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Lapkričio 4-ąją į pirmąjį posėdį Seime susirinko 
parlamentinė tyrimo komisija, kurios tikslas - ištirti 
Lietuvą sukrėtusį skandalą dėl įtartinų Prezidentūros 
atstovų ryšių, galinčių kelti pavojų nacionaliniam 
saugumui. Komisija turės ištirti prezidento aplinkos 
įtaką Prezidentui, prezidento aplinkos ryšius su abe
jotinais asmenimis ir Prezidento pasirašytą sutartį 
(jeigu tokia yra) su Prezidento rinkimų kampanijos 
rėmėju Jurijumi Borisovu.

Pats J. Borisovas Lietuvos rytui patvirtino, jog 
tokią sutartį R.Paksas pasirašė prieš rinkimus. Sutar
tyje - 18 ar 20 punktų. 1,2 mln. litų prezidento Ro
lando Pakso rinkimų kampanijai paaukojusiam Rusi
jos karinio pramoninio komplekso atstovui J. Boriso
vui prokuratūra pirmadienį pateikė įtarimus dėl Pre
zidento šantažavimo ir atliko kratas jo namuose bei 
bendrovės „Avia Baltika” patalpose.

Diena anksčiau visuose lažybų punktuose „Ora
kulas” jau buvo galima lažintis, ar po kilusio skanda
lo atsistatydins prezidentas Rolandas Paksas. Prezi
dento galimybės išlikti poste vertinamos daug geriau 
nei jo galimas atsistatydinimas: lažybų punktuose už 
prezidento atsistatydinimą bus taikomas koeficien
tas 3,0, o už tai, kad R. Paksas liks savo poste - 1,01 
koeficientas.

Skandalas prasidėjo spalio 30 dieną, kai Seimo 
pirmininkas beveik jau atstatydinto ir į Ispaniją am
basadoriauti išsiųsto Valstybės saugumo departa
mento generalinio direktoriaus Mečio Laurinkaus 
paprašė pateikti visą turimą medžiagą apie įtarimus 
keliančio R. Pakso patarėjo nacionalinio saugumo 
klausimais Remigijaus Ačo veiklą. Saugumo šefas
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Seimo pirmininkui pateikė telefoninių pokalbių įra
šus. Po kelių valandų perklausos A. Paulauskas su
kvietė frakcijų lyderius. Buvo nuspręsta sustabdyti 
M. Laurinkaus atšaukimo procedūrą ir netikėtai, be 
jokio suderinimo Prezidento pateiktos Krašto apsau
gos ministerijos kontržvalgybos skyriaus vadovo 
Gintaro Bagdono paskyrimo procedūrą. Taip pat 
buvo nutarta lapkričio 3 dieną sušaukti neeilinį Sei
mo posėdį.

Dar tą patį vakarą A. Paulauskas nuvyko į prezi
dentūrą ir supažindino Prezidentą su susidariusia pa
dėtimi. Susipažinęs su slapta informacij, Prezidentas 
buvo priverstas sustabdyti savo patarėjo nacionalinio 
saugumo klausimams Remigijaus Ačo įgaliojimus. 
R. Ačas įtariamas per jam artimus žmones palaikan
tis ryšius su Rusijos mafijos „krikštatėviu” Anzoru 
Aksentjevu-Kikališvili, kuris Lietuvoje turi moterį, 
auginančią jų dukrą.

Prieš kelias dienas Lietuva paskelbė A. Kikali- 
švilįpersona non grata. Šis asmuo tokia persona non 
grata anksčiau paskelbtas ir Amerikoje. Be to, R. 
Ačas kaltinamas ir tuo, jog iš VSD slapto susiraši
nėjimo Prezidentui siunčiamų VSD dokumentų turi
nys po kelių dienų jau yra aptarinėjamas kontraban
dininkų ir kitų asmenų.

Toliau buvo dar gražiau.
Po kelių valandų Prezidentas net nekviestas lyg 

akis išdegęs lėkė į Lietuvos televiziją, tarsi valstybei 
būtų buvęs paskelbtas karas. „Sąmokslas”, - dreban
čiu balsu bandė gąsdinti Lietuvą Prezidentas. Be abe
jo, ne prieš Lietuvą, o prieš patį Rolandą Paksą. Taip 
Prezidentas įvertino Seimo pirmininkui Artūrui Pau
lauskui Valstybės saugumo departamento pateiktus 
pokalbių įrašus tarp Prezidento patarėjo nacionalinio 
saugumo klausimais Remigijaus Ačo ir mafijozo iš 
Rusijos A. Aksentjevo-Kikališvilio.

To dar Lietuvoje per pastaruosius 13 metų nebu
vo: virš Prezidentūros - mafijos šešėlis. Tad jeigu tai 
ir yra sąmokslas, kaip bando mus įtikinti Prezidentas, 
pagrindinis šio sąmokslo organizatorius yra pats Ro
landas Paksas. Būtent pats Prezidentas niekieno ne
verčiamas, svarbiausiu valstybės patarėju paskyrė šį 
buvusį Raseinių rajono kolchozo mechaninių dirbtu
vių vedėją, po kolchozų griūties lyg ir prekiavusį at
sarginėmis baltarusiškų traktorių dalimis.

Žvelgiant objektyviai, tai buvo pats nesupranta
miausias R. Pakso paskyrimas. Žiūrint iš arčiau, nau
jų faktų šviesoje, ir sprendžiant iš to, kad Jungtinės 
Amerikos Valstijos net R. Pakso vizito galimybę į 
Vašingtoną siejo su šiuo patarėju, galima numanyti, 
kodėl R. Paksas savo svarbiausiu patarėju pasirinko 
būtent R. Ačą. Pinigų Prezidento rinkimų kampanijai 
buvo išleista daug, daugiau nei jų kas nors galėjo 
duoti pačioje Lietuvoje. Slaptų pokalbių įrašuose 
tarp J. Borisovo ir Prezidento aplinkos atstovų reika
laujama, kad prezidentas R. Paksas vykdytų prieš 
rinkimus duotus įsipareigojimus.

Žvelgiant iš šio taško, dar labiau tampa įtartina ta 

skuba, su kuria Prezidentas Seimui pristatė naujojo 
VSD vadovo Gintaro Bagdono kandidatūrą. Ir Lietu
vos įstatymai, ir politinis korektiškumas įpareigoja 
Prezidentą kandidatūrą į VSD vadovus suderinti su 
Seimo dauguma. To nepadaryta. Ar ne todėl, kad taip 
norėta užbėgti už akių nujaučiamam R. Ačo demas
kavimui?

Spalio 31-ąją Prezidentas žengė dar vieną sun
kiai suvokiamą žingsnį. Jis išsikvietė kariuomenės 
vadą generolą majorą Joną Kronkaitį ir paprašė jo už
tikrinti, kad kariuomenė nesikištų į kilusį skandalą 
dėl galimų Prezidento aplinkos ryšių su tarptautiniais 
nusikaltėliais. Praktiškai tai reiškė, jog R. Paksui iš. 
tiesų ėmė vaidentis perversmas.

Lapkričio 4 dieną prokuratūros atliktos kratos 
Jurijui Borisovui, prezidento Rolando Pakso rinkimų 
kampanijos rėmėjui, priklausančiose patalpose davė 
rezultatų. „Taip, jos buvo rezultatyvios. Buvo paim
tas tam tikras kiekis dokumentų, kitokių objektų, bet 
kratų turinio tikrai kol kas komentuoti negalime”, - 
sakė generalinio prokuroro pavaduotojas Gintaras 
Jasaitis.

Tuo metu, kai vyko kratos, Seime dar tęsėsi neei
linis Seimo posėdis. Seimo vadovas A. Paulauskas 
pareiškė, jog Prezidentas tapo pažeidžiamas ir para
gino Seimą padėti šalies vadovui ir Lietuvai apsiva
lyti. Seime kalbėjęs VSD generalinis direktorius M. 
Laurinkus informavo, kad lapkričio 3-ąją Seimo na
riams pateikti operatyviniai telefono pokalbių įrašai 
yra tik nedidelė dalis operatyviniu būdu gautos infor
macijos: „Mes turime 2 tūkstančius įrašų, jie visi yra 
sankcionuoti. Sankcionavimo tvarką ir pagrindą gali 
patikrinti bet kuri Seimo sudaryta komisija”.

Be to, M. Laurinkus pareiškė, kad prezidentui R. 
Paksui jis ne kartą teikė informaciją apie jo svarbiau
sio patarėjo R. Ačo nepatikimumą, bet Prezidentas 
vengė imtis kokių nors priemonių. „Aš žinojau, kaip 
man bendrauti su prezidentu Valdu Adamkumi. 
Buvo savaime suprantamas pasitikėjimas - viską kal
bi, viskas atvirai. Bendraujant su R. Paksu šito jau 
nebebuvo ir bendravimo būdą aš turėjau formalizuoti 
- kaip numatyta slapto susirašinėjimo metu”, - teigė 
M. Laurinkus. Čia pat jis retoriškai klausė, kaip ga
lėjo atsitikti, kad slapto susirašinėjimo dokumentai 
pateko į pašalinių rankas per pažįstamus ir pažįs
tamas: „Informacija, atėjusi slapto susirašinėjimo 
kanalu, patenka pas kitus - tai jau yra nusikaltimas”.

Kaip žinoma, kai kuriuos slaptus VSD doku
mentus, operatyvinėmis priemonėmis įrašytus pokal
bių metu vienas iš Prezidento patarėjų aptarinėjo su 
tarp banditų, aukštų politikų ir valdininkų nuolat be
sisukiojančia buvusia stomatologe iš Kauno Renata 
Smailyte. „Kaip visa tai vyksta ir kodėl? Kaip man 
dar surasti kelią ateiti pas Prezidentą, - per kanaliza
ciją, per vamzdį įlįsti, jeigu nėra pasitikėjimo” - 
klausė M. Laurinkus.

(tęsinys sekančiame psl.)
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imigracijos banga Amerikos komunistai sulaukė žy
maus pastiprinimo. Ten, kur tautinis jausmas ir meilė 
savo tėvynei, jos idealams, jos istorijai yra sunaikin
tas arba bent nestiprus, ten palankią dirvą atranda 
komunistinės idėjos.

KOMUNISTAI IŠ LIETUVOS AMERIKOJE
Tokiu pavadinimu straipsnį Lietuvos aide (2003 

m. liepos 28 d.) paskelbė Ona Voverienė, save titu
luojanti profesore. Tame straipsnyje gerokai nuo gy
venimo atsilikusi profesorė dar vis kovoja su Ameri
kos lietuviais komunistais, net nepagalvodama, kad 
tokio reiškinio Amerikos lietuvių tarpe nerasi net su 
padidinamu stiklu. Tuo tarpu vargšę profesorę vis dar 
gąsdina komunizmo laimėjimai Amerikos lietuvių 
tarpe. Ji rašo:

Matyt, pats didžiausias Amerikos lietuvių komu
nistų laimėjimas - tai „Santaros-Šviesos ” sužvejoji- 
mas savo tinklais.

„Santara-Šviesa (kurta Amerikoje 1957 metais 
liberalų inteligentų, leido žurnalus „Metmenys” ir 
„Akiračius”, kuriuose jau nuo septintojo dešimtme
čio propagavo Lietuvos atkūrimo beviltiškumą, pasi
sakė už lietuviškumą, jo formą be turinio. Todėl, kai 
Amerikos komunistai savo pagrindiniu programiniu 
uždaviniu paskelbė taikų sambūvį su sovietine Lietu
va kultūros srityje, jiems ši idėja pasirodė patraukli. 
Jie buvo santūresni negu komunistai, aršiai kovoję su 
Lietuvos patriotais ir jų organizacijomis, bet laikui 
bėgant ir „Santaros-Šviesos ” nariai persiėmė komu
nistine neapykantos retorika, patys pradėjo kovoti su 
antikomunizmu, antibolševizmu, nacionalizmu.

Ne tik „Santaros-Šviesos”, Akiračių bei Met
menų šmėklos ir vaiduokliai kankina gerbiamą pro
fesorę. Naktimis jai, atrodo, sapnuojasi dar blogesnė 
ateitis:

Neabejoju, kad su naująja, trečiąja ekonominės

RUSIJOS...
(atkelta iš 1-mo psl.)
VSD vadovo teigimu, dėl nenormalių santykių ne
maža kaltės dalis tenka Prezidento patarėjui R. Ačui, 
kurio bendravimo stilius jam pasirodęs apskritai ne
priimtinas.

R. Ačo požiūrį M. Laurinkus iliustravo jau 
skelbtomis citatomis iš telefoninių pokalbių su vers
lininke R. Smailyte, kai buvo užsiminta, kad M. Lau
rinkui ne taip lengva patekti į prezidentūrą, nes „čia 
ne pereinamas kiemas”. M. Laurinkaus teigimu, ir 
kai kurių kitų Prezidento patarėjų pavedimai, pavyz
džiui, ištirti „agresyvaus pobūdžio procesus per 
„auksinių svogūnų” įteikimo ceremoniją arba nusta
tyti, kas organizuoja reklaminius straipsnius prieš 
Prezidentą, liudija, kad ne visi Prezidentūros parei
gūnai gerai suvokia VSD funkcijas.

Į skandalo sūkurį pateko ir daugiau pareigūnų. 
Buvo užfiksuota, jog Valstybės sienos apsaugos tar
nybos (VSA) vadas generolas Algimantas Songaila 
lankėsi A. Kikališvili bute kartu su R. Smailyte.

Kilus skandalui dėl galimų Prezidento aplinkos 
ryšių su tarptautiniais nusikaltėliais, bene pirmą kartą 
per 14 metų Užsienio reikalų ministerija buvo pri-
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Amerikos lietuvių padėtis, kaip matome, profe
soriškai tragiška. Ir vis dar blogėja... Ir niekas dėl to 
nesijaudina, išskyrus gerbiamą profesorę.

Linkime sėkmės ant donkichotiško žirgo į kovą 
prieš „Santarą”, Metmenis, Akiračius ir kitus komu
nistų malūnus išjojusiai profesorei Voverienei...

SEIMŪNŲ ŽAIDIMAI UŽ MOKESČIŲ 
MOKĖTOJŲ PINIGUS

Skandalas R. Pakso prezidentūroje nukreipė 
spaudos dėmesį nuo kai kurių „naujosios nomenkla
tūros” išdaigų. Tokių, kaip seimūnų noras pažaisti 
šachmatais. Paprastas pilietis tokiu atveju susiranda 
žaidimo partnerį ir atsisėdęs prie lentos stumdo bokš
tus ar jodinėja žirgu, grasindamas varžovo karalienei 
ir karaliui. Tačiau padėtis tampa daug sudėtingesnė, 
kai pažaisti užsimano koks nors Lietuvos Respubli
kos seimūnas.

BNS žinių agentūra 2003 spalio mėn. 29 d. pra
nešė:

Seimo valdyba nusprendė komandiruoti Seimo 
socialdemokratą Julių Sabatauską žaisti šachmatais 
į Berlyną. Pasak Seimo pirmininko pavaduotojo so
cialliberalo Artūro Skardžiaus, ši kelionė prisidės 
prie tarpparlamentinių ryšių plėtojimo.

„Komandiruoti nusprendėme, nes tai politikų 
turnyras. Manau, šachmatų turnyras pasitarnaus 
dvišaliams tarpparlamentiniams ryšiams”, - BNS 
sakė A. Skardžius.

Tuo tarpu opozicinės Centro ir liberalų frakcijos 
ir Seimo valdybos narys Gintaras Steponavičius ma
no, jog tokio pobūdžio komandiruotės yra valstybės 
lėšų švaistymas. „Ši kelionė turi menką sąsają su Sei
mo nario kaip įstatymų leidėjo funkcija ”, - pabrėžė 
G. Steponavičius.

Pats šachmatais mėgstantis žaisti J. Sabatauskas 

versta parengti užsienyje reziduojantiems Lietuvos 
ambasadoriams instrukciją, kurioje išdėstoma oficia
li šalies pozicija.

Lietuvos vadovui pasiųstas signalas ir iš Baltųjų 
rūmų. Vašingtonas tikisi, jog prezidentas Rolandas 
Paksas dabar elgsis maksimaliai skaidriai ir aiškiai 
atsakys į visus daugeliui politikų bei visuomenei ne
rimą keliančius klausimus. Tokius nedviprasmiškus 
Jungtinių Valstijų signalus diplomatiniais kanalais 
yra gavęs R. Paksas. Dienraščio Lietuvos rytas šalti
nių teigimu, Vašingtono pareigūnų reakcija į Lietu
voje kilusį skandalą stebina tuo, jog amerikiečiai, at
rodo, iš anksto būtų laukę šių įvykių.

Bet Prezidentas pasirinko aklos gynybos taktiką. 
Jis neatsiribojo nei nuo R. Ačo, nei nuo jį rusiškais 
keiksmažodžiais dergiančio finansinio rėmėjo J. Bo
risovo (tai sužinota iš slaptų pokalbių įrašų). R. Pak
sas ir toliau kaltino kitus. Tai jis padarė dar vienoje 
kalboje per televiziją. R. Pakso įsitikinimu, taip prie
šinamasi naujo VSD vadovo skyrimui ir kerštaujama 
už jo principingą kovą su korupcija.

Skandalas tęsiasi. Seimo komsija savo išvadas 
turi pateikti iki gruodžio 1-osios.

Rimvydas Valatka
Vilnius, 2003.XI.5
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BNS teigė, jog lapkričio 8 dieną Berlyne rengiamame 
turnyre dalyvaus daug žymių Vokietijos politikų.

Seimo kanceliarijos Finansų departamento duo
menimis, šiais metais Seimo narių kelionėms iš viso 
jau išleista daugiau kaip 1,7 mln. litų.

Kodėl socialdemokratų partijos seimūno norus 
už mokesčių mokėtojų pinigus pažaisti Berlyne pa
teisina kito valdančiosios koalicijos partnerio - 
socialliberalų - atstovas, atspėti nesunku. Kai kada 
nors kokiam socialliberalui užeis nenumaldomas no
ras už mokesčių mokėtojų pinigus kur nors pasiva
žinėti, socialdemokratai atsilygins tuo pačiu.

Seimo opozicijos atstovams už mokesčių mokė
tojų pinigus šachmatais pažaisti daug sunkiau. Tru
putį anksčiau į tą patį šachmatų turnyrą nuvažiuoti už 
mokesčių mokėtojų pinigus buvo sumanęs ir konser
vatorių seimūnas Vytautas Landsbergis. Tačiau jam 
Seimo valdyba pinigų šachmatinei kelionei neskyrė. 
Ir nežinia kodėl. Ar Seimo valdyba mano, kad Saba- 
taičio pasivažinėjimas Lietuvai naudingesnis todėl, 
kad jis Vakarų politikų tarpe geriau žinomas už 
Landsbergį, ar kad jis geresnis šachmatininkas?

Lietuvos mokesčių mokėtojams linkime nepa
miršti mėgėjų už svetimus pinigus pasivažinėti po 
pasaulį per sekančius seimo rinkimus...

RADIJO BANGŲ FABRIKAS
Jadvyga Damušienė Drauge (2003 m. spalio 22 

d.) prašo išeivijos paramos Prisikėlimo bažnyčiai 
Kaune užbaigti. Ji rašo:

1941 m. atėję naciai bažnyčią panaudojo popie
riaus sandėliavimui, o grįžę 1944 m. sovietai bažny
čioje įsteigė radijo bangų fabriką, „pagražino” jos 
erdvę masyvinėmis betono perdangomis ir ant bažny
čios bokšto, vietoj kryžiaus, iškėlė radijo įmonės žen
klą „Banga

Jeigu iš tikrųjų būtų buvę taip, kaip rašo gerb. J. 
Damušienė, tai reikėtų ne bažnyčią atstatyti, o atkurti 
joje buvusį fabriką ir paversti jį technikos muziejumi. 
Tokio stebuklo pasižiūrėti atvažiavę turistai paliktų 
tiek pelno, kad jo užtektų kelioms Prisikėlimo bažny-
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čioms pastatyti. Nes fabriko, gaminančio radijo ban
gas, niekur kitur jūs nerasite. Šitoks technikos ste
buklas Lietuvą išgarsintų visame pasaulyje.

LENKAI - GERI KAIMYNAI
Veidas (2003 m. spalio 23 d.) paskelbė apklausą, 

kurioje apklausos dalyviai buvo prašomi įvertinti 
geriausius Lietuvos kaimynus.

Ten rašoma:

Geriausia kaimyne laikoma Latvija, kurią tokia 
pavadino 30,6proc., piliečių, antroje vietoje atsidūrė 
Lenkija (27proc. teigiamai vertinančiųjų).

Pirmoje vietoje esanti Latvija - jokia naujiena. 
Tačiau tai, kad šiandieną lietuvio sąmonėje Lenkija 
stovi vienoje gretoje su Latvija, geriausiai rodo, ko
kie dideli ir teigiami poslinkiai plėtojantis valstybių 
santykiams [vyko per nepriklausomybės metus. Gali
ma drąsiai teigti, jog šie visuomenės apklausos rezul
tatai yra pati geriausia dovana Lietuvos ir Lenkijos 
politikams, kurie netrukus, kitų metų balandžio 26- 
ąją, minės istorinės sutarties dėl draugystės ir kaimy
ninio bendradarbiavimo pasirašymo dešimtmetį. Jų 
darbai ir pastangos sutaikyti dviejų senų kaimynių 
piliečius nenuėjo veltui.

O juk dar taip neseniai Lenkija Lietuvoje būva 
suvokiama kaip kone didžiausia priešė. Tačiau prezi
dentų Lecho Walęsos ir Algirdo Brazausko pradėtas 
darbas, vėliau, 1996-1997-aisiais, peraugęs į Lietu
vos ir Lenkijos strateginę partnerystę, kurią sutvirti
no ir išplėtojo prezidentai Aleksandras Kwasniews
kis, A. Brazauskas ir Valdas Adamkus, nenuėjo vel
tui. Jie geriausiai parodė, kad tai, ką politikai kadai
se sugadino, politikai gali ir ištaisyti. O žmonės abie
jose sienos pusėse tą įvertino. Tą geriausiai parodo 
faktas, kad palankiausiai (29,4 proc.) Lenkiją vertina 
jaunimas — 18, 25 metų žmonės, kurie užaugo ir 
brendo matydami vis gerėjančius abiejų valstybių 
santykius, Varšuvos pagalbą Vilniui stojant į NATO 
ir bendrą kelią į Europos Sąjungą.

Spalio mėn. pabaigoje Lietuvos prezidentūroje 
kilęs skandalas susilaukė plataus atgarsio ir Lenkijos 
spaudoje. „Maskvos čiaupai”, „Rūkas virš Lietu
vos” - tokiomis antraštėmis pagrindiniai Lenkijos 
dienraščiai informavo skaitytojus apie įvykius Lietu
voje. Lietuvos rytas (2003 m. lapkričio 13 d.) rašo:

Išsamų komentarą įvykiams Lietuvoje skyrė ir 
populiarus Lenkijos savaitraštis „Polityka”, kuris 
rašo, jog „iš aferos, kuri supa Prezidentą R. Paksą, 
išplaukia rimti įspėjimai ir lenkams ”.

Pasak savaitraščio, „Lietuva - tai gardus kąsne
lis, kadangi „Baltijos tigro” ekonomika ir toliau 
sparčiai auga ”.

„ Vien per pastaruosius trejus metus B VP vienam 
šalies gyventojui čia šoktelėjo nuo 3 tūkt. iki 3,66 
tūkst. JA V dolerių.

Be to, Lietuva greitai taps NATO ir ES nare, to
dėl nieko nuostabaus, kad Prezidentą R. Paksą supa 
žmonės, susiję su Rusijos mafija, o ši bando pasiekti 
ir patį Prezidentą ”, - rašo „Polityka ”.

Savaitraštis atkreipia dėmesį į du faktus - „iš 
vienos pusės yra Prezidentas, kuris faktiškai neturi 
politinio užnugario, iš kitos pusės - patyręs politikas, 
susijęs su dešiniųjų opozicija, - Valstybės saugumo 
departamento vadovas Mečys Laurinkus ”.

„Šie abu faktai sudaro labai pavojingą kombina
ciją, kuri tikriausiai neskatina Vakarų investuotojų 
skubėti stiprinti bendradarbiavimo su nepriklausoma 
Lietuva ”, - teigia „Polityka

Tai, kas vyksta Lietuvoje, yra svarbios pamokos 
ir Lenkijai.

„Pirmoji pamoka - į politinės valdžios viršūnes 
iškopę nepatyrę ir nepatikrinti ilgalaikėje politinėje 
veikloje žmonės susilpnina, o gal ir naikina šalies 
sistemos atsparumą vidaus ir užsienio pavojams ”, - 
teigia „Polityka ”.

Pasak savaitraščio, antroji pamoka - „ant ko
munizmo griuvėsių išaugusioms naujoms demokrati
joms visada gresia suinteresuotų valstybių siekis be 
karinio įsiveržimo perimti politinę ir ekonominę kon
trolę ”.

Į pavojus Lietuvai iš Rytų turėtų atkreipti dėmesį 
ir Pakso gerbėjai išeivijoje, kurie iki šiol tik liaupsino 
jo pasiaukojimą tautinėms vertybėms ir menkino 
Saugumo departamento vadovo paviešintą medžia
gą-

APIE ŽMONAS IR MEILUŽES
Dėl neaiškių kai kurių prezidentūros darbuotojų 

ryšių su Rusijos nusikalstamo pasaulio atstovais kilęs 
skandalas turėtų būti ypatingai nemalonus nuolati
niam ir nepavargstančiam prez. Rolando Pakso ger
bėjui ir garbintojui išeivijos spaudoje Broniui Nai
niui. Štai ką jis rašė Drauge (2003 m. spalio 8 d.) po 
prez. R. Pakso apsilankymo pas Popiežių:

Per Rolando Pakso prezidentavimo pusmetį jau 
pradėjo ryškėti ir jo Lietuvai vadovavimo kryptis. 
Lietuva vystoma kaip tautinė valstybė, kurios svar
biausios atramos yra lietuvių tauta, šeima, Bažnyčia. 
Per paskutiniuosius penkerius metus iš Prezidentū
ros labai garsiai skambėjęs pilietinės visuomenės 
maršas pritilo, nors tai nereiškia, kad ši, valstybės 
atžvilgiu taip pat labai svarbi, vertybė Pakso aplin
koje dingo. Ne, ji yra, ir ne kartą prezidento primin
ta, tačiau ji jau įgyja matomą pusiausvyrą su kitomis 
jo puoselėjamomis vertybėmis, tarp kurių yra ir šei
ma, išskirtiną dėmesį patyrusi popiežiaus asmenyje. 
Ir tik pasveikinti reikia mūsų valstybės vadovą, kad 
jis iš padrikusių, suirusių šeimų maišatyje skęstan
čios Lietuvos, pasistengė popiežių supažindinti su ki
tokia šeima, darnia ir pavyzdine, beje, net ne valsty
bės iždo, bet savo lėšomis ją ten nuskraidinęs. Ar tai 
ne puikus, valstybiniu lygiu parodytas, šeimų vienin
gumo pavyzdys.

Šią Prezidento panegiriką rašydamas B. Nainys, 
žinoma, nenujautė, kad netrukus Prezidentūrą su
drebins demokratinės Lietuvos istorijoje didžiausias 
politinis ir moralinis skandalas. Tačiau jei būtų ma
žiau garbinęs naująjį Ekscelenciją, o atidžiau stebė
jęs „bulvarinę” spaudą, galbūt būtų pastebėjęs, 
kaip vienas „naujai iškeptas” jo patarėjas ten gyrėsi 
turįs ir žmoną, ir meilužę, ir meilužės pagimdytą 
dukterį. Ir kad daugiau laiko praleidžia su meiluže, 
negu su žmona. Ir kad visa „išplėstinės šeimos” triju
lė tokia padėtimi yra patenkinta. O jei mūsų atmintis 
nešlubuoja, tai šitokios „vieningos šeimos” savinin
kas buvo Jo Ekscelencijos patarėjas ... jaunimo rei
kalams.

Ką gi, visai neblogas pavyzdys „suirusių šeimų 
maišatyje skęstančiam” Lietuvos jaunimui...

AR NE PER ANKSTYVAS DŽIAUGSMAS?
B. Nainys - toli gražu ne vienintelis, kurį apža

vėjo naujojo Prezidento gražūs žodžiai. Štai 2003 m. 
spalio 15-tos dienos Drauge, laiške Lietuvos Res
publikos Prezidentui, džiaugsmą ir susižavėjimą jo 
gražiais žodžiais reiškia JAV lietuvių bendruomenės

Religinių reikalų tarybos pirmininkė Sės. Margarita 
Bareikaitė:

JAV Lietuvių Bendruomenės Religinių reikalų 
taryba su dideliu džiaugsmu bei susidomėjimu pasiti
ko žinią, kad Jūs darote rimtus žygius gelbėti Lietu
vos jaunimo dorovę. Tai tikrai sveikintinas užmojis. 
Lietuvos vardas kilniau nuskambės per visą pasaulį, 
jei mūsų jaunimas augs ne vien proto šviesumu, bet 
drauge širdies kilnumu su entuziazmu dirbti Dievo ir 
žmogaus gerovei. (...)

Tikime, kad Jūsų susitikimas su popiežiumi Jonu 
Paulium II suteiks Jums įkvėpimo ir stiprybės šiame 
gerame darbe. Šventojo Tėvo rūpestis jaunimu ir jo 
ateitimi yra pastovus ir nuolatinis.

Dievo palaima telydi Jus.

Kol kas Prezidentą, atrodo, lydi ne Dievo, o tik 
Lenos Lolišvili palaima. Dievas turbūt kantresnis, 
laukia ne gražių žodžių, o darbų...

SUSITIKIMAS SU POPIEŽIUMI NEPADARO 
ASMENS ŠVENTUOJU

Taip Drauge (2003 m. lapkričio 4 d.) rašo laik
raščio redaktorė Danutė Bindokienė. Jos nuomonė 
apie prezidentūrą ištikusį skandalą labai skiriasi nuo 
ką tik cituotų entuziazmo proveržių:

Praeitin nugrimzdo ir klausimai, kur kandidatas 
Paksas atrado neišsemiamą lėšų šaltinį savo rinkimi
nei kampanijai finansuoti, ir subruzdimas, kai jis, vos 
įkėlęs koją į Prezidentūrą, prisipažino tikįs aiškia
regės patarimais... Dabar R. Paksas vadinamas pa
triotu ir džiaugiamasi jo maloniu susitikimu Vatikane 
(kažin, ar vienas pasimatymas su popiežium jau pa
daro asmenį šventuoju). (...)

Tai kaip su tuo kandidato Pakso rinkimų rėmėju 
Jurijum Borisovu, kuriam Generalinė prokuratūra 
jau pateikė įtarimus? Kaip su valstybinio saugumo 
patarėju Remigijum Aču, kurio įgaliojimus preziden
tas sustabdė? Kaip su ligšioliniu VSD gen. direkto
riumi Mečiu Laurinkumi, kuris jau buvo pasiruošęs 
vykti ambasadoriumi į Ispaniją? Kodėl M. Laurin
kus, pradžioje ambasadoriaus vietos kratęsis, paga
liau sutiko?

TARK „SUDIE“ 
ROLANDUI 
FAKSUI!

2003 m. lapkričio mėn. 3

3



LIETUVOS GYVENIMAS

SMURTAS
Apie tai, kad šeimose vyksta muštynės, kad 

smurtautojas dažniausiai būna vyras, o nukentėjusieji 
- moterys ir vaikai, niekada nebuvo nei didelė nau
jiena, nei didelė paslaptis. Tačiau labai ilgai Lietuvo
je ši situacija nebuvo ir problema, nes visiems, net 
mušamoms moterims, dažnai atrodė, kad taip turi 
būti. „Muša, vadinasi myli” - ši slaviška patarlė buvo 
nesunkiai perimta ir sklandžiai pritaikyta užguitos 
moters patirčiai apibūdinti. Žinoma, ne visose šei
mose meilė žmonai būdavo parodoma mėlyne pasta
rosios paakyje, tačiau tai nuo senovės buvo, o ir da
bar tebėra toleruojamas elgesio modelis. Dar Žemai
tės pastebėtas ir į vieną iškalbingą sakinį - malei, bo
ba, o tuoj gauni į snukį - sutelpantis vyrų ir moterų 
santykių apibūdinimas net šiandien, pasikeitus dau
geliui socialinių ir ekonominių aplinkybių, neprarado 
savo svarbos. Žmonų mušimas, plūdimas, ūdijimas ir 
niekinimas bene giliausiai įsišaknijusi tradicija, ku
rios nepaveikė, nuo Žemaitės laikų skaičiuojant, nei 
du karai, nei kelios okupacijos, nei dvi nepriklau
somybės.

Su smurtu dažniau taikstomas! nei kovojama - 
taikstosi aukos, kurios dažnai neįsivaizduoja savo 
gyvenimo be vyro - geriau mušama, negu vieniša. 
Taikstosi, o gal net palaiko viešoji nuomonė, pagal 
kurią šeima yra didžiausia vertybė, nutylint tas aukas 
ir kančias, kurias moterys neretai patiria, kad bent 
šioks toks šeimos židinys rusentų.

TYRIMAI
Nuo 1992-93 m. pavieniui pasigirdusių ir gana 

nedrąsių feminisčių raginimų atkreipti dėmesį į 
smurtą prieš moteris nueitas gana ilgas kelias ta pras
me, jog kadaise pašaipiai sutikti klausimai dabar imti 
analizuoti su deramu rimtumu. Per pastarąjį penkme
tį atlikta keletas apklausų ir tyrimų, padėjusių aki
vaizdžiai pamatyti, kad smurtas prieš moterį nėra pa
vienių asmenų vaizduotės vaisius. 1997 m. vykdytas 
viktimologinis tyrimas atskleidė, kad 63,3 pro
cento Lietuvos moterų nuo tada, kai joms suėjo 16 
metų, bent kartą patyrė fizinį, seksualinį vyrų smurtą 
ar grasinimus.

Jungtinių tautų plėtros fondo remiamos moterų 
švietimo kampanijos „Gyvenimas be prievartos” 
2001 - 2002 m. atlikto tyrimo duomenimis, psicholo
ginį smurtą šeimoje yra patyrę 82 proc. apklaustų vy
resnių nei 16 m. moterų, fizinę prievartą - 35%. 
2001 metų pabaigoje „Baltijos tyrimai” atliko viešo
sios nuomonės apklausą dėl smurto prieš moteris. 
54 procentai respondentų buvo įsitikinę, kad kalti vy
rai, ir tik 9 procentai kaltino pačias moteris. Kaip 
priežastys, kurios skatina smurtauti, buvo įvardinti 
alkoholizmas ir narkomanija (77%), nedarbas (52%), 
bloga ekonominė būklė (45%), netinkamas auklėji
mas (38%), išsilavinimo stoka (31%).

Policijos duomenimis, Lietuvoje per metus užre
gistruojama maždaug 50 tūkst. iškvietimų dėl šeimy
ninių konfliktų. O statistika rodo, kad maždaug dvie
jų trečdalių skyrybų priežastis yra fizinis ir psicholo
ginis smurtas prieš moterį.

ATSARGIAI - ŠEIMA
Kaip prieš kelis dešimtmečius Vakaruose, taip 

dabar Lietuvoje, pamažu prieinama prie išvados, kad 
namai, ilgą laiką laikyti vienintele tikra moters vieta, 
kartu yra ir pati nesaugiausia vieta. Kriminologė B. 
Palavinskienė ir teisininkė S. Vidrickaitė prieš porą 
metų atliko tyrimą, kuriuo siekė išsiaiškinti smurto 
prieš moteris paplitimą ir nustatyti, kokio pobūdžio

TARP KUMŠČIO

fizinė ar seksualinė žala buvo padaryta nukentė
jusioms. Standartizuoto interviu metodu jos apklausė 
280 moterų, kurios kreipėsi į teismo ekspertus dėl 
įvairaus pobūdžio sužalojimų. Didžiąją smurtą pa
tyrusių moterų dalį (59,5%) sudarė ištekėjusios mo
terys su viduriniu išsilavinimu ir gyvenančios did
miestyje. Žinoma, šis tyrimas neapima visos Lie
tuvos, nėra reprezentatyvus, kaip pasakytų socio
logai, tačiau įsišaknijusį mitą, jog daugiausia smur
taujama tamsiame prasigėrusiame kaime, šiek tiek iš
klibina. Tiesa, buvo apklaustos tik tos moterys, ku
rios pačios kreipėsi į medikus, antra tiek, o gal ir dau
giau, yra tokių, kurios niekur pagalbos neieško - arba 
slepia savo problemą, arba prie mušimų yra tiek pri- 
pratusios, jog nebekreipia į tai dėmesio. Kitas daly
kas, kurį apnuogino minėtas tyrimas - kad net du 
trečdaliai nukentėjusiųjų smurtą patyrė namuose. 
Dažniausi smurtautojai - sutuoktiniai, buvę sutuok
tiniai arba sugyventiniai. Visi šie faktai leidžia daryti 
apytikrę, bet įtikinamą išvadą - šeima moteriai yra 
padidintos rizikos zona. „Smurtas šeimoje nėra pri
vatus reikalas,” - savo pasisakymuose teigia viena 
aktyviausių moters teisių gynėjų, Seimo narė G. Pur- 
vaneckienė.

TEISINĖ SMURTO SAMPRATA
Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia smurtą, 

tačiau nėra specialiiĮ teisinių normų, numatančių at
sakomybę už šeiminį smurtą, kurį dažniausiai ir pati
ria moterys bei vaikai. Nėra kaupiami statistiniai 
duomenys apie smurto dydį pagal lytį ir tendencijas. 
Nėra aiškios duomenų rinkimo metodikos apie smur
to šeimoje atvejus, nukentėjusius nuo smurto ir pan. 
Smurtautojas paprastai baudžiamas, kai auka patiria 
sunkų kūno sužalojimą arba miršta. Tačiau, kaip 
rodo B. Palavinskienės ir S. Vidrickaitės tyrimas, 
daugiau nei aštuoniasdešimt procentų moterų patyrė 
lengvus kūno sužalojimus, nesukėlusius sveikatos 
sutrikimų. Tokiais atvejais byla keliama tik tada, kai 
yra nukentėjusiosios skundas ar pareiškimas. Tai 
reiškia, jog moterims pačioms reikia rodyti iniciaty
vą, kad smurtautojas būtų nubaustas. Dažnai nutinka 
taip, kad nukentėjusios, kurios kreipiasi į teismą, po 
kurio laiko atsiima pareiškimus, iš baimės ar dėl kitų 
priežasčių nusprendusios atleisti smurtautojui. Pasta
ruoju metu net patys teisininkai ima kalbėti apie tai, 
jog dabar egzistuojanti kreipimosi į teismą su priva
čiu kaltinimu dėl tyčinio lengvo kūno sužalojimo 
tvarka nėra priimtina, kai kalbama apie šeimyninį 
smurtą ir manoma, kad su šiuo reiškiniu būtų galima 
daug efektyviau kovoti, jei baudžiamoji byla galėtų 
būti keliama, paaiškėjus šeimyninio smurto faktui. 
Dabar praktika yra tokia - jeigu auka pati nesiskun
džia, teisėsaugos institucijos šios problemos nespren
džia, kol nesulaukiama tos dienos, kada muštynės 
perauga į tikrą bylą, kurią galima kvalifikuoti kaip 
sunkų kūno sužalojimą ar nužudymą. Prieš penketą 
metų visus sukrėtė L. Skerbedienės nužudymo istori
ja. Dabar jau panaikintos Valdymo reformų ministe
rijos tarnautoja ilgą laiką kentė sutuoktinio smurtą, 
kol vieną dieną buvo mirtinai subadyta peiliu. Teis
mo metu vyras aiškino įsiutęs dėl to, kad žmona ty
čiojosi ir priekaištavo, jog šis mažai uždirba. Byla 
patraukė žiniasklaidos dėmesį ir paskatino visuome
nę prabilti apie smurtą šeimoje ne vien kaip apie pa
vienius asocialių šeimų konfliktus, bet kaip apie gana 
paplitusį reiškinį, kurį svarbu tirti ir prieš kurį būtina 
kovoti. Tyrimas, reiškinio analizė ir jo aptarimai

IR ĮSTATYMO
vykdomi jau geras penkmetis ir yra gana sėkmingi - 
rašomi moksliniai darbai, rengiamos sociologinės 
apklausos bei apžvalgos, vedamos informacinės 
kampanijos, tačiau toje srityje, kuri vadinasi kova 
prieš smurtą ir reali pagalba nukentėjusiajai, pastebi
mi tik menkučiai pokyčiai.

TARPTAUTINĖS INICIATYVOS
Tokia padėtis, kai problema diagnozuota, jos dy

dis visiems puikiai žinomas, tačiau sprendimo ne
randama, pernelyg užsitęsė. Įvairios tarptautinės in
stitucijos Lietuvos politikams nuolat primena apie 
mušamas moteris ir ragina imtis konkrečių veiksmų, 
kad smurtautojai būtų sutramdyti. Jungtinių tautų 
moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas, 
apsvarstęs Lietuvos periodines ataskaitas, išsakė 
susirūpinimą dėl smurto prieš moteris, ypač šeimoje, 
ir rekomendavo Lietuvos Respublikos Vyriausybei 
parengti specialų įstatymą, draudžiantį smurtą šei
moje, užtikrinantį šeimos apsaugos ir smurtautojų 
izoliavimo tvarką bei teisinę pagalbą ir prieglobstį 
aukoms. Į šias rekomendacijas buvo atsižvelgta su
darant Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių 
2003-2004 m. programą. Į ją įtraukta ir viena iš JT 
rekomenduotų nuostatų - sudaryti teisines galimybes 
izoliuoti smurtautojus nuo nukentėjusios šeimos. Ši 
nuostata pagal programą turėtų būti įgyvendinta jau 
šiais metais, tačiau tik dabar Teisingumo ministerijos 
Teisėkūros ir viešosios teisės departamentas pradėjo 
rengti Baudžiamojo proceso pataisų projektą, kuris 
leistų smurtautoją uždaryti į areštinę, kol vyks iki
teisminis tyrimas. Kai projektas bus parengtas, jį 
svarstys Vyriausybė, vėliau - Seimas. Turint omeny
je, kad kitais metais vyks rinkimai į Seimą, beveik 
galima lažintis, kad toks vyriją tramdantis projektas 
bus ilgam kur nors nukištas.

PAGALBA SMURTO AUKOMS
Laikraščių skaitytojus kartkartėmis sukrečia is

torijos apie motinas su septyniais ar penkiais vaikais, 
priverstas palikti smurtaujančio vyro ar sugyventinio 
namus ir ieškoti prieglobsčio pas giminaičius, jeigu 
šie sutinka padėti, arba nakvoti tiesiog gatvėje ar 
miške. Egzistuojantys Moterų krizių centrai tegali 
pasiūlyti psichologo, socialinio darbuotojo ar teisi
ninko konsultacijas, geriausiu atveju - trumpalaikę 
nakvynę. Institucijų, teikiančių realią pagalbą, ypač 
kai nuo smurtautojo pabėgusiai šeimai reikia pasto
gės, tikrai nepakanka. Daugelis moterų krizių centrų 
yra sukurti ir veikia nevyriausybinių organizacijų 
iniciatyva. Šiuo metu tokių centrų yra 15. Dalis jų 
neturi pakankamos materialinės bazės, gyvena iš vie
nam ar kitam projektui vykdyti gautų lėšų, kurias 
daugiausiai skiria tarptautinės ar užsienio šalių orga
nizacijos. Savivaldybių pagalba šiems centrams kol 
kas minimali.

Viena iš retų savo misiją visapusiškai pateisinu
sių iniciatyvų - Motinos ir vaiko pensionato įkūri
mas Vilniuje. Ši įstaiga, išlaikoma Savivaldybės, tei
kia pusės metų, o kai kuriais atvejais ir ilgesnį prie
globstį pastogės netekusioms moterims su vaikais. 
Šiuo metu pensione gyvena 57 asmenys. Dažniausios 
pensiono klientės - buitinio smurto, prekybos žmo
nėmis ar priverstinės prostitucijos aukos bei naš
laitės. Pensiono vadovė N. Dirsienė pasakojo, jog at
siranda vis naujų priežasčių, dėl ko moterys tampa 
pensiono klientėmis - paskutiniu metu pagalbos 
kreipėsi žmona, kurią vyras pralošė kazino.
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LIETUVOS GYVENIMAS

Tame pačiame pastate įsikūręs ir Moterų krizių 
centras, kuriame smurto aukoms teikiamos nemoka
mos konsultacijos ir trumpalaikė nakvynė. N. Dirsie- 
nė sakė, kad jų adresą jau įsidėmėjo policijos darbuo
tojai - iškviesti raminti šeimyninio konflikto anks
čiau jie jausdavosi bejėgiai, dabar turi ką pasiūlyti - 
nugabena auką į saugią vietą, kur ji gali gauti nakvy
nę ir jai reikalingą pagalbą. Pensiono vadovė teigė, 
jog būna tokių naktų, kai dešimties krizių centre 
esančių nakvynės vietų neužtenka.

N. Dirsienė, jau penkeri metai dirbanti su šei
myninį smurtą patyrusiomis moterimis, yra tvirtai 
įsitikinusi, jog tokia tvarka, kai iš namų turi išeiti mo
teris su vaikais, o ne smurtautojas, yra neteisinga. Į 
tokį centrą kaip jos turėtų būti atvežami smurtaujan
tys vyrai - čia jie išeitų specialiai parengtą programą, 
su jais dirbtų psichologai.

Ši idėja, nors iš esmės teisinga ir - ypač vaikų 
atžvilgiu - labai humaniška, kol kas skamba utopiš
kai. Visų pirma todėl, kad 60 moterų, gyvenančių po 
vienu stogu, nekelia daug problemų-jos pačios pasi
rūpina ir maitinimusi, ir švara. Įsivaizduokime pana
šų skaičių smurtauti linkusių vyrų - nekalbant apie 
tai, kad jiems aptarnauti reikėtų kelių valytojų ir vi
rėjų, dar reikėtų palaikyti ne tik tokio pensiono vidi
nę tvarką, o pasirūpinti ir namuose likusios smurtau- 
tojo šeimos apsauga. Perdaug problemų valdžiai, 
kuri daug labiau linkusi pastatyti mažai kam reika
lingą funikulierių į Gedimino kalną ar Pseudo- 
valdovų rūmus. Todėl nenuostabu, kad moterų orga
nizacijų jau nuo 1998 m. priimamos rezoliucijos, ra
ginančios izoliuoti smurtautoją nuo šeimos, liko be 
atsako. Tiksliau su atsaku, jog tai pažeidžia žmogaus 
teises.

MOTERŲ TEISĖS IR BEJĖGIŠKUMAS
Lietuvoje galiojantys įstatymai suteikia mote

rims galimybę apsiginti nuo smurtautojo, tačiau tam 
reikia daug pastangų. Moteris turi iš gydytojo gauti 
pažymą, kad buvo sužalota, policijoje pateikti kalti
nimus savo vyrui, o teisme įrodyti, jog tikrai ją sumu
šė sutuoktinis, o ne kitas asmuo. Bausmės už smurta
vimą nėra didelės ir nieko iš esmės neišsprendžia - 
todėl reta moteris ryžtasi iškelti smurtautojui bylą. 
Skyrybos yra gera išeitis toms, kurios yra ekonomiš
kai savarankiškos ir gali pasirūpinti vaikais. Tačiau 
yra nemažai moterų, kurios niekur nedirba, nes augi
na vaikus, neturi joms priklausančio turto, o tai reiš
kia, kad skyrybų atveju, nepaisant kokia tų skyrybų 
priežastis, vaikai lieka su tuo iš tėvų, kuris gali pasi
rūpinti jų materialine gerove. Moteris turi teisę negy
venti su turtingu smurtautoju, bet tada ji praras vai
kus. Natūralu, kad tokioje situacijoje ji pasijunta be
jėge. Bejėge pasijunta ir tuomet, kai po skyrybų su 
buvusiu sutuoktiniu tenka dalintis tuo pačiu gyvena
muoju plotu, nes nė vienas, nė kitas neturi tiek pini
gų, kad galėtų įsigyti naują būstą. Tiesa, nuo 2001 
metų šioje srityje moterims atsirado naudingų poky
čių. Pagal naująjį civilinį kodeksą asmuo, su kuriuo 
lieka vaikai, gali išsireikalauti, kad alimentai už jų iš
laikymą būtų sumokami skyrybų metu turimu turtu. 
Be to, smurto auka gali teismo keliu išsireikalauti 
bendravimo apribojimų, uždraudžiant smurtautojui 
lankytis tam tikru laiku ir tam tikrais adresais. Tokią 
bylą jau yra laimėjusi viena Vilniuje gyvenanti mote
ris, kelios bylos dar nagrinėjamos. Iš dalies teisūs tie, 
kurie teigia, kad nuo pačios moters priklauso, ar ji 
liks smurto auka, ar ne. Bet realiai šiuo keliu eina ir 
eiti pajėgia tik materialiai savarankiškos ir psicholo
giškai tvirtos moterys. O tokių Lietuvoje ne tik muš
tų, bet ir nemuštų ne per daugiausia.

KAIP SUTRAMDYTI VYRUS
Ką daryti su smurtaujančiais vyrais, kaip pakeis

ti jų elgseną ir mąstyseną? - tai klausimai, į kuriuos 
beveik neįmanoma rasti atsakymo. Smurtautojai pa
prastai teigia, kad juos išprovokavo pati auka ir savo 
elgesio nelinkę nei analizuoti, nei keisti. Geriausiu 
atveju apkaltina savo charakterį arba prigimtį kaip 
kažką, kas nuo paties vyro valios nepriklauso. Jeigu 
senovės graikams tobulas vyras buvo tas, kuris suge
ba valdyti pats save, mūsų dienų vyrija geriausiu at
veju paaimanuos dėl instinktų, paveldėtų iš savo pro
tėvių - laukinių medžiotojų, kurie viską, ir moteris, 
traktavo kaip grobį.

Vilniuje veikiantis vyrų krizių centras - kol kas 
vienintelis Lietuvoje - nėra labai populiarus. Vyrų 
krizių centro direktorius A. Meškauskas sakė, kad 
centre lankėsi keli agresyvumo nesuvaldantys vyrai, 
kuriuos, atėjusius ieškoti pabėgusių žmonų, čia nu
kreipė Motinos ir vaiko pensionas. Direktoriaus tei
gimu, daugiausia vyrai į krizių centrą kreipiasi dėl 
vienatvės, bendravimo problemų šeimoje ir su vai
kais, dėl teisinių klausimų skyrybų atveju. Jeigu psi
chologinių konsultacijų metu išryškėja vyrų polinkis 
į nevaldomą agresyvumą, jiems siūloma psichotera
peuto pagalba. Paprastai vyrai ištveria porą psichote
rapijos seansų, o vėliau nutaria, kad jiems pagalba 
nereikalinga.

Nedaug yra tokių vyriškių, apie kokį pasakojo 
Kauno moters krizių centro direktorė A. Vyšniaus
kienė - atėjęs skundėsi, jog, kai išgeria, niekaip ne
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Netgi šiais sugedusiais mūsų laikais, [vairių tau
tų žmonės ryžtasi pakelti tuos didelius vargus, ku
riuos tenka patirti keliaujant po šventąsias Palesti
nos vietas (Radvila Našlaitėlis 1583-ti, p. 27).

Šiais, mūsų įsitikinimu, dar labiau „sugedusiais” 
laikais, mus daugiau baugina įvaizdis, negu realūs 
pavojai. Įvaizdis to, ką matome televizoriaus ekrane, 
ką skelbia mus dirginti pasišovusi žiniasklaida, ką, 
mėgindami vienas kitą įbauginti, priplepam prie ka
vos puodelio ar alaus bokalo. Pavyzdys - per tris me
tus Izraelyje teroristinių užpuolimų metu (įskaitant 
savižudžius) žuvo 840 žmonių. Čikagoje (su prie
miesčiais gyventojų skaičius panašus) per tą patį lai
ką buvo nužudyta apie 1400 žmonių, o autoavarijose 
žuvo triskart tiek. Beje, ir Izraelyje autoavarijose žu
vo daugiau, negu buvo susprogdinta. Tokia statisti
kos skelbiama realybė.

Kaip visi žinome, pavojaus įvaizdis kitoks. Nie
kam plaukai nepasišiaušia, kai sakai, jog skrendi į Či
kagą, tačiau mums pasakius, jog skrendame į Jeruza
lę, kai kas buvo pasiruošę atsisveikinti su visam, kiti 
paabejojo mūsų sveiku protu. „Tik nevažinėkit auto
busais”,- patarė beveik visi.

* * *
Nežadu to pavojaus menkinti. Individualiam tu

ristui ar Izraelio gyventojui, šis pavojus, palyginus su 
kitais neišvengiamais gyvenimo pavojais, iš tiesų ne
didelis. Atvykęs į Jeruzalę susiduri ir su realuoju pa
vojumi ir su klaidinančiu įvaizdžiu. Šiais laikais ka
rai kariaujami televizoriaus ekrane ir šitame forume 
Izraelis patiria didelių nuostolių. Dėl sukurto įvaiz
džio labai sumažėjo turistų ir tokiu būdu buvo pakirs

gali susilaikyti nemušęs žmonos. Moters krizių cen
tro vadovė sakė nelabai žinojusi, ką patarti, tad pasi
kalbėjo su juo apie gyvenimą ir tiek. Po kiek laiko jis 
vėl užsuko. Šį kartą su žmona, kurią užrašė į Centre 
rengiamus moterų savigynos kursus. Gana komiška - 
vyriškis, nesutramdantis savo agresyvumo, skatina 
žmoną išmokti nuo jo apsiginti - bet vis dėlto šiokia 
tokia išeitis. Tačiau dažniausiai vyrams jų smurtavi
mas nėra problema, bet natūrali tikro vyriškumo su
dėtinė dalis.

A. Meškauskas sutinka, kad agresijos nevaldan
tys vyrai nejaučia atsakomybės už savo elgesį ir pri
taria moterų organizacijoms, kurios reikalauja, kad 
smurtautojas būtų izoliuotas nuo kenčiančios šeimos. 
Jis neseniai lankėsi Amerikoje ir mano, kad ameri
kietiškas šios problemos sprendimo būdas, kai poli
cija ne tik turi teisę, bet ir privalo išmesti smurtautoją 
iš namų, nesunkiai gali būti perkeltas ir į Lietuvą.

Nemažai jaunesnės kartos moterų savo gyveni
mo vilčių su vyrais jau nesieja. Jos galvoja apie dar
bą, kaijerą, pačios kuria savo ateitį, per daug nepasi
duodamos šeimyninių idealų vilionėms. Tačiau vy
riškoji, visus galių ir sprendimų priėmimo svertus sa
vo rankose tebelaikanti visuomenės dalis vis dar 
stengiasi išlaikyti sau palankią terpę. Smurtas - tiek 
fizinis, tiek psichologinis - yra vienas svarbiausių 
įrankių siekiant, kad moterys ir šiame laisvių amžiuje 
liktų įbaugintos ir susigūžusios, kad net žinodamos 
savo teises nenorėtų jomis naudotis.

Zita Čepaitė

tas svarbus pajamų šaltinis. Be abejo, daug kainuoja 
visur gatvėse matomi ginkluoti patruliai, prie kiek
vienos didesnės krautuvės stovintys tikrintojai. Pri
dėk prie to bendrą Europos ūkio nuosmukį, arabų 
boikotą, kai kurių Europos valstybių nuolaidžiavimą 
arabų spaudimui, ir suprasime, kodėl Izraelio ekono
mika išgyvena sunkius laikus.

Įvaizdžio ir realaus pavojaus neatitikimas mus 
aplankė pačią pirmą dieną Jeruzalėje. Gatvės pilnos 
žmonių ir judėjimo, žmonės sėdi nedidelėse kavinu
kėse, mamos vežioja kūdikius, bėgioja vaikai, preki
jai siūlo savo prekes. Žodžiu, vyksta normalus gyve
nimas. Baimės ar kokios ypatingos įtampos nesi
jaučia. Kad esame Jeruzalėje, o ne kokiame kitame 
Viduržemio jūros mieste, liudija dažnai matomos 
uniformos ir automatai. Uniformuotieji jaunuoliai at
rodo labiau atsipalaidavę, nei drausmingai kariuo
menei pritiktų. Marškiniai atsegioti, kelnės apsmukę, 
net ir grėsmingieji automatai per petį kabo nerū
pestingai, kai kurių jų buožės apklijuotos lipnia juos
ta. Matyt, taip jiems patogiau. Visi jauni, atrodo vos 
dvidešimtiniai, tiek vaikinai, tiek merginos. Stovi
niuoja, sėdi išsidrėbę, o kad greičiau prastumtų laiką, 
automatais ginkluoti kareiviai flirtuoja su taip pat au
tomatais ginkluotom kareivėm. Tokia ta beveik „my
lėkitės, ne kariaukite” (make love not war) kariuo
menė.

Baimė yra bendruomeninis jausmas. Kai pasida
ro aišku, jog aplinkiniai žmonės nebijo, tada ir pa
čiam baimės jausmas praeina. Važinėjome autobu
sais, ėjome, kur akys vedė, ir išskyrus kartais tikrai 
įkyrius prekijus, nepatyrėme jokių nepatogumų ar

(tęsinys sekančiame psl.)
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suvaržymų. Na, pavyzdžiui, įeinant į autobusų stotį 
tikrina, tikrina taip pat kai einame į mugės pastatą 
arba į žydų turgų. Tačiau prie to greit pripranti, pade
da ir tai, kad tikrintojai savo darbą atlieka nepraras
dami gero ūpo ir ne visada labai stropiai.

* *■ *
Truputį apie pavojus iš istorinės perspektyvos. 

Štai mes, 2003-iaisiais, nesibaimindami vaikštinėjo- 
me po prigrūstas Jeruzalės senamiesčio gatveles. 
Tiesa, moterys pačios vienos į arabų kvartalą eiti var
žėsi, tačiau tai buvo daugiau dėl prekijų įkyrumo, nei 
dėl baimės. Pavojaus ir ten nesijautė. Šešiolikto šimt
mečio Jeruzalėje buvo kitaip. Radvila Našlaitėlis 
rašo:

Mano palydovas Mykolas Konarskis, būdamas 
storesnis, ėjo kiek atsilikęs. Slėpdamasis nuo karščio, 
ėjo arčiau namų. Priešais ateinant trims turkams, jis 
nepasitraukė į gatvės vidurį ir truputi užkliudė vie
nam šoną. Tas tuojau tvojo kumščiu jam l sprandą ir 
ėmė graibytis akmenų. Puolė ir kiti turkai. Būtų išti
kusi didelė nelaimė, jeigu mūsų sargybiniai, buvo du 
raiti ir du pėsti, - nebūtų apraminę turkų. Be abejo, 
jie būtų mus užmušę (p. 95).

Radvila prideda, jog tokių užmušimo atvejų pa
sitaikydavo. Nemažas arabų plėšikų pavojus tykojo 
ir keliuose tarp miestų. Radvila buvo kunigaikštis ir 
galėjo sau leisti keliauti su ginkluota palyda. Apie 
400 metų vėliau, britų mandato laikais, Antanas Poš
ka palydos neturėjo. Nebūtų galėjęs už ją užmokėti, 
nes ir taip skaičiavo skatikus. Tačiau be pavojaus irgi 
neapsiėjo. Keliais atvejais jam grasino arabai, o išsi
suko įtikinęs juos, kad jis ne žydas. Tai įsidėmėtina, 
nes parodoma kokias gilias šaknis turi dabartinis 
konfliktas. Poškos apsilankymo laikais ne žydai val
dė Izraelį ir jų ten dar nebuvo didžiuma. Tačiau kely
je sutiktas kupranugarius ganantis arabas 1938-tais 
kalba taip:

Jahudim! Koks baisus tas žodis. Jis uždega ara
bą pykčiu ir tas tuojau ima priesaikauti pranašo 
barzda, kad vykdys kerštą iki visiško žydų giminės iš
naikinimo (p. 35).

Ateis diena, kada islamas nugalės pasauli. Žus 
Europa su savo pinigais, su savo mokslais. Bus vie
nas Dievas, vienas karalius, bus viena tikyba. Nebe
bus daugiau pagundų (p. 42).

Kai Poška mieste sutiktam, išsimokslinusiam 
arabui prasitaria, kad atvykę žydai pakelia ūkį, tas at
sako:

Sakote jie neša gerovę, o atnešė jie mums tik 
skurdą. Mūsų sodo vaisiai prarado rinką, mūsų rank
darbiai ir transportas pasidarė nebereikalingi, mūsų 
žmones padarė vergais. <...> Mūsų krašte kol nebu
vo tų įsibrovėlių, viskas buvo gerai. Ir dabar, kai mes 
jų nusikratysime, vėl viskas bus gerai. Mums nereikia 
jokių programų, jokių planų, jokių kompromisų, jo
kių taikų. Mums tereikia, kad svetimieji čia nesibrau- 
tų, ir mes juos iš savo krašto išvarysime (p. 122).

Keliais metais (1933-iais) anksčiau keliavęs Pru- 
šinskis iš jauno arabo išgirsta:

Turime gilią neapykantą europiečiams. Galime 
sugyventi su tautomis ir religijomis, kurias pažįsta-
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me. Bet nepakęsime žydų užtai, kad jie yra okupantų 
(atseit, britų) [rankis.

Prušinskis apibendrina:

Palestinoje nėra anti-semitizmo mūsų prasme, 
mes pavydime žydams ir kaltinam, kad jie mus išnau
doja. Čia tvyro gentinė neapykanta, tai pavyzdys tau
tinės vendetos. Panašiai kaip tarp turkų ir armėnų. 
Tai arabų ksenofobija, visiškai akla, beatodairiška, 
logikos nepasiekiama neapykanta (p. 146).

* * *
Taip buvo prieš septyniasdešimt metų, tačiau ta

da arabai dar nesisprogdino. Šuo metu būtent ši ap
linkybė, o ne žūstančių žmonių skaičius, lemia su
kurtą pavojaus įvaizdį. Tenka daryti išvadą, jog nea
pykantos lygis anaiptol nesumažėjo. Per ribotą laiką, 
kurį praleidome Jeruzalėje, bendravome tik su arabų 
taksistais bei suvenyrų prekijais, tad, kad ir paviršu
tiniškai, to patikrinti neturėjome galimybės. Daugiau 
progų buvo pakalbėti su žydais, ypač tais, kurie atvy
ko is Pabaltijo. Susidarė įspūdis, jog jie šioje srityje 
jokių vilčių neturi. Jų nuomone, yra kaip yra, ir visi 
bandymai rasti kažkokį abi puses tenkinantį sprendi
mą yra beviltiški. Dvi tautos yra įsitikinusios, kad jos 
privalo valdyti tą patį žemės plotą. Pabrėžiu - valdy
ti, ne tik jame gyventi. Abi įsitikinusios ir jokių nuo
laidų nepripažįsta. Padėtis be išeities.

Tai ne tik problema - tai tiesiog akibrokštas, 
įžeidimas, paneigimas paties svarbiausio mūsų seku
liarizuotos, liberalios visuomenės dėsnio. Ką ten dės
nio! Pagrindinės jo dogmos, tikėjimo stulpo, kuris 
laiko visą antstatą. Tai dogma, jog dėl visko galima 
susitarti. Visada susitarti galima! Tereikia derėtis, jei 
to nepakanka, reikia suburti komitetą, nepakanka 
vieno - dešimt komitetų. Jei ir to negana, reikia su
šaukti taikos konferenciją. Po to, dar vieną, jei pie
tuose jausmai per daug kaista, tai šiaurėje, tarkim, 
Norvegijoje arba „Camp David’e”. Nes kompromi
sas kažkur privalo būti. Privalo! Jį tik reikia surasti. 
Jei šiuo tikėjimu suabejotume - viskas griūva.

Tačiau žydai ir arabai gerai žino, jog yra visai ne 
taip. Visi susitarimai tik iliuzija, galų gale vis tiek le
mia jėga. Tas teisus, kas jos daugiau turi. Tai žinome 
ir mes. Laimės tie, kurie turės daugiau jėgos. Ne tik 
tos, kuri matuojama tankais ir automatais. Ta jėga 
kartais iš ties svarbi, bet neretai ji tik paremia iliuzi
jas. Svarbiausioji jėga - žmonės. Jų tikėjimas, sie
kiai, darbštumas, užsispyrimas. Pridėkime dar vieną 
aplinkybę - svarbu, ar yra kur trauktis, ar ne.

Pailiustruosiu tai arčiau mūsų esančiu pavyz
džiu, nors tokiu pavyzdžiu galėtumėm būti ir mes. 
Kraštas, į šiaurę nuo mūsų, kalbine prasme buvo pa
sidalinęs beveik per pusę. Į latvių ir rusų kalbas. Iš 
tiesų, buvo blogiau, nes visuose penkiuose pagrindi
niuose miestuose pastebimai vyravo rusų kalba. Pats 
lankiausi Rygoje Sovietų laikais, kai ten latviškai be
veik neišgirsdavai. Kai byrėjo Sovietija, kurioje pu
sėje automatais buvo ramstoma jėga, aiškinti neten
ka, bet lėmė ne automatai. Lėmė atkaklumas ir 
aplinkybė, kad „Latvija yra vienintelis žemės lo
pinėlis, kur gali išsilaikyti latvių tauta, rusai turi savo 
didžiulę Rusiją”. Pavojus Latvijos latviškumui tada 
buvo labai realus. Beje, ir dabar jis nepradingęs. 
Latviams nebuvo ir nėra kur trauktis. Tai nulėmė mū
sų šiaurėje užsimezgusio konflikto eigą. Kol kas.

Analogija tinkama. Kai buvome Jeruzalėje, vie
nas iš pagrindinių savaitraščių rašė : „Arabai turi 
daug valstybių, mes tik vieną”. Artėjant dvidešimtam 
amžiui, sionizmo pradininkai suvokė, kad tolimesnis 

žydų išlikimas priklausys nuo to, ar jie pajėgs Izrae
lyje atstatyti savo valstybę. Tai buvo gerokai prieš 
Holokaustą. Ši tragedija tik patvirtino tą dėsnį. Dabar 
nelengva prisiminti, kad tuo metu žydai buvo užgui
ta, prie galingesniųjų besistengianti prisitaikyti tauta. 
Jų galimybės atkurti savo valstybę, priešinantis to
kioms jėgoms kaip Otomanų imperija ir arabų pasau
lis, atrodė lygios nuliui. Tačiau atkaklumas laimėjo.

* * *
Atkaklumo žydams tikrai netrūksta. Todėl Izra

elis išsilaikys ir žydai turės savo Jeruzalę. Bent arti
miausiu laikotarpiu tikrai. To atkaklumo įrodymų, 
kad ir per trumpą apsilankymą Izraelyje, galima pri
sižiūrėti apsčiai. Kad ir toks pavyzdys - Tel Aviv’o 
miestas. Aukšti modernūs pastatai, platūs bulvarai, 
pajūryje vaizdingai išsirikiavusios palmių eilės. Toks 
galėtų stovėti Floridoje arba kur nors Ispanijos pie
tuose. Tarsi nebūtų ko stebėtis, tačiau metus žvilgsnį 
į istoriją, tenka nustebti. Jei Jeruzalė šiuo metu turi 
apie 4000 metų istorijos, tai Tel Aviv’as nepilną šim
tą! Kadangi arabai nenorėjo žydų įsileisti į ten pat pa
jūryje stovinčią Jaffą, žydai nusprendė kiek tolėliau į 
šiaurę statyti savo miestą - Tel Aviv’ą (Pavasario 
kalva). Pradėjo statyti 1909-tais ir pastatė! Didelį mi
estą. Jaffa dabar teliko vienu jo priemiesčių.

Pavyzdžių galima išvardinti dar daugiau. Kai ku
riais atvejais atrodo, jog atkaklumas tiesiog kertasi su 
sveiku protu. Mane vis iš naujo stebino ortodoksai 
žydai, kurių didelį kvartalą tekdavo perkirsti, autobu
su važiuojant į senamiestį. Reginys nepakartojamas - 
gatvės pilnos juodai apsirengusių barzdotų vyrų, visi 
su juodomis skrybėlėmis, kai kurie ilgais šilkiniais 
apsiaustais, pasitaikė ir didingų kailinių kepurių. Mo
terys taip pat apsirengusios tamsiai, jei nenešioja tar
si puodynės atrodančių skrybėlių, tai užsidėję peru
kus. Jautiesi tarsi būtum patekęs į kokią laiko mašiną 
ir atsidūręs Vilniuje ar Amsterdame prieš du šimtus 
metų. Ten ši apranga puikiai tiktų ir suteiktų žavaus 
spalvingumo.

Tačiau čia Jeruzalė! Plieskia saulė! Taip apsi
rengę seni baltabarzdžiai žydai net ir deginančioje 
saulėje sugeba atrodyti oriai, bet jaunesnieji, ypač 
stambesnieji, aiškiai kenčia. Jų juodi švarkai atlapoti, 
balti marškiniai atsegti, tačiau veidas vis tik pa
raudęs, prakaitas laša. Karšta žmogui. Stebėdamas 
juos galvojau - koks stulbinantis užsispyrimas! Kur 
čia prilygti žemaičiui! Kažkur kažkada kažkoks rabi
nas nusprendė, jog reikia rengtis taip, kad kitų aki
vaizdoje nedarytum gėdos Izraelio tautai. Neapsku
rusiai, o tvarkingai. Juodas švarkas ir kelnės, balti 
marškiniai. Pasakyta - taip ir rengiasi. Tačiau pasi
keitė gyvenimo vieta, pasikeitė klimatas, pasikeitė ir 
„elegancijos” standartai, bet kol rabinai netars savo 
žodžio, niekas nesikeis. Matyt, rabinams sutarti ne
lengva, nes aš tikrai ne vienintelis, kuris stebisi šiuo 
paradoksu. Šiuo atveju sunku įžvelgti kokį nors reli
ginį paaiškinimą. Juki nei protėviai Abraomas ar Iza
okas, nei pranašas Elijas bei kiti pranašai tokios ap
rangos nenešiojo. Suprantama, jie buvo praktiški 
žmonės ir rengėsi taip, kaip esamomis klimato sąly
gomis patogiau. Bet štai - grįžo žydai į savo išsvajotą 
Jeruzalę iš New York’o, iš Vilniaus, iš Minsko, iš 
Amsterdam’o. Grįžt grįžo, bet savo aprangos kol kas 
nekeičia.

Stebėtina. Beje, iš tokio atkaklumo nesunku ir 
pasišaipyti. Ir mano aprašymas neišvengia ironijos. 
Norėčiau, jog tai būtų ironija su simpatija, nes kai 
žvelgiau į prakaitą besišluostantį, paraudusiu veidu, 
ortodoksiškai apsirengusį juodabarzdį žydą, jaučiau 
jam pagarbą. Aš tokių kietų įsitikinimų, tokio atkak-
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lumo neturiu. Jo veidas buvo inteligentiškas ir tuo 
metu man nekilo abejonės, jog jis savo aprangos ne
pritikimą tenykščiam klimatui suprato tikrai neblo
giau už mane. Tačiau, matyt, jis, taip pat geriau už 
mane suprato, kad tikėjimas yra nedaloma visuma. 
Nusileisi viena smulkmena, po to lengviau bus nusi
leisti ir svarbesniems dalykams.

Žinoma, ne visi žydai tokie. Ortodoksai - mažu
ma, jų procentas iš tiesų nedidelis. Bet jie reikšmingi. 
Tam tikra prasme, jie sudaro šiaip sekuliarizuotos 
Izraelio valstybės nugarkaulį. Beje, jie tai valstybei 
sukuria ir nemenkų problemų. Jei ne arabai, tos prob
lemos galėtų būti aštrokos. Arabų pavojaus akivaiz
doje visiems Izraelio žydams, nori nenori, tenka lai
kytis kartu. Šiaip jie peštųsi kaip reikiant. Mes save 
gėdindami esame sukūrę mitą apie žydų vieningumą. 
Bet tai mitas. Žydai labai įvairūs. Pavyzdžiui, ir par
tijų Knesete jie turi daugiau negu mes Seime. Kol kas 
dar nė viename jų parlamente nebuvo išrinkta vienos 
partijos dauguma. Vis valdė koalicijos. Ši nuomonių 
bei siekių įvairovė - tai atvirkštinė atkaklumo ir indi
vidualizmo pusė. Kaip rodo Izraelio išsilaikymas 
didelių pavojų akivaizdoje, tai nesumenkina vals
tybės stiprumo. Svarbu, kad atkakliai būtų siekiama 
užsibrėžtų tikslų; vieni atkakliai kibucuose stengtųsi 

statyti socializmą, kiti Tel Aviv’e atkakliai puoselėtų 
kapitalizmą, o Jeruzalėje melstųsi ir kovotų. Žodį 
„atkaklumas” kartoju gal per dažnai, bet per šį apsi
lankymą būtent jis man įsiminė. Arabai tausoja savo 
neapykantą ir pranašiškas vizijas, tačiau jiems 
trūksta atkaklumo, siekiant užsibrėžtų tikslų. Todėl 
esu tikras, jog artimiausiu laikotarpiu Izraelis išlai
kys savo Jeruzalę.

* * *
Atrodo, būtų gera vieta užbaigti šią seriją apie 

Jeruzalę. Vis dėlto, negaliu apeiti dar vieno įsiminu
sio vaizdo. Net vietą atsimenu. Tai plačiausia arabų 
kvartalo gatvė, vedanti į Damasko vartus. Pakanka
mai plati, nes matau, kaip išsirikiavusios eilute ateina 
keturios jaunos arabės. Trys jų nėščios. Žinoma, ir 
ketvirtoji galėjo būti nėščia, bet trijų atveju tai aiškiai 
matėsi. Pridėkime, kad kur pažvelgsi Jeruzalėje, vi
sos gatvės pilnos mažų vaikų. Pilni ir arabų, ir žydų 
kvartalai, tačiau pas arabus vaikų daugiau.

Apie šią aplinkybę pamąsčius, garsusis posakis 
„Nekariaukite, o mylėkitės” (Make love not war) 
įgauna kitą, galima sakyti grėsmingą prasmę. Jos es
mė ta, kad šiais laikais kariavimas nebėra veiksmin
gas būdas kraštams ar miestams užimti. Tai praėjęs 
etapas. Šiais laikais, vietą po saule išsikovoja tos tau

tos, kurios daugiau, tiksliau tariant, veiksmingiau 
mylisi. Būtent taip šiuo metu JAV pietvakarių regio
nus atsiima meksikiečiai, kurie prieš šimtą penkias
dešimt metų tikrame kare, jas prarado. Taip turkai už
ima Berlyno rajonus, nors šiauriausias taškas, kurį jie 
sugebėjo pasiekti kariaudami, buvo Vienos priemies
čiai. Berlyne dabar mečečių skaičius prilygsta bažny
čių skaičiui, o mokyklose turkų vaikų daugiau.

Būtent gimstamumo skirtumai, o ne galimas ka
ras sudaro didžiausią grėsmę Izraeliui. Čia vėl pasiro
do ortodoksų žydų stiprybė. Jų gimstamumas didelis, 
nors ir jis atsilieka nuo arabiškojo. Sekuliarizuotų žy
dų gimstamumas pastebimai atsilieka. JAV jis že
mesnis net ir už neaukštą JAV baltųjų gimstamumą. 
Tai problema, kurią mes ir beveik visi Europos sen
buviai dalijamės su žydais. To gimstamumo skirtumo 
pasekmės pasirodys vėliau. Mūsų tada greičiausiai 
jau nebus. Žvelgiant iš istorinio taško, aplinkybė, kad 
nueiname nuo arenos, yra mvisai normali. Tačiau sa
vo žymę istorijos tėkmėje visgi paliksime. Būtent tuo, 
kad nepakankamai mylėjomės. Mūsų vietą po saule 
užims palikuonys tų, kurie mylėjosi daugiau ir veiks
mingiau.

Kazys Almenas

ALGIRDO TITAUS ANTANAIČIO ATMINIMUI
Šių metų spalio 25 dieną mirė ilgametis Akiračių 

bendradarbis Algirdas Titus Antanaitis. Akiračiuose 
Antanaitis nuo pat pirmojo numerio rengė skiltį „At
virai kalbant”, rašė literatūros klausimais, rengė po
kalbius su kultūros veikėjais. Antanaitis - Aukštaiti
jos sūnus, gimė 1927 m. sausio 4 dieną Trakeliuose, 
Panevėžio apskrityje. 1938-44 m. mokėsi Panevėžio 
vyrų gimnazijoje. 1940 m. buvo pašalintas iš gimna
zijos už dalyvavimą demonstracijoje prieš sovietų 
kariuomenę ir iki sekančių mokslo metų pusiau nele
galiai mokėsi Kėdainiuose. 1944 m. įstojo į Vietinės 
rinktinės karo mokyklą. Vėliau pasitraukė į Vakarus. 
Pokaryje mokytojavo lietuvių mokyklose. 1949 m. 
emigravo į JAV. Čikagoje baigė De Paul universite
tą, įgydamas bakalauro laipsnį sąskaitybos srityje. Il
gą laiką dirbo JAV Kalifornijos valstijai revizoriumi.

Antanatis domėjosi literatūra, daug rašė literatū
ros klausimais: parengė knygą (su A. Mickiene) Eg

zodo rašytojai: autobiografijos (1991 m.); parašė M. 
Katiliškio biografinę apybraižą knygai Išėjusiems 
negrįžti (1986); vienas knygos Lietuvių egzodo lite
ratūra 1945-1990 (1992) autorių. Antanaičio svar
biausias indėlis į išeivijos literatūrą - jo rengtos išei
vijoje leidžiamų knygų metinės apžvalgos (nuo 1962 
m. Margutyje, nuo 1965 m. Metmenyse, nuo 1974 m. 
Akiračiuose). Apžvalgas nustojo rašyti, kai nutrūko 
išeivijos literatūros leidyba. Negi rašysi apžvalgą 
apie vieną ar dvi išleistas knygas. Antanaitis rašė in
formatyviai, perskaitydamas kiekvieną išleistą kny
gą, stengdamasis būti objektyvus, rasti gerą žodį net 
antros ar trečios eilės rašeivai. Antanaitis - tikras iš
eivijos literatūros podirvio žinovas, palikęs apie jį in
formaciją ateinančioms kartoms. Norint pilnai su
vokti literatūros aukštumas, reikia žinoti ir jos visu
mą - vidutinybes bei žemumas.

Išeivijos literatūros tyrinėtojas Antanaičio ap

žvalgose ras šią informaciją. Antanaitis - puikus lite
ratūros žurnalistas, nusipelnęs žumalizmo premijos. 
Bendruomenės kultūros biurokratų liko nepastebė
tas, nes rašė liberalų spaudai. 1994-95 m. Antanaitis 
dėstė išeivijos literatūrą Vytauto Didžiojo bei Klai
pėdos universitetuose, pasidalindamas savo žinių ba
gažu su Lietuvos jaunosios kartos literatais.

Algirdas Titus Antanaitis reiškėsi ir jumoro sri
tyje. 1968-1991 m. vadovavo, rašė tekstus, sudarinė
jo programas, režisavo Čikagos lietuvių sceninio ju
moro ir satyros grupei „Antras kaimas”. Parengė 
knygą Antras kaimas: veidai ir tekstai (1989).

Mes, akiratininkai, Antanaitį pažinojome kaip be 
galo darbštų ir pareigingą žmogų. Per trisdešimt su 
viršum metų nė karto nėra pavėlavęs pristatyti me
džiagos redakcijai.

Jo laidotuvės buvo kuklios, mirtis beveik nepa
stebėta didžiojoje išeivijos spaudoje. Ilsėkis ra
mybėje Titai, tavo atlikti darbai kalba už tave.

Akiračių red.

Algirdas T. Antanaitis (kairėje) su režisierium Juozu Miltiniu jo buto 
balkonėlyje, Panevėžyje 1983 metais.

NUOTRUPOS APIE ALGIRDĄ TITŲ 
ANTANAITĮ

Su Antanaičiu susitikdavome, paviršutiniškai pabendraudavome daugelį metų per San
taros suvažiavimus. Aš, žemaitis, mėgdavau jo aukštaitišką tarseną ir atvirą, draugišką 
būdą. Skaitydavau jo gausias recenzijas apie lietuvių literatūrą, prozą, dramą, kartais net 
poeziją. Stebėjausi ir gerbiau jo pasišventimą vienų vienam aptarti beveik viską, kas pas 
mus, užsienyje, o ir Lietuvoje, išeidavo, net neatsižvelgiant į tai, kiek dėmesio kokie nors 
konkretūs kūriniai iš tiesų yra nusipelnę. Dar daugiau - žinant, kad jie išlikimo galimy
bių tiek ir teturės, kiek jis, Antanaitis, apie juos pasakys, ir tokiu būdu užfiksuos juos kaip 
mūsų kultūros istorijos faktą, plytelę, iš kurios ir susideda didysis Lietuvos kultūros pasta
tas, nors gal ir ne valdovų rūmai.

Tačiau, tai nereiškia, kad jis nebuvo reiklus ar kritiškas literatūros apraiškoms, ypač 
dramai. Prisimenu, kai buvome kartu Kaune, dėstėme lietuvių literatūros kursus Vytauto 
Didžiojo universitete. Abu eidavome į Dramos teatrą pasižiūrėti pasirodančių vietinių ir iš 
kitur atvykusių pjesių pastatymų. Jis niekad nebijojo atsistoti ir išeiti iš teatro pačiame 
nepavykusio vaidinimo viduryje, nekreipdamas dėmesio, ar iš kitur atvažiavęs režisierius

(tęsinys sekančiame psl.)
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POKALBIS

Lietuvos istorija yra labai plati. Dėstant ją vidu
rinėse mokyklose, kuriuos jos elementus (politiką, 
kultūrą, [vairius valstybinės/tautinės sąmonės po
slinkius ir kt.) reikėtų paryškinti ir kuriems skirti ma
žiau dėmesio?

Manau, kad svarbiausias mokyklinės istorijos 
klausimas šiandien yra kitas: ko istorija turi mokyti 
jaunąją lietuvių kartą? Kokie jai keltini ugdymo tiks
lai ir uždaviniai? Pagal tikslus ir uždavinius reikėtų 
rinktis ir istorijos temas, spręsti, kuriuos praeities 
momentus derėtų labiau išryškinti.

Šiandien sutariama, kad vienas svarbiausių Lie
tuvos mokyklos tikslų - dėti pamatus pilietinei vi
suomenei, padėti augti veikliems, sąmoningiems, sa
vimi pasitikintiems Lietuvos piliečiams. Istorija tu
rėtų prie šio bendro tikslo prisidėti. Bet ar deramai 
prisideda?

Skaitydamas naujus istorijos vadovėlius, paste
biu akivaizdžią įtampą tarp mokyklinei istorijai kelti
nų tikslų ir vyraujančios istorijos sampratos. Manau, 
kad mokyklinė istorija vis dar remiasi iš Karlo Mark
so mokymo paveldėtu deterministiniu istorijos mitu. 
Mokykloje vis dar vyrauja suvokimas, kad istoriją 
valdo dėsniai, kad visą istorijos turinį sudaro objek
tyvūs, šių dėsnių nulemti istorijos procesai, kad visą 
istorinę praeitį įmanoma sudėlioti į skaidrią „prie
žasčių - pasekmių“ lentelę. Pažinti praeitį - tai su
prasti istorijos dėsnius, procesus ir priežastis.

Lietuvos valstybės susikūrimą, jos žlugimą, at
kūrimą, dar vieną žlugimą ir dar vieną atkūrimą, pa
gal šitokią istorijos sampratą, lėmė ne žmonių klai
dos ir siekiai, jų konkretūs sprendimai, bet bendrieji 
dėsningumai, prieš kuriuos žmogaus valia nieko ne
reiškia. Tokia istorijos filosofija pašalina bet kokį 
moralinį praeities vertinimą. Koks skirtumas, išdavė 
rusams savo tėvynę paskutinis Lietuvos-Lenkijos 
karalius ar ne: valstybės žlugimas vis vien buvo dės
ningas ir neišvengiamas?

NUOTRUPOS...
(atkelta iš 7-to psl.)

dėl to užsigaudavo, ar ne. Kokybė buvo jam daug 
svarbiau, negu asmeniškos ambicijos, negu reži
sierių, dramaturgų viltys, kad štai ims ir pasigailės. 
Antanaitis labai nemėgo netikro pinigo, kaip ameri
kiečiai sako, medinių monetų. Tautos kultūra jam 
buvo svarbesnė.

Arčiau susipažinome kaip tik Kaune, gyvendami 
šalia Putvinskio gatvėje. Jis mėgo raudoną vyną ir 
daug aiškindavo, kaip toks vynas padeda sveikatai. 
Lygiai taip pat mėgo ir makaronus su pomidorų pa
dažu, kurie, pagal jį, irgi buvo labai sveikas maistas. 
Aš ir pats kartais ką išvirdavau, pagal savo klumpė
tą žemaitišką protą, ir man ypač buvo malonu girdėti 
Antanaitį sakant, kad toji mano, pavyzdžiui, burokų 
sriuba „prakeiktai skani”. Prakeiktai įdomios buvo ir 
jo pastabos apie lietuvių ir pasaulio literatūrą, atski
rus poetus, rašytojus, judėjimus. Kartais netyčia įsi- 
veldavome į varžytines - kas daugiau citatų iš įvairių 
pasaulio ar lietuvių kūrinių prisimins? Po trečios rau
dono vyno taurės abu užmiršdavome, kuris laimėjo, 
pasilikdavome gerais draugais.

Antanaitis buvo pasišventęs savo studentams, 
negailėjo nei laiko, nei pastangų ir nekreipdavo jokio 
dėmesio į asmenišką nuovargį. Vakarais besišnekant 
jis vis prisimindavo tai vieną, tai kitą studentą, 
dažnai su entuziazmu, visuomet su pagarba ir dva
sios šiluma. Nenuostabu, kad studentai jį labai mėgo,

POKALBIS SU DARIUMI KUOLIU

APIE ISTORIJĄ ŠIANDIENINĖJE MOKYKLOJE
Išeivijos spaudoje kartais pasigirsta balsų, susirūpinusių istorijos dėstymu Lietuvos mokyklose. Gandais ir 

spėlionėmis pagristi straipsniai teigia, kad per mažai dėmesio skiriama Lietuvos istorijai, lietuvių kovoms ir 
kančioms, partizaniniam karui. Todėl šia tema užkalbinome Darių Kuol[ -pirmąjį nepriklausomybę atstačiu- 
sios Lietuvos švietimo ministrą, švietimo reformos pradininką, vėliau prez. V. Adamkaus patarėją - Red.

Deterministinis istorijos suvokimas formuoja ir 
deterministinę dabarties sampratą. Per istorijos pa
mokas jaunas lietuvis sužino, kad praeitis, taigi - da
bartis ir ateitis - taip pat nuo žmogaus valios, jo poel
gių, jo laisvų sprendimų beveik nepriklauso. Taip 
žiūrint, ir pilietinis dabartinio žmogaus aktyvumas, 
jo dalyvavimas viešojoje erdvėje atrodo neturintis di
delės prasmės: juk su objektyviais dėsniais ir proce
sais nepakovosi.

Todėl manau, kad labai svarbu šiandien lietuvių 
vaikams ir jaunimui atverti kitą - žmonių valia kuria
mą - Lietuvos istoriją. Svarbu parodyti, kaip praei
ties įvykiai, tautos likimas apskritai, priklauso nuo 
konkrečių žmonių sprendimų ir poelgių. Tokiam po
žiūriui paremti istorinės medžiagos tikrai yra daug.

Taigi šiuo metu mokyklinėje Lietuvos istorijoje 
visų pirma pasigesčiau asmenybių, su jų siekiais, idė
jomis, principais, klaidomis ir sėkmėmis.

Mūsų istorikų darbuose Lietuvą supantis pasau
lis dažnai yra ignoruojamas. Tačiau įvykiams Lietu
voje visuomet didelę [taką turėjo išoriniai veiksmai: 
kaimynai ir apskritai politinė padėtis Europoje ar net 
pasaulyje. Kiek plačiai mokyklų programos turėtų 
supažindinti su Lietuvos istoriją supančiu fonu?

Mokyklinė istorija šią problemą bent iš dalies 
yra išsprendusi: jau gana seniai Lietuvos istorija mo
koma kartu su pasaulio istorija. Pasaulio istorijai pa- 

beveik „ant rankų nešiojo”. O tuo jis labai džiaugėsi 
ir visai neslėpdavo to savo pasididžiavimo ir 
džiaugsmo. Tiesa, jis gerai žinojo, kad akademinio 
pasiruošimo dėstytojo darbui neturėjo (buvo revizo
rius), bet taip pat žinojo, kiek jis buvo pasiekęs savo 
pasišventusiu darbu ir patyrimu, kuriais lengvai pri
lygo ne vienam „konsekruotam” profesoriui. Kate
droje žmonės jį vis iš mandagumo vadindavo „profe
sorium”, ir vieną dieną jis man tiesiai ir pasakė, kad 
toks jo titulavimas jam „pradeda patikti”. Man irgi.

Antanaičiui labai rūpėjo jo paties, jo draugų bei 
pažįstamų sveikata. Mane vis spausdavo, kad rytais 
daryčiau jo paties sugalvotus gimnastikos pratimus, 
kad laipiočiau Kauko ar Žaliakalnio laiptais į viršų, 
kad patikėčiau jog „kojų nereikia gailėti”. O man, 
tinginiui, buvo labai jų gaila. Iš tiesų, fiziškai buvo 
labai patvarus ir tvirtas. Kiek prisimenu, atsidūręs 
Pasaulio lietuvių centre, savo antro (trečio?) aukšto 
bute ir netekęs ilgų ir stačių Žaliakalnio laiptų, jis 
lipdavo aukštyn ir žemyn per du aukštus kokius aš
tuonis kartus vienu ypu. Tai ir vėl buvo pasišventi
mas ir ištvermė - viena pagrindinių Antanaičio cha
rakterio bruožų, ar tai būtų fiziniai pratimai ar lietu
viškos literatūros kruopštūs aptarimai.

Gaila žmogaus. Iš kartu praleisto laiko dvelkia 
kokia tai šviesi, tiesiog graudinanti žmogiška šiluma. 
Liksiu su tais, kurie jo neužmirš, bent kol patys bus 
gyvi.

R. Šilbajoris 

mokose skiriama net daugiau laiko, negu Lietuvos is- 
torijai.

Dar pirmaisiais nepriklausomybės metais mo
kykloms buvo išversti pasaulio istorijai skirti šveica
rų ir norvegų vadovėliai, aiškinę pasaulio įvykius iš 
kitų pozicijų, negu sovietmečiu vartotos rusų autorių 
knygos. Pastaruoju metu jau yra originalių vadovė
lių, kuriuose mėginama Lietuvos istorinius įvykius 
įjungti į platų pasaulio įvykių kontekstą. Tai sveikin
tini žingsniai.

Tačiau skaitydamas vadovėlius, matai ir tokių 
pastangų sujungti Lietuvos istoriją su pasaulio istori
ja trūkumus. Reikalas tas, kad lietuviškų vadovėlių 
autoriai pasaulio istorijai skirtus skyrius rašo žiūrė
dami į užsienio vadovėlius. Taip perimamos ir užsie
nio vadovėliams būdingos Europos ir pasaulio istori
jos interpretacijos ir jiems būdingas temų bei akcentų 
išdėstymas. Tuo metu Lietuvos istorija tame pačiame 
vadovėlyje dažniausiai remiasi gana sena Lietuvos 
istorijos dėstymo tradicija, senomis jos perteikimo 
schemomis. Greičiausiai dėl šios priežasties mūsų 
vadovėliuose Lietuvos ir pasaulio istorijos sunkiai 
tarpusavyje „susieina”, prastai dera. Jos daugiau suli
pintos formaliai. O kartais ir gana kurioziškai.

Štai viename lietuvių autorių vadovėlyje apie 
XVIII amžiaus antrosios pusės Europą kalbama net 
iš kelių atskaitos taškų. Viename skyriuje giriami 
Prūsijos monarchai, sugebėję prisijungti kaimynų že
mes ir šitaip iškelti savo valstybę į „garbingų valsty
bių” ratą. Kitame skyriuje liaupsinama apsišvietusi 
Rusijos imperatorė Kotryna II, įstengusi išplėsti savo 
imperiją. Trečiame skyriuje kalbama apie Lenkijos ir 
Lietuvos valstybės žlugimą, įvykusį dėl didikų ir ba
jorų anarchijos. Bet taip ir „nesuvedami galai”, kad 
ne kas kitas, bet būtent tie„šaunūs” ir „garbingi” Prū
sijos bei Rusijos monarchai iš tikrųjų ir sunaikino 
Abiejų Tautų Respubliką. Net nepastebima, kad tuo
metinėje Europoje toks ciniškas vienos valstybės su
naikinimas buvo precedento neturintis atvejis, gero
kai pašiurpinęs pasaulį.

Taigi tenka pripažinti, kad mes dar nesugebame 
pažvelgti į pasaulio praeitį pro Lietuvos langą ir to
kiu būdu „sukabinti” Lietuvą ir pasaulį į bendrą visu
mą. Suprantama, tai nėra lengvas darbas. Bet jis tik
rai reikalingas.

Kiek vietos vidurinių mokyklų programoje turėtų 
būti skiriama [vairiems Lietuvos istorijos laikotar
piams: Viduramžiams, 19-to amžiaus tautos atgi
mimui, tarpukario respublikai, Antrajam pasauli
niam karui ir pokariui, sovietinės Lietuvos istorijai?

Kaip rodo istorijos mokymo praktika įvairiose 
šalyse, paprastai istoriškai artimesniems laikotar
piams - XIX-XX amžiams - mokykloje skiriama 
daugiau dėmesio, negu ankstyvesnių laikų praeičiai. 
Ir tai natūralu: labai svarbu padėti suprasti jaunimui, 
kaip formavosi šiuolaikinis pasaulis, moderni tauta, 
moderni visuomenė, kokiomis istorijos subrandinto
mis idėjomis ir vertybėmis ši visuomenė remiasi, su 
kokiais iššūkiais ji susiduria.

8 akiračiai nr. 10 (354)

8



POKALBIS

Darius Kuolys (Džojos Barysaitės nuotrauka)

Deja, mokykloje pateikiamas dar gana schema
tiškas XX amžiaus Lietuvos paveikslas. Manau, kad 
būtų galima labiau išryškinti šiame amžiuje Lietuvos 
visuomenėje vykusius ideologijų, pasaulėžiūrų, kul
tūrų susidūrimus, bent šiek tiek atskleisti dramatiškas 
tautos kelio alternatyvų paieškas.

Tradiciškai laikotarpis tarp Liublino unijos ir 
Žečpospolitos padalinimų pas mus yra apleistas, tei
sinantis, kad tai buvo Lietuvos nuopuolio po Aukso 
amžiaus, pasiekto Viduramžiuose, laikotarpis. Kokia 
Tavo nuomonė?

Tai labai svarbus Lietuvos raidos laikotarpis. 
Manau, kad jis reikšmingas ir švietėjišku požiūriu. 
Būtent šiame laikotarpyje Lietuva subrandina tokius 
viešojo gyvenimo dalykus, kurie gali būti įvardinti 
kaip mūsų pilietinio gyvenimo tradicija. Turiu galvo
je bajoriškąją Abiejų Tautų Respublikos demokrati
ją, pilietinę bajorų tautą, religinę ir kultūrinę toleran
ciją. Tai unikalūs dalykai to meto Europoje. Jais pa
grįstai galėtų remtis demokratinė dabartinio Lietuvos 
jaunimo atmintis.

Nemažiau svarbus šis laikotarpis ir valdančiojo 
elito klaidoms, moraliniam nuopuoliui bei nesėk
mėms pažinti. Per visą XVIII amžių Lietuvos didikai 
nesigėdijo imti kyšių iš Rusijos ambasadorių, tama- 

1 vo svetimos valstybės interesams, kol pagaliau „pra- 
pylė” savo valstybę ir savo pilietines laisves.

Iševijoje nuolat aimanuojama, kad per mažai 
vietos mokyklų programose skiriama partizaniniam 
karui. Kaip iš tikrųjų yra ir kiek vietos tam karui tu
rėtų būti skiriama?

Atrodytų, kad vietos partizanų istorijai numatyta 
pakankamai. Yra išleista ir mokykloms skirta Nijolės 
Gaškaitės Pasipriešinimo istorija. Šia tema mokyk
lose vyksta nemažai įvairių tyrimų ir rašinių konkur
sų. Tačiau dar būtų galima pagalvoti, kaip šį tragišką 
Lietuvos istorijos laikotarpį pristatyti vaikams ir jau
nimui įtaigiau. Manau, kad būtent į partizaninį karą 
derėtų mokykloje žvelgti per dramatiškus konkrečių 
žmonių likimus. Ne sausos schemos ar herojinė pate
tika, bet išryškinti moraliniai žmonių apsisprendimai

2003 m. lapkričio mėn.

kritiškose gyvenimo situacijose geriausiai atvertų 
partizanų istoriją šiandienos jaunimui.

Kai kas nepatenkintas, kad į mokyklų programą 
Įvedamas holokaustas Lietuvoje. Kokia Tavo nuomo
nė? Kiek vietos mokyklų programoje reikia skirti 
mūsų kovoms ir kančioms ir kiek holokaustui?

Taip, holokausto tema jau seniai įvesta į istorijos 
programas, ji gana išsamiai pristatoma vadovėliuose. 
Ir tai tikrai reikalinga.

Nemanau, kad XX amžiaus Lietuvos istoriją 
šiandien turėtume dalinti į ,jų istoriją“ ir „mūsų isto- 
riją“, i Jų kančias“ ir „mūsų kančias“. Tai bendra 
mūsų - Lietuvos piliečių - istorija. Holokaustas - 
mūsų, Lietuvos piliečių, tragedija: jos metu buvo su
naikinti ne „kiti“, bet mūsų bendrapiliečiai žydai.

Sovietinė okupacija Lietuvoje vyko vos ne pusę 
šimtmečio, bet niekas dar nerašo sovietinės Lietuvos 
istorijos. Kodėl? Kas darytina, kad būtų pažadintas 
dėmesys šiam laikotarpiui? Kokia jo svarba mums?

Sąžiningai, atvirai sovietinės Lietuvos istorijai 
reikia pilietinės drąsos. Reikia išdrįsti mesti iššūkį 
posovietinės visuomenės prietarams ir stereotipams, 
jos tabu ir savisaugos instinktams. Matyt, tai nėra 
lengva. Triukšmingų visuomenės provokatorių vaid
muo tykiai dirbti įpratusių Lietuvos istorikų, atrodo, 
nevilioja.

Beje, tokiai istorijai reikia ir negailestingos savi
analizės: juk sovietmetis - neatskiriama dabartinių 
Lietuvos istorikų gyvenimo dalis, nuo kurios neįma
noma atsiriboti išankstinėmis schemomis, bendrais 
teiginiais apie kolaboravimą, prisitaikymą ir pasi
priešinimą. Gal skvarbesniam istoriko žvilgsniui šiuo 
metu dar stinga ir laiko distancijos.

Kokio pateisinimo beieškotum, neapleidžia įspū
dis, kad į sovietmečio istoriją šiandien žiūrima per 
daug aplaidžiai. Nematyti didesnių pastangų šį laiko
tarpį bent sąžiningai dokumentuoti, fiksuoti reikš
mingus žymesnių amžininkų žodinius liudijimus. 
Neturime išsileidę profesionaliai parengtų sovietinės 
nomenklatūros pasakojimų. Net partizanų ir disiden
tų atsiminimų leidimams gerokai stinga istorikų pro
fesionalų rankos.

Tiesa, sovietmečio laikotarpį įvairiais aspektais 
pamažu mėgina klibinti jaunosios kartos istorikai. 
Gal rasis jėgų ir drąsos didesniems darbams. O sovie
tinės Lietuvos istorijos svarba neabejotina. Tokia is
torija būtina mūsų visuomenės savivokai, tolesnei 
mūsų pilietinei brandai.

„PAKSOGEITO” ŠEŠĖLIS KRENTA ANT 
VISOS LIETUVOS

Lietuvą sudrebinęs skandalas, susijęs su prezi
dento R. Pakso aplinka ir paties Prezidento krize, nu
sirito per visą pasaulį, padarydamas didžiulę žalą 
Lietuvai. Jos sunkiai iškovotas tarptautinis autorite

tas sumenko per kelias dienas. Tuo tarpu R. Paksas, 
užuot skaidriai ir aiškiai atsakęs į jam keliamus klau
simus ir kaltinimus, spruko į „krūmus” - nuo skanda
lo audros pabėgo į Briuselį. Tačiau neatsakyti klausi
mai jį pasivijo ir ten, kaip ir jo dosniausio rinkimų 
rėmėjo, prekyba su terorizmą remiančiomis šalimis 
garsėjančio Jurijaus Borisovo šleifas.

Daugeliui Lietuvos piliečių R. Pakso bičiulystė 
su skandalinguoju verslininku jau rinkimų vajaus 
metu atrodė įtartina. Naivu buvo tikėti, kad milijonas 
litų kontroversiškai vertinamo verslininko skiriamas 
šiaip sau, iš meilės „tvarkos darytojui”. Borisovo 
sraigtasparniu po kaimus rinkimų metu skrajojęs 
Paksas į savo aplinką įtraukė ir niekam nežinomą 
veikėją Remigijų Ačą, kuris, neturėdamas jokios pa
tirties ir tinkamo išsilavinimo, tapo svarbiausiu jo pa
tarėju - nacionalinio saugumo klausimais. Šiedu vei
kėjai ir po rinkimų visada buvo Prezidento dešinėje. 
R. Paksas net dalyvavo J. Borisovo sūnaus vestuvėse. 
Įdomiausia, kad Prezidentas iškart po rinkimų susku
bo darsyk suteikti Lietuvos pilietybę jau kartą jos at
sisakiusiam veikėjui. Už nuopelnus valstybei... Sau
gumo pateikti šoką visuomenėje sukėlę telefoninių 
pokalbių įrašai parodė, kokie tie, cinizmu ir keiks
mažodžiais apkaišyti „nuopelnai”.

Po Valstybės saugumo departamento ir Seimo 
atskleisto skandalo ėmė aiškėti, kad Lietuvos Prezi
dentas kelią į valdžią nusipirko mainais į pažadus už 
sutartį su žmogumi, gabenančiu ginklus terorizmą re
miančiam Sudanui. Juolab, kad tokių įtarimų buvo 
galima girdėti dar prieš rinkimus.

Kaip aiškėja iš paviešintų Borisovo pokalbių te
lefonu, šis žmogus nesidrovi šantažuoti Prezidento, 
grasindamas padaryti jį „politiniu lavonu”. Jis mini ir 
slaptą sutartį su paremtu Prezidentu. Net jei toji su
tartis ir nebus surasta, toks pokalbis rodo, kad R. 
Paksas gali būti pažeidžiamas. Tuo labiau, kad arti
miausias jo patarėjas R. Ačas bendrauja su persona
žais iš nusikalstamo pasaulio.

Užuot atsiribojęs nuo tokių veikėjų, R. Paksas 
virkaudamas kalba apie sąmokslą prieš jį, it karalius 
Saulė tapatindamasis su visa valstybe ir tauta. Jis kal
tina saugumo departamento vadovą Mečį Laurinkų ir 
Seimo pirmininką Artūrą Paulauską nepateikus turi
mos medžiagos jam. Tačiau paaiškėja, kad apie įtar
tinus savo aplinkos darbelius Prezidentas žinojo jau 
seniau, tačiau tuomet slaptos VSD pažymos patekda
vo į pašaliečių rankas.

Išslaptinus informaciją, Prezidentui sunku pa
neigti savo moralinę atsakomybę. Nesvarbu, kokias 
išvadas pateiktų Seimo sudaryta komisija, Preziden
tui jau dabar privalu rausti iš gėdos dėl savo aplinkos. 
Ne veltui sakoma, pasakyk, kas tavo draugai, pasaky
siu, kas tu.

Visuomenės reakcija rodo, kad praregėjimo me
tas atėjo. Tačiau, deja, ne visiems. Kai kas, užuot ra
ginę Prezidentą viešai ir skaidriai atsakyti į klausi
mus, ima advokatauti, vograudomi apie elito są
mokslą prieš „liaudies gynėją ir tvarkos darytoją”. 
Atsirado net ir tokių, kurie randa paralelių su kariniu 
perversmu. Šias mintis labai aktyviai plėtoja Draugo 
dienraščio korespondentu prisistatantis Vidmantas 
Valiušaitis. Gal šie jo svaičiojimai ir pakišo mintį R. 
Paksui pasikviesti generolą Joną Kronkaitį ir papra
šyti kariuomenei nesikišti į skandalą? Juk p. V. Va
liušaitis jau prisistato Prezidento visuomeniniu pata
rėju. Būtų juokinga, jei nebūtų liūdna. Tačiau pono 
Pakso komandoje savo pažiūras ir profesi-

(tęsinys 10-me psl.)
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SKILTYS

IŠ ARČIAU
(atkelta iš 9-to psl.)
Subliūško ir R. Pakso viešųjų ryšių patarėjų burbulai. 
„Tvarkos darytojas”, per rinkimus skelbęs „diktatūrą 
mafijai”, pats atsidūrė mafijos pinklėse. Net jo dukra, 
aukštuomenės vakarėliuose mėgstanti pozuoti pane
lė, atsidūrė garsiojo mafijozo dukros gimtadienyje. 
Aplink Paksą ratus suko ir avantiūristiška veikėja 
stomatologė R. Smailytė, garsėjanti draugyste su 
Rusijos kriminalinio pasaulio garsenybe A. Aksen- 
tjevu-Kikališvili. Šiam personažui priklausančime 
bute Vilniuje lankėsi Prezidento patarėjas R. Ačas, 
Valstybinės sienos apsaugos tarnybos vadas A. Son
gaila, Prezidento simpatikas ir jo partijos atstovas, 
Seimo narys E. Skarbalius. Tokioje draugijoje pa
buvusi avantiūristiškoji veikėja su nusikaltėliais ap
tarinėja saugumo vadovo nušalinimą ir jo „likimą” 
Ispanijoje.

Ar Prezidentui tokių faktų per maža? Ar jo arti
miausio bendražygio J. Borisovo grasinimas Prezi
dentą kompromituojančią medžiagą parduoti užsie
nio žvalgyboms tėra tik „interesų grupių” išsigalvoji
mas? Ar Prezidento noras kuo greičiu iš VSD vadovo 
pareigų atleisti skandalingos informacijos turintį M. 
Laurinkų tėra atsitiktinumas? O gal Prezidentas dar 
vis mano, kad populizmu ir nemeile valdžiai per rin
kimus laimėjus visuomenės simpatijų, galima valsty
bėje elgtis it savo dvare? Ar užtenka vien pareikšti 
jog atsiriboji „nuo skleidžiamų gandų”?

Po rinkimų R. Paksas ir jo aplinka išsisuko nuo 
atsakymo, kas ir kaip finansavo rinkimų kampaniją, 
nors buvo akivaizdu, kad deklaruotoji suma neatitin
ka tikrovės. Po inauguracijos apsijuokęs savo ryšiais 
su aiškiarege L. Lolišvili, irgi apsivalė, nors nuo savo 
mistinės bičiulės ir neatsiribojo.

Dabar, po šio skandalo, taip lengvai išsisukti jau 
nepavyks. Moraliai R. Pakso korta mušta. Net jei ap
kaltajam ir nebus pareikšta, jis liks silpnu, nuo politi
nių veikėjų priklausomu „kišeniniu” personažu. Da
bar jį dar remia saviškė liberaldemokratų partija, da
lis K. Prunskienės ir A. Brazausko partiečių, bet tik 
dalis, ir dar ... skandalingasis Vytautas Šustauskas. 
Visos dešiniosios jėgos ir sveiko proto turintys kitų 
partijų politikai dabar rūpinasi nacionaliniu Lietuvos 
saugumu, o ne Pakso munduru. Pats Prezidentas pa
nikuoja ir blaškosi, bet jam vis tiek reikės atsakyti į 
klausimus apie savo patarėjus. Nejau jis ir toliau gins 
jį šantažuojantį Borisovą? Ar jis gali daryti tvarką 
valstybėje, jei nesugeba susitvarkyti net Prezidentū
roje, ar jis įstengia atskirti moralinę bei politinę atsa
komybę nuo teisinės?

Kol Prezidento kariauna rūpinasi savo kailiu, 
Lietuva mokosi demokratijos. Šįkart labai brangiai ir 
skausmingai.

Birutė Garbaravičienė

LOTERIJOS NUBLOKŠTAS IŠ LIETUVOS
Pritapti prie pastovaus gyvenimo Amerikoje tur

būt sunkiausia lietuviui intelektualui. Kad ir Tomui
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Rekiui, loterijoje laimėjusiam žalią kortelę ir 1999 
metų pabaigoje su šeima atvykusiam į Čikagą. Šitaip 
pagalvojau, Metu žurnale (2003 m. spalis) perskaitęs 
jo esė „Filologo laiškai iš Amerikos”.

Tie elektroniniai laiškai buvo ir yra rašomi T. 
Rekio studijų draugui Regimantui Tamošaičiui, žy
miam literatūrologui, profesoriui. Rašytojo amžius, 
spėju, artėja prie 50. Jam su nepragmatiška profesija 
ir skeptišku požiūriu į daug ką, Amerika nėra glos
tanti šalis. Vis dėlto reikia kažkaip gyventi ir guostis 
laimingesniam draugui, likusiam dvasingoje Lietu
voje. Čia linksmintis nesinori. Savo depresinę būseną 
vadina normalia, nes juk pats pasirinko tai, „kas iš 
principo yra tik tremtis ir lėta dvasios mirtis...”.

R. Tamošaitis, pristatydamas savo draugą, nuro
do jo gebėjimą „į visas situacijas tarytum žvelgti iš 
šalies”. Nestinga Tomui išvadų originalumo, nė 
ironijos, „kuri, laikui bėgant čia labiau darėsi sarkas- 
tiškesnė (bet ne nihilistiška)”.

Itin svarbi Tamošaičio pastaba: „Draugo šeima 
prie Amerikos gyvenimo prisitaikė (vaikai ten be 
ypatingo vargo baigė mokyklą, su siaubu prisiminda
mi mokslus Vilniuje - Lietuvos mokykla šiandien 
yra žiauroka ir alinanti.... Paklausk bet kokį jaunuo
lį, su tėvais atsidūrusį Amerikoje, pasakys tą patį”).

R. T. pabrėžia savo draugo analitinį ir pastabų 
protą. Tuo tikiu, deja, vietomis tas pastabumas dvel
kia visišku nesusipratimu, net pašaipaus niekinimo 
aromatu. Apnuoginama kapitalizmo „etika”: kasmet 
keliamos nuomos, į darbą priimant tikrinama, ar ne 
per dažnai keičiama gyvenvietė... Visą biznio tak
tiką autorius prilygina kanibalizmui - žmogui maistu 
tampa kitas žmogus. „Tik dvasinėse aukštumose ir 
meilės atveju tas kanibalizmas įgyja simbolinę 
išraišką (...). Štai Kristus paaukoja save už mus ir 
mes jį simboliškai valgome sekmadieniais, su viltimi 
persiimti jo dvasia”.

Tokie išvedžiojimai rodo krikščionišką autoriaus 
dorovingumą. T. Rekis sakosi, jog buvo nepaprastai 
paveiktas Levo Tolstojaus Išpažinties, kuri per kelis 
numerius šiemet buvo spausdinta Metuose. Bet ką 
bendra turi privatus verslas (ekonomikos pagrindas) 
su simboliniu kanibalizmu, negaliu suvokti. Žmogus 
pelnosi iš žmogaus nuo seniausių laikų. Pelnas - tai 
paskata bet kokiai veiklai. Ir jeigu nebūtų uždarbio, 
nebūtų lėšų visuomenės gerovei kelti.

Jį pritrenkia ir Amerikos visuotinos debilizmo 
tendencijos, ypač pramogų sferoje, kur dievinamas 
naujai pasirodęs personažas - „kažkokia beždžionės 
ir idioto atmaina”. Nieko nepadarysi, tokia laikmečio 
mada - dievinti masių numylėtinius, kurie laimi dau
gelio simpatiją savo unikalumu, džiaugsmą sukelian
čiu talentu ar grožiu, gal ir charakteriu. Tai juk nor
malu. Visa Lietuva, net ir dvasingi intelektualai, ne
seniai šlovino savo krepšininkus, o debiliško postrin
gavimo poezijoje ten spausdinama su kaupu. Kaip 
vienas kritikas pabrėžė: tai daug kur priimta postmo
dern© estetika.

Kadangi sveikatos ar saugumo sumetimais plau
kiojimas kai kurių Amerikos upių, ežerų, vandenyno 
pakrantėse yra uždraustas, T. Rekys teigia: „gamtos 
vandenys jau seniai atskirti nuo žmonių”. „Plaukio
jimas vandenyje - tarytum atavizmas”. Sėdėdamas 
pliažo smėlyje negali gerti alaus - draudžiama. 
„Įvyniojau į rankšluostį ir išgėriau, nostalgiškai prisi
mindamas laisvės kupinas dienas Lietuvoje... Kada 
vėl atsidursiu miškuose, įkvėpsiu tyro gamtos oro, 
pasinersiu į bangas? Aišku, yra čia puikių pliažų van
denynų pakrantėse, bet tai milijonieriams ir turtin
giems turistams, turintiems daug laisvo laiko, bet ne 
milijoninei Amerikos darbininkų klasei”.

Pamatytų gerbiamas filologas, kaip šilto savait
galio dienomis Pacifiko pakrantę Pietų Kalifornijoje 
užplūsta iš visur atvažiavęs pats neturtingiausias luo
mas (daugiausia lotynų kilmės žmonės), gal ir kitaip 
suformuluotų savo išvadas. Jis tariasi rašąs iš savo 
patirties: „Man rūpi ne šio pasaulio laimingųjų, o 
bendros tendencijos”. Kaip čia dabar? Amerikoje 
šiuo metu kaip tik įvairiais būdais stengiamasi paten
kinti visų grupių troškimus, net įnorius. Tiesa, čia yra 
per daug storulių. Taip pat pritariu, kad amerikiečiai 
negrybauja ir neuogauja. Bet netiesa, kad Amerikos 
žmonės, turtingi ar neturtingi, nesiveržia į gamtą, kad 
negerbia jos, kad tie, pasiekę 40, neplanuoja „kada 
nors kur nors nuvykti, kažką pamatyti”, kad, jaunes
nieji nelanko savo senolių, giminaičių globos na
muose. Čia neleidžiami jokie laisvų dienų jungimai”, | 
sakykime, šventės penktadienį sujungti su savaitga
liu, kad galėtum kur nors išvykti, paatostogauti. Taip 
atsitiko jo sūnui, dirbusiam bankelyje. Tik tam, kad 
„neįprastų tinginiauti, kaip jie aiškino”. Išimtis nėra 
taisyklė.

Sovietų laikais komunistų rašytojai, pakeliavę 
po Ameriką, pataikaudami Partijai, stengdavosi ge
rokai nuskurdinti kapitalistinio krašto vaizdą. Nebu- | 
vo Amerikos miestai tada švarūs, kaip dabar. Nebuvo 
tiek įstatymų saugoti gamtą ir gryną orą, kaip dabar. j 
Daug ko tada nebuvo. Bet Tomo Rekio gyvenamu 
laiku daug kas pasikeitė į gerąją pusę. Psichologiškai 
šiek tiek apsipratus (nenoriu sakyti asimiliavusis) su 
šios šalies pramogomis, sportu, spauda, kalba, istori
ja, pamačius įvairių valstijų gamtos grožį, gyvenimas 
darosi įdomesnis ir prasmingesnis. Iš teksto matosi, 
jog autorius neigiamiai žiūri į bendravimą su žmo
nėmis. Jam dingojasi ateities televiziniai kompiute- j 
riai bendravimui su tėvynainiais. Gražu ir tai, tačiau 
technologija niekada nepakeis gyvo, šilto žmonių su
siėjimo, kaip čia Los Angeles lietuvių apylinkėje sa
koma, pasižmonėjimo bet kokio lietuvių renginio 
metu savaitgalių dienomis. Pabūti su pažįstamais, pa
sišnekėti apie šį bei tą yra geriausia terapija.

Net ir šis T. Rekio esė yra tam tikra kitiems pasi
pasakojimo forma. Labai sveikintina. O kad vietomis 
gerokai prašaunama pro šalį, nesvarbu. Kiti pasis-l 
kaitę nusišypsos ir patikslins.

Pr. Visvydas

DAR VIENA PARTIJA
Neseniai Viktoras Uspaskichas Lietuvoje įkūrė 

dar vieną partiją. Taigi jų skaičius jau siekia beveik 
keturiasdešimt. Šis partijų potvynis, o gal ir tvanas, 
didelės reikšmės neturi. Krašte yra tiktai penkios ar 
šešios partijos, kurios turi realius šansus gerai pasiro
dyti rinkimuose ir su kitomis partijomis kurti val
dančias koalicijas. O toliau nėra svarbu, ar yra dar 
keturiasdešimt ar keturi šimti nykštukinių partijų, nes 
jos vis tiek šansų patekti į valdžią neturi.

Tačiau naujausios partijos prie nykštukinių kol 
kas priskirti negalima. Priešingai, daug kas mano, jog 
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ji greitai įsijungs į didžiųjų eiles ir kada nors atsidurs 
valdžioje. Kokie veiksniai verčia šiai partijai prana
šauti šviesią ateitį? Pirma, jau yra du asmeninių par
tijų sėkmės pavyzdžiai: Artūro Paulausko sociallibe
ralai ir Rolando Pakso liberaldemokratai. Pirmieji 
neblogai pasirodė praėjusiuose savivaldybių ir Sei
mo rinkimuose, antrųjų kandidatas išrinktas prezi
dentu.

Antra, Viktoro Uspaskicho Darbo partija, atro
do, turės beveik neribotus finansavimo šaltinius. Pats 
jos įkūrėjas yra vienas turtingiausių Lietuvos asmenų 
ir jau yra įrodęs, jog savo politiniams tikslams 
pasiekti jis pasiryžęs plačiai atidaryti piniginę.

Trečia, svarstant naujos partijos ateitį negalima 
nepaminėti ir Viktoro Uspaskicho asmens. Daug kas 
jį yra kritikavę už nešvarius verslo metodus ir ekono
minių bei politinių interesų sutapatinimą. Per ketve
rius konservatorių valdymo metus Kėdainių versli
ninkas tikrai nebuvo paliktas ramybėje. Prokuratūra 
ir kiti teisėtvarkos organai Uspaskicho verslą, švel
niai tariant, nuodugniai tyrė, bet nieko teisiškai in
kriminuojančio nerado. Organizuodamas referendu
mą dėl Seimo rinkimų ir jo sudėties, jis savo tikslą 
beveik pasiekė, nors teko kovoti prieš partijų, žinia- 
sklaidos ir inteligentijos opoziciją. Versle ir politiko
je Uspaskichas yra energingas ir agresyvus žmogus. 
Man atrodo, jis tuos charakterio bruožus bando pa
slėpti nekonvenciniu, klounišku elgesiu, savo poten
cialiems oponentams sudarydamas politiškai nepa
vojingo asmens įspūdį. Šia prasme Uspaskichui pa
dėjo populiari „Dviračio žynių” televizijos progra
ma, kurioje jis dažnai pristatomas kaip kažkoks nai
vus, sovietinės nostalgijos persunktas, juokingas ne
vykėlis.

Ketvirta, Darbo partiją remia ne vienas žymus 
verslininkas ir pramoninkas, o tai, be abejo, jai padės 
ne tik lėšų telkime, bet ir įtakos išplėtime ekonomi
nių ir socialinių interesų sferose. Bet įtakingi rė
mėjai, dideli finansiniai ištekliai ir energingas lyderis 
nors ir svarbūs, tačiau politikoje dar negarantuoja 
sėkmės. Reikia turėti ir tam tikro patrauklumo bal
suotojams.

Uspaskicho partija apeliuos į tuos, kurie yra nu
sivylę partijomis, nes būdamos valdžioje jos iš esmės 
nepagerino materialinių sąlygų. O tokių žmonių Lie
tuvoje yra nemažai. Į šią kategoriją galima įtraukti 
visus skurstančius, netoli skurdo esančius bei nepri
tapusius prie kitų partijų, o svarbiausia, prie naujos 
ekonominės sistemos. Be to, reikia spėti, jog būda
mas tautinės mažumos narys, Uspaskichas ir jo parti
ja patrauks nemažą procentą tų tautinių mažumų 
balsų.

Žinoma, Darbo partija nėra vienintelė, kuri ban
dys išnaudoti balsuotojų nepasitenkinimą visomis 
valdžiomis. Kitos asmeniniams interesams puoselėti 
įkurtos partijos jau yra kreipusios dėmesį į nuskriaus
tuosius ir nepritapusius. Iš dalies tą pati galima pa
sakyti ir apie klasikines partijas: konservatorius, 
krikdemus, socdemus, liberalus centristus. Vieninte
lis svarbus faktorius, kuris skiria Uspaskicho partiją 
nuo kitų, tas, kad ji dar neturėjo progos valdžioje pa
būti. Čia ir glūdi partijos galimybės gerai pasirodyti 
sekančiuose rinkimuose.

Jei nebuvai valdžioje, dar nesi susitepęs arba ne- 
išpildęs rinkiminių pažadų. Socialliberalai valdžioje 
jau nuo 2000 metų, liberaldemokratai rėmė balsuo
tojams daug žadėjusį dabartinį Prezidentą, o klasi
kinės partijos vienos ar koalicijose su kitomis, su per
traukomis valdžioje yra buvę nuo pat nepriklausomy
bės atstatymo.

Darbo partija, kaip ir kitos asmeninės partijos, 

neturi aiškios ideologijos (apskritai, aiški ideologija 
nėra ir klasikinių Lietuvos partijų stiprybė). Jos stei
giamajame suvažiavime matėsi verslininkų, profe
sionalų, žemdirbių, savivaldybių tarnautojų. Spren
džiant iš suvažiavimo dalyvių pasisakymų, nauja or
ganizacija yra tarp centro ir kairės; taigi dar viena 
partija, pretenduojanti į vis besiplečiantį politinį vi
durį.

Dažnai asmeniniais pagrindais sukurtų politinių 
organizacijų esminis tikslas yra oponuoti valdančio
ms ar valdžiusioms partijoms; todėl ideologinis aiš
kumas nėra vienas jų prioritetų. Svarbu tik atrasti 
balsuotojus įtikinančių argumentų prieš tuos, kurie 
jau turėjo galimybę pažadus išpildyti, bet to nepada
rė.

Ar visa tai reiškia, jog nemaža dalis piliečių rems 
bet kokią partiją ar lyderį, kuris dar nėra valdžioje 
buvęs, arba, kaip Rolandas Paksas, sugebėjęs rinkė
jus įtikinti, jog dviguba premjerystė neužkrovė atsa
komybės už dviejų jo buvusių partijų neišpildytus 
pažadus? (Čia reikia pastebėti, jog pats Uspaskichas, 
kaip įtakingas valdančiosios socialliberalų Seimo 
frakcijos narys ir Seimo Ekonomikos komiteto pir
mininkas, taip pat negalėtų teigti, jog nėra valdžioje 
buvęs, nors ir turi daugiau pagrindo kratytis šios ne
malonios atsakomybės, negu jo svarbiausi oponentai 
asmeninių partijų tarpe.)

Atsakymus į šį ir panašius klausimus duos rin
kėjai per sekančius Seimo rinkimus. Bet jau dabar 
galima prognozuoti, jog jei ekonomikos augimas ne
pagerins eilinių piliečių materialinių sąlygų, didelius 
finansinius išteklius turinčios, dar valdžioje nebuvu
sios, populistiniais pažadais paremtos asmeninės par
tijos ne tik neišnyks, bet laikinai įgaus nemažos įta
kos krašto politiniame gyvenime.

Julius Šmulkštys

P.S. Ką tik šią skiltį pabaigus rašyti, iškilo preziden
tūros ryšių su tamsiomis grupuotėmis skandalas, ku
ris gali radikaliai paveikti politinius procesus, taip 
pat Darbo partijos vaidmenį ateinančiuose Seimo 
rinkimuose.

LIETUVIŠKAJAM VOTERGEITUI 
UŽKLUPUS

Spalio pabaigoje Lietuvoje prasidėjo dar neregė
to masto politinis skandalas. Šio skandalo buvo gali
ma tikėtis, bet jo poveikis Lietuvos žmonėms ne
vienodas. Vieni buvo stipriai emociškai sukrėsti, kiti, 
nekreipdami dėmesio į argumentus bei faktus, pasi
dalino į prezidento Pakso gynėjų ir puolėjų stovyk
las. Kas vis dėlto yra sunkiai nuginčijama, tai faktas, 
kad prezidento Pakso komanda yra silpna, įtartini ir 
galbūt Lietuvos interesams pavojingi paties prezi
dento Pakso įsipareigojimai rinkimų kampanijos rė
mėjams.

Skandalo pamokų įvertinimas bus ilgas, bet čia 
yra daug jau pastebėtų ir dar neaptartų dalykų. Iš es

mės, nuo pat Rolando Pakso kadencijos pradžios pre
zidentūros veikla buvo mažų mažiausiai keista. Ja vi
są laiką buvo siekiama sudaryti įspūdį, kad preziden
tūra dalyvauja ir tuo pačiu vaidina lemiamą vaidme
nį, sprendžiant visus svarbiausius valstybės reikalus, 
o iš tikrųjų tik trukdyta efektyviam darbui. Pavyz
džiui, prezidentūros noras vaidinti reikšmingą vaid
menį ES reikalų koordinavime, nors tai yra vykdo
mosios valdžios, tiksliau vyriausybės, prerogatyva. 
Skandalui prasidėjus tai neiškentęs pasakė net atsar
gusis Algirdas Brazauskas, kuris sakė, kad Preziden
to patarėjai „blaškosi, užsiima ne savo reikalais, kiša
si į kitų institucijų veiklą, nurodinėja, komanduoja”.

Prezidentūros virsmas parazituojančia institucija 
kelia daug klausimų ne tik artimoje, bet ir tolimes
nėje perspektyvoje. Pats radikaliausias būtų klausi
mas, ar Lietuvai iš viso reikalinga prezidento insti
tucija. Tam tikra prasme, tai „nelegalus“ klausimas, 
nes jis jau buvo išspręstas naujausios Lietuvos isto
rijos. Bet racionaliu požiūriu jis nėra blogas, kadangi 
bet kokios institucijos nauda ar žala gali būti bet kuri
uo metu iš naujo persvarstoma. Anglai ar švedai dis
kutuoja apie monarchijos reikalingumą, o preziden
tas - juk ne karalius. Prisiminus dabartinės prezi
dento institucijos sukūrimo aplinkybes, galima teigti, 
jog vienas pagrindinių racionalių, t. y. atmetus isto
rinius, argumentų už prezidento instituciją buvo ga
lių pusiausvyros argumentas. Manyta, ir aš pats ma
niau, jog prezidentas, turintis tiesiogiai visos tautos 
jam suteiktus įgaliojimus, teisinėmis priemonėmis 
galės atsverti nepakankamai protingus ar teisėtus 
parlamento veiksmus, t. y. pirmiausia veiks įstatymų 
leidybos srityje. Iš esmės taip ir buvo prezidentų A. 
Brazausko ir V. Adamkaus laikais. Bet prezidento 
Pakso žmonės ėmė aiškiai kenksmingai kištis į vyk
domosios valdžios veiksmus, kai kur neabejotinai 
peržengdami savo kompetencijos ribas. Niekas nega
li garantuoti, kad tokia praktika neišliks ir prie kitų 
būsimų Lietuvos prezidentų. O tai ir kelia klausimą, 
ar neverta iš naujo peržiūrėti prezidento funkcijų, o 
gal ir jo rinkimų tvarkos, neapsiribojant tik rinkimų 
kampanijos finansavimo peržiūra. Matyt, parlamento 
renkamas prezidentas būtų patikima apsauga prieš 
manipuliavimu masėmis į valdžią ateinančio popu
listo grėsmę. Tikra demokratija negali remtis protes
to balsais. Protestas yra suprantamas, bet ne visada 
pateisinamas, kartais net pražūtingas. Juo labiau, kad 
Lietuvos seimas per nepriklausomybės dešimtmetį 
tikrai pakankamai subrendo. Galima daug diskutuoti, 
kiek ir kokio masto elitizmas suderinamas su demo
kratija, bet populizmas yra kur kas grėsmingesnis. 
Paprastai populistai labai greitai patraukiami tarnauti 
kokioms nors mafijinėms ar pusiau mafijinėms struk
tūroms. Tai tikrai ne lietuviška išimtis, o universali 
modernios politinės praktikos taisyklė.

Saulius Pivoras

AČIŪ
Akiračius vėl parėmė musų nepamirštantys mėn

raščio skaitytojai:

Elena Bamet $ 88.00
Lola Januškis $ 88.00
Dr. E. Kaminskas $ 88.00.
Dėkojame jiems ir visiems kitiems, mus parėmu- 

siems kukliau, bet ne mažiau nuoširdžiai.
Akiračių adm.

2003 m. lapkričio mėn.
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PAKLYDUSIOS AVELĖS „BALTOSE 
LANKOSE“

I
Taip neseniai dar Vilniaus vienuoliktokių, sielos 

draugių-dvynių Julijos Perekrest (toliau - Julka) ir 
Ievos Vameckaitės (toliau - Evka) daugiabriaunei 
provokacijai „sumaketuota“, bet diskusijų, deja, tra
diciškai taip ir nesusilaukusi knyga Noriu Nobelio tik 
patvirtina seną kaip literatūra tiesą: užuot rašę vaikai 
turi skaityti knygas, kadangi tikrasis noras rašyti atsi
randa ne vadinamosios gyvenimo patirties, o patyri
mo literatūros srityje dėka. Net Artūrėlis Rimbaud, 
genialiausias paauglys raštijos istorijoje, nuo pat vai
kystės buvo prisiekęs skaitytojas ir lotynistas, kuriam 
lektūros suteikė instrumentus neapkenčiamai tikro
vei operuoti. Galutinai supratęs, kad literatūra tėra tik 
literatūra, jis apskritai jos išsižadėjo.

Julka ir Evka, gan skrupulingai aprašinėdamos 
vieną sezoną, t.y. vienerius mokslo metus, pragare 
(tautinė mokykla joms - „velnio irštva“), su literatūra 
turi reikalų tik prievolės zonoje (sukonspektuoti 46 
lapus liet, literatūros, per vakarą perskaityti 300 psl. 
Altorių šešėly, rašyti „to supisto“ K. Donelaičio Metų 
analizę ir pan.). Ašaras išspaudžia Senis ir jūra (beje, 
vienas „vandeningiausių“ tėtušio Hemo tekstų), dau
giau jokių nuorodų į grožinius skaitinius nerasta. Iš
skyrus vieną - jų pačių rašomą ir Nobelio premijos, 
iš kurios nubyrės tik geriausiems draugams, susi
lauksiančią knygą. (Tam „Baltų lankų“ leidyklos di
rektorius kaip minimum turėtų tapti švedų akade
miku.)

Tasai paeiliui, tačiau vienodu dienoraštiniu sti
liumi kurpiamas opusas yra pasidygėjimo suaugusių
jų (Evka: „Mes jiems lyg bokso kriaušės“) priespau
da ir iš to kylančia visokeriopa neteisybe įžeminimo 
laukas. Tokios dienoraštinės baltos lankos, kuriose 
dvi pasiklydusios avelės nori atrodyti žymiai juodes
nės, negu yra iš tikrųjų, tuo dar sykį įrodydo, kad net 
atviriausia saviraiškos forma yra tik pozų ir kaukių 
rinkinys. Neigiamos patirties iškrovos čia niekur ne
virsta nusižeminimu (Evka: „Svarbiausia, kad patin
ku sau tokia, kokia esu. O esu Liuciferis - genijus, 
būsima Nobelio premijos laureatė. Va taip!“), vadi
nasi, autoterapijai vilties irgi nedaug.

Virsdamas literatūriniu diskursu, „tiesos saky
mas“ virsta tik dar viena subtilia melo, kurį literatū
rinės patirties stygius daro nekaltą, forma.

II
Tose tabula rasa išpiltose lankose išprovokuoti 

autentiškos patirties spiras - tokius ir panašius kės
lus, matyt, puoselėjo leidyklos direktorius, per savo 
dukrą Kotryną užsakęs jos iš pirmo žvilgsnio niekuo 
neišsiskiriančioms (geras ėjimas!) klasiokėms savo
sios kasdienybės aprašą. O kasdienybės išklotinės se
nus semiotikos vilkus oi kaip domina! Kalbant pa
prasčiau - galbūt norėta pagyvinti apmirusias lietu
vių mokyklinės literatūros žanro lankas, o gal net pa
sižiūrėti, ar fakto literatūra paties proceso metu staiga 
ims ir nevirs grožine.

Deja, nevirto, ir kaltas čia visų pirma pačių mer

gaičių, pedantiškai fiksuojančių savo kasdienius po
tyrius, sąžiningumas. Julka ir Evka, kiekvienąsyk pa- 
linkdamos ties savąja Knyga, pradeda ne nuo konkre
čios situacijos ar žmogaus aprašymo, o nuo jų emoci
nio įvertinimo. Nuo kasdienės savo vargų litanijos, 
kuri mažai kuo skiriasi nuo sąlyginių rankų plovimo 
ar prausimosi refleksų: „Pūnam toj mūsų Lietuvos 
„idealios“ švietimo sistemos skylėj, neturim jokių 
teisių, ir tik pabandyk motinai paprieštarauti...“; 
„Galbūt mes gyvenam siauram, mažam, uždaram pa
saulėlyje ir nematom kitų, daug svarbesnių, dalykų 
nei pinigai, mokykla ir tusovkės*, tačiau tokį gyveni
mą mums sukūrė tėvai, mokykla, visuomenė ir vals
tybė, todėl patys kalti, kad augina nepilnaverčius, be
valius robotus savo tautos ateičiai“. Kuriais metais 
rašyta, a? 1972-aisiais? 1980-aisiais? 2001-aisiais! 
Arba: „Nuo smegenų knisimo mano galvoj dabar tuš
čia, nes smegenys galutinai išknistos.“ Tautinė mo
kykla po trylikos nesibaigiančių pervartų metų Jul- 
kos ir Evkos knygoje iškyla kaip policinė visa nive
liuojanti valstybė „supermažoje ir neypatingai išsi
vysčiusioje valstybėje“.

Drįstu teigti, kiekviena mokyklinė karta kiekvie
noje santvarkoje išgyvena maždaug tą patį, ir tik lite
ratūra (mūsų platumose - nuo Kazio Binkio ligi Gie
drės Kazlauskaitės) tuos išgyvenimus pašaukta su
taurinti ir apkaišyti nostalgijos nuometu. Julka ir Ev
ka to nedaro iš principo, nes transliuoja „iš vidaus“, 
nuo „radiacijos epicentro“ (t.y. mokyklos š...) jų ne
skiria tie keli likiminiai metai, drastiškai nugenėjan- 
tys paaugliško negatyvizmo ūglius ir jų vietoje (dai
ginantys neišvengiamus prisitaikymo mechanizmus. 
Nuoširdus mergaičių įsitikinimas, kad sulaukus aš
tuoniolikos už donoro kraują gauti pinigai automatiš
kai jas išlaisvins, iš tikrųjų tampa skaudžia metafora: 
tai jūs, sielos seserys-dvynės, už laisvę atsidurti pro
gramiškai neapkenčiamų suaugusiųjų pusėje sumo
kėsite krauju.

III
Kažkada, rašydamas apie provincijos gimnazis

EUROPĖJANTI LIETUVA? ATRADIMAI IR 
NETEKTYS

ĮVADAS
Lietuva, matyt, jau atsigavo po eurošiušo ir refe

rendumo. Žinoma, pasidžiaugė, o gal tebesidžiaugia 
ir itin gerais jo rezultatais. Tačiau ar kas nors įvyko? 
Ar kas keičiasi iš esmės? Žinoma, tauta pareiškė savo 
valią ir galų gale aiškiai legitimavo valdžios ir euro- 
derybininkų pradėtus veiksmus, kad šie juos galėtų 
sėkmingai tęsti, dabar jau turėdami tautos mandatą. 
Vienok, prisiminus tiek agitacijos ir euroreklamos 
laikotarpį, tiek patį balsavimą, atrodo, jog jame 
mažiausiai būta refleksijos. Tai greičiau buvo eufori
jos sklidinas įvykis, savotiška pramoga - hepeningas, 
ypač po to, kai už žalios Lietuvos kontūrų lipduką su 
užrašu „aš balsavau” galėjai nusipirkti miltelių ar 
alaus popigiai... Įdomu, kaip į mūsų TV reportažus iš 
įvykio vietos būtų reagavęs europietis, galiausiai, 
apskritai nežinojęs, kaip pastarąjį įvykį vertinti. Pre
kybos tinklo savininkai sako, jog referendumo labui 
paaukojo per milijoną litų. Žinoma, cinikas klaustų - 
kokiam tikslui. Kai tuomet dar prezidentui-kandida- 
tui paaukoji tokią sumą, tai žinai, kad mažne auksinę 
žuvelę pagavai ar džiną paleidai iš butelio, kuris ne 
tris tavo norus išpildys, bet daug daugiau padarys. 
Tik paprašyk ir bus. Kad ir Lietuvos pilietybė išim

čių lyriką, pasigedau joje autentiškos patirties atspin
džių: blogos mergaitės eilėraščiuose žūtbūt norėjo at
rodyti geros. Tik užmiršau pridurti, kad moksleivių 
eiles nulemia ne kas kita, o literatūros mokytojų (vėl 
ta pati geismą kurti skatinančių skaitinių problema!) 
skonis. Julka su Evka to skonio, regis, nesugadintos. 
Ir tai - naujos epochos ženklas. Be Ezopo kalbos išsi- 
verčianti „auka“ čia laisva skelbti nuo Gedimino kal
no urbi et orbi apie savąją nelaisvę. Juokinga, mūsų 
akimis, toji „Utenos raudoniu“ nuolat atskiedžiama 
nelaisvė. (Sveikinu didžiuosius Lietuvos bravorus, 
metodiškai alinančius jaunąją kartą!) Tačiau net ir 
taip „iškreiptai“ (ar ne, Julka?) seno krieno (ar ne, 
Evka?) suvoktąjį gali būti tik vieninteliu - galimybės 
savąją tiesą laisvai ir nebaudžiamai išsakyti - atveju. 
Štai kodėl tą ypatinga vaizduote ar kitais meniniais 
privalumais neapdovanotą tekstą aš tegaliu tik svei
kinti. Ir vargas tam, visų pirma turiu omeny tėvus bei 
pedagogus, kurie bandys jį neadekvačiai sureikšmin
ti: tai tiesiog puiki medžiaga pamąstymui, kaip kar
tais apsigauname, tardamiesi gerai pažįstą savo at
žalas.

O dokumentine tos medžiagos neleidžia pava
dinti kad ir toks pasažas: „Mūsų mokyklos koridoriai 
dvokia žuviene. Aš žinau, čia nuo tų maliavkų pradi
nukų. Jie skleidžia salstelėjusį vystyklų kvapą. Man 
šlykštu įeiti į jų koridorių“. Pradinuke šiuo atveju pa
ti Julka. Grožinės literatūros pradinuke. Drauge su 
Evka stovinti itin baugiame ir nejaukiame, nepasaky
ti borgesiškame, pasaulio raštijos bibliotekos korido
riuje. Kvapą aprašyti - ne lauką pereiti.

Rolandas Rastauskas

*Tusovka (rus.) - į artistinį žargoną ties 80-ųjų ir 90- 
ųjų metų sankirta Rusijoje įėjęs žodis, reiškiantis nie
kuo neįpareigotą meninį-intelektualinį bendravimą 
tam tikrose daugiau ar mažiau viešose erdvėse. Šiuo 
metu terminas reiškia naują postsocialistinį viešumą 
(aut. pastaba.).

ties tvarka, motyvas - už nuopelnus šaliai. Bet kam 
prekybininkams investuoti į eižėjančią ateitį, juk Lie
tuvos galbūt toje Europoje nė kvapo neliks, arba kaip 
tik kvapas tik ir teliks - protėvių dvasios dvelksmas 
ir tiek. Kita vertus, neatmestina galimybė, jog preky
bininkai gerai supranta globalizacijos dialektiką, tad 
Lietuvą stumtelėdami kad ir per sprindį Europos link, 
sykiu sau susikūrė ir platesnės, globalesnės rinkos 
prielaidą.

Na, o žmonės lieka žmonėmis, pagal senos pa
tarlės modifikaciją: žuvis ieško kur giliau, o žmogus, 
kur žuvis. Tokiu būdu, prekybininkų akcija, matyt, 
aiškiai turėjusi pragmatinių sumetimų, tik sustiprino 
referendumo performensiškumą, pilietinės valios 
reiškimo akciją paversdama ir simboliniu įvykiu - 
vartus į Europą iš balsadėžių perkeldama ant krautu
vės slenksčio. Stereotipiškai sakoma, jog Europa jau 
tarpsta postindustriniame būvyje, o jos visuomenė 
apibūdinama vienu žodžiu - konsumeristai. Pagal šį 
kriterijų lietuviai jau europiečiai - išsyk puola vartoti 
siūlomas prekes, todėl skubus apsipirkimas referen
dumui atminti gali būti traktuojamas kaip žingsnis į 
priekį - Europos link. Tačiau susidariusios eilės prie 
beveik veltui parduodamų gėrybių nori nenori prime-
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na Sovietijos patirtis. Kai to gero nebuvo daug, įsi
spraudus valandą kitą tekdavo dalintis artimo meile, 
dar ir alkūnes dėl viso pikto paruošus kovai, kol pa
vykdavo, arba ne, gauti trokštamų prekių.

Čia, matyt, buvo paskutinis žingsnis, juk žadėjo, 
oi kaip žadėjo prieš tą referendumą, kad Europoje 
bus gerai, kad visi ir pinigų turės, ir kad prekių bus 
kiek nori ir kokių nori. Vienok pažadai dingo sykiu 
su referendumu ir Europa dabar jau nebe tokia šilta, 
artima ir palaiminga atrodo. Momentinis tautos soli
darumas, žinoma, sveikintinas lemiamomis akimir
komis, kažkur vėl dingo. Žemdirbiai vėl imasi strei
kų, taip bandydami priminti apie savo problemas. 
Nediskutuosime, gerai tai ar blogai, ypač kad ir to 
kaimo vaizdinys (bent šių eilučių autoriaus galvoje) 
iškyla labai jau neaiškus ir redukuotas, vėlgi į super
marketą, kuriame nei prakaito skonio, nei mėšlo kva
po nebėra. Rodos, viskas gatava ir kam dar tie pinigai 
kaime, juk jie patys viską užsiaugina. Vis dėlto čia 
norėtųsi pastebėti - streikai, vienaip ar kitaip, yra eu
ropinės kultūros dalis, užtenka pažvelgti į kokią 
Prancūziją, tiesa, čia iškyla tradicijos ir civilizuotų 
streikų formos klausimas.

Žiniasklaida vėl imasi įprastu ritmu rašyti apie 
nusikaltimus, nepriteklius, nenaudėlius žemdirbius ir 
pan. Tuo pačiu nepamiršdama pridėti ir vieną kitą 
„apšviečiantį” straipsnį, pavyzdžiui, kaip biurokratai 
naudoja biudžeto pinigus kelionėms į Briuselį ar ki
tas eurobiurokratų mekas1. Galima sakyti, tai visuo
menės informavimas, kita vertus, pataikavimas jai ir 
lengvas kiršinimas. Štai žurnalistai yra geri, seka ir 
informuoja, kur plaukia mūsų, mokesčių mokėtojų, 
pinigai, kaip tuštėja šalies biudžetas. Tačiau tuo pa
čiu lyg ir pamirštama, kad pagrindinių šalies kelių 
pakraščiai dar nusėti žemdirbių, kurie nori didesnės 
biudžeto dalies, technika. Ir štai valdžia sako, kad iž
das tuščias, bet tuo pačiu paskutinius pinigus išlei
džia savoms kelionėms. Ir vėl valdžia Lietuvoje yra 
bloga, jai visai nerūpi paprastas žmogus. Tad ar nors 
kiek pajudėjome iš vietos, išskyrus tai, kad 2003 
metų gegužės 10-11 dienos rimtai kėsinasi būti 
įtrauktos į istorikų darbus bei vadovėlius. Tada Lie
tuva pradėjo europėti. Bet ar iš tiesų taip?

EUROPASUOS
Pradžioje trumpai pabandėme pasidalinti 

įspūdžiais, sukeltais euroaistrų. Pastarosios dar ne
nurimo, bet gerokai sumažėjo ir, atrodo, vėl pasi
traukė iš viešosios erdvės į derybininkų galvas bei 
portfelius. Pirmoji jų pareiga - mus atvesti į Europą 
ir kuo geresnėmis sąlygomis. Tam prieš keletą savai
čių jiems suteikėme mandatą, tad kodėl pykti, jei da
bar tie biurokratai visur važinėja ir stebi europietiš- 
kus procesus, mokosi būti europiečiais ir 1.1. Minėti
na ir žiniasklaidos pozicija, iš kurios ir sužinome apie 
derybų eigą. Tiesa, per visą laikotarpį, rodos, tik 
LNK įsivedė pastovią rubriką „Europiečiai”, skirtą 
informuoti apie vykstančius procesus. Prisiminus 
priešrinkiminį laiką, tenka konstatuoti, kad tuomet 
žiniasklaida labiau agitavo, nei informavo2. Informa
cijos ir analizės trūksta ir dabar. Tiesa, reguliariai pa
sirodo derybininkų ataskaitos, vieno ar kito derybų 
etapo pabaigą ženklinantys leidiniai3, tačiau šie teks
tai, sukurpti įgudusio biurokrato ranka, mažai ką gali 
pasakyti neprofesionalui. Kita vertus, ataskaitos su
daro įspūdį, jog Lietuvos stojimas į ES susijęs tik su 
skaičiavimais ir skaičiais. Žinoma, šis aspektas yra 
svarbus, bet ar jis vienintelis? Vargu bau.

Kiti aspektai, kaip jau minėta, neišryškinami, ga
liausiai neaišku, nei kas ta Europa, nei kas tie euro
piečiai, ar lietuviai tokie yra ir pan. Juk vienas iš agi-

2003 m. lapkričio mėn.

tacinių šūkių skelbė „būkime europiečiai”, vadinasi, 
tokie dar nesame ar nebuvome, tačiau kas tas euro
pietis, kuo europietis prancūzas skiriasi nuo europie
čio vokiečio ar italo, taip ir lieka neaišku. Ir vėl ES- 
tai organizacija, topėl stojimas į ją turi būti svarsto
mas, derinamas ir derimas, tačiau tuo pačiu juk tai ir 
vertybių perkainojimo metas. Deja, šiam aspektui dė
mesio visai nebuvo skiriama. Tiesa, situaciją gerokai 
pataisė Gintaras Beresnevičius, siūlydamas Lietuvai 
Europos Sąjungoje tapti imperija4. Pirma kregždė jau 
pasirodė. Tiesą sakant, grakščiai ir provokatyviai 
sklendžianti mūsų padangėje. Galbūt panašių darbų, 
apmąstančių lietuviškąsias realijas, atsiras ir dau
giau, nes politologai, kurie iš panašių dalykų valgo 
duoną, kol kas tyli. Būdami biurokratų alter ego, juos 
giria ar peikia už vieną kitą poelgį, na, dar kartas nuo 
karto pataria, kaip padaryti vieną ar kitą strateginį 
ėjimą, tačiau analizės ir jiems kol kas nesirašo. Ma
tyt, dar ne laikas. Baugu, kad po to nebūtų kiek per 
vėlu. Bandant vertinti europines patirtis ar pačią Eu
ropos idėją, skaitymui irgi turime ne per daugiausiai 
knygų. Galima paminėti tik dvi lietuviškai pasiro
džiusias: Ekscentriškoji Europos tapatybė5, bei Euro
pos išradimas*3. Turint prieš akis tokią situaciją susi
daro įspūdis, jog Europa ar europietiškumas nėra la
bai dažni mūsų galvojimų dėmenys. Galbūt viskas 
savaime aišku, tik tuomet kam tie raginimai būti eu
ropiečiais?. Galiausiai tik kritinė ir nuolatinė analizė 
gali liudyti fenomeno aktualumą ir gyvumą. Galbūt 
mes jau tokie seni europiečiai, kad europietiškumas 
mumyse jau ima merdėti, jis tiesiog mums nebeįdo
mus, o įstojimas į ES tėra istorinio teisingumo atsta
tymas ir tiek. Juk dėl Antrojo pasaulinio karo ir so
vietų okupacijos mes buvom pagrobti iš Europos, 
nors visuomet jai priklausėme.

1. Hommage aux bureaucrates
Prieš akis turint Lietuvoje pateikiamą informaci

ją apie Europą, susidaro įspūdis, jog Europa - tai 
nuolatinių derybų vieta bei palankiausia erdvė biuro
kratams. Kaip jau minėta, vertybinės nuostatos lie
čiamos minimaliai ir tik kur ne kur pasirodo europie
čiai kaip abstrakcija, reiškianti savo nuomonę ES 
plėtros klausimu:

„<...> turėtų būti priimtos tik tos šalys, kurios ger
bia žmogaus teises ir demokratijos principus (šis kri
terijus svarbus 95 % apklaustųjų), kovoja su nusi
kalstamumu ir prekyba narkotikais (93%), saugo ap
linką (93%). Taip pat didžioji dauguma europiečių 
pritarė teiginiams, kad šalys kandidatės turi pateikti 
savo indėlį į ES biudžetą (taip mano 83%), būti pasi
rengusios bendrus ES interesus iškelti virš savo vals
tybės interesų (68%), sutikti su jau priimtomis ES 
normomis (80) ”.7

Tai bene vienintelis tekstas iš 250 puslapių leidi
nio, kuriame užsimenama apie vertybes ES. Iš citatos 
matyti, kokios šalys pageidaujamos Europos Sąjun
goje. Kaip šie principai veikia pas mus, galime bent 
jau nujausti. Sykį jau beveik pabuvus sąjungoje, ma
tyt, išvardintos vertybės, žvelgiant eurobiurokratų 
akimis, pas mus yra puoselėjamos. Vis dėlto didžiau
sias kazusas lietuviams galėtų būti savosios dalies 
ES biudžetui pateikimas ir savųjų interesų vardan ES 
išsižadėjimas. Tad ar verta stoti, esant tokiems reika
lavimams, juk juos vykdant kenčia Lietuvos suvere
nitetas, jos kultūra. Bent jau tokios gali būti pirmo
sios mintys. Šiuo atveju, mūsų biurokratų užduotis - 
išsiderėti kuo geresnes stojimo sąlygas. Derybų re
zultatams pristatyti ir pasirodo daugiausia leidinių, 

tačiau juose, kaip jau sakyta, mažiausiai dėmesio ski
riama vertybėms, pavyzdžiui, suverenumo klausi
mams. Ir šiaip daugiau deramasi dėl ekonominių da- 
lykų.

Šiaip jau Lietuva tiek derybininkų, tiek pačių 
gyventojų asmenyje yra pakankamai gera ir nuolanki 
partnerė - daugiau nei 90 procentų pasisakanti už 
narystę ES. Atrodo, kad visų pirma jiems iš Europos 
Sąjungos reikia finansinių injekcijų, todėl Europa 
asocijuojasi su lengvai gaunamų pinigų aruodu, o 
vertybės, suverenumo, galios klausimai rūpi tik ke
liems keistuoliams ir vienam kitam šių sričių special
istui. Štai Danija, stodama į ES, išsiderėjo svarbių 
nuolaidų, vadinamuosius 4 Danijos ‘Ne’: nedalyvau
ti bendroje gynybos politikoje, neįvesti bendros va
liutos, neprisiimti įsipareigojimų dėl bendros Euro
pos pilietybės ir nesuteikti ES teismo bei policijos 
viršenybės. Lietuva derybų procese panašių reikala
vimų, rodos, nekėlė. Nejau jie mūsų valstybei ne
svarbūs, o galbūt tiesiog pasikeitė laikas ir vertybės?

Tiesa, savuosius reikalavimus išsakyti dar ne vė
lu, galiausiai Europos Konstitucijos rengime daly
vauja ir Lietuva, tad galima siūlyti pataisas ir pasiū
lymus, susijusius su suverenių galių išlaikymu, iden
titeto išsaugojimu ir pan. Kol kas turimas Konstituci
jos projektas preambulėje kalba apie bendrąsias ver
tybes: žmogaus orumą, demokratiją ir pan., taip pat 
nusakomi bendrieji ES tikslai: ekonominės ir sociali
nės sanglaudos skatinimas, bendros užsienio ir sau
gumo politikos bei bendros gynybos politikos plėtotė 
ir t. t.8 Todėl, atrodo, viena vertus, garantuojamos 
žmogaus teisės, kurios, žinoma, yra universalios, kita 
vertus, Konstitucijoje skatinama atsisakyti valstybi
nių interesų, juos keičiant bendraeuropiniais. Tik kas 
gali pasakyti, kurie interesai būdingi visiems ir turi 
būti plėtojami, ginami ir atstovaujami? Briuselio biu
rokratai? Todėl kalbant apie vertybes pagrindinis ak
centas neišvengiamai pirmiausiai krenta į pagarbą 
žmogiškajam orumui, jo teisėms, laisvės ir demokra
tijos principų plėtotei, na, o Lietuvos atveju, atrodo, 
ir finansiniams ištekliams. Finansų Lietuvai reikia ir 
struktūrinių fondų pinigai tampa daug svarbesniais, 
nei kažkoks abstraktus suverenitetas.

Žmogaus teisių puoselėjimas bei gerbimas yra 
universalios vertybės, tad dėl jų diskutuoti ir apie jas 
kalbėti neverta - ir taip savaime aišku. Bet kur tauti
nė kultūra, identitetas, nacionalinės vertybės? Kaip 
galima numanyti, mažai kas apie tai šneka. Galų ga
le, ir tie patys biurokratai, jei ir šneka, tai visuomenei 
to neparodo, neprovokuodami refleksijų ir diskusijų. 
Gal mūsų visuomenė nepajėgi diskutuoti svarbiais 
klausimas, gal tai mažutėlių sambūris, kuriuos reikia 
saugoti nuo pikto? O į referendumus saldainiais vi
lioti ir tik po to pasakyti: broliai sesės, ES ne taip 
kaip sakėme bus, visai ne taip. Atsipeikėkite ir būkite 
realistais, bus sunku, reikės dalį savo biudžeto skirti 
euroreikalams, žinoma, kažkiek pinigų gausime ir 
mes ir pan.

Vis dėlto pagrindinis klausimas, kalbant jau ne 
tiek apie vertybes, kiek apie teises ir pareigas, būtų 
kokia pilietybė ir lojalumas favorizuojami ES. Kon
stitucijos projekte ši dilema sprendžiama:

Kiekvienos valstybės pilietis yra Sąjungos pilie
tis. Sąjungos pilietybė papildo nacionalinę pilietybę, 
o ne ją pakeičia, visi Sąjungos piliečiai, moterys ir 
vyrai, yra lygūs prieš įstatymą.9

Aišku, kad pilietybė ES niekur nedingsta, ji sa-

(tęsinys sekančiame psl.)
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SVARSTYMAI

EUROPĖJANTI...
(atkelta iš 13-to psl.)

votiškai sudvigubėja.Tačiau kaip toks dublikatas gali 
būti paveikus Europos ir Lietuvos identitetui kalbėsi
me kitame poskyryje. Konstitucijos projekte taip pat 
pabrėžiama, kad ES: „gerbia savo valstybių narių na
cionalinį savitumų <.„>, įskaitant viešojo administra
vimo organizavimą nacionaliniu, regioniniu ir vieti
niu lygmenimis”10. Tad Konstitucijoje pabrėžiamas 
ir antras svarbus dėmuo: savitumo išlaikymas. Vadi
nasi, Lietuva galės laisvai vykdyti savąjį administra
vimą. Tad gal ir vėl nieko neprarandame? Galiausiai, 
kalbant apie nacionalinius parlamentus, jiems taip 
pat garantuojama bent dalinė autonomija:

Nacionalinių parlamentų vaidmuo užtikrinant 
ES legitimumų gali būti toliau stiprinamas suteikiant 
daugiau galių esančioms tarpparlamentinio bendra
darbiavimo institucijoms, o ne kuriant naujas. 
Svarstytini būdai ir priemonės, kaip valstybės narės 
galėtų stiprinti savo pačių sistemas informuojant ir 
įtraukiant nacionalinius parlamentus į ES politiką11.

Kaip matyti, po integracijos nacionaliniai parla
mentai nedingsta, tačiau pakinta jų funkcijos: parla
mentai tampa savotiškomis reprodukcijos vietomis, 
nes pagrindinės plėtros strategijos ir įstatymų bazė 
formuojami centre. Todėl parlamentai prarastų savo 
įstatymo leidimo funkcijas, jas deleguodami centrui 
ir, geriausiu atveju, Europos Sąjungoje galėtų atlikti 
tik lobistines funkcijas, bet ne savarankišką įstatymų 
leidimą. Įstatymų leidybos sferoje pastebimas kom
petencijos susiaurėjimas. Panašiai atsitiktų ir su už
sienio politika bei teismine valdžia:

Naujų grėsmių ir iššūkių akivaizdoje skatinamas 
nuoseklesnis bendradarbiavimas. Bendros užsienio 
bei saugumo politikos bei policijos ir teismų bendra
darbiavimas baudžiamosiose bvlose‘:.

Susidaro įspūdis, jog prarandame valdžią patys 
sau, tačiau net ir žmonės, save vadinantys euroskep
tikais, beveik nenaudoja panašių samprotavimų savo 
pozicijai pagrįsti. Mieliau Šneka visokias paikystes, 
girdi, Europoje pripažįstamos gėjų teisės, todėl aš 
prieš ES, suprask - noriu išlikti moralus. Tiesos tame 
yra nebent tiek, jog įstojus į ES, arba vis daugiau 
imant rūpintis regioniniais, o ne vien savo siaurais in
teresais. moralės normas taip pat reikės peržiūrėti. 
Bet tai reikės daryti ne tik lietuviams.

Vienaip ar kitaip, prieš akis turime aiškų faktą - 
Lietuva eidama į ES praranda dalį savo kompetenci
jos ir suvereniteto - buvusi danų pozicija stojimo aki
vaizdoje taip ir nesusiformuoja. Dar daugiau, sutar
čių tekstai valomi nuo dviprasmių formuluočių: 
„siūloma keisti sutartyje esančią nuorodą j „vis 
glaudesnę sąjungą”, kad nesusidarytų įspūdis, jog 
Sąjungos tikslas yra vis platesnės kompetencijos įgi
jimas”13. Keista, jog kalbama tik apie įspūdžio susi
darymą, nors iš tiesų Sąjunga įgyja vis didesnę galią. 
Žinoma, visiško susiliejimo nebus, tačiau kiek ir kaip 
ES kompetencija išaugs ir kiek šalys narės savojo su
vereniteto atiduos Sąjungai kaip supraetatistiniam 
dariniui, priklauso nuo derybininkų ir biurokratų va
lios. Gera ji ar bloga, kitas klausimas. Galiausiai šie 
kriterijai gana slidūs, aišku tik, kad kiekvienam indi
vidualiai ES atrodo skirtingai, tačiau reikia rasti ben
drus kriterijus ir integracijos pagrindą. O pastaroji, 
atrodo, jau priimama lengviau, jau nebesilaikoma 
valstybės primato funkcijos, supravalstybinius dari

nius iškeliant aukščiau už nacionalinius. Tai, atrodo, 
bendra tendencija, tad gal dėl to ir Lietuvoje liek ma
žai šnekama apie suvereniteto griūtį ar jo sumažėji
mą.

Aišku, kad jis sumažės, aišku, kad sprendimai 
persikels į Briuseli ir kitas ES institucijas, aišku, kad 
nutols valdžia. O gal tai ir gerai, juk šiandienos Lie
tuvos situacijoje valdžia suprantama kaip bloga, be
veik kenkėjiška. Tad kuo ji toliau, tuo genau, gal ten 
ir vogs mažiau, o toli būdama nematys ir kaip čia, 
vietoje, vagiama. Galiausiai, pabandžius susitelkti į 
praeitį, valdžios meilių ir nemeilių rakursus, dar gali, 
ko gero, pasirodyti, jog svetimas valdžias - okupa
cines - lietuviai labiau gerbė. Arba eilinį kartą labiau 
rėmėsi emocijomis, nei mąstymu. Pasiekėme emoci
nį išsekimą, užvaldė kokia nors obsesinė idėja, todėl 
ir sukilome. Jei pasisekė, tai keli euforijos melai ga
rantuoti, bet iš to sekanti pragmatinė programa nela
bai išsivysto. Belieka remtis improvizacija, nors, kita 
vertus, sprendimai vis labiau pasveriami ir 1990- tųjų 
scenarijus buvo kur kas realesnis ir labiau apskai
čiuotas. nei 1918-tųjų avantiūra. Tiesa, ačiū Dievui, 
pasisekusi. Tad gal dabar lietuviuose tokia nuostata 
susiformavusi: valdžia turi būti toli ir svetima, na, 
dar pinigų duoti. Kita vertus, vienas kitas balsas, 
skelbiąs, jog Lietuva praras savo suverenitetą ir inte
gruotis nereikia arba bent jau kelti didesnius reikala
vimus, matyt, irgi mintyje turi pinigus.

Kaip jau minėta, apie valstybingumo pavojus 
kalba daugiausiai su valdžios institucijomis susiję 
pareigūnai. Mat jiems turėtų būti aišku, jog jei galių 
perleidžiama ES, tai čia, Lietuvoje, sumažėja ir darbo 
vietų. Kita vertus, atsiveria sąlygos dalyvauti globa
liose institucijose. Bet gal kol kas Briuselyje mažiau 
veiktų pažintys, pinigai etc., kitaip sakant, savo suge
bėjimus jau reiktų įrodyti, be kita ko įskaitant ir kal
bų mokėjimą. Tad ar nebus taip, kad patriotais save 
vadinantys ir tautą bandantys nuo klaidingo sprendi
mo apsaugoti individai rūpinasi pirmiausia savo 
ateitimi? Tai tik keli balsai ir tebūnie man atleista už 
įtarinėjimus ir negražias prielaidas. Tačiau, norime to 
ar ne, tenka konstatuoti, jog diskusinės erdvės apie 
Europą, ES ir 1.1, neturime. Nejau viskas aišku? Tur
būt ne. Tad galėtume daryti prielaidą, jog turime pa
kankamai fragmentuotą visuomenę. Jos elitai - inte
lektualiniai. politiniai, ekonominiai suvokia, jog vien 
tik nacionalinių interesų gynimo ir puoselėjimo era 
baigiasi. Globalizacija skatina artimesnius tarpvals
tybinius ir tarpkultūrinius bendravimus, tad kalbėti 
apie suvereniteto praradimą, nacionalines vertybes 
jiems nėra reikalo. Jie jau suvokė kitokias pasaulio 
raidos tendencijas, susiformavo ar tebesiformuoja ki
tokius identitetus. Valdžios žmonės, kuriems galios 
šiaurėj imas graso darbo netekimu, persikvalifikavi
mo kančiomis, galimas daiktas, yra aktyviausi nacio
nalinių (?) interesų gynėjai. Tačiau didžiajai visuo
menės daliai taip iki galo ir neaišku, kas čia vyksta ir 
kur čia „šuo pakastas”. Deja, atrodo, į ES mes taip 
pat atėjome kaip minia, nors šiuo atveju tai minios 
žygdarbis, epochinės reikšmės sprendimas. Galime 
sakyti, Europoje pagausėjo europiečių. Turėtų būti 
smagu, lieka vienintelis klausimas - kokių?

Atrodo, ne visai suvokiančių savo europietiš
kumą. Kitų šalių gyventojai - europiečiai ilgiau nei 
mes - nebūtinai yra jį geriau suvokę. Žinoma, Euro
pos mastu mūsų nėra daug, bet jei tokių atsirastų ir 
kitose valstybes, o jų, be abejo, yra, galima surinkti, 
neduokdie. kritinę masę, kuri jau eurovaldžios mani
puliuojama imtųsi legitimuoti abejotinus sprendi
mus. Tad vienas iš europiečio bruožų, norėtųsi tikėti, 
turėtų būti kritiškumas ir refleksija. Žinoma, ir soli

darumo pajautimas. O mūsų visuomenė, deja, dar la
bai fragmentuota. Nieko, matyt, išmoksime gyvenu 
kitaip, pasikeisime, būsime europiečiais. Tik dabar 
vėl grįžtame į pradžią. Kas toji Europa?

2. Vive TEurope ! Mais qu -est-ce que c esi?
„Lietuviais esame mes gimę”. O europiečiais? 

Nors dabar kalbama, jog gyvenamoji tikrovė yra su
konstruojama, o ne įgyjama per kraują, motinos pie
ną ir t. t., atrodo, galime kalbėti apie vieno naratyvo 
išsisėmimą ir baigtį. Nors, žinoma, nacionalizmą lai
doti dar gana anksti, vienok vis dažniau ir dažniau 
prabylama apie supranacionalizmą: tapatybę ne su 
paskira valstybe, bet regionu, galbūt net kontinentu ir 
pan. Išeitų, jog formuojasi naujas naratyvas - europi
nis, globalus, sykiu ir mažiau apčiuopiamas. Jei savo 
valstybės sienas, nors ji ir didžioji, ir reikalus joje dar 
gali supaisyti, tai dalyvauti Europos gyvenime kur 
kas sudėtingiau. Bet, rodos, reikalai krypsta to link. 
Galiausiai ir pati Europa, matyt, yra ne kas kita, o 
diskursas - kalbinė praktika, inkrustuota kiekvieno 
individualia kelionine, t.y. jutimine, patirtimi. Taip 
pat egzistuoja Europos vietos, kuriose save gerbiąs 
europietis turi būti pabuvojęs. Vienok, rengiant so
ciologinę apklausą, jos rezultatai, matyt, būtų labai 
įvairiaspalviai ir Europa bei europietiškumas įgautų 
be galo daug atspalvių. Žinoma, tai gerai, pliuraliz
mas yra viena iš vertybių, kurią derėtų išsaugoti. Tad 
galėtume sakyti, kad pliuralizmas ir multikultūrišku- 
mas yra vienas iš Europos bruožų. Senojo nacionalis
tinio sukirpimo žmonėms čia gali prasidėti galvos 
skausmai. Kaip galima kalbėti apie multikultūriš- 
kumą, kai pagrindinis nacionalinės kultūros garantas 
- valstybė - eurointegracijos pasekmėje vis labiau 
sūsta ir praranda savo buvusį svorį. G. Beresnevičius 
siūlo tokį modelį: f * • * • v * | W'ktWYlr

Gerai suvokime - prarandame valstybę, ir tai 
faktas, o ne kokia nors tuščiapanika<...> Tai visuo
tinis procesas, laikykime, kad įeiname į Romos im
periją, kuri, kaip ir visi dariniai, neilgaamžė, tad 
mums reikia čia įsikurti kaip genčiai ir rūpintis, kad 
būtų kas išsako genties interesus, iki pat aštriausių 
formuluočių. Partijos nebegina, partijos perduoda 
valsty bines funkcijas tarptautinėms organizacijoms 
ir transnacionaliniam kapitalui. <...> Skirtingų slu
oksnių identifikacija, interesų išsaky mas ir gyny ba 
turi pereiti ne tik į partijų, bet ir į profesinių sąjungų 
bei visuomeninių organizacijų rankas. Nieko čia 
keisto ir tai vieninteliai judantys ir judinantys svertai 
~ profesinės sąjungos ir intelektualų judėjimai ras 
kolegas ES. kuriuos domina tie patys dalykai'*.

Matyt, nėra labai didelio reikalo ginčytis su auto
riumi - valstybės tautines kultūras ginti galės jau ma
žiau. bet tai nereiškia, kad jos išnyks. Priešingai - 
valstybės saugotojos funkcijos redukcija turėtų tik 
didinti individų atsakomybę ir savųjų vertybių išlai
kymo, puoselėjimo ir paskleidimo pasaulyje pastan
gas. Galiausiai Beresnevičiaus interesų gynimo mo
delis. rodos, truputį primena senovės Graikijoje vyra
vusią tiesioginę demokratiją. Juk į profsąjungą ar vi
suomeninę organizaciją nėra rinkimų, tad į jas gali 
jungtis bet kas. Galiausiai ir į susirinkimus patekti 
žymiai paprasčiau, nei į Seimą. Galbūt Europa grįžta 
prie senųjų savo tradicijų?

Linas Vendauskas

(Pabaiga sekančiame Akiračių numeryje)
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NAUJI LEIDINIAI

ATSIŲSTA
Regimantas Adomatis. Mintys scenos paraštėse. 

Scena. Vilnius. 2002. 125 psl.
Knygoje pateikiama žymaus lietuvių aktoriaus 

įvairių metų ištraukos iš dienoraščių, mintys apie ak
toriaus profesiją, pašaukimą, menininko vietą visuo
menėje. Knygą papildo S. Macaičio, D. Rutkutės 
straipsniai apie R. Adomaičio vaidmenis kine ir tea
tre.

Hartmut Boockmann. Vokiečių ordinas. Dvylika 
jo istorijos skyrių. Iš vokiečių kalbos vertė Alvydas 
Nikžentaitis. Aidai. Vilnius. 20032. 295 psl.

Žymaus vokiečių medievisto gyvai ir patraukliai 
parašytas veikalas, padedantis permąstyti santykių 
tarp vokiečių ordino ir Baltijos tautų sampratos ste
reotipus.

Prancūzmetis Vilniuje. Krašto apsaugos minis
terija. Vilnius. 2003. 37 psl.

Teksto autorius Virgilijus Pugačiauskas. Spalvo
tos iliustracijos imtos iš Vytauto Didžiojo karo mu
ziejaus fondų, Lietuvos nacionalinio muziejaus paro
dos katalogo, „Vilnius Jono Kazimiero Vilčinskio 
leidiniuose” ir „Czechowicz. XIX amžiaus Vilniaus 
vaizdai”.

Kauno istorijos metraštis. Nr. 4. Vytauto Di
džiojo universitetas. Kaunas. 2003. 214 psl.

Šio tomo tekstai skirti 1972 metų Kauno pavasa
rio įvykių, susijusių su Romo Kalantos susideginimu, 
aptarimui.

Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis. Su
darytojas Darius Staliūnas. Lietuvos istorijos institut
as. Vilnius. 2002. 234 psl.

Lietuvos istorikų ir sociologų straipsnių rinki
nys. Knygoje klausiama ar lietuviams (pilietine pras
me. t.y. visiems Lietuvos gyventojams) buvo svarbu, 
kad jie yra (arba nėra) europiečiai. Jeigu šis veiksnys 
buvo svarbus, tada bandoma nustatyti jo santykį su 
kitomis kolektyvinio identiteto sudėtinėmis dalimis. 
Siekiama paaiškinti didesnės ar mažesnės simpatijos 
Europai atsiradimo (išnykimo) pnežastis. Knyga ap
ima laikotarpį nuo Viduramžių iki mūsų laikų.

Elijas Piligrimovijus. Didžioji Leono Sapiegos 
pasiuntinybė į Maskvą 1600-1601 m. Parengė, iš len
kų kalbos išvertė ir įvadą parašė Jūratė Kiaupicnė. 
Lietuvos istorijos institutas. Vilnius. 2002. 111 psl.

Prieš 400 metų (nuo 1600 m. rudens iki 1601 m. 
pavasario) Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Zigmanto III Vazos diplomatinė pasi
untinybė veikė Maskvoje. Lietuvos Didžiosios Kuni- 
gaikštytstės kanclerio Leono Sapiegos pasiuntiny
bėje dalyvavo ir žinomas LDK diplomatas bei litera
tas Elijas Piligrimovijus, kuris vėliau proza bei eilė-

PAMINĖTI
mis vaizdingai aprašė sudėtingų derybų eigą ir diplo
matų kasdieninį gyvenimą Maskvoje. E. Pilignmovi- 
jaus tekstas skaitytojui suteikia galimybę kartu su tri
mis Abiejų Tautų Respublikos diplmatais 1600-1601 
m. rudens ir žiemos mėnesiais „pabūti” Maskvoje, 
„pabendrauti” su caru Bonsu FiodonoviČiumi Godu- 
novu, jo sūnumi jaunuoju caraičiu. Kremliaus dvariš
kiais, Rusijos diplomatinės tarnybos pareigūnais, 
„patirti” tai. ką Lenkijos-Lietuvos valstybės pasiun
tiniai patyrė keliaudami, gyvendami ir dirbdami, 
sužinoti kokia buvo tų tolimų laikų diplomatinės tar
nybos kasdienybė, suprsti, kodėl autorius pasakoji
mo pabaigoje džiaugdamasis rašė: „Pasaulis links
mesnis ir dangus giedresnis pasirodė besąs kiekvie
nam iš mūsų, kai tik pasiekėme mūsiškį upės kran
tą”..,

Stephen C. Rowell, Reda Griškaitė, Gediminas 
Rudis. A History of Lithuania. Įvadas Alvydo Nik- 
žentaičio. Lietuvos istorijos institutas. Vilnius. 2002. 
47 psl.

Trumpa Lietuvos istorija, paruošta Frankfurto 
knygų mugei. Pannktos efektyvios iliustracijos. Apie

LIETUVA...
(atkelta iš 16-1 o psl.)

Komisijos rekomendacija gali būti teigiama ta 
prasme, kad ji neras pagnndo tolimesniems veiks
mams ir taip skandalas bus likviduotas. Tačiau ko
misijos rekomendacija gali būti ir neigiama. Tokiu 
atveju. Seimas ne mažiau kaip 38 atstovų pageida
vimu gali skelbti Prezidento apkaltą. Jeigu už apkaltą 
pasisakys ne mažiau kaip 60% Seimo atstovų, Prezi
dentas atsistatydins arba bus atstatydintas ir Seimo 
Pirmininkas, laikinai eidamas prezidento pareigas, 
(bet nebūdamas prezidentu), skelbs naujus preziden
to rinkimus. Tačiau čia yra ir viena konstituciškai ne 
visai aiški galimybė. Būtent, išgirdęs komisijos nei
giamą rekomendaciją Prezidentas gali paleisti Seimą, 
nelaukdamas apkaltos. Normaliai prezidentas turi 
teisę paleisti seimą, bet ar ta teisė galioja ir tada, kai 
seimas pradeda svarstyti galimą prezidento apkaltą, 
nedrįsčiau spėlioti. Kiekvienu atveju seimo paleidi
mas būtų labai rizikingas žingsnis pačiam preziden
tui, nes naujai išrinktas seimas gali pareikšti nepa
sitikėjimą prezidentu ir tokiu būdu ji atstatydinti be 
apkaltos.

Iki šiol šį demokratijos egzaminą Lietuva laiko 
labai sklandžiai ir sėkmingai, kas ne visada pavyksta 
ir ilgalaikę demokratinės santvarkos patirtį turin
čioms šalims. Krašte ramu, nėra riaušių, politinio 
smurto. Nėra užmuštų ar sužeistų. Demonstracijos už 
ir prieš Prezidentą vyksta pakankamai ramiai, be 

šios Lietuvos istorijos knygos vertę sprendžiame iŠ 
to. kaip ji traktuoja kontroversinius aprašomos istori
jos momentus. Pavyzdžiui, apie sovietį-vokieČių 
karo pradžią Lietuvoje leidinyje rašoma. „Vokiečiai 
buvo sutikti kaip tikri išvaduotojai. Po savaitės-dvie- 
jų išvadavimo eufonja pradėjo blėsti”, (p. 40) Apie 
Lietuvos žydų žudynes rašoma: „Niekados Lietuvos 
istorijoje krašto piliečių žudynės nebuvo tokios ap
imties ir neįvyko per tokį tnimpą laiką, Laikinoji vyr
iausybė prisidėjo prie žydų pašalinimo iš viešojo gy
venimo. leisdama diskriminacinius įstatymus; pora 
lietuvių savisaugos batalijonų dalyvavo žudynėse. 
Kai kūne pavieniai lietuviai rizikavo savo ir savo 
šeimų gyvybėmis gelbėdami žydus”, (p. 41) 
Užbaigiant šią knygą rašoma. „Po 1990 metų Lietu
vos gyventojai vėl gavo progą nekartoti praeities 
klaidų ir statyti savo ateitį pagal laisvai pasirinktą 
modelį. Pirmasis nepriklausomybės dešimtmetis ati
kai parodė, kad demokratinės vertybės yra naujosios 
Lietuvos visuomenės pagrindas. Lietuva įžengė į 
dvidešimtpirmąjį amžių kaip tautinė valstybė, turinti 
atviros visuomenės bruožus, kurių ji anksčiau nieka
dos nėra turėjusi” (p. 47) Apskritai, Šią knygutę gal
ime drąsiai įteikti į svetimtaučio rankas, nebijodami 
kompromitacijos.

didesnių viešosios tvarkos pažeidimų. Niekas nema
no, kad | šį labai sklandžiai vyksiantį procesą galėtų 
ar norėtų įsikišti kariuomenė ar kokie kiti perversmi
ninkai. Jokios analogijos su 1926 metų padėtimi 
nėra.

Nuo panašių skandalų nėra apsaugota jokia vals
tybė ir todėl mums. Lietuvos piliečiams, nereikia jau
dintis. teisintis ar atgailauti. O kad tokia sudėtinga 
padėtis sprendžiama taip ramiai, sklandžiai, be smur
to, prisilaikant įstatymų ir Konstitucijos, galime pa
grįstai didžiuotis.

Skandalui iškilus pradėjo aiškėti ir kai kurie Lie
tuvos įstatymų netobulumai. Vienas iš aktualiausių 
šia prasme yra politinių kampanijų finansavimo klau
simas. Reikėtų taip pat riboti fizinių ir juridinių as
menų paramos politinei kampanijai dydį.

Dar svarbiau įstatymu pašalinti galimybę rinki
mus įtaigoti užsienio kapitalui. Tiesa, toks įstatymas 
apribotų lietuvių išeivijos galimybę remti vieną ar 
kitą kandidatą Deja, lietuvių išeivija, mano nuomo
ne, Lietuvoje ir taip tun per daug privilegijų, kurių 
neturi kitataučiai išeiviai iš Lietuvos. Be to, įstaty
mas neuždraustų užsienyje gyvenantiems Lietuvos 
piliečiams aktyviai dalyvauti politinėse kampanijose.

Dar viena įstatymų keistenybė yra apribojimas, 
leidžiantis laikinajai Seimo komisijai į apklausas 
kviesti tik dabartinius, bet ne buvusius valstybės tar
nautojus. Šią įstatymo spragą taip pat reikėtų „užlo
pyti”.

Zenonas V. Rekašius

GERIAUSIA DOVANA BET KOKIA PROGA 
„Akiračių” metinė prenumerata. 

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

pažįstamiems Jūs ne tik suteiksite jiems malonumą, bet ir 
pratęsite mėnraščio gyvavimą.
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LIETUVA LAIKO DEMOKRATIJOS
EGZAMINĄ

Paskutinę šių metų spalio mėn. dieną Lietuvoje 
įsiplieskė politinis skandalas, labai greitai įgavęs kri
zės dimensijų, nes dėmesio centre atsidūrė neaiškiais 
ryšiais su tarptautinėmis nusikalstamomis grupuotė
mis įtariama Prezidentūra. Šiame rašinyje mes ne- 
spręsime krizės priežasčių, neieškosime kaltininkų ir 
nesiūlysime būdų ir priemonių, kaip išeiti iš susida
riusios padėties. Mūsų nuomone, ši krizė yra rimtas 
Lietuvos demokratijos ir jos piliečių politinės bran
dos išbandymas. Tai lyg savotiškas demokratijos eg
zaminas, kurį šiuo metu laiko Lietuva. Kaip vertinti
ni ligšioliniai šio egzamino rezultatai ir kokios jų 
baigties galime laukti?

Įtarimas, kad kai kurie Prezidentūros darbuotojai 
gali būti susiję su tarptautinėmis nusikalstamomis 
grupuotėmis kilo Valstybės saugumo departamentui. 
Tokiu atveju normalios demokratijos sąlygomis 
Valstybės saugumo departamento vadovas turėtų 
apie susiklosčiusią padėtį ir turimus įkalčius ar įtari
mus informuoti Prezidentą, kad šis imtusį reikiamų 
priemonių. Tačiau Prezidentūroje susiklostė tokie 
santykiai, kad šis kelias saugumo vadovui Mečiui 
Laurinkui pasidarė neįmanomas. Buvęs Prezidento 
patarėjas nacionalinio saugumo ir gynybos klausi
mais Remigijus Ačas, peržengdamas savo kompeten
cijos ribas, nusprendė, kad Prezidentui skirta Valsty
bės saugumo informacija turi jį pasiekti ne tiesiogiai, 
o per R. Ačą. Lietuvos spaudoje plačiai nuskambėjo 
Ačui priskiriamas teiginys, kad prezidentūra nėra 
kažkoks pereinamas kiemas, po kurį vaikščiotų kas 
nori ir kur nori. Šis kelias saugumui pasidarė nepri
imtinas, kai paaiškėjo, kad dalis tik Prezidentui skir
tos slaptos informacijos kažkaip pasiekia nusikalsta
mas grupuotes.

Saugumo departamento vadovui M. Laurinkui 
iškilo sunkus klausimas: ką daryti ir kaip elgtis, kad 
Prezidentui skirta slapta informacija jį pasiektų kitais 
keliais, tuo pačiu nepažeidžiant konstitucijos ir įsta
tymų. Reikia pripažinti, kad tokioje sudėtingoje ir 
nedėkingoje padėtyje atsidūręs M. Laurinkus suge
bėjo rasti turbūt pačią geriausią išeitį. Būdamas pri
verstas su Prezidentu bendrauti per tarpininkus, jis 
tarpininku pasirinko Seimo pirmininką Artūrą Pau
lauską. Šitoks pasirinkimas, mano nuomone, buvo ne 
tik įstatymiškai teisingas, bet ir politiškai efektyvus. 
Ir štai kodėl. Lietuva, kaip žinome, yra ne preziden
tinė, o parlamentinė respublika. Ji neturi viceprezi
dento, todėl kai valstybės vadovas yra išvykęs į už
sienį ar dėl kokių nors priežasčių negali eiti pareigų, 
jį laikinai pavaduoja seimo pirmininkas. Taigi, pagal 
konstitucines galias seimo pirmininkas valstybėje 
yra nr. 2, tuojau po prezidento. Tai įgalina jį kreiptis į 
prezidentą bet kada, be kieno nors malonės ir, reika
lui esant, be tarpininkų ar kitų dalyvių.

Gavęs saugumo departamento pažymą apie įta
riamus kai kurių prezidentūros darbuotojų ryšius su 
tarptautinėmis nusikalstamomis grupuotėmis, A. 
Paulauskas elgėsi gana atsargiai ir apdairiai. Norėda
mas apsisaugoti nuo įtarinėjimų, kad čia galbūt vyk
domas sąmokslas prieš Prezidentą, jis visų pirma 
sukvietė daugumos Seimo frakcijų seniūnus ir 
supažindino juos su pažymos turiniu. Ir tik gavęs 
frakcijų seniūnų pritarimą kreipėsi į Prezidentą. Kaip 
netrukus paaiškėjo, atsargumas buvo ne be pagrindo.

Gavęs saugumo pažymą apie kai kurių Preziden
tūros pareigūnų įtartinus ryšius su neaiškiais asmeni
mis ir kai kurių telefono pokalbių įrašus, Prezidentas, 
užuot į juos atkreipęs rimtą dėmesį, iš karto užėmė 
gynybinę poziciją, pavadindamas tai sąmokslu prieš 

jį patį.
Demokratija turi tą gerą savybę, kad politiniams 

procesams atsidūrus akligatvyje išeities ieškoma ne 
jėgos, o kompromiso būdu. Šiuo atveju kompromisas 
buvo slaptos saugumo pažymos (ar jos dalies) pavie
šinimas. Viešumon patekusi saugumo informacija 
nebegalėjo būti toliau ignoruojama, nes ji leido įtarti, 
kad Prezidentas yra šantažuojamas savo buvusio pa-

LIETUVOS ŽMONĖMS REIKIA TIESOS, O NE 
VIEŠŲJŲ RYŠIŲ AKCIJŲ !

Atviros Lietuvos Fondas lapkričio 4 d. pakvietė 
nevyriausybines organizacijas bei piliečius pareikšti 
pilietinę poziciją apie šalyje kilusį politinį skandalą, 
susijusį su Prezidento institucija.

Parengtame kreipimesi Lietuvos Respublikos 
Prezidentas, LR Vyriausybė ir LR Seimas raginami, 
kad visi įtarimai dėl Lietuvos Respublikos Preziden
to institucijos ryšių su tarptautinėmis organizuotomis 
nusikalstamomis struktūromis ir abejotinos reputaci
jos asmenimis būtų ištirti sąžiningai, viešai, princip
ingai ir iki galo, nieko neslepiant nuo Lietuvos pilie
čių, nedozuojant turimos informacijos ir nepamirš
tant politikų įsipareigojimų rinkėjams bei neper
žengiant elementaraus padorumo ribų.

Kreipimesi pabrėžiama, jog Lietuvos valstybės 
saugumas yra ne tik valdžios, bet ir visos Tautos, vi
sos pilietinės visuomenės, kuriai šiandien reikia tie
sos, o ne vis naujų viešųjų ryšių akcijų, rūpestis. 

Lietuvos Respublikos Prezidentui > 2003 m. lapkričio 5 d.
Lietuvos Respublikos Seimui
Lietuvos Respublikos Vyriausybei

KREIPIMASIS
Pastarųjų dienų įvykiai sukrėtė visą valstybę ir palietė kiekvieną jos pilietį. Atstovaudami 
vienam iš demokratijos ramsčių - nevyriausybinių organizacijų sektoriui kreipiamės į 
kiekvieną Lietuvos politiką, atsakingą pareigūną, žiniasklaidos atstovus ir reikalaujame, 
kad visi įtarimai dėl tarptautinių organizuotų nusikalstamų struktūrų ryšių su Lietuvos 
Respublikos Prezidento institucija būtų ištirti sąžiningai, viešai, principingai ir iki galo, 
nieko neslepiant nuo Lietuvos piliečių.

Lietuvos valstybės saugumas yra ne tik valdžios, bet ir visos Tautos, visos pilietinės 
visuomenės rūpestis. Mums, Lietuvos piliečiams, šiandien reikia tiesos, bet ne vis naujų 
viešųjų ryšių akcijų.

Mes kviečiame LR Prezidentą sąžiningai, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos 
Konstitucija, atsakyti į visus šiandien Lietuvos žmonėms rūpimus klausimus apie jo 
vadovaujamos institucijos ryšius su abejotinos reputacijos asmenimis bei organizacijomis.

Mes taip pat reikalaujame, kad Lietuvos Respublikos Seimo sudarytos laikinosios tyrimo 
komisijos posėdžiai būtų atviri visuomenei.

Mes raginame Lietuvos žiniasklaidą objektyviai, sąžiningai ir nešališkai informuoti 
visuomenę apie Prezidento instituciją ištikusio skandalo tyrimą.

Šiandien negalime būti ramūs ir tylėti, kai tyčiojamasi iš pilietinių vertybių, sveiko proto ir 
padorumo.

grindinio rėmėjo Jurijaus Borisovo, R. Pakso rinki
minę kampaniją parėmusio daugiau kaip milijonu 
litų.

Čia ir vėl demokratinis ginčų ir skandalų likvida
vimo mechanizmas suveikė kuo puikiausiai: Seimas 
sudarė laikinąją komisiją ir pavedėjai ištirti, ar susi
dariusi padėtis yra grėsminga valstybei. Komisija, 
vadovaujama socialdemokrato Aloyzo Sakalo, dirba 
ramiai, sklandžiai, vengia išankstinių spėliojimų apie 
galimas išvadas ir iki gruodžio 1 dienos turi pateikti 
rekomendacijas Seimui.

(tęsinys 15-me psl.)

Organizacijos bei pavieniai asmenys, pasirašę 
kreipimąsi, kviečia Lietuvos Respublikos Prezidentą 
sąžiningai, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos 
Konstitucija, atsakyti į visus Lietuvos žmonėms šian
dien rūpimus klausimus apie jo aplinkos ryšius su nu
sikalstamo pasaulio atstovais ir galimą jų įtaką pa
čiam Prezidentui.

Kreipimesi reikalaujama, kad Lietuvos Respub
likos Seimo sudarytos laikinosios tyrimo komisijos 
posėdžiai būtų atviri visuomenei. Pabrėžiant svarbų 
Lietuvos žiniasklaidos vaidmenį, ji raginama objek
tyviai ir sąžiningai informuoti visuomenę apie kilu
sio politinio skandalo tyrimą

Kreipimasis elektroniniu būdu buvo išplatintas 
2003 lapkričio 4 d. 18 vai. Iki lapkričio 5 d. 16 vai. 
jam pritarė 364 institucijų vadovai ir pavieniai as
menys

Pritariame ir mes -Akiračių Red.
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