dančias rinkimų batalijas. Kol kas visuomenės dėme
sys labiau krypsta prezidento kandidatų link. Deja, 
jau dabar matyti, kad sprendimas - sutapatinti rinki
mus į vietos savivaldos tarybas ir prezidento postą - 
nėra vykęs, nes visų pirma užgožia vietos bendruo
menių svarbą. Kita vertus, krintant politinių partijų 
reitingams, mažėja pasitikėjimas būsimais savi
valdybių tarybų nariais. Būtų galima surašyti dau
gybę priežasčių, dėl kurių piliečiai abejingai stebi, 
kaip į valdžios olimpą ropščiasi kelis partinius kai
lius pakeitę kandidatai, bet kur kas svarbiau pastebė
ti, jog didžiausia kliūtis - partinė savivaldybių tarybų 
rinkimų sistema. Nepartinis pilietis gali kandidatuoti 
į seimą, prezidentus, bet į savivaldybes, kur itin svar
bus vietinių lyderių, nebūtinai partinių, atsiradimas - 
šiukštu. Nepartinis pilietis gali tapti prezidentu, bet 
meru - niekada.

Toks motyvas posovietinės epochos pabaigoje - 
vietos savivaldos tarybas rinkti išimtinai pagal parti
nius sąrašus - buvo pagrįstai susijęs su siekiu sudary
ti geresnes sąlygas partijų atsiradimui. Taip buvo 
pereita nuo vienpartinės sistemos į daugiapartinę. 
Tačiau dabar šis pozityvus reiškinys, priauginęs dau
gybę partijų, prarado visuomenės pasitikėjimą. No
rintieji tapti vietos lyderiais ir pasimankštinti prieš 
kopiant dar aukštesnės valdžios laiptais, kaip pirš
tines keitė partijas, pasirinkdami tas, kurios tuo metu 
turėjo daugiau valdžios galių.

Vieni socialliberalai nusimetė ne itin patrauklų 
priešdėlį „sočiai” ir tapo liberalais, kiti liberalai stai
ga ėmė ir tapo demokratais, kai kurie šustauskininkai 
centristais. Pavyzdžiui, buvęs Kauno meras socialli
beralas, didesnę kadencijos dalį sėdėjęs vienoje val
tyje su šustauskininkais, buvo kritikuojamas opozici
joje buvusių liberalų. Praradęs postą, bet nepraradęs 
valdžios apetito, tapo ... liberalų sąrašo lyderiu. Nors 
vargu bau ar apie bet kokios rūšies liberalizmą ką 
nors išmano, kur kas labiau nutuokia apie įvaizdžio 
plunksnų kedenimą.

Ne tik prieš rinkimus padejuojame dėl menko sa
vivaldos prestižo, smunkančio visuomenės pasitikė
jimo ir kompetencijų stygiaus. Jau seniai ryškėja 
ydingi centrinės ir vietinės valdžios santykiai. Vien 
ko verta mokesčių surinkimo ir paskirstymo sistema, 
diskriminuojanti ne Vilniaus savivaldybes ir skati
nanti konkurenciją tik lobizmo varžybose. Mokesčių 
mokėtojų pinigai, surenkami vietose, perskirstomi 

centre, didesniąją jų dalį nusodinant sostinėje, kur re
ziduoja visas valdžios galių olimpas.

Šis rinkimų ruduo nustebino dar ir tuo, kad parti
jos, prarandančios piliečių pasitikėjimą, į savo gretas 
ėmė intensyviai vilioti įvairias garsenybes, bet la
biausiai - jau veikiančio Seimo narius, tikėdamos, 
kad žymus seimūnasviėtos politinei grupuotei su
teiks svorio. Akivaizdu, kad Seimo barbės devyn
darbės, tapusios dar ir savivaldos tarybų narėmis ne
apžios savo pareigų. Nuo to kentės savivaldybės, jau 
ir taip pernelyg priklausančios nuo centrinės val
džios.

Kritikuojantieji tokią padėtį tikisi, kad įgalumo 
netekusią partinę savivaldos rinkimų sistemą ateityje 
pakeis tiesioginiai merų rinkimai ir galimybė nepri
klausomiems, piliečių keliamiems, kandidatams ieš
koti vietos tarybose. Be kita ko, kaimyninėje Lenki
joje į trijų lygių savivaldos institucijas šį rudenį buvo 
renkami nepartiniai piliečiai.

Pasak istoriko E. Aleksandravičiaus, kažkas ga
lėtų mesti pirštinę politinio šiltnamio sąlygose užsi
buvusioms partijoms. Tačiau prieš Kalėdas išsirink
sime vietos lyderius dar pagal seną sistemą ir sche
mą, kuri perša pasenusį modelį, skirstantį žmones į 
valdančiuosius ir valdomuosius. Besidžiaugdami ro
žine gyvenimo Europos Sąjungoje ateitimi, nė kiek 
nebandome pasimokyti, kaip gyvensime naujomis 
sąlygomis. Šį rudenį išrinkti savivaldos lyderiai kartu 
su visuomene perkops Europos Sąjungos slenkstį. Ar 
jie tam pasiruošę?

Kol kas dabartinės nuostatos savivaldos ir savi- 
valdiškumo atžvilgiu užtveria kelius mūsų pilietinei 
brandai ir į politinį elitą pastūmėja radikalus, neiš
prususius narcizus, kurie politinę valdžią naudoja ne 
bendrapiliečių labui, o savo asmeninių ambicijų ten
kinimui. Pasak prancūzų politiko, sociologo ir istori
ko Alexis de Tocqueville, XIX amžiuje įžvalgiai ap
rašiusio JAV demokratinės valstybės tapsmą, „daž
nai atsitinka taip, jog žmonės imasi tvarkyti valstybės 
reikalus, kai nesugeba tvarkyti savų”. Tokių kandida
tų šį rudenį turime apsčiai.

Birutė Garbaravičienė

APIE TELEVIZIJĄ IR REKLAMĄ
Rugsėjo viduryje prasidėjęs karas dėl Lietuvos 

televizijos dekomercializacijos ne mažiau įdomus 
nei rinkimų kampanija. Ypač įdomu, kaip LTV žur
nalistai stengėsi parodyti, kad dekomercializacijos 
bandymai - tik politinis žaidimas, nesusijęs su vie
šuoju interesu. Ne tik reklama gadina LTV laidas, o 
ir pačios „turgaus pašnekesių” laidos. Jos ginamos, 
teigiant, kad yra populiarios. Bet populiarumas - ne 
pagrindinis ir ne lemiamas visuomeninio transliuoto
jo rūpestis. Juk jeigu kalbame apie švietėjiškas ar 
kultūrines laidas, tai bus gerai, jeigu jas žiūrės nors 
keli žiūrovai. Jeigu laidos bus įdomios, žiūrovų ratas 
augs, nors visada išliks santykinai nedidelis, palygi
nus su „muilo operų” žiūrovų ratu. Rugsėjo mėnesį, 
matyt, jau reaguojant į prasidėjusią LTV kritikos 
bangą, atsirado nauja laida, tiksliau skirtingų laidų

(tęsinys sekančiame psl.)
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POLITIKA

Pasibaigus Šaltajam karui ir subyrėjus Sovietų 
imperijai per Vakarų pasaulį persirito optimizmo ar 
net euforijos banga. Pasibaigė pasaulio skilimas į dvi 
priešiškas stovyklas, išsisklaidė dar vieno pasaulinio 
karo ir masinio atominių ginklų panaudojimo pavo
jus ir atslūgo žmonijos susinaikinimo grėsmė. Atsi
vėrė galimybė išplėsti intensyvią tarptautinę prekybą 
į visą pasaulį, sudaryti vieningą visuotinę rinką, ne
šančią neišpasakytą naudą ir pelną. Sugriuvus Sovie
tų Sąjungai nebeliko, kas galėtų paveikiai remti atsi
likusiuose Azijos, Afrikos ir Lotynų Amerikos kraš
tuose kylančius pasipriešinimo sąjūdžius Vakarų 
ekonominei ir politinei penetracijai. Tapo galimas 
beribis atsilikusių ir suvargusių kraštų išnaudojimas. 
Šaltojo karo metu tai būtų buvę pernelyg nesaugu. 
Vakarų politinės vadovybės, suprasdamos vis naujų 
pasipriešinimo židinių pavojų, tada prilaikė savo 
verslo bendrovių veržlumą. Dabar visi varžtai nukri
to, išaušo nauja, nuostabi globalizacijos era. t

VALSTYBĖS IŠNYKIMO VIZIJA
Globalizacija nėra visai naujas reiškinys. Devy

nioliktojo šimtmečio gale ir dvidešimtojo pradžioje 
jau buvo susidariusi pasaulinė rinka. Dabartinė glo
balizacija skiriasi nuo anos pirmiausia plačiu nepa
prasto greitumo elektroninio informacijos bei susiži
nojimo tinklo panaudojimu. Pirmoji globalizacija su
sidarė imperializmo amžiuje ir ją sužlugdė Pirmasis 
pasaulinis karas.

Globalizacija, būdama milžiniškas, beveik visą 
pasaulį apimantis ekonominis, socialinis bei kultūri
nis reiškinys, turi teigiamų ir neigiamų bruožų. Dau
gelis jos šalininkų tvirtina, jos globalizacija yra neiš
vengiama, taigi nėra prasmės ją kritikuoti ar dėl jos 
ginčytis. Iš tikrųjų, neišvengiama yra tik mokslinė 
bei techninė pažanga, kurią globalizacijos procesai 
plačiai naudoja ir kuri suteikia jai būdingą veidą. Kas 
išrasta, nebegali būti iš žmonijos atminties ištrinta, tą

TEIGINIAI...
(atkelta iš 11-to psl.)
kompleksas po vienu pavadinimu „Kultūros namai”. 
Bet jis (išskyrus klasikinių kino filmų retrospektyvą) 
- pakankamai chaotiškas ir blankus, nedaug tepage- 
rino LTV kaip kultūros laidų transliuotojos įvaizdį. 
Buvo teigta, kad LTV biudžetas yra ir taip labai ma
žas, o be reklamos dar labiau sumažės. Įrodinėjimas, 
kad LTV biudžetas yra gerokai mažesnis už išsivys
čiusių Europos šalių visuomeninių transliuotojų biu
džetus, yra nieko vertas, nes korektiškai lyginti gali
ma tik Lietuvos ir kitų šalių BVP dalį, skiriamą vi
suomeniniam transliuotojui išlaikyti. Iš tikro čia yra 
kitų aplinkybių. Algimantas Šindeikis Veide komen
tavo taip: „V. Milaknis puikiai supranta, kad kultū
ringa, intelektuali LTV yra pasmerkta žemiems rei
tingams. O žemi reitingai reiškia ir menką politinę 
įtaką, ir menkas asmenines V. Milaknio lobistines 
galimybes, kurios būtinos tolesnei karjerai ar pri
vačiam verslui auginti”. Pasak to paties žurnalisto, 
„absoliučios daugumos Europos valstybių visuome
ninių transliuotojų biudžetai yra konkursiniai ir tiks
liniai. Tuo jie skiriasi nuo LRT biudžeto, kuris suda
romas pasukinėjus pirštą virš galvos ir parodžius į 
dangų”. Sunku pasakyti, kokie interesai slypi už vie
no pagrindinių LTV kritikų Rolando Pavilionio nu
garos, bet dėl vieno R. Pavilionis visiškai teisus - 
LTV savo misijos neatlieka. Apie tai jau esu rašęs dar

GLOBALIZACIJOS PAVOJUS DEMOKRATIJAI IR 
INDIVIDO LAISVEI

Pranešimas 49-ajame Santaros-Šviesos suvažiavime 2002 m. rugsėjo 7 d.
ji patyrė suskaldžius atomą, bet socialinės ir ekono
minės struktūros priklauso nuo žmonių valios ir gali 
būti jų priimtos, pakeistos ar atmestos.

Reikia pripažinti, kad globalizacija iš esmės yra 
pozityvus reiškinys. Ji įtraukia kone visą pasaulį į in- 
tesyvią ekonominę veiklą, kuri vis mažesniais kaštais 
gamina didžiulius kiekius gėrybių ir taip kelia tiek 
pažangiųjų, tiek atsilikusių kraštų pragyvenimo lygį. 
Tačiau ta euforija, kurią skelbė ir kuria pagarsėjo kai 
kurie Vakarų sociologai, buvo naivi ir nepateisina
ma. Noras buvo jų minties tėvas. Vienas svarbiausių 
teiginių buvo tas, kad jungiantis įvairių kraštų didžiu
lėms verslo bendrovėms jos tampa milžiniškomis 
daugelį kraštų apimančiomis organizacijomis, kurių 
atskiros valstybės jau nebegali kontroliuoti ir ku
rioms valstybės globa ir priežiūra nereikalingos. Bu
vo pranašaujama, kad tarptautinės bendrovės įgaus 
vis daugiau nepriklausomybės ir galios, o valstybių 
vaidmuo ir reikšmė vis mažės, kol pagaliau visai su
nyks. Ir taip, komunizmui žlugus jo pagrindinėje 
tvirtovėje Sovietų Sąjungoje, kapitalistinės globali
zacijos keliu turėtume pasiekti Karlo Marxo sugal
votą rojaus būseną, kada valstybei sunykus žmonija 
turėtų pereiti į laisvą, jokios valdžios nevaržomą ry
tojų.

Intelektualai daug prisidėjo prie Vakarų sekulia
rizacijos, religijos išstūmimo iš visuomenės gyveni
mo, jos pašalinimo iš visuomenės socialinių bei mo
ralinių problemų spendimo. Tačiau iki šiol jie nepa
jėgia atsisakyti tikėjimo į rojų kaip į siektiną visuo
menės išsivystymo tikslą, iš tikro ne tik tikslą, bet ir 
neišvengiamą visuomenės ateities būvį. Nors nėra ra
cionalių įrodymų ar agumentų, jog visuomenės išsi- 

prieš prasidedant „karui dėl LTV”.
Politikos moksluose žinomas gėrybių skirstymas 

į keturias kategorijas: privačios, bendrosios, kolek
tyvinės ir rinkliavomis apdedamos gėrybės. Gėrybių 
rūšys skiriasi pagal jų vartojimo ir tiekimo pobūdį. 
Bendrosios gėrybės vartojamos individualiai, kada 
praktiškai neįmanoma riboti jų vartojimo. Tai daž
niausiai įvairūs gamtos ištekliai (oras, gražus gamto
vaizdis ir pan.). Kolektyvinės gėrybės skiriasi tuo, 
kad jos naudojamos kolektyviai, jas tiekiant neįma
noma jų seikėti. Tai dažniausiai žmonių darbo pro
duktai (šalies saugumas, viešoji tvarka). Už jas mo
kėti žmonės savanoriškai nenori, tad tenka jas gau
sinti pasitelkus kolektyvines kontribucijas (mokes
čius). Rinkliavomis apdedamos gėrybės yra vartoja
mos kolektyviai, bet jų tiekimas vartotojams gali būti 
seikėjamas, todėl vartotojai turi (gali) bent iš dalies 
už šias gėrybes užsimokėti. Prie rinkliavomis apde- 
damų gėrybių priskiriami teatrai, visuomeninis trans
portas, keliai, bibliotekos, taip pat ir TV. Iš dalies ap
mokestinti vartotojus netgi tuo atveju, kai valstybė 
teikia šias gėrybes (paslaugas), yra rekomenduojama 
todėl, kad taip galima geriau išryškinti tikrąją gėry
bės (paslaugos) kainą. Išryškėjus kainai galima tikė
tis ir geresnės paslaugos kokybės užtikrinimo, nes 
nuo reikalavimų tą padaryti nebebus taip paprasta ap
siginti. Tad šie argumentai perša išvadą, kad geriau
sia išeitis LTV būtų abonentinis mokestis, atsisakius 
reklamos.

Saulius Pivoras 

vystyme valstybė pasidarys nebereikalinga ir išnyks 
ir kad visuomenė turės pasiekti palaimingą anarchi
jos lygį be valdžios ir jos prievartos, sekuliarizuo
tiems Vakarų intelektualams, analizuojant savo vi
suomenes ir prognozuojant jų ateities išsivystymą, 
vis iškyla tokio rojaus ilgesys. Vieni apie tai kalba 
atvirai, kituose tik galima išskaityti tokias implikaci
jas, bet visi vengia anarchijos termino, nes ta sąvoka 
atidengia peršamo tikslo nerealumą ir neraciona
lumą.

Gana aišku iš kur kyla rojaus, kur nėra ir negali 
būti valdžios ir prievartos, pasiilgimas. Valstybė yra 
prievartos sistema, kuri savo teritorijoje užtikrina jė
gos naudojimo monopolį. Klausimas tik prieš ką jos 
galia bus nukreipta. Jeigu prieš savo piliečius, valsty
bė tampa jų laisvės priešu, bet jei ji naudoja savo jėgą 
apsaugoti kraštą nuo vidaus ir užsienio grėsmių, vals
tybė yra jos piliečių laisvės garantas. Liberaliai de
mokratinei valstybei vidaus priešai yra kriminaliniai 
bei politiniai nusikaltėliai - žmogžudžiai, plėšikai, 
valstybės išdavikai, teroristai. Valstybės uždavinys 
juos išaiškinti, nubausti ir izoliuoti, kad jie nebegalė
tų kenkti valstybei, visuomenei ir atskiriems pilie
čiams. Ji siekia į nusikaltimus linkstančius įgąsdinti, 
kad jie nedrįstų tuo keliu siekti savo tikslų. Kitaip sa
kant net ir liberalinė demokratinė valstybė savo esme 
yra teroro ir prievartos organizacija. Tiesa, ji nu
kreipta prieš visuomenei priešiškus ir jai pavojingus 
gaivalus, bet tai nepakeičia jos jėga paremtos prie
vartinės prigimties. Nenuostabu, kad švelnios pri
gimties, jautrius žmones tai nejaukiai ir net priešiškai 
nuteikia ir jie klausia, argi negalima apsieiti be prie
vartos ir jėgos naudojimo ir, jei valstybė tuo remiasi, 
ar negalima apsieiti bejos. Vis iškyla naivi, bet vilio
janti klasikinė devynioliktojo šimtmečio anarchistų 
tezė, kad žmogus savo prigimtimi yra geras ir tik su
gedusi visuomenė ir valstybė jį stumia į blogį. Esą tik 
reikia panaikinti valstybę, kad žmogus ir laisvų žmo
nių visuomenė atsitiestų ir grįžtų į palaimingą rojaus 
būseną, ir nereikalinga jokia valdžia ir prievarta.

Didžiųjų tarptautinių bendrovių galia susižavėję 
sociologai nėra tikri dėl žmogaus gerosios prigim
ties, bet jie tiki stipresniojo, gabesniojo ir veržlesnio
jo teise, nevaržomam valstybės ir kitų socialinių apri
bojimų siekti sau naudos ir gerbūvio. Bet kaip galima 
užsitikrinti gerbūvį be teisinės struktūros ir valstybės 
galia paremtų jos sprendimų vykdymo? Kas užtik
rins, kad sukauptas turtas liks tam, kuris jį uždirbo, 
pagrobė ar pavogė?

Ši nuostabi valdžios nevaržomos ateities vizija 
išsisklaidė pernai, 2001 m. rugsėjo 11 d., kai Al Qae
da teroristų organizacija puolė Amerikos kapitalizmo 
ir karinės galios taikinius. Neteko užtikti, ką dabar 
sako istorijos pabaigą ir valstybės sunykimą pranaša
vę sociologai, bet ką jie besakytų, berods, turėtų būti 
aišku, jog laukdami, kada globalinės bendrovės per
ims valstybės funkcijas ir paliks ją išnykti, jie nepa
stebėjo ar užmiršo, kad verslui valstybė būtinai rei
kalinga. Jei atsikratysim valstybės varžtų, kas apsau
gos globalizacijos šventoves - verslo bendrovių dan
goraižius - nuo teroristų puolimų? Ar privati apsau
gos bendrovė, kad ir kokia ji būtų didelė ir turtinga, 
būtų galėjusi vesti karą Afganistane prieš Al Qaedą ir 
Talibano kovotojus? Vis dėlto atrodo jog visuomenės 
gynyba nuo išorės ir vidaus priešų yra anapus glo
balinių bendrovių galių ir net jų prigimties. Iš tikro
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jos ir nesiekia imtis tokių nedėkingų ir nepelningų 
uždavinių.

Bet ir be gynybos nuo teroristų, verslui reikalin
ga teisinė sistema, kuri užtikrina laisvosios rinkos 
saugumą, sutarčių vykdymą, patikimą ginčų sprendi
mą. Kaip parodė Rusijos ir kitų iš centrinio planavi
mo į laisvosios rinkos ekonomiką pereinančių valsty
bių patirtis, sėkmingai laisvosios rinkos veiklai rei
kalinga dar ir tam tikra visuomenės ir valdžios mora
linė laikysena. Ten, kur kone kiekvienas tik žiūri kur 
čia ką pavogti, laisvosios rinkos sistema neveikia. 
Peršasi išvada, kad garsiausių šių laikų sociologų 
globalizacijos analizėms trūksta realaus pagrindo ir 
jų prognozės nuslysta į tuščias fantazijas arba nepa
grįsto ir neužtarnauto originalumo pretenzijas.

ANTIGLOBALISTINIS SĄJŪDIS
Pirmasis smūgis globalizacijos euforijai suduo

tas 1999 m. Seattle vykusių antiglobalistinių demon
stracijų ir riaušių. Šis judėjimas greit išaugo, susior
ganizavo ir įgijo įtakos. Septynių turtingųjų pasaulio 
valstybių ir Rusijos vadovų konferencija 2002 m. 
Kanadoje turėjo slėptis nuo antiglobalistų demons
trantų taip sunkiai prieinamoje vietovėje, jog apsau
gai teko rimtai rūpintis, kad prezidentų bei ministrų 
pirmininkų ten neužpultų ir nesudraskytų grizliai lo
kiai. Iš kur toks antiglobalistų ir lokių priešiškumas? 
Iš tikro nedaug kas prieštarautų pasaulinės rinkos su
sidarymui ar industralizacijos išplitimui į neturtin
gus, atsilikusius kraštus. Juos baugina tai, kad didžio
sios tarptautinės verslo bendrovės pasidarė nekontro
liuojamos. Jos išsiplėtė anapus atskirų valstybių ribų 
ir jų kontrolės. O tarptautinės organizacijos, Tarptau
tinis valiutos fondas, Pasaulio bankas, Pasaulio pre
kybos organizacija veikia pagal globalinių bendrovių 
interesus.

Nekontroliuojamos bendrovės, mažindamos ga
mybos kaštus, iškelia savo gamyklas į pačius vargin
giausius kraštus, kurių valdžios nepajėgios, negali ar 
papirktos nenori pasipriešinti besaikiam darbininkų 
išnaudojimui ir beatodairiškai aplinkos taršai. Pietų 
Amerikoje žemės ūkyje smulkūs ūkininkai buvo iš
stumti ir jų ūkeliai sujungti į milžiniškas plantacijas, 
kur gamyba mechanizuojama. Gaminama pigiau, nes 
naudojama mažiau darbo jėgos. Likę be vietos ir be 
darbo žmonės traukia į miestus pragyvenimo ieškoti. 
Bet ir ten jiems darbo nėra. Miestuose dideli lūšny
nai, kur jie skursta be darbo, be ateities. Milžiniški 
tropikų miškai kertami, išdeginami, jų vietoj steigia
mos galvijų ganyklos. Naikinama mūsų planetos bi
ologinė įvairovė, išmiršta primityvios vietinių gy
ventojų gentys, keičiamas klimatas. Visa tai pažan
gos vardan ir dėl didesnio pelno. Pažangiuose kraštu
ose, Europoje, Amerikoje ir Kanadoje, Japonijoje 
bendrovių veikla kontroliuojama ir joms neleidžiama 
neribotai išnaudoti, naikinti ir teršti. Bet šių kraštų 
pramonė negali taip pigiai gaminti kaip vargingųjų 
kraštų, ji pralaimi konkurenciją, užsidaro, o jų darbi
ninkai lieka be darbo.

Tiesa, pažangiuose kraštuose kuriasi nauja, so- 
fistikuota, komplikuotos technologijos kompiuterių 
ir kompiuterizuotų precizinių įrankių bei įrengimų 
gamybos ir biochemijos produktų bedūmė pramonė. 
Bet Kinija ir Indija bematant perima naujausiųjų 
technologijų gamybą ir sunku pasakyti, ar pažengęs 
pasaulis gali šias lenktynes laimėti ar bent jose atsi
laikyti.

Globalizacija, nešanti pasaulinio masto radika
lius socialinius ir ekonominius pokyčius ir dar kilusi 
ne iš vidaus, bet atėjusi iš šalies, turėjo sukelti ir su
kėlė pasipriešinimą. Himalajų karalystėje Nepale 

kaimo žmonės dirbo savo mažus žemės plotelius ir 
skurdžiai gyveno vos išsimaitindami. Ęet kaimo so
cialinė struktūra padėdavo pergyventi sunkumus ir 
išlaikyti savo žmogiškąjį orumą. Kai modernizacija 
pasiekė šią tolimą karalystę, didieji krašto žemval
džiai ėmė plėsti savo žemes. Jie supirkinėjo kaimų 
gyventojų ūkelius, o kartais ir išstūmė nuo žemės 
naudodami teisines gudrybes.

Nepalas visada buvo nepriklausoma karalystė. 
Jis niekada nebuvo europiečių užkariautas, niekada 
nebuvo jų kolonija. Jo gyventojai, laisvi kalniečiai, 
yra puikūs kariai. Kaip 17-to ir 18-to šimtmečių švei
carai, taip ir Nepalo kalniečiai skurdo verčiami parsi- 
samdydavo kariais. Taip Nepalo samdiniai gurkos 
kovojo už anglus 19-to ir 20-to šimtmečių Britų im
perijos karuose. Tokie žmonės, nustumti nuo žemės 
ir netekę savo pragyvenimo šaltinio, nebuvo linkę su
sitaikyti su savo sunkia dalia. Nepale kilo ilgai užsi
tęsęs žiaurus maoistinių sukilėlių partizaninis karas.1 
Jis tuo svarbus, kad daugelyje pasaulio šalių vyksta 
panašūs modernizacijos procesai. Panaši padėtis yra 
daugelyje Lotynų Amerikos kraštų. Ir ten vis prasi
veržia, tiesa mažesnio masto, sukilimai ir partizani
niai karai.

Kartu su globalizacija vyksta įvairūs skirtingi 
procesai - modernizacijos, sekuliarizacijos, amerika- 
nizacijos, amerikietiškosios masinės jaunimo kultū
ros plitimas. Kaip rodo 19-to šimtmečios galo ir 20- 
tojo pradžios patirtis, tie bruožai nėra globalizacijai 
būtini, bet jie šiuo metu tiek artimai su ja susiję, kad 
didelė pasipriešinimo globalizacijai dalis kyla iš prie
šiškumo šiai kultūrinei globalizacijai. Ypač stiprus 
pasipriešinimas sekuliarizacijai, amerikietiškoms 
vertybėms ir gyvenimo būdui, Amerikos imperialis
tinei politikai kilo islamo pasaulyje. Islamas, stipri, 
gyvybinga ir veržli religija, iki šiol sėkmingai atsi
spyrė vakarietiškai sekuliarizacijai ir iš Vakarų sklin
dančiam abejingumui religinėms vertrybėms. Kraš
tutiniai Islamo fanatikų teroristų sąjūdžiai, tokie kaip 
Al Qaeda, tai tik maža islaminio pasipriešinimo da
lis. Čia tenka pastebėti, jog pasipriešinimas kultūri
nei globalizacijai pasirodė daug stipresnis ir platesnis 
negu globalizacijos ekonominėms ir socialinėms pa
sekmėms. Atrodo, kad žmonėms, bent islamiškame 
pasaulyje, dvasia svarbiau už duoną - tai, ko seku
liarizuoti Vakarai negali suprasti ir priimti. O nepajė
gumas ar tiesiog atsisakymas kitą suprasti užkerta 
galimybes rasti taikius, abiems šalims priimtinus 
sprendimus. Todėl ir kyla civilizacijų karo pavojus, 
kuris nepranyks, kol Vakarai neatsisakys savo aro
gancijos, verčiant kitus priimti jų vertybes ir gy
venimo būdą.

Vakarai greičiau atsiliepia, matydami ekonomi
nes bei socialines skriaudas, negu kitas civilizacijas 
žeminančias kultūrinės globalizacijos pretenzijas. 
Vakarų antiglobalistinio sąjūdžio pagrindas - darbo 
sąjungų judėjimas ir socialistinė Vakarų visuomenės 
dalis. Socialdemokratinėms partijoms įsitikinus ka
pitalistinės laisvosios rinkos pranašumu ir pritariant 
lokalizacijos procesams, dalis buvusių jų rėmėjų, 
matydami negatyvias socialines ir aplinkos niokoji
mo pasekmes, susibūrė į antiglobalistinį sąjūdį.

Antiglobalistinio sąjūdžio pavadinimas nėra 
tikslus, nes iš esmės jis nėra priešingas globalizacijai, 
jis tik rūpinasi, kaip suvaldyti vargingų kraštų darbi
ninkų išnaudojimą ir apsaugoti beatodairiškai nioko
jamą aplinką. Antiglobalistai tikisi, jog pagerinus 
vargingųjų kraštų darbininkų darbo sąlygas ir pakė
lus jų skurdžius atlyginimus, sumažės gamybos ir 
darbo vietų mažinimas Vakarų kraštuose. Tuo pačiu 
Vakaruose turėtų sušvelnėti bedarbystės problema.

Todėl šį sąjūdį stipriai remia darbo sąjungos.

AMERIKOS KAPITALIZMO IR VALDŽIOS 
KORUPCIJA %

Kai globalizacijos procesai išslydo iš valsty
bių kontrolės, tuo pačiu dingo galimybė žmonėms, 
visuomenėms, tautoms juos įveikti demokratinėmis 
priemonėmis. Ką gi reiškia demokratija, jei tokie 
svarbūs klausimai, kaip darbas, pragyvenimo šalti
niai, visuomenės struktūra, aplinkos apsauga, atsidu
ria anapus valstybės sprendimų. Juos sprendžia di
džiųjų globalinių bendrovių ir finansinių institucijų 
vadovai, kurie nėra rinkti ir nėra atsakingi tiems 
žmonėms, kuriuos jų sprendimai gyvybiškai liečia. 
Tik demokratinė valstybė gali tinkamai atstovauti sa
vo gyventojams, jų pasirinkimams ir troškimams.

Turtingas ir galingas globalines bendroves gali 
kontroliuoti tik stiprios valstybės. Šiuo metu pavei
kios kontrolės nėra. Pasaulio ekonomikoje ir tarp
tautinėse prekybos bei finansų institucijose domi
nuoja Amerikos Jungtinės Valstijos. Jos įspaudžia 
savo pėdsakus globalizacijos procesuose. Tai stipri 
valstybė, bet jos politinei ir ekonominei sistemai bū
dinga giliai šaknis įleidusi politinių viršūnių korup
cija. Amerika bara Estiją, Lietuvą ir kitas pokomu
nistines valstybes dėl išsikerojusios korupcijos. Ir 
tikrai, administracinės žemosios biurokratijos sluok
sniuose korupcijos Amerikoje beveik nėra. Ameri
kietis iš viso turi mažai reikalų su valdžia, o kiek jų 
turi, juos paprastai sutvarko be kyšių. Šiais laikais 
administracinė korupcija Amerikoje retai pasitaiko ir 
krašto gyvenime nesudaro problemos. Kas kita vir
šūnėse. Televizijos laikas brangus, senatoriams ir 
kongreso atstovams norint būti perrinktiems reikia 
didelių pinigų. Juos suneša didžiosios versĮo bendro
vės. Jos ir surašo jų pačių veiklos sritis reguliuojan
čius įstatymų projektus, kuriuos joms už paramą sko
lingi senatoriai ir kongreso atstovai priima. Didžiųjų 
verslo bendrovių vadovai grobia pinigus iš savo ben
drovių, kol jos bankrutuoja ir jų darbininkai bei tar
nautojai lieka be darbo, o į jas investavę pinigus - su 
bevertėmis akcijomis. Bendroves tikrinančios firmos 
ir advokatai už gerus pinigus nieko nemato, nieko ne
girdi ir nieko nesako. Tačiau daugelis iš jų, kaip En
ron, Arthur Andersen, WorldCom, taip įsismagino, 
jog perėjo bet kokias ribas ir susidūrė su prokuratū
romis ir teismais. Bet nors dabar matome vedžiojant 
surakintus tokių bendrovių vadovus, kaip parodė 
1980-1988 metais Taupymo ir paskolų draugijų (Sa
vings and Loan Associations) griūties patirtis, dar 
nežinia ar svarbiausi kaltininkai bus skaudžiai nu
bausti ir ar praras pasigrobtą turtą.

Amerika didžiuojasi savo laisvosios rinkos eko
nomika ir reikalauja, kad visos valstybės vadovautųsi 
jos principais. Ji pati milžinišku mastu subsidijuoja 
savo žemės ūkį, muitais gina plieno pramonę ir pyks
ta, kai Europos valstybės užsimena apie prasi
lenkimus su skelbiamais principais. Žinoma, ne nau
jiena, kad mažiukai privalo sąžiningai laikytis tai
syklių, dėl kurių didieji ir galingieji nesijaudina ir ne
sivaržo. Kas leistina Jupiteriui, neleistina jaučiui, kas 
leistina Amerikai, neleistina Estijai. Toks pasaulis 
visada buvo, yra ir, reikia manyti, bus, tad nėra ko 
jaudintis, tik nereikia save apgaudinėti, kad esą yra 
kitaip, negu yra.

NUOSAIKIŲ REFORMŲ KELIAS
Kapitalistinė laisvoji rinka įrodė, jog ji yra efek

tyviausia ekonominė sistema, kuri išvysto aukščiau-

(tęsinys sekančiame psl.)
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GLOBALIZACIJOS...
(atkelta iš 13-to psl.)
šią gėrybių gamybos lygį ir sukuria daugiausia turto. 
Todėl laisvosios rinkos ideologiniai gynėjai niekad 
nesutiks, kad sveikos visuomenės labui būtų galima 
sąmoningai atsisakyti gamybos ir pelno didinimo. 
Bet pažvelkim į tarpukario Lietuvą. Nepriklausomy
bės karuose apsigynus nuo išorės priešų, pirmas svar
biausias klausimas, kurį reikėjo spręsti, buvo siūloma 
žemės reforma. Jai priešingi buvo tautininkai ir ypač 
jų vadas Valstybės prezidentas Antanas Smetona. Jie 
gynė nuosavybės šventumo principą ir buvo įsitikinę, 
kad didelis skaičius palyginti smulkių ūkių nepajėgs 
tiek gaminti kiek dvarai ar stambieji ūkiai.2 Jei jie 
būtų laimėję Steigiamojo seimo rinkimus, Lietuvos 
žemės ūkyje būtų vyravę dvarai, o didelis skaičius 
kaimo gyventojų būtų juose dirbę kumečiais. Žemės 
ūkį mechanizuojant daugelis jų būtų netekę darbo, 
būtų turėję emigruoti arba būtų likę be pragyvenimo 
šaltinio, nepatenkintais, piktais skurdžiais, nes lėtai 
auganti miestų pramonė galėjo suteikti darbo tik 
mažam jų skaičiui.

Lietuvos žmonės atmetė tokį visuomenės mode
lį. Tautininkai neturėjo nė vieno atstovo Steigiamaja
me seime, o daugumą gavę krikščionys demokratai, 
vadovaujant prelatui Mykolui Krupavičiui, netrukus 
pradėjo dideliu mastu vykdyti liaudininko Albino 
Rimkos suplanuotą žemės reformą, kurią į valdžią po 
perversmo sugrįžę tautininkai tik susiaurino, bet ne
bedrįso nei panaikinti, nei sustabdyti.

Lietuva tapo vidutinių ir mažų ūkių kraštu. Nors 
daugelis ūkininkų sunkiai vertėsi, jie turėjo bent mi
nimalaus pragyvenimo šaltinį ir žemės savininko ne
priklausomybę bei orumą. Gal šie ūkiai, nepajėgdami 
plačiai panaudoti mechanizacijos, negalėjo tiek pa
gaminti žemės ūkio gėrybių, kiek dvarai ir stambieji 
ūkiai būtų jų vietoj pagaminę, gal buvo sukurta ma
žiau turto, negu būtų buvę įmanoma sukurti, jei būtų 
buvęs vykdomas tautininkų planas, bet tas mažesnis 
turtas virto ūkininkų pajamomis. Pagal tautininkų 
planą uždirbtas didesnis turtas būtų suplaukęs į kele
to stambių žemvaldžių kišenes. Krašte būtų įsivy
ravusi ryški ir skaudi turtinė nelygybė. O įgyvendi
nus žemės reformą Lietuvos kaime liko palyginamai 
nedidelis skaičius bežemių, dalį kurių išgelbėjo 
mieste iš lėto atsirandantys darbai. Argi tokia tarpu
kario nepriklausomos Lietuvos visuomenės struktūra 
nebuvo sveikesnė, negu ji būtų buvusi, jei žemės re
forma nebūtų įvykdyta? Gal ji buvo neoptimali eko
nominiu atžvilgiu, bet ar iš tikro tą kainą nebuvo ver
ta sumokėti?

Ar nebūtų sveikiau, jei Lotynų Amerikos indėnai 
būtų likę savo ūkeliuose, o ne atsidūrę didmiesčių 
lūšnynuose? Tiesa, už kavą tada mokėtume kelis kar
tus brangiau ir jų kraštų pajamos būtų mažesnės. Bet 
vietinės, atskirų kraštų ar globalinės ekonomikos sis
temos turėtų užtikrinti kuo didesnes pajamas kuo di
desniam skaičiui žmonių. Tai nereiškia, kad turėtume 
įsivesti socializmą ir siekti lygiavos. Ir tarpukario 
Lietuva nebuvo socialistinė, tik nuosavybės neliečia
mumo principas nebuvo suabsoliutintas, o palenktas 
valstybės ir visuomenės gerovei. Apskritai, visuome
nės gyvenime kokių nors principų suabsoliutinimas 
dažniausiai būna klaidingas ir kenksmingas, nes gy
venime reikia derinti priešingus interesus, kurie 
reiškiasi ne tik visuomenės, bet ir kiekvieno jos nario 
troškimuose. Ekonominė ir socialinė politika yra 
daugiau menas, negu mokslas, ji netelpa į griežtas 
formules, su kuo sunku susitaikyti akademikams so
ciologams ir ekonomistams.

Sovietai sukūrė daug Lietuvai nereikalingos ka
rinės pramonės. Jei Lietuva nebūtų buvus okupuota, 
bet palikta laisvai vystytis per visus pokario metus, - 
pramonė būtų, kad ir lėtai, augusi, miestai būtų pri
traukę daugiau žmonių iš kaimo, kaime gyventojų 
būtų mažėję ir ūkiai stambėję. Krašte būtų susidariusi 
panaši kaimo-miesto gyventojų proporcija kokia yra 
dabar. Tik visa tai būtų pasiekta lėčiau, tačiau be 
šaudymų, gyventojų masinių išvežimų bei kitų ryž
tingų ir beatodairiškų socialinės inžinerijos priemo
nių.

Neigiamas globalizacijos pasekmes galima su
švelninti, pristabdant kai kuriuos globalizacijos pro
cesus, kurie ardo skurdžiųjų kraštų socialines struk
tūras. Geriau vengti šoko terapijų, kuriomis Harvar
do profesoriai įstūmė Rusiją į laisvosios rinkos eko
nomiką. Staigi Rusijos ekonomikos liberalizacija ir 
privatizacija iššaukė masinę bedarbystę ir skurdą. Iš
sivadavusi Lenkija irgi ėjo tuo pačiu keliu, bet 1992 
metais apsižiūrėjo į ką tai veda, nustojo klausyti tarp
tautinių finansinių institucijų patarimų ir reikala
vimų. Ji ėmė vykdyti reformas laipsniškai ir jas su
lėtino, stebėdama, kaip jos veikia Lenkijos visuo
menę, nekreipdama dėmesio į mitus apie „nematomą 
ranką”, kuri esą ilgainiui išlygina visus nesklandu
mus. Lenkijos ūkininko ar kasyklų darbininko intere
sai nesutapo su tarptautinių institucijų atstovaujamų 
trumpalaikių investuotojų interesais.3

KONTROLIUOJAMA GLOBALIZACIJA
Globalinės verslo bendrovės nevykdys socialiai 

atsakingos politikos. Tai būtų prieš jų prigimtį. Jos 
veikia ir turi veikti pagal pelno didinimo principą. Jei 
išauklėtume jų vadovus susitaikyti su mažesniu pel
nu jų darbininkų ir aplinkos apsaugos labui, tai visa
da atsiras kitų bendrovių, kurios tuo pasinaudos, iš- 
naudodamos darbininkus ir niokodamos aplinką, ga
mins pigiau, nukonkuruos ir nuvarys į bankrotą so
cialiai atsakingas firmas. Antiglobalistų reikalavi
mas, kad verslo bendrovės turi būti socialiai atsa
kingos yra nerealus. Kas nors iš šalies turi žiūrėti, 
kad būtų nustatytos visiems privalomos darbo ir ap
linkos apsaugos taisyklės ir kad jų būtų laikomasi. 
Tuo labiau iš verslo bendrovių negalima laukti, kad 
jos sudarytų sąlygas atsilikusiems kraštams laipsniš
kai pereiti į laisvosios rinkos sistemą, lėtinant tuose 
kraštuose savo veiklą. Tai tikrai ne jų, o valstybės už
davinys.4 Valstybė turi kontroliuoti verslą, o ne būti 
verslo kontroliuojama

Kontroliuoti globalizacijos procesus turi stiprios, 
išsivysčiusios ekonomikos, didžiosios demokratinės 
valstybės, jų junginiai, tarptautinės organizacijos ir 
finansinės institucijos. Tai pirmiausia Amerikos 
Jungtinės Valstijos, kurios labiausiai įtakoja globali
zacijos pobūdį ir jos eigą taip, kad sunku atskirti kur 
baigiasi globalizacija ir kur prasideda Amerikos 
skverbimasis.

Tačiau Amerika, įtikėjusi į nevaržomos laisvo
sios rinkos palaimą, visai nelinkusi kontroliuoti vers
lo globalinėje plotmėje. Turės dar įvykti sunkių fi
nansinių krizių, korupcijos skandalų, ekologinių ka
tastrofų ir atsilikusiuose kraštuose prispaustų žmonių 
sukilimų, kad Amerika praregėtų, jog nekontroliuo
jama rinka negali tinkamai veikti. Vietoj sociologų 
pranašaujamo valstybių sunykimo ir anarchinio ro
jaus be valdžios ir prievartos, iš tikrųjų globalizacijai 
reikia stirpių demokratinių valstybių, kurios nusta
tytų ekonominės, finansinės ir socialinės veiklos tai
sykles ir užtikrintųjų vykdymą.

INDIVIDAS GLOBALINĖJE ARENOJE

Bet ne valstybių uždavinys kontroliuoti kultūrinę 
globalizaciją, tiksliau - Amerikos jaunimo masinės 
kultūros skverbimąsi. Jei kurioms visuomenėms tai 
nepatinka, jos turės rasti savo vidinių jėgų jai atsi
spirti. Neaišku, kodėl manoma, jog patogus globali
nis susižinojimas ir bendravimas turėtų išdildyti tau
tinius, religinius, civilizacinius skirtumus ir visą 
žmoniją sulydyti į vienodą masę. Juk intensyvus ben
dravimas tarp atskirų žmonių, nors ir keičia juos ir jų 
pažiūras, bet jų individualumo neišdildo, daugeliu at
vejų j į tik praplečia ir praturtina. Atrodo, jog šiais lai
kais yra daugiau galimybių reikštis atskirų asmenų 
individualumui, negu bet kada anksčiau. Be abejo, 
platus ir intensyvus bendravimas veikia ne tik indivi
dus, bet ir tautas, civilizacijas ir net religijas, bet tai 
dar nereiškia, kad jų savitumai pasmerkti išnykti.

Algis Avižienis savo įžvalgiame straipsnyje 
Drauge apie globalinės ekonomikos ir Europos Są
jungos poveikį individui pastebėjo, jog:

Atrodytų, kad ekonominis liberalizmas siūlo ka
pituliuoti prieš rinkos dėsnius ir technologijų raidą. 
Iš tikrųjų jo absoliuti pergalė reikštų individo kapitu
liaciją prieš tarptautinio kapitalo [taką. Individas, 
atsisakęs savo tautos ir savo demokratiškai išrinktos 
valstybės, realiai nusiginkluoja prieš kitas, kitokiu 
pagrindu sukurtas organizacijas. Klysta tie Vakarų 
Europos inteligentai, kurie mano, kad, panaikinus 
tautines valstybes, žmogus taps mažiau agresyvus. 
Konkurencinė  jo prigimtis yra amžina. Jo agresija tik 
įgautų kitokį pavidalą. Šių laikų judrusis europietis 
gali mėgautis savo laisve, bet jis ilgainiui pajus, kad 
gyvena daugiau stebėtojo ir vartotojo vaidmenyje, 
negu aktyvaus dalyvio arba kūrėjo. Išsilaisvinęs iš 
socialinių saitų, žmogus tampa laisvas, bet tuo pačiu 
ir bejėgis, turint omeny jo galimybes daryti poveikį 
konkrečiai bendruomenei.5

Ir tikrai, retas individas turės progos reikšmingai 
įtakoti tokį milžinišką besaikį subiurokratintą jungi
nį, kokia yra Europos Sąjunga. Dar mažiau tokių ga
limybių globalinėje plotmėje. Atsisakius valstybinių 
junginių globalinė demokratija neįmanoma. Be savo 
valstybės apsaugos individas liktų bejėgis prieš glo
balines struktūras.

Lietuva laiminga, kad ji maža. Mažame krašte 
lengviau pasiekti tikrą demokratiją. Čia daugiau gali
mybių reikšmingai prisidėti kuriant savo krašto ateitį 
negu dideliame krašte. Savo pastangas lengviau 
įprasminti mažesnėje tautoje, kur individo mintys ir 
veikla lengviau ir greičiau pasiekia visą tautą. Dides
nėje tautoje tai sunkiau. Dėl to demokratija ir kilo 
mažuose kraštuose - Atėnuose, Islandijoje, Šveicari
jos kantonuose. Mažuose kraštuose ji lengviau vyk
doma ir yra paveikesnė, nes arčiau žmonių, kurie de
mokratijoje turi dalyvauti sudarant valdžią ir kontro
liuojant jos sprendimus. Kuo didesnė valstybė, tuo 
tie sprendimai toliau nuo piliečių ir tuo mažiau gali
mybių juos paveikti. Didelių kraštų demokratijos, 
kaip Amerikos Jungtinės Valstijos, Indija, Kanada, 
Brazilija, Meksikos Jungtinės Valstijos, Vokietija, 
yra federalinės valstybės, kur valstybės sprendimai 
priartinami prie žmonių per federacijos sudėtinius 
vienetus : Amerikoje, Indijoje, Brazilijoje, Meksiko
je - valstijas, Kanadoje - provincijas, Vokietijoje - 
žemes. Ar Rusijoje įsitvirtins demokratija, daugiau
sia priklausys nuo to, ar ji atsisakys savo šimtmetinių 
centralizacijos tradicijų ir taps tikra ir paveikia fede
racija. Tą pat galima pasakyti ir apie Europos Są
jungą. Ji nėra ir nebus demokratiška, kol nebus ap
valdyta Briuselio biurokratija sujos centralizuotomis
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tendencijomis. Tik Europos Sąjungos narės, kurios 
yra gyvybingos tautinės ir demokratinės valstybės, 
gali būt jos demokratijos patikimas pagrindas.

Algimantas Gureckas
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KAI PATS SAVE GIRIA
Daugiau kaip prieš trejetą metų (1999.VI.18) aš 

Jums rašiau laišką dėl Jūsų redaguojamame mėn
raštyje išspausdinto Vytauto Gedrimo straipsnio 
„Knygų skaitymo pavojai”, kuriame jo autorius ma
ne apkaltino donkichotizmu, kaip neturintį „nė gra
mo analitinio sugebėjimo”, nes „knygose rastą infor
maciją naudoja savo prietarams paramstyti”.

Savo laiške aš tada įrodžiau, kad p. V. Gedrimas 
prietarais vadina ne ką kitą, o tik nepaneigiamus fak
tus. Savo laišką tąsyk baigiau taip: „O man baisiau
sia, kad po tokių straipsnių kaip p. Vytauto Gedrimo 
„Knygų skaitymo pavojai”, būsiu priverstas mėnraštį 
Akiračiai imti į rankas su nepasitikėjimu ir įtarumu, 
manydamas, kad ten atrasiu ne informaciją, o palietą 
tulžį”.

Deja, turiu pripažinti, kad mano nuogąstavimas 
visiškai pasitvirtino, kai skaičiau Sauliaus Sužiedėlio 
straipsnį „Holokaustas - Šoa ir visuomenės atviru
mas istorijai” ir jame radau tokią frazę - „palietą tul
žį”: „Ką jau bekalbėti apie rašytojo J. Mikelinsko tei
ginį, jog Adolfas Eichmann’as buvo pilnakraujis 
žydas... Ilgainiui tokia beletristika kritiškai istorijai 
tampa nepavojinga, nors psichologai čia rastų nema
žai medžiagos tam tikrų patologinių reiškinių anali
zei. Neramu tik, kad šitie kliedesiai patenka ne tik į 
jumoro ar Juozo Erlicko satyros kūrinius” (žr. Akira
čiai, 2002, nr. 6 (340).

Ir šitaip istorikas Saulius Sužiedėlis, kupinas tei
suoliško jausmo, rašo apie mane, kaip teiginio, jog 
Adolfas Eichmann’as buvo pilnakraujis žydas, au
tentišką autorių, nors savo straipsnyje-studijoje „Tei
sė likti nesuprastam, arba mes ir jie, jie ir mes” (žr. 
Metai, 1996, nr. 8-9, p. 158) aiškiai nurodžiau, iš kur 
tas teiginys paimtas.

Keista, labai keista ir liūdna, kad žinomas istori
kas gali sau leisti ne tik šitaip neatsakingai pasielgti, 
bet ir dar „vaizdingai” pasityčioti.

Argi čia rimto istoriko poelgis? O gal tokie daly
kai jo, kaip istoriko, rašančio apie holokaustą, prakti
koje yra savaime suprantami? Tada kitas dalykas, ta
da iš tikrųjų jam pačiam tinka tie žodžiai, kuriuos jis 
skiria kitiems: „Neramu tik, kad šitie kliedesiai pa
tenka ne tik į jumoro ar Juozo Erlicko satyros kū
rinius”.

Ir vis dėlto kuo tokį poelgį galima paaiškinti? 
Jeigu jau nepaaiškinti, tai bent kaip tatai suprasti? 
Nebent tuo ir taip, kad sunku tikėtis elementaraus ob
jektyvumo iš tokio istoriko, kuris tame pačiame 
straipsnyje pats save giria ir didžiuojasi objektyvu
mu.

Pagarbiai.
Jonas Mikelinskas

Vilnius

Jonas Mikelinskas pamiršo pacituoti, kas Me
tuose (1996, nr. 8-9, p. 158) jo parašyta. Ten jis rašė: 
„Netgi yra sunkiai paneigiamų faktų, kad ir Hitleris, 
kurpdamas bei formuodamas nacionalsocialistų par
tiją, jautė stiprią filosofo Karlo Marxo antisemitinių 
idėjų įtaką, ypač tų, kurios ragina baigti su „žydiš
kuoju kapitalizmu ”. Pagaliau ir Adolfas Eichmanas, 
tas didysis XX a. žydų tautos budelis, buvo gryna
kraujis žydas (žr. Kardei Hennecke. Adolf Hitler - 
Begruender Israels, 2. Auflage. Schweiz. 1978) ”.

Tiems, kurie nesupranta vokiškai, H. Kardei (ne 
K Hennecke) knygos pavadinimas yra „Adolfas Hit
leris — Izraelio įkūrėjas”... Joje šis žinomas antise
mitas stengiasi įrodyti, kad dėl holokausto labiausiai 
kalti patys žydai arba tie naciai, kurie savyje turėjo 
bent dalį „žydiško kraujo ”. Ir Hitleris esą pradėjęs 
persekioti žydus paprašytas zionistų bankininkų, ku
rie tokiu būdu norėję paskatinti Europos žydų mi
graciją į Palestiną. Nekritiškai cituodamas H. Kar
dei’o antisemitinius kliedesius (pvz., apie A. Eich- 
mano „grynakraujį žydiškumą”) Mikelinskas tik pa
rodo savojo antisemitizmo neoriginalumą - Red.

Gerbiama Redakcija,
Ačiū už Akiračius, bet dabar akys yra nusil

pę, skaitymas sunkus, todėl prašome nebesiuntinėti.
Su pagarba.

A. O. Garūnas
Willowbrook, II

Gerbiamieji,
Siunčiu $100.00 auką paremti jūsų senai užsi

brėžtą veiklą - veidu į Lietuvą. Raginu jus įkalbinti 
K. Almeną dažniau prisidėti.

Auka iš Liucijos ir Kęstučio Česonio.
Laikykitės!

Kęstutis Česonis 
Baltimore, Md.

Miela Akiračių redakcija,
Tikrai džiugu žinoti anglų kalbą, nes galiu su

prasti Lietuvoje leidžiamus laikraščius. Vis dažniau 
tas žinojimas taip pat yra pritaikomas ir Akiračiams. 
Įdomus Zitos Čepaitės straipsnis apie Vilniaus sena
miestį (Akiračiai 2002 liepa Nr. 7), bet tie angliciz- 
mai darosi įkyrūs skaityti, ypač kai yra atitinkamų 
lietuviškų žodžių. Pavyzdžiui: „rekonstruodamas” - 
atstatydamas, „restauravimą” - atnaujinimą, „relik

tu” - seniena, „atributas” - savybėmis/kokybe. Kai 
kada anglicizmo prasmės pritaikymas yra abejotinas. 
Pavyzdžiui: „Mat to reikalauja Europos archeologi
jos paveldo apsaugos konvencija”. „Konvencija” - ar 
tai suvažiavimas, ar atstovavimas, ar sutarimas, ar 
sutartis, ar taisyklė, ar paprotys, ar naudojimas, ar 
išraiška. Gal galėtų Zita paaiškinti? Žinau, kad ne 
redakcijos pareiga daryti pataisas ir ne mano pareiga 
kabintis prie žodžių.

Su meile lietuvių kalbai,
Donatas Siliūnas

Cashiers, North Carolina

Miela Redakcija,
Man atrodo, kad p. Bindokienė visai neskaito jū

sų įdomaus laikraščio, nes ir toliau spausdina kažko
kios anksčiau negirdėtos profesorės Onos Voverie
nės visiškai neįdomius straipsnius. Matyt, kad Vove
rienė Lietuvoje neranda skaitytojų, tai rado čia drau
gų Draugo redakcijoje.

Mums, trečiosios bangos lietuviams išeiviams 
visai neįdomus tas Landsbergio garbinimas čia, 
Amerikoje. Kartais Drauge beveik pusė laikraščio 
skirta Onos Voverienės straipsniams, prof. V. Lands
bergio garbinimui ir liaupsinimui. Nusirašoma tiek, 
kad Landsbergis lyginamas su karaliumi Mindaugu ir 
su Jonu Basanavičiumi (Draugas, 2002 m. spalio 12 
d.). Mes lietuviai žinome kur ir iki kokio laipsnio nu
vesta „Landsbergio Lietuva” ir nereikia čia mūsų 
mulkinti. Dėka Landsbergio ir jo draugo Vagnoriaus 
„išmintingos” politikos teko senatvėje palikti namus, 
vaikus ir važiuoti į Ameriką laimės ieškoti, kad ga
lėtume padėti aukštąjį išsilavinimą turintiems vai
kams.

Na, dypams tai jis gal ir dievukas, nes jie visiškai 
nesusigaudo Lietuvos reikaluose. Kaip supratau iš p. 
Bindokienės straipsnio, į Draugo pokylį pagerbti ar 
pagarbinti poną Landsbergį susirinko publika dau
giausia jau su lazdelėmis, o gal ir su „pampersais”. 
Tai tokiems jis gal ir dievas, ir prezidentas. O mums, 
Lietuvos lietuviams, jis - politinis lavonas, įsižeidęs 
ant visos Lietuvos, kad jo neišrinko prezidentu. Ir lai
kosi įsikibęs partijos pirmininko krėslo, nes turi iš to 
naudos.

Ir kaip jie, pabuvę valdžioje, tapo tokie turtingi, 
važinėti po pasaulį, kai 80% lietuvių tiesiog skęsta 
skurde, alksta, o žiemą ir šąla?

Lietuvoje Landsbergis politikų populiarumo 
lentelėje užima paskutinę vietą, o tai rodo, kad mes 
su dypais neturime nieko bendro. Mūsų nuomonės 
visiškai nebesutampa.

Atleiskite, kad prirašiau, kas buvo susikaupę ant 
širdies. Nebeišturėjau.

Jūsų skaitytojas
Vidmantas Stoškus 

Oak Lawn, II.

Tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje daug kas Lands
bergį vertina ir gerbia kaip kovotoją už Lietuvos išsi
laisvinimą iš sovietinės priklausomybės. Tačiau tiek 
Lietuvoje, tiek išeivijoje daug kas yra nusivylęs juo 
kaip politiku, dėl labai nelanksčios politinės laikyse
nos ir kai kurių charakterio savybių. Drauge vyrau
jančios nuomonės toli gražu neatspindi visos „dypų ” 
išeivijos nuotaikų - Red.

Gerbiama redakcija,
Ačiū už jūsų puikiai redaguojamą, drąsų ir tiesų 

mėnraštį, kurį visada malonu skaityti.
Genovaitė Kazokienė

2002 m. lapkričio mėn. 15
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ATSIŲSTA
Leonidas Donskis. Identity and Freedom. Map

ping Nationalism and Social Criticism in Twentieth 
Century Lithuania. Pratarmė Professor Emeritus Al
fred Erich Senn. Routledge. London and New York. 
2002. 178 psi.

Ši knyga yra studija apie lietuvių liberaliosios 
minties atstovus Vytautą Kavolį, Aleksandrą Štromą 
ir Tomą Venclovą.

Knygoje L. Donskis aptaria liberaliojo naciona
lizmo raidą Lietuvoje ir kaip ji atsispindi Kavolio, 
Štromo bei Venclovos moksliniuose darbuose ir pub
licistikoje. Plačiau apie šią knygą bus vėliau.

Liongino Baliukevičiaus - partizano Dzūko die
noraštis. 1948 m. birželio 23 d. - 1949 m. birželio 6 
d. Parengė Algis Kašėta. Lietuvos gyventojų genoci
do ir rezistencijos tyrimo centras. Vilnius. 2002. 186 
psl.

Iš pokario partizaninių kovų atsiminimų ir di
enoraščių A. Ramanausko Daugel krito sūnų ir Parti
zano Dzūko dienoraštis bene autentiškiausiai liudija 
partizanų gyvenimo kasdienybę bei ano meto nuotai
kas. L. Baliukevičiaus dienoraštis buvo rastas buvu
siame KGB archyve Vilniuje.

Vincas Seliokas. Atsiminimai. Įžangos straipsnis 
Dalios Kuodytės. Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras. Vilnius. 2001. 478 psl.

Vinco Selioko atsiminimai apima laikotarpį nuo 
autoriaus gimimo 1904 metais iki Nikitos Chruš
čiovo atlydžio šeštojo dešimtmečio viduryje. Pokary
je V. Seliokas priklausė BDPS prezidiumui įkurtam 
po Juozo Markulio išdavystės, ir 1947 metais veiku
siam partizanų Tauro apygardos ribose. Tačiau prezi
diumas buvo sovietų saugumo greitai demaskuotas. 
1947 m. rudenį prezidiumo nariai, taip pat ir V. Se
liokas, buvo suimti, nuteisti ir ištremti į Sibirą.

Žinoma, įdomiausia būtų daugiau sužinoti apie 
paslaptingojo BDPS prezidiumo veiklą. Tačiau auto
rius tam skiria mažai puslapių ir tie patys gana padri
ki. Apskritai, V. Selioko Atsiminimai - geras pavyz
dys, kodėl memuarai yra nepatikimas istorijos šalti
nis. Pavyzdžiui, rašydamas apie keliasdešimt metų 
senumo įvykius autorius, demonstruodamas savo fe
nomenalią atmintį, cituoja ištisus pokalbius. Tačiau 
skaitytojui lieka įtarimas, jog ne vienas tų pokalbių 
yra Selioko prasimanyti. Kaip įprasta rezistentų atsi
minimuose, akistatose su saugumiečiais tardytojais 
autorius nepraleidžia progos juos paauklėti. Pašneke
siuose su kameros likimo draugais V. Seliokas, žino
ma, visa galva už juos pranašesnis. Visi šie dalykai 
mažina atsiminimų vertę.

Alfred Erich Senn. Lithuania Awakening. Moks
lo ir enciklopedijų leidybos institutas. Vilnius. 2002. 
287 psl.

Akiračių bendradarbio ir redkolegijos nario kny
gos apie Sąjūdžio genezę antroji laida. Knyga skirta

PAMINĖTI
Frankfurto knygų mugei.

Whoever Saves One Life... The efforts to save 
Jews in Lithuania between 1941 and 1944. Compiled 
by Dalia Kuodytė and Rimantas Stankevičius. Geno
cide and Resistance Centre of Lithuania. Vilnius. 
2002. 231 psl.

2001 metais išleistos Išgelbėję pasauli ... Žydų 
gelbėjimas Lietuvoje (1941-1944) vertimas į anglų 
kalbą.

Mano senelių ir prosenelių kaimynai žydai. 
Moksleivių darbų konkursas. Sudarė Linas Vil
džiūnas. Švietimo kaitos fondo biblioteka. Gamelis. 
Vilnius. 2002. 260 psl.

Knygoje spausdinami vertingiausi moksleivių 
konkurso „Mano senelių ir prosenelių kaimynai žy
dai” darbai, kuriuose stengiamasi atkurti sunaikintos 
žydų bendruomenės Lietuvoje istorinį ir kultūrinį sa
vitumą, suvokti šiurpius Holokausto Antrojo pasau
linio karo metais padarinius. Iliustruota schemomis, 
žemėlapiais, autentiškomis fotografijomis.

Romo Kalantos auka. 1972 metų Kauno pavasa
ris. Baltos lankos. Vilnius. 2002. 127 psl.

Knygoje rašo Egidijus Aleksandravičius ir Kas
tytis Antanaitis, pateikiama pluoštas archyvinių do
kumentų nušviečiančių įvykius susijusius su Kalan
tos susideginimu. Knyga gausiai iliustruota.

Jonas Morkus. Saulėlydis Lietuvoje. Pažintis su 
Lietuvos žydų bei holokausto istorija. Garnelis. 
Vilnius. 2001. 127 psl.

Ši mokytojo knyga ir su ja platinamas to paties 
pavadinimo keturių dalių mokomasis filmas yra mo
kymo priemonė, padėsianti susipažinti su Lietuvos 
žydų tradicijomis, istorija, santykiais su kaimynais. 
Knygai pasirodyti padėjo Mokyklų tobulinimo cent
ras, Švietimo kaitos fondas bei visuomeninė,Apim
ties namų” organizacija.

Ričardas Šileika. Metraščiai. Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla. Vilnius. 1998. 76 psl.

Antroji autoriaus eilėraščių knyga. Žvelgdamas į 
provincialios Lietuvos praeities ir dabarties būtį, 
poetas vykusiai derina įdėmų pastabumą su grakščia 
ironija, tarmiškos kalbos atspalvius su modernios po
etikos patirtimi.

Genocidas ir rezistencija. Nr. 1(11). Vyr. redak
torė Dalia Kuodytė. Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras. Vilnius. 2002. 190 psl.

Šiame numeryje iš įdomesnių straipsnių yra Egi
dijaus Jaseliūno „Periodinės savilaidos formavima
sis: sovietinio disidentizmo reiškinys ir Lietuvos ka
talikiškasis judėjimas” ir Rimanto Zizo „Vietinė ap
sauga (savigyna) Lietuvoje nacių Vokietijos okupa
cijos metais (1941-1944)” bei „Žudynių Kaniūkuose 
pėdsakais”.

Žydų gyvenimas Lietuvoje /Jewish Life in Lithu
ania. Parodos katalogas lietuvių ir anglų kalba. 
Sudarytojai: Rūta Puišytė, Valstybinis Vilniaus Gao- 
no žydų muziejus ir Darius Staliūnas, Lietuvos istori
jos institutas. Autoriai: Rachelė Kostanian, Jurijus 
Greismanas, Eimantas Meilus, Rimantas Miknys, In
grida Šotlandaitė, Gediminas Rudis, Rūta Puišytė, 
Judita Rozina ir Giedrius Kiaulakis. Žara. Kaunas. 
2001.222 psl.

Katalogo „Pratarmėje” rašoma: „2000 m. rugsė
jo mėnesį Anos Frank namai ir Valstybinis . Vilniaus 
Gaono žydų muziejus nusprendė parengti parodą, 
kuri suteiktų žinių apie žydų gyvenimą ir kultūrą, žy
dų ir lietuvių santykius amžių bėgyje, holokaustą 
Lietuvoje, žydų bendruomenės vaidmenį ir antisemi
tizmą šiandien. Paroda pristatyta internete ir yra pri
einama mokytojams Lietuvoje ir užsienyje. Ją galima 
saugoti kompiuterio duomenų bazėje. Parodos adre
sas: www.baltic-teachers.nl.

Dalyvauti projekte buvo kviestos įvairios Lietu
vos institucijos. Galiausiai keturios nusprendė ben
dradarbiauti rengiant tai, kas išaugo į kilnojamą paro
dą „Žydų gyvenimas Lietuvoje” ir šį katalogą. Vals
tybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, Lietuvos is
torijos institutas ir Pilietinių iniciatyvų centras ieško
jo iliustracijų, kūrė užrašus po jomis, rašė tekstus. 
Baltijos šalių vadovėlių tyrimo ir informacijos cen
tras vadovavo tekstų redagavimui. Atlikus šiuos dar
bus, Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus ir 
Lietuvos istorijos institutas surinko tekstus ir parengė 
galutinį jų variantą”.

Katalogas gausiai iliustruotas juoda-balta ir spal
votomis nuotraukomis.

GERIAUSIA DOVANA BET KOKIA PROGA 
„Akiračių” metinė prenumerata. 

Tik dvylika dolerių.
Užsakydami „Akiračius” savo giminėms, draugams ar 

pažįstamiems Jūs ne tik suteiksite jiems malonumą, bet ir 
pratęsite mėnraščio gyvavimą.

Prašau man siuntinėti AKIRAČIUS / pratęsti prenumeratą:

Vardas ir pavardė..........................................................................

Gatvė...................................................................... ......................

Miestas......................... Valstybė.......................Zip..................

AKIRAČIAI Prenumerata $ 12.00
9425 So. Pleasant Ave., Auka............ $........
Chicago, Illinois 60620-5647 Pridedu čekį $........
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