
Prieš pat karaliaus Mindaugo karūnavimo 750- 
ųjų metinių iškilmes sostinė pagaliau išrinko merą. 
Po daugiau kaip du mėnesius trukusios neteisėtų me
ro rinkimų erzelynės, paprasto ir Konstitucinio teis
mo įsikišimo, ilgai trukusių politikų perbėginėjimų iš 
kairės į dešinę ir atgal Liberalų ir centro sąjungos ly
deris 35 metų Artūras Zuokas, remiamas konservato
rių ir į jo pusę perbėgusių trijų socialliberalų, susigrą
žino Vilniaus mero kėdę.

Paskubomis premjero Algirdo Brazausko ir pre
zidento Rolando Pakso sulipdyta Socialdemokratų 
partijos, prezidentinės Liberalų demokratų partijos, 
Rusų sąjungos ir Lenkų rinkimų akcijos koalicija pa
tyrė pralaimėjimą.

Bet mūšis dėl Vilniaus kažin ar baigėsi A. Zuoko 
sugrįžimu. Rinkimų rytą Specialiųjų tyrimų tarnyba 
suėmė du artimus A. Zuokui valdininkus ir apkaltino 
juos tuo, kad prieš metus šie už kažkokios privačios 
bendrovės pinigus vyko į Paryžių. Toks keistas pavė
lavimas rodo, jog kovoje dėl Vilniaus tik paskelbta 
pertrauka. Kiek ji truks, priklausys ir» nuo to, ar spe
cialiosios tarnybos atsižvelgs į prezidentūros norus 
„sutvarkyti” A. Zuoką. Buvę bendražygiai Liberalų 
sąjungoje ir Vilniaus taryboje, dabartinis šalies vado
vas R. Paksas ir A. Zuokas vienas į kito pusę jau ku
ris laikas negali net pažiūrėti.

Tuo tarpu Mindaugo karūnavimo šventė buvo 
tikrai smagi, be gedulo ir tragedijos atšvaistų, kaip 
pastaruoju metu buvo įprasta Lietuvoje. Šventė buvo 
žmonėms, ir žmonės, bent jau atsinaujinusiame Vil
niuje, šventė iš širdies. I šią šventę įsiliejo ir III Pa
saulio lietuvių dainų šventė, ir po jos įvykęs Pasaulio

Šiame numeryje

ĮSPŪDŽIAI IŠ ŠIANDIENINIO PSKOVO

Apie Rusijos miestą, kuri kadaise sėkmingai valdė 
lietuvis kunigaikštis Daumantas, vėliau paskelbtas 
stačiatikių šventuoju.

ŠEŠIOLIKMETĖS ROMANAS

Šiek tiek kritiškas žvilgsnis i Vaidos Blažytės „ Gelto
ną pievą ”. Ir klausimas: ar išgelbės moterys Lietuvos 
literatūrą?

DU LIETUVIAI VENECIJOJE

Paroda Venecijos bienalėje, kuria mėgaujasi pran- 
zūziškasis Le Monde, o lietuviai kartais pridengia 
drovesnes akis...

TEOLOGIJOS FAKULTETO AULOJE IR 
ANYKŠČIŲ PUŠYNE

Ką šių metų suvažiavime svarstė ir kuo rūpinosi Lie
tuvoje sėkmingai prigijęs išeivijos Santaros-Šviesos 
sąjūdis?

MINDAUGO KARŪNAVIMO MINĖJIMAS TAPO 
DŽIAUGSMO MOKYKLA

lietuvių bendruomenės XI seimas.
Apskritai, išeivijai šią vasarą Lietuvoje skiriama 

daug dėmesio. Tuoj po karaliaus Mindaugo karūna
vimo iškilmių Vilniuje įvyko pirmasis JAV lietuvių 
verslo forumas. Dėmesį šiam forumui parodė pats 
prezidentas R.Paksas. Jis ragino išeivius verslininkus 
paremti Lietuvos verslininkų pastangas įsitvirtinti 
JAV ir kitose Vakarų šalyse. Prezidento teigimu, 
Lietuvoje ir užsienyje gyvenantys tautiečiai privalo 
visomis įmanomomis pastangomis kelti tėvynės eko
nomiką ir taip prisidėti prie gerovės kūrimo.

JAV verslininkų vardu kalbėję Juozas Kazickas, 
Ingrida Bublys, Angelė ir Romas Nelsiai padėkojo 
Prezidentui už galimybę susitikti ir aptarti Lietuvos 
bei JAV verslo plėtros perspektyvas, lietuviško vers
lo atstovavimo Amerikoje klausimus.

Vis dėlto daug kam Lietuvoje kilo klausimų, ko
dėl dabar, einant keturioliktiesiems nepriklausomy
bės metams, staiga prireikė išeivijos verslininkų in
vesticijų. Lietuvos bendrasis vidaus produktas jau 
auga 9,4 proc. pagreičiu, Lietuvos verslininkai inves
tuoja Rusijoje, Bosnijoje, planuoja Irako atstatymą ir 
jau užėmė apie penktadalį Latvijos mažmeninės pre
kybos.

Pačioje Lietuvoje jau kelinti metai varžydamiesi 
tarpusavyje milijardus investuoja visi, kas tik netingi 
- vokiečiai, japonai, kinai, rusai, lenkai, jau nekal
bant apie skandinavus. Ir daro tai ne iš kokių ten švel
nių tautinių jausmų, o tik todėl, kad Lietuvoje inves
tavus šiuo metu yra įmanoma gauti daug didesnius 
pelnus, nei Latvijoje, Estijoje ar Lenkijoje, Vengrijo
je, Čekijoje, kur šis procesas vyko daug anksčiau, nei 
Lietuvoje.

Tad kokio velnio raginti Amerikos išeiviją in
vestuoti tėvynėje, jei iki šiol per 13 metų pati taip ir 
nesuvokė, kad Lietuvoje investuoti apsimoka? Gali
mi tik trys atsakymai į šį klausimą:

1) išeivijos verslininkai nenori dėl kažkokių 
priežasčių investuoti Lietuvoje;

2) išeivijos verslininkai neturi pinigų investici
joms;

3) išeivija neturi tarptautinio lygio verslininkų, 
galinčių investuoti užsienyje.

Dienraštis Lietuvos rytas savo vedamajame pri
ėjo išvados, jog teisingas atsakymas būtų trečiasis 
variantas. Iš tiesų, perkračius Lietuvos investicijų 13 
metų istoriją, kitos pavardės, išskyrus Juozo Kazic
ko, prisiminti iš esmės neįmanoma. Įdomu ir tai, jog 
J. Kazickas Lietuvoje ėmė investuoti, vos tik ji atga
vo nepriklausomybę. Tai darydamas kaip verslinin
kas tai jis labai rizikavo. Bet neapsiriko, todėl galėjo 
iš tų investicijų neblogai uždirbti.

Verslo rizikos aritmetika žinoma ne tik J. Kazic
kui. Tai, ką darė J. Kazickas, būtų darę ir kiti rimti 
išeivijos verslininkai, jei, savaime suprantama, tų 
verslininkų būtų. Be J. Kazicko turime tik išeivių in
vesticijas į butus Vilniuje ar kur nors kitur ir vieną 
kitą romantišką saviveiklą.

Bet juk dėl vieno kito buto nupirkimo nerengia
mi Prezidento pusryčiai juos nusipirkusiems „versli
ninkams”. Tad koks buvo tų Lietuvos valdžios žmo
nių tikslas, kurie organizavo pirmąjį JAV lietuvių 
verslo kongresą?

Viena vertus, galima numanyti, jog dabar val
džioje esantys žmonės labai menkai tepažįsta lietuvių 
diasporą ir jos galimybes. Antra, išeivija seniai yra 
tapusi Lietuvos politikų žaidimų dalyve. Lietuvos 
politikas visada ką nors išloš iš santykių su išeiviais. 
Tautoje vis dar gyvas turtingo dėdės amerikono mi
tas atleidžia ir dešiniesiems, ir kairiesiems jų pamėg
tą blizginimąsi su išeivijos veikėjais, dažnas ir tuš
čias politine prasme keliones už Atlanto. Ypač kai
riesiems ar R. Paksui, kuris iki pusryčių, surengtų 
JAV lietuvių verslo forumo dalyviams, prezidentū
roje buvo priėmęs gal tik vieną išeivijos lietuvį, ir tą 
patį - niekam negirdėtą dailininkas iš Kanados. Ži
nant, kiek išeivių iki R. Pakso dirbo prezidentūroje ir 
kiek jų užsukdavo pas V. Adamkų, natūralu, jog R. 
Paksas jaučiasi nepelnytai išeivijos apleistas.

Prisidėjo ir ambasadoriaus Vašingtone Vygaudo 
Ušacko apsukrumas - tokiais renginiais lengva sau 
krautis diplomatinį ir politinį kapitalą. Naudinga ir 
išeivijos veikėjams - nors ir nebūdami investuoto
jais, jie gavo gerą progą pavalgyti pusryčius su Prezi
dentu, pasitrinti Lietuvos valdžios viršūnėse.

Žodžiu, JAV lietuvių verslo forumas neturėjo 
nieko bendro nei su Lietuvos verslu, eksportu, nei su 
investicijomis į krašto ūkį, bet savaip buvo naudingas 
ir jo rengėjams, ir 120 dalyvių.

Tik tauta taip ir liko nesupratusi, kaip čia dabar 
yra: šimtai verslininkų lietuvių atvyksta iš Amerikos, 
vyksta jų forumai, tik tie amerikonai kažkodėl nieko 
neinvestuoja, nekuria Lietuvoje darbo vietų. Bet jei 
taip, galvoja koks provincijos žmogus, ne kas toje 
Lietuvėlėje nusimato, jei tokie turtingi ir gudrūs mū
sų dėdės nė lito neįdeda įjos ūkį. Išvada: geriau mau
siu į Ameriką ir pats pasidarysiu turtingas.

Žinoma, gal taip niekas ir nepagalvojo, gal nie
kas, išskyrus valdžią, to „verslo” forumo per šventinį 
karūnavimo šurmulį ir nepastebėjo, bet kad taip gali
ma buvo pagalvoti, irgi nepaneigsi.

Gal vis dėlto geriau būtų daiktus vadinti tikrai
siais vardais? Juk tai, kad išeivija neturi smarkių 
verslininkų, nėra nei koks nusikaltimas, nei priekaiš
tas jai. Užtat galime didžiuotis diasporos poetais, ap
skritai rašytojais, mąstytojais, gydytojais, inžinie
riais, architektais, profesoriais ir kitais profesional
ais, kurių absoliuti dauguma tapo ne tik svarbiais 
amerikiečių visuomenės žmonėmis savo srityse, bet 
dar ir išsaugojo meilę Lietuvai, lietuvių kalbai.

Tad kodėl reikia kurti mitus apie išeivius vers
lininkus? Juolab, kad tie mitai iŠ pat pradžių tampa 
pašaipų objektu.

Rimvydas Valatka
2003.VII. 10, Vilnius
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SPAUDOS APŽVALGA

KARALIUS MINDAUGAS IR MOTERYS
Liepos mėnesį minime Mindaugo karūnavimo 

750-ąsias metines. Šia proga Lietuvos rytas (2003 m. 
liepos 5 d.) kalbino žinomą lietuvių istoriką Edvardą 
Gudavičių. Gudavičius, kaip jam įprasta, Mindaugo 
paveikslą piešia be pagražinimų ir be jubiliejams 
įprasto asmenybės pudravimo.

- Kaip Mindaugą apibūdintumėte kaip val
dovą?

- Visų valstybių steigimasis susijęs su valdovų, 
vadų tarpusavio kovomis. Kitaip tariant, jie tuomet 
stengdavosi vieni kitiems nusukti sprandą. Be to ne
atsirado jokia valstybė.

Panašiai buvo ir Lietuvoje. Matyt, Mindaugas 
tuo metu tiesiog buvo stipresnis ir gudresnis už kitus 
vadus.

-Mindaugas ir moterys. Ką apie tai galėtumėte 
pasakyti?

- Žinoma, kad Mindaugas turėjo tris žmonas. 
Bet jeigu kalbame apie viduramžių valdovus, jokiu 
būdu negalima apsiriboti tik žmonomis.

To meto gyvenimo norma - be žmonų, turėti dau
gybę sugulovių. Tai buvo taisyklė, o ne išimtis. Juk 
viduramžiais visuose socialiniuose sluoksniuose 
knibždėte knibždėjo pavainikiai.

Jeigu šaltiniai nieko apie tai nesako, telieka spėti 
- turėjo jis kitų moterų ar ne.

Aš linkęs manyti, kad turėjo, nes to meto valdovo 
be sugulovių neįmanoma įsivaizduoti. Net šiandien 
vyrai linkę „brakonieriauti”. Kodėl valdovas, ku
riam buvo viskas leidžiama, turėjo elgtis kitaip?

Bet tai nereiškia, kad Mindaugo gyvenime nebu
vo meilės. Mortą, antrąją savo žmoną, jis iš tikrųjų 
mylėjo.

Tai galima suprasti ir iš kai kurių Livonijos kro
nikos vietų.

-Ar tiesa, kad karalius Mindaugas buvo nužu
dytas būtent dėl moters?

- Taip, tiesa. Trečią žmoną - savo mirusios žmo
nos Mortos sesefj -jis pasigrobė iš Daumanto.

Netekęs savo žmonos Daumantas labai įsižeidė 
ir supyko, tačiau, pasak metraščių, nieko negalėjo 
padaryti.

Karalius Mindaugas nėra populiarus Žemaiti
joje. Kaip rašo Brigita Balikienė Lietuvos žiniose 
(„Karalius Mindaugas Žemaitijoje - nepageidaujama 
persona”, 2003 m. birželio 23 d.), pasklidus kalboms, 
kad Žemaitijoje rengiamasi statyti paminklą Mindau
gui, ją pasiekusios žinios, jog žemaičių patriotai žada 
tokį paminklą susprogdinti.-Balikienės kalbinamas 
Telšių vyriausiasis architektas Algirdas Žebrauskas 
apie Mindaugo ir žemaičių konfliktą taip pasakė:

- Na, ką galėčiau pasakyti. Ta Mindaugo karūna 
žemaičiams ne auksu šviečia, bet krauju spindi. Min
daugas davė Lietuvai karūną. Bet kokia kaina?1. 
Vaizdžiai kalbant buvo noras prakirst langą l Europą 
žemaičių sąskaita. Visokių nuoskaudų ir šiandien pa
tiriame. Štai mūsų visuomeninė televizija, užuot ėmu-
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si nuoširdžiai rūpintis etnokultūros išsaugojimu, orų 
prognozėje ištaria: „Toliau nuo jūros, Žemaitijoje, 
temperatūra bus... "Nuo kada Žemaitija perkelta to
liau nuo jūros? Žemaitijos, kaip savito kultūrinio ir 
istorinio regiono, gyvavimas Lietuvos kontekste yra 
paliktas anekdotiniame lygmenyje. Žemaitija - nor
malus etnokultūrinis regionas, kaip Bavarija, Velsas, 
Škotija.

Įskaudinto žemaičio mintis komentuodamas ten 
pat, Lietuvos žiniose, istorikas E. Gudavičius paste
bėjo:

Karūna išties spindi krauju - su šiuo teiginiu ne
galiu nesutikti. Mindaugas kaltinamas pardavęs Že
maitiją, tačiau Vykintą ir Daumantą galima apkal
tinti pardavus Lietuvą Rusijai. Manau, kad žemai
čiams reikia nuspręsti, kas jie yra: lietuvių pavergta 
žemaičių tauta ar jie vis dėlto yra lietuviai. Kiekvieną 
tautą sudaro atskiros gentys. Niekada nebūna taip, 
kad genčių atstovai susėstų ir nutartų būti tokia ir to
kia tauta. Visame pasaulyje ir Lietuvoje būdavo taip: 
stipresnė gentis, kapodama galvas kitų genčių va
dams, sujungdavo tas gentis.

Suprantu, žemaičiai norėtų, kad Vykintas būtų 
nukirtęs galvas visiems aukštaičiams, taip pat ir Min
daugui, tada Lietuva būtų prijungta prie Žemaitijos. 
Jiems toks siužetas labiau patiktų. Bet [vyko kitaip. 
Vis dėlto manau, kad jei lietuviai ir žemaičiai nebūtų 
susijungę, tai šiandien nebūtų nei Lietuvos, nei Že
maitijos, dingtume kaip prūsai ar taptume vokiečiais.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
SUVAŽIAVIMAS

Liepos mėn. pradžioje Vilniuje vyko Pasaulio 
lietuvių bendruomenės (PLB) suvažiavimas. Ta pro
ga Lietuvos rytas (2003 m. liepos 4 d.) savo vedama
jame komentavo:

PLB atstovų skirtingose šalyse ryšiai, žinios, ma
terialinė parama pagreitino jaunos Lietuvos vals
tybės žengimą Į civilizuotą pasauli, padėjo pralaužti 
diplomatinius ledus siekiant šalies pripažinimo, pri
sidėjo rodant kelius Vakarų kapitalui i Lietuvą.

Žinoma, lygiai taip pat galima išvardyti daugybę 
atvejų, kai išeivijos atstovų dalyvavimas, priešingai, 
stabdė krašto vidini laisvėjimą.

Emigracija, kuriai visada daugiau ar mažiau yra 
būdinga geto fdosofija, ne vienoje gyvenimo srityje 
bandė perkelti [ Lietuvą pasenusias, prieš Antrąjįpa
saulini karą Lietuvoje vyravusias idėjas, mąstymo 
būdą.

Dauguma išeivių susiejo save su viena „teisin
ga ", dešiniąja krašto politine linija, kuriai atstovavo 
V. Landsbergis.

Tačiau sudėjus viską reikėtų pasakyti, kad PLB 
vaidmuo atkūrus krašto nepriklausomybę buvo tei
giamas. Jau vien tai, jog reta diaspora gali pasigirti 
po 50 metų trukusios tremties sugebėjusi duoti šaliai 
Prezidentą, iškalbingai byloja apie išeivijos indėli 
l šalies gyvenimą.

Lietuvos ryto vedamasis pastebėjo ir galimus 
neigiamus padarinius Lietuvos gyvenime, kylančius 
iš JAV LB iniciatyvų. Jame sakoma:

Prieš savaitę Vilniuje Amerikos lietuvių ben
druomenės atstovai, posėdžiaujantys bendroje komi
sijoje su Seimo nariais, kuri buvo įkurta prieš 8 me
tus ir kurioje dirba 5 išeiviai bei 4 Seimo nariai, pa
siūlė įkurti atskirą išeivijos departamentą.
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„Reikalingas departamentas, kuris dirbtų tik dėl 
diasporos, nes išvykimas iš Lietuvos didėja. Dabar 
užsienyje jau tikrai yra per milijoną lietuvių, o šaliai 
įstojus i ES migracija gali dar padidėti ”, - tvirtino 
bendros su Seimu komisijos pirmininkė L. Rugienie- 
nė.

Pasiūlymas didinti ir taip didelę šalies biuro
kratų armiją, tegu ir dėl kilnių tikslų, vargu ar su
lauks vienareikšmiško pritarimo Lietuvoje.

Šį pavasarį vykusiuose JAV LB rinkimuose da
lyvavo apie 5,000 išeivių. Kitų kraštų Bendruomenės 
dar mažesnės. Ir vis dėlto jas jungianti organizacija, 
kurios veikla domisi vos keli ar keliolika tūkstančių 
žmonių, nori turėti savo departamentą Lietuvos vy- 
riausybėje ir eikvoti sunkiai surenkamus Lietuvos 
mokesčių mokėtojų pinigus.

Iš tikrųjų, išeivijos reikalavimai pradžioje nebu
vo tokie „kuklūs”: JAV lietuvių veikėjautojai ėmė 
įrodinėti, kad Lietuvos Respublikos Ministrų tary
boje turėtų būti išeivijos reikalų ministerija. Tik kai 
Lietuvos spaudoje pasirodė pašaipų dėl tokio savęs 
sureikšminimo, ministerija „susitraukė” iki departa
mento. Nors Amerikos lietuvių veikėjų ambicijoms 
tai nedidelis nuostolis - JAV departamentais vadina
mos ministerijos...

PIRMININKAS NAUJAS, O TIKSLAI 
TIE PATYS

Vilniuje posėdžiavęs PLB seimas pirmininku iš
sirinko Australijoje gyvenantį 76 metų Gabrie
lių Žemkalnį. Lietuvos rytui (2003 m. liepos 14 d.) 
Žemkalnis ta proga pasakojo:

- Nuo ko ketinate pradėti savo darbus? - „Lie
tuvos rytas "paklausė naujojo PLB pirmininko.

- Išeivijos lietuviams viena aktualiausių - 
naujakurių problema.

Atkūrus nepriklausomybę iš mūsų šalies išvyko 
per 200 tūkst. lietuvių. Ne vienas jų kitų valstybių sie
nas kirto nelegaliai.

Mūsų tikslas: naujieji emigrantai turi kuo grei
čiau įsilieti l lietuvių bendruomenes.
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Kai kurios valstybės nelegalus griežtai baudžia, 
laiko juos nusikaltėliais. PLB nelaiko šių žmonių nu
sikaltėliais.

- Ar jūs pritariate nuomonei, kad po Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo išeivijoje gerokai su
silpnėjo lietuvybės idėjos?

- Negaliu su tuo sutikti. Anksčiau PLB konsti
tucijoje buvo [rašyti du pagrindiniai tikslai - prisidė
ti prie Lietuvos išlaisvinimo ir išsaugoti lietuvybę.

Pirmasis tikslas jau pasiektas.
Dabar belieka saugoti lietuvybę ir kiek [manoma 

prisidėti kuriant Lietuvos gerovę.

Svarbiausio dalyko - ką G. Žemkalnis žada da
ryti, kad naujieji emigrantai kuo greičiau įsilietų į lie
tuvių bendruomenes - jis nepasakė. Na, o dėl lietuvy
bės išsaugojimo užsieniuose turime kai kurių abejo
nių. Teisybė, galime didžiuotis, kad PLB pagelbėjo 
išlaikyti garbaus amžiaus sulaukusių išeivių lietuvy
bę. Tačiau lietuvybės išsaugojimo fronte pokario iš
eivijos antroji ir trečioji karta patyrė skaudų pralai
mėjimą. Retas iš pokario išeivių vaikų ar vaikaičių 
rašo lietuviškai, skaito išeivių laikraščius ar dalyvau
ja išeivių veikloje. Todėl išeivijos laikraščiams tenka 
masiškai persispausdinėti straipsnius iš Lietuvos 
spaudos, dažniausia iš kraštutinės dešinės paribio 
laikraštėlių, arba importuoti žurnalistus iš Lietuvos.

IŠEIVIAMS - MENĖ, O ČIABUVIAMS - 
BERŽYNAS

Vilniuje, vykstant PLB suvažiavimui ėmė sklisti 
kalbos, kad naujai atstatytuose Valdovų rūmuose 
išeivijos visuomenės veikėjai įsigeidė sau atskiros 
menės: „statyba jau prasidėjo, planai - parengti. Kur 
šiuose planuose yra pasaulio lietuvių menė, tai yra 
erdvė mums?” - citavo Lietuvos rytas (2003 m. lie
pos 12 d.) JAV LB atstovę Reginą Narušienę. Kas 
toje išeivių menėje turėtų būti eksponuojama, taip ir 
nepaaiškėjo. Gal ten kabėtų Gečio, Narušienės, Ru- 
gienienės bei kitų nuo scenos vis nenueinančių JAV 
visuomenės veikėjų portretai?

Šis išeivijos veikėjų puikybės išpuolis Lietuvos 
kultūrininkų tarpe susilaukė greito atkirčio. „Man 
šiandien neaišku - pasaulio lietuviai ir Lietuvos lie
tuviai tai visai atskiri dalykai ar kažkas bendra? Pa
saulio lietuvių menė, litvakų menė ir dar kokia nors 
menė, o kas lieka lietuviams, kurie gyvena Lietuvoje 
- beržynėlis, ar ką?”, pareiškė Lietuvos dailės muzie
jaus direktorius Romualdas Budrys (Lietuvos rytas, 
2003 m. liepos 12 d.). Anot Budrio, visas kompleksas 
statomas pasaulio ir Lietuvos lietuviams: „Jūs galė
site naudotis absoliučiai visais rūmais, netgi kiemu”.

PLB Seime posėdžiaujantieji veikėjai bandė tei
sintis, kad išeivija taip pat prisideda prie Rūmų atsta
tymo, todėl atskira menė būtų jų pastangų įvertini
mas. Tačiau aritmetika šiuo atveju išeivijai labai ne
gailestinga. Iki šiol Rūmų atstatymui išeivija yra da
vusi apie 20 tūkstančių JAV dolerių, ir dar 50 tūks
tančių tam reikalui yra numatyta kažkuriame JAV 
fonde. Taigi viso labo apie 70 tūkst. dolerių arba 
apie 210 tūkstančių litų. Tuo tarpu Rūmų sąmatinė 
vertė - 120 milijonų litų. Todėl už tokį mikroskopinį 
įnašą išeivija kol kas nusipelnė ne atskiros menės, o 
tik poros kėdžių joje.

AR TURI KEISTIS DAINŲ ŠVENTĖS ?
Liepos 6 d. Vilniaus Vingio parke įvyko pasaulio 

ir Lietuvos lietuvių Dainų šventė. Šis įvykis paskati
no žinomą eseistą Gintarą Beresnevičių pasvarstyti 
apie tradicinių lietuvių liaudies dainų esmę ir prasmę. 
Šiaurės Atėnuose („Dainavimas atsistojus”, 2003 m.

birželio 28 d.) jis rašo:

O jeigu apie liaudies dainą, tai ją dainuoja eili
nis lietuvis, jeigu jis girtas, dainuoja apie kalnus ir 
mūrus. Jeigu jis blaivas - apie mergeles. Bet lietuviai 
vyrai, šiaip savo vyriškumą branginantys ir ginantys 
net tose vietose, kur nelabai reikia, nemano, kad dai
nuoti nevyriška, ne, dainuoti yra vyriška, net „Pa- 
svarscyk antela ”, o jau „ Tyliai leidžias nuvargusi 
saulė”- tai išvis visų vyrų himnas. (...)

Tekstai dainų pasibaisėtinai neinformatyvūs. 
Dažnai pasikartojantys, persikartojantys ar nuošir
džiai pasakojantys apie žirgelių ganymą, na, panelių 
lankymą. Kas be ko, Saulelė, kalneliai, jūrelės mare
lės, lelijos. Siūbuoja, joja. Gal ir [vykiai. Bet nelabai 
užkrečiantys smalsumu, pasikartojimai begaliniai, o 
begaliniai ir varantys nuobodulį o ne tango aistrin
gą siužetą, ne, aistros jokios, nei pamokymų, nei isto
rijų kokių nibelunginškų.

Lietuvis dainorėlis stovi ir dainuoja. Tiesa, eida
mas jis irgi dainuoja, bet tada ima žagsėt, dirba ir 
dainuoja, bet tai jau daugiau moteriškos, geria ir 
dainuoja, o tai jau vyrai ir moteriškos, ir maži vaikai. 
Bet dažniausiai dainuojama stovint ar sėdint, ir apie 
ką - [sigalvojus ir [siklausius tai visai apie nieką, ir 
aš tuo didžiuojuosi, nes tas niekas yra didelis.

Lietuvė ar lietuvis dainuoja apie laukimą. Visos 
dainos yra laukimo dainos, šit ims kas ir atsitiks, aš 
plauksiu, žada, aš įkrisiu, žada, aš eisiu, žada - bet 
neina ir neskrenda kažin kodėl. O jei ir skrenda - tai 
visada pro šalį, pro debesis, pro kalnelius, bet pro 
šalį, arba stebėtojas tiesiog ima ir mato dingstant 
padangėje gulbių pulkelį ar bernelį, ar mergelę užu 
miško, užu marių. Tai meditacinis matymas, medita
cinė jausena. Štai ką noriu pasakyti apie tas gūdžias 
liaudies dainas. O meditacija būna tada, kai ištuštėji 
pats, kai savo sąmonę valaisi sluoksnis po sluoksnio, 
gulbės plunksnomis, medžiais, kalneliais dairydama
sis, bet išmeti žvilgsnį ir balsą į aplinką, idant imtum 
ir ištuštėtum.

Visos lietuvių dainos apie laukimą, o tai yra 
kiekvienos meditacijos tikslas. Išsemi, išdainuoji, iš
dainuoji pasyve, stovėdamas ant žemės, ištuštėji vi
sas, ir tavo sieloje pasidaro tuščia, lietuviškos dainos 
tobulasai tikslas yra tuštuma dūšios, ištuštėjimas, 
tam ir melodijos, migdančios kraupiam apsnūdimui, 
bet tai ištuštėjimas, dainuojama, idant būtumbei tuš
čias.

Šioje Dainų šventėje, kaip ir ankstesnėse, buvo 
etnografinių motyvų, archaiškumo bei tradicijos, kė
lusios nuobodulį. Tik kai vaikų ir jaunimo chorai už
traukė Gorbulskio, Raudonikio, Abariaus bei kitų 
naujesnes daineles, klausytojų minioje jautėsi kaž
koks pagyvėjimas, pabudimas iš miego.

Sigitas Babilius Atgimime („Ar keisis dainų 
šventės”, 2003 m. liepos 11-17 d.) svarsto, ar ateityje 
turėtų keistis mūsų dainų šventės. Jis rašo:

Anuomet, kuriantis nacionalinėms valstybėms, 
svarbiausias tokių renginių motyvas buvo tautinio 
savitumo parodymas. Lietuvių dainų šventėse šis mo
tyvas dėl tarybinės okupacijos buvo užkonservuotas 
keliems dešimtmečiams.

Kultūros tyrinėtojas Leonidas Donskis sakė, kad 
dainų šventės, nepaisant to, kad tarybiniais metais 
buvo reguliuojamos, savo misiją - skleisti mūsų tau
tiškumą - atliko. Tačiau dabar šis manifestas nėra 
toks svarbus; todėl Dainų šventei gręsia sąstingis. L. 
Donskis mato gan aiškų etninės ir moderniosios lie
tuvių kultūros konfliktą. „Man būtų gerokai įdomiau 

stebėti, kaip etninė kultūra arba, dar kaip kiti žmonės 
sako, tradicinė kultūra kinta, kokie jos santykiai su 
moderniąja lietuvių kultūra, su savo tradiciniu, ar
chaiškuoju sluoksniu. O tų dalykų gana mechaniškas 
atskyrimas Lietuvoje yra neproduktyvus, jau yra šiek 
tiek „susidėvėjęs ”.

Mokslininkas pabrėžė, kad diskusijos apie etniš
kumo ir modernybės santykį Lietuvos kultūroje stip
rėja, ir tai rodo, kad problema yra vis aktualesnė. 
„Matote, šis klausimas jau yra aptariamas Lietuvoje. 
Yra kalbama apie tai, ar keisis, ar transformuosis 
tradicinė lietuvių kultūra, ar jos susidūrimas su mo
derniąja lietuvių kultūra keis jos dabartinį pobūdį. 
Anksčiau buvo manoma, kad tiktai tradicinė lietuvių 
kultūra, tiktai lietuvių kalba, liaudies dainos ir pana
šiai išsaugo lietuvybę, dabar vis mažiau žmonių taip 
mano. Vis daugiau žmonių supranta, kad modernioji 
lietuvių kultūra yra toks pats svarbus lietuviškos ta
patybės klodas kaip ir tradicinė kultūra

Kad dainų šventės ateityje keisis ir modemės, 
rodo ir šių metų šventės pavyzdys. Skirtingai nuo 
ankstesnių švenčių, joje buvo daug mažiau archaiš
kumo, duoklės „patriotizmui” ir kaimo kultūrai. O 
svarbiausia - „griaudūs verksmai” užleido vietą 
linksmesnei dainai. Taip ir turi būti šventėje, kur 
žmonės ne ašaroja ir dejuoja, o džiaugiasi ir linksmi
nasi...

TĖVYNĖS MEILĖ AR INTELEKTAS?
Liepos 12 d. Kaune įvykęs Lietuvos politinių ka

linių ir tremtinių sąjungos suvažiavimas pritarė parti
jos jungimuisi su Tėvynės sąjunga/Lietuvos konser
vatoriais. Suvažiavimą Respublikoje (2003 m. liepos 
14 d.) aprašė Olava Strikulienė:

„Esame labai konservatyvūs ir inertiški. Vvksta •J
partijų jungimosi procesas ir tas, kas yra vienas, čia 
nereikalingas ”, - savo partijos narius auklėjo Politi
nių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas P. Ja
kučionis.

Anot jo, 1988 metais įsteigta sąjunga turi apie 
40 tūkst. narių, tačiau vien per pastaruosius dvejus 
metus narių skaičius sumažėjo 4000. Kasmet neten
kama apie 5 proc. žmonių. Tik trečdalis narių moka 
nario mokestį. Sąjungai trūksta jaunimo. Partijos ly
deris priekaištavo, kad „sąjungaprieš visus rinkimus 
per vėlai išsijudina, todėl pralaimi”. P. Jakučionis 
yra vienintelis sąjungos atstovas Seime.

Tačiau partijos jungimuisi prieštaravo Kovo 11- 
osios Akto signataras Balys Gajauskas. Jis tikino, 
kad tai reikštų sąjungos sugriovimą ir kelią į bedug
nę.

Anot B. Gajausko, konservatoriai turi daugiau 
intelekto, o politiniai kaliniai ir tremtiniai - tėvynės 
meilės, todėl jie bus apgauti.

Be to, iš tribūnos pasigirdo siūlymų, jog sąjun
gos nariai, nenorintys jungtis su konservatoriais, 
pereitų pas krikdemus.

Kad ir kaip vertintume tėvynės meilę, tėvynės 
meilė be intelekto neduoda nieko gero. Tą ligi šiol 
akivaizdžiai demonstravo ir Lietuvos politinių kali
nių ir tremtinių sąjungos veikla. Paskendusi praeityje 
patirtose kančiose ir neteisybėje, ši politinė organiza
cija nesugebėjo pasiūlyti ko nors svarbaus ir pras
mingo dabarčiai ir ateičiai. Ir apskritai, nei tremtis, 
nei sovietų kalėjimų patirtis nėra pagrindas kokiai 
nors bendrai politinei programai. Todėl būtų visai na
tūralu, jei Sąjungos nariai išsivaikščiotų po skirtingas 
politines partijas. H
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PAS KAIMYNUS

400 kilometrų į šiaurę nuo Vilniaus galima ap
lankyti įspūdingą praeitį dabartiniame provincijos 
mieste, o pirmajam šventuoju paskelbtam lietuviui 
uždegti žvakutę jo vardo koplyčioje. Tiesa, reikia 
prieš tai pasirūpinti viza (70 Lt), pasiruošti prie sie
nos užpildyti visą eilę blankų ir užsimokėti už „drau
dimą” (320 rublių). Mat vykstame į užsienį, kuris da
bar yra tapęs tolimesniu užsieniu, negu kokia Švedija 
ar Austrija. Keliaujame į Rusiją. Į Pskovo miestą. O 
šventuoju paskelbtas lietuvis - Daumantas.

Pirma apie tai labai trumpai:
Pskovas kartu su Naugardu (Welikij Novgorod) 

- tai unikali mūsų regiono viduramžių istorijos atkar
pa. Šie miestai išsivystė kaip savotiškos pirklių res
publikos, su santvarka, kažkuo panašia į, tarkim, Ve
necijos. Tą vystymąsi Maskva brutaliai sunaikino 
XVI šimtmetyje.

Daumantas - tai vienas Nalšios kunigaikščių 
(~ 1230-1299). Mūsiškėje istorijoje pasireiškęs tuo, 
kad kartu su Treniota 1263-aisiais surengė sąmokslą 
prieš Mindaugą. Po Mindaugo nužudymo jam teko 
bėgti iš Lietuvos. Pskovas jį ne tik priėmė, bet padarė 
savo kunigaikščiu. Užtai jam teko krikštytis. Valdė 
30 metų. Valdė taip sėkmingai, jog jo vardu pavadin
ta senamiesčio dalis, jam mirus jis paskelbtas šven
tuoju, o šv. Trejybės sobore (miesto pagrindiniame), 
kur jis palaidotas, jam įrengta koplyčia. Jo krikšto 
vardas buvo Timotiejus (Timofei), bet jis labiau pri
simenamas savo pagoniškuoju vardu. Taigi, Pskove 
yra „Gorod Dovmonta” (Daumanto miestas), o šv. 
Trejybės sobore - koplyčia „Timofey-Dovmonta”.

* * *
Į Pskovą vykau ne tik dėl istorijos. Norėjau pa

matyti, kaip šiuo metu atrodo tikrosios Rusijos pro
vincijos miestas, kaip čia prižiūrimas istorijos pavel
das. Sakau „tikrosios”, nes kol kas Rusijos provin
ciją mačiau tik Kaliningrade (ranka nekyla tą miestą 
vadinti Koenigsberg'u ar Karaliaučiumi). Vaizdas 
toks nykus, kad norėjosi pasitikrinti - nejaugi ir kitur 
tiek pat apleista, taip nevalyva, taip griaunama? Ka
liningrade prie nykumo įspūdžio, be abejo, prisideda 
ir tai, kad ten sunku išlaikyti objektyvumą. Ten sub
jaurotas ne rusų palikimas, o praeities paveldas, kuris 
tampriai susijęs su mūsų istorija.

Pskove kitaip. Čia piktintis neturiu priežasties. 
Tai senas Rusijos miestas, turintis stiprias istorines 
sąsajas su šiuo regionu. Jau eidamas iš traukinio sto
ties matau miestą užgožusią sovietinę statybą, tru
pančius šaligatvius, pompastiškus paminklus. Darosi 
labiau liūdna nei pikta. Tie, kurie norėtų apgailėti, o 
gal ir pasidžiaugti Rusijos atsilikimu, to su kaupu ga
li rasti Pskove. Šiek tiek apie tai dar teks kalbėti, nes 
išvengt to neįmanoma, tačiau rusiška-sovietinė gy
vensena man ir pažįstama, ir nusibodusi. Svarbiau 
buvo pamatyti, kas liko iš Pskovo preities ir kaip tai 
prižiūrima. Prisiėjo eiti ganėtinai toli per sovietinių 
statybų dykynes (Pskovas turi apie 200 tūkstančių 
gyventojų), kol pasiekiau senamiestį O čia radau kla
sikinį „gerų-blogų” naujienų mišinį. Teko nusivilti, 
bet buvo dėl ko ir nustebti.

Nusivilti, nes senamiestis praradęs savo išvaiz
dą. Sovietiniais laikais čia prakirstos plačios gatvės, 
pavadintos „Lenino”, „Oktiabjarskaja” ir „Sovietska- 
ja” vardais. Tie vardai likę, kaip likę ir visi pamink
lai. Jau vien vardai teigia, kad gatvės negali būti siau
ros. Jų nutiesimas negailestingai suardė senamiesčio 
gatvių tinklą, nušlavė senus namus, ypač rusiškąją 
medinę architektūrą, netausojo cerkvių, nugriovė 
miesto sienos bokštus. Kad Lenino, Kirovo ir „Per
galės šlovės” paminklams būtų sukurtas deramas fo-

PRAEITIS, PROVINCIJA IR PIRMAS ŠVENTUOJU 
PASKELBTAS LIETUVIS

nas, prigriozdinta sovietinių pastatų. Taigi, to ką būtų 
galima pavadinti „senamiesčio atmosfera”, čia nėra. 
Yra tačiau užsilikusių ir dabar iš dalies atrestauruotų 
apie penkiolika cerkvių (Rusijos miestuose cerkvių 
būdavo tiesiog neįtikėtinas skaičius), stūkso visai at
statytas tarp Pskovo ir Velikaja upių vagų iškilęs se
nasis Pskovo Kremlius. Taip pat iš dalies atstatyta ir 
šiuo metu toliau atstatinėjama miesto siena.

Visi pastatai dėmesio verti. Kremlius įspūdingas 
savo apimtimi ir savotiška bokštų bei sienų išvaizda. 
Man jis pasirodė įspūdingesnis (bent jau viduramžių 
dvasios prasme) už Maskvos Kremlių. Bet labiausiai 
nustebino senosios, Pskovo nepriklausomybės laiko
tarpyje statytos cerkvės.

* * *
Rusijos įvaizdis mūsų sąmonėse glaudžiai susi

jęs su centralizacija, vienvaldyste, demokratijos ir 
teisių stoka. Po šimtmečius trukusios carų absoliuti
nės monarchijos, atrodo, tarsi Lenino-Stalino teroru 
pagrįstas sovietinis totalitarizmas būtų natūralus 
tęsinys. Įvaizdis toks stiprus, kad ir dabar mažai kas 
pasitiki pasikeitimais, kurie ten vyksta. Ir teisingai. 
Rusams teks atsiprašyti už padarytas skriaudas (kaip 
vokiečiai jau padarė), tik tada jie bus priimti į civili
zuotų tautų ir valstybių tarpą. Tačiau tolimoje praei
tyje dalyje to regiono net kelis šitmečius vystėsi visai 
kitas valstybės modelis.

•Tarkim, kad ir Daumanto atvejis. Kaip galėjo at
sitikti, kad Pskovo kunigaikščiu tampa ne paveldėji
mo teisę turintis Riuriko giminės atstovas, o bėglys 
pagonis iš priešų krašto? Tai buvo įmanoma tokiame 
mieste kaip Pskovas ir Novgorodas. Tuo metu jie jau 
buvo savotiškos pirklių respublikos, valdomos mies
to susirinkimų, vadinamų ‘vieče’, kurie rinkdavo ku
nigaikščius. Šie tad nebuvo ‘valdovai’ tradicine pras
me; panašėjo labiau į samdytą karo vadą. Novgorode 
jie net neturėjo teisės gyventi pačiame mieste ir juos 
keisdavo beveik taip pat dažnai, kaip Lietuvoje kei
čiami premjerai. Daumantą pskoviečiai pasikvietė už 
tai, kad jis tuo metu jau garsėjo kaip sumanus karve
dys. Neapsiriko, nes valdžioje išbuvo net 33 metus. 
Per tokį ilgą laikotarpį jo įtaka ir galia tapo didesnė, 
negu daugelio trumpalaikių kunigaikščių, tačiau ver
ta pabrėžti, jog jis Pskovo santvarkos nepakeitė. 
Anaiptol. Prisidėjo prie Pskovo nepriklausomybės 
įtvirtinimo ir už tai po mirties buvo paskelbtas šven
tuoju.

Renkami, ribotos galios kunigaikščiai - tai visiš
ka priešingybė absoliutaus valdymo krypčiai, kuri 
klostėsi Maskvoje. Konfliktas buvo neišvengiamas, 
ir jis buvo aršus. Ne tik karinis, bet ir ideologinis. 
Deja, LDK, kuri irgi turėjo pretenzijų Pskovo bei 
Naugardo žemėms, jų reikiamu laiku neparėmė. 
1510-tais metais Ivanas III klasta užima Pskovą. Pa
sikviečia pskoviečius į jau užimtą Naugardą ir ten 
juos suima, ištremia ir jų vieton atkelia patikimus ko
lonistus. Taigi, trėmimai ir kolonizacija - tai ne XX 
amžiaus išmistas. Maskva tuo naudojosi jau XVI am
žiuje. Mat reikėjo ne tik užimti valdžią, reikėjo pa
keisti gyventojų galvoseną. Tačiau, kaip žinome iš 
savo patirties, vienos „čystkos” nepakanka. Užsilie
ka tie nelemti atsiminimai apie laisvę, o progai pasi
taikius bandoma ją atgauti. Taip buvo ir Naugarde 
bei Pskove. Po kelių dešimtmečių ten auga priešišku
mas, žvalgomasi pagalbos į LDK. Deja, Maskvoje 
tuo metu valdo ne koks Gorbačiovas, bet Ivanas IV, 

ne be priežasties „rūsčiuoju” vadinamas. Bręstantį 
priešiškumą jis paskandina kraujo jūroje, o LDK pra
leidžia dar vieną progą padėti. Skerdynės tęsiasi ke
letą savaičių, visas Naugardo ir Pskovo pirklių 
sluoksnis išžudomas. Vėl atkeliami nauji kolonistai. 
Abu miestai palaužti. Jie tampa eiliniais imperijos 
provincijos miestais.

* * *
Tad palieka tik įdomi istorijos atkarpa, kuri ža

dina viltį, kad ir rusai gali sugebėti gyventi demokra
tiškesnėje santvarkoje. Pskove, tiesa, lieka ir šis tas 
materialaus. Tai kelios išlikusios nepriklausomybės 
laikais statytos cerkvės. Apibūdinti jas nelengva. Jos 
baltos baltos, tik kupolo „svogūnas” (dažniausiai vie
nas) kitos spalvos. Neperdidelės. Lakoniškų skulp
tūrinių formų. Atrodo tarsi būtų nulipdytos. Kiekvie
na kitokia, bet išlaikanti tą pačią, pavadinsiu tai 
„kuklaus pamaldumo” dvasią. Tai visiškai skirtingos 
estetikos pastatai, negu šv. Bazilijaus cerkvė Raudo
nojoje aikštėje. Jokio įmantrumo, jokios puošybos, 
jokios pretenzijos. Pati cerkvės forma sukuria pil
natvę, taip, kad bet koks priedas tampa svetimkūniu. 
Tuo galima betarpiškai įsitikinti, nes kelios jų vėliau, 
po to, kai Maksva užėmė Pskovą, buvo perstatytos. 
Perstatymai nesunkiai atsekami, o uždėti papildomi 
įmantresni bokštai atrodo visiškai nevietoje.

Nustebino jos mane. Tiesa, prieš atvažiuodamas 
mačiau nuotraukų, kuriose jos atrodė įdomiai, tačiau 
realybėje vis tiek nustebino. Matyt, prisidėjo ir tai, 
kad jos dabar yra atsidūrusios joms Visiškai svetima
me blokinių sovietinių namų fone. Kontrastas tiesiog 
pritrenkiantis. Priekyje harmoninga Dievo garbei sta
tyta šventovė, o už jos - apšiuręs, aprūdijusiais bal
konais nusagstytas trupančių betoninių sienų bloki
nis namas. Blokinis namas keliskart didesnis, bet jį 
stengiesi „išjungti”. Visą vizualinę erdvę užpildo 
harmoninga balta cerkvė. Pažvelgi, ir žinai kas pasta
tyta laikinai, o kas amžiams.

* * *
Aprašinėti Rusijos dabartį detaliau nelabai nori

si. Šiuose puslapiuose esu apie ją rašęs iš Maskvos, iš 
Kaliningrado, iš Minsko (tarsi ne visai Rusija, bet pa
našus „bardakas”). Ypač kai trumpam važiuoji, pir
mieji įspūdžiai būna įkyriai panašūs - dešinę ranką 
iškėlę Leninai, pilkas betonas, trupantys fasadai, sto
čių ir gastronomų kvapai. Jie susišaukia su tuo, kas 
iki koktumo įsiėdė sovietiniais laikais ir trukdo pa
stebėti tai, kas keičiasi.

O keičiasi daug kas. Maskvoje plačiu mastu, 
Minske kur kas mažiau, Pskove, ne tai, kad mažai, 
bet kitaip. Su Vilniumi Pskovą lyginti nepritinka, ta
čiau su Panevėžiu galima būtų. Abu provincijos 
miestai, gyventojų skaičiumi Panevėžys mažesnis. 
Bet, pasirodo, ir šiuo atveju lyginti nelengva. Trum
pai drūtai - Pskovas kur kas labiau apšepęs. Gatvių 
išvaizda, krautuvių pobūdis, restoranai, aptarnavi
mas, galop pravažiuojančiam ne paskutinę reikšmę 
turintys tualetai - visur Panevėžys jau toli pralenkęs 
Pskovą. Pavyzdžiui, prekybos srityje, Pskovas (o jis 
jau viduramžiais buvo pirklių miestas!) nebegali nei 
iš tolo lygintis su Panevėžiu. Čia dar kioskų, kioske
lių metas, dar stovi numeruoti gastronomai ir vaisti
nės, tos pačios apdulkėjusios vitrinos, tos pačios apy
storės pardavėjos. Dar reikia pastovėti eilutėje, iš
sirinkti prekę, gauti talonėlį (vėl eilutė), grįžti paimti
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prekę. Tiems, kurie žino, aiškinti nereikia, kitiems - 
nelengva įsivaizduoti. Kodėl taip sudėtinga? To 
klausdavau savęs ir sovietiniais laikais. Juk šitaip ne 
tik klientams nepatogu, bet ir aptarnaujančiam per
sonalui daugiau darbo. Atsakymas paprastas - šitaip 
galima lengviau kontroliuoti. Taigi, vadovybei pato
giau. O tai viską lėmė sovietinėje valdininkų valsty
bėje, šitai dar daug ką dabar lemia Rusijoje. Bet, 
būtina tai pabrėžti, taip yra jau nebe visur ir ne visa
da.

Taip pat ir Pskove. Gastronomai vis dėlto turi 
konkurenciją. Pirmiausia,tai daugybė įvairiausių 
kioskų. Suprantama, kioskuose pasiūla itin marga, 
kokybė abejotina, tačiau prekiavimo būdas atitinka 
standartus, kurie paplito nuo Babilono laikų. Univer
salinės parduotuvės taip pat stovi kaip stovėjusios, 
tačiau jos tapusios tarsi „kioskų” Sangrūda. Išties, tai 
turgus po vienu stogu. Beje, yra ir turgus, ir tiesiog 
šalia gatvės prekes pasitiesusios bobutės. Taigi, 
prekybos pobūdis margas, o prekių pasiūla jau toli 
nuo „sovietinės”. Ne tokia įvairi, ir tikrai ne taip pa
traukliai pateikta, kaip Panevėžyje, bet paieškojus 
beveik visko galima rasti.

Apsižvalgius atrodo, kad prekybos srityje Psko
vas atsidūręs daugmaž tame lygyje, kurį Lietuva 
pasiekė 1992-1993 metų laikotarpyje. Galiu klysti. 
Juk buvau tik tris dienas, bet nieko „pažangesnio” 
nepastebėjau.

* * *
Pskovo dabartį iš turisto taško geriau perteiksiu 

keliais vaizdeliais. Parsivežiau iš Pskovo nuotraukų, 
parsivežiau ir keletą įspūdžių.

Kavos gėrimas. Užrašas teigia, kad tai ‘KAFE’. 
Tai viena iš daugelio, atrodo, iš faneros sumontuotų 
užeigėlių. Įeinu sužvarbęs, nes lauke lyja. Viduje 
tamsoka, žema patalpa, gero kambario dydžio. Plast
masinės kėdės, daugiausia sėdi „proletarai”, iš boka
lų geria alų, netoli durų trys vyrai pasistatę butelį bal
tosios. Kavos nematyt nei „dūko”. Kampe tarsi baras, 
už jo - rankoves atsiraitojusi barmenė šinkuoja alų. 
Prieinu. Tenka kiek palaukti, kol tie, priešais mane, 
nusineša alų.

„Kofe, pažalstva”, sakau.
Barmenė pasižiūri į mane, išplečia akis.

„Kpfe?”, pasitikrina. Atrodo, jai tai netikėta.
„Kofe, pažalstva”, pakartoju.
Barmenė trukteli pečiais. Taip man duoda su

prasti, kad savo gyvenime jai ir didesnių keistuolių 
sutikti teko. Pagriebia iš lentynos plastikinį puoduką, 
šliukšteli į jį kažką iš skardinės. Nespėju pamatyti, 
bet gal tai vadinamos indiškos tirpios kavos skardinė. 
Apsisuka, iš čiaupo įpila drungno vandens. Dar su
graibo plastmasinį šaukštelį ir net nemaišiusi atkiša 
man.

”Pjat rublei”.
Ką gi. Susimaišau aš pats. Apie skonį patylėsiu.

Turistų aptarnavimas. Turistinis lankstinukas 
anglų kalba teigia, kad „Inturisto agentūra”, kuri or
ganizuoja keliones į apylinkės įdomybes, yra „Ok- 
tiabjarskaja” viešbutyje. Rasti nesunku. Tereikia eiti 
„Oktiabjarskaja” gatve ir ieškoti pastato su didžiau
siomis kolonomis. Įeinu. Net teirautis nereikia; vesti
biulio kampe puikuojasi stiklinės durys, virš jų užra
šas „Inturist”. Įeinu. Dvi kūmutės, maždaug apie 
penkiasdešimties, geria arbatą. Tačiau jos nieko 
prieš, kad tą gėrimo procesą pertraukiu. Atrodo net 
apsidžiaugia.

„I would like to make a trip to Izborsk”, sakau.

Beje, Izborskas - tai tvirtovė, apie 20 km. nuo Psko
vo.

Jos susižvalgo. Šypsosi, skėsteli rankom.
„Ich moechte nach Izborsk”, pakartoju, jau vo

kiškai. Jos šypsosi, trukteli pečiais.
„Chochu jiechač do Izborsk”, pagaliau bandau 

rusiškai.
Šį kartą nusišypso plačiai ir džiaugsmingai.
„Ak vot kak! Nu tak nado jechatj na avtobusie”. 

(Ak šitaip. Na, tai reikia važiuoti autobusu.)
„Gdie autobus?” (Kur autobusas?)
Jos vėl susižvalgo. Žvilgsniai tarsi sako, „na, 

matai, svetimšalis, tai ir durnas”.
„Na avtobusnoj stanciji...” ( Autobusų stotyje), 

tarsi kokiam mokinukui sako viena iš jų ir atlaidžiai 
nusišypso. „Avtobusnaja stancija”. Pakartoja.

„Spasibo”, sakau aš.
Kiekvienas grįžtam prie savo. Jos toliau geria ar

batą, aš turistauju Pskove.

Kirovas. Yra Pskove, savaime suprantama, Leni
nas. Vienas stovi aikštėje, kaip pridera iškėlęs dešinę 
ranką, ir nustebęs žiūri, kaip tame „šviesiame rytoju
je”, į kurį jis rodo, restauruojamos cerkvės. Kitas, ku
rį mačiau - tai bareljefas, ženklinantis, kad „čia lan
kėsi Leninas”. Jo nosis nuskelta. Tačiau Pskove stovi 
ir Kirovas. Kas nesidomi ankstesne Sovietijos istori
ja, priminsiu, kad po to, kai Stalinas laimėjo prieš 
Trockį ir „Antipartinį bloką”, Kirovas, tuometinis 
partijos vadas Leningrade, buvo likęs vienas iš gali
mų konkurentų. Jis buvo neaiškiomis aplinkybėmis 
nužudytas, nors dauguma mano, jog tai įvykdyta Sta
lino iniciatyva. Stalinas šitai panaudojo kaip dingstį 
pradėti nuodugnų „valymą”. Kodėl Kirovo statula 
čia stovi, nesužinojau. Turistinė knygutė (rusų kalba, 
tik tokią teradau) aprašo Pskovo Kremlių, cerkves ir 
senuosius užsilikusius pastatus. Nei apie Leniną, nei 
apie Kirovą neužsimena.

Dar kartą Šventasis. Daumanto koplyčia Šven
tosios Trejybės Sobore. Vyksta laidotuvių apeigos. 
Uždengtas karstas stovi ant katafalko. Trys šventikai 
apsigaubę auksuotais arnotais. Gieda nedidelis, bet 
darnus moterų choras. Vieno šventiko balsas sodrus 
ir žemas. Plazda didelės žvakės ir daug laibų žvaku
čių, barzdotas žemas šventikas uoliai darbuojasi ko
dylu, smilkalų kvapas susipina su vaško kvapu. Visi 
stovi, net visiškai sumenkusios senutės - ir tos sta
čios. Tam jie ir stačiatikiai. Po ilgo vaikščiojimo po 
Pskovą mieliau atsisėsčiau, bet nėra kur. Ką gi, ko 
gero, stovėdavo ir Daumantas.

Pradedama Visų Šventųjų litanija. Ji ilga, bet 
choras puikiai susigiedojęs, tad klausytis neprailgsta. 
Šventuosius vardina sodraus balso popas. Dalis šven
tųjų man nepažįstami, bet aiškiai girdžiu, kaip jis iš
taria “Sviatiji Timofei-Dovmont...” „Melksis už 
mus”, išvinguriuoja juodai apsigaubusios moterys.

Žvakutes galima pirkti čia pat koplyčios vesti
biulyje. Laibosios kainuoja 4 rublius. Aš nuperku 
dvi, tačiau nors tai Daumanto koplyčia, uždegdamas 
jas paskiriu šv. Trejybei. Šventaisiais, kurie kardu 
užsitarnavo savo pakėlimą, nepasitikiu. Nežiūrint to, 
o gal kaip tik dėl to, kad jis mūsiškis.

* * *
Grįžkim prie istorijos. Be abejo, didingiausias 

Pskovo statinys - Kremlius. Ypač žvelgiant iš Veli- 
kaja ir Pskovo upių santakos man jis atrodo įspūdin
giau už Maskvos Kremlių. Masyvūs kalkakmenio 
bokštai. Vieni kresnesni, kiti aukštesni. Apdengti itin 
savotiškos formos stogais, tokių kitur nepamatysi. 

Sustojus prie upių santakos, kiek tegali matyti, į tolį 
nusidriekia nuogos tvirtovės sienos. Vietomis jos ky
la gal dešimt metrų. Viskas iš balto kalkakmenio. 
Akmuo įvairaus baltumo atspalvių, kai kur aptru- 
pėjęs. Sienos atšiaurios, be pagražinimų, be įmantru
mo. Šaudymo angos tik pačiame viršuje. Papėdėje 
auga krūmai, truputėlį toliau teka upė.

Palyginus su šitomis sienomis, Maskvos Krem
lius atrodo tarsi rusiškas „disney-land’as”. Fonas 
pompastiškiems paradams. Čia kitaip. Į sienas pa
žvelgus nekyla jokios abejonės, jog tai tvirtovė.

Šitaip apibūdinus, būtų galima ir baigti. Šių sie
nų jau niekas nepuls, tad jų tikroji paskirtis dabar 
simbolinė. Tai pasididžiavimas, kurį jos suteikia 
pskoviečiams, viduramžių nuotaika, kurią jos suku
ria, istorinė informacija ir įspūdis, kurį jos palieka. 
Tai materiali, lankytoją apsupanti istorija.

Iš tiesų, to visai pakanka. Tik pedantai pasi
džiaugę, tarkim, Trakų, Marienburgo, Vavelio ar 
Wartburgo pilimis klaus: o kiek tų mūrų buvo likę, 
kiek jų atstatyta? Nebūčiau ir aš per daug gilinęsis, 
bet man buvo įdomu sužinoti, kaip ši pilis atrodė 
Daumanto laikais.

Pasirodo, jog tada tvirtovė buvo panašios apim
ties; beveik visas Pskovas joje ir tilpo. Kaip ir kiti su
tvirtinimai šiame regione, jie tuo metu buvo medi
niai. Daumanto laikais miestas buvo praplėstas. Ta 
prie Kremliaus prisišliejusi seno miesto dalis ir dabar 
vadinasi „Gorod Dovmonta”. Pirmieji akmeniniai 
sutvirtinimai, įskaitant miesto sieną, buvo pradėti 
statyti geru šimtmečiu vėliau. Kai miestą užėmė 
Maskva, keitėsi jų pobūdis. Pskoviečiai ant sienų sta
tė nedideles cerkves - tos buvo nugriautos. Beje, 
keliskart tas sienas puolė LDK, paskutinį kartą Bato
ro valdymo metu. Nepaėmė. Nepaėmė Pskovo ir dvi
dešimt metų vėliau miestą apgulę švedai. Paskutiny
sis perstatymas, kurio metu sienos ir bokštai įgavo 
dabartinį aukštį, vyko Petro I nurodymu. Galop, XIX 
šimtmečio gale, kai Rusija šventė savo tūkstantmetį, 
tuo metu apirusios sienos ir bokštai buvo atstatyti, o 
bokštai apdengti naujai suprojektuotais itin savotiš
kais, bet kažin ar gynybai pritaikytais stogais. .Būtent 
ši tvirtovės išvaizda išlaikoma ligi šiol. Per revoliuci
ją ir per Antrą pasaulinį karą Pskovo Kremlius buvo 
vėl apgriautas, bet iki 1985 metų jis buvo visas atsta
tytas. Atstatytas toks, kokį paliko Romanovai.

* * *
Tad toks tas šiandieninis Pskovas. Daug kur ap

sileidęs, nesuskubantis sekti kaimyninių Baltijos 
miestų vystymosi, beveik visiškai neprisitaikęs prie 
lepesnio turisto. Tačiau stebėtinai plačiu mastu atsta
tęs savo įspūdingą praeities paveldą. Vietomis frag
mentais, vietomis iki galo, vietomis gal net ir per 
daug. Ne viską čia paminėjau. Pavyzdžiui, dabar to
liau atstatinėjama miestą juosusi siena. Ji apie 7 km 
ilgio. Iš tiesų, „atstatinėjama” - ne visai tas žodis. 
Mat kalkakmenis nėra itin patvari medžiaga. Jei jis 
ne po stogu, tai lietaus ir šalnų veikiamas per šimtme
čius visai suyra. Lieka tik piktžolėm apžėlęs duženų 
kauburys. Toks kauburys teliko; jo vietoje dabar sta
toma miesto siena. Su medinėm galerijom, su stogais 
ir šaudymo angom. Šios naujos-senos sienos dabar 
juosia ne senoviškus namus, bet aprūdijusiais balko
nais „chruščiovkas”.

Visiškai istorijos nepažįstančiam lankytojui toks 
požiūris į istorinį paveldą sunkiai suvokiamas. Psko
ve atstatomos duženom virtusios sienos, o buvusia
me Karaliaučiuje dar stovinčios pilies sienos sprog-

(tęsinys sekančiame psl.)
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Svarstymai, ar Santara-Šviesa prigis Lietuvoje, 
jau keleri metai nebeturi prasmės. Net ir didžiau- 
siems skeptikams Lietuvoje ir išeivijoje tapo aišku, 
kad sambūris gyvuoja, į jo veiklą įsitraukė pačių įvai
riausių generacijų atstovai. Kaune ir Vilniuje veikia 
Santaros-Šviesos klubai, jungiantys ne tik akademinę 
bendruomenę, bet ir verslo bei politikos atstovus. O 
šiais metais Kaune, VDU, susikūrė ir studentų Santa
ra, savo talka ženkliai prisidėjusi prie šiemetinės 
Santaros-Šviesos konferencijos organizavimo. Bir
želio 26-29 d. vykusios konferencijos organizavimo 
rūpesčiai ir džiaugsmai šiais metais teko kauniečių 
Santaros-Šviesos klubui, gyvuojančiam nebe pirmus 
metus ir sėkmingai vykdančiam daugelį idealizmu 
bei savanorišku darbu besiremiančių iniciatyvų. Ir 
pirmoji konferencijos diena šį kartą vyko ne Vilniuje 
(tai buvo įprasta pirmuosius dešimt Santaros-Šviesos 
konferencijų Lietuvoje metų), o Kaune - iškilmingo
je naujai restauruotoje Vytauto Didžiojo universiteto 
Katalikų teologijos fakulteto auloje. Pertraukų metu 
pasigirdo vienas kitas skeptiškesnis balsas, kad nau
jumu blizganti aula su šventųjų paveikslais buvo per
daug iškilminga, kad santariečiai yra įpratę prie pa
prastesnės, demokratiškesnės aplinkos. Kiti, atvirkš
čiai, džiaugėsi Kauno Senamiestyje nauju rūbu ir 
spalva nušvitusiais rūmais ir sakralizuotoje, tačiau 
jaukioje erdvėje vykusia atidaromąja konferencijos 
diena.

Konferencija tradiciškai prasidėjo oficialiais 
sveikinimais. Kalbėjo vienas iš organizacijos įkūrėjų 
prezidentas Valdas Adamkus, VDU rektorius Vytau
tas Kaminskas, Kauno meras Arvydas Garbaravi- 
čius. Visi kalbėtojai džiaugėsi tuo, kad pranešimų ir 
diskusijų turi galimybę klausytis universiteto ben
druomenės nariai, studentija. Iš tiesų, visą dieną be
veik du šimtus talpinanti aula buvo pilnut pilnutėlė. 
Pirmosios konfrencijos dienos tema - „Lietuva tam-

PRAEITIS...
(atkelta iš 5-to psl.)

dinamos, jos vietoje pastatomas gremėzdiškas, dabar 
jau griūvantis profsąjungų pastatas. Pskove baltai 
šviečia senos cerkvės, o Karaliaučiuje gotikinės baž
nyčios paverstos sandėliais arba nugriautos. Ir tai toli 
gražu ne tik sovietinių laikų praktika. Prieš metus 
lankydamasis Ragainėje mačiau, kaip ten stovinti 
įspūdinga pilis toliau griaunama. Aplinkui gyve
nantys rusai iš pilies mūrų lupo plytas savoms staty
boms.

Žinia, ypatingo istorijos žinojimo idant tai su
prastum, nereikia. Kaliningrade viskas „svetima”, 
Pskove - „sava”. Įdedu abu žodžius į kabutes, nes 
šiuo metu jie atspindi centrinės valdžios ideologiją, 
tačiau ne visai aišku, kokia dalis vietinių su tuo sutin
ka. Pavyzdžiui, Kaliningrade yra tam prieštaraujan
čių. Kaip su pskoviečiais, spręsti sunkiau. Per tris 
dienas gilių išvadų nepasieksi, bet ir tų dienų pakako, 
jog pamatyčiau, kad oficialiame lygyje ir ten istorija 
vis dar susijusi su melu. Šitai akivaizdu istorijos mu
ziejuje. Prikabinta ten tikrai gražių ikonų, bet istori
jos raidos ekpozicija liko nepakeista. Maskvos-so- 
vietinė propaganda. Ne tik nutylima kas nepatogu; 
yra ir tiesioginio melo. Štai sakinys iš anglų kalba ra
šyto lankstinuko:

„In 1510 Pskov principality was peacefully and 
voluntarily joined to the Moscow State.”

Šiame sakinyje tiksliai pateikti tik metai. Bet ir

ŠIS TAS APIE TRADICIJAS, POKYČIUS IR 
MASTELIŲ SUBJEKTYVUMĄ

pa visuomene”. Visi pirmosios dienos paskaitininkai 
skirtingais aspektais ir iš skirtingų pozicijų žvelgė į 
visuomenės tapsmą, socialinius procesus. Istoriko 
Egidijaus Aleksandravičiaus atramine pranešimo 
teze tapo Vytauto Kavolio mintis, pasakyta po Nepri
klausomybės atkūrimo: Lietuvoje kol kas visuome
nės nėra. E. Aleksandravičius kalbėjo apie svarbiau
sius lietuviškosios visuomenės atsiradimo etapus: 
XVIII ir XIX a. sandūra, kai išnykus Lietuvos ir Len
kijos valstybei, atsiranda nevienalytė visuomenė, vė
liau 1905-1915 m. laikotarpis, pasižymėjęs organi
zacijų ir draugijų gausa bei jų veiklos įvairove, pa
skutinysis laikotarpis - sovietmetis, egzilis ir dabar
tis. Pranešime buvo akcentuota ne tik galimybė, bet 
net ir būtinybė remtis pozityviomis praeities pamo
komis.

Leonido Donskio paskaita buvo skirta skurdo 
kultūros temai, paskaitininkas su jam būdingu gebė
jimu lietuviškąją skurdo kultūrą analizavo socialinių 
teorijų ir įvairių pasaulio šalių patirčių kontekste. Jis 
akcentavo, kad skurdo kultūra tarpsta ten, kur nėra 
tikėjimo moraliniais pasirinkimais, laisva valia, o 
kultūros skurdas randasi ten, kur nesugebama atsaky
ti į klausimus, kuriuos kelia gyvenimas. Išėjimas iš 
skurdo kultūros greičiausiai dar ilgą laiką tebus atei
ties projektas, nes jeigu gyvename tik dabartimi, tai 
gyvename skurdo kultūroje.

Estų sociologo Reino Raudo (jis puikiai kalba 
lietuviškai) mintys sukosi taip pat apie lietuviškosios 
visuomenės realijas, tačiau jis nvengė palyginimų ir 
su estiškąja visuomene. Į lietuviškąsias visuomenės 

tai ne visai. Didysis pakartotinis „valymas” ir galuti
nis Pskovo bei Naugardo palaužimas vyko apie 40 
metų vėliau. Kaip toks tiesioginis melas gali išsilai
kyti šiais visuotiniais informacijos laikais? Manau, 
bent dalinis atsakymas yra toks, kad tam būtinas abe
jingumas. Tiems, kas ieško, kas domisi, informacija 
prieinama. Iliustravo tai ne istorija, bet Pskovo mies
to muziejaus darbuotoja. Buvau vienintelis tą popietę 
užkliuvęs turistas ir ji apsidžiaugė, kad turi progą 
pakalbėti vokiškai. Išdėstė, kad Pskovas buvęs nepri
klausomas, kad jį jėga užėmė Maskva, atkreipė dė
mesį į eksponatus, kurie susiję su tuo laikotarpiu. 
Muziejaus kioske parodė knygą (rusų kalba), kuri, 
anot jos, tinkamai aprašo tą laikotarpį.

* * *
Tebūnie tai pavyzdys, kad Pskove bandžiau 

žvalgytis to, kas teigiama. Esu pakankamai įsiutęs 
ant rusų, kai jie buvo okupantai ir į Vilnių tekdavo 
priverstinai vykti per Maskvą. Buvo už ką pykti. Ne 
tik Maskvoje. Tais laikais jie iki įsiutimo pykino ma
ne Rygoje, kur atrodė, jog latvių tauta jau kaip ir iš
naikinta, pykino Vilniuje. Netrūksta priežasčių pyk
čiui ir šiais laikais. Tereikia nuvykti į Kaliningradą.

Pskove buvau nusiteikęs nepykti. Čia rusai - sa
vo vietoje. Jei apsileidę, tai jų reikalas, jei ką įdo
maus parodo, buvau pasiruošęs tuo pasidžiaugti. 
Abiem prasmėm Pskovas nenunuvylė.

Kazys Almenas 

tradicijas jis žvelgė su gera ironijos doze, nevengė 
paradoksalių palyginimų ir pavyzdžių. Žvilgsnis iš 
šalies R. Raudui leido padaryti nevienareikšmiškų 
įžvalgų, štai kad ir tokių: Lietuvoje yra daugiau vi
suomeninių bruožų negu Estijoje - čia yra pereinama 
nuo neapibrėžto pesimizmo į nepagrįstą optimizmą. 
Arba: lietuvių visuomenė pradeda perimti tuos estų 
bruožus, iš kurių anksčiau tyčiodavosi.

Popietinė diskusija, kurioje dalyvavo gana mar
gas būrys diskutuojančių, sukosi apie viešąsias erd
ves, susikalbėjimus ir Santarą-Šviesą. Kalbėta apie 
organizacijų išeivijoje ir jų veiklos tęstinumo Lietu
voje prasmingumą. Diskusijos dalyviai mėgino atsa
kyti į diskusiją moderavusiojo Antano Kulakausko 
klausimus. Kaip atrodo Santara anapus ir šiapus At
lanto? Koks Santaros-Šviesos vaidmuo pilietinėje 
visuomenėje? Ar tikrai Santara tik pagyvenusių pro
fesorių ir jaunų studenčių būrelis? O gal tik šiaip 
draugų būrelis? Į šiuos klausimus mėginta atsakyti, 
remiantis daugiau savąja atėjimo į sambūrį patirtimi, 
pirmiausia klausiant, kas mane atvedė į šią organiza
ciją, ką pozityvaus aš čia atradau. Vienus masino kul
tūrinio liberalizmo idėjos, kitus traukė organizacijos 
neužsidarymas savyje, atvirumas, dar kitus - tam tik
ras literatūrinių ir kultūrinių diskusijų centras (San
tarai priklausė ir jos veikloje dalyvavo rašytojai A. 
Škėma, A. Mackus, M. Katiliškis). Diskusijos apie 
Santaros-Šviesos organizacijos veiklos prasmin
gumą, jos neideologiškumą, perspektyvas kyla nebe 
pirmą kartą, tad atrodytų, ką gi čia naujo dar begali
ma pasakyti. Tačiau ir šių metų pokalbiai parodė, kad 
ginčytis, kritikuoti, kalbėtis ir susikalbėti dar yra apie 
ką. Vedamąja ir įsiklausyti verčiančia mintimi galėtų 
būti bent iš kelių kalbėtojų lūpų nuskambėjusi mintis 
apie įvairių profesijų atstovų gebėjimą mokytis kal
bėti ne tik sau. Ir apie tai, kad Santara visada buvo 
minčių pasikeitimo forumas, tad labai svarbu dis
kusijoms kviestis ir kitaminčius.

Po karštų diskusijų veiksmas persikėlė į Kauno 
žurnalistų kavinės „Ketvirtoji valdžia” lauko terasą. 
„Collegium” kvarteto muzikavimo įkvėpti savuosius 
dainavimo talentus išdrįso atskleisti iki šiol rimtose 
diskusijose dalyvavę prof. A. E. Senn'as ir L. Dons- 
kis. Jų pastangos neliko neįvertintos ir jiems teko 
improvizuoti bei atlikti ne vieną dainą.

Sekančią dieną konferencija tradiciškai persikėlė 
į Anykščių poilsio namus „Šilelis”. Artūras Tereški- 
nas savo pranešime kalbėjo apie neviltį Lietuvoje, 
dvi nevilties formas, paskaitininko nuomone, atspin
di valkatos ir prostitutės. Benamystė ir prostitucija 
yra susijusi su begalinių praradimų grandine, neatsi
tiktinai pasirinktųjų tyrimui grupių egzistencija buvo 
įvardijimą judėjimu į niekur, palyginama su DP as
menimis. Benamio ar prostitutės kūnas tampa kovos 
dėl viešosios erdvės objektu, o homogeniška viešoji 
sfera atsiskleidžia kaip vaizdinys.

Sociologė seselė Daiva Kuzmickaitė savo pa
skaitoje akcentavo bendruomenės ir parapijos san
tykius, kalbėjo apie parapijos vaidmenį sekuliarizuo
toje visuomenėje. Daugelį savo minčių ji parėmė 
Aleksandro Štromo straipsnių teiginiais. Prelegentės 
manymu, parapija turi tapti instrumentu, raugu ben
druomeniškumui ir visuomeniškumui. Parapijos pa
deda žmonėms, kurie yra išstumti už bendruomenės 
ribų. Bendruomenė turėtų tapti erdve socialiniam
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mis, tačiau simbolinės erdvės čia yra užpildytos vidi
nių krikščioniškųjų konfliktų. Girnikų kalnas, esantis 
20 kilometrų nuo Šiaulių, taip pat yra šventovė, susi
jusi su senovės mitologijos legendomis, tačiau čia 
dažni krikščionių ir pagonių bei pagonių ir okultistų 
konfliktai. Dar vienas centras - miesto amfiteatras, 
kuriame renkasi underground’© atstovai ir antiglo- 
balistai, ultradešiniųjų ir ultrakairiųjų partijų at
stovai. Erdvė pilna vidinių ir išorinių konfliktų. 
Miesto valdžia nuolat grasina šią vietą panaikinti, bet 
gyventojai kovoja už ją parašais. Visi prieštaringi 
Šiaulių traukos centrai sudaro miesto veidą. Be šių 
simbolinių centrų Šiauliai greičiausiai jį prarastų.

Popietinė diskusija sukosi apie miesto ir mažo
Suvažiavimo atidarymas Kaune, VDU Teologijos 

fakulteto auloje

bendravimui. D. Kuzmickaitė pateikė idealų parapijų 
ir bendruomenių bendro darbo bei siekių modelį, 
kuris, deja, kol kas beveik neveikia mūsų visuome
nėje. Popietinė šeštadienio diskusija buvo skirta te
mai „Čempionų kultūra”, kurioje filosofai, sociolo
gai, istorikai bei politikai bandė atsakyti į diskusijos 
moderatoriaus L. Donskio klausimą, ką paveldėjome 
Lietuvoje iš sovietinės kultūros ir čempionų menta
liteto. Remtasi daugybe pavyzdžių, reiškinys nars
tytas įvairiausiais aspektais, o išvada - iš sovietme
čio paveldėjome labai daug. Penktadienio vakarą pa
baigė kompozitorės Onutės Narbutaitės kūrybos va
karas. Buvo klausomasi jos kūrinių, o viešnią kal
binti padėjo muzikologė Živilė Ramoškaitė.

Šeštadienio paskaitos ir diskusijos buvo skirtos 
vietos (filotopijos) temai. Ir prelegentų, ir diskutuo
jančių dėmesys krypo į centro ir periferijos arba pro
vincijos santykius, į gimtojo miesto mastelio ir prisi
rišimo prie jo santykius. Filosofas Nerijus Milerius 
savo pranešime rėmėsi Vilniaus miesto 2002-2011 
metų strateginiu planu ir kalbėjo apie svarbiausius 
traukos centrus Vilniuje: atstatomuosius Valdovų rū
mus, „Akropolį” kaip policentrinį miestą su daugybe 
traukos centrų, busimąjį savivaldybės pastatą Šni
piškėse.

Architektas Linas Tuleikis savo pranešime kal
bėjo apie Kauno mastelį. Jo manymu, mastelis pri
klauso nuo žmogaus santykio su 
miestu, šis santykis nėra fiksuotas 
ir jį galima nuolat keisti. Savo 
ironiškai šmaikščiame pranešime 
remdamasis gausia vaizdine 
medžiaga jis į Kauną pažvelgė 
dviem rakursais: per lyginamąją 
statistiką su didžiaisiais pasaulio 
miestais, kurioje Kaunas atrodo 
itin menkas savo masteliais, ir per 
savąją asmeninę, pilietiškąją 
prizmę, paremtą mielais Kauno 
kontrastais. Kaip suderinti šiuos 
du požiūrius ir ar reikia tą daryti?- 
pranešimo autorius spręsti paliko 
mums patiems, baigdamas A. de 
Saint-Exuperi fraze: „Matyti gali
ma tik širdimi. Tai, kas svarbiau
sia, nematoma akimis”.

Daug diskusijų sukėlė įdomus 
Gintauto Mažeikio pranešimas, jo 
autorius kalbėjo apie Šiaulių kraš
to heterotopiką: detaliau analizavo 
tris miesto traukos centrus, pilnus 
vidinių prieštarų ir konfliktų. Kry- 
žiu kalnas yra stiprus savo simbo
line istorija ir gyvomis legendo- 

miestelio kontrastus, apie regioninės valstybės politi
kos nebuvimą, provincijos sindromą žmogaus sąmo
nėje. Kur prasideda miestas ir baigiasi miestelis? Ar 
menas yra mažesnės vertės, jeigu jis gimsta mažame 
miestelyje?

O vakare gausiam santariečių būriui koncertavo 
džiazo grupė ne iš Vilniaus, o iš Klaipėdos. Tai jau 
prieš kelerius metus Anykščiuose koncertavusi ir di
delio pasisekimo sulaukusi poeto Gintaro Grajausko 
vadovaujama grupė „Rokfeleriai”, kurie nenuvylė 
savo gerbėjų ir šiais metais, privertė į šokio improvi
zaciją įsijungti visų generacijų santariečius ir sama
rietes.

Sekmadienio diena buvo skirta švietimo proble
moms Lietuvoje aptarti. Sekmadieninį posėdį pradė
jo Darius Kuolys,* savo pranešimu nukėlęs į XVIII a. 
Lietuvą, Rusiją ir Lenkiją, priminęs J. J. Rouseau ir 
D. Diderot idėjas apie švietimą. Minėtųjų mąstytojų 
švietimo projektas apėmė ne tik siaurą sritį, bet ir na
cijos bei visuomenės kūrimą. Deja, D. Didro savo 
laiku nepavyko įtikinti Jekaterinos II savo projekto 
genialumu... Dabarties švietimo sistemą formuoja 
viešoji politikų edukacinė erdvė, kuri prelegento 
įvardinta gana taikliai: naivumas cinizmo aplinkoje.

Filosofo Algio Mickūno paskaita „Civilizacijų 
sankryžos” kultūros ir švietimo problemą pakėlė iki 
gilaus analitinio diskurso lygmens, buvo kalbama 
apie vienos kultūros perkėlimą į kitą kultūrą. Nepai
sant temos filosofiškumo, profesorius kaip visuomet 
pademonstravo savo talentą apie sudėtingus dalykus

Suvažiavimo vakaronė Kaune: „Ketvirtosios valdžios ” kavinėje
prof. A.E. Senn ’as pritariant „ Collegium ” kvartetui atlieka 

amerikietiškų dainų pynę. Dalia Kuizinienė

Anykščiuose apie švietimo problemas kalba 
Darius Kuolys *

kalbėti aiškiai, žaismingai ir patraukliai. O popietinė 
diskusija visus nukėlė į dabarties aktualijas - bevil
tiškai nepajudinamą šiandienos universitetų biuro
kratinį administravimą. Visi diskusijoje dalyvavusie
ji - akademinių bendruomenių nariai, mažai ką te- 
galintys keisti ar kokiais nors būdais įtakoti biurokra
tų veiksmus. Buvo išsakyta kritiškų pastabų apie visų 
universitetų įklimpimą į apšvietos fantomo reiškinį, 
kai kiekybiniai pokyčiai svarbiau už kokybę. Akcen
tuota būtinybė žvelgti į ateitį, kurti aktyvias akademi
nes bendruomenes, kurių beveik nėra ir jos neturi jo
kios įtakos bendram švietimo administravimui. Išsa
kyta daug karčios, kandžios ir ironiškos tiesos. Kam? 
Tiems, kurie viską suvokia, savo kailiu patiria visas 
šias negeroves. Tačiau kaip priversti išgirsti šias tie
sas švietimo sistemos biurokratus?

Kaip ir kiekvienais metais, konfrencija baigėsi 
pasiūlymais, vertinimais ir kitų metų planų svarsty
mais. Atrodo, kad Kauno Santaros-Šviesos klubas, 
organizavęs šių metų konferenciją, nenuvylė, nes pa
sigirdo ne vienas siūlymas ir kitais metais konferen
ciją rengti kauniečiams ir konferenciją pradėti vėl 
Kaune. Tačiau atsirado ir siūlymų atidaromąjį posėdį 
perkelti į Šiaulius, Klaipėdą ir kitus miestus. Kaip 
bus kitais metais, nuspręs naujai išrinktoji organiza
cinė valdyba. O atsisveikinant pasidžiaugta, kad bu
vo išvengta uždaro profesionalizmo, kai kalbama tik 

sau ir savo „cecho” žmonėms. 
Šiemetinėje konferencijoje tuos 
pačius klausimus svarstė ir diskuta
vo įvairių sričių atstovai. Tai ir V. 
Kavolio nuolat keltų tarp
disciplininių idėjų tąsa. Dar vienas 
atsitiktinai neatsitiktinis sutapimas: 
viena ar kita profesoriaus mintimi ar 
idėja rėmėsi ne vienas paskaitinin
kas. Dažnu atveju tai įvykdavo 
natūraliai, spontaniškai prisimenant, 
pratęsiant, papildant... Tad gal Sant
ara-Šviesa yra ne tik pagyvenusių 
profesorių ir jaunų studenčių 
būrelis, bet bendraminčių sambūris? 
O tai, kad į sambūrį ateina vis dau
giau studentiško jaunimo, taip pat 
suteikia daug vilčių ateičiai. Žvel
giant iš literatūros paribyje esan
čiojo pozicijų trūko literatūros vaka
ro arba bent diskusijos, kurioje būtų 
ir literatūrinių temų. Viso kito - 
vyno, alaus, dainų, šokių, rimtų ir 
žaismingų pokalbių, netikėtų susi
tikimų ir staigmenų buvo apstu....
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DAILĖ

Lietuvoje neretai ignoruojami menininkai 50-o- 
joje Venecijos bienalėje sulaukė pripažinimo. Parodą 
aplankė, menininkus pasveikino ir susižavėjimą jų 
kūryba išreiškė net Prancūzijos kultūros ministras, 
buvęs Pompidu centro direktorius, šiuolaikinio vizu
alinio meno žinovas. Paroda domėjosi pasaulyje gar
sių galerijų, muziejų ir fondų atstovai, meno kritikai, 
kuratoriai, žiniasklaida. Įtakingas Prancūzijos dien
raštis Le Monde, aprašydamas Venecijos bienalę, vi
są pastraipą skyrė Stanikų ekspozicijai.

„Didžiulės įtaigios susiraukšlėjusių ar vaikiški! 
veidų fotografijos, neapsakomo dydžio kenčiančių 
kūnų arba apnuogintų genitalijų piešiniai, monumen
talios gigantų skulptūros: šie Vilniaus menininkai su
geba valdyti stiprias, mikelandželiškas, empatiškas 
išraiškos formas ir kalbėti apie žmogaus situaciją 
šiandien”.

Venecijos bienalė - garsus šiuolaikinio meno fo
rumas, čia rengiamas nuo 1893-ųjų metų ir kasmet 
sutraukiantis minias žiūrovų. (Prieš porą metų vyku
sią 49-ąją Bienalę aplankė 246 tūkst. žmonių.) Bet 
svarbiausia - šios Bienalės prestižas tarp pačių meni
ninkų, kuratorių bei meno kolekcionierių. Dalyvavi
mas Venecijos bienalėje kiekvieno menininko kūry
binėje biografijoje tarsi tam tikras kokybės ženklas.

Lietuvos menininkai Venecijos bienalėje pirmą 
kartą dalyvavo 1999-aisiais. Tada buvo pristatyti du 
E. Rakauskaitės videofilmai ir M. Navako instaliaci
ja. 2001-aisiais (Bienalė tradiciškai rengiama kas po
rą metų) Lietuvą atstovavo videomenininkas D. Nar
kevičius. Abu kartus parodą organizuojantys kurato
riai savo nuožiūra pasirinkdavo jiems patikusius dai
lininkus ir juos pristatydavo. Lietuvos dailininkų są
jungai pareiškus nepasitenkinimą neaiškia atrankos 
tvarka, Kultūros ministerija paskelbė konkursą, kurio

„LIETUVOJE DAUG GERŲ
MENININKŲ”

metu iš 8 pateiktų projektų buvo atrinktas vienas - S. 
ir P. Stanikų. Vienu tašku mažiau balsų surinko šiuo 
metu Niujorke gyvenantis jaunas lietuvių meninin
kas A. Bareikis. Parodai Venecijoje Lietuvos kultū
ros ministerija šiemet skyrė 400 tūkst. litų - šiek tiek 
mažiau negu prieš porą metų, tačiau šiųmetės paro
dos autorių manymu - tai maksimali suma, kurią 
Lietuva gali skirti vienai parodai surengti.

„Aišku, kitų šalių biudžetai yra dešimt ir daugiau 
kartų didesni, todėl jie gali pristatyti didžiulius pro
jektus. Bet mes su savo nedidelėmis užsienio mastu 
lėšomis irgi stengėmės neatsilikti, stengėmės padary
ti maksimumą. Ankstesnėse parodose dalyvavusieji 
dailininkai minėjo, jog Venecijoje, kad būtum paste
bėtas, reikia nežmoniškų gabaritų, didelių formatų. 
Jeigu darbas nedidukas, net jeigu ir labai geras, reikia 
būti garsiam, kad į tokį darbą atkreiptų dėmesį, jo 
ieškotų. O nežinomiems autoriams, atvykusioms iš 
šalies, iš kurios niekas nieko nesitiki, yra sunku. Ta
čiau paskui, kai pamatėm, kaip atrodo kiti nacionali
niai paviljonai, mūsų projektas pagal gabaritus ir fi
nansinį indėlį atrodė prilygstantis Amerikos, Angli
jos, Prancūzijos ir kitų didžiųjų valstybių paviljo
nams”, - sakė S. ir P. Stanikai.

PRESTIŽINIS MENO FORUMAS
Venecijos bienalė rengiama nuo 1895 metų. 

Pradžioje ji buvo sumanyta kaip Italijos šiuolaikinio 
meno ekspozicija, bet nutarta rengti ir užsienio daili
ninkų parodą. Pirmoji ekspozicijų salė buvo pastaty

ta vieninteliame miesto sode - Giardini di 

jog lietuviams koją pakišo tai, jog jų darbuose daug 
nuogybių, prieš kurias dalis komisijos narių yra iš 
principo nusistatę), mūsų šalies dailininkų paroda 
daug kam buvo tikras atradimas.

ŽYMIŲ PRANCŪZŲ DĖMESYS
Stanikai pripažįsta, jog tai, kad jie buvo pastebė

ti, daug lėmė ryšiai su garsios Paryžiaus fotografijos 
galerijos VU direktorium Christianu Caujolle (Ku- 
žoju), kuris meno pasaulyje yra gerai žinomas, jo 
nuomonė vertinama. Lietuvių dailininkai labai dė
kingi Caujolle už paramą.

„Jeigu vertintume pinigais, Caujolle indėlis buvo 
arti 100 tūkst. litų. Jis be jokio užmokesčio sutiko bū
ti parodos komisaru, į Veneciją kelis kartus važiavo 
ir čia gyveno už savo pinigus, apie mus išleido kelis 
tūkstančius reklaminių lankstukų ir kitos informaci
jos, kurią išsiuntinėjo į įvairias pasaulio meno institu
cijas, meno žurnalus ir pan. Caujolle yra intelektua
las, tikras meno žinovas, ir jam svarbu ne tiek pini
gai, bet idėja, svarbu, kad sumanymas būtų įvykdytas 
iki galo. Juk galėjom atvežti du videofilmus, dešimt 
mažų nuotraukų ir paroda būtų įvykusi, tačiau mes 
norėjom maksimumo. Jis irgi to siekė, ir smagu, kad 
mūsų požiūriai sutapo”.

Caujolle vadovaujama galerija Paryžiuje jau be
veik porą metų rūpinasi Stanikų kūryba - rengia pa
rodas, ieško pirkėjų, galų gale tinkamai prižiūri ir 
saugoju fotografijas. Juk daugelį metų po eilinės pa
rodos savo didžiulio formato darbus, kuriems paga
minti sueikvota ne tik daug kūrybinės energijos, bet

S. ir P. Stanikų parodos Venecijos bienalėje plakatas

Castello. Po dešimties metų greta pradėjo 
kurtis ir kitų šalių nacionaliniai paviljonai. 
Šiuo metu Giardini yra įsikūrę 32 šalių pa
viljonai, antra tiek nacionalinių ekspozicijų 
įrengiama kitose miesto vietose - muziejuo
se, sandėliuose ar rūmuose. Lietuvių ek
spozicija įsikūrė Fortuny muziejuje. Pasta
tas statytas 16 amžiuje, o 19 a. jame gyveno 
ir kūrė garsus Venecijos dizaineris M. For
tuny. Sienos tos salės, kurią parodai išsinuo
mojo Stanikai, išmuštos autentiškais 19 a. 
audiniais, kuriuos muziejaus darbuotojai 
saugo kaip didžiulę vertybę. Rengdami par
odą Lietuvos menininkai susidūrė ne tik su 
gilia kultūrine tradicija dvelkiančia atmos
fera, bet ir su griežtais muziejininkų reika
lavimais. Tačiau, kaip sakė parodos autori
ai, ši praeitį primenanti aplinka jų ek
spozicijai, kalbančiai apie žmogaus būties 
prieštaras ir tragizmą, buvo gana palanki. 
Menininkai, kurie ir atskirus darbus, ir visą 
parodą kuria kaip vieningą visumą, pasi
stengė apšviesti ne tik savo pačių fotogra
fijas, piešinius bei skulptūras, bet atskirais 
šviesos lopinėliais iš bendros prieblandos 
išskirti keletą audiniu muštos sienos plote
lių. Senoviniai dekoratyvūs, harmoningi or
namentai savaip papildė šiuolaikiškus, dras
tiškus ir jausmingus Stanikų kūrinius. Todėl 
po parodos atidarymo pasklidusios kalbos, 
jog lietuvių paviljonas buvo vienas iš rea
liausių pretendentų į „Aukso liūto” prizą, 
teikiamą už geriausią nacionalinę ekspozi
ciją, nė kiek nestebino. Ir nors pastarasis ati
teko Liuksemburgo paviljonui (kalbama,

ir keliasdešimt tūkstančių litų, tekdavo išmontuoti ir 
laikyti kur paklius - drėgname pusrūsyje ar netgi tė
vų garaže, kurį, kartą prakiurus stogui, užliejo van
duo visiškai sugadindamas keliolika brangių, didelio 
formato fotografijų.

Christianas Caujolle savo ruožtu neslepia susi
žavėjimo lietuvių menininkais. „Mano galva, tai la
bai rimti menininkai, kurie siekia kalbėti apie žmo
gaus būties gelmes, kurie atskleidžia skausmingus 
bei paradoksalius žmogiškosios egzistencijos aspek
tus. Jų darbai gana neįprasti, jie rado individualų raiš
kos būdą skirtingose meno srityse. Stebina tai, kad jie 
vienodai profesionaliai dirba su fotografija, video, 
skulptūra ar piešiniu. Galbūt prireiks šiek tiek laiko, 
kol jie sulauks to plataus atgarsio, kokio yra nusipel
nę, nes jų darbai netelpa į šiuo metu paplitusių meno 
madų (o mados egzistuoja ir šiuolaikiniame mene) - 
rėmus”, - sakė j is.

Caujolle dėmesys Stanikų kūrybai į jų darbus 
rimčiau pasižiūrėti paskatino ir kitus meno vertinto
jus. Straipsnį parodos katalogui parašė vienas gar
siausių šiuolaikinio meno žinovų - Jean de Loisy 
(Žan de Luazi), pabrėždamas, kaip subtiliai ir su ko
kia erudicija autoriai kalba apie nuosmukį, ligą, mir
ties siaubą.

Nacionalinio paviljono atidaryme Venecijoje ne
dalyvavo atstovai iš Lietuvos kultūros ministerijos. 
Oficialią parodos atidarymo kalbą sakė Lietuvos am
basadorius Italijoje E. Bagdonas, dalyvavo ir Lietu
vos atstovas prie Šventojo sosto K. Lozoraitis. Pasta
rasis labai džiaugėsi, kad Lietuva po ilgų okupacijos 
metų vėl gali savo meną rodyti prestižinėse tarptauti
nėse parodose. Jis pripažino, kad kai kurie Stanikų 
darbai jį šokiruoja, tačiau sakė radęs daug dalykų, 
primenančių klasikinį meną.

8 akiračiai n r. 7 (351)
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DAILĖ

Svajonė ir Paulius Stanikai (Danutės Zovienės 
nuotrauka)

LIETUVOS ŠIUOLAIKINIO MENO 
SCENOJE - PER ANKŠTA

Pastaruosius trejetą metų Svajonė ir Paulius Sta
nikai nemažai laiko praleidžia Paryžiuje. Jie sakė jau 
seniai supratę, kad Lietuva - per maža šalis, kad čia 
galėtų funkcionuoti normali meno rinka, kad norint 
realizuoti save kaip menininką ir gyventi iš meno, 
būtina išsiveržti į tarptautinę meno sceną. Pradėjo 
nuo nulio - pasikišo po pažastim aplanką su pieši
niais ir fotografijomis ir pasileido pėsčiomis per ga
lerijas, siūlydami savo darbus ir tikėdamiesi rasti tą, 
kam tie darbai patiks. Lietuvoje gana garsūs, dalyva
vę keliose parodose užsienyje, Paryžiuje jie pasijuto 
visiškai niekam nežinomi. Kaip tik tuo metu jie buvo 
pakviesti dalyvauti šiuolaikinio meno parodoje Liuk
semburge, kur susipažino su meno kritike, Liuksem
burgo šiuolaikinio meno muziejaus direktore Marie- 
Claud Beaud. Ji susižavėjo Stanikų darbais ir sužino
jusi, kad jie ieško galerijos Paryžiuje, davė trijų pa
žįstamų galerininkų telefonus - vienas jų buvo Cau- 
jolle. Jis ėmė rūpintis dailininkų meno propagavimu 
ir parodų rengimu. Stanikai sako, kad pradėję ben
dradarbiauti su Caujolle, jie suprato, kiek daug reiš
kia menininkų sėkme suinteresuoto galerininko dė
mesys - tai teikia daug jėgų ir paskatų kurti.

„Lietuvoje yra daug gerų menininkų, - sako Sta
nikai. - Tačiau dažnai jie neturi akstino kurti. Jie da
ro reklamas, kad turėtų iš ko gyventi, ir jiems nuolat 
duodama suprasti, kad grynasis menas bevertis, ne
reikalingas. Lietuvoje nėra tikros meno veikimo 
struktūros, meno veikimo mechanizmo. Normaliame 
pasaulyje yra daug vietų, kur gali pristatyti menus - 
šiuolaikinio meno centrai, muziejai, komercinės ga
lerijos. Lietuvoje galerijos silpnos, linkusios ekspo
nuoti puošybinį meną, meną, kuris tinka naujų butų 
interjerams ir kurį, tikėtina, praturtėję lietuviai mielai 
įsigis. Vienintele rimtam menui eksponuoti tinkančia 
erdve yra Šiuolaikinio meno centras, tačiau jis per 10 
metų nuo savo veiklos pradžios pamažėl išsigimė, ta
po grupės draugų veiklos erdve. Čia pristatomas tik 
toks menas, kuris patinka ŠMC direktoriui ir keletui 
jam artimų žmonių. Be to, ŠMC vyrauja užsienio dai

lininkų parodos, o Lietuvos menininkai vietos čia ne
randa”.

Ruošdamiesi Venecijos bienalei Stanikai patys 
akivaizdžiai susidūrė su jų atžvilgiu nepakančia at
mosfera. ŠMC turi didelėms parodoms organizuoti 
tinkamą techninę bazę, todėl Kultūros ministerija 
įpareigojo šią instituciją sudaryti sąlygas konkursą 
laimėjusiems dailininkams pasirengti parodai. Daili
ninkai sako nesulaukę paramos, o sutikę vien pasi
priešinimą ir trukdymą. Grįžę iš Venecijos jie nu
sprendė daryti viską, kad Šiuolaikinio meno centro 
struktūra būtų pertvarkyta, kad čia savo darbus eks
ponuoti galėtų įvairių krypčių menininkai, ne vien 
tie, kurie daro video, performansus ar instaliacijas. 
Jie sako nusprendę netylėti, nes su tokia situacija 
taikstytis negalima. Nesvarbu, kad jie patys savo 
kaip menininkų perspektyvą dabar regi ne Lietuvoje, 
o Prancūzijoje, tačiau nori, kad kiti dailininkai čia ga
lėtų geriau jaustis.

„Tie, kurie ateityje ruošis parodai Venecijoje, 
nebeturi susidurti su K. Kuizinu - taip aš įvardinčiau 
savo tikslą” - sakė P. Stanikas.

ŠMC direktorius K. Kuizinas Respublikoje teigė, 
kad pasiėmę ant savo pečių ne vien meninius, bet ir 
organizacinius rūpesčius dailininkai patys darė daug 
klaidų. Be to, pristatant parodą jis pasigedo lietuviš

NEPILNAMETĖS ROMANAS
„Ar išgelbės moterys lietuvių romaną?” Tokia 

mįslinga ir podraug sensacinga antrašte pasitiko Vei
do korespondentė Renata Baltrušaitytė trijų moterų 
autorių epinius kūrinius 2002 m. gruodžio 12 d. nu
meryje. Džiūgauti buvo ko. Tik vienas straipsnyje 
minimų veikalų, Marija Egiptietė, buvo rašytas vi
suomenės pasitikėjimą turinčios rašytojos (Vid
mantės Jasukaitytės). Kiti du buvo pirmokėlių dar
bai, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodė novatoriški. Ugnė 
Barauskaitė, vaizduodama „nūdienės miesčionkėlės 
fiziologinių potroškių kolizijas su socialinėmis nor
momis, naudojosi savo koliažui elektroninio pašto 
technika (O rytoj vėl reikės gyventi) ir didžiavosi įve
dus raštijon autentišką šnekamąją kalbą”.

Nemažiau stebino ir antroji debiutante - Vaida 
Blažytė. Tik šiuokart paties siužeto savo romanui - 
Geltona pieva - parinkimu. Jis vaizduoja opią socia
linę beglobių gatvės vaikų problemą, jau spėjusią 
įkvėpti kitų dviejų rašytojų kūrybą: Julijos Švabaitės 
rinkinį Kur šią naktį nakvosi? ir Vandos Juknaitės 
kraupią dokumentinę apybraižą Išsiduosi balsu. Vai
dos Blažytės romanas skiriasi nuo jų tuo, kad jame 
aptariamas sekantis nuopolio tarpsnis - beglobių pa
sidavimas narkomanijos vergijon. Temos sudė
tingumo požiūriu tai ambicingiau už Barauskaitės 
neo-epistolinį romaną.

Negana to, stebino ir autorės veržlumas. Geltona 
pieva parašyta autorei sulaukus šešiolikos metų, spė
jus baigti muzikos mokyklą ir tuo pat metu išban
džius save trumpametražinio filmo srityje. Jos rank
raštis laimėjo pirmą vietą Lietuvos moksleivių jaunų
jų filologų konkurse. Tai vienintelis mūsų raštijoje 
gimnazistinis romanas, su triumfu prasiveržęs į 
knygų rinką, nes išleistas prestižinės Rašytojų Sąjun
gos Leidyklos. Faktiškai tokios apraiškos iš viso ne
dažnos pasaulyje. Kas prisimena tokių „wunder
kind’ų” pavardes? Raymond Radiguet, Franęoise Sa
gan? Yra net žmonių, kurie iš viso teigia, kad romano 
žanras paprasčiausiai neįveikiamas dailiajam jauni
mėliui, kadangi jis reikalaująs nemažos gyvenimo 

kumo: ant parodos plakato nebuvo Lietuvos vardo, o 
kvietimuose nurodyta, jog į atidarymą kviečia Lietu
vos kultūros ministerija ir Paryžiaus galerija VU.

DAR DU LIETUVIAI
Venecijos bienalė susideda ne vien iš nacionali

nių paviljonų, kurių šiemet buvo net 63. Kita svarbi 
sudėtinė Bienalės dalis - didžioji paroda, kurią ren
gia vis kitas kuratorius. Šiemetinės parodos tema 
„Svajonės ir konfliktai: žiūrovo diktatas”.

Didžioji paroda jau kelinti metai įsikuria Arsena
le, kone pusės kilometro ilgio belangėje patalpoje, 
kurioje kadaise buvo sandėliuojamos prekės. Šias 
pirklių apleistas erdves vis labiau okupuoja menas - 
čia kuriasi ne vien parodų salės, bet ir šiuolaikinam 
šokiui ar teatrui pritaikytos scenos. Būtent Arsenale 
2000-aisiais buvo rodytas E. Nekrošiaus režisuotas 
„Otelas”.

Šiemetė Didžioji paroda neblizgėjo ypač garsiais 
vardais, o greta įdomių darbų pasitaikė ir visai viduti
nių, atrinktų galbūt todėl, kad beveik paraidžiui atiti
ko „svajonių ir konfliktų” temą. Į šią parodą šiemet 
buvo pakviesti ir du lietuvių menininkai - Jonas Me
kas ir Deimantas Narkevičius. Jų videofilmai ben
drame parodos fone atrodė saviti ir įdomūs.

Zita Čepaitė

patirties, nelengvai įsisavinamos reliatyvumo jause
nos ir gebėjimo žvelgti į buities chaosą su humoru ir 
autoironija. Ką gi, aiškina čekas Josif Škvorecky, 
dvidešimtmetis jaunuolis gali sukurpti visai neblogą 
lyriką. Pakanka būti apdovanotam išskirtinės jautros 
ir žodžio pajautos dovana. Tuo tarpu romano rašytojo 
laukia ilgametis vargas savyje išlaikyti jaunatvišką 
polėkį, svaigulingą žavėjimąsi pasauliu įvairiausių 
pervartų maišatyje, kur taip dažnai greta šlepsi kvai
lybė ir sveikas protas.

Ne visai taikydamas savo pastabas „wunder- 
kind'ams” pirmokėliams, bet veikiau aptardamas vi
siems debiutantams būdingas klaidas, Jorge Luis 
Borges jų tekstuose įžiūri šiuos dažnus reiškinius:

„Man regis, kad jauni rašytojai yra linkę būti per 
daug komplikuotais; jie žaidžia tuo pat metu kelis 
žaidimus. Jie trokšta perteikti ypatingą savijautą, bet 
tuo pat metu jaučia reikalą būt šiuolaikiškais. Antraip 
jie atrodytų reakcionieriški ar klasikiniai. Yra ir žo
dyno problema. Pats pirmas dalykas, kurį jaunas ra
šytojas puola daryti, tai įrodyti skaitytojui, kad jis 
tvirtai įvaldęs žodyną, kad išmano sinonimuose”.

Kai kurias tik ką išvardintų ydų, kaip sakysim 
afišavimąsi šiuolaikiškumo nuovoka, ironijos bei są
mojaus stoką, norą priblokšti savo filosofinio užtaiso 
galingumu, lengva įžiūrėti ir Vaidos Blažytės debiu
tiniame romane. Nebūdingas jai nebent rūpestis sti
liaus dalykais ir kalbos raiška. Deja, tai esmingiausi 
elementai, užtikrinantys kūrinio išliekamąją vertę.

Gal tai darbavimosi kinematografijoje pasekmė, 
bet, atrodo, jog Vaida Blažytė priklauso tai kategori
jai žmonių, kurie paėmę į rankas grožinį kūrinį, ne 
tiek susižavi autoriaus pasaulėjauta, kiek stebi pačią 
raiškos mechaniką. Domisi tokiais dalykais, kaip, pa
vyzdžiui, kada ir kur jis pasinaudoja vidiniu monolo
gu, kaip refrenu grįžta tie patys gamtovaizdžio gaba
lai, kaip pagyvinamas pasakojimo tempas, kur įterpi
ami lyriniai pasažai ir t.t. Pagrindinis jos tikslas yra

(tęsinys sekančiame psl.)
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RECENZIJOS

NEPILNAMETĖS...
(atkelta iš 9-to psl.)
pasakojimo paveikumas, įtampa, fabulos peripetijų 
įvairovė. Pasitaiko jai įterpti absoliučiai nereikalingą 
epizodą, bet visumoje ji sumaniai dozuoja tiesioginį 
pasakojimą su dienoraščių skiautėmis, su vidinio 
monologo bei dievotyros įžvalgų fragmentais. Ro

manas skaitosi lengvai, žinoma, peršokant nuobodo
kas sceneles, kuriose vaizduojami chemikalų įsi- 
švirkštimai ir jų poveikiai. Isterikes, virkavimų prie
puoliai. Ir tas pasakojimo glotnumas - nemaža staig
mena, kadangi Geltonos pievos siužetas toli gražu 
nėra dėkinga prozininkui medžiaga. Turinio linija - 
pemelygvienakryptė ir atspėjama. Žemyn į pragar
mę.

Ne kažin kaip linkęs graužti karčią mokslų šaknį 
Tadas bręsta nesantaikų pilnoje aplinkoje, kur šėlioja 
baisūnas girtuoklis ir mušeika Šeimos Galva. (Jam 
priskiriamos dar kitos ydos - sūnaus išnaudojimas, 
sukčiavimas kortuojant, šykštumas). Žodžiu, tai 
karikatūra, tikras komiksų bloguolis. Vieną dieną tas 
Erodas negyvai sutalžo ir nutrenkia nuo laiptų 
motiną, kone sūnaus akivaizdoje. Bet pastarasis net 
nepagalvoja pranešti apie žmogžudystę policijai. 
Šiek tiek vėliau jis aptinka lapelį iš motinos dieno
raščio, iš kurio jis patiria, kad tas siaubūnas yra jo pa
tėvis. Kadangi Tadas nebesileidžia vaikomas ir dau
žomas, patėvis jį ištrenkia iš namų.

Tadas randa prieglobstį pas draugus, dūlinėja po 
kavinaites, kol vieną dieną nusprendžia įsilaužti į bu
vusius savo namus pasiimti savo daiktų, tarp jų gita
ros. Nelaimei, jį užklumpa parėjęs tėvas. Jiedu vėl 
susikimba ir Tadas subado jį duonriekiu. Nuo tada 
viskas eina paskliundom. Tenka dumti su staiga jį 
įsimylėjusia Grėte į kitą miestą pas tokį Robį, iš ku
rio jis greit išmoksta leistis į venas narkodozes. Hero
iną, kurį Tadas vadina „karštąja srove”. Tas malonu
mas nepigus ir autorei tenka prikurti scenelių, kaip 
tolydžio Tadas metasi į vagiliavimą. Neužilgo ir Grė- 
tė įjunksta į kvaišalus. Vieną dieną Tadas ją aptinka 

per daug užlupusią šniukio ir atšalusią. Dar viena 
muštynių (su nuodų prekeiviu) scena, vėliau bėgi
mas, dūsavimai dienoraštyje... Paskutiniuose, epilo- 
giniuose, knygos puslapiuose paaiškinama, jog poli
cijai vis dėlto pavyksta Tadą susekti ir areštuoti.

Žodžiu, nieko čia savito ar avangardinio. Tai pa
prastas kiek ištęstas apsakymėlis, kokių pilna bul
varinėje rašliavoje (True Life Stories). Net kiek 
sušvelnintas, kadangi autorei nesinori parodyti, kad 
Grėtė nusmunka iki prostitucijos ar kad tuos varguo
lius pribaigia įsiligojimai, alkis, šaltis, utelės... Kiek 
originalesnė Blažytės išmonė yra prasimanyti, kad 
jos Tadas turi palikti Andriaus prieglobstį todėl, kad 
tasai parodo jam homoseksualinių simpatijų, tačiau 
autorė tos temos neplėtoja. Pažintinė knygos vertė ne 
kažin kokia. Gal Blažytei ir rūpėjo dorovinė misija: 
sugraudinti skaitytoją savo nelaimėlio Tadžiaus isto
rija, bet tai jai nepasiseka. To pagrindinio veikėjo 
portretas taip utriruotas, pateiktas lyg koks „sindro
mų maišas”, kad skaitytojui neįmanoma su juo iden
tifikuotis. Veikiau susidaro įspūdis, kad kvaišalai 
jam būtini kaip vaistai. Viskas jo išpažintinėse tira
dose pernelyg knygiška. Kai dėl kitų knygos perso
nažų, jie vienmačiai ir blankūs. Jų kalba neindividua
lizuota.

Didžiausia Geltonos pievos yda yra ta, kad auto
rė absoliučiai nepajėga valdyti dialogo. Niekad dar 
neteko susidurti su tokia klaikia mėgėjyste, kaip toji, 
kuri veržiasi iš Blažytės dialogų. Mažiausia 90% jų 
yra mediniai ir grafomaniški. Ne mažiau atkaresnis ir 
kitas reiškinys - stereotipinių klišių gausa. Negana, 
kad autorė įsimylėjusi kai kuriuos žodžius, kaip 
sakysim „riaumoja” ar „šiknius”, kurie kyščioja šen 
bei ten, jos veikėjai nuolatos šnopuoja, kriokia, ver
kia, rauna plaukus, kramto nagus, pučia akis, grū
moja kumščiu, ploja rankomis (iš džiaugsmo), žo
džiu, elgiasi kaip kokie trogloditai. Akivaizdu, kad 
Blažytei reikia kuo skubiau keisti savo skaitinius į 
kažką rafinuotesnio ir solidesnio, jei ją vilioja prozi
ninkės profesija. Kita vertus, keista, kad gimnazistiš
ko slengo apverktinai mažai („Atsiknisk, Andriau, 
palik mane”. „Mums tada šakės”, „Varom iš čia”. 
„Liuks”).

Visi šie trūkumai nusmukdo knygą iki primity
vaus skaitalo.. Apmaudu, bet ne beviltiška. Dažnas 
vėliau pagarsėjęs prozininkas juk yra pradėjęs savo 
kelią graudžiu niekalu. Ramybę drumsčia kitas daly
kas. Knygos priešlapyje sakoma, jog jos išleidimą rė
męs Policijos departamentas prie V.R.M. ir Kultūros 
ministerija. Tokio neapdairumo iš pastarosios insti
tucijos pusės mano galvelė kažkodėl neišneša.

Vytautas A. Jonynas

Vaida Blažytė. Geltona pieva. Romanas. Vil
nius, Lietuvos rašytojų sąjunga. 2002. 237 p.

JEI KAM RUPI SKLANDI ĮVAIROVĖ
Galvoju: kaip geriau - įvairybė, įvairumas ar 

įvairovė? Lietuvių kalboje yra įvairių priesagų, pasa
kysiu, savaip viliojančių, nelyginant moterys. Rašant 

jos kartais kibte prikimba. Jų vartojimas priklauso 
nuo sakinio prasmės ir teksto garsų darnumo, taigi - 
nuo kalbinės estetikos. Ir nuo autoriaus būdo.

Jei kam rūpi sklandus rašymas, visada pavartos 
daugiau ar mažiau tikslią priesagą. Jei tekste viena 
kuri pasikartojanti priesaga (kad ir -ybė, -urnas, rin
gas) ardo garsų pusiausvyrą, nemalonu skaityti. Taip, 
kaip per dažnai bumbantis veiksmažodis „buvo”. 
Nurodysiu fiktyvų pavyzdį:

„Jis buvo gerokai prislėgtas. Slogi kambarių ra
mybė jam buvo sunkiai pakeliama. Tą vakarą jo šne
kioji Onutė buvo išėjusi. Tai jos moteriškos laisvės 
savybė - trečiadieniais susitikti su keliomis draugė
mis palošti kortomis. Jis nei kiek neabejojo žmonos 
ištikimybe. Ji buvo dora, kaip dažnos kortavimą 
mėgstančios moterys. Jos paprasčiausiai tokiu būdu 
flirtuodavo su aistringu dievaičiu Azartu, kuris, kaip 
nurodoma storame astrologijos paslapčių tome, šlais
tėsi lemtingų žvaigždžių rate visų gerbiamas, myli
mas, pilnas erotinės galybės”.

Man net nepatogu: pateikdamas pavyzdį, iš iner
cijos užmezgiau visiškai neblogą pradžią lėkštam ap
sakymui apie vyrą, nepakeliantį ramybės nei vienat
vės prie televizoriaus, nei tylaus susimąstymo amži
nybės temomis, ir apie jo žmoną Onutę, mėgstančią 
laikyti rankose tūzus, karalius, damas, valetus. Čia 
stilistinių piktžolių (buvo ir -ybių) yra apsčiai, tad jų 
ravėjimui puikiausias daržas.

Matote, ką daro kalba. Kai tik imi kalbėti apie 
jos sąrangą, apie žodžių ir sakinių galimybes, tuoj at
siduri kalbos glėbyje. Pasijunti artistiškai išradingas. 
Droviuosi tarti - poetiškas. Kiekvienas doras rašo- 
manas yra patyręs šią kvapniai jaudulingą glamonę 
su kalba, ypač su dailios moters kūną vaizduojančia 
leksika. Man, gyvanašliui, kalba ir yra toji erotoge- 
niška esybė. Jei kas paklausia apie žmoną, stoiškai 
atsakau: „Žmoną? Mano dabartinė žmona yra kalba. 
Ir pati gražiausia, nes gimusi Lietuvoje ir niekad ne
senstanti”. Tada aš pacituoju kokią nors gero poeto 
eilėraščio kerinčią eilutę, kad ir Alfonso Nykos-Ni
liūno: „Saulės salės kristale dainavau giliai laimin- 
gasT

Šiame kristale ir gyvenu, dabar šiek tiek susijau
dinęs, todėl ir nukrypau nuo pradėtos temos - po
stringauti apie įvairias lietuvių kalbos priesagas. O 
kam man apie jas kalbėti? Juk nesu kalbininkas. Bet 
gi šiai skilčiai reikalingas tolimesnis tekstas - skaity
tojai pasakytų: aktualus ir skalsus kaip lietuviškas 
alus. Taip, mūsų alus! Anądien, švenčiant Antanines 
pas Antaną M. iš šaldytuvo Stepas ištraukė kelis 
„Kalnapilio” butelius. Sako, nupirkęs Santa Moniko
je ukrainiečių parduotuvėje. Ir šampano butelį „So- 
vetskoje šampanskoje”, („Made in Lithuania”). Kai 
šiaip taip atkimšom, pamačiau ant kamščio užrašą 
„ITALIANA”. Taigi, italų gamybos kamštis.

Ir sakyk tu man, kad Lietuva nedaro ekonominės 
pažangos. Ne poezijos posmais bendrauja su pasau
liu, bet su versliais alaus ir šampano buteliais, pirkda
ma kamščius iš saulėtos Italijos. Žinoma, eksportuoja 
ir sūrius bei kitus gaminius.

Pastebėjote, jog produktus vadinu gaminiais. O 
kodėl jų šitaip nevadinti. Vienas truputį kvanktelėjęs 
mintytojas, girdėjau, pridurmu teigė: tiesa irgi yra 
produktas, kurį galima gaminti ir eksportuoti. Jam iš 
įvairių tiesų labiausiai patinka toji, kurią galima min
kyti kaip tešlą. Jis ją pavadino tešline tiesa. Iš jos 
krosnyje galima iškepti skanų lietuvišką pyragą su 
aguonomis. Šios gi yra pilnos mitybinio ir kūrybinio 
polėkio. Tai mano mėgiamiausias skanėstas. Tešlinė 
tiesa su aguonomis.

Va, tuo aš lyg ir priartėjau prie poetinės tiesos,
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kurią būtų galima eksportuoti. Juk neretai pasakoma: 
Lietuva yra poetų šalis. Net keista, tuo metu, kai Lie
tuvoje jaunesnių gyventojų skaičius mažėja, eiliuo
tojų legionas didėja. Turint šitokią turtinga kalbą ir 
didįjį žodyną, nerašyti poezijos nevalia. Ir kai vartau 
kasmet išleidžiamą Poezijos pavasario antologiją, 
stebiuosi, kaip čia plačiai bendraujama su užsienio 
poetais svečiais: Rusijos, Latvijos, Lenkijos, Čeki
jos, Makedonijos, Slovėnijos, Kroatijos, Islandijos, 
Italijos/Austrijos, Prancūzijos, JAV. O Mantas Gim
žauskas vertimais net gilinasi į ikikolumbinės Mek
sikos actekų žiauriai kruvinos kultūros tekstus - 
„Novatlis: gėlių ir kraujo poezija”, tartum nūdienio 
kraujo mums nepakaktų. Bet, kaip sakoma, eskpor- 
tui-importui viskas tinka, jei tik žmonės tuo domisi. 
Atseit, globalinė įvairovė.

Pr. Visvydas

argumentai

VISUOMENĖ BE STUBURO
Lietuvoje šią vasarą netrūko politinių skandalų. 

Vienas ryškesnių - žemėtvarkininkų sklypų skanda
las. Buvo atskleista, kad dešimtys šių, taip pat ir kitų 
pareigūnų, pasinaudodami tarnybine padėtimi, įsigi
jo po keliolika sklypų savo šeimai, šimtus hektarų že
mės gražiausiose Lietuvos vietose. Skandalas, baigę
sis žinybos vadovo pakeitimu, kilo dėl sukčių iš ES 
programos SAPARD lėšų pasisavintų 200 tūkstančių 
litų. Policijos generalinis komisaras Vytautas Griga
ravičius naiviai, bet skandalingai paskelbė karą 
Kauno kriminaliniam pasauliui.

Skandalai sukelia diskusijas. Ne tik apie konkre
čius faktus, bet ir apie bendresnius dalykus. Pavyz
džiui, kaip iš viso įmanoma pažaboti korupciją Lietu
voje. Yra žmonių, manančių, kad korupciją galima 
išnaikinti plečiant bendruomeninę valdininkų kon
trolę, apskritai visuomeninį piliečių aktyvumą. Ap
skritai, įvairių bendruomenių ir kitų visuomeninių 
organizacijų kūrimasis yra suvokiamas kaip panacėja 
nuo visų Lietuvos socialinių ligų. Bet atrodo, kad taip 
tikrai nėra. Aišku, piliečių aktyvumas yra svarbus da
lykas. Bet jis gali virsti tik sukimusi uždarame rate, 
jeigu nėra kitų papildomų sąlygų. Visų pirma, kal
bant apie visuomenę, reikėtų skirti jos konjunktūri
nius elementus, tarp kurių yra ir piliečių aktyvumas, 
bei stabilią visuomenės struktūrą, tam tikrą objekty
vuotą bei institucionalizuotą visuomenės formą. 
Pavyzdžiui, Daniel Bell ją aprašo taip: „Socialinė 
struktūra yra sudaiktintas pasaulis, nes tai - vaidme
nų, o ne asmenų struktūra, pateikta organizacinėmis 
schemomis, atskleidžiančiomis hierarchijos ir funk
cijų ryšius”. Būtent tai ir yra visuomenės stuburas. 
Beje, modernioje kapitalistinėje visuomenėje jis tapo 
svarbesnis už bendruomeninius ryšius. Lietuva neturi 
tokio stuburo, kurį turi demokratinės Vakarų šalys. 
Tad ir padidėjęs visuomenės aktyvumas čia gali duo
ti visai nelauktus rezultatus, tarkim, ne korupcijos 
sumažėjimą, o kaip tik padidėjimą. Nes naujų visuo
meninių organizacijų kūrimas yra tiesiog naujų inte

resų grupių kūrimas, įsitraukiant į kovą dėl įtakos ir 
valdžios. Netgi pačiais kilniausiais tikslais įkurtos 
organizacijos ar sąjungos virsta savanaudėmis. Ki
taip jos tiesiog neišgyventų.

Apskritai, korupcija ir tai, ką galima vadinti ko
rupcijos antipodu, - du priešingi principai. Galim 
juos vadinti giminystės ir įstatymo principais. Įstaty
mo principas reiškia, kad žmonės savo veikloje 
pirmiausia orientuojasi į vienodas visiems lygias el
gesio taisykles. O giminystės principas reiškia, kad 
pirmiausia žmonės atskiria saviškius nuo svetimų, 
susidaro saviškių hierarchiją ir vykdo jų norus. Sa
viškio noras čia yra vietoj įstatymo. Šie principai ei
na per visą Vakarų civilizacijos istoriją. Tiksliau, ko
va prieš korupciją visada buvo ir įstatymo kova prieš 
giminystę. Galima prisiminti ir gerai žinomą faktą, 
kad protestantizmas juk taip pat buvo kova prieš ko
rupciją, prieš sugedimą bažnyčioje. Faktas ir tai, kad 
korupcijos lygis yra mažesnis protestantiškose šaly
se, palyginus su katalikiškomis. Katalikybė istoriškai 
neįdiegė tokios griežtos įstatymų laikymosi nuosta
tos, kaip kad protestantizmas, apskritai, ji labiau tole
ravo giminystės principą.

Manau, kad jokios bendruomenės, bendruome
niškumo skatinimas savaime neišgelbės nuo korupci
jos, gal netgi atvirkščiai. Klausimas turėtų būti kelia
mas kitaip ir kitas - ar galima sukurti vakarietišką vi
suomenės struktūrą Lietuvoje ir kokiomis priemonė
mis tai padaryti. Tiesa, diskusijomis čia nedaug ką 
pakeisi. Visuomenės stuburo formavimasis - ilgas 
procesas, kur individas beveik nieko negali lemti, gal 
tik elgtis pagal savo profesinį ir žmogišką pašauki
mą, o tai ir būtų jo visuomeninis indėlis.

Saulius Pivoras
t

PREZIDENTAS IR VEIKLA PARTIJOJE
Aštuoniasdešimt trečias Lietuvos konstitucijos 

straipsnis, be kitų dalykų, sako: „Asmuo, išrinktas 
Respublikos Prezidentu, turi sustabdyti savo veiklą 
politinėse partijose ir politinėse organizacijose iki 
naujos Respublikos Prezidento rinkimų kampanijos 
pradžios”. Šis straipsnis yra neretai kritikuojamas 
kaip be reikalo ribojąs jau ir taip nelabai dideles vals
tybės vadovo galias. Be to, yra teigiama, jog jis nieko 
nereiškia, nes išrinkti į prezidentus partijų vadai ar 
aktyvūs veikėjai, nors ir sustabdę veiklą partijose, 
jose vis tiek neoficialiai dalyvauja.

Taigi, ar nebūtų geriau šį straipsnį panaikinti 
idant prezidento institucija būtų sustiprinta ir pati 
konstitucija daugiau atitiktų politinę realybę? Ban
dant į šį klausimą atsakyti, pirmiausia reikia pastebė
ti, kad konstitucijos straipsnio kritikoje yra tam tikras 
prieštaravimas. Jei prezidentai - partijų vadai ar 
veikėjai - po rinkimų jo nesilaiko, tai ir panaikinimas 
daug reikšmės neturėtų. Bet kad ir kaip ten būtų, aš
tuoniasdešimt trečią straipsnį galime tinkamai įver
tinti tik visos konstitucijos ir jos sukurtos sistemos 

kontekste.
Daug kartų esame girdėję ginčus, ar Lietuva yra 

prezidentinė respublika, kaip Jungtinės Amerikos 
Valstijos, ar parlamentinė respublika, kaip Vokietija. 
Pirmoje svarbiausias valdžios asmuo yra prezidentas, 
antroje - ministras pirmininkas. Abiem atvejais jie 
normaliai yra daugumą parlamente turinčių partijų ar 
koalicijų vadovai, nors retsykiais vadovauja opozici
jos partijoms bei koalicijoms. Kiekvienu atveju, pre
zidentinėje respublikoje prezidentas, o parlamentinė
je premjeras beveik turi vykdomosios valdžios mo
nopolį. Žinoma, jų galios nėra absoliučios. Jos ribo
jamos pačių konstitucijų ir pastarąsias interpretuo
jančių konstitucinių teismų. Pavyzdžiui, joks demo
kratinės valstybės aukščiausias vadovas negali pa
žeisti pagrindinių kito žmogaus teisių. Ir tai tik vie
nas iš daugelio pavyzdžių. Tačiau dėl vykdomosios 
valdžios galių rimtos konkurencijos prezidentui ir 
premjerui iš kitų valdžios organų nėra.

Vienas iš teigiamų prezidentinių ir parlamentinių 
respublikų bruožų yra palyginti nesunkus politinės 
atsakomybės nustatymas. Kandidatai į vykdomosios 
valdžios monopolį turinčias pozicijas balsuotojams, 
tiesiogiai ar netiesiogiai, suteikia programines alter
natyvas, kurias į valdžią atėjus nelengva ignoruoti. 
Kitaip sakant, teigti, jog rinkiminių pažadų neįma
noma įvykdyti dėl kitų vykdomosios valdžios atstovų 
daromų kliūčių, negalima.

Deja, Lietuva yra nei prezidencinė, nei parla
mentinė respublika. Jos prezidento institucija ne 
daug kuo skiriasi nuo parlamentinių respublikų, iš
skyrus vieną svarbų bruožą. Valstybės vadovas yra 
žmonių, o ne parlamento ar įžymybių konferencijos 
renkamas. Prezidentui šis rinkiminis metodas šutei- v 
kia potencialias konstitucijoje nepaminėtas visų pi
liečių interesų gynėjo galias. Iki kokio laipsnio jos 
gali būti panaudotos, priklauso nuo daugelio fakto
rių, įskaitant valstybės vadovo asmeninę charakteris
tiką bei savo vaidmens valdžioje suvokimą.

Formalios Lietuvos prezidento vykdomosios ga
lios yra gana ribotos. Visi jo svarbūs sprendimai turi 
būti kitų valdžios organų patvirtinti arba teikiami. 
Bet prieš premjerą ir vyriausybę valstybės vadovas 
nėra visiškai beginklis. Jis taip pat turi teisę atsisakyti 
teikti arba tvirtinti įstatymus. Be to, prašydamas pa
ramos, prezidentas gali į visuomenę kreiptis tiesio
giai. Taigi, abi pusės viena nuo kitos priklauso ir be 
bendradarbiavimo bei kompromisų Lietuvos valsty
bės vežimas važiuotų į visas puses, bet ne į priekį.

Viena iš svarbiausių valstybės vadovo užduočių 
yra prižiūrėti, jog premjero ir vyriausybės programa 
būtų vykdoma pagal konstitucijos normas, kovojama 
su korupcija, inicijuojamos ir realizuojamos refor
mos, trumpai tariant, kad valstybės ir piliečių intere
sai nebūtų pažeisti ar ignoruojami. Šiems tikslams 
pasiekti jis gali naudotis jau minėtomis formaliomis 
ir neformaliomis galiomis.

Lietuvos mišrioje, egzekutyvinių galių prasme, 
konstitueinėje sistemoje aštuoniasdešimt trečio 
straipsnio reikalavimas išeiti iš partijos veiklos yra 
logiškas, nes jokiai partijai neužsiangažavęs prezi
dentas turi daugiau galimybių išsaugoti objektyvaus 
„prižiūrėtojo” įvaizdį ir dėl to sėkmingiau šią užduotį 
vykdyti.

Tačiau, kaip buvo minėta, straipsnio kritikai tei
gia, jog partinės veiklos sustabdymas tėra formalu
mas, kurį įvykdžius niekas nepasikeičia, nes valsty
bės vadovas ir toliau savo buvusią partiją įtakoja, tik 
neoficialiai.

(tęsinys sekančiame psl.)
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IŠ KAIRĖS...
(atkeltya iš 11-to psl.)

Lietuvos konstitucija dar labai jauna, todėl trūks
ta precedentų, liečiančių prezidentų įtaką savo buvu
sioms partijoms. Bet vienas precedentas yra. Prieš 
tapdamas valstybės vadovu Algirdas Brazauskas bu
vo neabejotinas savo partijos lyderis. Tapęs prezi
dentu jis partijoje dominuojančią poziciją palaipsniui 
prarado, nes nebegalėjo jai vadovauti ir dalyvauti jos 
kasdieninėje veikloje. Tai dramatiškai išryškėjo pra
sidėjus kovai su premjeru Šleževičium, tuometiniu 
Lietuvos demokratinės darbo partijos lyderiu. Bra
zauskas kovą laimėjo, bet nelengvai ir kurį laiką par
tija buvo suskilusi į dvi stovyklas. Taigi, net tokios 
įtakingos asmenybės atveju aštuoniasdešimt trečias 
straipsnis prezidento, kaip neoficialaus partijos vado
vo, vaidmenį sumažino. Ar tai reiškė, kad preziden
tas pradėjo priežiūros funkciją efektyviau vykdyti, 
sunku pasakyti. Tačiau netekęs įtakos anksčiau vado
vautoje partijoje, jis neišvengiamai nuo jos ir jos in
teresų nutolo.

Prezidentas Valdas Adamkus jokiai partijai ne
priklausė, todėl aštuoniasdešimt trečias straipsnis jo 
nelietė. Tiesa, jis inspiravo naujosios politikos koali
ciją, bet į ją galėjo jungtis visos partijos, kurios rėmė 
valstybės vadovo metiniame pranešime pristatytus 
principus ir gaires.

Prieš išrinkimą prezidentu Rolandas Paksas bu
vo liberaldemokratų lyderis. Jo įtaka partijoje vis dar 
didelė ir kaip Vilniaus mero rinkimai parodė, valsty
bės vadovas nevengia ją panaudoti politiniams tiks
lams. Ar ši įtaka vėliau sumažės ir kaip tas paveiks 
Prezidento priežiūros užduoties vykdymą dar per 
anksti spėlioti.

Kol Lietuva turės mišrią konstitucinę sistemą, 
aštuoniasdešimt trečias straipsnis bus reikalingas 
prezidento, kaip nepartinio „prievaizdos”, užduotims 
atlikti. Vieni valstybės vadovai tą darys sėkmingiau, 
kiti prasčiau. Bet reikia tikėtis, jog laikui bėgant vi
suomenė įsisąmonins, koks iš tikrųjų yra prezidento 
vaidmuo dabartinėje konstitucinėje sistemoje; tai yra 
iš esmės ne programų formuluotojo bei vykdytojo, o 
demokratijos ir modernizacijos puoselėtojo vaidmuo.

Julius Šmulkštys

KEISTI LIETUVIŠKOS POLITIKOS 
PERSONAŽAI

Seras Ralfas Dahrendorfas, kurio komentarai 
pastaruoju metu vis dažniau pasirodo Veide, sako, 
kad įtarimas, jog politikai yra linkę meluoti, toks pat 
senas kaip ir patys politikai. Tačiau, kai politikas pa
gaunamas meluojant, pasekmės dažnai būna skau
džios, ypač demokratinėse šalyse.

Galbūt taip ir yra demokratijos pradžiamokslį 
jau seniai išmokusiuose kraštuose, tačiau Lietuvoje 
meluojantis ir išsisukinėjantis politikas, ar jis būtų 
senas vilkas, ar tik besiplunksnuoj antis politikos nau-
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j okas, tiesiog tampa norma. Miglas pučiantys valsty
bės vyrai bei moterys sėkmingai kraustosi iš partijos 
į partiją, kopia kaijeros laiptais su tuo pačiu pažadų 
įdaru pateikinėdami masiniam skoniui patrauklią 
plepalų mišrainę.

Mūsų politikai turi dar vieną savybę - jie įsivaiz
duoja, kad valstybės piliečiai turi trumpą atmintį ir 
protą. Pavasarį prezidentūros ir premjero aplinkai ne
pavyko iš posto išstumti neparankaus Policijos ko
misaro V. Grigaravičiaus. Tačiau įsibėgėjus vasarai 
ir atslūgus visuomenės dėmesiui tam, kas vyksta val
džios koridoriuose, vėl pabandyta išklibinti lietuviš
kojo komisaro Katanio pozicijas. Šiame žaidime ke
tinta pasinaudoti Raseinių korta. Nepaisant to, kad 
bandyta tokius gandus paneigti, jie vis dėlto labiau 
panašūs į išsisukinėjimą, nes politikavimu komisarą 
apkaltinęs vidaus reikalų ministras V. Bulovas nie
kaip nesutramdo savo paties pavaldinio J. Liaudans- 
ko.

Šis gi, paleidęs krūvą iki šiolei nepagrįstų kalti
nimų policijos vadovui ir Seimo pirmininkui, pasi- 
slapstęs ligoninėje, vėl išniro išdidus ir nepalaužia
mas. Jis gi, priešingai nei policijos vadovas, buvo pa
kviestas į Valstybės dienos proga surengtą priėmimą 
prezidentūroje. Ten pat išdidžiai sukinėjosi ir ryšiais 
su nusikaltėliais įtariamas skandalingasis seimūnas 
V. Šustauskas. Vadinasi, tiedu ponai yra Prezidento 
aplinkos gerbiami piliečiai. Ar tik asmeninės Prezi
dento burtininkės kerai nebus apžavėję ir prezidentū
ros protokolo tarnybų, jei niekam nė motais, ką apie 
tai gali pagalvoti visuomenė.

Bet ar išsisukinėtojams svarbi visuomenės nuo
monė, kai išsisukinėjimai tampa valstybės gyvenimo 
norma? Visi jau seniai pamiršo įsimylėjusio premje
ro melą po priešvestuvinės kelionės Egipte, keistus 
dabartinio Prezidento patarėjo nacionalinio saugumo

ŽAGRĖS KULTŪRA LIETUVIŠKAME 
DIDMIESTYJE

Šio mėnesio pradžioje Vilniuje vykę du dideli 
masinės kultūros renginiai vėl įžiebė diskusiją apie 
tai, kokia ta lietuviškoji kultūra iš tikrųjų yra, kodėl 
joje vis dar tebevyrauja archaiški ir kaimietiški moty
vai.

Pats faktas, kad dar labai dažnai lietuviška laiko
ma tik tai, kas senoviška ir kaimietiška, ginčų neke
lia. Nuomonės išsiskiria tada, kai paklausiama, ar bū
tinai lietuviškoji kultūra turi būti, tarkim, kaimie
tiška, ar pati tautinės kultūros samprata galėtų mo
dernėti, į ją įvedant daugiau miestietiškų motyvų. Ta
čiau ir nuosprendis, kad lietuviškumo samprata kul
tūroje galėtų modernėti, ginčo galutinai neišspren
džia, nes dar didelė visuomenės dalis tebėra įsitikinu
si, kad jei ir įmanoma lietuviškąją kultūrą „moderni
zuoti”, tai to nereikėtų daryti. Priešingai, kultūrinio 
lietuviškumo sampratoje turime stengtis išsaugoti tai, 
ir tik tai, kas senoviška, kaimietiška, ir vengti bet 
kokių modernios aplinkos įtakų, nes tik tokiu būdu 
išsaugosime savo tautinį savitumą. Šios visuomenės 
dalies nuomone tik ryšys su senovine tradicija gali 
pateisinti mūsų, kaip atskiros tautos egzistavimą ir iš
saugoti mus nuo išnykimo.

AR ĮMANOMA IŠSAUGOTI MIRUSIAS 
VERTYBES?

Dar net nebaigęs sakinio, kad tik archaiška kul

klausimais aiškinimus, kodėl jis, žinodamas apie įvy
kius Raseiniuose, tylėjo ir laukė, kol įsidegs konflik
to židinys. Tokia trumpa atmintis - puiki terpė išsisu
kinėtojams. Apie moralę nėra ko ir kalbėti. Kokia dar 
moralė politikoje?

Per visą nepriklausomos Lietuvos egzistavimo 
laikotarpį buvo daug politinio teatro personažų, ku
rie, nors ir žiūrovų nušvilpti, vėl ropščiasi į sceną ir 
bando aiškinti apstulbusiemS žiūrovams, kaip jie tu
rėtų suprasti jų vaidmenį. Štai turtingiausias seimū
nas V. Uspaskichas bandė suvaidinti liaudies gelbė
toją nuo partijų, nutylėdamas savo oligarchinius in
teresus. Žemės ūkio rūmų, dotuojamų iš visų mokes
čių mokėtojų pinigų, vadovas J. Ramonas apsimeti
nėjo žemdirbių gynėju, o kai atėjo atsakomybės va
landa nutarė suvaidinti premjero keršto aukos vaid
menį. Politinės tuštybės ir interesų mugėje nepralen
kiami buvo Vilniaus savivaldybės tarybos politikai, 
kurie kare dėl mero posto dingdavo arba vėl atsiras
davo, žaidė tautinių mažumų korta, auksiniais balsais 
ir kitokiais „žaislais”.

Net ir Prezidentas, įsuktas viešųjų ryšių karu
selės, puolė ginti dvejetukininkų, užmiršęs gabiuo
sius šalies moksleivius. Pats per pietų pertraukas vis 
dar besimokantis anglų kalbos, matyt, gerai supranta 
vidutinybių poreikius. Vanitas vanitatum, beliktų su
šukti, tačiau išsisukinėjantiems politinio teatro akto
riams žiūrovų reakcija mažai terūpi.

Tas pats R. Dahrendorfas tikina, jog tam, kad po
litikas prarastų pasitikėjimą, pakanka tik abejonių še
šėlio. Bet kol kas Lietuvoje tos taisyklės negalioja, 
nes keistiems politikos personažams tauta dar vis 
gailestinga, ypač tiems, kuriuos neva skriaudžia opo
nentai.

Birutė Garbaravičienė

tūra gali išgelbėti mus nuo išnykimo, prisiminiau ne
seniai vienoje žemdirbių šventėje premjerą Algirdą 
Brazauską ištikusį linksmai nelaimingą atsitikimą. 
Miesto aplinkoje užaugęs premjeras nutarė pade
monstruoti savo glaudžius ryšius su kaimietiška kul
tūra, tvirtai į rankas paėmęs strainos kumelaitės trau
kiamos žagrės rankenas. Tačiau po kojomis pasipai
niojo kupstas ir vilnietis artojėlis išsitiesė ant šviežiai 
suartos vagos. O užsispyrusi kumelaitė ir toliau trau
kia ne tik žagrę, bet jau ir artojėlį...

Manau, kad šis atsitikimas labai gerai simboli
zuoja lietuviškos kaimo kultūros likimą miesto aplin
koje. Iš tikrųjų panašus likimas archaiškų kaimo 
kultūros vertybių laukia ne tik mieste, bet iš šiuolai
kiniame Lietuvos kaime. Ką šiandieniniam kaimie
čiui reiškia liaudies šokis „Kubilas”. Arba kaip jis 
įsivaizduoja rugių kūlimą spragilais. Ne tik mieste 
šiandien jau rasite žmonių, kuriems žodis „kubilas” - 
tai dabartinio konservatorių partijos pirmininko pa
vardė. Ir nieko daugiau... Jau seniai traktoriai kaime 
traukia daugiavagius plūgus be rankenų, o mes dar 
vis tebedainuojame, kad

artojėlis dirvą ars
ir dainelei mūs pritars.

Ir pagaliau, raskite šiandieniniame Lietuvos kai-
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me mergužėlę, kuri, laukdama ant žirgelio atjojančio 
bernužėlio, tvirtai apkabinusi prie širdies glaustų tik
rą lietuvišką grėblį.

Tai rodo, kad viską, kas praėję, išsaugoti galima 
tik muziejuose, bet ne realiame gyvenime.

NEPRIKLAUSOMYBĖ IR KULTŪRINĖ 
DYKUMA

1918 metais atstačiusi nepriklausomą valstybę 
tauta pasijuto gana nejaukiai. Prieš akis - kultūrinė 
dykuma. Tiesa, ir joje buvo viena kita oazė. Buvo 
Donelaitis (bet nebebuvo būrų!), po Anykščių šilelį 
vaikščiojo Baranauskas, bet jame tik „kalnai kelmuo
ti, pakalnės nuplikę” - tinka tik vidaus rinkai, užsie
niečio nesudominsi.Vienintelis išsigelbėjimas, ste
buklas - Čiurlionis. Todėl ir tapo jis iš karto tautos 
kultūriniu šventuoju. Bet vieno kultūrinio šventojo 
neužtenka atsispirti prieš iš visų kampų besiskver
biantį nepilnavertiškumo kompleksą. Norom neno
rom teko stačia galva nerti į archaišką etnografiją.

Archaiška etnografija, papildyta ir nemažu kie
kiu mitologijos, laikinai stabilizavo padėtį. Užtat su 
nepriklausomybe atėjusi kultūrinė revoliucija ėmė 
sparčiai pildyti spragas. Iš užu Altorių šešėlio išlindo 
lietuviškas Putinas, gausiame poetų chore pasigirdo 
keturių pirmaeilių solistų - Aisčio, Brazdžionio, 
Miškinio, Nėries - balsai. Ir daug kitų. Kolektyvinė 
kaimietiškoji bendruomeninė kultūra ėmė užleisti 
vietą individualiai miestietiškai kūrybai. Ir štai: 
1940-tieji - perkūnas iš tokio giedro kultūrinio dan
gaus.

BURTAŽODIS: LIAUDIES...
Sovietams okupavus ir aneksavus Lietuvą, buvo 

prarasta ne tik valstybė. Kadangi lietuvių tauta savo 
sampratą rėmė kalbiniais kriterijais, sovietų pastan
gos iš viešojo gyvenimo išstumti lietuvių kalbą ir ją 
pakeisti rusų kalba ėmė grėsti galimu tautos išnyki
mu, asimiliacija rusų tautos naudai. Be to, iškilo ir 
kultūrinės asimiliacijos grėsmė, nes marksizmo-le
ninizmo doktrina skatino mąstyti ir viešai savo min
tis reikšti taip ir tik taip, kaip to nori valdančioji parti
ja. Ir vienu, ir kitu atveju visa, kas kilę iš liaudies, 
galima buvo panaudoti kaip priešnuodį nuo kalbinės 
ir kultūrinės asimiliacijos. Taip pamažu įsivyraujanti 
miestietiška, individualia kūryba paremta kultūra 
veikiant tautinės savisaugos dėsniams buvo priversta 
vietą vėl užleisti kolektyvinei kaimietiškai kultūrai.

Panašūs poslinkiai vyko ir išeivijoje atsidūrusio- 
je pokario pabėgėlių masėje. Ir čia savisaugos, tauti
nio išlikimo instinktas vertė ieškoti tikrųjų(!) lietuvių 
kultūros vertybių. Ir vėl žvilgsnis krypo į kaimą. At
sirado savaiminis, nors ir nerašytas, bet privalomas 
dėsnis kultūriniuose renginiuose atiduoti duoklę tam, 
kas sava, patriotiška. Prisimenu dar Vokietijos lietu
vių pabėgėlių stovykloje vykusį koncertą. Puošnia 
baline suknute su giliai iškirpta decolte pasipuošusi 
operos solistė, ant aukštų kulniukų įšlubavusi į sceną, 
užtraukė:

Kai aš grėbiau lankoj šieną, 
šieneli, šieneli, 
ir atjojo bernužėlis 
pas many, pas many...

Ir dabar, prisiminęs šį epizodėlį, užsimerkiu ir 
matau ne duoklę lietuvių kultūrai ar patriotizmui, o 
veikiau tos kultūros parodiją.

FABRIKE PAGAMINTA TAUTOSAKA 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę nebeliko po-

2003 m. liepos mėn.

reikio atiduoti kažkokią privalomą duoklę patriotiz
mui ar lietuvių kultūrai. Todėl, manau, kad kultūros 
modernėjimo procesas yra neišvengiamas. O kad 
toks procesas jau prasidėjo, rodo šių metų dainų 
šventės repertuaras. Jame daug mažiau negu anksty
vesnėse šventėse etnografinių raudų ar graudžius 
verksmus primenančių liūdnų liaudies dainų. Kita 
vertus, nevengta ir linksmesnių estrados kūrinių, net 
jei jų autoriai nelietuviai.

Visiškai priešingos tendencijos vyravo šiemeti
nėje šokių šventėje. Iš tikrųjų šokių švente šį renginį 
galima vadinti tik labai sąlyginai, nes šokio, kaip mes 
šį žodį suprantame tradicine prasme, joje buvo labai 
nedaug. Prisimenu vieną suktinį ir porą polkučių, 
nors gal kai ką ir pamiršau.

Didžiąją programos dalį sudarė perėjimai, pasi
vaikščiojimai, pabėgiojimai ar persigrupavimai di
džiulėje „Žalgirio” stadiono aikštėje. Didžiulė mar
gaspalvė po aikštę bėgiojanti minia galėjo palikti vi
sai neblogą įspūdį ir be šokių, jei ne viena gan įkyri 
smulkmena - šokėjų uniformos. Sąmoningai čia var
toju žodį „uniformos”, nes kiekviena šokėjų grupė 
dėvėjo vienodus rūbus. Vaizdas kaip kariuomenėje: 
šitame kampe gan tobulai sinchronizuotus judesius 
atlieka pėstininkų kuopa, ten toliau blizga kavaleristų 
uniformos, už jų - būrelis dragūnų ir t.t. Viskas atro
dė gan dirbtinai. Tik išeivijos šokėjai šitoje labai 
įvairiomis uniformomis pasipuošusioje minioje iš
siskyrė savo rūbų margumu, neuniformuotumu...

Šokiai turėjo atspindėti lietuviško kaimo kultūrą, 
nes taip įtaigojo iš kaimo darbų ir aplinkos parinkti jų 
pavadinimai. Ir gerai sinchronizuoti judesiai ne
prieštaravo įsivaizduojamam kolektyvinės talkos

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Tautos Fondas 1943-2002. Vyriausias redakto

rius Kęstutis K. Miklas. Tautos Fondas. Chicago. 
2002. 480 psl. Kaina 35 dol.

Knygoje šiek tiek Tautos fondo bei VLIK’o is
torijos ir gausybė minibiografijų, žmonių nuotraukų 
ir aukotojų sąrašų. Knyga apie Fondą pradedama 
„Tautos Himnu” ir užsklendžiama šiais Danutės 
Mickutės-Mitkienės iš Los Angeles 1997 metais per 
Tautos šventę skaitytais „nemirtingais” posmais:

KNYGA LIUDYTOJA
Tai ne gandas, 

o tikrovė -
TAUTOS FONDAS 

tvirtai stovi
Lietuvos Laisvės sargyboj, 

kuri po kančių sužibo, 
bet pavojai - tebekybo...

* * *
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 me

tais. Lietuvos istorijos institutas, Kultūros paveldo 
centras. „Diemedžio” leidykla. Vilnius. 2002. 311 
psl.

* * *
Šiaurietiški atsivėrimai. Pasvalio krašto istorijos 

ir kultūros žurnalas. Nr. 1(12). Visuomeninė redak
cija. Panevėžys. 2002. 56 psl.

Turinyje: R. Ozolo „Provincijų renesansas”, A. 
Krinčiaus „Krinčino dvaras XVIII a.”, G. Butkevi
čiaus „Iš Pasvalio krašto ugniagesybos istorijos”, S. 

darbo ritmui. Tačiau kai visas kaimas, tarkim, į ru
giapjūtę ateina visiškai vienodai apsirengęs, tai iš 
karto pakvimpa dirbtino kičo arba kultūros erzaco 
kvapu. Taip, kaip tas kadaise kažkokiame vadovėlyje 
skaitytas sovietinės gamybos tautosakos posmelis:

Mūs kolūkio pirmininkas vidury ratelio, 
kaip margasis sakalėlis žaliojoj girelėj...

Tuo labiau, kai pritrūkus autentikos imama šokti 
dabartinės gamybos „kaimiški” liaudies šokiai. Ko
kia visos šitokios gamybos prasmė? Juk praeities su
kurti neįmanoma. Galima tik ją atgaminti.

Ir dar vienas su šita lietuviškumo šokiuose prob
lema susijęs klausimėlis: kodėl polka „lietuviška” ir 
priimtina mūsų šokių šventėse, o, tarkim, krakovia
kas, mazurka nepriimtini, nes „nelietuviški”. Juk visi 
šitie šokiai buvo kadaise šokami Lietuvos kaimo 
dvaruose. Ir be to, už „lietuvišką” polkos pavadinimą 
lenkiškesnio vardo šokiui turbūt nepavyks sugalvoti. 
Konkuruoti su juo galėtų nebent polonezas...

Populiarūs masinės kultūros renginiai negali visą 
laiką išlikti visiškai izoliavęsi nuo modernios kultū
ros įtakos. Šiemetinės dainų šventės rengėjai tai, 
atrodo, suprato ir ateityje, tikėkimės, nebebandys 
žengti atgal ir užsiskleisti vien tik kaimietiškame 
folklore. Tikėkimės, kad ir šokių švenčių organizato
riai atsisakys praeitį pamėgdžioti bandančios gamy
bos ir jos vietą užleis originaliai, kad ir moderniai kū
rybai. Nes vien folkloriniais „atkasinėjimais” ar 
trūkstamos archaikos gamyba tautiškumo nesukur
sime.

Z. V. Rekašius

Mockūno aviatoriaus atsiminimai „Nuo Petriškių iki 
Londono, Stokholmo...”, V. Braziūno pasvalietiška 
tarme rašyti eilėraščiai.

* * *
Genocidas ir rezistencija. Leidžia Lietuvos gy

ventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. 
Vilnius. 2003. 189 psl.

Naujausiame žurnalo numeryje pateikta pasi
priešinimo totalitarinėms sistemoms Antrojo pa
saulinio karo metu Vilniaus rajone konferencijos 
medžiaga. Arūnas Streikus rašo apie ateistinės propa
gandos pobūdį Lietuvoje 1975-1988 m. ir apie tikin
čiųjų teisių sąjūdį Lietuvoje (1972-1982 m.). Įdomus 
Arūno Bubnio straipsnis „Lietuvių saugumo policija 
ir holokaustas (1941-1944)”. Anot A. Bubnio, išlikę 
autentiški nacių okupacijos laikotarpio dokumentai 
patvirtina, kad lietuvių saugumo policija dalyvavo 
persekiojant ir naikinant žydus. Jis rašo:

„Provincijoje (apskrityse) veikusios LSP (lietu
vių saugumo policijos -Red.) įstaigos holokauste da
lyvavo ir apskritai veikė aktyviau negu didžiuosiuose 
miestuose. Čia LSP valdininkai ne tik vedė suimtų 
žydų bylas, ieškojo pabėgusių žydų ir juos suiminėjo, 
bet dažnai organizuodavo ir patį žydų persekiojimo 
procesą: masinius areštus, žydų atgabenimą į kalini
mo ir šaudymo vietas, telkė vietines policijos pajėgas 
masiniams areštams ir žudynėms. Kai kurių provin
cijoje esančių LSP įstaigų vadovai (pvz., Alytuje, 
Kretingoje) patys vadovaudavo masinių žudynių ak
cijoms.”

(tęsinys sekančiame psl.)
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ISTORIJA

ĮVADAS
Nors įžvalgusis Lietuvos ir Lenkijos poetas 

Czeslawas Miloszas yra pastebėjęs, kad XIX am
žiaus pabaigoje lietuvių tauta modemybės iššūkius 
pasitiko kaip filologijos produktas, tačiau galime pa
sakyti, kad istorija lietuviams taip pat išliko labai 
svarbia tautinės savasties maitintoja. Per ilgus sovie
tų okupacijos ir indoktrinacijos dešimtmečius vieno
dai dirgliai buvo reaguojama tiek į bandymus susilp
ninti lietuvių kalbos pozicijas viešajame gyvenime, 
tiek į siekius pritaikyti istorijos pasakojimus valdžios 
poreikiams. Istorijos iškraipymas, „baltomis dėmė
mis” pavirtę sąmoningi nutylėjimai, asmenybių vaid
mens istorijoje nuvertinimas, draudimai imtis lietu
viškąjį patriotizmą žadinančių temų buvo nuolatinio 
užkulisinio nepasitenkinimo priežastimis. Nenuosta
bu, kad dainuojanti Sąjūdžio revoliucija buvo maiti
nama užmirštų savosios istorijos puslapių atvertimu, 
o nepriklausomybės bei laisvojo žodžio atgavimas 
buvo lemianti aplinkybė lietuvių istoriografijai atsi
naujinti. Šiandien galime pagrįstai klausti, ar kelioli
ka laisvės metų patenkino tuos lūkesčius, kuriuos iš
prususi visuomenė XX amžiaus 9 ir 10 dešimtmečių 
sandūroje siejo su istorijos mokslu?

Šių pastabų tikslas yra panagrinėti svarbiausius 
paskutiniųjų keliolikos metų lietuvių istorijos moks
lo raidos bruožus. Teorinis mūsų samprotavimo 
orientyras yra visuomeninės istorinės sąmonės ir is
toriografijos ambivalentiškumas, tarpusavio priklau
somumas. Nors šiuolaikinis emancipuotas istorijos 
mokslas nėra ir neturėtų būti tiesioginis visuomenės 
užsakymo ar įgeidžių tenkintojas, tačiau bet kuriuo 
atveju neįmanoma išvengti aplinkybių, kuriose dirba 
istorikas, atšvaistę tyrimo problematikoje ir retori
koje.

AR AIŠKIAI SUVOKIAME PADĖTĮ MŪSŲ 
ISTORIOGRAFIJOJE?

Reikia iškart pastebėti, kad skirtingos lietuvių 
humanistikos sritys nevienodai reagavo į laisvės iš
šūkius, tačiau beveik visoms joms buvo ir yra būdin
ga viena savybė - analitinės refleksijos stygius. Lie
tuvoje tiek istorikai, tiek filosofai, menotyrininkai ar 
literatai vienodai vangiai imasi analizuoti savo disci
plinų akademinės raidos savybes, ieškoti atsinaujini
mo bei plėtros būdų, atpažinti svarbiausias kliūtis,

ATSIŲSTA...
(atkelta iš 13-to psl.)

Gyventojai pagal išsilavinimą, gimtąją kalbą ir 
kalbų mokėjimą. Statistikos departamentas prie Lie
tuvos Respublikos Vyriausybės. Vilnius, 2002. 270 
psl. Kaina Lt. 44.10.

Leidinyje pateikti 2001 m. gyventojų surašymo 
duomenys apie gyventojų išsilavinimą, gimtąją kalbą 
ir kitų kalbų mokėjimą. Atskirai nurodyti apskričių, 
rajonų ir didesnių miestų duomenys. Be to, pateikia
mi duomenys pagal tautybę ir amžiaus grupes.

* * *
Gyventojai pagal lyti, amžių, tautybę ir tikybą. 

Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės. Vilnius, 2002. 206 psl. Kaina Lt. 44.10.

Leidinyje pateikti 2001 m. gyventojų surašymo 
duomenys apie gyventojų lytį, amžių, tautybę, tikybą 
ir pilietybę. Atskirai nurodyti apskričių, rajonų ir di
desnių miestų duomenys. Be to, duomenys apie nu
rodytą tikybą pateikti ir pagal tautybes.

LAISVĖS IŠŠŪKIAI: LIETUVIŲ ISTORIOGRAFIJA 
PO 1990-JŲ METŲ

kurių įveikimui turi solidarizuotis ir lietuvių istorikų 
cechas. Atrodo, kad humanitarai apskritai neturi kada 
tuo užsiimti. Nuolat jausdami vis labiau ryškėjančias 
Lietuvos mokslo biurokratizacijos ir retro-technpkra- 
tijos (tiksliųjų ir gamtos mokslininkų diktato) grės
mes, šiandien jie priversti daugiau užsiimti gynybi
niais žodžių mūšiais su bendrais oponentais, negu 
vykdyti savo pašaukimą. Istorijos mokslo istorijos 
požiūriu tik per pastaruosius kelerius metus į svars- 
tybų paviršių išniro keletas studijų ir poleminių 
straipsnių, įkvepiančių viltį, kad pagaliau pajudės ir 
atskirų veikalų recenzavimo, ir istoriografijos apskri
tai analizės reikalai. Nors kelių Lietuvos universitetų, 
ruošiančių profesionalius istorikus, programose isto
riografija arba istorijos mokslo istorija yra dėstoma, 
tačiau sisteminiai mūsų istorikų kolektyvinės biogra
fijos tyrimai nei savo kiekiu, nei įžvalgų gyliu negali 
patenkinti. Tai pasakytina ne tik apie dabartinės mū
sų istoriografijos padėtį, bet ir apie darbus, skirtus 
sovietmečio istorikų veiklai. Prieškario arba Pirmo
sios Respublikos istorijos mokslui paskirtos studijos 
dar tik braunasi į spaudos šviesą.

Tiesa, pastebėtinos tam tikros Vilniaus universi
teto Istorijos fakulteto tyrinėtojų pastangos įsigilinti į 
pereinamojo laikotarpio istorijos teorijos ir istorio
grafijos klausimus. Tarptautinės konferencijos pra
nešimų pagrindu yra parengtas straipsnių rinkinys Is
toriografija ir atvira visuomenė (1998), tačiau jis yra 
greičiau gundymas gilintis į apleistą humanistikos 
sritį, negu sisteminio požiūrio ženklas. Tokių paskirų 
ženklų, atskirų poleminių straipsnių apie svarbiau
sias lietuvių istorijos mokslo raidos savybes, kliūtis ir 
slenksčius suskaičiuotume keliolika.

Kiek toliau nueita ir daugiau padaryta savotiško 
proginio žanro plėtojime, t.y., rengiant žymių mūsų 
istorikų Broniaus Dundulio, Vytauto Merkio, Edvar
do Gudavičiaus, Ingės Lukšaitės jubliejams skirtus 
akademinius rinkinius, kuriuose neišvengiamai atsi
rasdavo šiek tiek vietos ir šių istorikų darbų visumos 
refleksijai. Mūsų samprotavimams tai yra labai svar
bus šaltinis, lygiai kaip pastangos, išryškėjančios 
svarbiausių mūsų istorijos periodų (senosios LDK, 
XIX amžiaus) istoriografijos apžalgose. Nors gana 
uždarame istorikų ceche neabejotinai yra nusistovėję 
skirtingų mokyklų, skirtingų akademinių ir idėjinių 
orientacijų bei retorikų, savybės, kurių egzistenciją 
liudija neretas apsikeitimas vien istorikams supranta
momis replikomis, dažniausiai tylos minutėmis paly
dint naujų knygų pasirodymus, tačiau solidesnių dis
kusijų iki šiol buvo labai mažai. Dabar galime pasi
džiaugti, jog į viešos polemikos paviršių pagaliau iš
kilo autoritetingiausių šiandieninės Lietuvos istorikų 
Vytauto Merkio ir Edvardo Gudavičiaus pasikeiti
mas nuomonėmis apie padėtį istorijos moksle. 
Svarbiausia(...)yra tai, kad pagaliau tapo viešai 
pasakyta, kas ilgą laika buvo kuždama už nugaros1 - 
E.Gudavičiaus frazė, ištarta atsakyme į V. Merkio 
straipsnį2, lyg ir rodytų, kad istorijos mokslo priimtas 
laisvės iššūkis atveria naujas galimybes žygiuoti vi
sur, kur tik mūsų nuoširdus praeities pažinimo intere
sas gali nuvesti. Visgi, atsižvelgiant į apsišaudymo

1 E. Gudavičius. „Šis tas apie istorijas ir istorikus”. 
Kultūros barai, 2003, nr.l, p.27
2 V. Merkys. „Mintys apie istoriją ir istorikus”. 
Mokslas ir gyvenimas, 2002, nr. 10, p.8-10 

žodžiais įtampą ir retorines kokybes (turiu omeny V. 
Merkio straipsnį Mokslas ir gyvenimas, E. Gudavi
čiaus atkirtį Kultūros baruose ir tame pačiame žurna
le paskelbtą V. Merkio polemikos tąsą3), išlieka neri
mas, kad dar teks palaukti, kol imsime be perdėto 
dirglumo ir pagiežos diskutuoti savuosius požiūrius 
ir į mokslą, ir į gyvenimą. V. Merkio bandymas 
mokslo populiarinimo straipsnyje išdėstyti savo min
tis į laisvės sąlygomis įvykusias ir vykstančias lietu
vių istorijos mokslo permainas, iššaukė komentarus 
apie E. Gudavičiaus ir A. Bumblausko televizinio 
tandemo vertinimą tame permainų kontekste. Situa
cijos, matyt, neišgelbės ir V. Merkio paskutiniojo 
straipsnio paraginimas: žaiskime ir mes, istorikai, sa
vo „kinų” ir „japonų“ žaidimą, be antikinių legionų ir 
vorų. Ir dar - tegul žydi visos gėlės..4 Mokslas 
apskritai ir humanistika atskirai nėra tos sritys, kurio
se greitai užgimsta ir keičiasi tradicijos. Jos , kaip ir 
visas mūsų mentalitetas, yra lėčiausiai permainoms 
pasiduodanti sfera. Prieraišumas prie vienos tiesos ir 
vieno tos tiesos autoriteto įpročių, toks privalomas 
sovietmečio indoktrinacijos eroje ir toks archaiškas 
šiuolaikinio istorijos mokslo pasaulyje, vis dar yra 
gajus. Dėl topersonalizuojamos visos istoriografinės 
problemos, nebeatskiriami istorijos ir istoriografijos 
herojai, nebesidžiaugiama požiūrių įvairove ir žais
mu. Tai yra ydinga padėtis. Prisimenant seną ir gerą 
Algirdo Juliaus Greimo posakį, ištartume: po egzis
tencialistų, po Sartro ir Camus jau nebegalima perdė
tai rimtai žiūrėti į nieką, ypač į save, jei nenorime iš 
tiesų atrodyti juokingai.

Jokiu būdu nenoriu teigti, kad vienos polemikos 
bus gana, kad praregėtume, kad būtų pagilinta reflek
sija viso to, kas sukuria lietuvių istorijos mokslo at
siliepimą į laisvės iššūkius. Gal visa tai yra nepa
kankama, kad pagrįstai kalbėtume apie dabartinę is
torikų savivoką ir orientyrus. Tačiau tuo pat metu tai 
yra ir savotiško kritinės reflekcijos masės susikaupi
mo požymiai, kurie lyg kokie pavasarinio lietaus de
besys žada ir lietų, ir brandesnį derlių.

„BALTŲ DĖMIŲ“ UŽPILDYMO SĖKMĖS 
IR NESĖKMĖS

Lietuvos laisvėjimas ir nepriklausomybės pa
skelbimas 1990-aisiais išties buvo lyg laisvės iššūkis 
Lietuvos istorijos mokslui ir mokslininkams. Pusam
žio nelaisvės sąlygos vieniems (okupuotame krašte 
dirbusiems) ir atitolimas nuo pirminių šaltinių ki
tiems (emigracijoje dirbusiems) buvo tam tikro laips
nio indoktrinacijos ir konservatyvizmo priežastis. 
Revoliucinės euforijos metai buvo pritvinkę vilties, 
kad vien laisvės rašyti apie viską, kas anksčiau buvo 
sovietų draudžiama, ir atsivėrimo demokratiškam 
Vakarų pasaulio mokslui pakaks, kad akimirksniu 
pasikeistų padėtis. Kaip ir kitais atvejais, kuomet ne
pagrįstomis svajonėmis buvo žymima ateitis, gilumi
nės permainos nebuvo labai greitos. Tačiau jos nea
bejotinai įvyko. Negalima nesutikti su V. Merkio 
apibendrinančia mintimi: Nuo Sąjūdžio laikų iki šiol 
mūsų istoriografija padarė milžinišką šuolį. Išsiplėtė 
tematika, lopomos „baltos dėmės“, eina solidžios 
monografijos, straipsnių rinkiniai, „Lietuvos istorijos

3 V. Merkys. „Kalba pakrypo į kitą pusę”. Kultūros 
barai. 2003, nr. 3, p.30-31
4 Ten pat, p.31.
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metraštis“, įsibėgėjo išsvajotas Lietuvos Metrikos 
leidimas*. Išties, ir be bibliografinių rodyklių paklai
džiojus tarp knygynų lentynų galima pastebėti, kaip 
pasikeitė skaitytojo lektūra. Emocinio išsivaduojan
čios visuomenės pakilimo sąlygomis buvo akivaizdu, 
kad istorija atsiranda iš tos visuomenės poreikio 
orientuoti savo gyvenimą tam tikro laiko sraute6. Tai 
paveikė ne tik monografijų, bet ir kelių bendrųjų, 
nors iš skirtingų pozicijų parašytų Lietuvos istorijos 
kursų atsiradimą. A. Kuncevičiaus, Jūratės ir Zigmo 
Kiaupų Lietuvos istorija iki XVIII a. pabaigos jau 
patyrė kelias laidas, nemažu tiražu paskelbtas E. Gu
davičiaus Lietuvos istorijos pirmasis tomas, praėjusį 
2002 m. rudenį pasirodė ir labai lauktas Z.Kiaupos 
Lietuvos istorijos vientomis anglų kalba. Tokiu isto
rijos mokslo brandumo požymiu tikrai reikia 
džiaugtis.

Tačiau atgavusios nepriklausomybę Lietuvos is
torikai laisvės iššūkį priėmė labai įvairiai. Pirmiausia 
į akis krenta tai, kad labiausiai išaugo krūva tų knygų 
ir šaltinių publikacijų, kurios atsirado „baltoms dė
mėms” užpildyti. Knygos, susijusios su sovietų oku
pacinio režimo ir rezistencijos problemomis, sutam
pančiomis su Lietuvos kančių ir skriaudų traumine 
praeitimi, yra gana skaitlingos, memuarinio pobū
džio literatūros gausa taip pat akivaizdi. Galima tik 
pastebėti, kad visiškai natūraliai aprašomojo pobū
džio publikacijos čia dominuoja, o poleminiai 
straipsniai (atkreiptinas dėmesys į L.Truskos pastan
gas) kol kas tik provokuoja toliau gilinti šio akadem
inio arimo vagą ir tikėtis fundamentalių publikacijų. 
Istorikų darbai visuomenės poreikio įtakoje taip pat 
patiria emancipacijos stygių. Neretai ideologiniai ir 
patriotiniai motyvai istoriką nuveda prie tokios ten
dencingumo briaunos, už kurios mokslas paprasčiau
siai baigiasi. Už visuomeninio intereso ribos nuolat 
kyla savanoriško istorijos tapsmo politikos tarnaite 
pavojus. Apie tai gundo galvoti kai kurie A. Liekio 
darbai, nemenkas srautas visokios diletantiškos, bet 
patriotinės rašliavos, kur norimas tikslas visad patei
sina bet kokias įrodinėjimo priemones.

Tačiau ir po tokio intensyvaus „baltų dėmių” tu- 
šavimo dešimtmečio galima vis dar rasti ištisus lai
kotarpius, prie kurių sisteminiai istorikų tyrinėjimai 
dar iš esmės neprisilietė. Pirmiausiai, kad ir kaip būtų 
keista, labai menkai buvo tyrinėta Pirmosios Respub
likos vidinė raida. Kiek daugiau įsigilinta į tarptauti
nę padėtį, tačiau iki dabar be tokių knygų, kurias pa
rašė G. Vaskela apie 3 dešimtmečio Lietuvos žemės 
reformą ir agrarinius santykius arba L.Mulevičiūtė 
apie to paties laikotarpio meninės kultūros raidą, yra 
labai nedaug. Tiesa, yra keletas leidėjų.dėmesio be-

5 V. Merkys. „Mintys apie istoriją ir istorikus”, p. 8
6 Plačiau teorines nuostatasnorėta formuluoti: E. 
Aleksandravičius, A. Kulakauskas. „Nuo amžių 
slenksčio. Naujausia Lietuvos XIX amžiaus istori
ografija”. Darbai ir dienos, nr. 28, 2001, p.7-31. 

laukiančių disertacijų, skirtų politinių partijų veiklai 
ir Smetonos vyriausybės politikai, o tai stiprina viltį, 
kad tyrinėti šį laikotarpį darysis patrauklus dalykas. 
Galima pastebėti, kad Sąjūdžio revoliucijos metais 
politiniame gyvenime veikusios restauracinės nuo
taikos, atspindinčios bandymus bent simboliškai at
kurti Pirmosios Respublikos institucinį paveldą, 
visiškai nebuvo palydėtos rimtų istorikų darbais. Į šį 
iššūkį buvo atsakyta tik pavieniais darbais.

Dėl visiškai suprantamų priežasčių didžiausias vi
suomeninis ir politinis slėgis istorijos mokslo ribose 
kyla naujausių laikų tematikoje. Ten, kur artimiausia 
praeitis ribojasi su dabartimi, kur herojais tampa da
barties autoritetai, istorikai neretai apskritai nenori 
kelti kojos. Nesenos grumtynės Vilniuje prie Lietu
vos Mokslų Akademijos, kurios salėje buvo minima 
A. Sniečkaus 100 metų sukaktis, parodė, jog istori
kams nėra lengva saugoti akademinį savo disciplinos 
nepriklausomumą. Apskritai, galima tarti, kad men
kas sovietmečio visuomenės, jos kultūros ir mentali
nių savybių klostymosi tyrinėjimas yra itin didelė, 
nors visai suprantama dabartinės istoriografijos pro
blema. O naujausios istorijos, prasidėjusios su Są
jūdžio revoliucija, puslapius vis dar labiau stengiasi 
užpildyti užsienio mokslininkai, o ne mūsų pačių is
torikai.

METODOLOGINIŲ ORIENTYRŲ 
PERMAINOS

Savaime aišku, kad atkūrus valstybinę nepri
klausomybę ir įtvirtinus liberalią demokratiją, 
politinės istorikų darbo sąlygos pasikeitė. Išnyko po
litinė ideologinė priežiūra, marksizmas-leninizmas 
nustojo būti privaloma kelrode žvaigžde istorijos, 
kaip ir kitų socialinių bei humanitarinių mokslų, tyri
nėjimuose. Šios jau beišsitrinančios iš mūsų humani
tarų kognityvosios atminties prievartos bruožas buvo 
bet kokio visuomenės ar kultūros reiškinio pastaty
mas ant materialinio, ekonominio pamato. Todėl 
laisvės iššūkis daugelio pastarojo dešimtmečio istori
kų buvo priimtas, atsisakant bet kokių pastangų tyri
nėti socialinės-ekonominės raidos problemas. Ši at
metimo ir psichologinės alergijos reakcija laikytina 
viena iš suprantamų, bet neigiamų mūsų istoriografi
jos tendencijų. Negalima čia iš dalies nesutikti su V. 
Merkio pastaba, jog būtume perdėm optimistai, jei 
manytume, kad istorijos metodologinės ir metodinės 
naujovės Lietuvoje adaptuojamos sklandžiai ir su 
nauda mokslui. Atvirkščiai, į paviršių kyla abejotinos 
vertės tendencijos.7 Tačiau neabejotina ir tai, kad ne 
viena intriguojanti knyga per pastaruosius kelioliką 
metų Lietuvoje pasirodė būtent dėl metodologinių 
orientyrų pasikeitimo. Kita vertus, atitolimas nuo so
cialinės istorijos tyrinėjimų gali būti aiškinamas ir 
žymiai paprastesnėmis priežastimis. Per keliasdešimt 
sovietinio režimo metų tokie istorikai, kaip J. Jurgi-

7 V. Merkys. „Mintys apie istoriją ir istorikus”, p.8 

nis, V. Merkys, L. Mulevičius, M. Jučas, A. Tyla, 
nepaprastai daug nuveikė socialinių procesų tyrinėji
muose. Šios srities istorikų darbai gerokai pralenkė 
politinės ar kultūros istorijos pažinimą. Dėl to net tie 
patys socialinės istorijos tyrinėtojai V. Merkys ar M. 
Jučas per laikotarpį po 1991 m. daugiausia darbavosi 
knygnešystės, M. Valančiaus veiklos srityse ar aiš
kinosi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės padėtį 
unijoje su Lenkija, t. y. iš dalies kompensavo jau 
minėtą atitrūkimą.

Visuomenės interesai siejasi su istoriografijos 
madomis, nors nebūtinai jas diktuoja. Atgautos ne
priklausomybės sąlygomis viešajame gyvenime ir is
toriografijoje neišvengiamai sustiprėjus nacionaliz
mo tendencijoms, atsirado rimtesnis poreikis aka
deminei šio reiškinio refleksijai. Moderniojo nacio
nalizmo istorijos problemos įsiveržė į Lietuvos praei
ties tyrimo darbus gana plačiu frontu. Nemažos 
reikšmės tam turėjo ir santykinai gausus verstinių 
knygų srautas. Vakaruose vyraujantys nacionalizmo 
konceptai, nauji socialinės istorijos, kasdienybės 
profilių, idėjų bei sąmoningumo arba mentalitetų is
torijos darbai - visa tai atliko gana stiprios intelekti
nio šoko terapijos vaidmenį. Naujosios ir lietuvių is
toriografijos opusuose vis labiau gausėja šios Vakarų 
patirties refleksijos ženklų. Jau sulaukėme knygų iš 
marginalinių lietuvių visuomenės problemų, imtasi 
šeimos, kasdienybės ir kitų anksčiau mums tolimų 
dalykų. Socialinio užsakymo ar visuomenės poreikių 
kontekste tokių istorijos savybių pažinimas gali būti 
siejamas tiek su noru sukurti bei išlaikyti distanciją 
su romantiškais-etnonacionaliniais įvaizdžiais, tiek 
su naujausiomis posovietinės, pereinamojo laikotar
pio gyvenimo aktualijomis - moralės, teisės ir nusi
kaltimo vetinamųjų aspektų skyrimu. Atrasdami Lie
tuvos istorijoje moderniosios kasdienybės epizodus 
jaunieji lietuvių istorikai neabejotinai prasitarė ir 
apie kintančio tapatumo konfigūracijas.8

* * *
Taigi, vakarietiškas humanitarinis diskursas ir 

individualėjantis, besikeičiantis lietuviškasis tapatu
mas gali būti laikomi reikšmingiausiomis aplinky
bėmis, kurios veikia naujai iškylančius mokslinius 
Lietuvos istorijos tyrinėjimų rūpesčius. Vis labiau is
torikai gręžiasi prie temų, kurios domina ne tiek in
stitucionalizuotą kolektyvą - tautą ar visuomenę, 
kiek emancipuotą asmenybę, per istorijos pažinimą 
siekiančią patenkinti labai skirtingus ir perdėm žmo
giškus interesus, tokius kaip meilės, mirties ar emo
cijų apskritai trajektorijos mūsų praeityje. Tai yra po
žymiai, kad Lietuvos istoriografija, kaip ir patys lie
tuviai vis tvirčiau vaikšto tais pačiais humanistikos 
keliais, kuriuos jau kuris laikas mina Vakarų pasaulio 
istorijos mokslas.

Egidijus Aleksandravičius

8 plačiau žiūr.: E. Aleksandravičius, A. Kulakauskas. 
„Nuo amžų slenksčio”, p.27.

GERIAUSIA DOVANA BET KOKIA PROGA 
„Akiračių” metinė prenumerata. 
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Akiračių redakcijai,
Kolektyviniame Akiračių redakcijos straipsnyje 

- „Vienos fotografijos istorija” (2003 vasario mėn.) 
Jūs rašote „lietuviškai Tory dienoraščių versijai 
pasirodžius kai kas dėl minėtos nuotraukos įdėjimo 
ėmė kaltinti įvado autorių Saulių Sužiedėlį” ir „Ta
čiau svarbiausia, iki šiol niekas negalėjo nustatyti, ką 
iš tikrųjų vaizduoja ana dienoraščiuose įdėta nuotrau
ka” (pabraukta abiejuose vietose mano. G. Pr.) Tai, 
šviesiai ir tiesiai kalbant, yra netiesa.

Tai, ką Jūs vadinate „mįsle”, nebuvo jokia „mįs
lė”, nes aš Jums (Liūtui Mockūnui ir Zenonui Reka
šiui) ją atskleidžiau ir paaiškinau prieš 10 metų San
taros-Šviesos stovykloje, sakydamas, kad nuotrauka 
vaizduoja vokietę su sūnumis po karo 1945 m. ameri
kiečių okupacinėje zonoje, kai buvo pravedamas de- 
nacifikacijos procesas. Prof. Benediktas Mačiuika tai 
tik patvirtino ir nurodė tą „nelemtą klaidą” prof. Mar
tin Gilbert’ui.

Žinoma, jūs galite teisintis, kad pamiršote, ką aš 
jums sakiau prieš dešimtį metų... Bet kaip jūs, ponu
liai, paaiškinsite, kad nežinojote ar pamiršote, kad jūs 
prieš du metus recenzavote A. Gurevičiaus sąrašus 
(apie žydų gelbėjimą Lietuvoje), knygą, kurios įvade 
11 puslapyje aiškiai rašau - „Jauna motina, dengianti 
jaunesnio berniuko akis, ne lietuvė, kaip rašoma 
žymiausio Amerikos universiteto leidyklos knygoje, 
bet vokietė... Nuotrauka daryta ne 1941 m. birželio 
gale Kaune, bet maždaug 1945 m. (...) amerikiečių 
okupacinėje zonoje Pietų Vokietijoje”.

Žinoma, ir vėl galite sakyti, kad pamiršome ką 
skaitėme ir rašėme prieš 2-3 metus... Bet Tėviškės ži
buriai Toronte praeitais metais (2002.V.28, nr. 21) ir 
geriausias Lietuvos kultūrinis žurnalas Kultūros ba
rai per tris numerius (2002 m. 6, 10 ir 11) detaliai 
aprašė tą „istoriją” bei mano ir Sauliaus Sužiedėlio 
polemiką ir dar išspausdino tą klaidinančią neva 
Kauno gete 1941 metais darytą nuotrauką, kad skai
tytojai galėtų aiškiai pamatyti ir padaryti savo išva
das.

Tai ne „kai kas”, kaip jūs rašote „ėmė kaltinti” 
Saulių Sužiedėlį, o aš. Ir ne „kaltinti”, o priekaištauti, 
kritikuoti už, paprastai kalbant, „apsižiopsojimą” ir 
neveiklumą: neleisti tai klaidinančiai nuotraukai pa
sirodyti lietuviškoje laidoje, ypač kad jis, jo pačiais 
žodžiais, abejojo tos nuotraukos autentiškumu. 
(Žiūrėkite Kultūros barus, 2002 m. nr. 10, psl. 23):

„Pamenu, kad apie nuotrauką keliskart dis
kutavome su L. Mockūnu, E. Tuskeniu ir kitais besi
dominčiais Holokausto istorija ir, kaip Procuta jau 
pažymėjo, apranga, metų laikas ir pan. nesiderina su 
1941 m. vasara Kaune”.

Prieš pusmetį tą nuotrauką su klaidinančiu paaiš
kinimu parodžiau labiausiai apdovanotam britiĮ 
užsienio reikalų korespondentui žurnalistui Robert 
Fisk (jis rašo Londono The Independent). Jo atsaky
mas: „These are American soldiers”! Būtų įdomu 
sužinoti, kokiais atvejais (atrodo jie yra labai reti) ir 
kodėl Akiračių redakcija nusprendė rašyti šią kolek
tyvinę „Vienos fotografijos istoriją”? Ir ar Akiračių 
Red. reiškia visą Redakcinę kolegiją?

Genius Procuta 
Torontas, 2003 gegužės 15 d.

Spėlioti, kad nuotrauka vaizduoja moterį, grei-. 
čiausiai vokietę, ir kad kariai joje dėvi Antrojo pa
saulinio karo amerikiečių uniformas gali kiekvienas, 
kuris atsimena karą ir pokarį. Tik tiek.

Minėtas spėliones patvirtina prof. Benedikto 
Mačiuikos nurodytas šaltinis ir pateikia daugiau spe
cifinių žinių: lavonai nuotraukoje rusų belaisvių; 
juos nužudė SS; vokiečiams civiliams į lavonus žiūrė
ti paliepė JA V 9-tos armijos amerikiečiai karininkai.

G. Procuta sako, kad nuotrauka daryta „po ka
ro ”, kai Vokietijoje buvo pravedama denacifikacija. 
Tai, mūsų nuomone, klaidingas teiginys. Dar neuž
kastų SS nužudytų belaisvių lavonų demonstravimas 
galėjo būti vykdomas dar karui nepasibaigus ar tuoj 
po karo.

Gaila, kad G. Procuta šiame laiške save patį iš 
A. Gurevičiaus sąrašų įvado cituoja ne visai sąžinin
gai: „Nuotrauka daryta ne 1941 m. birželio gale 
Kaune, bet maždaug 1945 m. (...) amerikiečių oku
pacinėje zonoje Pietų Vokietijoje ”. Neiškupiūruota 
citata turėtų būti tokia: „Nuotrauka daryta ne 1941 
m. birželio gale Kaune, bet maždaug 1945 m. rudenį 
(moteris su vyresniuoju berniuku apsirengę rudenin
iais paltais) amerikiečių okupacinėje zonoje Pietų 
Vokietijoje”. Iš citatos iškupiūruota nuoroda į 1945 
metų rudenį rodo, kad G. Procutos spėlionėse yra ne 
tik tiesos, bet ir iš esmės klaidingų tvirtinimų. Todėl 
gal nereikėtų labai kaltinti Akiračių, kad mėnraštis 
neskyrė joms deramo dėmesio.

Procuta klysta rašydamas, kad nuotrauka daryta 
pietų Vokietijoje. JAV 9-tos armijos veikimo zona 
buvo vidurinė Vokietija (Munster, Braunschweig, 
Magdeburg). Pietinę Vokietiją užėmė JA V 7-toji 
armija (žiūr. žemėlapį Dwight D. Eisenhower, Cru
sade in Europe, p. 432, 433).

Kovno Ghetto Diary išleista 1990 metais. Daug 
kas knygą skaitydamas galėjo pastebėti prieštaravi
mą tarp knygoje įdėtos nuotraukos ir jos paaiškini
mo. Tačiau neturėdamas konkretaus įrodymo anuo
met galėjai tik spėlioto, kas ir kaip čia supainiota. 
Apie minėtą nuotrauką užtikęs tikslią informaciją 
prof B. Mačiuika pasielgė korektiškai, parašydamas 
Kovno Ghetto Diary redaktoriui prof. M. Gilbert 'ui 
laišką.

Viena iš priežasčių, paskatinusių mus paskelbti 
„ Vienos fotografijos istoriją ” kaip tik ir buvo noras 
užtikrinti, kad ši klaida ateityje nebebus kartojama. 
Nes priešingu atveju tai jau būtų nebe klaida, o są
moninga klastotė - Red.

Mieli Redaktoriai,
Su malonumu ir įdomumu skaitau Akiračius jau 

senokai. Sutinku dažniausiai su viskuo. Bet pasitai
ko, kad kartais reikia reaguoti į ne visai tikslią skel
biamą informaciją.

Šiandieną noriu atkreipti jūsų dėmesį į š.m. bir
želio mėn. nr. 6 (350) išspausdintą Lietuvių Fondo 
suvažiavimo interpretavimą. Cituojate dviejų žurna
listų aprašymus. Vienas yra labai tikslus, kitas nuke
liavęs į lankas. Kad šiek tiek buvo išreikšta nepa
sitenkinimų, yra tikra tiesa.

Po 40 metų sėkmingo veikimo fondas peržiūrėjo 
savo dokumentus ir rado, kad jie yra atgyvenę ir pa
senę. Fondas kreipėsi į amerikiečius advokatus, spe
cialistus ne pelno siekiančių organizacijų reikaluose. 
Buvo pastebėta, kad fondo ARTICLES OF INCOR
PORATION buvo papildyti ar pakeisti keletą kartų 
nuo įsisteigimo. Šie dokumentai ir fondo ĮSTATAI/ 
BY-LAWS yra du skirtingi dokumentai. Pakeitimas 
ar papildymas pirmojo dokumento nepakeičia antro
jo. ĮSTATŲ pakeitimas nebuvo suvažiavime disku
tuojamas. Tas JAV LB pašalinimas iš Lietuvių Fon
do yra tik savotiškas samprotavimas ir bereikalingas 

visuomenės klaidinimas.
Žinau, kad yra nelengvas darbas peržiūrėti visą 

lietuvišką spaudą ir atitinkamai į perskaitytus straips
nius reaguoti. Pasitaiko visiems ne visai teisingai ko
mentuoti. Kviečiu šį nesklandumą atitaisyti.

Lietuvių fondo vadovybė 2003 metų suvažia
vime nesiūlė keisti ĮSTATŲ ir dabartiniai ĮSTATAI 
galioja. JAV LB turi tas pačias teises ir įsipareigoji
mus kaip ir anksčiau.

Su pagarba,
Kęstutis Ječius 

Villa Park, Il

DĖL MOTERŲ PAVARDŽIŲ
Aš visą savo esamą gyvenimą galvodavau, kaip 

lotynų kalba pasikeitė į italų kalbą. Zitos Čepaitės 
straipsnis (Akiračiai, 2003, birželis, nr. 6 (150) yra 
akivaizdus pavyzdys tokio pasikeitimo pradžios. Pir
ma, pradėkime su moterų ir mergaičių pavardžių 
priesagų atmetimu. Tam atmetimui pritariu pilnai, 
nes jau senai laikas panaikinti klasių skirtumą tarp 
vyrų ir moterų (diskriminaciją).

Antra, einant tos diskriminacijos panaikinimo 
link, suvienodinkime vyrišką ir moterišką kalbos gi
mines. Anglų kalba yra geras pavyzdys. Tas su
prastintų (simplify) lietuvių kalbos gramatiką ir žy
miai palengvintų mokiniams. Palyginant su lietuvių, 
anglų kalba gramatikos beveik neturi.

Trečia, gal iš viso pakeiskime lietuvių kalbą į 
anglų kalbos naudojimą. Mums tas būtų lengva, nes 
jau daug angliškų žodžių žinome. O lietuvių kalbą 
paliktumėm vadovėliuose tokią, kokia yra, tiems, ku
rie ateityje norėtų jos mokintis, kaip mokomės lo
tynų. Anglų kalba priimta gana plačiai (JAV, Kana
da, Anglija/Škotija, Islandija, Australija, Naujoji Ze
landija, Filipinai, Pietų Afrika, gal net kitos valstybės 
Afrikoje). Pastebėjau, kad skirtingos kalbos, kaip ir 
skirtingos tikybos, žmones skaldo. Kaip malonu lan
kytis kraštuose kur kalba ta pati. Ta pati kalba, kaip 
muzika, mus jungia.

Donatas Siliūnas 
Cashiers, North Carolina

Gerbiama Redakcija,
2003 m. birželio mėn. Akiračiuose skaitau 

apie Vilmos Miskovos vargus. Straipsnis yra „Lietu
va ir išeivija spaudos veidrodyje”. Tą aš pilnai sup
rantu ir tikiu, kad tik Lietuvoje, gal ir Lenkijoje ir 
Rusijoje, taip gali būti.

Aš norėčiau, kad vieną dieną p. Vilma pabūtų su 
vaikais namie. Dėl to pridedu S20.00 čekį. Jei galima 
būtų, prašau perduoti tiems vargšams. Jei neįmano
ma, tai lai redakcija pasilaiko už jų pastangas 
leidžiant Akiračius.

Tarp kitko mano žmonos pavardė, jau greitai bus 
50 metų, yra SKUDZINSKAS, ir tikėkite, kad dar 
nebuvo jokio vargo nei su lietuviais, nei su kitatau
čiais.

Su geriausiais linkėjimais,
Eva ir Algirdas Skudzinskas 

Baltimore, Md.

Gerbiamieji,
Ačiū Jums visiems už puikų laikraštį. Būkite 

sveiki ir darbštūs ir prašau toliau siuntinėti man labai 
įdomų leidinį.

Balys Brasauskas 
Baltimore, Md.

Ačiū, kad ir sudominate, ir prajuokinate.
Sofija Jelionienė 

Darien, II.
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