
Mokslo ir studijų reforma: 
kur eisime - pirmyn ar atgal?

Antanas Kulakauskas

Per 15 nepriklausomybės metų Lietuvos mokslo ir stu
dijų sistema pasiekė tokią raidos stadiją, kad į politikos 
dienotvarkę vėl iškilo jos reformos arba esminių per
tvarkymų klausimas. Tampa vis aiškiau, kad kiekybinė 
studijų plėtra vyksta nukenčiant kokybei. Į tai dėmesį 
atkreipia net Pasaulio bankas. Apskritai akivaizdu, kad 
valstybė, iš kurios biudžeto didžiąja dalimi ir finansuo
jamas mokslas bei studijos, nesuvaldo proceso ir net

„Akiračių" akiratyje: 
verslas, politika, visuomenė
■ „ VP Market“ valdybos pirmininkas Ignas Staške
vičius „Akiračiams“ teigė, kad verslininkas yra kū
rėjas, todėl „norisi, kad jo kūrinys būtų mėgstamas“. 
Tačiau visuomeniškumas ne visada yra dorybė. 
„Tam tikrais aspektais verslas būtinai turi išlaikyti 
padorų atstumų nuo visuomenėje vykstančių procesų. 
Man nėra patrauklu, kai verslas imasi atsakomybės 
už viskų, kas vyksta visuomenėje - ir už politikų, ir už 
menų, ir už sportų, ir 1.1., “ - sakė I. Staškevičius.

Nukelta į 4 psl.

ŠIAME NUMERYJE: 
2 psl. S.Pivoras: valdžia nesikalba su piliečiais atvirai ir garbingai
3 psl. J.Šmulkštys: kokią reikšmę Prezidento noras atsiklausti žmonių nuomonės turėjo

Lietuvos politinės kultūros vystymuisi?
9 psl. LDonskis: ataka prieš humanistiką ar universitetų žlugdymas?
10 psl. A. Šliogeris ir V. Rubavičius apie Lietuvos ateities viziją

neturi racionalios politikos šioje sferoje vizijos. Tiesa, 
formaliai tokia vizija Baltosios knygos pavidalu egzis
tuoja, bet ji paremta principais, primenančiais planinę 
ekonomiką, tad, pasikeitus šalies socialinei ekonominei 
ir politinei sistemai bei jos tarptautinei aplinkai, reiškia 
ne ką daugiau nei šakėm ant vandens rašytas dokumen
tas. Panaši ir politinio memorandumo, kurį yra pasirašę 
universitetai ir politinės partijos, vertė.

Nukelta į 8 psl.

U „Lietuviams būdinga labai ilgai matuoti, viskų 
sverti, nesiryžti kų nors daryti. Bet kai lietuviai 
pasiryžta, kelio atgal nėra, nes yra užsispyrę, turi 
daug noro kų nors pasiekti, neskaičiuoja darbo 
valandų, negaili jėgų kuo greičiau, kuo kokybiš
kiau atlikti darbus“, - „Akiračiams“ sakė mobi
liojo ryšio operatoriaus „Omnitel“ prezidentas 
A.Zabulis.

Nukelta į 5 psl.

Redakcijos skiltis

Šiek tiek apie šizofreniją
Jau seniai daugelis politikos komentatorių, politologų, vi
suomenės kritikų yra pastebėję, kad lietuvių santykis su 
valdžia yra šizofreniškas: valdžia neapkenčiama, ji laikoma 
bloga, visos bėdos suverčiamos ant jos pečių, bet vis tiek iš 
valdžios tikimasi įvairiausių gėrybių ir tvirtos rankos, kuri 
viską sutvarkytų. Kitaip tariant, kratomasi atsakomybės už 
savo gyvenimą. Tokių šizofreniškų apraiškų galime pastebė
ti kalbėdami apie verslo, politikos ir visuomenės santykį.

Sociologinės apklausos rodo, kad sėkmingais Lietuvos 
verslininkais nelabai didžiuojamasi. Galima spėti, kad jiems 
greičiau jau pavydima. Kodėl taip yra? Aišku, galima spėti, 
kad šis pavydas kyla iš sovietinių laikų, kuomet buvo skel
biamas lygiavos principas, o „lygesni“ už kitus savo padėtį 
slėpdavo nuo pašalinių akių. Priprasti prie minties, kad tam 
tikra visuomenės dalis sparčiau žengia ir išnaudoja susida
riusias galimybes, nėra lengva.

Tie patys sociologiniai tyrimai rodo, kad tik dešimt
adalis Lietuvos gyventojų galvoja patys imtis atsakomybės 
ir tapti verslininkais. Taigi, viena vertus, verslininkams pa
vydima, kita vertus, bijoma prisiimti atsakomybę. Norima 
būtų jų vietoje, tačiau be to darbo, be atsakomybės ir rizikos 
naštos, kurią tenka prisiimti, jei tampi verslininku. Taigi pa
vydima ir bijoma vienu metu.

Ar ne šis šizofreniškas santykis vis dar lemia, kad dalis 
visuomenės įtariai žvelgia į verslininkus. Neretai dar galvo
jama, kad pinigus galima užsidirbti tik nešvariu keliu. Aiš
ku, ne visuomet ir ne visų verslininkų uždirbtas pirmas mi
lijonas buvo švarus. Tačiau visus verslininkus priskirti prie 
„nešvarių“ nėra nei teisinga, nei išmintinga.

Didžiausio Lenkijoje dienraščio „Gazeta Wyborzca“ 
vyriausiasis redaktorius Adamas Michnikas Vilniuje vyku
sioje konferencijoje korupciją įvardijo kaip vieną didžiausių 
postkomunistinių kraštų problemą. Iš tiesų, galima kaltinti 
politikus, kurie ima kyšius ir taip kuria korupcinę sistemą. 
Tačiau galima kaltinti ir verslininkus (ir ne tik juos, bet ir 
visus piliečius), kurie tuos kyšius duoda.

Ir vėl: sociologiniai tyrimai rodo, kad mūsų visuomenė 
taip pat šizofreniškai yra nusiteikusi ir korupcijos atžvilgiu 
- viena vertus, politikų ir pareigūnų papirkinėjimą laiko 
blogu dalyku, tačiau lengvai pateisina šį veiksmą, jei tvar
kant reikalus reikia duoti kyšį valdžios atstovams.

Prezidentas Valdas Adamkus savo metinėje kalboje 
prabilo apie oligarchijos pavojų Lietuvoje. Oligarchija nu
mato politinės galios ir verslo susiliejimą. Čia iš esmės jau 
korupcijos nebelieka, nes paprastai politikas ir verslininkas 
yra vienas ir tas pats asmuo. Tačiau mes galime paklausti, 
ar ne šis šizofreniškas požiūris į korupciją tam tikra prasme 
ir pateisina oligarchinę sistemą? Žinoma, mums nepatinka 
oligarchai, tačiau niekas nebūtų prieš atsidurti jų vietoje.

Kita vertus, galima klausti - o kaip verslininkai gali 
veikti, kurti savo verslą, jei yra sukurta korupcinė sistema 
ir, norėdamas įgyvendinti savo projektą, privalai į tai atsi
žvelgti?

Tai lyg užburtas ratas, iš kurio išeiti negalime, nesuvieniję 
visų pastangų. Kaip galime gydyti tokią šizofrenišką būseną? 
Aišku, reikia kurti europietiškas sąlygas darbo vietose, kad 
darbuotojai į darbdavius nežiūrėtų kaip į išnaudotojus, reikia 
ir kuo daugiau skaidrumo, siekiant mažinti korupciją.

Antra, turėtume kuo plačiau diskutuoti į viešą diskursą 
įtraukdami verslininkus, išgirsti jų požiūrį. Ilgokai verslo ir 
verslininkų problemos viešajame diskurse nebuvo nagrinė
jamos. Gal todėl, kad viešojo gyvenimo komentatoriai ne
sijaučia pakankamai kompetentingi ekonominėje srityje, o 
gal ribojo aiški nuostata, kad privatus verslas vis dėlto nėra 
viešas reikalas. Be to, verslo veikėjai ne tokie pastebimi ir 
atpažįstami kaip politikai.

Tad kažkaip nejučia verslininkai ir visuomenė tapo lyg 
ir atskirti. Tačiau juk verslininkai irgi sudaro tą pačią visuo
menę. Todėl supriešinti verslą ir visuomenę yra tiesiog ne
protinga. Per penkiolika nepriklausomybės metų daug kas 
pasikeitė. Šiandien žinome daug verslininkų, kurie įsijungia 
į pilietines iniciatyvas, remia įvairius visuomeninius projek
tus. Galime pastebėti, jog vis daugėja verslininkų, kuriems 
nėra tas pats, kokioje visuomenėje jie gyvena.

Taigi verslo ir visuomenės santykių svarstymas nėra be
prasmis - šis dialogas, regis, padėtų išgyti nuo kankinamų 
posovietinių kompleksų.

akiračiai
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Egidijus Aleksandravičius

Šiemetinis prezidento Valdo Adamkaus 
metinis pranešimas politinių sluoksnių 
buvo sutiktas pakankamai solidžiai. Ver
tinimų skalė aprėpė nuomones nuo švel
naus skepsio iki labai atviro gyrimo, pa
skelbiant jį geriausiu metiniu pranešimu 
per Lietuvos nepriklausomybės laikotar
pį. Išties, Prezidento pateiktas Respubli
kos padėties apibūdinimas buvo svarbus 
dėl kelių esminių aplinkybių.

2004 metais Lietuvos valstybės pa
dėtį lėmė skausmingas ir visuomenę 
traumavęs prezidentinis skandalas. Isto
rinio lūžio ženklu tapo įstojimas į Šiau
rės Atlanto aljansą ir Europos Sąjungą. 
Kita vertus, tai buvo metai, per kuriuos 
lietuvių verslo sluoksniai bei pilietinės 
visuomenės spiečiai pademonstravo pa
jėgumą siekti savo tikslų, kad ir kas sė
dėtų valdžioje. Negali nesutikti su tais, 
kurie krašto pažangą visų pirma sieja su 
mūsų piliečių kūrybiniu veržlumu bei 
darbštumu, o ne su politinės valdžios ir 
biurokratų nuopelnais.

Saulius Pivoras

Koalicinės A. Brazausko - V. Uspaskicho 
vyriausybės veikla gali būti vertinama 
prieštaringai. Negalima sakyti, kad tech
nine - administracine prasme vyriausy
bė nedirba. Ne, ji dirba, ir tam tikrų to 
darbo rezultatų taip pat esama. Nemaža 
dalis žmonių taip pat atrodo kol kas pa
tenkinti tuo darbu, nes valdžia bent jau 
nekalba apie padėties blogėjimą, o piešia 
gana šviesias perspektyvas: pensijos bus 
didinamos, atlyginimai bus keliami.

Valdžia giriasi ekonomikos augimu, 
bet linkusi maskuoti tikrąją Lietuvos 
vietą šiuolaikiniame pasaulyje. Didelis 
ekonomikos augimas Lietuvai natūralus, 
nes Lietuva yra vos ne pati skurdžiausia 
Europos Sąjungos šalis. Pagal BVP vie
nam gyventojui Lietuva užima priešpas
kutinę vietą tarp Europos Sąjungos šabų 
(iš 25 - 24-a, už mūsų tik Latvija). O Eu
ropos Sąjungos šalių BVP vienam gyven
tojui dabartinio vidurkio pusės Lietuvoje 
tikimasi pasiekti 2010 metais.

Po vienerių metų: 
kokių pavojų daugiau?

Didžiausią ir vis dar nenutylantį 
šurmulį sukėlė Valdo Adamkaus iškelta 
mintis apie pavojų, kuris šiandien kyla 
mūsų laisvei ir liberaliosios demokrati
jos likimui. Anot prezidento pranešimo 
- tai oligarchijos pavojus, susijęs su ga
limybe manipuliuoti į socialinės atskir- 
ties užribį nustumta Lietuvos piliečių 
mase. Šis teiginys privertė koalicinės 
vyriausybės narius iš nuostabos kilste
lėti antakius. Sukrusta pasitikrinti tarp
tautinių žodžių žodynus ir politologijos 
vadovėlių apibrėžimus.

Oligarchijos pavojaus ženklus Lie
tuvoje daugelis įžvelgė stambiojo kapi
talo ir politinių sluoksnių sanglaudoje 
bei atsiveriančioje galimybėje visą val
džią sukoncentruoti vienose (ar kelių 
asmenų) rankose. Netikėtas Viktoro 
Uspaskicho žygis į lietuvišką politinį * 
Olimpą neabejotinai suteikia pretekstą 
tokiam požiūriui. Kita vertus, viešuose 
debatuose ši naujai besiklostanti pa
dėtis mūsų valstybėje neretai buvo ly
ginama su ankstesnėmis situacijomis. 
Štai antroji Gedimino Vagnoriaus vy
riausybė ir Bronislovo Lubio pramonės 
konfederatai taip pat glaudėsi į bendrą 
valdžios šeimą. O ką reiškė norima už
miršti LDDP vyriausybės koketerija su 
EBSW? Negi visas dabartinės padėties 
skirtumas nuo ankstesnių situacijų slypi 
tik dabartinio oligarcho tautybėje?

Sakytume, šiandien padėtį lemia tai, 
kad V. Uspaskichas su savo darbiečiais-

Ko valdžia nedaro?
Visa tai suprantama, nes juk 50 metų 

gyvenome Sovietų Sąjungoje. Stebuklų 
ekonomikos raidoje nebūna. Būna tik 
sunkus darbas ir negreitas lygiavertis 
atlyginimas už jį. Mes dar ilgai gyven
sime blogiau nei vokiečiai ar italai, net 
portugalai ar graikai. Reikia nebijoti 
tai pripažinti, nes, kita vertus, gyvena
me daug geriau nei rusai, baltarusiai ar 
ukrainiečiai. Iš 300 pasaulio valstybių 
esame pirmajame šimtuke. Vadinasi, 
esame ne trečiasis, o pirmasis pasaulis.

Bet valdžiai geriau atrodo ne aiš
kinti žmonėms situaciją ir juos skatin
ti imtis iniciatyvos patiems, o girtis ir 
demonstruoti savo gebėjimus gerinti 
žmonių gyvenimą. Iš kai kurių įtakingų 
valdžios žmonių kalbų susidaro įspūdis, 
kad žmonių gerovę užtikrins ES pinigai 
ir užsienio investicijos. Tai, be abejo, 
svarbūs veiksniai, bet jie tikrai neišspręs 
visų Lietuvos ir net visų Lietuvos ekono
mikos problemų. Ekonomika priklauso 
ne vien nuo valdžios ir jos pasirengimo 
žemai lankstytis investuotojams, o di
dele dalimi ir nuo Lietuvos žmonių pa
stangų, jų iniciatyvos. Kur ženklai, kad 
valdžia pasitiki ta žmonių iniciatyva? 
Matyti, kad pasitiki ir remiasi stambiai
siais verslininkais, užsienio investuoto
jais, bet ne individualia iniciatyva kaip 
tokia. Pensijas ir atlyginimus padidinti 
valdžia, matyt, sugebės, bet ar to pa
kaks?

darbdaviais sukuria komplikuotą prece
dentą. Jis - verslo magnatas, kuris savo 
rankose koncentruoja pinigus, įstatymų 
leidimo galią ir svarbiausius vykdomo
sios valdžios finansinius čiaupus. Dar 
daugiau, jis geba į vieną veltinį suvelti 
Darbo partiją ir ilgai formuotą Versli
ninkų darbdavių konfederaciją, kuri 
tarnauja it kokia armatūra visam šiam 
chameleoniškam fenomenui. Jei B.Lubys 
pradėjo nuo premjero kėdės, o po to tapo 
verslo magnatu, tai V.Uspaskichas pir
miausiai tapo verslo magnatu, o tik po to 
apkabino vyriausybės vadovo kėdę.

Metinio pranešimo mintis, kad oli
garchijos pavojų didina politinis lietuvių 
susvetimėjimas ir eventualus pasidavi
mas manipuliacijoms, nekelia abejonių, 
tačiau taip pat gundo išrutulioti ją kiek 
tolėliau. Ar tik nebus taip, kad pavojin
gas rinkėjų masės manipuliatyvumas 
šiandien susišaukia su dar pavojinges
nių reiškiniu - aukštųjų biurokratijos 
sluoksnių perdėto įgalumo augimu. 
Biurokratinis elitas, kuris frankistinio 
valstybinės tarnybos įstatymo dėka šį 
sluoksnį daro beveik nereaguojantį į pi
liečių valią, šiandien aiškiai pranoksta 
politinio sluoksnio gebėjimus valdyti 
šalį, nepilant vandens ant biurokratijos 
malūno. Tad aptamsintų masių ir įsiga
lėjusios biurokratijos sąlygomis oligar
chija išties tampa galima realybe.

Ką rodo praėjusių metų patirtis? 
Apie cinizmą, apie priesaikų, pažadų ir

Žinome, kad kiekvienais metais vis 
daugiau žmonių išvažiuoja iš Lietuvos 
uždarbiauti į užsienį. Ir kol kas nemaža 
jų dalis negalvoja grįžti. Iš tikrųjų, ko 
čia grįžti siuvėjai, kuri Lietuvoje uždir
ba 700 litų, o užsienyje už tą patį darbą 
gauna trigubai ar dar daugiau. Žmonės, 
kurie mato pasirinkimą, renkasi, ir tei
singai daro.

Bet dabartinė valdžia nemano, kad 
gali ką nors pakeisti. A. Brazauskui pa
kanka pareikšti: „tikiuosi, nemažai žmo
nių jau suprato, kad ir Lietuvoje yra ne
blogų perspektyvų. Ir jie pradės grįžti.“

Tiesiogiai ir greitai valdžia iš tikro 
daug ko pakeisti negali. Bet per ilgesnį 
laiką ji galėtų, ir, matyt, turėtų kurti iš- 
vykusiems uždarbiauti į užsienį palan
kesnes sąlygas grįžti. Pavyzdžiui, tokia 
prielaida ilgesniam gyvenimui Lietu
voje būtų socialinių garantijų senatvėje 
didinimas, kartu siejant jas ne vien tik 
su dalyvavimu darbo rinkoje, bet ir su 
pastovaus gyvenimo Lietuvoje trukme 
(tarkim, bazinė senatvės pensija tuo 
didesnė, kuo ilgiau žmogus išgyveno 
Lietuvoje). Tai tik vienas pavyzdys. To
kių realiai galinčių žmonių apsispren
dimą veikti priemonių galima ieškoti 
ir daugiau. Bet ar tikrai ieškoma? Bent 
jau dabartinei valdžiai šios problemos 
neatrodo labai svarbios. Išvykusieji juk 
nebalsuoja, pavyzdžiui, per artėjančius 
savivaldybių rinkimus. 

principų išsižadėjimą, apie desperatiš
kus eksperimentus, kas ką išdurs, buvo 
daug prirašyta. Buvo pastebėta ir Darbo 
partijos lyderių pastanga pirmiausiai 
imti į rankas vykdomąją valdžią ir taip 
įgyti galimybę tiesiogiai kontroliuoti 
mokesčių mokėtojų pinigus ir biurok
ratijos elitą. Kitaip nei privatizacijos- 
prichvatizacijos vajumi, euro-pinigų 
plėšiniais rūpinasi kur kas geriau susi
organizavęs ir gudresnis konglomeratas. 
Juk biurokratinio aparato prichvatizaci- 
jos galimybės buvo gerokai mažesnės 
negu šiandieninių struktūrinių fondų 
įsisavinimo atveju. Tad verslo magnatų 
ir aukštųjų B grupės valdininkų koalici
ja šiandien yra beveik neįveikiama. Nei 
vienų, nei kitų Lietuvos piliečiai negali 
nei išrinkti, nei pakeisti. Štai kodėl par
lamentinės partijos ir Seimas pamažu 
tampa pajuokos objektu.

Ar užteksime politinės vaizduotės, 
pilietinės valios ir susikalbėjimo ryž
to, pasitikdami šį naują ateities iššūkį? 
Ar pajėgsime kurti savo Respubliką, 
paremtą įstatymų viršenybe, o ne visų 
grupių viršininkų besąlyginiais reflek
sais? Ar įstengsime tobulinti Konsti
tuciją ir valstybės tarnybos įstatymus? 
Nei tiesių atsakymų, nei didesnių vilčių, 
kad Europa juos atneš be mūsų valios 
pastangų, šiandien neturime. Verta pa
klausyti Dalios Grybauskaitės, kad tuo 
liūdnai įsitikintume. Apmaudu, kad 
Europos Sąjungos biurokratijos įgū
džiai pasiekė mus taip ir neįvykdžius 
Andriaus Kubiliaus vyriausybės saulė
lydžio programos.

Ar ištversime? O gal tiesiog pasi
tenkinsime tuo, kad lietuviai išmoko iš
gyvent prie visokių valdžių? Tik ar ne 
per didelė tokio išgyvenimo moralinė 
kaina...

Valdžios problemas atidengė nesėk
mingai pradėtos mokesčių reformos. 
O pradėtos jos nesėkmingai dėl to, kad 
valdžia net nepagalvojo tartis su žmonė
mis. Juk yra tokia galimybė - mokesčių 
reformos esmines nuostatas patikrinti 
referendumu, tarkim, dėl nekilnojamojo 
turto mokesčių. Pavyzdžiui, Švedija, kur 
referendumai labai reti, pensijų refor
mos esmines nuostatas teikė referendu
mui. Tačiau Lietuvoje, atrodo, galvoja
ma, kad referendumu galima spręsti tik 
konstitucines ar politines problemas, o 
ekonominės politikos žmonės neišmano. 
Gal ir neišmano detalių, bet iš pateiktų 
alternatyvų galėtų pasirinkti sau geresnę. 
Ir tai būtų demokratiška. Dabar kai kurie 
politikai ar pareigūnai tvirtina, kad daug 
žmonių nesupranta demokratinio pro
ceso. Bet yra atvirkščiai - demokratinį 
procesą žmonės supranta, tik jo realiai 
nemato. Žmonės nori aiškumo, todėl 
kartais geresniu dalyku laiko ne demok
ratijos imitaciją, o atvirą diktatūrą. Gal 
jie ir klysta, bet dėl to labiau kalta val
džia, kuri ne tarnauja, o valdo.

Nei tai, kad vyriausybė - koalicinė, 
nei kitos aplinkybės nepateisina fakto, 
kad visai nėra bandymų kreiptis į tautą. 
Valdžia nesikalba su piliečiais atvirai ir 
garbingai, siekia atsipirkti „duona ir re
giniais“, o ne iš tikro tarnauti tautai, ša
lies visuomenei. Kaip tada gali piliečiai 
galvoti, kad demokratija yra reali? Tai tik 
apgaulė, prievilas naiviesiems ir patiklie
siems. Įgalinti žmones tvarkyti bendrus 
reikalus - štai siekinys, apie kurį dabarti
nė valdžia mažai galvoja.
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NUOMONĖS

Julius Šmulkštys

Gegužės 9 Post Mortem
I Prezidentui Valdui Adamkui nutarus 
gegužės 9 d. nevykti į Maskvą atrodė, 
jog diskusijų dėl šios kelionės, jei jos ir 
nesibaigs, bent jau sumažės. Bet atsi
tiko priešingai: po prezidento sprendimo 
jos kuriam laikui suaktyvėjo. Ir - kas 
dar įdomiau - dauguma žiniasklaidos 
komentarų buvo ne apie atsisakymo 
dalyvauti Putino parade esmę, bet apie 
procedūrinius klausimus, tai yra, kada 
savo sprendimą valstybės vadovas turėjo 
padaryti.

Beveik visi kritikai teigė, jog dėl pavėluoto 
pozicijos paskelbimo atsirado negatyvių pa
darinių: pradedant visuomenės suskaldymu, 
baigiant Kremliui palankių sąlygų sužinoti, 
kas Lietuvoj yra jo pusėje ir kas ne, sudary
mu.

Vienas iš priekaištų buvo, jog anksčiau 
priėmęs sprendimą V. Adamkus būtų turėjęs 
progą visuomenei tinkamai išaiškinti jo rei
kalingumą bei galimas pasekmes valstybės 
interesams; kitaip sakant, tik pirma paskel
bęs savo poziciją valstybės vadovas galėjo šią 
svarbią edukacinę funkciją efektyviai atlikti.

Nejaugi? Per maždaug tris mėnesius šia 
tema buvo pareikšta daug įvairių nuomonių 
ir pateikta argumentų už ir prieš. Kalbėjo 
intelektualai, pavieniai politikai, piliečiai, vi
suomeninės organizacijos ir interesų grupės, 
kai kurios partijos ir daugelis kitų. Apskritai 
debatai buvo ramūs ir dalykiški, be didelių 
emocinių išsišokimų, ir dėl jų visuomenėje 
egzistuojantis nuomonių skirtumas turbūt nei 
padidėjo, nei sumažėjo. Kita vertus, žmonės, 
kurie šiuo klausimu neturėjo tvirtos nuomo
nės, tikriausiai po debatų jautėsi geriau infor
muoti. Kiek visa tai turėjo įtakos galutiniam 
valstybės vadovo sprendimui, sunku pasakyti. 
Aš spėju, kad įtaka buvo nemaža.

Jei debatai būtų vykę jau nutarus karo 
pabaigos minėjime nedalyvauti, visuomenės 
susidomėjimas greičiausiai būtų buvęs ma
žesnis, net jei ir pats prezidentas aktyviai aiš
kintų valstybės interesus, susijusius su jo po
zicija. Žinodami, jog jis į Maskvą nevažiuos, 
daugiau kaip penkiasdešimt Lietuvos istori
kų nebūtų gaišę laiko rašydami V. Adamkui 
memorandumą, kodėl Prezidentas neturėtų 
važiuoti, o pramonininkų vadovai nesilanky
tų prezidentūroje, idant pateiktų argumentų, 
kodėl nevažiavimas būtų kenksmingas šalies 
ekonomikai.

Kelionės į Maskvą peripetijose kai kam 
tikroji herojė yra Latvijos Prezidentė. Ji savo 
sprendimą priėmė anksti, ir jei Valdas Adam
kus būtų pasekęs Vairos Vykės-Freibergos pa
vyzdžiu, užsienio spauda ir jam, ir Lietuvai 
būtų parodžiusi daugiau dėmesio. Tačiau jei 
Prezidento sprendimo efektyvumas priklau
sytų nuo tarptautinės žiniasklaidos dėmesio, 
tai ar ne geriau buvo ją laikyti nežinioje ir taip 
šiuo klausimu sudaryti nuolatinę įtampą ir su
sidomėjimą? Kad ir kaip būtų, valstybės vado
vo sprendimas buvo padarytas likus daugiau 
negu dviem mėnesiams iki Maskvos šventės, 
tai yra, tarptautinei žiniasklaidai davus užten
kamai laiko juo ir susidomėti, ir užmiršti.

Kai kurie Prezidento kritikai mano, kad iš 
karto neatmesdamas Vladimiro Putino kvie

timo ir inicijavęs viešą diskusiją, valstybės va
dovas padėjo Kremliui tiksliai nustatyti, kuo 
pastarasis gali mūsų šalyje pasitikėti.

Šiame teiginyje matau dvi problemas. Ar 
tikrai Rusijai reikalingos atviros visuomenės 
diskusijos, kad ji galėtų nustatyti, kas už ją ir 
kas prieš? Kaip žinome, didžiojo Rytų kaimy
no žvalgyba Lietuvoje darbuojasi plačiai ir į šį 
klausimą atsakyti jai tikrai nereikia viešų de
batų. O tie, kurie iš tiesų nori tarnauti Rusijai 
ar padėti jos interesams, tokio nusistatymo 
per diskusijas nepareikš, nes viešumas jiems 
apsunkintų įgyvendinti savo slaptus tikslus. 
Be to, čia iškyla dilema: ar dėl tikrų (ar įsi
vaizduotų) Rusijos interesams palankių pada
rinių turinčių debatų mums reikėtų stabdyti 
šių valstybei svarbių kontroversinių klausimų 
svarstymą?

Ne vienas kritikas taip pat mano, jog Pre
zidento V. Adamkaus inicijuotos diskusijos 
važiavimo į Maskvą tema nebuvo prasmingos, 
o tik dar labiau supriešino žmones. Aš manau, 
kad esminis klausimas - ar demokratinėje 
santvarkoje visuomenė gali patariamuoju bal
su produktyviai dalyvauti aukštosios politikos 
formavimo procese. Jei atsakymas yra „taip“, 
tai kartu reikia pripažinti, kad čia yra tam tik
ros rizikos. Kritikai teigia, jog šiuo atveju įvy
ko beveik blogiausia, kas galėjo įvykti. Tačiau 
atsakymas į šį klausimą priklauso nuo disku
sijų charakterio. Jei jos buvo grindžiamos vien 
emocijomis, tai tikrai geriau būtų buvę be jų 
apsieiti. Bet jei debatai neišėjo iš demokrati
nei santvarkai įprastų rėmų, tai juos vertinti 
tegalima pozityviai.

Valdo Adamkaus sprendimas buvo grin
džiamas demokratiniais principais; tai yra, 
šiuo svarbiu, potencialiai visuomenę skal
dančiu klausimu buvo siekiama pirma išgirsti 
žmonių nuomonę, o tik paskui apsispręsti. 
(Kalbėdamas apie žmonių pažiūras čia turiu 
galvoje ne tiek viešosios opinijos tyrimų re
zultatus, kiek įtakingų individų ir organizaci
jų nuomonę).

Formuodamas ir vykdydamas valstybės 
politiką, jos vadovas tariasi su patarėjais bei 
kitais savo nuožiūra pasirinktais asmenimis. 
Tačiau paprastai viešų, visą visuomenę įtrau
kiančių debatų nebūna. Jei kiekvienas svarbus 
Prezidento sprendimas be jų negalėtų apsieiti, 
valdžios laivas - šiuo atveju valstybės vadovo 
institucija - užplauktų ant seklumos.

Bet ar važiavimas į Maskvą buvo „nor
malus užsienio politikos klausimas? Valdas 
Adamkus jį traktavo kaip išskirtinį atvejį. 
Vairai Vykei-Freibergai labai anksti nutarus 
priimti V. Putino kvietimą ir, atrodo, pažeidus 
trijų Baltijos valstybių prezidentų susitarimą 
tokio sprendimo nedaryti prieš tai nepra
nešus savo kolegoms, situacija ganėtinai su
sikomplikavo. Prie galimų vidaus politikos 
konfliktų dar prisidėjo Baltijos tautų solida
rumo problema. Be to, netrukus paaiškėjo, 
jog spaudimas važiuoti kyla ne tik iš Rusijos, 
bet ir iš Vakarų. Štai šios priežastys greičiau
siai ir lėmė, kodėl Prezidentas delsė priimti 
sprendimą.

Pagaliau, kokią reikšmę Prezidento noras 
atsiklausti žmonių nuomonės turėjo Lietuvos 
politinės kultūros vystymuisi? Šis jo žingsnis 
rėmėsi prielaida, jog šalies visuomenė jau yra 
pakankamai politiškai subrendusi. Ar Valdo 
Adamkaus pasitikėjimais žmonėmis pasiteisi
no - subjektyvus klausimas. Man atrodo, kad 
taip. Net jei debatai pakeitė mažai nuomonių 
ir neturėjo didelės įtakos valstybės vadovui 
(bet kokiu atveju tai prielaidos, kurių tik
slumą sunku patikrinti), vis dėlto piliečiams 
suteiktą galimybę įsitraukti į politikos forma
vimą sunku pervertinti. Dalyvavimas šiame 
procese jiems pateikė naujos informacijos, 
supažindino su kai kuriais politikos niuansais 
ir - turbūt svarbiausia - sudarė prasmingo 
dalyvio demokratinėje savivaldoje jausmą. 
Prezidento V. Adamkaus sukurtas konsulta
cijų su visuomene precedentas ateityje gali 
turėti neprognozuojamų padarinių. Tačiau 
jei šis metodas bus racionaliai naudojamas, jis 
prisidės prie efektyvios politikos formavimo 
ir pilietinės visuomenės vystymo.

George'as F. Kennanas
■ Šių metų kovo 17 d., sulaukęs 101 
metų, mirė George'as F. Kennanas, vie
nas iš įtakingiausių XX amžiaus Ame
rikos diplomatų ir užsienio politikos 
strategų. Daugiausiai jo pastangomis 
buvo išvystyta JAV šaltojo karo strategi
ja, kuri pirmą kartą istorijoje suponavo 
aktyvų šios supervalstybės dalyvavimą 
pasaulio politikoje.

Iki Antrojo pasaulinio karo Amerikos 
užsienio politika buvo iš esmės izoliacionis- 
tinė. Jau nuo pat Prezidento Washingtono 
administracijos ši valstybė bandė nesivelti 
į tarptautinius konfliktus už Vakarinės he
misferos ribų. Izoliacionizmas reiškė akty
vią JAV politiką tiktai savo tiesioginių inte
resų sferoje: Centrinėje ir Pietų Amerikoje. 
Dalyvavimas Pirmajame pasauliniame kare 
buvo viena iš nedaugelio šios politikos iš
imčių. Tačiau karas dar labiau sustiprino 
izoliacionizmą, nes dauguma amerikiečių 
labai nusivylė šiuo įsivėlimu į Europos kon
fliktus ir iš valdžios reikalavo kaip galima 
greičiau „sugrįžti namo“.

Antrajame pasauliniame kare JAV ne tik 
dalyvavo, bet ir sužaidė vieną iš svarbiausių 
vaidmenų kovoje prieš Vokietiją, Italiją ir 
Japoniją. Po karo likus dviem supervalsty
bėms - Sovietų Sąjungai ir JAV, pirmosios 
agresyviai ekspansionizmo politikai efek
tyviai pasipriešinti galėjo tik antroji. Kitaip 
sakant, Amerika jau nebegalėjo, kaip po 
1918 metų, sugrįžti prie savojo izoliacioniz- 
mo. Nori nenori, reikėjo prisiimti atsako
mybę už nekomunistinio pasaulio gynybą, 
ypač Vakarų Europoje.

Tokia atsakomybė buvo itin sunki šaliai 
su labai menka tarptautinės politikos patir
timi. Nuo pat Sovietų Sąjungos įsikūrimo 
Washingtonas iki galo taip ir nesuprato šios 
totalitarinės valstybės esmės. Problema tapo 
itin sudėtinga, kai reikėjo reaguoti į Mask
vos provokacijas Rytų Europoje, Irane, Ber
lyne, Graikijoj, Turkijoj ir kitur. Georgeas 
F. Kennanas buvo tas žmogus, kuris JAV 
valdžiai ne tik padėjo suprasti Kremliaus 
politiką, bet ir suformavo Washingtono 
strategiją jos atžvilgiu. Trečiajame ir ketvir
tajame dešimtmetyje jis tarnavo įvairiose 
Amerikos ambasadose, pasiuntinybėse ir 
konsulatuose Sovietų Sąjungoje ir jos per
iferijoje, įskaitant Latviją. G. F. Kennanas 
ne tik bendravo su Kremliaus atstovais, bet 
ir studijavo Rusijos istoriją, kultūrą, gerai 
išmoko rusų kalbą. Antrajam pasauliniam 
karui prasidėjus, jis jau buvo vienas iš ne
daugelio Sovietų Sąjungos ir Rusijos eksper
tų Valstybės departamente ir čia savo įtaką 
dar labiau išplėtė vėliau užėmęs strateginio 
planavimo vadovo postą.

G. F. Kennanas buvo įsitikinęs, jog ra
cionalūs, logika pagrįsti argumentai Krem
liaus valdovų neįtikins atsisakyti agresyvios 
politikos. Ši prielaida buvo grindžiama 
istoriniais faktais. Nuo pat pradžios Rusi
jos valstybė dėl išlikimo turėjo kovoti su 
įvairiais priešais. Jos geopolitinė padėtis 
nebuvo palanki: sienų nepadėjo saugoti 
nei aukšti kalnai, nei vandenynai ar jūros. 
Maskva buvo apsupta lygumų, per kurias 
prieš ją žygiavo totoriai, vokiečiai, lenkai, 
lietuviai, prancūzai ir kiti. Palaipsniui rusai 
į kitas valstybes pradėjo žiūrėti kaip į prie
šus, su kuriais negalima tartis, rasti kom
promisų, bendrai paėmus, turėti normalius, 
taikius santykius. Dėl to Kremliuje vyravo 
nuomonė, jog šalies saugumui užtikrin
ti reikia plėsti jos teritoriją ir įtakos sferą. 
Toks požiūris vyravo ir carų, ir komunistų 
laikais. Pirmieji ekspansionizmą motyvavo 
nacionaliniais bei religiniais sumetimais, 
antrieji - nacionaliniais ir ideologiniais, 
kitaip tariant, įsipareigojimu pasaulinei re
voliucijai. Taigi Sovietų Kremliaus politika 
buvo ir senosios Rusijos politikos tąsa. Nors 
sąlygos keitėsi, valstybės interesai ir tikslai 
iš esmės liko tie patys.

Remdamasis šiomis istorinėmis prielai
domis, G. F. Kennanas JAV valdžiai pasiūlė 
strategiją, kaip reaguoti į Rusijos „drang 
nach Westen.“ Ji yra žinoma konteinmento 
(containment) - arba ekspansionizmo su
stabdymo - vardu. Kadangi Kremlius ne
kreipė dėmesio į „proto logiką“, Amerika 
buvo priversta pasikliauti „jėgos logika.“ 
Į kiekvieną agresyvų sovietų žingsnį reikia 
atsakyti jėga: politine, diplomatine ir slapta 
akcija, bet ne karu.

Slapta akcija tuo metu dar nebuvo ta
pusi integralia Amerikos užsienio politikos 
dalimi. G. F. Kennanas primygtinai pabrė
žė žvalgybos svarbą tarptautiniams santy
kiams ir labai prisidėjo prie CŽA veiklos 
plėtimo. Amerikos diplomatinius, politi
nius ir slaptais metodais pagrįstus atsakus 
Kremliui buvo galima matyti įvairiose po
karinėse Rytų-Vakarų konfrontacijose. G. 
F. Kennanas neabejojo, jog nuosekliai ir 
pakančiai vykdoma konteinmento strate
gija ilgainiui įtikins Sovietų Sąjungą atsi
sakyti agresyvios užsienio politikos. Kitaip 
sakant, kai Kremlius supras, jog už agresiją 
reikia brangiai mokėti, santykiai tarp abie
jų supervalstybių taps normalesni.

Nors konteinmentas niekada nebuvo 
paskelbtas oficialia JAV užsienio politika, 
faktiškai jis toks buvo. Demokratai šią stra
tegiją rėmė, o respublikonai dėl tariamo 
negatyvumo ir pasyvumo ją kritikavo. Kaip 
atsaką G. F. Kennanui jie protegavo vadi
namąją išlaisvinimo (liberation) politiką, 
kurios tikslas - mažinti Sovietų Sąjungos 
įtakos sferą ir laisvinti pavergtas tautas. Ta
čiau respublikonų prezidento Eisenhowerio 
neveiklumas Vengrijos revoliucijos metu 
puikiai parodė, jog kalbos apie išlaisvinimą 
tebuvo rinkimų propaganda, padėta į isto
rijos šiukšlyną pirmai rimtai krizei Rytų 
Europoje iškilus.

Laikui bėgant kai kurios G. F. Kennano 
pozicijos keitėsi. Pavyzdžiui, iš pradžių jis 
teigiamai žiūrėjo į Amerikos valdžios ban
dymus palaikyti antikomunistines nuotai
kas ir judėjimus Rytų Europoje bei pačioje 
Sovietų Sąjungoje ir nemažai prisidėjo prie 
Nacionalinio Laisvos Europos Komiteto 
įkūrimo. Šis iš antisovietinių egzilų su
darytas vienetas kartu su CŽA naudojosi 
Laisvos Europos radiju ir parėmė nemažai 
periodinių bei vienkartinių leidinių. Ta
čiau vėliau G. F. Kennanas atsiribojo nuo 
Washingtono pastangų už geležinės uždan
gos skleisti objektyvią informaciją bei de
mokratines idėjas ir negatyviai vertino net 
tokius simbolinius antisovietinius gestus 
kaip pavergtų Rytų Europos tautų savaitė 
JAV Kongrese, kurie, jo nuomone, nieko 
konkretaus nepasiekė, tik didino įtampą 
tarp supervalstybių.

Šeštajame dešimtmetyje G. F. Kenna
nas dėl nuomonių skirtumo su tuometine 
Amerikos politika ir tokiais jos vykdytojais 
kaip Johnas Fosteris Dulles išėjo iš diplo
matinės tarnybos. Nors gavęs ambasado
riaus paskyrimą Belgrade į ją laikinai su
grįžo, tačiau, išskyrus šį trumpą laikotarpį, 
paskutinius penkiasdešimt metų praleido 
profesoriaudamas Princetono universitete, 
kur parašė septyniolika knygų ir daugybę 
straipsnių tarptautinių santykių ir diplo
matijos istorijos temomis.

G. F. Kennanas ilgainiui nusivylė pa
ties suformuluota antisovietine strategija. 
Jis ypač gailėjosi pasiūlęs plačiai naudoti 
slaptąsias tarnybas. Konteinmento autorius 
vėliau priėjo prie išvados, kad jo idėjos 
dažnai nebuvo suprastos. Pavyzdžiui, jis 
prieštaravo, kai JAV vėlėsi į karą Vietname, 
ir piktinosi kai kurių politikų bei spaudos 
atstovų nuomone, jog fiasko Indokinijoje 
buvo tiesioginis konteinmento padarinys. 
Pagal G. F. Kennaną, civilinis karas Viet
name nieko bendra su JAV interesais ne
turėjo. !B
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Atkelta iš 1 psl.
Kaip jūs manote, ką turėjo omenyje 
Prezidentas V. Adamkus savo metinia
me pranešime minėdamas oligarchą 
pavojų?

Truputį keista, kad aplinkui girdime 
tiek interpretacijų, visuomenei kyla daug 
klausimų, o iš Prezidentūros savo ruožtu 
niekas nepaaiškina, kas turėta omenyje.

Apskritai oligarchija didesnę reikš
mę turi politikai. Pats žodis reiškia ke
leto valdžią: kalbama apie valdžią, kelių 
asmenų ar interesų grupių įtaką viešajai 
politikai. Matyt, Prezidentas pirmiausia 
ir stengėsi atkreipti visuomenės dėmesį į 
oligarchinio valdymo užuomazgas mūsų 
valdžioje.
Ar jūs matote tokią grėsmę Lietuvai?

Dabartiniu momentu neperdėčiau 
šios grėsmės. Vis dėlto reikia turėti 
omenyje, kad Lietuva jau yra vakarietiš
kų Europos struktūrų narė. Kad ir kaip 
būtų, Europos Sąjunga kilsteli tiek vi
suomenės, tiek valdžios standartų, tiek ir 
valdymo institucijų kokybės kartelę. Aš 
asmeniškai su tuo sieju didžiausias na
rystės Europos Sąjungoje viltis.
Tai Lietuva šiuo atžvilgiu neturėtų tapti 
panaši į Rusiją?

Neturėtų. Mes esame didesnės erdvės, 
kurioje gyvos kitokios tradicijos, dalis.
Ne paslaptis, kad kai kas „VP Market“ 
laiko oligarchais. Ar Jūs taip jaučiatės?

Visiškai ne. Tiek aš, tiek mano kole
gos nesame jokių partijų nariai, neturi
me ambicijų daryti įtaką Lietuvos vidaus 
ar užsienio politikos procesams.

Kiek stambus verslas apskritai daro 
įtaką gyvenimui ir konkrečiai politikai, 
tiek mes, matyt, šias sritis ir veikiame. 
Bet daugiausia mes jas veikiame netie
siogiai - kaip stambus darbdavys, kaip 
eksportuotojas, kaip daug vidaus rinkoje 
investuojanti įmonė, suinteresuota tam 
tikrais procesais bei įvairių projektų įgy
vendinimu.
Ar nemanote, kad visuomenė turi ne
igiamą požiūrį į verslininkus, kuriems 
sekasi? Įvairūs politiniai technologai gali 
pasinaudoti tuo neigiamu įvaizdžiu.

Didžioji gyventojų dalis Lietuvoje 
ekonomikos augimą jaučia pavėluotai; 
kaip tik tai ir priklauso nuo valdžios po
litikos bei valdymo kokybės. Kita pro
blema universali: žmonėms būdinga 
ko nors pavydėti, ir pirmiausia - savo 
tautiečiams. Lietuviai gerokai palankiau 
žiūri į turtingus užsieniečius. Net, saky
kim, reemigrantai iš Jungtinių Valstijų,

Ignas Staškevičius: geras verslininkas yra kūrėjas
ten užsidirbę pinigų ir dabar investuo
jantys savo kapitalą Lietuvoje, yra ver
tinami palankiau nei vietoje užaugę ir 
savo verslą sukūrę žmonės.
Iš kur tokia visuomenės ir verslininkų 
priešprieša? Ar ji atsirado dėl iš pra
džių buvusio laukinio kapitalizmo, ar 
ją lėmė kylantis verslininko kaip išnau
dotojo įvaizdis, ar verslininkai tiesiog 
laiku nepasirūpino savo įvaizdžiu?

Turbūt tai lėmė visi Jūsų minėti da
lykai. Bet daugiausia ši priešprieša kyla 
tebevykstančios transformacijos - viena 
santvarka, ekonomikos reguliavimo for
ma keičiama kita. Tačiau ir Vakaruose 
vyksta panašūs dalykai - ten lygiai taip pat 
kartais kalami prie kryžiaus tie, kuriems 
labiau pasisekė, kurie daugiau pasiekė, 
ypač jeigu jiems nepavyko suformuoti ki
tokio savo įvaizdžio visuomenėje.
Žlugus Sovietų Sąjungai prasidėjo lau
kinio kapitalizmo era1. Ar tas laukinis 
kapitalizmas tebesitęsia, ar jau įgavo 
civilizuotesnę formą?

Aš siūlyčiau tokį skirstymą - kapi
talizmas, arba laisvoji rinka, Lietuvoje 
iki 1998-ųjų ir po to. Bent jau mes tuo 
metu pajutome labai ryškų, reguliavimo 
atspindimą pokytį: visiškai nevaržomas 
(taip pat ir neigiama prasme) verslas 
tapo valstybės reguliuojama, prižiūrima, 
balansuojama rinka.

Tai įvyko būtent tuo metu, kai buvo 
pradėta reguliariai rinkti mokesčius iš 
verslo, kai buvo subalansuota visa mo
kesčių politika, ėmė gerėti mokesčių ins
pekcijos kokybė.

Tuomet mes irgi atsikvėpėme, nes 
galėjome konkuruoti jau rinkos instru
mentais, savo žiniomis bei sugebėjimais. 
Iki tol mums, kaip didelei įmonei, buvo 
neįmanoma konkuruoti su tais, kurie 
vertėsi kontrabandinėmis prekėmis, ne
mokėdami pridėtinės vertės mokesčio.

Man šis pokytis yra didžiausias ro
diklis, nes patyriau visa tai savo kailiu. 
Bet turbūt galėtume pastebėti ir dau
giau pakitusių bruožų. Nemanau, kad 
šiandien Lietuvoje vykstančius rinkos 
procesus būtų teisinga vadinti laukiniu 
kapitalizmu.
Geras verslininkas turi būti egoistas. 
Kiek verslininkui yra svarbi visuomenė, 
kurioje jis daro verslą? Kokia yra versli
ninko atsakomybė visuomenei?

Šiuos dalykus suvokiame individua
liai. Mano manymu, geras verslininkas 
yra kūrėjas. Jis negali būti vien egoistas, 
kurio pastangos nukreiptos tik į save ar 
skiriamos savo turtui kaupti, verslui plė
toti. Kaip kūrėjas, jis norom nenorom 
galvoja plačiau, jaučia atsakomybę, ir vi
suomenė jam rūpi - jam rūpi jo kūrinio 
likimas, pritaikymas, įvertinimas. Norisi, 
kad kūrinys būtų mėgstamas.
Kiek didėjo verslininkų visuomenišku
mas per penkiolika nepriklausomybės 
metų? Kokios yra jo formos?

Manau, kad visuomeniškumas ne vi
sada yra dorybė. Perdėtas susirūpinimas 
visuomenės raida gali kartais peraugti į oli
garchiją. Tam tikrais aspektais verslas bū
tinai turi išlaikyti padorų atstumą nuo vi
suomenėje vykstančių procesų. Man nėra 
patrauklu, kai verslas imasi atsakomybės 
už viską, kas vyksta visuomenėje - ir už 
politiką, ir už meną, ir už sportą, ir t.t.
Bet prieš metus jūs organizavote akciją, 
kad žmonės eitų ir balsuotų Eurorefe- 
rendume.

Taip. Bet tai buvo vienas išskirtinis 
atvejis. Tai buvo vienos dienos akcija, 
netapusi tęstinė. Bet aš manau, kad kiek
viena sfera turi pati save reguliuoti. Ne
gerai, jei tik nuo verslo priklauso meno, 
kultūros, sporto ar švietimo raida.
Jeigu lygintume JAV ir Lietuvos verslo 
ir visuomenės santykius, pamatytume, 
jog JAV jau yra susiklosčiusi tradici
ja, kad daugelis verslininkų aukoja ne 
tik našlaičių namams, bet ir įvairiems 
kitiems fondams, tiriantiems kultūrą, 
praeitį, naujus vaistus nuo vėžio ir kita. 
Lietuvoje verslininkai labiau remia 
tuos, kurie gali išspausti ašaras: naš
laičius, neįgaliuosius. Ar mano įspūdis 
klaidingas?

Ne, yra tiesos. Bet paramos teikimas 
minėtiems fondams visų pirma neturėtų 
reikšti tolesnės jų kontrolės - toliau savo 
darbą turėtų dirbti tos srities specialis
tai.

O Lietuvoje šiandien yra paklausios 
ašaros. Verslininkai krypsta į tai, kas pa
siekia daugelio piliečių širdis. Tikriausiai 
vis dėlto tokie projektai yra verslinin
kams pasiūlomi, ne jų inicijuojami.
Galbūt visuomenė tam tikrais atvejais 
yra pasyvi. Žmonės, kurie rūpinasi, 
kad būtų aukojama vaikų namams ar 
kokiai nors ligoninei, yra aktyvesni, o 
menininkai ar mokslininkai yra pasy
vūs laukdami, kad juos paremtų valsty
bė ar kas nors kitas.

Sunku taip apibendrinti. Esu susi
dūręs ir su aktyviais menininkais. Pa
vyzdžiui, mums labai patiko Oskaro 
Koršunovo iniciatyva organizuoti „Sire
nų“ festivalį, ir mes tapome to projekto 
partneriais.
Kiek žmonių į jūs kreipiasi prašydami 
paremti kokius nors ne pelno siekian
čius projektus?

Labai daug. Dažniausiai, deja, yra 
prašoma tiesioginės pašalpos, skirti pi
nigų. Ir labai retai kreipiamasi paramos 
tęstiniams projektams, turintiems įvai
riapusę ir išliekamąją reikšmę.
Kuo remdamiesi priimate sprendimus?

Visus sprendimus dėl paramos pri
ima akcininkai, savininkai. Tai nėra 
lengvas procesas. Tam reikia devynių, 
dešimties asmenų konsensuso. Bet daly
vaudamas svarstymuose pastebėjau, kad 
daugiau paramos susilaukia būtent tęs
tiniai ilgalaikės perspektyvos projektai, 
galintys ateityje tapti tradiciniai, turintys 
išliekamąją vertę, gal net atsiskleidžian
tys visu grožiu ne pirmaisiais metais, bet 
tikrai nevienadieniai.
Jau metai, kaip Lietuva yra Europos 
Sąjungos narė. Kaip tai paveikė verslą? 
Minėjote valdymo kokybę, griežtesnius 
standartus, ar yra daugiau skirtumų?

Kitas akivaizdus dalykas - didėjanti 
konkurencija. Mano akimis žiūrint, tai 
labai teigiamas veiksnys. Visų pirma tai 
yra konkurencija tarp prekių ir paslaugų 
teikėjų, kurią mes pajutome ir dabar jau 
išnaudojame: turime daug daugiau ga
limybių nei prieš metus pirkti prekių ir 
paslaugų iš įvairių šaltinių Europos Są
jungoje. Antra, mes patys jaučiame kon
kurenciją savo srityje, ir tai skatina mus 
tobulėti, išsiskirti iš kitų prekybos tinklų, 
įmonių.
Jūsų įmonė šiuo metu sparčiai plečiasi - 
ne tik Baltijos šalyse, bet ir Rumunijoje, 
Bulgarijoje. Ar šie procesai yra susiję su 
naryste Europos Sąjungoje?

Ne, šių plėtros planų nesiečiau kon
krečiai su įstojimu į ES. Bet, be abejo, 
narystė Europos Sąjungoje labai paleng
vina plėtrą šioje bendroje erdvėje.
O jūs nebijote, kad jus praris didieji 
Europos prekybos tinklai?

Be mūsų savininkų valios taip nu
tikti negali. Mes konkuravome su vaka
rietiškomis įmonėmis jau daugelį metų, 
ir dabar su jomis susiduriame - tik gal 
daugiau Latvijos, Estijos, o ne Lietuvos 
rinkoje. Bet mes matome, kad mūsų 
sprendimai, koncepcijos daugeliu atvejų 
laimi prieš vakariečių.
Ar šiandien yra įmanoma pradėti ver
slą nuo nulio?

Be jokios abejonės. Visada galima 
verslą pradėti nuo nulio. Jeigu atidžiau 
pažiūrėtume, kas vyksta šiuo metu Lie
tuvoje, rastume ne vieną tokį pavyzdį.
Bet ar išties visi turi galimybių tapti to
kia stipria įmone, kokia dabar yra „VP 
Market“?

Paminėčiau porą aspektų. Viena ver
tus, be abej o, visuomenės transformacija, 
susijusi su perėjimu į rinkos ekonomiką 
ir valstybės turto privatizavimu, suteikia 
tam tikrų galimybių. Tačiau pažiūrėki
me, ar tie žmonės, kurie sėkmingai pri
vatizavo 1990-ųjų pradžioje, ir šiandien 
tebėra tie verslininkai, kuriems sekasi.
Čia tiktų EBSWpavyzdys...

Galėtume rasti ir daugiau pavyzdžių, 
nebūtinai tokių stambių. Sakykim, iš tų 
žmonių, kurie privatizavo kokį nors tur
tą ar įmonę, vieni sėkmingai savo verslą 
išplėtojo ir jų įmonės tapo tarptautinės, 
o kiti bankrutavo arba tiesiog atsisakė to 
verslo.

Privatizavimas savaime sėkmės ne
garantuoja. Kita vertus, tiek Lietuvoje, 
tiek brangiose šalyse gimsta nauji ver
slai, ir kartais jie labai staigiai „šauna“ 
į viršūnes ir pasiekia puikių rezultatų. 
Tam padeda įvairūs brandžioje rinkos 
ekonomikoje veikiantys rinkos instru
mentai - ir vertybinių popierių birža, 
ir finansavimo šaltinių gausa, ir konku
rencijos laisvė, ir kiti dalykai.
Pastaruoju metu užsimezgė diskusija, 
kad Lietuvos aukštosios mokyklos, uni
versitetai nerengia tų specialistų, kurių 
reikia rinkai, o parengtų specialistų 
kvalifikacija nėra pakankama.

Turiu šiek tiek kitokį požiūrį. Mano 
akimis, būtent universitetinis, tai yra 
plataus profilio išsilavinimas yra labai 
didelė vertybė.

Esu įsitikinęs, kad žmogaus karjerai 
ne tiek svarbu, kokios specialybės fa
kultetą jis baigė. Svarbus jo asmenybės 
potencialas, to įgyto universitetinio išsi
lavinimo kokybė ir siekis toliau speciali
zuotis, įgyti kvalifikaciją bei tobulėti.

Todėl nemanau, kad labai daug pro
blemų kyla dėl to, kad universitetai ruo
šia per mažai vadybininkų, ekonomistų 
ar finansininkų. Manau, kad jų gal ir pa
kaktų. Galbūt labiau vertėtų kalbėti apie 
studijas pabaigusių žmonių kvalifikaci
jos kėlimą.

Mes praktiškai matome, kad nelabai 
svarbu, kokį fakultetą baigęs žmogus at
eina pas mus, svarbu, ar jis nori toliau 
tobulėti, kokį jis turi potencialą. Mes 
jam galime sudaryti galimybes išmokti 
bet kokios srities dalykus.

Kalbino Virginijus SAVUKYNAS
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VERSLAS. POLITIKA. VISUOMENĖ

Antanas Zabulis: lietuviams būdinga ilgai viską 
sverti, bet kai pasiryžta - kelio atgal nėra
Atkelta iš 1 psl.
Ar verslininkui pakanka tik laikytis 
įstatymų, ar jam svarbi ir visuomenės, 
kurioje jis užsiima verslu, būklė?

Turbūt būčiau neteisus, jeigu saky
čiau, kad visiems verslininkams svarbu, 
kas vyksta visuomenėje. Kitas klausimas, 
kiek Lietuvoje ir apskritai kitose šalyse yra 
tokių verslininkų, kuriems svarbu vien 
laikytis įstatymo raidės ir kurie nepaiso 
to, kas vyksta aplinkui.

Nuo verslininko aplinkos sveikumo 
priklauso ir jo verslo sėkmė. Kai kurie 
verslininkai tai pamiršta. Anksčiau ar 
vėliau tampa akivaizdu, kad toks mąsty
mas klaidingas, bet dažnai - šiek tiek per 
vėlai.
Geras verslininkas yra egoistas. Kur yra 
riba tarp egoizmo ir visuomeniškumo?

Reikėtų žiūrėti labai pragmatiškai. 
Realiai dar nieko neuždirbantis versli
ninkas neturėtų galvoti apie kokią nors 
visuomeninę veiklą, duoklę visuomenei. 
Verslas yra pinigų mašina. Verslininkas 
visų pirma turi patenkinti savo ego, sau 
iškeltą tikslą. Vėliau atsiranda ir kitų, 
bendresnių tikslų - sakykim, kiek aš ga
liu prisidėti prie visuomenės, kuriančios 
man pelną, gyvenimo.

Per vieną radijo laidą išgirdau pokal
bį apie tai, kad Lietuvos verslininkai nėra 
mecenatai, nesirūpina tuo, kaip padėti vi
suomenei. Todėl pabandžiau išsiaiškinti, 
kiek Lietuvos verslas prisideda prie vienų 
ar kitų visuomeninių reiškinių. Bėda ta, 
kad nėra bendrų projektų, kuriuose ver
slas galėtų dalyvauti ir iš kurių visuome
nei būtų matyti tokio bendradarbiavimo 
rezultatai.

Jeigu pažvelgtume atskirai į kiek
vieną įmonę ar bendrovę, pamatytume, 
kad verslininkai labai gausiai prisideda 
prie visuomenės gyvenimo, bet priside
da paskirais, pavieniais rėmimais - vaikų 
namų, bėdų turinčių šeimų, nedidelių 
projektų. Lietuvoje verslo grupės kol kas 
dar nesijungia į kokį nors bendrą projek
tą, platesnį judėjimą, arba esama tik tokio 
jungimosi apraiškų. Bet tai yra natūralu, 
nes Lietuva yra dar labai jauna valstybė.
Gal trūksta idėjų iš visuomenės pusės? 
Gal visuomeninės organizacijos nepa
siūlo verslininkams patrauklių idėjų, 
skatinančių skirti tam tikrų pinigų dalį 
visuomeniniam projektui? Ar jūs gauna
te daug pasiūlymų dalyvauti visuomeni
niuose projektuose?

Pasiūlymų gauname daug. Bet mums 
daugiausia siūlo paremti ne visuome
ninius projektus, o labdaros, ne pelno 
siekiančias organizacijas. Tačiau, mano 
manymu, galima prisidėti keliais būdais. 
Galima dalyvauti remiant pinigais. O dar 
geriau - ne tik duoti pinigų, bet ir pasiūlyti 
savo kompanijos know how, tai yra prisi
dėti prie projekto savo smegenimis: padėti 
kuo geriau, kuo kokybiškiau jį organizuoti 
ir pasiekti maksimalių rezultatų.
Ar per penkiolika metų verslininkai tapo 
visuomeniškesni?

Be abejonės. Kai geležinė uždanga 
nukrito, prireikė daugelio metų ir verslui 
atsirasti, ir jam sustiprėti, ir susivokti, ko
kioje nišoje jis rutuliojasi, kiek jį veikia 
aplinka ir kiek jis turi veikti aplinką, kad 
galėtų klestėti.

Manau, kad kiekvienas verslininkas 
pagalvoja, kaip greitai jis bėga, ar trau

kia paskui save visuomenę, ar bėgdamas 
stengiasi nuo jos atitrūkti. Taigi galbūt 
vieni verslininkai labiau prisideda prie 
visuomenės gyvenimo, kiti - mažiau, bet 
visi galvoja, kiek jų bėgimo, jų kompa
nijos augimo greitis atitinka visuomenės 
brendimo greitį.
Ar nėra taip, kad mūsų visuomenė dar 
nėra pribrendusi bendradarbiauti su 
verslininkais? Bent jau anksčiau visuo
menėje vyravo neigiamas verslininkų 
įvaizdis, įjuos buvo žiūrima įtariai.

Tikriausiai dėl to labiau kalta visuo
menė nei verslininkai. Visa rinkos ekono
mika paremta tuo, kad tas, kuris turi idė
jų, kuris geba ką nors daryti, juda pirmyn 
greičiau nei visi kiti.

Galbūt tai atrodo keista žmonėms, 
kurie nesugeba to daryti. Kąi jie pastebi 
savo atotrūkį, pradeda klausti, kodėl ne 
jie yra priekyje. Galbūt tokia nuostata yra 
susijusi su tam tikra išsilavinimo ir kitose 
valstybėse nuo seno vykstančių reiškinių 
suvokimo stoka.

Patys verslininkai dalyvauja įvairiose 
organizacijose, pavyzdžiui, yra „Rotari“ 
klubai. „Rotari“ konstitucijoje sakoma, 
kad tai yra klubinis žmonių sambūris, 
kurio pagrindinis tikslas - tarnauti tai 
aplinkai, kurioje jie dirba: miestui, rajo
nui, valstybei, kokiam nors kitam admi
nistraciniam vienetui. Lietuvoje yra per 
keturiasdešimt „Rotari“ klubų. Šie klubai 
pradėjo kurtis labai ankstyvu nepriklau
somybės laikotarpiu. Visi jie siekia gerinti 
aplinkos, kurioje veikia, kokybę. Jie gali 
rūpintis mokykla, siųsti moksleivius ar 
studentus į kitas šalis pagal mainų pro
gramas ir pan.

Į šiuos klubus verslininkai renkasi tik
rai ne vien tam, kad kartu pavakarieniau
tų ar išgertų po bokalą alaus. Jie visi pa
sirašo po šio klubo konstitucija, vadinasi, 
įsipareigoja jos laikytis. Turime ir „Liūtų 
klubus“, į kuriuos renkasi tikrai neabe
jingi žmonės, skiriantys nemažai savo pi
nigų bei darbo, kad pagerėtų kokio nors 
visuomenės sluoksnio padėtis.
Ar valstybė - tarpininkė tarp verslinin
kų ir visuomenės? Kaip vertinate vals
tybės vaidmenį skatinant visuomenės ir 
verslininkų dialogų per šiuos penkiolika 
metų?

Tikriausiai bet kurioje valstybėje iš
girstume, kad vyriausybė padarė tikrai ne 
viską, ką galėjo, - žinoma, neminėsime 
autoritarinio valdymo šalių. Manau, kad 
labai sveika, kai dar negali sakyti: „jau vis
ką padariau“.
Kokiose srityse valstybė dar galėtų pri
imti šiems santykiams plėtoti palankes
nius sprendimus - sumažinti mokes
čius, leisti skirti labdarai daugiau nei 2 
proc.?

Be visuomenės ir visą valstybę mai
tinančio verslo, yra dar ir vykdomoji bei 
įstatymų leidžiamoji valdžia, kuri laiko 
vadeles ir bando važnyčioti visą procesą - 
tai yra sprendžia, kokia dalis surenkamų 
pinigų turi grįžti visuomenei ir kiek vals
tybė nori susigrąžinti pinigų iš verslo, ap
mokestindama kurią nors šaką ar veiką.

Taigi turėtų vykti dialogas ne tik dėl 
to, kaip pagerinti verslo sąlygas, bet ir 
kaip padaryti gyvenimą Lietuvoje atitin
kantį vakarietiškus standartus. Tačiau visi 
bėga, ir nelieka laiko pasikalbėti ne tik 
apie pačias strategijas, bet ir apie jų įgy

vendinimo būdus. Svarbu ne tik sukurti 
strategiją, bet ir įgyvendinti ją, įsipareigo
ti atlikti tai, kas buvo numatyta.
Tai jūs manote, kad idėjų pakanka - 
trūksta politinės valios jas įgyvendinti?

Trūksta strategijos kokybės ir ambici
jų, nes visos strategijos paremtos išsikel
tais tikslais. Mūsų tikslai arba yra nepa
kankami, arba atitrūkę nuo realybės.

Lietuviams būdinga labai ilgai matuo
ti, viską sverti, nesiryžti ką nors daryti. 
Bet kai lietuviai pasiryžta, kelio atgal nėra, 
nes yra užsispyrę, turi daug noro ką nors 
pasiekti, neskaičiuoja darbo valandų, ne
gaili jėgų kuo greičiau, kuo kokybiškiau 
atlikti darbus.
O kaip pasikeitė verslas per šiuos viene
rius narystės Europos Sųjungoje metus?

Per vienerius metus ne kažin kas gali 
pasikeisti. Labai svarbu, kad būtų panau
doti iš Europos Sąjungos gaunami pinigai, 
nes tai yra mūsų istorinis šansas.

Ar iš tiesų jie bus panaudoti? Esu gir
dėjęs, kad kai kurie verslininkai rengia 
projektus tik dėl to, kad taip elgiasi kon
kurentai, o patys net nenumano, kaip rea
liai bus naudojami pinigai.

Tai tiesa. Jeigu matome, kad kaimy
nas ar konkurentas duoda paraišką ES 
pinigams gauti, kad ką nors nuveiktų, pa
didintų savo pajėgumą, kyla klausimas, 
kodėl jis tai daro. Matyt, esama kokių 
nors nišų, rinkų, kuriose jis gali realizuoti 
savo siekius. Normalu, kad bandoma sek
ti konkurentais, daryti tą patį.

Be to, Europos Sąjunga nenurodo, kur 
mes turime išleisti duotus pinigus. Patys 
galime nuspręsti. Taigi tai valstybės už
davinys - ji privalo pasakyti, į ką ir kaip 
turėtume juos investuoti. Gal ji iš tiesų 
turėtų nustatyti tam tikrus apribojimus ir 
skatinti tas pramonės šakas, tas sritis, ku
rių proveržio norėtume. Bet jeigu vadelės 
yra atleidžiamos, tai kyla klausimų, ar pi
nigai bus panaudoti reikiamoms sritims ir 
ar tai atitinka valstybės interesus.
Ar, Jūsų manymu, pasirinkti tinkami 
prioritetai? Ar tikrai Lietuva turėtų 
daugiau investuoti į kelius, o ne į naujų- 
sias technologijas?

Šiuo atžvilgiu yra labai įdomus Airi
jos pavyzdys. Lankiausi ten prieš penketą, 
septynetą metų ir pastebėjau, kad už Dub
lino kelių jau beveik nėra, bet laukuose 
stovi informacinių technologijų gamykla.

Manau, kad dabar Lietuva turi du pa
grindinius prioritetus. Pirmas - investi
cijos. Jos turi kurti darbo vietas, žmonių 
gerovę. Paskui valstybė surinktus pinigus 
turi investuoti į ateitį, į informacinę vi
suomenę bei žinias.
Lietuviai moka gaminti produktus. O ar 
moka kurti prekinius ženklus?

Be abejonės, Lietuva taip pat yra vei
kiama šių tendencijų. Tokiai mažai šaliai, 
kaip Lietuva, bus labai sudėtinga konku
ruoti šioje rinkoje. Kiek šiandien Lietuvo
je turime prekinių ženklų? - turime „Au
dimą“, „Švyturį“, „Maksimą“.

O su kuo šiandien yra asocijuojama 
Lietuva? Buvo kalbama, kad Lietuvoje 
skanus alus, gražūs paplūdimiai. Bet dau
giau nekėlėme sau tokių klausimų. O įmo
nės turėtų kelti tokius klausimus, stengtis 
auginti savo prekinių ženklų vertę, siekti 
ilgalaikių tikslų, kurti strategijas.

Dabar Europos Sąjungos šalys, prista
tydamos save kaip šalį, pateikia tam tikrą

šakes prekinį ženklą. Lietuviai dar nepa
siūlė savo šakes prekinio ženklo.

Buvo bandyta prekiauti vienoje ar ki
toje rinkoje, supažindinti su mūsų preki
niais ženklais ir kitų šalių vartotojus. Bet 
šiuo požiūriu esame labai maži, net jeigu 
lygintume save su panašaus dydžio vals
tybėmis.

Pavyzdžiui, airiai turi viskį. Tai jų 
prekinis ženklas, Airija dažnai siejama su 
viskiu. Suomija turi „Nokia“. Švedai turi 
„Volvo“, SAAB’ą. Tačiau jie augino savo 
prekinio ženklo vertę šimtmečius.

Pavyzdžiui, „Nokia“ prieš keliasde
šimt metų gamino guminius batus ir te
levizorius. Bet suomiai suprato, kad į šią 
įmonę reikia investuoti, kad tai Suomijos 
ateitis. Ir šiandien „Nokia“ yra Suomijos 
pažiba.
Seniai svarstoma, kaip pristatyti Lietu- 
vų, kalbama apie jos įvaizdį. Šias kalbas 
dar 1995 m. pradėjo tuometinis Prezi
dentas Algirdas Brazauskas. Per dešimtį 
metų nedaug tepasislinkome į priekį.

Ir pats esu ne sykį dalyvavęs posė
džiuose, gražiai pavadintuose „Lietuvos 
įvaizdis“. Į šiuos posėdžius susirinkdavo 
dešimt, dvidešimt žmonių: pasišnekėda
vome, pasiginčydavome, kas turėtų tai 
daryti, ir išsiskirstydavome. Ir tiek.

Nežinau, kodėl taip sunku suprasti, 
jog reikia į tai investuoti. Ir tai nėra ele
mentarus verslo planas - pastatyti vieną 
namą, apskaičiuoti, kiek prekių pagamin
si, už kiek parduosi ir kiek pinigų sugrįš. 
Tai yra investicija į ateitį. Turime visų 
pirma informuoti apie savo šalį, jos pra
našumus ir imtis darbų, kad būtų matyti 
rezultatas.
O kaip būtų galima išjudinti šio klausi
mo sprendimų? Gal tai ir būtų visuome
ninis verslo projektas?

Verslininkai jau kuria įvaizdį. Pir
miausia savo įmonės. Bet gal kelios stip
rios verslo įmonės galėtų imtis kurti ben
drą Lietuvos įvaizdį. Verslas būtų į priekį 
traukiantis garvežys. Sakykime, jau turi
me panašų projektą „Langas į ateitį“.

Iš tiesų „Langas į ateitį“ yra unikalus 
reiškinys. Išdrįsome pasakyti, kad mes 
vienu ar kitu atžvilgiu galime pasivyti Eu
ropos Sąjungą.

Prasidėjo realūs darbai, buvo rastas 
tarpusavio supratimas su valstybe, kuri 
pripažino, kad interneto vartojimo lygio 
kėlimas yra vienas jos prioritetinių tikslų, 
Nukelta į 10 psl.

2005 m. gegužės mėn./nr. 5 (369) 5

akiračiai

5



VERSLAS. POLITIKA. VISUOMENĖ

Užsienio verslo konsultantų požiūris į verslą ir visuomenę
D Lietuvoje vis dažniau pasirodo garsūs pasaulyje ekonomistai, verslo konsultantai, marketingo spe
cialistai. Už jų seminarus surenkama daugiau pinigų nei per užsienio popžvaigdžių koncertus Lietu
voje. Ar tai rodo, kad Lietuvos verslas pasiryžęs mokėti už idėjas? „Akiračių“ skaitytojams pateikiame 
interviu su dviem pasaulyje garsiais verslo konsultantais - Fredriku Harėnu ir Jackų Troutu. Koks jų 
požiūris į verslo ateitį, koks verslo ir visuomenės santykis, kur link juda kapitalizmas?

Jackas Troutas:
„Man patinka Jungtinių Baltijos valstijų idėja" A

.K
ez

io
 fo

to
et

iu
da

s

ak
ira

či
ai

Vilniuje viešėjo vienas žymiausių pasaulyje rinkodaros 
ekspertų iš JAV Jackas Troutas, pagarsėjusios „pozicio
navimo“ („positioning“) koncepcijos autorius. Prieš tris
dešimt penkerius metus suformuluota „pozicionavimo“ 
teorija, teigianti, jog esminė bet kurios įmonės išgyveni
mo sąlyga yra teisingos savo pozicijos užėmimas rinkos 
džiunglėse, tapo viena iš reikšmingiausių verslo strate
gijos ir rinkodaros idėjų.

„Jei vartotojo sąmonėje nesate pozicionuojamas 
kaip išskirtinis, jūsų tiesiog nėra. Jūsų verslas žlugs. 
Štai kodėl vienintelė ir pati svarbiausia išlikimo šian
dieniniame versle sąlyga yra „išsiskirti,“ - teigia Jackas 
Troutas. Jis konsultuoja daugelį stambiausių kompani
jų, įskaitant „Hewlett-Packard“, IBM, „Nestle“, „Proc- 
ter&Gamble“.

Populiarumui pasmerkta idėja
Paprašytas prisiminti savo garsiosios teorijos atsiradi
mo aplinkybes, Jackas Troutas sakė:

- „Pozicionavimas“ atsirado tarsi nauja srovė, o 
naujos srovės iš pradžių būna opozicijoje. Laikui bė
gant jos stiprėja arba išnyksta. Taip palengva stiprėjo 
ir „pozicionavimo“ teorija. Dabar tai jau įsitvirtinu
si strategija, ir šį įsitvirtinimą skatino visa pasaulinė 
ekonomika, kadangi ji veikia pagal šioje strategijo
je nusakytus principus. Nuolat daugėja tokių šalių, 
kaip, pavyzdžiui, Baltijos šalys, kuriose žmonės siekia 
geriau kurti verslo strategijas ir todėl studijuoja „po- 
zicionavimą“. Tas pats vyksta Rusijoje arba Kinijoje. 
Taigi manau, kad pasaulinė ekonomika pozicionavimą 
pasmerkė populiarumui.

- Kokie vaidmenys „pozicionavimo“ teorijoje skiria
mi racionaliems ir emociniams aspektams? Ar vienas 
kito neneigia?

- Parduodant emocijomis besiremiantį produktą, 
visada naudinga turėti racionalią motyvaciją, - tei
gia dešimtmečiais vartotojišką psichologiją nagrinė
jęs ekspertas. - Tarkime, parduodate 65 tūkstančių 
dolerių vertės „Mercedesą“ arba 6 tūkstančių dolerių 
vertės „Rolex“ laikrodį. Galite pagrįstai sakyti, kad iš 
esmės tai yra emocionalūs pirkiniai. Kodėl aš išlei
džiu tiek pinigų prekei, kuri man nurodo laiką arba 
nuveža mane iš vieno taško į kitą? Tai darau turė
damas tikslą prislėgti savo draugus ir kaimynus. Tai 
padėties ir prestižo reikalas, o tai yra grynai emo
cinis dalykas. Bet nejau manote, kad parduodamas 
tokias prekes turite tai ir akcentuoti? Ne, jūs to nie
kada nedarysite. Nors vartotojai patys suvokia, kad 
perka šiuos daiktus dėl emocinių priežasčių, jie vis 
tiek nori racionalaus pagrindimo. Todėl „Mercede- 
sų“ gamintojas sako - štai automobilis, sukurtas taip, 
kaip joks kitas pasaulyje, ir jis yra amžinas. Ir dabar 
išleisdamas 65 tūkstančius dolerių aš jau esu ramus. 
„Rolex“ kompanija skelbia, kad kiekvieno laikrodžio 
gamyba užtrunka metus. Ir tuomet jį pirkdami save 
teisinate tuo, kad „tai nuostabiai pagamintas laikro
dis“. Žmonėms psichologiškai reikia racionalaus pa
aiškinimo, niekas nenori galvoti, kad išleido 65 tūks
tančius dolerių kvailai mašinai. Net tai suvokdami 
žmonės niekada to nepripažins garsiai. Taigi mano 
požiūriu, nesvarbu ką pardavinėtum, reikia turėti ra
cionalų pagrindimą, net ir tuomet, kai prekė orien
tuota į emocijas.

Prekinio ženklo kultas
Tęsdamas vartotojų psichologijos ir jos valdymo stra
tegijos temą, Jackas Troutas pasitelkė išskirtinių preki
nių ženklų pavyzdžius:

- Jungtinėse Valstijose yra daugybė kultinių preki
nių ženklų, kurie pritraukia minias pasekėjų. Jie emo
ciškai jaučiasi vienos ar kitos grupės dalimi. Pavyz
džiui, „Harley Davidson“ motociklai - žmonės perka 
firminę aprangą, puikuodamiesi važinėja tais moto
ciklais, susitikinėja su kitais jų savininkais. Tai yra 
kultinis prekės ženklas, ir malonu būti jo savininku. 
Lygiai taip pat yra ir su „Porsche“ ženklu. Tai daugelio 
mėgiami prekiniai ženklai.

Kalbėdamas apie tai, kaip sukurti kultinį prekės 
ženklą,zekspertas pastebi:

- Vienas svarbiausių dalykų - kruopščiai rūpintis 
savo klientais, kurti gerbėjų klubus ir pan. Pavyzdžiui, 
Amerikoje yra „Air Stream Trailer“ - sidabrinės spal
vos automobiliu tempiamos priekabos - gerbėjų klu
bas. Tai tiesiog ištisas tų žmonių konglomeratas - jie 
susitikinėja, bendrauja ir liaupsina tas priekabas, kas 
iš tikrųjų yra gan kvaila. Toks tad yra prekinio ženklo, 
kurį sukuria kai kurios įmonės, kultas.

Kodėl pralaimėjo Kerry?
„Pozicionavimo“ pradininkas savo teorijos principus 
taiko ir konkurencijai politikos srityje, kurioje jie vei
kia analogiškai:

- Pažvelkime į praėjusių JAV prezidento rinkimų 
kontekstą. Kaip „pozicionavimas“ veikė arba neveikė 
Kerry ir Busho stovyklose? Busho „pozicionavimo“ 
strategija buvo geresnė. Bushas buvo pozicionuotas 
kaip stiprus lyderis, o jo oponentas Kerry pristatytas 
kaip nuolat kaitaliojantis savo nuomonę veikėjas. Taip 
buvo sumenkintas Kerry autoritetas.

Kerry reikėjo pakirsti pagrindinę Busho strate
ginę liniją - „stipraus lyderio“ liniją. Taip pat Kerry 
reikėjo akcentuoti Busho neigiamas savybes taip, kaip 
darė Bushas Kerry atžvilgiu. Jei dalyvauji rinkimuose, 
kuriuose tavo konkurentas yra prezidentas, tuomet iš 
tikro tai yra referendumas klausimu „Ar atleisime pre
zidentą iš darbo, ar leisime jam dirbti toliau?“ Kadangi 
jis jau užima prezidento postą, turi pateikti žmonėms 
priežastis, dėl kurių reikėtų jį atleisti. O Kerry to ne
padarė. Tai turėjo būti atlikta labai įsimintinai ir pa
prastai. Kerry turėjo pasakyti: „Gerai, ponas Bushas 
yra stiprus lyderis, bet neteisus“. „Strong but wrong“ 
(„Stiprus, bet neteisus“) būtų labai galinga paprasta 
idėja, kurią gerai išnaudojus Bushui būtų buvę sunku 
su ja kovoti. Prie tos idėjos dar galima buvo pasiūlyti 
paaiškinimą, kodėl neteisus: Amerika juda klaidinga 
kryptimi. Štai ką Kerry reikėjo padaryti nuo pat pra
džių, o jo stovykla bandė aiškinti, kad Bushas klysta, 
bet tai nebuvo atlikta su tokiu aiškumu kaip „strong 
but wrong“ šūkis. Todėl ponas Bushas liko dar ketve- 
riems metams - visa kita jau istorija. Taigi iš esmės tie 
patys rinkodaros principai galioja ir politikos pasau
liui. Reikia sugebėti pasirinkti strategiją.

Viena geriau nei trys
Paklaustas, kuo Lietuva išsiskiria iš Baltijos šalių, rin
kodaros žinovas atsakė:

- Lietuva yra rytinio Baltijos regiono dalis. Ji tokia 
maža, kad geriau būtų, jei save galėtumėte pristatyti kaip 
grupės, kurią sudaro ne vienodos, bet panašios, kartu 
gyvenančios ir dirbančios tautos, dalį. Kur kas lengviau 
žmonėms įsiminti vieną Baltijos vardą nei tris skirtingus 
prekinius pavadinimus: Lietuva, Latvija, Estija. Nenoriu 
užmarštin gramzdinti jūsų šalių pavadinimų, bet man 
patinka Jungtinių Baltijos Valstijų ar kažko panašaus 
idėja. Bent jau sutaupytumėte savo išlaidas valstybių vė
liavų gamybai, - guviai pokštauja Jackas Troutas.

- O kur tada būtų sostinė?
- Neįtikėtina kova dėl sostinės titulo virė tarp besi

kuriančių Jungtinių Valstijų miestų. Iš pradžių buvo 
Niujorkas, paskui Filadelfija, vėliau kaip kompromisas 
sostine tapo Vašingtonas. Taigi niekuomet nelengva 
išrinkti vietą sostinei.

Jackas Troutas mano, kad kol kas Baltijos regio
nas - arba Lietuva - pasaulyje nesiasocijuoja su kokiu 
nors apibūdinimu, kuris atliktų prekinio ženklo funk
ciją:

- Tokio apibūdinimo, matyt, dar neturite. Nėra pa
prasta jį įtvirtinti, net tokia šalis kaip Ispanija iki šiol 
neturi apibūdinimo, platesnio nei kurortas. Arba to
kia šalis kaip Kinija, kuri yra pasaulio dirbtuvės, tačiau 
kokius mes žinome kinų prekinius ženklus? Jungtinė
se Valstijose mes žinome nebent porcelianą, kurį pagal 
kilmės šalį vadiname „Kinija“. Tam reikia kurti savo 
reputaciją.

Nuolatinis karas
- Skatinate segmentaciją ir savo nišos užėmimą 

rinkoje. Žvelgiant iš verslo pozicijų galbūt tai suteikia 
galimybę išlikti, bet žvelgiant iš vartotojo pozicijų tai 
reikštų konkurencijos tarp įmonių mažėjimą, didesnes 
kainas ir galbūt net blogesnę kokybę. Juk jei kiekvienas 
užims tam tikrą nišą nebus jokios konkurencijos, - nu
skambėjo žiniasklaidos atstovo bandymas atskleisti 
silpnąsias „pozicionavimo“ strategijos puses.

- Konkurencijos nebuvimas tai toks dalykas, kurio 
niekuomet nebus, - atlaidžiai šypsodamasis paaiškino 
verslo guru. - Tai yra svajonė, aš ir pats norėčiau būti 
monopolistu - tai geriausia. Tačiau atviroje rinkoje 
monopoliai neveikia, jie veikia tik uždarose ir kontro
liuojamose rinkose. Jei pasieksite bent kokios sėkmės, 
konkurentus jūs pritrauksite kaip muses. Ir tai nutiks 
labai greitai, tiesiog toks yra dėsningumas.

Lygindamas dideles rinkas su mažomis, Jackas 
Troutas pastebi:

- Rinkoje visuomet yra bent jau du konkurentai. 
Kai vienoje rinkoje konkuruoja du stiprūs konkuren
tai, atsiranda ir mažesnių, toje rinkoje siūlančių labiau 
specializuotas prekes. Pavyzdžiui, yra du pagrindiniai 
dantų pastos gamintojai, ir šalia atsiranda kažkiek ma
žesnių, siūlančių dantų pastą jautriems dantims, rūka
liams ar pan. Maža rinka pritraukia daugiau mažesnių 
gamintojų, nes dideliam ji neatrodo labai patraukli, 
todėl joje gali ir neatsirasti stambių prekinių ženklų. 
Jie žvalgysis į dideles rinkas. O tai gali būti naudin
ga vartotojui, nes konkurencija tarp daugybės mažų 
įmonių bus kur kas aštresnė. Taigi ir mažos rinkos turi 
savo privalumų. Garsus bankų plėšikas Willie Sutto- 
nas, paklaustas, kodėl plėšia bankus, atsakė: „Todėl, 
kad tai vieta, kur yra pinigų“. Kodėl pirma einama į 
dideles rinkas - todėl, kad tai vieta, kur yra pinigų.

- Šiandien, kai reklama mus tiesiog atakuoja iš visų 
pakampių, atrodo, jog vartotojai tiesiog ignoruoja ją. 
Kokias įžvelgiate rinkodaros ateities tendencijas?

- Geras klausimas.Visų pirma teisybė, kad rekla
mos yra per daug ir žmonės nuo jos nusisuka. Tai ką 
daryti? Vienas dalykas, kurį visuomet siūliau daryti 
besireklamuojantiems - pateikti tikras naujienas. Tik 
tuomet žmonės atkreips savo dėmesį. Šiandienėje per
pildytoje reklamos rinkoje pateikiami dalykai neskam
ba, neatrodo ir nekvepia kaip naujiena. Ir tai klaida, 
kurią daugelis kūrybingų žmonių daro. Jie nepateikia 
savo pagrindinės žinios kaip naujienos. Yra akimirka, 
kai turite pasakyti: „Aš turiu svarbų pranešimą“. Ir gal
būt jį bus verta išklausyti. Taip pat reikia turėti gerą 
savo veiksmų strategiją.
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Fredrikas Harėnas:
informacijos ir žinių vertė mažėja, o idėjų - didėja
Fredrikas Harenas - naujosios Švedijos verslo konsul
tantų bangos atstovas. 2004 metais Švedijoje jis buvo 
pristatytas novatoriškiausio mąstytojo apdovanojimui.

- Atstovaujate naujajai Švedijos verslo konsultantų 
bangai. Kaip paaiškintumėte jos populiarumo fenomeną?

- Taip, galima sakyti, kad atstovauju šiai bangai. Šve
dija pastaruosius šimtą metų vystėsi palengva ir nuosek
liai, kadangi per šį laikotarpį joje nebuvo nei karų, nei 
sumaiščių.

Tokia maža šalis pasaulyje išgarsėjo savo didžiosio
mis kompanijomis „Ericsson“, „ABB“, „Volvo“, bet visos 
jos veiklą pradėjo prieš šimtą metų. O per pastaruosius 
penkiasdešimt metų pas mus neatsirado nė vienos dide
lės kompanijos, paskutinioji buvo „IKEA“. Verslininkys
tės tradicija apmirė, mes tik rūpinomės egzistuojančio
mis didžiosiomis kompanijomis.

Ir tuomet užgriuvo interneto revoliucija. Prieš de
šimt metų ji tarsi šampano burbulai iššovė butelio 
kamštį. Vienu metu atsirado nepaprasta energija, dau
gybė didingų idėjų ir susidomėjimas jomis. Staiga buvo 
suprasta, jog daugybė idėjų dar tebesklando nežinioje. 
Atidarę naujas duris mes pamatėme tai, kas jau nebe
leidžia jų uždaryti. Štai iš čia, mano nuomone, ir kilo toji 
banga.

Lietuvoje taip pat galėtumėte turėti tokį poveikį. Iš
sivadavę iš Sovietų Sąjungos atkimšote savo šampano 
butelį, ir dabar tokia pati energija gali užplūsti jūsų ver
slą. Nenustebčiau, jei kita didelė tarptautinė verslo guru 
banga kiltų iš Lietuvos. Net labiau tikėtina, kad ji bus iš 
Lietuvos, nei iš Švedijos.

- Ką apie tai galėtų sakyti Jūsų paties teorija?
- Visi nuolat kalba apie informacinę ir žinių visuo

menę, sakoma, kad informacija ir žinios yra svarbu. 
Mano teorija teigia, jog jos nėra pats svarbiausias daly
kas, kadangi žinių ir informacijos vertė šiuo metu mažė
ja dėl jos pertekliaus.

Čia irgi veikia pasiūlos ir paklausos dėsnis. Jei pasiū
la didėja - kaina krenta. Taigi informacijos ir žinių vertė 
šiuo metu ne didėja, o mažėja. O štai idėjų vertė didėja. 
Dabar rinka iš tiesų gerai idėjai yra kur kas didesnė nei 
prieš dešimt ar penkiolika metų. Jei šiandien parašytu
mėte „Harry Potterį“, uždirbtumėte milijardą dolerių, 
nesvarbu, kurioje pasaulio vietoje jūs tai darytumėte. Jei 
tik turite gerą idėją ir ją greitai bei veiksmingai įgyven
dinate, tai viso pasaulio rinka jai bus atvira, tad šiandien 
galite uždirbti tiek pinigų, kiek vakar niekas net įsivaiz
duoti negalėjo.

Puikus pavyzdys yra internetinės telefonijos pro
duktas „Skype“. Turite gerą, aiškią idėją, jos pagrindu 
sukuriate paprastą kompiuterinę programą. Ir šimtas 
milijonų žmonių šią programą parsisiunčia į savo kom
piuterius. Taigi tikrai gera idėja dabar yra kur kas vertin
gesnė nei prieš keletą metų.

- Kitaip tariant, Jūsų koziris - idėjų generavimas.
- Taip, idėjų generavimo procesas bei kitų žmonių 

idėjų suvokimas. Kūrybiškumas skyla į dvi dalis. Viena 
yra pačiam sugalvoti idėją, kita - sugebėti įsivaizduoti, 
kaip kitų idėjos gali būti panaudotos.

- Skeptikai sakytų, kad idėjų svarba buvo akcentuoja
ma nuo senų senovės, tereikia prisiminti Platoną. Tad ką 
naujoviško suteikiate savo „idėjai apie idėjas“.

- Nesakau, kad idėjos yra staiga kažkas naujo. Skir
tumas tas, kad idėjos vertė per pastaruosius dešimt metų 
smarkiai padidėjo. Pastaruosius šimtą penkiasdešimt 
metų svarbiausia buvo žinios. Išties, jei daugiau žinojai, 
galėjai daugiau uždirbti, įgyti daugiau valdžios ir pana
šiai. Bet kaip tik dabar situacija pasikeitė.

Žinios daugiau nebėra svarbiausios, kadangi jų visur 
pilna, visi turi arba greitai turės pakankamai informa
cijos. Dabar kūrybiškumas yra kur kas svarbesnis nei 
anksčiau. Kitas svarbus dalykas - šiuolaikinių technolo
gijų dėka idėjos įgyvendinimo kaštai nuolat mažėja.

Tarkime, sugalvojus leisti žurnalą anksčiau būtų rei
kėję krūvos pinigų, o dabar ji galima leisti tiesiog elek
troniniu pavidalu internete, išvengiant išlaidų spausdi
nimui, platinimui ir pan.

Nenustebčiau, jei netrukus naują automobilį sukur
tų nedidelė, kokių penkiolikos dizainerių grupelė ir jis 
nurungtų senųjų gamintojų produkciją. Šiandien jiems 

nereikėtų statyti automobilių gamyklos, kadangi visas 
žaliavas ir darbus galima užsakyti kitose įmonėse.

Švedijoje šiuo metu yra tiek įmonių, kiek mobilių
jų telefonų, tačiau joms nereikia gamyklų, jose papra
stai dirba keletas žmonių, kurie reikalingas paslaugas ir 
žaliavas perka iš kitų įmonių. Idėja tampa vertingesnė, 
kadangi visi ištekliai tapo lengviau pasiekiami - nereikia 
būti turtuoliu ją įgyvendinti.

Mano draugė Švedijoje sumanė leisti žurnalą, bet 
pinigų tam neturėjo. Ji nuėjo į vieną spaustuvę ir jos 
vadovui pasakė, kad jei atspausdins pirmąjį leidinio nu
merį nemokamai, ji naudosis tos įmonės paslaugomis 
amžinai. Spaustuvėje pagalvojo ir atsakė: „Velniai ne
matė, padarysime“. Dabar šis leidinys nominuotas kaip 
įdomiausias naujas žurnalas Švedijoje. Nors pradžioje jo 
leidėja neturėjo nė skatiko.

- O ar yra, Jūsų nuomone, profesijos, kuriose kūrybiš
kumas nereikalingas, o galbūt net kenksmingas?

- Ne. Ar jūs galėtumėte nors vieną tokią pasakyti?
- Tarkime', eismo reguliuotojas. Jei jis bus pernelyg kū

rybingas, tai juk ir eismo nelaimė gali nutikti.
- Tai jau būtų ne kūrybiškumas, o kvailumas. Dažnai 

apie šį argumentą galvoju, bet tai kvailas argumentas. 
Tai tas pats, kas sakyti, jog turi valgyti vien tik vaisius ir 
nieko daugiau. Tas pats ir su kūrybiškumu: reikia būti 
kūrybiškam, tačiau nepersistengti. Žinoma, kad eismo 
reguliuotojas turi būti kūrybiškas, kadangi ir jis neturi 
instrukcijų visiems atvejams. Todėl jis turi galvoti, pa
vyzdžiui, ką jis darytų teroristinio išpuolio atveju? Gal
vodami tampame kūrybiški, ypač galvodami taip, kaip 
anksčiau niekas nemokė.

Man šis klausimas jau buvo užduodamas. Anksčiau 
atsakydavau, kad kūrybiški neturi būti atominėse elek
trinėse dirbantys žmonės. Bet sykį buvau pakviestas 
surengti seminarą būtent atominės jėgainės darbuoto
jams. Aš jiems pasakiau tuomet: „Atleiskite, nežinau, 
kodėl esu čia pakviestas, kadangi net aš nenoriu, kad 
būtumėte kūrybiški“. Tačiau po seminaro jie patys man 
įrodė, kad klydau. Juk atominės energetikos profesiona
lai kaip tik ir turi būti kūrybiškiausi, kadangi jie privalo 
numatyti visas įmanomas nesėkmes ir sugalvoti būdus 
jų išvengti dar prieš joms nutinkant, kadangi jos nutiks 
vieną vienintelį kartą - po to bus katastrofa.

- Tačiau kūrybiškumas lengvai gali virsti kvailyste?
- Žinoma. Kūrybiškumą aš apibrėžiu kitaip nei 

daugelis. Įprastas kūrybiškumo apibrėžimas yra „atlik
ti kažką kitaip“. Mano apibrėžimas - „atlikti kažką kitu 
teisingu būdu, atrasti kitą teisingą sprendimą arba at
sakymą“. Jei kažką darai vien tik kitaip, labiausiai tikė
tina, jog tai tebus kvailystė. Jei eismo reguliuotojas ims 
mojuoti rankomis, tai bus kvailumas, o ne kūrybišku
mas. Tačiau jei jis pasiūlys naują, jokiose instrukcijose 
nenurodytą veiksmingesnį eismo valdymo sprendimą, 
tuomet jis bus kūrybiškas. Kūrybiškumas įgalina atrasti 
alternatyvų teisingą sprendimą, kurį galima patikrinti.

Mano „Idėjų knygoje“ rašoma, kaip tai galite dary
ti. Dauguma verslo vadybos knygų yra kur kas sudė
tingesnės, juose nagrinėjami ekonominio vystymosi 
scenarijai. Kitos knygos, pavyzdžiui J. Riderrstrales 
„Kitoks, fankiškas verslas“, aprašo šiuo metu pasaulyje 
vykstančius procesus. Tačiau jose nesakoma kaip asme
niškai jūs turėtumėte tai daryti. O mano knygoje apie 
tai ir kalbama.

- Įdomu tai, kad joje yra šimtas penkiasdešimt tuščių 
puslapių, skirtų skaitytojui rašyti savo mintis. Vadinasi, 
kiekvienas skaitytojas yra jūsų knygos bendraautoris?

- Taip. Švedijoje jau išėjo antroji knygos dalis, ir 
joje cituoju vieną skaitytoją, pasakiusią, kad kasmet iš
leidžiama dešimt tūkstančių knygų apie verslo vadybą, 
tačiau ši yra vienintelė, kurią rašai pats. Kitose knygose 
skaitai kitų žmonių mintis, o aš norėjau, kad žmonės 
daugiau galvotų apie savo mintis. Ir nuosavomis minti
mis prirašę knygą, jie turi savo sukurtą idėjų knygą.

- Toks interaktyvus ryšis su skaitytojais primena in
ternete taikomus principus.

- Tikrai taip. Internetas ir nulėmė mano susidomėji
mą kūrybiškumu, prieš virtualaus verslo burbulo spro
gimą Švedijoje aš pats vadovavau interneto kompanijai. 
Todėl „Idėjų knyga“ yra labai interaktyvi. Manau, visos

kompanijos turėtų išnaudoti interneto interaktyvumo 
principą, nes jį galima pritaikyti bet kurioje srityje.

- Taip pat garsėjate ir savo seminarais, kuriuos ren
gėte solidžiausiose pasaulio įmonėse, organizacijose bei 
mokyklose, o sykį netgi Švedijos parlamente. Apie ką kal
bėjote politikų valdose?

- Taip, per metus visame pasaulyje surengiu daugiau 
kaip du šimtus seminarų įvairiausioms organizacijoms 
ir kompanijoms. Tačiau mažiausiai aš kalbu politikams.

Mano manymu, politikai mums turėtų kalbėti apie 
ateitį ir pateikti rytojaus viziją. Švedijoje problema ta, 
kad mūsų politikai žvelgia ne į ateitį, o į praeitį. Jie ban
do išsaugoti tai, ką mes turime, užuot kalbėję apie ateitį. 
Apie ją švedų politikai kalba tik kaip apie kažką, ko rei
kia bijoti ir nuo ko reikia apsisaugoti. Jie nesiūlo idėjų, 
kokia turėtų būti mūsų ateitis ir kaip ją pasiekti.

Panašu, jog politikai yra vienintelė žmonių grupė, 
manęs neprašanti rengti seminarus. Nors dažniausias 
man po seminaro užduodamas klausimas yra „ar jūs 
kalbate mokytojams ir politikams?“ Matyt, žmonės nori, 
kad politikai imtų mąstyti kūrybiškai.

O mano seminaras Švedijos parlamente buvo skirtas 
ne politikams, o jame dirbantiems įvairiems darbuoto
jams. Vienintelį sykį Švedijos ministrų kabinetas manęs 
buvo prašęs parengti seminarą, tačiau jie tą prašymą 
atšaukė (juokiasi), nežinau kodėl. Galbūt stengdamiesi 
išsaugoti esamą padėtį jie baiminasi idėjų. Tik didieji 
politikai, tokie, kaip W. Churchillis, būna atviri naujoms 
idėjoms ir jaučia ateities dvelksmą.

- Mūsų šalyje lankotės pirmą kartą, kokia Jūsų nuo
monė apie mūsų ekonomikos vystymąsi ir kokį įspūdį 
Jums paliko Lietuvos verslininkai, kuriems surengėte se
minarą kūrybiškumo tema?

- Įdomus dalykas - prieš vykdamas į Lietuvą iš dau
gelio švedų girdėjau, kad tai mėgstamiausia jų šalis, ka
dangi žmonės čia yra išskirtinai malonūs ir draugiški. 
Tikru, o ne apsimestiniu, „amerikietišku“ būdu. Ir dabar 
atvykęs į jūsų šalį tuo įsitikinau pats. Ši teigiama atmos
fera yra nepaprastai vertinga verslui: galima pasitikėti 
žmonėmis, visos problemos yra išsprendžiamos. Lietuva 
ne tik turizmui, bet ir verslui tinkama šalis.

Švedai į mano seminarus ateina susikaustę ir skep
tiškai nusiteikę, o Lietuvos verslininkai buvo smalsūs, 
atrodė suintriguoti. O jų kūrybiškumas dar tik pradeda 
skleistis, tereikia šį sugebėjimą lavinti, juk visi esame kur 
kas kūrybiškesni nei įsivaizduojame.

Lietuvos ekonomikos augimas man primena spartų 
Kinijos augimą, būdamas lietuviu į ateitį žvelgčiau labai 
teigiamai. Bet tai nereiškia, kad turėtumėte atsipalaiduoti, 
nes tuomet į sėkmę žvelgsite kaip į pastangų nereikalau
jantį, savaime suprantamą dalyką. Taip pat manau, kad 
jums nereikėtų aklai sekti kitų pavyzdžiais, tarkime, beat
odairiškai siekti išsivysčiusių Europos šalių standartų. Pa
vyzdžiui, Švedija yra laikoma išsivysčiusia šalimi, tačiau 
pats apibūdinimas yra ne tik kvailas, bet ir psichologiškai 
darantis neigiamą poveikį.

Jis tarsi sako, kad tai jau išsivysčiusi, kitaip - užbaigta 
šalis, kuri toliau negali tobulėti. Todėl Švedijoje manome, 
kad mes jau išsivystėme ir dabar galime rūpintis tuo, ką 
turime.

O jūsų politikai turėtų atsistoti ir pasakyti: „mes nie
kada nebūsime išsivysčiusi šalis - mes nuolatos vysty
simos ir niekada nesustosime“. Tai būtų nuostabi vizija 
Lietuvai, nes tai reikštų, kad jus pasieksite Švedijos lygį, 
o po to ir aplenksite ją. Jūs turėtumėte mus aplenkti, ka
dangi mes užstrigome vietoje. Ir tuomet ne jūs, o mes jus 
kopijuosime. Esu tikras, kad po dvidešimt penkerių metų 
švedai kopijuos lietuvius. Tai darysime žūtbūtinai, bet bus 
jau per vėlu.

Parengė Rimas ZAKAREVIČIUS 
Interviu buvo publikuoti www.omni.lt
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MOKSLAS IR STUDIJOS

Mokslo ir studijų reforma: 
kur eisime - pirmyn ar atgal?
Atkelta iš 1 psl.

Vis dėlto prieš imantis sistemos re
formos, vertėtų rimčiau apsvarstyti si
tuaciją, nes, jeigu eitume tuo keliu, kurį 
nurodo praėjusiais metais parengtas 
„Aukštojo mokslo sistemos 2005 - 2009 
metų plėtros'planas“ ir kai kurie kiti da
bar atitinkamuose valdžios sluoksniuo
se svarstomi ketinimai, tai, mano galva, 
žengtume greičiau jau atgal, o ne pir
myn, nors tuose planuose ir galima rasti 
kai kurių ir dėmesio vertų minčių.

Visi žino, kad pastaraisiais metais 
Lietuvoje nepaprastai išaugo studijuo
jančiųjų aukštosiose mokyklose, la
biausiai - universitetuose, absoliutus ir 
santykinis skaičius. Apie 70 proc. abitu
rientų tampa studentais. Pagal santykinį 
studijuojančiųjų skaičių Lietuva jau tapo 
viena pirmaujančių valstybių Europoje 
ir pasaulyje. Kita vertus, nors valstybės 
biudžeto dalis, skiriama švietimui, Pa
saulio banko teigimu, Lietuvoje net šiek 
tiek didesnė nei ES vidurkis, vienam 
studijuojančiajam tenkančių lėšų kiekis 
daugiau nei tris kartus mažesnis. Vien to 
užteko teiginiui, kad studijų kokybė ne
pakankama. Tą tvirtina ir Lietuvos ver
slininkų atstovai, pridurdami, kad ir tos 
nepakankamos lėšos panaudojamos ne
racionaliai. Jų manymu, į kai kurias stu
dijų programas studentų priimama per 
daug, o į kai kurias per mažai. Jau dabar 
kai kurioms verslo šakoms ima trūkti 
aukštos kvalifikacijos specialistų, beje, ir 
kvalifikuotų darbininkų. Iš to daroma iš
vada, kad valstybė, planuodama specia
listų rengimą, t.y. skirdama lėšų vienai 
ar kitai studijų programai, pakopai ar 
apskritai institucijai, turėtų tartis ne tik 
su tuos specialistus rengiančių instituci
jų vadovais, kaip kad dažniausiai būdavo 
iki šiol, bet ir su verslo bei kitų jos pačios 
žinybų atstovais, būsimais darbdaviais, 
kurie pastaruoju metu, nusižiūrėjus iš 
Vakarų, bet neįsigilinus į termino pra
smę ir turinį, imti vadinti socialiniais 
partneriais.

Kuria kryptimi norima reguliuoti bū
simų specialistų rengimo srautus, irgi aiš
ku. Kažkas jau neva nustatė, kad, pavyz
džiui, teisininkų, istorikų ar net prastos 
kvalifikacijos vadybininkų Lietuvoje pa
rengiama per daug, o trūksta inžinierių, 
kvalifikuotų statybos darbininkų ir pan. 
Tarsi užtektų sveiko proto, kad supra
stum, jog Lietuvos ekonominės galimy
bės greitai nepasikeis (stebuklų nebūna, 
o jei ir būna, tai retai, ir jie, kaip sakoma, 
tik išimtys, kurios patvirtina taisyklę), 
tad šalyje per daug universitetų ir juose 
studijuojančių, ir vien jau dėl eksten
syvios ir iš viršaus nevaldomos studijų 
plėtros universitetai nepajėgia užtikrin
ti reikiamos studijų kokybės. Manoma, 
kad tokia padėtis susidarė pirmiausia 
dėl nepakankamo studijų plėtros regu
liavimo iš viršaus, kad Konstitucijoje ir 
įstatymais įtvirtintą autonomiją turinčių 
aukštųjų mokyklų vadovai, remdamiesi 
visuomenėje įtakingos ir reikšmingos 
interesų grupės autoritetu ir turėdami 
valstybės pripažintą ekspertų mokslo ir 
studijų srityje prerogatyvą, veikia kaip 
lobistai, bemaž nepaisydami nacionali
nių interesų ir reikiamai neatsižvelgdami 
į realių šalies galimybių ir aplinkybių vi
sumą. Kitaip sakant, veikia tik savo vado

vaujamų institucijų labui, nors daugeliu 
atvejų iš to naudos negauna nei daugelis 
tose institucijose dirbančių mokslininkų 
ir dėstytojų, nei studentai.

Dalis tiesos tuose teiginiuose yra. Bet 
tik dalis. Jei nebandysime išsiaiškinti ki
tos dalies tiesos, t.y. visos tiesos, tai ir ši 
dabs bus ne kas kita, kaip kažkieno kito 
bandymas užsitikrinti savo savanaudiš
kus interesus, paskelbiant juos tiesa ir 
teisingumu.

Sakoma, kad universitetų ir juose 
studijuojančių yra per daug. Gal. Bet 
universitetinį išsilavinimą turinčių as
menų nuošimtis Lietuvoje yra kur kas 
mažesnis nei ES šalyse senbuvėse. Pavyz
džiui, teisininkų nuošimtis brandžiose 
teisinėse valstybėse gerokai didesnis nei 
Lietuvoje. Tad vejamės mes Europą ar 
tik imituojame vijimąsi? Žinoma, vytis 
kiekybiškai, kai nukenčia kokybė, - joks 
vijimasis. Bet kodėl taip yra?

Štai čia ir turime pripažinti, kad 
mokslas ir studijos yra bendros vals
tybės socialinės ekonominės politikos 
dalis. Specifinė, turinti išskirtinę savo 
paskirtį, bet dalis. Ši sistema, kaip ir ki
tos visuomenei reikalingos privačios ir 
valstybinės struktūros, iš principo nėra 
išlaikytinė, kaip kartais sakoma dėl įsi
vyravusio Lietuvos isteblišmento liberta- 
ristinio mąstymo, kuris, beje, sudaro pa
lankias sąlygas oligarchiniam valdymo 
būdui formuotis.

Čia nesusilaikysiu ir, šiek tiek kryp
telėdamas nuo temos į šoną, pasakysiu, 
kad liūdna ir graudu buvo stebėti, kaip 
kai kurie išprusimo stokojantys žurna
listai po metinio Prezidento pranešimo, 
kuriame buvo švelniai užsiminta apie 
ryškėjančias ir pavojų liberaliajai de
mokratijai, laisvos rinkos ekonomikai 
ir net tautos gyvastingumui keliančias 
oligarchinio valdymo tendencijas, puolė 
klausinėti, ką Prezidentas turėjo ome
nyje, norėdami išsiaiškinti konkrečias 
oligarchų pavardes, nesuprasdami, jog 
ne pavardės yra svarbiausios, jog oligar- 
chinis valdymas yra kapitalo ir politinės 
valdžios simbiozė, jog oligarchija gali 
valdyti ir per statytinius, o valdžią sau 
užsitikrinti net formaliai demokratinių 
rinkimų būdu, jei pilietinė visuomenė 
silpna, jei liberalioji demokratija nelai
koma nelygstama vertybe arba didelė vi
suomenės dalis stokoja supratimo, kas tai 
iš tikrųjų yra. Bet grįžkime prie temos.

Žinant, kad Lietuvoje per biudžetą 
perskirstoma BVP dalis yra mažiausia 
Europoje ir tokia padėtis artimiausiu 
metu kažin ar pasikeis, tikėtis, kad mok
slui ir studijoms kada nors valstybė skirs 
tiek pinigų, kad jos galėtų pakankamai 
realizuoti savo visuomeninę paskirtį, yra 
naivu. Lėšų trūksta ir kitoms per vals
tybės aparatą finansuojamoms sritims. 
Akivaizdu, kad visos ligšiolinės kalbos 
apie žinių ekonomikos plėtrą, informa
cinės visuomenės kūrimą didžiąja dali
mi yra dar vienas šakėmis ant vandens 
rašytas lozungas. Kaip ir kalbos apie ES 
vidurkio vijimąsi.

Taip, kai kuriose siaurose ir speci
finėse srityse (tiesa, kai kuriomis iš jų 
sunku didžiuotis) Europą vejamės, gal ir 
esame pasiviję ar net pralenkę. Tam tik
ras mūsų piliečių ratas jau seniai gyvena 
Europoje, arba ir čia kaip Europoje, net 

gerokai geriau nei Europos vidurkis, bet 
tai jokiu būdu nesprendžia tų problemų 
ir neeliminuoja tų pavojų, kuriuos savo 
metiniame pranešime įvardijo Preziden
tas. Jei iš esmės nesikeis valstybės socia
linė ekonominė politika, tai ne ką gelbės 
ir iš ES fondų gaunami nemaži pinigai. 
Jie bus taip pat „racionaliai ir teisingai“ 
skirstomi bei panaudojami, kaip ir savi 
pinigai. Socialinis plyšys visuomenėje 
nemažės, nepaisant didėjančio bendrojo 
šalies vidurkio. Tad nesunku progno
zuoti, kad jei ir toliau taip vysimės Eu
ropą, kaip iki šiol, tai dar iki lenktynių 
pabaigos išnyksime kaip atskiras savitas 
istorijos subjektas. Jei ir ne, tai liksime 
gūdi Europos provincija, kuri kai kam 
gal ir bus įdomi ar net patraukli, pvz., 
dorovinių skrupulų ir socialinio solida
rumo jausmo stokojančiam verslui. Dar 
vienas variantas: gali būti, kad ir pati 
Europa nusiris į panašų raidos kelią. To
kių tendencijų esama, bet tai - anaiptol 
ne paguoda proto ir sąžinės turinčiam 
žmogui.

Žinoma, situacija nėra tokia, kad ne
teiktų vilčių ir galimybių iš jos išeiti. Tik 
reikia ją suvokti. Pageidautina - ir protu, 
ir širdimi, o ne vadovautis iliuzija, kad 
anksčiau ar vėliau viskas susitvarkys sa
vaime.

Be kita ko, būtina suprasti, kad mok
slas ir studijos yra integrali šalies eko
nomikos dalis, integrali gamybinio (ir 
kūrybinio) proceso bei potencialo dalis. 
Dar daugiau, ji yra bazinis šiuolaikinės 
ekonomikos, gamybinio ir kūrybinio 
visuomenės gyvenimo elementas (plg. 
žinių ekonomika, informacinė visuome
nė). Kalbose bei deklaracijose tai suvo
kiama, bet kažkodėl organizaciniu po
žiūriu mokslas ir studijos paliekamos iš 
esmės išlaikytinio vietoje. Kitaip sakant, 
organizaciniu požiūriu mokslo ir studijų 
sistema nėra tinkamai integruota į rin
kos ekonomiką ir šiuolaikinės Lietuvos 
visuomenės socialinį ekonominį gyveni
mą. Ji lieka savotišku buvusios socialinės 
ekonominės sistemos - socializmo - in
kliuzu ar anklavu šiandieninėje sistemo
je. Žinoma, ekonominiu organizaciniu, 
o ne ideologiniu požiūriu. Saviapgaulė 
būtų laikyti tokią būklę vadinamosios 
gerovės valstybės elementu. Nesant kitų 
tokios sistemos (gerovės valstybės) ele
mentų ir sąlygų jiems atsirasti, negali 
tinkamai funkcionuoti ir šis elementas.

Deja, išryškėjusiuose ketinimuose 
reformuoti mokslo ir studijų sistemą ne
matyti nusiteikimo keisti tokią padėtį. 
Atvirkščiai, norima sumažinti sistemos 
savarankiško veikimo ir iniciatyvos ga
limybes, stiprinant administracinę biu
rokratinę jos priežiūrą. Net kėsinamasi 
likviduoti aukštųjų mokyklų autonomi
ją, įtvirtintą LR Konstitucijoje ir įvairio
se tarptautinėse chartijose, ignoruojant 
šimtmečių patikrintą praktiką, kad tik 
akademinės laisvės ir autonomijos sąly
gomis universitetai tinkamiausiai atlieka 
savo socialinę misiją. Tiesa, atvirai apie 
universitetų autonomijos (savivaldos) 
likvidavimą nekalbama, bet vadinti iš 
viršaus kuriamas universitetų tarybas 
aukščiausiu jų savivaldos organu yra 
arba nesusipratimas, arba demagogija.

Žinoma, tokios tarybos, kaip ir pro
jektuojama nacionalinė Mokslo ir tech-

Antanas Kulakauskas

nologijų taryba, būtų reikalingos kaip 
socialinės partnerystės laukas, kuriame 
būtų svarstomi politiniai strateginiai šios 
sistemos ir universitetų veiklos bei raidos 
klausimai. Bet realiai, veiksmingai, o ne 
fiktyviai socialinei partnerystei atsirasti 
reikalingos tam tikros sąlygos. Neuž
tenka ką nors paskelbti socialiniu part
neriu. Socialinė partnerystė neatsiranda 
vien iš to, ko verslo atstovai ir apskritai 
vadinamieji darbdaviai pageidauja iš 
mokslo ir studijų institucijų, mėgindami 
per valstybę primesti toms institucijoms 
savo pageidavimų vykdymą. Būtina, kad 
partneriai dirbtų bendrą darbą ir imtųsi 
už jį atsakomybės, taip pat ir ekonomi
nės. Čia, žinoma, omenyje turiu ne darbą 
tose tarybose, o realų bendradarbiavimą 
pagrindinėje mokslo ir studijų instituci
jų veiklos srityje. Epizodinio bendradar
biavimo ir dabar esama, bet reikia, kad 
jis būtų sistemingas. O to tikrai nebus 
tinkamai neintegravus mokslo ir studijų 
sistemos į rinkos ekonomiką ir visuome
nės socialinę ekonominę struktūrą.

Keista, bet nei politikai, nei didžio
jo verslo atstovai Lietuvoje nesusimąs
to, kodėl Vakaruose privatus verslas 
noriai prisideda prie mokslo ir studijų 
finansavimo, o Lietuvoje - ne. Įsivyra
vusi mintis, kad verslas Lietuvoje dar 
silpnas, kad jam reikia vos ne šiltnamio 
sąlygų, tarsi kitos socialinės struktūros 
būtų stipresnės. Ar ne bjauru, kai šiltna
mį turi išlaikyti visi, o ką jame auginti, 
už kiek ir kur parduoti sprendžia tik jo 
šeimininkai, žinoma, paisydami rinkos 
žaidimo taisyklių? Argi tai ne puiki są
lyga oligarchiniam valdymui? Nesakau, 
kad tokia padėtis atsirado kaip kažkokio 
sąmokslo vaisius. Tam tikra prasme ją 
pagimdė natūralios mūsų visuomenės 
sąlygos. Bet gal jau užteks tokią padėtį 
laikyti normalia?

Bet grįžkime prie ketinimo griežčiau 
reguliuoti studijuojančių tam tikrose 
programose ir pakopose srautus. Tai, be 
kita ko, reikštų ir griežtesnį pasirinkimo 
sąlygų ribojimą. Žinoma, beribio pasi
rinkimo niekada nebūna. Vis dėlto ne
labai įsivaizduoju kaip, Lietuvai esant at
vira pasauliui rinkos ekonomikos šalimi, 
galima tiksliai, turint omenyje ilgesnę 
perspektyvą, planuoti, kiek kokios srities 
specialistų reikės. Tai nelabai suderina
ma su sparčia šiuolaikinio pasaulio kaita, 
į ką reaguojant ir iškelta mokymosi visą 
gyvenimą idėja bei kuriama atitinkama 
sistema, numatanti ir nuolatinį tobulini- 
mąsi, ir persikvalifikavimo galimybes.

Ar gali verslininkai Lietuvoje savo 
plėtojamo verslo perspektyvas, ypač 
turint omenyje specialistų ir apskritai 
darbininkų poreikį, tiksliau nubrėžti il
gesniam nei keleri metai laikotarpiui? 
Kas bus, jei šiuo metu kylančių verslo 
šakų augimas po metų kitų sustos ir ims 
kristi? Žinoma, kapitalą galima perkelti
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Ataka prieš humanistiką
Spaudos veidrodyje

2005 m. balandžio 7 d. žurnale „Veidas“ 
(Nr. 14) spausdinamas Jonės Kučinskai
tės straipsnis „Specialybės, garantuo
jančios saugią ateitį“. Daug vietos jame 
skirta sėkmės istorijai, kurios herojai - 
Londone gyvenanti ir dirbanti lietuvių 
pora. Bet staiga į straipsnio vidurį ne
tikėtai ir ganėtinai' keistai įsiterpia Lie
tuvos Mokslo ir studijų departamento 
direktoriaus Alberto Žalio bei Švietimo 
ir mokslo ministerijos sekretoriaus Sau
liaus Vengrio komentarai apie humani
tarinių ir socialinių mokslų būklę šalyje. 
Šiuos komentarus sunku pavadinti kaip 
nors kitaip nei masyvia ataka prieš libe
raliąsias studijas ir humanistiką. Po šių 
departamento ir ministerijos komentarų 
kaip niekur nieko grįžtama prie sėkmės 
poros ir jos pasakojimo apie tai, kaip įsi
tvirtinama pasaulyje ir panašiai.

Štai ką straipsnyje teigia Saulius 
Vengris:

„Europos universitetų absolventų pa
rengimui tikrai prilygsta mūsų universi
tetų fizikų, chemikų, biofizikų, biochemi
kų, medikų ir matematikų parengimas. 
Tiek šitų sričių Lietuvos profesūra, tiek 
studentai gali stažuotis ir studijuoti bet 
kuriuose prestižiniuose JAV, Vokietijos, 
Didžiosios Britanijos universitetuose. Tai 
liudija ir faktas, kad apie tūkstantį jaunų 
lietuvių įgijo daktaro laipsnį Vakarų uni
versitetuose. Kai kurie šitų sričių mokslų 
absolventai yra pasaulinio garso lyderiai. 
Bet šito negaliu pasakyti apie humanita
rinių ir socialinių mokslų studentų ren
gimą mūsų universitetuose. Tik vienetai 
iš šių studijų krypčių atstovų įsidarbina 
prestižiškiausiuose Vakarų universitetuo
se, pavyzdžiui, Tomas Venclova Jeilyje 
ar dar keletas. Fizinių mokslų disciplinų 

studentams visada dėstė ir dėsto ypač 
aukšto lygio profesoriai, jų reikalavimai 
studentams griežti, ir priimami į šitas 
programas buvo geriausieji. Dabar socia
linius ir humanitarinius mokslus dėstanti 
profesūra gana senamadiška, ypač senoji. 
Tiesa, studentai labai gabūs, veržlūs, nes 
konkursai čia yra labai dideli. Deja, stu
dentai negali gauti to, ką galėtų gauti, nes 
profesūra nėra aukšto lygio. “

Šnekamąja kalba pasakius, tai tie
siog iš koto verčiantis pareiškimas. Visų 
pirma jis įžeidžia tą profesūrą (nesvar
bu, kiek jos yra), kuri yra tarptautinio 
lygio ir kuri neprivalo klausytis ar skai
tyti tokių žeminančių ofenzyvų. Antra, 
semiotikas Algirdas Julius Greimas, 
menotyrininkas Jurgis Baltrušaitis, so
ciologas Vytautas Kavolis ir archeologė 
Marija Gimbutienė išgarsfno Lietuvos 
vardą labiau nei visi Lietuvos fiziniai ir 
fundamentiniai mokslai kartu sudėjus 
- šitą pareiškiu su visiška atsakomybe už 
savo žodžius. Jei man būtų atsakyta, kad 
aš čia pateikiu ne Lietuvoje, o Vakaruo
se išugdytų humanitarų bei socialinių 
mokslų atstovų pavyzdžius, atsakyčiau, 
jog nacionalinis mokslas apskritai neeg
zistuoja nūdienos pasaulyje, jog minė
tieji žmonės Lietuvoje turi savo mokinių 
bei išugdytų tyrinėtojų ir minėtasis To
mas Venclova buvo ne tik Vilniaus, bet 
ir Tartu universiteto bei Rusijos literatū
rologų ir semiotikų auklėtinis.

Bet ne tai yra svarbiausia. Labiau
siai pribloškia mintis, jog svarbiausias 
akademinių žmonių darbo kokybės kri
terijus yra jų įsidarbinimas Vakaruose. 
Vadovaujantis tokia logika, Lietuva turi 
tiekti savo geriausią žmogiškąją medžia
gą Vakarams. Pasirodo, joje lieka tik ne

vykėliai, o gabieji turi dirbti Vakarų uni
versitetuose. Jei nežinotum, kad šitokius 
postkolonijinės sąmonės šedevrus kons
truoja centrinė šalies mokslo ir studijų 
biurokratija, pagalvotum, kad skaitai 
nevykusį sąmojį.

Turbūt net neverta čia pulti aiškinti 
apie humanitarinių ir socialinių mokslų 
vaidmenį istorinio mąstymo ir istorinės 
atminties, kultūrinės tapatybės, klasi
kinio išsilavinimo, liberaliosios edu
kacijos ir pilietinės visuomenės forma
vimo sferose - vis tiek nieko neįrodysi 
ir liksi balsu, šaukiančiu tyruose. Lieka 
tik mūsų šauniajai biurokratijai pri
minti XIX a. Rusijos švietimo ministro 
Aleksandro Širinskij-Šachmatovo reko
mendaciją carui Nikolajui I uždrausti 
filosofijos dėstymą universitetuose: „Fi
losofijos nauda neįrodyta, o žalos ji gali 
padaryti daug“.
t Be kitų dalykų, minėtame straipsny

je rašoma:
„A. Žalys sako, kad Lietuvoje turė

tų būti stiprinamos sritys, kuriose mes 
esame lyderiai, - iš esmės tai fiziniai ir 
techniniai mokslai. Taip, pasak jo, elgiasi 
visa Europa. Nebesiekia kaip iki šiol iš
laikyti monopolį visose srityse, o stiprina 
tas studijų sritis, kuriose turi pajėgiausių 
profesorių, geriausias laboratorijas bei 
mokymo priemones“.

Štai čia yla galutinai išlenda iš maišo 
šiame užsakytame ar mažų mažiausiai 
pagal savo grupės interesus sustyguota
me straipsnyje. Linksma skaityti intere
sų grupės pareiškimą, pateikiamą kaip 
nacionalinės svarbos projektas, o dar 
linksmiau stebėti XIX a. mokslo sam
pratos atšvaitus ir mąstymo recidyvus 
XXI a. Lietuvoje. Jei universitetai turi

Leonidas Donskis

rūpintis ne liberaliomis studijomis, ne 
išsilavinimu ir ne visuomenės lyderių 
ugdymu, o specialistų mūsų šalies ir 
Europos ūkiui rengimu, tai mes susi
duriame su prastai užmaskuota ir labai 
lengvai atpažįstama sovietinės technok
ratuos filosofija bei jos gerai žinoma pa
nieka humanitarams.

Kad ir kokios skausmingos būtų 
mūsų humanitarinių ir socialinių mok
slų problemos (beje, jų niekas ir ne
neigia), vis dėlto lieka nesuvokiama 
filosofija, kuri šių mokslų sunaikinimo 
scenarijų traktuoja kaip vienintelį jų ke
liamų problemų sprendimo būdą. Deja, 
nieko, išskyrus kultūrinę ir politinę vi
suomenės mažaraštystę ir universitetų 
žlugdymą, šita filosofija nežada. Nebent 
primena savigarbos dar nepraradusiems 
humanitarams, kad į juos bus pradėta 
rimtai žiūrėti tik tada, kai jie emigruos 
iš Lietuvos ir įsidarbins Vakarų univer
sitetuose.

Atkelta iš 8 psl.
į kitas šakas ar net šalis. Tik kas bus su 
darbininkais ir specialistais? Jie vėl taps 
našta valstybei? Juos vėl reikės perkvali
fikuoti, socialiai remti. Suprantama, tai 
neišvengiama laisvos ir atviros rinkos 
ekonomikos banalybė, bet, turint ome
nyje studijas - konkrečiam verslui pagei
daujamų specialistų rengimą, gal teisin
giau būtų, jei tokį rengimą pats verslas ir 
finansuotų tiesiogiai ?

Be to, kalbose apie griežtesnį spe
cialistų rengimo srautų reguliavimą de
monstruojamas instrumentinis, siaurai 
technologinis požiūris į aukštąjį - bent 
jau universitetinį - išsilavinimą. Visa 
ligšiolinio gyvenimo praktika, manau, 
nepatvirtina tokio nusiteikimo teisingu
mo. Iš mano istorijos studijų kurso gal 
tik koks penktadalis iki šiol dirba darbą, 
susijusį su studijuota disciplina. Per re
guliariai vykstančius buvusio kurso susi
tikimus pasikalbėjus su tais, kurie dirba, 
sakykim, ne istoriko darbą ir iš daugu
mos jų negirdėjau apgailestavimo dėl 
veltui sugaišto laiko studijuojant istoriją. 
Kitas reikalas, kad kažkas iš jų papildo
mai studijavo, bet ar gali būti kitaip?

Galiausiai, atsižvelgdamas į dabarti
nę Lietuvos situaciją ir visuomenės būk
lę, manau, daug teisingesnis ir efekty
vesnis studijų pasirinkimo reguliavimo 
būdas būtų per individualią finansinę 
pačių studijuojančiųjų atsakomybę. Tai 
skatintų būsimus studentus geriau ap
galvoti pasirenkamas studijas, didintų 

jų reiklumą studijoms, sukurtų moralinį 
pamatą studentams kaip interesų gru
pei dalyvauti svarstant studijų kokybės 
klausimus, skatintų studentų savivaldos, 
kuri šiuo metu yra ganėtinai formali, tel
kimąsi ir stiprėjimą. Taip pat, manyčiau, 
sudarytų sąlygas atsirasti tikrai studijų 
rinkai ir konkurencijai tarp aukštųjų 
mokyklų ir, be kita ko, būtų vienas iš 
būdų, skatinančių tikros socialinės part
nerystės atsiradimą.

Konstitucijoje įtvirtintas principas 
garantuoti nemokamas studijas gerai 
besimokantiems yra, žinoma, atkeliavęs 
iš anos, sovietinės epochos. Jis nėra nei 
ekonomiškai pagrįstas, nei socialiai tei
singas, be to, įneša moralinės sumaišties į 
studijų procesą. Pagaliau, jo beatodairiš
kai ir nesilaikoma - su pačios valstybės 
žinia. Tad, manau, reikia ryžtis panai
kinti ši nonsensą, praėjusio dešimtmečio 
pirmojoje pusėje gal ir suvaidinusį savo 
teigiamą vaidmenį, padėjusį aukšto
sioms mokykloms išsilaikyti.

Tai nereiškia, kad valstybė turi atisaky
ti atsakomybės garantuoti studijų galimy
bę visiems, kas turi atitinkamų gabumų. 
Bet tai geriausia daryti per studijų paskolų 
sistemą. Kitaip sakant, studijos turi būti 
mokamos arba per paskolų fondus, arba - 
kas nori ir gali - individualiai, iš savo, savo 
tėvų ar globėjų kišenės. Tai daryti galėtų 
ir būsimi darbdaviai, kaip jiems reikalingų 
specialistų rengimo užsakovai.

Ne šio pranešimo autoriaus galimy
bėms parengti konkrečią tokio studijų 

finansavimo technologiją. Manau, bent 
jau techniškai tai nesunkiai realizuojama 
užduotis. Tiesa, reikėtų išsamiai aptarti 
tokios technologijos parengimo ir juri
dinio įteisinimo socialinius ar socialinio 
teisingumo aspektus.

Ko gero, didžiausia problema ar di
džiausia kliūtis ryžtis tokiam žingsniui 
būtų politinė valia. Bet jei jos užtektų, tai 
ir būtų pirmas būtinas žingsnis į struktū
rinę sistemos reformą.

Be abejo, visa reforma vien į tai ne
susiveda. Kiti fundamentalūs ir tarpusa
vyje susiję struktūrinės mokslo ir studijų 
sistemos reformos uždaviniai būtų:

1. Visos mokslo ir studijų sistemos 
finansavimo principų pakeitimas, kad 
finansinė atsakomybė tektų ir šios si
stemos paslaugomis tiesiogiai besinau
dojantiems, jos „gaminamus produktus“ 
vartojantiems. Valstybė esminį dėmesį 
turi skirti moksliniam ir intelektiniam 
potencialui stiprinti, ypač aukštosiose 
mokyklose, įskaitant ir kolegijas, finan
sinį prioritetą teikdama nacionalinių 
interesų požiūriu svarbioms, būtinoms 
mokslo sritims. Jei mums rūpi išlaiky
ti tautinę tapatybę, tai neabejotina, kad 
humanitariniai ir socialiniai mokslai 
Lietuvai turi būti prioritetas. Juk mate
rialinė gamyba gali plėtotis ne vien savo 
šalyje sukurtų technologijų dėka.

2. Iš sovietmečio paveldėtos mokslo 
ir studijų sistemos funkcinio organizaci
nio dvilypumo, tiksliau, dviejų jos posi
stemių atskirtumo likvidavimas. Tai jau 

mėginta daryti, bet taip ir nesugebėta. 
Kitas žingsnis galėtų būti aukštųjų mo
kyklų mokslinio potencialo stiprinimas, 
pakeičiant nusistovėjusį santykį tarp 
mokslinio tiriamojo ir edukacinio darbo 
proporcijų. Kitaip sakant, mokslinis dar
bas aukštosiose mokyklose, bent jau uni
versitetinėse, laikytinas ne būtinu priedu 
prie edukacinio darbo, kaip kad praktiš
kai buvo iki šiol, o lygiaverčiu edukaci
niam darbui, pamatine šio darbo baze.

3. Institucionalizuotos socialinės 
bazės akademinei laisvei skleistis, pro
fesiniams reikalams spręsti, tarp jų ir ko
kybės kriterijams nustatyti bei visavertei 
mokslo ir studijų institucijų autonomijai 
užtikrinti sukūrimas nacionaliniu mas
tu. Kitaip sakant, būtina teisinėmis ir fi
nansinėmis priemonėmis užtikrinti, kad 
kai kurioms mokslo šakoms ar sritims 
atstovaujančios draugijos ir asociacijos 
taptų veikliu visos mokslo ir studijų si
stemos elementu, aktyviu, svarbiu ir 
būtinu mokslo politikos veikėju. Tik tai 
gali pakeisti dabar šioje sferoje veikian
čias biurokratizuotas ekspertines insti
tucijas, kurios tokiomis virsta nesvarbu, 
ar kuriamos iš viršaus, politinės valdžios, 
ar sukuriamos atstovavimo tam tikroms 
mokslo šakoms pagrindu, vadovaujantis 
neva mokslo autonomijos principais.

Visi kiti reformos uždaviniai būtų 
arba išvestiniai iš šių fundamentaliųjų, 
arba jų papildymas.

akiračiai
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IDĖJOS

■ Pastaruoju metu įvairiuose visuomenės sluoksniuose vis dažniau prabylama 
apie tai, kad Lietuvai pasiekus svarbiausius tikslus, tapus ES ir NATO dalimi, 
stinga tolesnės valstybės ateities vizijos. Sakoma, kad naujos vizijos nelabai 
gali pasiūlyti ne tik politikai, bet ir intelektualai, iš kurių visuomenė laukia 
idėjų. Kaip yra iš tikrųjų? „Akiračiai“ apie tai ketina kalbėtis su žinomais 
mūsų visuomenės kritikais, intelektualais. Šiame numeryje - rašytojo Vytauto 
Rubavičiaus ir filosofo prof. Arvydo Šliogerio pastabos.

Ne vizija, o atsakomybė

Apie nacionalinius tikslus ir priemones

Arvydas Šliogeris

Visada buvau prieš vizijas. Jos man kve
pia bolševizmu ir dar blogesniais daly
kais. Nemanau, kad integracija į ES arba 
NATO buvo vizijos. Tai tiesiog techninės 
užduotys, sprendžiant konkrečias stra
tegines problemas. Ir tai buvo ne vizija, 
o konkreti politika, garantuojant savo 
valstybės saugumą. Normalus pilietis 
turi ne vizijas kurti, o siūlyti konkrečius 
darbus. Dabar ir verslininkams, ir inte
lektualams Lietuvoje yra geros sąlygos 
užsiimti konkrečiais darbais. Svarbiausia 
sąlyga - laisvė.

Tas sąlygas ir reikia išnaudoti. O kaip 
mums seksis Europos Sąjungoje dar pa
žiūrėsim. Juk tai visiškai naujas darinys 
ir atskirai nuo Europos apie Lietuvos vi
ziją visai nebeįmanoma galvoti. Žinoma, 
man kelia siaubą nutautėjimas, bet čia 
jau mano sentimentai. Ir dar emigracija, 
kurioje blogiausia - vergo sindromas. Juk 
iš tų tūkstančių daugelis išvažiavo ne to
dėl, kad negali pragyventi čia. Galbūt dėl 
to kalta „vizija“ - kad ten, kur daugiau 
moka, tavęs laukia pasakų šalis... Būtent 
toks įsivaizdavimas ir veikia destrukty
viai. Lietuvoje jau galima susikurti nor
malų gyvenimą ne tik medžiagine pras
me. Aišku, yra dalis žmonių, kurie turės 
pražūti - keli šimtai tūkstančių alkoholi
kų, tinginių, bet man jų visai negaila.

Nuo mūsų pačių priklauso, ką pada
rysim ir kokį gyvenimą susikursim. Bet 
žmonės vis inkščia ir tai man jau nusi
bodo iki gyvo kaulo. Savo dejuojantiems 
bendraamžiams vis primenu, ar jau pa
miršome, iš kokio kalėjimo išėjom, tik
rąja to žodžio prasme iš konclagerio. Tad 
ar gali viskas taip greitai pasikeisti? Ir 
man daug kas nepatinka, ypač tai, kas 
dedasi Seime, nepatinka kai lenda vos ne 
padugnės, nevykėliai, kurie kažkur ne
pritapo ir ieško išganytojo... Bet vis tiek 
per penkiolika metų įvyko daug gerų 
dalykų. Kur kas blogiatf buvo 1992 m. 
Tada jutau visišką neviltį, o per tuos pa
skutinius metus pasidariau netgi opti
mistu. Kalbos apie vertybių krizę man 
atrodo beprasmiškos. O kur tos vertybės 
egzistuoja? Kieno vertybių krizė? Už ver
tybes kiekvienas atsakingas pats: žmogui 
būdingas dalykas - neva aš pats geras, 
o kiti - blogi, dėl to tada kalta vertybių 
krizė ar vizijų stoka.

Kas kita kokios „vizijos“ mums bru
kamos. Iš mass media pilasi smurtas, 
pornografija, padugnės, tikinama, kad 
visi perkami, visi niekšai, kvailiai. Tokios 
propagandos branduolys - visi esame 
šlykštūs, o gyvenam tam, kad gertume 
šimtus kainuojantį konjaką, nusipirk- 
tume prabangų automobilį, pilį ir t.t. Ir 
dar - visi milijonieriai yra vagys, tad jei
gu nevogsi ir nieko nebus, tikras vyras 
yra tik tas, kuris su pistoletu ir pasiima 
pinigus etc. Žmonės tokia „vizija“ patiki, 
nes pasaulis piešiamas tik dviem spal
vom - arba purvas, arba saldus kičas. Bet 
juk taip nėra ir žmonės nėra tokie bjau
rūs, kaip bandoma įtikinti. Jeigu mes 
patikėsim ta propaganda, tai ir bus ver
tybių krizė.Vertybės yra čia ir dabar, tai 
kiekvieno mūsų reikalas ir atsakomybė. 
Mažiau reikia žiūrėti televizorių, skaity
ti laikraščių ir dings visa vertybių krizė, 
nereikės jokių vizijų. Tereikia labai gerai 
kiekvienam atlikti savo darbą, elgtis taip, 
kad kuo mažiau skaudėtų kitiems.

Politikai ir politikos apžvalgininkai be
veik vienu balsu tvirtina, jog įstojusi į 
NATO bei Europos Sąjungą Lietuva, 
kaip valstybė, įgyvendino savo didžiuo
sius tikslus, tad dabar atsidūrusi nelyg 
pereinamojoje didelio tikslo paieškos 
būsenoje.

Tačiau tuos „įstojimus“ vargu bau ga
lima laikyti visos visuomenės ar didžio
sios jos dalies pajaustais ir išgyventais 
tikslais, teikusiais nacionalinės tvirtybės, 
istorinio vyksmo ir bendruomeniškumo 
jausmą, - juk kaip tik „stojimo“ pro
gramų įgyvendinimo metais įsitvirtino 
jokiais rinkimais nebeperžengiama po
litikus ir visuomenę skirianti praraja, 
masiniu reiškiniu tapo varganas visuo
menės dalies gyvenimas, nepaprastai pa
didėjo socialinė nelygybė ir įvairiausios 
socialinės atskirtys, spartėjo emigracija, 
menkėj o švietimas.

Tad „stojimus“ galima laikyti tik po
litiniais valstybiniais tikslais, politinio 

■ elito veiklos gairėmis, tačiau neįmanoma 
į juos žvelgti kaip į visuomenės santalką 
skatinusius nacionalinius veiksnius. O 
juk nacionalinius tikslus ir suvokiame 
visuomenės santalkos, bendruomeniš
kumo, taip pat valstybės savumo jause
nos puoselėjimo bei ugdymo atžvilgiu. 
Siejame juos ir su teisingu valstybės eko
nominio „prieaugio“ paskirstymu.

Deja, ir šioje srityje veikta vien ten
kinant savanaudiškus grupinius intere
sus. Tad artimiausiu metu neiškils joks 
nacionalinis visuomeninis tikslas, juolab 
tokį tikslą palaikanti veiksmų programa. 
Tačiau valstybinius tikslus bus bandoma 
formuluoti, nes jie yra būtini europie
tiškų save laikančio politinio elito savi- 
vaizdžio bruožai. Tokio formulavimo 
pavyzdys yra kalbos apie Lietuvos, kaip 
„regiono lyderės“, vaidmenį. Tiesa, kol 
kas nežinia, kokio regiono. Paradoksalu, 
bet šiandieninį iš tautos bei visuomenės 
savisaugos instinkto kylantį tikslą galė
tume formuluoti kaip ir sovietmečiu- 
išlikti. Tas instinktas negali tapti šūkiu, 
tačiau jį galima būtų palaikyti tam tikrais 
sutelktais politinių jėgų veiksmais, geri
nančiais socialinę „sveikatą“, skatinan
čiais atsakingą bei įsipareigojantį politi
kų ir visuomenės dialogą.

Tautos išlikimą laiduoja jos kalba ir 
kultūra, kaupianti ir perduodanti istori-

Vytautas Rubavičius

nę sugyvenimo su šia žemės vieta patirtį. 
Tad išlikimas ir nacionalinė savikūra- 
pirminis švietimo sistemos uždavinys. 
Nacionalinio saugumo pagrindas - ne 
ginkluotosios pajėgos bei sienų apsauga, 
o demografiniai „rodikliai“, geriausiai 
rodantys čia ir dabar gyvenančių žmo
nių savijautą.

Politinių institucijų ir visuomenės 
sanglaudai padėtų amerikiečių „Pri
vacy Act“ pobūdžio įstatymai, individo 
santykiuose su institucijomis ginantys 
individo teises ir neleidžiantys institu
cijoms nebaudžiamoms taikyti savo ga
lią jo atžvilgiu; taip pat praverstų ir tam 
tikri įstatyminiai įpareigojimai vykdyti 
rinkimų pažadus, aukštų valdininkų at
lygių kėlimo susiejimas su proporcingu 
pensijų didinimu. Tokias visuomenės 
„sveikatą“ gerinančias programas galima 
įgyvendinti labai greitai, užtektų joms ir 
dabartinių valstybės išteklių.

Bėda ta, kad jos reikalauja vienos bū
tinos sąlygos - politinis elitas turi sąmo
ningai imti riboti savo neatsakingumą, 
dar geresnio gyvenimo siekius, atsisakyti 
politinėje veikloje politinės rinkodaros 
strategijų. Tad galima numatyti, jog bent 
jau artimiausioje ateityje visuomenė vis 
labiau skaidysis, socialinės grupės taps 
dar svetimesnės viena kitai ir valstybei, 
menkės ne tik socialinis, bet ir geogra
finis Lietuvos sąryšingumas, keisis de
mografinė mažėjančios tautos padėtis, 
vis labiau įsivyraujant vienam esminiam 
politinės valdžios kaupimo ir finansinių 
srautų, o sykiu ir vadinamojo elektorato 
valdymo tikslui.
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Antanas Zabulis: lietuviams būdinga ilgai viską 
sverti, bet kai pasiryžta - kelio atgal nėra
Atkelta iš 5 psl.
buvo labai aiškiai užsibrėžta pasiekti iš
sikeltus tikslus per trejetą metų. Atsirado 
valdžios ir verslo partnerystė, kuri turėjo 
ir savo prekinį ženklą, ir savo adminis
traciją, viešųjų ryšių, reklamos maši
ną, - tai yra visus atributus, reikalingus 
šiam projektui stumti į priekį.

Toliau buvo formuojamas įvaizdis ir 
pasauliniu mastu - buvo šnekama per 
BBC, projektas buvo pristatomas veik 
visiems kontinentams. Buvo atlikta ne
mažai darbo. „Langas į ateitį“ daug kur 
buvo minimas kaip vienas gražiausių 
pavyzdžių. Daugelio šalių ambasadoriai 
svarstė, kaip būtų galima šią idėją per
kelti į jų valstybes. Net brandžiosioms 
šalims buvo šiek tiek pavydu. „Langas į 

ateitį“ galėtų būti tam tikras šalies atei
ties, informacinės, žinių visuomenės lo- 
gotipas, prekinis ženklas. Esame tai siūlę 
vyriausybei, apie tai galvoję. Bet galbūt 
dar reikia šiek tiek laiko, kad visi vieno
dai matytume savo šalies ateitį.
Vadinasi, dar esame šiek tiek nesubren
dę veikti, dar turime šiek tiek pasvars
tyti?

Manau, visi turėtume įsisąmoninti, 
kad daugiau nebegalime judėti tuo tem
pu, kuriuo judėjome prieš dešimt ar net 
prieš penkerius metus. Reikia veikti vis 
greičiau.

Šiandien valstybės uždavinys - ruoš
ti visuomenę. Jeigu valstybė visuomenės 
neparuoš, šioji bus vis labiau atsilikusi ir 
nesupras, kas vyksta.

Prieš septynetą metų „Rotari“ klube 
darė pranešimą vienas iš garsių Sąjūdžio 
vadovų. Paklaustas, ar priklauso kokiai 
nors partijai, prelegentas atsakė, jog ne
priklauso, bet sutiktų vadovauti „laiko 
lėtintojų partijai“, jeigu tokia būtų. Ši
taip jis pripažino, kad šiandien procesai 
vyksta taip greitai, jog net labai išprusę, 
išsilavinę žmonės nespėja kartu. Juo la
biau nespėja tie, kurie nėra ir jau nebus 
tokie išsilavinę. Turime kaip nors užpil
dyti spragas, kad jie visai neiškristų iš 
Lietuvos įvykių konteksto.
Ar pavysim laiką? Ar Lietuvos univer
sitetai paruošia tinkamus specialistus? 
Ar jūs patenkinti iš universitetų atei
nančiais žmonėmis?

Universitetas, pagal apibrėžimą, turė
tų ruošti ne specialistą, o žmogų, gebantį 
šioje terpėje rasti savo vietą.
Ar jūs manote, kad mūsų universitetai 
paruošia žmogų, gebantį prisitaikyti 
prie vis greitėjančio laiko?

Nenorėčiau būti pesimistas. Manau, 
kad universitetai paruošia tokių žmonių. 
Galbūt ne visi iš universiteto išeina pasi
ruošę gyventi, ieškoti savo vietos. Tačiau 
ir pačios įmonės, pasirenkančios žmogų, 
turi į jį investuoti. Neteisinga tikėtis, kad 
tiesiai iš universiteto suolo atėjęs žmogus 
ims iš karto kurti pridedamąją vertę. Pir
ma reikia į jį investuoti, išaiškinti, ko iš 
jo tikimasi, įvardyti sritis, kuriose turėtų 
pasitempti, suteikti jam galimybę tai pa
daryti - ir tik tada ko nors iš jo reikalau
ti. Jeigu iš karto pradėsime iš jo reikalau
ti, ir patys turėsime problemų, ir žmogus 
liks traumuotas.
Dėkoju už pokalbį.

Kalbino Virginijus SAVUKYNAS
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Paskutinieji iš Lietuvos 
ir mūsų literatūros kanonas Loreta Mačianskaite

€

€

■ „Paskutinieji iš Lietuvos“ - taip 
knygoje „Lietuvių egzodo literatūra. 
1945 -1990"1 pavadintas Liūto Mockūno 
skyrius, kalbantis apie sovietmečio rašy
tojus emigrantus ir gerokai praplečiantis 
nusistovėjusių lietuvių egzodo literatūros 
sampratų. Poetai Edita Nazaraitė ir 
Julius Keleras šį kartų liks už aptarimo 
ribų, sutelkiant dėmesį į tris reikšmingus 
sovietmečio rašytojus, 8-9 dešimtmečiais 
išvykusius iš Sovietų Sųjungos - Icchokų 
Merų, Tomų Venclovų ir Saulių Tomų 
Kondrotų bei į šiandienę jų kūrybos 
recepcijų.
Įdomu panagrinėti, kokią įtaką dabar
tiniams mūsų požiūriams turėjo po- 
emigracinė „tylos“ situacija, kai rašytojo 
vardas būdavo trinamas iš literatūros is
torijos, o knygos išimamos iš bibliotekų. 
Ar kalbėdami apie Lietuvoje ir išeivijoje 
rašytų literatūrų integraciją mes neuž
mirštame sovietmečio emigrantų, kaip 
jie interpretuojami šiuolaikinėje literatū- 
rologijoje, formuojančioje naują lietuvių 
literatūros kanoną. Pagrindinėmis to ka
nono reprezentacijomis laikyčiau vidu
rinių mokyklų programas, vadovėlius, 
autoritetingų kritikų tekstus ir ypač ko
lektyvinius literatūrologų veikalus.2 Soli
džiausia tokio pobūdžio pastarųjų metų 
knyga yra Vilniaus universiteto Lietuvių 
literatūros katedros parengta „Naujausia 
lietuvių literatūra. 1988-2002“3, apta
rianti ir sovietinio tarpsnio tendencijas, 
naujai sudedant! akcentus, išryškinanti 
svarbiausius vardus bei kūrinius. Kano
nizuojančio diskurso galią įgijusi ir mi
nėtoji „Lietuvių egzodo literatūra“, po
puliari ir dažnai cituojama knyga, kuri, 
beje, Lietuvoje suvokiama kaip tam tikra 
bendra išeivijos kritika, kas turbūt nėra 
teisinga.

Sovietmečiu emigravę rašytojai pa
liko Lietuvą dėl skirtingų priežasčių. L 
Meras išvyko į Izraelį 1972 metais, kar
tu su aštuntajame dešimtmetyje kilusia 
žydų emigracijos banga, kai, pasak ra
šytojo, reikėjo pasirinkti, kurioje pusė
je tu esi: arba solidarizuotis važiuojant 
drauge, arba kartu su tarybine liaudimi 
smerkti tėvynės išdavikus. T. Venclovos 
emigracija aiškiai politinė: poetas buvo 
susijęs su disidentiniu judėjimu, priklau
sė Helsinkio grupei, jį nuolat sekė sau
gumas ir šis konfliktas su valdžia galėjo 
baigtis labai dramatiškai. T. Venclovos 
1975 m. gegužės 9 dieną parašytas „Atvi
ras laiškas“ Lietuvos komunistų partijos 
Centro Komitetui ir 1977 m. išvykimas, 
regis, daugumos to meto kūrybos žmo
nių buvo suprastas ir laikytas garbingu 
ir principingu poelgiu (bent taip atrodo 
iš dabartinių pasisakymų, nors, žinoma, 
tuo metu reakcijų būta įvairių). Kur kas 
negatyviau ir dažnai gal net kategoriškai 
neatlaidžiai buvo vertinamas S.T. Kon- 
droto išvykimas 1986 metais. Populiarus 
rašytojas neslėpė savo ambicijų būti pri
pažintas tarptautinės publikos, demons
travo laisvo, vakarietiškai mąstančio 
individualisto laikyseną, o tai neatitiko 
persekiojamo, kenčiančio, tautos rūpes
čiais persiėmusio menininko įvaizdžio. 
S.T. Kondroto pareiškimai, kad Vaka
ruose jis rašys angliškai, daugelio vyres
nės kartos žmonių buvo priimti vos ne 

kaip tautos išdavystė, ir tam tikras nepa
sitikėjimas „išsišokėliu“ ir „arogantišku“ 
Kondrotu išlikęs lig šiol. Nepriimtinas 
atrodo ir jo dabartinis posūkis iš litera
tūros į fotografiją ar kiną, abejingumas 
tam, kaip jo kūryba vertinama Lietuvoje, 
ir atsisakymas komentuoti. Pavyzdžiui, 
pernai Vilniaus knygų mugės metu klau
sinėjamas apie savo ankstyvuosius apsa
kymus, Kondrotas pasakė, kad juos pa
rašė kitas žmogus, už kurį jis dabar jau 
negali atsakyti.

Aptariami rašytojai prieš emigraciją 
turėjo gana stiprias pozicijas lietuvių li
teratūroje, buvo pakankamai populiarūs, 
nors oficialios valdžios nelepinami. Tar
kim, L Meras 1965 m. buvo net pristaty
tas respublikinei premijai, bet jos negavo 
(greičiausiai ir dėl kūrybos neįprastumo, 
ir, žinoma, dėl tautybės). Nei L Meras, nei 
S.T. Kondrotas jokių premijų Lietuvoje 
taip ir nėra gavę, tik T.Venclova 2000 m. 
tapo Nacionalinės premijos laureatu.

Išvykę iš Lietuvos jie susilaukė tarp
tautinio pripažinimo, lig šiol yra dau
giausiai versti į kitas kalbas. T. Venclovos 
kaip poeto šlovė yra visiems žinoma, o 
tai, kad L Mero kūrinių vertimų ir leidi
mų užsienio kalbomis skaičius perkopęs 
septyniasdešimt, daug kam Lietuvoje 
skamba kaip naujiena. S.T. Kondroto są
rašas kuklesnis, bet gal dar ne visą infor
maciją yra pavykę surinkti. Žinant, kaip 
sunkiai į Europą skinasi kelią lietuviški 
tekstai, ypač proza, Žalčio žvilgsnio iš
leidimas vokiečių, prancūzų, italų, danų, 
portugalų kalbomis yra labai reikšmin
gas ir daug sakantis faktas. Juolab kad 
pirmieji vertimai buvo daromi dar tuo 
laiku, kai nebuvo jokio domėjimosi lie
tuvių literatūra.

Šių rašytojų kūrybos vertinimą, ypač 
S.T.Kondroto atvejį, galėtume laikyti 
net tam tikru atspirties tašku, iš kurio 
žvelgiant geriausiai matyti išeivijos ir 
Lietuvos kritikų perspektyvų skirtumai. 
Albertas Zalatorius šią takoskyrą ko
mentavo taip: Išeivijos kritikai kur kas 
geriau pažįsta Vakarų literatūrų, yra jos 
suformuoti, todėl savaime viskų vertina 
tos literatūros masteliais. Iš čia - dides
nis reiklumas, modernesnis požiūris, pla
tesnis akiratis. Lietuvoje į viskų daugiau 
žiūrima per savų prizmę, ieškoma pir
miausia to, kas nauja gimtosios literatū
ros kontekste.4

Knygoje Lietuvių egzodo literatūra, iš 
dalies ir skyriuje Paskutinieji iš Lietuvos, 
šie perspektyvų skirtumai akivaizdūs, 
nors gana sunkiai įžiūrėtume ryškesnių 
simpatijų I.Mero kūrybai, juolab nėra 
entuziazmo vertinant S.T. Kondrotą. L. 
Mockūno straipsnyje daugiausia dėme
sio skiriama Tomui Venclovai, kuris pri
statomas ne tik kaip tarptautinio masto 
poetas, bet ir puikus vertėjas, labai reikš
mingų esė knygų autorius; pateikiama 
daug informacijos apie jo kūrinių verti
mus į kitas kalbas bei literatūrines pre
mijas.

Kalbėdamas apie L Merą, straipsnio 
autorius kur kas santūresnis. Užsimi
nęs, kad daugelis kūrinių, ypač Lygiosios 
trunka akimirkų, versti į daugelį pasaulio 
kalbų, plačiau jis to nenagrinėja. Pagrin
dinis dėmesys sutelktas į romaną Stripti
zas, kuris buvo parašytas dar Lietuvoje, 

1971 m.paskelbtas Pergalėje, o atskira 
knyga išleistas tik išeivijoje. Gana glaus
tai pristatomas ir kitas, jau emigracijo
je sukurtas romanas Sara. Deja, šiame 
straipsnyje randame ganą keistą sakinį, 
kuris vėliau labai kenkė L Mero kūrybai 
sugrįžti ir kuris lig šiol keliauja per įvai
rius tekstus kaip nekvestionuojama tiesa: 
„Įskaitant užsienyje išleistas jo knygas, 
vienintelė lietuviška Icchoko Mero vei
kalų savybė - tai jų parašymas lietuvių 
kalba“ (p. 695). Ką toks teiginys reiškia, 
nėra aišku, nes argi to nebūtų galima pa
sakyti apie daugelį kitų rašytojų, ieškan
čių universalios problematikos ir atitrū
kusių nuo lietuviško gyvenimo realijų: 
Tikriausiai šiuo atveju net neverta pra
dėti teorinės diskusijos, nes pati L Mero 
kūryba rodo ką kita: įvairių jo tekstų yra 
if tiesiogiai susijusių su lietuviška te
matika ar folkloro įvaizdžiais, kurie itin 
ryškūs romane Ant ko laikosi pasaulis, 
bet įžvelgiami ir net visai nelietuviškame 
Striptize. Vis dėlto L. Mockūnas turėjęs 
galvoje ne lietuvišką problematiką ar 
įvaizdžius. Jo nuomone, Striptizo, o gal 
iš dalies ir Saros nesėkmės priežastys yra 
„Mero bendrinės lietuvių kalbos skurdu
mas“ (p. 697). Čia jau kyla abejonių dėl 
paties kritiko lingvistinės kompetencijos 
ir norėtųsi pasiremti kitais autoritetais. 
Pavyzdžiui, rašytojas Algirdas Landsber
gis yra rašęs taip: Nenuostabu, kad sub- 
tilusai stilistas Antanas Vaičiulaitis jau 
anksti pastebėjo Mero prozos kokybę. Jo 
kalba atrodo paprasta ir permatoma, bet 
tai tiktai jos šydas, po kuriuo pulsuoja rit
mingi pasikartojimai, sudėtingos aliuzijos.5

Kodėl L.Mockūnui atrodo, kad I.Meras 
nemoka lietuvių kalbos, gali būti įvairios 
priežastys: viena iš jų - rašytojo biografijos 
nežinojimas ir išankstinė nuostata, jog Me
rui kaip žydui lietuvių kalba yra išmoktinė 
ir ne visai natūrali. Tokią nuomonę galė
jo sugestijuoti ir žymus Tomo Venclovos 
straipsnis Rusai ir lietuviai, kuriame žydas 
Icchokas Meras minimas greta kitataučių, 
pasirinkusių lietuvių kultūrą kaip savąją.6 
Tačiau Mero atveju greičiau tiktų kalbėti 
apie sąmoningą pasirinkimą būti žydu, nes 
lietuviška tapatybė jam yra nulemta likimo 
ir tapusi antrąja prigimtimi. 1941 metais 
per stebuklą išsigelbėjęs Icchokas nuo aš- 
tuonerių metų augo lietuvių šeimoje kaip 
septintas Juozo ir Bronės Damauskų vaikas 
ir, paties rašytojo žodžiais, karo metais iš
stūmė jidiš ne tik iš sąmonės, bet ir iš pa
sąmonės, todėl vėliau jidiš turėjo mokytis iš 
naujo jau būdamas suaugęs. Lig šiol Meras 
tebekalba gana ryškiai žemaičiuodamas, 
rašė ir teberašo tik lietuviškai, nuolat pa
brėždamas, kad lietuvių kalba yra jo pasau
lis, todėl jaučiasi esąs ne Hebrajų rašytojas, 
o yra lietuvių rašytojas Izraelyje.

Nors neigdamas Mero lietuviškumą, 
Mockūnas vis dėlto nesistengia šio rašyto
jo išstumti iš lietuvių literatūros, priešingai, 
straipsnyje Paskutinieji iš Lietuvos sakoma, 
kad Striptizas yra „pirmas lietuviškas eks
perimentinis romanas“ (p.697), o Sara pra
turtina lietuvišką romaną kūrybingu sekso 
panaudojimu (p.697) ir „atverčia lietuvių 
romano istorijoje naują lapą“ (p. 698). Gai
la, kad šie tiksliai suformuluoti teiginiai 
apie Mero kūrybos naujoves Lietuvoje liko 
neišgirsti, o buvo pasigauta tezė apie nelie- 
tuviškumą.

Mockūno straipsnyje Paskutinieji iš 
Lietuvos apie S.T.Kondrotą pasakyti vos du 
sakiniai: Lietuvoje plačiai pagarsėjęs prozi
ninkas Saulius Tomas Kondrotas (g. 1953) 
1986 metų rudenį pasiliko Vakaruose. Be 
kelių mokslinės fantastikos sukirpimo ap
sakymų, išspausdintų Metmenyse, išeivijos 
literatūriniame gyvenime nesireiškė.

Iš tokio pristatymo tikrai galima susi
daryti nuomonę, kad Vakaruose pasiliko 
mažai reikšmingas rašeiva, apie kurį nėra 
ko pasakyti. Bet tuo metu jau buvo išleisti 
romano Žalčio žvilgsnis vertimai svarbiau
siomis kalbomis, o Metmenyse (Nr. 48 ir Nr. 
56) buvo paskelbti Ilonos Gražytės-Mazi- 
liauskienės ir Audronės Barūnaitės-Willeke 
straipsniai, nagrinėjantys Kondroto kūry
bą. Tačiau Lietuvių egzodo literatūroje S.T. 
Kondrotas turbūt yra vienintelis rašytojas, 
kuriam neskirtos jokios bibliografinės nuo
rodos.

Knygoje Naujausioji lietuvių literatū
ra iš trijų aptariamų rašytojų daugiausia 
dėmesio skiriama Tomui Venclovai. Bent 
keliuose straipsniuose kalbama apie jo 
antikonformistinę laikyseną sovietmečiu, 
literatūrinius ryšius, emigraciją į Vakarus, 
nemažai cituojama iš esė ar literatūrologi
nių tekstų. Deja, kaip poetas Venclova rep
rezentuojamas minimalistiškai. Daujotytės 
straipsnyje Vyresniųjų poezija: tarp praeities 
ir dabarties Venclovai skiriama maždaug 
vienuolika eilučių, formuluojama išvada, 
kad „per nepriklausomybės dešimtmetį 
Venclova iškilo į ryškiųjų Lietuvos poetų 
ir eseistų gretą“ (p. 87). Galima pamanyti, 
kad būtent nepriklausomybės metu ir iš
siskleidė Venclovos talentas, nes net neuž
simenama apie emigracijoje parašytas jo 
svarbiąsias knygas ir tuo metu prasidėjusį 
tarptautinį pripažinimą. Tyliai apeinama ir 
1998 m. Lietuvoje išleista visai naujų eilėraš
čių knyga „Reginys iš alėjos“, apskritai nėra 
nė vienos poezijos citatos. Beje, tuoj po T. 
Venclovos pristatomas kitas, pastoviesiems 
priskirtas Jonas Strielkūnas (geras, bet ne
sulyginamai mažesnio reikšmingumo poe
tas), kuriam jau skiriamas visas puslapis.

Knygoje Naujausioji lietuvių literatūra 
S. T. Kondrotas pirmiausia yra siejama su 
aštuntajame dešimtmetyje debiutavusių ra
šytojų karta. Ritos Tutlytės straipsnyje Gė
lių vaikai ir blogio gėlės samprotaujama apie 
skepsio bangą, užplūdusią maištinguosius 
ir neramius kartos kūrėjus, pavažinėjus 
po Europą ir pasaulį. Kaip tipiškas tokios 
laikysenos pavyzdys cituojami Kondroto 
žodžiai:

Negaliu tiksliai atskirti sistemos nuo
bodulio nuo to nuobodulio, kuris vi
suomet buvo būdingas Lietuvai. <...> 
Lietuva - provincija, ir ji visuomet bus 
provincija, nesvarbu, kokia santvarka čia 
būtų. Kaip Suomija, (p. 101). Kondroto 
žodžius Tutlytė komentuoja taip: Cento 
ir provincijos idėjų autorius formuluoja 
ne postmodernistiškai, o modernistiškai, 
ironiškai ir skeptiškai („Visuomet pakraš
tys judės centro link“). Jo nuomone, kal
bos apie paribių kultūras yra tik laikina 
mada, kuri greitai praeis. Šią laikyseną 
galėtume laikyti gan arogantiška, racio
nalia. (p. 101). Akivaizdu, kad autorės 
nuomonė, koks turėtų būti po pasaulį 
keliavusio rašytojo santykis su savosios 
kultūros tradicija, yra iš principo kitokia;

Nukeltaį 15 psl.
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AKTUALIJOS

Paskutinis kartelės pakėlimas
Juozas Ruzgys

Balandis tapo permainų mėnesiu Kata
likų bažnyčiai. Tačiau ne vien tik jai - 
drauge su Bažnyčia keitėsi ir pasaulis, ne 
vienas tikintis ar net netikintis žmogus. 
Lieka tik dar kartą pripažinti: popiežius 
Jonas Paulius II net ir savo mirtimi metė 
iššūkį Bažnyčiai ir pasauliui. Dar vieną 
iššūkį, kokių per pastaruosius 26 metus 
buvo tikrai daug.

Sąmoningai rašau - Bažnyčiai ir pa
sauliui. Jonas Paulius II nebuvo vien tik 
pasaulio ir įvairių neapgalvotų sekulia- 
rių tendencijų kritikas. Savo gana dažnai 
išsakoma kritika ankstesnysis popiežius 
perspėdavo ir Bažnyčią kaip bendruo
menę bei kritikavo kai kuriuos šios ben
druomenės narių pasirinkimus.

Kai kam gali pasirodyti, kad šian
dien vėl kalbėti apie Joną Paulių II - nei 
vieta, nei laikas. Juk apie jį vien per ke
lias balandžio savaites buvo pasakyta 
tiek daug, kad jau nebėra ko pridurti. 
Tam pritariantys dar paragintų žvelgti į 
dabartinį popiežių Benediktą XVI ir pa
miršti tai, kas buvo anksčiau. Išties, per 
kelis pastaruosius mėnesius apie daug 
ką girdėjau sakant, kad „dabar ne vieta 
ir ne laikas“. Bet vis dėlto dar neteko gai
lėtis, kad apie tuos dalykus kalbėjau. Tad 
leiskite ir šį kartą nenutylėti.

Visų pirma todėl, kad Jonui Pauliui 
II „atmintis“ buvo labai svarbi. Be suge
bėjimo atminti, jis nematė jokios kitos 
galimybės suvokti savąją tapatybę. Net 
ir mirdamas jis suteikė galimybę dau

geliui dar kartą pažvelgti į prabėgusius 
dvidešimt šešerius metus, kurie ne vie
nam reiškia ir visą gyvenimą. Pažvelgti 
į šiuos metus jau kitoje šviesoje, popie
žiaus Jono Pauliaus II šviesoje.

Išties per šias visiems atmintinas ba
landžio mėnesio dienas turėjome puikią 
galimybę prisiminti visus popiežiaus 
Jono Pauliaus II pontifikato metus, jo 
nuveiktus darbus ir išsakytas mintis. 
Vėl naujai apie juos susimąstyti, juos 
įvertinti. Tačiau tuo pat metu įvertinti ir 
save, ir savo bendruomenę, jos ganyto
jus. Matyt, ne veltui vos sužinojęs apie 
šio didžio popiežiaus mirtį dažnas puolė 
spėlioti, ar jo pasekėjas bus vertas savo 
pirmtako.

Taip, Jonas Paulius II net ir po mir
ties dar kartą sugebėjo pakelti reikalavi
mų popiežiui, ganytojais ir kiekvienam 
tikinčiajam kartelę. Mes tapome reik
lesni patys sau, savo bendruomenėms ir 
net popiežiui Benediktui XVI. Nes suge
bėjome daug ką prisiminti ir naujai, gal 
kiek kritiškiau viską įvertinti.

Bažnyčia nebegalės būti tokia, kokia 
ji buvo iki šiol. Nes kiekvienas tikintysis 
šiomis dienomis galėjo daug daugiau su
žinoti apie savo tikėjimą ir pradėti daug 
geriau jį suprasti. Katalikų bažnyčios na
riai šiomis dienomis turėjo puikią progą 
tapti pilietiškesni.

Įdomiai nuskambėjo vienos į Lie
tuvos televiziją skambinusios žiūrovės 
nuomonė: pakaks kaltinti tikinčiuosius, 

kad jie nėjo į bažnyčias. Nes, pasak šios 
žiūrovės, tikintieji nenorėjo pražiopsoti 
visų tų televizijos transliacijų, per kurias 
jie išgirdo ir sužinojo tiek, kiek iki šiol 
per visą gyvenimą nebuvo girdėję apie 
popiežių ir apie Bažnyčią.

Šių žodžių spalvos galėtų pasirodyti 
kiek sutirštintos, tačiau, manau, tai ga
lėtų būti gan rimtas signalas visai baž
nytinei bendruomenei ir ganytojams. 
Ženklas, kad žmonės renkasi tai, kas ati
tinka jų poreikius. Ženklas, kuris liudija 
Bažnyčios nesugebėjimą pasiekti, kad 
dvasiniai dalykai, kristocentriškumas 
ir Eucharistijos svarba būtų tarp esmi
nių tikinčiųjų poreikių. Siekis žinoti yra 
svarbesnis nei malda už mirusį popie
žių.

Katalikų bažnyčios Lietuvoje atsto
vai turėtų labai daug ko pasimokyti iš 
šių kelių savaičių tarp popiežiaus mir
ties ir naujojo popiežiaus išrinkimo.

* Tačiau visų pirma vertėtų suprasti, kad 
reikia mokytis.

Ar įvyks šis lūžis? Baiminčiausi spė
lioti. Nes visuomet išlieka puiki ir labai 
paprasta galimybė - nuslysti paviršiumi 
ir pamiršti popiežiaus Jono Pauliaus II 
pamokas. Arba kitas labai jau dažnai 
pasitaikantis pasirinkimas: visur regė
ti priešus ir sąmokslus prieš bažnytinę 
bendruomenę rezgančius asmenis. Bū
čiau linkęs viltis, kad taip neįvyks.

Pirmieji viešai tariami popiežiaus 
Benedikto XVI žodžiai leidžia tikėtis,

EPA-ELTA nuotr.

kad jo pirmtako pamokos nebus pa
mirštos. Kad jomis bus remiamasi ir 
toliau žengiant bendru keliu, vedančiu 
iš dykumų. Ir kad ganytojai, kaip gerieji 
ganytojai, silpniausias aveles imsis nešti 
ant savo pečių, kad padėtų joms įveikti 
tą kelią, kurio jos savo jėgomis niekaip 
nesugebėtų įveikti.

Tačiau tam reikia žengti į tą pačią dy
kumą - kitaip vėl liks tik siųsti aviganius 
šunis avims parvaryti. Ir daugelis avių 
negrįš, nes paprasčiausiai savo jėgomis, 
net ir genamos aviganių, negalės žengti 
keliais, vedančiais iš dykumos.
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Opera vienam
Mykolas Drunga

Sunku šį straipsnį pradėti vien dėl to, kad 
nežinau, nuo ko - tiek jau minčių susi
kaupė po gegužės 11d. Kauno Vytauto 
Didžiojo Universiteto Didžiojoje Auloje 
įvykusio dainininkės Skaidros Jančaitės* 
ir pianisto Egidijaus Mikšio koncerto. 
Ne, tai nebuvo įprastinis vokalinis reči
talis (ir turbūt nė negalėjo toks būti jau 
vien todėl, kad šiam duetui, spėčiau, toli 
nuo bet ko „įprasto“). Tai buvo operos 
spektaklis, ir jei šie žodžiai skamba keis
tai, tai tik rodo, kiek daug prie žodžių 
reikia pridėti vaizduotės, kad išeitų bū
tent - opera.

Kalba sukasi apie Francis'o Poulen- 
c'o (1899-1963) kūrinį „Žmogaus bal
sas" (1958), kuriam atlikti ir inscenizuo
ti tereikia vienos soprano balsą turinčios 
moters, vieno pianisto prie fortepijono 
(arba, geriausiu atveju, žinoma, viso or
kestro) ir beveik nieko daugiau. Sakau 
„beveik“, nes būtinai reikia stacionaraus 
telefono ir, jei galima (taip pat geriausiu 
atveju), kušetės arba bent telefono sta
lelio. Tai ir viskas. Na, ne visai, nes iš 
„beveik nieko“ operos stebuklą išburia 
būtent žodžiai (Jean'o Cocteau) ir žmo
gaus balso su akompanimentu nešami 
muzikos garsai. O prie šių elementų 
pasitelkę vaizduotės galią ir gauname 
emocijų persunktą stebinį - moters, ku
rią palieka mylimas vyras, „lyrinę trage
diją“.

Taip savo maždaug 45 minučių truk
mės kūrinį pavadino pats kompozito
rius. Skaidra Jančaitė, nors anaiptol ne

nuslopindama tragiškumo, labiau iškėlė 
lyrizmą, kitaip nei vokaliste Denise Du
val, kuri atliko šio kūrinio premjerą Par
yžiuje 1959 m. ir kurios įrašo jaunystėje 
dažnai klausydavausi. Duval interpreta
cija (ją Poulenc'as, beje, gyrė) vietomis 
priartėdavo prie spigios isterijos, ne
vengdavo gailių aimanų, kniaukiančio 
verkšlenimo. Viso to Jančaitės atlikime 
nebuvo - ji tragiškumą perteikė itin iš
raiškinga mimika, o balsu tik įvairiau
sius sudirgimo, kančios, nerimo, nevil
ties - ir jų priešingybių - atspalvius, bet 
tai darė ne su Paryžiui būdinga emocio
nalumo ekstravagancija, o, sakyčiau, su 
lietuvišku net kiek dalykišku kad ir labai 
skaudamos širdies santūrumu.

Manau, kad ir Poulenc'ui Jančaitės 
interpretacija būtų patikusi, o pats ne
įsivaizduoju geresnės: jos balsas sugeba 
išgauti labai daug spalvų, muzikos kul
tūra - akivaizdi, vaidyba - puiki. Voka- 
listei paspirties teikė ir tiksli E. Mikšio 
palyda. Nežinau, kuris iš šių dviejų pri
tyrusių artistų labiau atsakingas už tai, 
kad kūrinyje nebuvo perdėtai paryškin
ti kontrastai, kad išsišokimai - ne per 
daug ausį rėžiantys, kad augančios įtam
pos pasažai kartkartėmis net per ramūs, 
kad nebuvo iš lėto besikaupiančių garso 
proveržių, kad dramatizmas sutvardy
tas. Tai, sakyčiau, nepeiktinas veikalo 
koncepcijos pasirinkimas.

Tik priešpaskutinį garsą (paskutinį 
akordą) pianistas iš tikrųjų galėjo su
duoti šaižiau - juk tai gūdžiai ištįsusio 

neakivaizdinio atsisveikinimo finalinis 
smūgis! Kita vertus, bendras pianisto ir 
solistės skambesys toks pilnas, kad bent 
aš beveik nepasigedau orkestro (nors 
mintyse vis suskambėdavo dirigento G. 
Pretre' o pirmyn stumiančio dinamizmo 
prisiminimai). Žinoma, operos įspū
džiui sukurti padėjo ir Didžiosios Aulos 
akustika bei jos fortepijono kokybė.

Norėtųsi, kad pavyzdingai atlikto 
Poulenc'o operinio kūrinio poveikis 
pasiektų ir kitas Lietuvos vietoves. Bet 
ar daug tokių, kurios turėtų šios Kauno 
salės privalumus (ir pakankamai gerą 
fortepijoną)?

Ne mažiau opus - kalbos klausimas. 
Pagal gerbtiną tradiciją, kurios laikėsi ir 
S. Jančaitė, operos (ir meninės dainos) 
atliekamos originalo kalba. Kas norėjo 
teksto vertimo, vestibiulyje galėjo jį įsi
gyti. Tačiau pats kompozitorius įsakmiai 
pageidavo, kad jo vokaliniai scenos kū
riniai (kurių parašė tris) būtų atliekami 
vietos kalba. Tai dažnai praktikuojama, 
pvz., Amerikoje. Todėl vežant „Žmo
gaus balsą“ į mažesnius Lietuvos mieste
lius (o tai būtų labai pageidautina), būtų 
tikslinga leisti jam prabilti lietuviškai. 
Žinoma, vokalistei tada reikėtų tekstą 
„persimokyti“ ir patį lietuvišką vertimą 
pritaikyti vokalui, kadangi versti tekstą, 
skirtą skaityti, visai kas kita, nei skirtą 
dainuoti.

F. Poulenc'as - ne atonalaus, bet 
diatoniško modernizmo, pabrėžiančio 
melodijos primatą, atstovas. Nuosta
bus pianistas, akompaniatorius, kaip 
kompozitorius - beveik savamokslis, 
jis draugavo su E. Satie ir L Stravinskiu, 
priklausė neformaliai Paryžiaus kompo
zitorių grupei „Les Six“, savo gausioje 
kūryboje derino įvairiausias įtakas: nuo 

klasikos iki afrikos, nuo neoklasicizmo 
iki dadaizmo, bet visada išliko origina
lus ir nepakartojamas. Daugelis laiko jį 
itin išradingu melodijų kūrėju; tai ma
žiau ryšku „Žmogaus balse“, bet veržte 
prasiveržia gausiose jo dainose, kituo
se kūriniuose bei garsiausioje operoje 
„Karmeličių dialogai“ apie žiaurų vie
nuolių likimą Prancūzijos revoliucijos 
žabangose. Šią sukrečiančią, nors ne 
siaubingą, daug moteriškų balsų reika
laujančią operą būtų verta pastatyti ir 
Lietuvoje.

Pikantiškiausia tai, kad F. Poulen- 
c'as, be galo žavėjęsis cirkais, miuzik
holais, gatvės šansonomis, linksmo
mis ir kandžiomis išdaigomis (viena 
jo opera, „Tirezijo krūtys“, šaiposi iš 
gimdyti besirengiančio vyro), 1936 m. 
grįžo į savo vaikystės metų katalikybę 
ir po to parašė daug religinės temati
kos veikalų. Visą gyvenimą jo kūryboje 
reiškėsi du pradai - viena vertus, pra
muštgalviškas ir šaipūniškas autoritetų 
griovimas, kita vertus, rimtas ir aukštos 
prabos dvasingumas. Lyg to neužtektų, 
Poulenc'as buvo atvirai prisipažinęs 
gėjus (vadino tai „paryžietišku seksua
lumu“): jo gyvenimo draugo mirtis ir 
paskatino jį iš naujo surasti ir gilinti 
tikėjimą. Taip gali atsitikti tik Pran
cūzijoje, šalyje, kurią vadina „antrąja 
Bažnyčios dukterimi“!

Kitas jo draugas, Jean'as Cocteau, 
kartą prasitarė: „taktas yra menas ži
noti, kaip toli eiti per toli“. Taigi gal 
nenusižengsime taktui, jei pasakysime, 
kad Francis Poulenc'as dabar kažkur 
danguje mąsto, jog tuomet, kai jis ten 
kada nors susitiks su neseniai Šv. Tėvu 
išrinktu griežtuoju vokiečiu, pastarasis 
tikriausiai pagrūmos jam pirštu.
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RECENZIJOS

Tolima ir nepažįstama žemė Lietuva 
M.lvaškevkiauspjesėje„Madagaskaras"

Ivaškevičius, Marius. Madagaskaras. Vil
nius: UAB „Apostrofa“ ir Teatro ir kino 
informacijos ir edukacijos centras, 2004. 
Tokią šios pjesės skaitymo strategiją siū
lo pats autorius įžanginiame žodyje:

Kaip skaityti Madagaskarą? Taip, kaip 
žmogus 2084-aisiais skaitytų istorijų apie 
mus, manančius, kad visos nesąmonės 
baigėsi prieš keturiolika metų ir mes -pir
mieji, išbridę į tiesią, šviesią, nesibaigian
čią magistralę.

(...) galima šią pjesę skaityti ir taip. 
Tarytum mus iš tikrųjų perkėlė ir dabar, 
pasitelkę teatrą, bando grąžinti atgal.

Taigi siūloma skaitytojui (mums, 
lietuviams) persikelti laike ir erdvėje. 
Prisiminti ir emigruoti. Tokią rašymo 
strategiją taiko pats autorius. Ir vienu, ir 
kitu atveju pjesė apie mus, apie mus per
keltus, apie mus egzilius, nepažįstamus, 
nepažintus, keistus sau patiems. Toks 
matymas savęs kaip kito, kaip nepažįs
tamo, - ir kankinantis, ir savęs pažinimo 
pradžia.

Savirefleksija, savęs atspindėjimas 
įmanomas tik perkėlimo dėka, atsiplė- 
šiant nuo žinomų, garsių asmenybių, 
tekstų. Visi pagrindinių pjesės veikėjų 
prototipai - lengvai atpažįstamos tarpu
kario Lietuvos asmenybės arba kūrinių 
veikėjai. Pavardės ar vardai pakeisti, tar
si perbraukti, bet neišbraukti. Jas vienija 
prieštaringų vertinimų gausa. Jas supo (ir 
tebesupa) arba adoracija, arba prakeiki
mas. Jos tarsi suardo arba/arba opoziciją.

Ir pačioje pjesėje Pokštas patiria ir 
savo kaimiečių adoraciją, ir nesuprati
mą. Salė - ir tautos meilę, ir prakeikimą, 
ir galiausiai nužudoma (užmigdoma). 
Helė, kuri myli moteris, migruoja po Pa
saulį (ją Salė su Mile sutinka Paryžiuje, 
jos kartu atvyksta į Kaimą, po to Helė iš
teka už Tonio, seno Amerikos lietuvio, ir 
žada su juo važiuoti į Ameriką). Dainius 
- kunigas, profesorius, moterų privers
tas iškeisti kunigystę į gyvenimą šeimoje 
(V.Mykolaitis-Putinas). Veronika ažuba- 
lietė, ištvirkėlė, kurią matome tik bažny
čioje (Vienuolio Paskenduolė).

Turbūt visi veikėjai pjesėje gyvena 
grėsmingame nesvarume, - tiek ir jų, kaip 
kultūros fenomenų, ir tų dalykų, kuriuos 
jie reprezentuoja, vertinimas kankinamai 
nesvarus mūsų kultūroje.

Ir pati Lietuva tampoma į skirtin
gas puses - Pokštas tautą kviečia į jūrą,

VlJOLĖ VlŠOMIRSKYTĖ

į Madagaskarą, Oskaras - į Mėnulį, o 
Salė - kaip kraitį nuveža Josifui Visapra- 
ryjančiam. Pjesėje supriešinamos tautos/ 
idėjos meilė ir moters/žmogaus meilė.

Ivaškevičius dažniausiai imasi neap
rašytų, opių (ir skausmo/traumos, ir ak
tualumo prasme) tautai, nacionaliniam 
tapatumui, istorinei lietuvio atminčiai 
dalykų. Apvaidina tai, kas neapvaidin- 
ta, kas trukdo, neleidžia būti „savimi“. 
Tai, kas slegia tautos atmintį, juk „mūsų 
stuburą slegia įvairi ir gausinga istorinės 
bobijos neapvaidinta našta. O daiktas ne- 
apvaidintas yra tarytum tauta, pripažinta 
de jure, tačiau kankinamai laukianti, kai 
bus pripažinta defacto“. Toks kankinantis 
laukimas galbūt ir veda tautą išprotėjimo 
link. i

Literatūra (ir Ivaškevičius ne vienas 
toks autorius lietuvių literatūroje) gydo 
kultūrines, istorines tautos traumas, pa
deda suvokti, pamatyti save kaip lietuvį, 
kaip kitą. Ivaškevičius tarp šiuolaikinių 
rašytojų išsiskiria tuo, kad jam itin įdo
mios įvairios istorijos datos, kad rašo daž
niausiai „mes“, o ne ;,aš“ vardu. (H. Kun- 
čius turbūt irgi būtų artimas Ivaškevičiui 
tokia rašymo strategija. Jeigu palygintu
me 2004 metais išėjusį Kunčiaus romaną 
Gaidžių milžinkapis, tautinio identiteto 
klausimu jie panašūs. Tik viename dau
giau utopijos, o kitame - anti-utopijos, 
vienas mus perkelia į praeitį, kitas - į at
eitį, bet iš tikrųjų juk abu kalba apie da
bartį hiperbolizuotai, sutirštintai).

Pjesėje kultūrinė tautos atmintis per
rašoma, maištingai sugrįžtama į praeitį, 
atveriant tautos psichikos erdvei galimo 
atnaujinimo formas. Pasakojama taip, 
kaip pasakojame draugams savo giminės 
istoriją, su meile ir pasididžiavimu, bet 
be patoso išrinkdami garsiausius gimi
nės žmones, ir kartu su ironija, nes jau 
žinome, kaip jiems baigėsi jų didvyriškos 
avantiūros. Pasakoti ir klausyti įdomiau
sia, smagiausia apie tuos, kurie tarsi ne
telpa į standartus, suardo tvarką.

Istorinė, literatūrinė, kultūrinė atmin
tis perrašoma. O tai jau maištas. Mes ne
galim e sugrįžti į praeitį. Laiko mašina dar 
literatūros galioje. Maištas - ne tik todėl, 
kad peržengiamos laiko ribos. Maištas ir 
kaip sumaišymas, persipynimas, mišru- 
mas. Pjesė, perkelianti šurmulį į žodžius, 
daugelio kultūrinių balsų persipynimą, 
perdirbimą, kartojimą. Natūralu, kad kai 
jų tiek daug, ne visus išgirsti iš karto.

Tarpukario Lietuva tokia pat nepa
žįstama kaip Madagaskaras, tolima lai
ko, erdvės, suvokimo, pažinimo prasme. 
Pjesės pavadinimas atkreipia dėmesį į 
tai, kad kiekviena karta gyvena vis kitoje 
šalyje, vis kitoje Lietuvoje, ne tik kitame 
laike, bet kitoje teritorijoje. Ivaškevičiaus 
tekstai iškelia į paviršių įvairią ir gausią 
perkėlimo, „išvietinimo“ patirtį lietuvių 
kultūroje, parodo, kiek daug tų nežino
mos, „naujos“ žemės etapų perėjo Lietu
va (Žali, Malyš).

Kita vertus, pats užrašymo, perkėlimo 
į popierių aktas, veiksmas, - tai „įvietini- 
mas“, o ypač pjesės, kaip vaidinimo, pa
statymo scenoje, perkėlimo į sceną, mo
mentas - reteritorizuoja, suteikia saugią 
vietą, namus.

Pjesės tekstas išduoda šią „apvaidi- 
nimo“, pripažinimo de facto strategiją..

Savo tekstuose Ivaškevičius pasakoja, už
rašo traumines, kontraversiškai vertina
mas Lietuvos kultūros, istorijos patirtis. 
Ir jų užrašymas dažnai yra erzinantis, ne
rimastingas, maištingas.

Nors Pokštas Madagaskarą pervardi
na Skarotąja Lietuva, Ivaškevičius pjesę 
pavadina Madagaskaru. Lietuva neišsikė
lė į Madagaskarą, tačiau tarpukario Lie
tuvą galime matyti ir kaip salą Lietuvos 
istorijoje. Tarpinė, turinti griežtas ribas, 
išskirtinė tarpukario Lietuvos padėtis.

Šalies pavadinimo Skarotoji Lietuva 
sudarymas atkartoja Lietuvos istoriją. Tai 
taip pat nuoroda į skarotąją eglę, Eglės 
žalčių karalienės mitą ir pasaką, jos per
kėlimą į Salomėjos Nėries poemą, ir Salę, 
kurios prototipu yra Salomėja Nėris.

Pjesės kalba - tai pirmas stipriai pa
traukiantis, paveikiantis ir atkreipiantis 
dėmesį dalykas. Tai pažįstama ir jau ne
bevartojama kalba. Iš pirmo žvilgsnio 
regis atrasta, išrasta, sukurta. Vis dėlto 
pasirodo, kad tai daugiau adaptuota, iš
versta, ano meto raštuose sutinkama kal
ba. Pokštas kalba savo prototipo K.Pakš- 
to kalba, Salė - S.Nėries eilėraščių kalba. 
Kąlba iš savo raštų.

Pjesės tekste literatūra reflektuoja (at
spindi ir permąsto, perrašo) save pačią: 
tekstus (eilėraščiai, poemos, romanai), 
literatūrinius veikėjus (Veronika, Liu
das Vasaris), poetus (S.Nėris, Dainius, 
Milašius), žanrus (utopija, robinzonada, 
negyvenamosios salos literatūra), pačią 
kalbą (Salė tuo pat metu rašo ir skaito, 
patys veikėjai reflektuoja savo kalbą). Tas 
pat žodis ar jo ištarimas, frazė skirtingų 
veikėjų lūpose įgauna skirtingas reikš
mes. Tai daugiabalsis, persipynęs, hiper- 
tekstualus kalbėjimas. O patys įdomiausi 
dalykai pjesės kalboje vyksta tarp neati
tikimų.

Kalbos, literatūros svarba pjesėje 
pabrėžta visais įmanomais būdais: pa
grindiniai veikėjai literatai arba oratoriai 
abiem atvejais pabrėžiama retorikos svar
ba, kalbos įtikinamųjų galių reikšmė.

Kalba Ivaškevičiaus pjesėje deterito- 
rizuota, perkelta iš daugelio kitų kultū
rinių, literatūrinių diskursų. Kalbos de- 
teritorizacija - tai vienas iš bruožų, kurį 
Deleuze’as ir Guattari priskiria mažumos 
literatūrai. Kiti du mažumos literatūros 
bruožai taip pat atpažįstami pjesėje: vis
kas čia politizuota (pvz., Salės meilės pa
ieškos keliai, meilė idėjai/tautai vs. meilė 
moteriai/žmogui/vyrui; pjesės pabaigoje 
Salė ir Pokštas tarsi pasikeičia vietomis, 
Salės meilė antžmogiui Josifui keičia jos 
viduje meilę Pokštui, o Pokštas apgai
lestauja dėl to, kad Salė nepabučiavo jo 
anksčiau, kai jam rūpėjo ne moters, o 
tautos meilė) ir matuojama kolektyvine 
verte (tai apie mus, apie tautą).

Filosofui L. Donskiui įteikta S. Šalkauskio premija
Filosofui, VDU profesoriui ir LTV laidos 
„Be pykčio“ vedėjui Leonidui Donskiui 
paskirta filosofo ir visuomenės veikėjo 
Stasio Šalkauskio premija. Kasmetinė 
premija įteikta gegužės 16 d. Šiauliuo
se, minint 119-ąsias S.Šalkauskio gimi
mo metines. Tądien Šiaulių universitete 
vyko konferencija „S.Šalkauskis ir Lietu
vos politika“.

S.Šalkauskio premiją 1991 metais 
įsteigė Lietuvos kultūros fondo Šiaulių 
krašto taryba. Ši premija skiriama kas 
dvejus metus už tautos kultūros, meno, 
mokslo bei filosofinės minties ugdymą ir 
turtinimą. Pernai premijos laureatu pa
skelbtas prezidentas Valdas Adamkus. 
Šiemetinį premijos laureatą pasveikino

„Perkėlimas" - tai žmonių atskyri
mas nuo jų gimtosios kultūros arba fiziš
kai išvietinant, perkeliant gyventi į kitą 
vietą (pabėgėliai, imigrantai, egziliai ar 
ekspatriantai), arba kolonizuojantis sve
timos kultūros „uždėjimas“. Įdomu, kaip 
šie du - fizinis ir kolonizuojantis - per
kėlimai susiduria tekste. Pokšto siūloma 
planinė masinė emigracija - tai keistas 
perkėlimas; nors fiziškai perkeliami lie
tuviai, tačiau jo planuose jie neatskiriami 
nuo savo kultūros; tai jie taptų tais, kurie 
„uždeda“ savo kultūrą madagaskariams, 
sukurtų savo koloniją juos kolonizuoda
mi. Pokšto kreipimesi į madagaskarius 
išryškėja visi kolonizacijos, okupacijos 
aspektai - kuriuos patyrė ir pati Lietuva 
Lietuvos teritorijoje - vardų pakeitimas, 
ne fizinis perkėlimas ar išvietinimas, bet 
svetimos kultūros uždėjimas.

Pokšto vizijoje tautiškumas kartu 
susijęs ir su pačia žeme, teritorija, vieta, 
klimatu, ir tarsi paneigiamas pačiu siūly
mu išsikelti, pakeisti vietą tam, kad būtų 
išlaikytas tautiškumas, tarsi perbraukiant 
vietos svarbą.

Toks Pokšto siūlomas - galbūt ne 
visai planinis ar ne visai masinis - emig
ravimas faktiškai įvyko po karo. Ir kaip 
sako Vytauto V. Landsbergio „Rudnosiu- 
ko istorijų“ pasakotojas, kas gali teigti, 
kad tas masinis emigravimas nebuvo pa
veiktas šios pakštiškos idėjos, o ne kurios 
nors kitos.

Skaitant Ivaškevičiaus tekstus, labai 
dažnai jaučiama: jie parašyti taip, kad juos 
gali skaityti ir užsienietis. Išversta kultūra, 
bet turbūt neišverčiama pjesė. Kultūriniai 
kodai, kurie atpažįstami tik lietuvių litera
tūrą žinančiam.

Kultūrinio išvertimo aktas pjesėje. 
Vertimas, prisiminus Walterio Benjami
no amforos įvaizdį, vietoj to, kad darytų 
save panašų į originalo prasmę, privalo su 
meile ir detaliai sukurti save pagal origi
nalo prasmę, padaryti ir originalą, ir ver
timą abu atpažįstamus kaip sudaužytos 
didesnės kalbos fragmentus, lygiai kaip 
fragmentai yra indo sudaužytos dalys. 
„Madagaskaras“ - pavykęs vertimas, nes 
sugebame atpažinti ir kultūrą, kuri išvers
ta, kuri jau tapusi svetima ir nepažįstama, 
ir dabartinę kultūrą.

Kodėl Madagaskaras šiandien? Ar ne
atspindi jis ir šiandieninio masinio, rodos, 
planinio (iš ministerių lūpų sklindančio) 
jaunų rinktinių, pajėgiausių ir gražiausių 
lietuvių emigravimo? Kai visi daktarai iš
važiuos (į Čikagos ligoninės priimamąjį), 
gal tik literatūra mus ir tegydys.

Ir baigsiu šūkiu, kuris radosi galvoje, 
perskaičius tokią oratorių kalbų kupiną 
pjesę: Tik literatūros galios nepramatantis 
(lingvistas, oratorius) gali teigti, kad lietu
vių kalba po penkiasdešimties metų išnyks.

taip pat šios premijos laureatas arkivys
kupas Sigitas Tamkevičius.

Po iškilmingo 2005-ųjų S. Šalkauskio 
premijos įteikimo L. Donskiui iškilmių 
dalyviai aplankė 1941 metų gruodį mi
rusio S.Šalkauskio kapą senosiose Talšos 
kapinėse, dalyvavo šv. mišiose Šiaulių 
katedroje.

Vienas iš lietuvių filosofijos termini
jos, krikščioniško ugdymo sistemos kūrė
jų, pedagogas, filosofas S. Šalkauskis savo 
darbuose kalbėjo apie tikėjimo ir žinojimo 
harmoniją, studijose „Kultūros filosofijos 
metmens“, „Lietuvių tauta ir jos ugdy
mas“ išdėstė teologiniu antropologizmu 
grįstą idealistinę visuomenės teoriją.

Akiračių inf.

akiračiai

2005 m. gegužės mėn. / nr. 5 (369) 13

13



POKALBIS

Nepriklausomybė - daugiau išbandymas negu teisė
ak

ira
či

ai

■ Mažos tautos pabrėžia savo mora
linę teisę į nepriklausomybę, tačiau 
tarptautiniuose santykiuose mora
lumo dažnai nepaisoma, o nepri
klausomybę pirmiausia reikia suvokti 
kaip išmėginimą, ne tik kaip teisę. 
Taip Eltai tvirtino lietuvių-šveicarų 
kilmės JAV istorikas, vienas žymiau
sių Lietuvos XX a. istorijos tyrinėtojų 
Alfredas Erichas Senas (Alfred 
Erich Senn).

Istoriko tėvas - šveicarų kalbininkas 
Alfredas Senas - į Lietuvą atvyko 1921 
metais. Čia kito Lietuvai pasišventusio 
šveicarų mokslininko - Juozo Ereto (Jo
seph Ehret) kvietimu jis tapo 1920 m. 
įsteigtos Lietuvos telegramų agentūros 
(Eltos) referentu (J. Eretas buvo pirma
sis Eltos vadovas).

A. Senas Lietuvoje sukūrė šeimą, 
kurioje, kaip Eltai pasakojo jo sūnus is
torikas A. E. Senas, ir pasitraukus vėliau 
į JAV buvo kalbamasi lietuviškai. „Tėvai 
man suteikė tuos pagrindus, ant kurių 
subrendo mano domėjimasis Lietuvos 
istorija“, - sakė Vytauto Didžiojo uni
versitete šiuo metu dėstantis profeso
rius A. E. Senas.
- Jūsų nuopelnai Lietuvos XX a. isto
rijos tyrinėjimams, daugelio istorikų 
vertinimu, - nelygstami, o gyvenimo 
aplinkybės, turint galvoje ir Jūsų tėvų 
praeitį, - nepaprastai įdomios. Savo 
pirmųjų mokslinę studijų apie Lietu- 
vų - „Lietuvos valstybės atkūrimas“ 
(The Emergence of Modern Lithuania, 
New York, 1959) - dedikavote tėvams. 
Kokių įtaka motinos kilmė, tėvo gyve
nimas Lietuvoje padarė Jums kaip isto
rikui?

- Į šį klausimą labai sunku atsaky
ti - net nežinau, nuo ko pradėti. Mano 
tėvai tarpusavyje kalbėdavosi lietuviš
kai, tad ir aš užaugau su šia kalba. Dar 
augdamas turėjau galimybę susipažinti 
su daugeliu žymių Lietuvos žmonių. 
Pavyzdžiui, Vincas Krėvė-Mickevičius 
buvo mano tėvų bičiulis, mane išmokęs 
rusų kalbos, o kitas jų draugas - Anta
nas Salys išmokė mane lenkų kalbos.

Turėdamas tokį patį vardą, kaip ir 
mano tėvo, žinoma, neturiu galvoje 
savo antrojo vardo - Erichas, lengviau 
susipažindavau su man padėti galėju
siais lietuviais. Kaip savo tėvo sūnus

buvau lyg ir žinomas žmogus. Apskritai 
tėvai man suteikė tuos pagrindus, ant 
kurių subrendo mano domėjimasis Lie
tuvos istorija.
- Kurie Lietuvos istorijos aspektai su
domino Jus labiausiai?

- Pirmasis Lietuvos nepriklausomy
bės dešimtmetis. Tai buvo sunkūs vals
tybės gyvenimo laikai. Šiuo tarpsniu 
Lietuvoje gyveno mano tėvas, ir tai taip

§ pat padėjo man apsispręsti pasirenkant 
Jį studijų temą. Mane domino politinė 

minėtojo periodo istorija ir pirmiau- 
S šia - lietuvių konfliktas su lenkais.
5
;g - Nepriklausomos Lietuvos atsiradimų, 
JS pasak Jūsų, pirmiausia lėmė tarptauti- 

niai veiksniai. Teigiate, jog pačių lietu- 
■g vių nuopelnai neturėtų būti pervertiną
jį mi. Rašote: „Nė viena nauja valstybė, 
> ypač tokia maža kaip Lietuva, nega

lėjo atsirasti be pagalbos iš užsienio... 
Lietuva neatrėmė Lenkijos, Rusijos ir 
Vokietijos vien savo rankomis, kaip no
rėtų savo skaitytojus įtikinti kai kurie 
autoriai... Lemiama Lietuvos tautinės 
valstybės įkūrimo aplinkybė buvo tita
niška kova dėl valdžios Rytų Europoje 
1918-1920 metais...“. Kaip Lietuvoje 
buvo reaguojama į šių Jūsų pozicijų po 
1990-ųjų?

- Cituojate mano daktarinę diser
taciją, kurią parašiau beveik prieš 50 
metų. Šiandien laikausi tos pačios isto
rinių įvykių interpretacijos, nors galbūt 
šiek tiek keisčiau kai kurias formuluo
tes.

Neteko girdėti apie ypatingai griež
tas reakcijas į šią mano poziciją po 
1990-ųjų. Nors iš tikro sulaukiau kriti
kos dėl Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo interpretacijos, kurios laikausi 
ir kuri iš esmės atitinka mano ankstesnę 
poziciją.
- Lietuvių išeivija Amerikoje Jūsų kny
gos pasirodymų sutiko ne itin šiltai. 
Kaip rašo knygos lietuviškojo vertimo 
autorius istorikas Alfonsas Eidintas, 
išeivijai buvo sunku susitaikyti su tuo, 
kad neigėte tautininkų koncepcijų, jog 
tik patys lietuviai 1918 m. išsikovojo 
nepriklausomybę. Nepatiko ir Jūsų tvir
tinimas, kad lietuvių argumentai ginče 
su lenkais dėl Vilniaus buvę labai silp
ni. Ar šis nepritarimas Jums jaučiamas 
tarp dabartinės Lietuvos intelektualų?

- Vilnius, man regis, buvo gerokai 
sulietuvintas po Stalino mirties ir ypač 
septintajame dešimtmetyje. Kai 1960- 
aisiais pirmą kartą lankiausi Vilniuje, 
pastebėjau, kad daugelyje vietų esu pri
verstas kalbėtis rusiškai, užuot bendra
vęs lietuviškai. Pamenu, vaikščiodamas 
parke prie Katedros sekmadienio vaka
rą pokalbius rusų kalba girdėdavau daž
niau nei lietuvių. O kai antrąkart buvau 
Vilniuje 1970-aisiais, atkreipiau dėmesį, 
jog kur kas daugiau žmonių kalbėjo lie
tuviškai. Šiuo atžvilgiu, sakyčiau, mano 
požiūris į istorines pretenzijas į Vilnių 
dabar nebe tiek susijęs su aktualijomis 
ir yra daugiau akademinio pobūdžio.
- Tačiau iš Jūsų akademinių studijų 
lyg ir peršasi išvada, kad teisūs dėl Vil
niaus nebuvo nei lietuviai, nei lenkai. 
Jei taip, tai kur buvo lietuvių argumen
tų silpnybė?

- Pirmiausia noriu pažymėti, kad 
man labiau rūpi ginčytino regiono gy

ventojai negu istorinės pretenzijos. 
Antra vertus, man kelia siaubą mintis 
apie priverstinius masinius gyventojų 
perkėlimus.

Laikydamasis šių dviejų nuostatų, 
Vilnių mačiau kaip daugiatautį miestą, 
kurio gyventojams teko kęsti kančias, 
bent jau kurį laiką, susidūrus tarpusa
vyje besivaržiusioms tautinėms vals
tybėms. Vilnius istoriškai buvo susi
formavęs kaip centras kelių kultūrų, 
vėliau pradėjusių varžytis dėl išskirtinės 
šio miesto kontrolės. Tačiau gyventojų 
sudėtis keičiasi, ištisos kartos išmiršta, 
naujos kartos ateina į sceną, žmonės 
atsikrausto ir išsikrausto. Vilnius da
bar - lietuviškas miestas.
- Rašėte galįs pritarti minčiai, kad jei 
lietuviai nebūtų turėję Vilniaus proble
mos, kursčiusios antilenkiškus jausmus, 
jie būtų radę kitų pretekstų nesantaikai 
su lenkais. Kodėl priešiškumas lenkams 
buvo, Jūsų manymu, toks gajus net ne
paisant Vilniaus problemos? Ar šian
dien esama jo atgarsių?

- Be geopolitinės kovos dėl Vil
niaus, tarp lenkų ir lietuvių būta didelių 
socialinių, ekonominių bei kultūrinių 
konfliktų. Mano tėvas prisidėjo prie 
lietuvių kalbos vystymosi trečiajame 
dešimtmetyje, kai filologai turėjo kurti 
pažangesnį žodyną ekonomikos, che
mijos, net verslo dalykams svarstyti. 
Lietuviams reikėjo erdvės ir laisvės, kad 
galėtų modernizuoti savo gyvenimą ir 
kultūrą. Kad pasiektų šio tikslo, jie tu
rėjo išsivaduoti iš buvimo lenkų šešėlyje 
padėties.
- Kaip nesantaika su lenkais tarpuka
riu prisidėjo prie Lietuvos užgrobimo 
1939-1940 metais ir valstybės paverti
mo dešimtmečiams sovietų valda?

- Rusiškai tariant, „každaja sobaka 
znajet“ (kiekvienam aišku - ELTA), jog 
Sovietų Sąjunga išnaudojo Vilnių kaip 
jauką, kad įtikintų lietuvius priimti dvi
šalės pagalbos paktą 1939 metų spalį. To 
meto pasakyme - „Vilnius mūsų, o mes 
rusų“ šiuo atžvilgiu būta daug tiesos.
- Ar galima tvirtinti, jog tarpukario 
Lietuvos politikai būdingas netoliare
giškas „flirtas“ su bolševikų Rusija ir 
kad valdžia galiausiai „prisiflirtavo“, 
bejėgiškai įsileidusi į Lietuvų okupan
tus 1939 ir 1940 metais?

- Lietuvos pasiuntinys ir įgaliotasis 
ministras Vokietijai trečiajame dešimt
metyje Vaclovas Sidzikauskas kartą man 
sakė, jog yra Maskvos-Berlyno-Kauno 
trikampis. Kai studijuodamas to laiko
tarpio istoriją atidžiau pažvelgiau į že
mėlapį, pamačiau, kad iš šių trijų taškų 
sudaryta geometrinė figūra labiau pri
mena tarp Maskvos ir Berlyno per Kau
ną nusidriekusią tiesę nei trikampį.

Trečiajame dešimtmetyje pagrindi
niu savo priešu Lietuva laikė Lenkiją ir 
vienijosi su Versalio sutarties autorėms 
priešiškomis jėgomis - Vokietija ir So
vietų Sąjunga. 1939-aisiais Vokietija ir 
Sovietų Sąjunga okupavo Lenkiją bei 
atvėrė kelią į Lietuvos valstybės sunai
kinimą.
- Ar Lietuva turėjo užsienio politikos 
alternatyvų, kuri būtų leidusi išvengti 
sovietų gniaužtų?

- Nebent susivienyti su vokiečiais 
ir pulti Vilnių. Kazys Škirpa (Lietuvos 

pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Vo
kietijai ketvirtojo dešimtmečio pabai
goje - ELTA) Berlyne pasisakė už tokį 
sprendimą, bet Lietuvos vyriausybė taip 
nepasielgė, išlaikydama neutralumą.
- Rusijos istorikas Jurijus Afanasjevas 
tvirtina, kad šioje valstybėje reabili
tuojamas stalinizmas. Pasak J. Afa- 
nasjevo, dabartinėje Rusijoje nesama 
tikros demokratijos - yra tik demokra
tinių institucijų muliažai. Kaip apibū
dintumėte šios valstybės raidų po SSRS 
subyrėjimo?

- Tai - sudėtingas klausimas. Čia ir 
dabar į jį gilintis nenorėčiau.
- Nepriklausomybę atkūrusiai demok
ratinei Lietuvai sukako penkiolika 
metų. Ar perspektyvos išsaugoti nepri
klausomybę dabar yra daug geresnės 
nei praėjus tokiam pačiam pirmosios 
nepriklausomybės tarpsniui? Kokios 
grėsmės išlieka? Ar esama naujų?

- Visada sakiau, kad, kai vadovau
jamasi tautos apsisprendimo principu, 
nepriklausomybė yra daugiau išban
dymas negu teisė. Mažoms valstybėms 
ypač būdinga pabrėžti savo moralinę 
teisę į nepriklausomybę. Savo ruožtu 
tarptautiniuose santykiuose moralumo 
dažnai nėra.

Svarbiausias nepriklausomybės iš
bandymas - tai visuomenės vidaus 
telkiantysis ryšys, pilietinės savimonės 
brendimas ir, sakyčiau, nuo valdžios 
nepriklausomos vidaus struktūros vys
tymasis. Didžiausioji Lietuvos silpnybė 
1940 metais - tai, kad joje nebuvo pi
lietinės visuomenės. Antano Smetonos 
režimas užkirto kelią nuo valdžios ne
priklausomos vidaus struktūros raidai. 
Ir nebuvo pasipriešinti galėjusios pilie
tinės visuomenės, kai, pasak Mykolo 
Remerio, sovietų valdžia pasinaudojo 
A. Smetonos konstitucija savo tikslais.

Mano manymu, tęstinis valdžios pa
reigūnų nekontroliuojamos pilietinės 
visuomenės vystymasis - svarbiausias 
dabarties uždavinys Lietuvai.
- Pusę amžiaus nebūta politinių gali
mybių brandinti visuomenės pilietinės 
savimonės, kurių laikote esmine nepri
klausomybės sųlyga. Ar dabar ši savi
monė pasiekė tų brandos pakopų, kai 
nepriklausomybė suvokiama, tariant 
Jūsų žodžiais, pirmiausia kaip išban
dymas, ne tik kaip teisė?

- Manau, egzistuoja pilietinės savi
monės poreikis, ir jos brendimas - bes
itęsiantis išbandymas. Pilietinė savi
monė turi bręsti toliau, kad atlaikytų 
būsimus išmėginimus. Sunku būtų kal
bėti apie kokią nors šio tęstinio proceso 
pakopą. Šiuo metu reikia būti tinkamai 
pasirengusiems tiems išbandymams, 
kurie laukia Lietuvos su jos dabartine 
vieta Europos ir viso pasaulio tvarkos 
atžvilgiu.

Norėčiau pažymėti, jog Lietuvos 
priėmimas į Europos Sąjungą - tai žen
klas, kad kitos šalys vertina Lietuvą kaip 
valstybę, įrodžiusią savo nepriklausomą 
tapatybę ir teisę į valstybingumą.
- Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi Vladimiras LAUČIUS
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TEMA

Paskutinieji iš Lietuvos 
ir mūsų literatūros kanonas
Atkelta iš 11 psl.
simpatizuojama pozityviai visuomeninei 
veiklai ar tam tikram idealistiniam sce
narijui, susitelkiant „prie Knygos, kaip 
humanitarinio darbo, prasmės“ (p. 102).

Tame pačiame straipsnyje Kondroto 
ir vėlesnių rašytojų kūrybiniai ieškojimai 
siejami su sovietmečiu dėl politinės kon
junktūros pradėtų versti Lotynų Ameri
kos, Ispanijos autorių įtaka. Sunku būtų 
atsakyti, ar tai buvo tiesioginė įtaka, ar 
simultaniški procesai, tačiau galima su
abejoti, ar ši sąsaja nėra paveldėta iš so
vietinių laikų, kai Kondrotui emigravus 
jis buvo menkinamas, kalbant, kad tai 
neoriginalus rašytojas, o tik G. Garcla 
Marųuezo epigonas. Dabartiniai litera
tūrologai, regis, Kondroto talentą irgi 
nelabai linkę pripažinti, ir jis minimas 
kaip kontekstinis autorius, tarkim, kal
bant apie Jurgos Ivanauskaitės kūrybą. 
Audinga Peluritytė straipsnyje „Jauniau
sieji lietuvių prozininkai“ rašo: To meto 
lietuvių literatūroje dominavo tradicinė 
proza (...), stigo jaunatviškos mąstyse
nos, netikėtinesnės formos kūrinių (įdo
mesnes noveles publikavo S.T. Kondro- 
tas, Gavelis), ypač jaunimui, (p.210)

Tiesą sakant, S.T. Kondrotas publi
kavo ne tik įdomesnes noveles jaunimui, 
bet ir intelektualius, netradicinio pasa
kojimo romanus, kurie anuomet buvo 
kritikuojami būtent už tai, už ką dabarti
niai jaunieji giriami. Ryškėja tendencija 
galvoti, kad kūrybinė laisvė (ypač sąly
giškumas, erotika) atsiranda lietuvių lite
ratūroje po Nepriklausomybės atkūrimo 
ir jos dėka, o tai, kad sovietmečiu būta 
dvasiškai ir kūrybiškai nepriklausomų 
žmonių, dažnai nematoma, jų atradimus 
nukeliant keliasdešimt metų į priekį ir 
atiduodant kitiems. Tai tinka ne tik S.T. 
Kondrotui, bet ir I. Merui.

Knygoje Naujausioji lietuvių literatū
ra I. Meras apskritai beveik neminimas. 
Nutylimas rinkinys Apverstas pasaulis, 
išleistas 1995 m. Čikagoje ir 1996 m. 
apdovanotas JAV lietuvių rašytojų drau
gijos premija. Marcelijaus Martinaičio 
straipsnyje „Dešimtmečių sąvartoje" 
kalbama apie septintojo dešimtmečio at
mosferą ir tuo metu į literatūrą atėjusią 
kartą, bet 1934 m. gimusio I. Mero ten 
nėra. Kodėl? Gal iš dalies dėl to, kad Me
ras nedalyvavo toje uždaroje, gana spe
cifinėje meninėje bohemoje, kuri, Mar
tinaičio nuomone, „suvaidino nemenką 
vaidmenį literatūroj e“ (p. 14). O gal Merą 
jo bendraamžis paprasčiausiai užmiršo, 
nes iš tiesų yra įprasta kalbant apie tą lai
kotarpį apsieiti be Mero - sovietinis trin
tukas ištrindavo nepriimtinus rašytojus 
ne tik iš oficialios literatūros istorijos, 
bet, deja, ir iš atminties. Kiek keisčiau, 
kad Merą užmiršta ir Tutlytė, aptardama 
1970-81-ųjų „laiko kontūrą“ ir vardin
dama to meto emigrantus, tarp kurių ji 
mini tėvą ir sūnų Bražinskus, jūrininką 
Simą Kudirką - žmones, nieko bendra 
su lietuvių literatūra neturėjusius. Gal 
visa emigracija į Izraelį vertinama kaip 
kažkas perdėm specifiško? Knygoje Nau
jausioji lietuvių literatūra Mero pavardė 
atsiranda tik vieną kartą - pristatant 
Marko Zingerio kūrybą Bukelienės, Pe- 
luritytės, Tamošaičio parašytame straips
nyje 1950-ųjų kartos prozininkai: Kaip ir 
vyresnės kartos kūrėjai Grigorijus Kano
vičius ar Icchokas Meras, savo kūriniuose 
jis [Markas Zingeris - L.M.] eksploatuoja 
karo ir pokario temas, prisiliesdamas prie 

savo kartos gyvenimo įvykių, (p. 141)
Ar minėti rašytojai tikrai eksploatuoja 

tam tikras temas, jau būtų kitos diskusi
jos klausimas, šiuo atveju svarbu kas kita 
- bandymas fiksuojant naują lietuvių lite
ratūrologuos tendenciją sieti žydų auto
rius būtinai su žydiška tradicija, nepaisant 
akivaizdaus rašytojų skirtingumo.

Ši tendencija išlieka ir vidurinių mo
kyklų programoje. 12 klasės lietuvių lite
ratūros programoje7, patvirtintoje 2002 
metais, kontekstui skirtoje dalyje yra to
kia keista potemė Žydų autorių kūryba, 
įsiterpusi tarp B. Sruogos Dievų miško ir 
Tremties, rezistencijos, egzodo literatūros. 
Iš formuluotės „žydų autorių kūryba“ 
nėra aišku, kas turima omenyje, tačiau 
atsakymas randamas už programą at

sakomybę prisiėmusios profesorės Van
dos Zaborskaitės knygelėje mokykloms 
Trumpa lietuvių literatūros istorija (II 
dalis). Ten lietuvių proza pristatoma taip: 
iš pradžių pagal žanrus - stambioji pro
za, apysaka ir novelė, paskui pagal lytinį 
požymį - „moterų proza“, ir galiausiai 
pagal tautinį kriterijų - žydų autoriai8. 
Skyrelyje Žydų autoriai vėl randame su
poruotus du visai skirtingus rašytojus 
Icchoką Merą ir Grigorijų Kanovičių, 
kurių vienintelis bendras bruožas yra jų 
tautybė. Tikriausiai Zaborskaitės intenci
jos buvo kilnios ir politiškai korektiškos, 
bet sunku nesutikti ir su Leonido Dons- 
kio mintimi, kad „politiškai korektiškas 
žmonių rūšiavimas dažniausiai yra tie
siog apverstas rasizmas“ ar apversta „pa- 
triarchalijos logika“.9 Tiesiog neįmano
ma įsivaizduoti rusų literatūroje skyrelio 
„TBopuecTBO eBpeucKux nucaTeneu“, į 
kurį būtų perkelti Mandelštamas, Paster
nakas ir kiti rusų literatūros klasikai.

Įdomu, kad Kanovičius, nors ir rašan
tis rusiškai, yra be diskusijų priimamas 
į lietuvių literatūrą, laikomas saviškiu. 
Trumpoje Lietuvių literatūros istorijoje 
sakoma:

„...čia gyveno ir kūrė, buvo aktyvus 
Sąjūdžio veikėjas. 1993 metais išvyko 
į Izraelį, dažnai apsilanko Lietuvoje“ 
(p.99). Kalbant apie kūrybą, pabrėžia
mas artimumas lietuviškam kanonui: 
„proza susijusi su lietuviško romano 
tradicija ir jos modernizacija“, (p. 99), o 
Naujausioje lietuvių literatūroje ji dirbti

nai lituanizuojama teigiant, kad „Skai
tant Kanovičiaus prozą įmanu užmiršti, 
jog ji rašyta ne lietuvių kalba. (...) versta 
ne kalba, o stilius, išlaikant jo dvasią ir 
spalvas“. Neabejoju, kad Kanovičius pri
klauso Lietuvos kultūrai, tačiau manau, 
kad nereikėtų apriboti šio daugiasluoks
nio rašytojo kūrybos lietuviškais rėme
liais - skirtingų tradicijų sampyna yra 
menininko privalumas, o ne trūkumas. 
Rimti tyrinėjimai (jų, deja, kol kas nėra) 
greičiausiai atidengtų daug platesnį ir gi
lesnį Kanovičiaus kūrybos podirvį, susi
jusį ir su rusų literatūra, ir su jidiš kalba 
rašyta žydų litvakų tradicija, kuri tikrai 
nėra tinkamai integruota į Lietuvos kul
tūros savimonę.

Iš aptariamų trijų sovietmečio rašy

tojų emigrantų tik Tomas Venclova yra 
įsitvirtinęs mokyklose: ir ankstesniuose 
Daujotytės, Bukelienės vadovėliuose, 
ir naujausioje programoje. Pastarojoje 
Venclova siejamas su lingvistinės poe
zijos atradimais ir nesiūloma atkreipti 
papildomo dėmesio į istorinį kontekstą 
bei išskirtinę Venclovos laikyseną soviet
mečiu ar išeivijoje. Tačiau realybėje šios 
programos nuostatos nebūna laikomasi, 
ir tai turbūt teisinga. Sudėtinga, inter- 
tekstuali lingvistinė poezija yra sunkiai 
suprantama ne tik mokiniams, bet ir 
mokytojams, todėl dažniausiai būna pa
sirenkami tie Venclovos eilėraščiai, ku
riuose ryškesnė egzilio tema ir istorinės 
nuorodos, o ne „kultūrų kontekstas“ ar 
„eksperimentavimas su kalba“.

Nei ankstesnėse, nei dabartinėje 
programoje nėra Kondroto, ir vėl at
sakymo galime ieškoti V. Zaborskaitės 
tekstuose, šį kartą knygoje Tarp istorijos 
ir dabarties: Man neįdomi proza, kurio
je dominuoja „padarymo“, konstravimo 
momentai, kuri yra daugiau racionali 
struktūra negu žmogaus gyvenimo raiš
ka (dėl to nepatinka L Mero „Striptizas“, 
S.T. Kondroto proza). Toks požiūris kai 
kam, pavyzdžiui, išeivijos akademinei 
kritikai, atrodo senoviškas ir provincia
lus, bet aš jo vis tiek laikausi.10

Žinoma, profesorės nuomonę ir jos 
autentišką, gyvenimu paliudytą poziciją 
būtina gerbti ir su ja skaitytis, tačiau kai 
ši nuomonė tampa susijusi su tam tik
romis galios struktūromis ir tampa tarsi 

privaloma daugeliui - kyla problemų. Ši 
kritika nukreipta ne į profesorės Zabors
kaitės ginamas vertybes, juolab ne į jos 
asmenį, bet į pačią situaciją, kai nėra ku
riamos alternatyvios programos, kurios 
susirungtų tarp savęs viešųjų diskusijų 
erdvėje. Kaip teigia pati profesorė: mums 
visados trūko ir dabar tebetrūksta ne tik 
intelektualinės kultūros, bet paprasto ra
cionalumo, net racionalizmo. Emociniai, 
iracionalūs ir racionalūs pradai mumyse 
nėra išbalansuoti. (...) Nėra įpročio ir ge
bėjimo siekti informacijos visapusišku
mo, ją adekvačiai priimti, kritiškai įver
tinti. Esama daug uždarų grupių, kuriose 
laikomasi tam tikrų požiūrių ir nuomo
nių, neieškant kontakto su kitomis to pa
ties siekiančiomis grupėmis; užuot ieš
kojus jungčių ieškoma konfrontacijos11.

Racionalus požiūris (gal tiksliau - 
požiūriai) ir tam tikrų nuostatų atsisaky
mas, nuolatinė diskusija yra būtini veiks
niai plečiant lietuvių literatūros kanoną, 
ypač apmąstant sovietmečio laikų kūry
bą bei susiduriant su naujais iššūkiais.

Kol kas į mūsų kritikos lauką beveik ne
patenka tie autoriai, kurie rašo angliškai, 
tarkim, Antanas Šileika, Al Žolynas ar 
Irena Mačiulytė-Guilford, 2003 m. iš
leidusi knygą Lietuvoje. O tokių žmonių 
vis daugės, nes emigracija tęsiasi ir lietu
vių diasporos užsienio kraštuose nuolat 
gausėja. Ar tų žmonių lietuviškai (o gal 
ir kitomis kalbomis) rašomą literatūrą 
laikysime sava, ar atsiribosime nuo jos, 
kaip išpažįstančios kitas vertybes, jau 
priklausys nuo mūsų atvirumo ir nu
siteikimo, ką laikyti paskutiniaisiais iš 
Lietuvos.

1 Liūtas Mockūnas, Paskutinieji iš Lietuvos, in Lie
tuvių egzodo literatūra.1945-1990, Vilnius: Vaga, 
1997, p.690-700.

2 Su kanonu yra susijusi ir Lietuvių literatūros en
ciklopedija, Vilnius: LLTI, 2001, tačiau enciklo- 
pediškai neutralus Mero, Venclovos ir Kondroto 
pristatymas šiame leidinyje įdomesnės medžia
gos diskusijai nepateikia.

3 Naujausioji lietuvių literatūra /1988-2002/, Vil
nius: Alma littera, 2003.

4 Albertas Zalatorius, Perspektyvų skirtumai, in 
Zalatorius, Literatūra ir laisvė, Vilnius: Baltos 
lankos, 1998, p. 395.

5 Algirdas Landsbergis, Icchoko Mero ‘Apverstas 
pasaulis’, in Draugas, nr. 205 (35), 1996 m. spa
lio 19 d.

6 Tomas Venclova, Rusai ir lietuviai, in Venclova, 
Vilties formos, Vilnius: Lietuvių rašytojų sąjun
gos leidykla, 1991, p. 155.

7 Zr. http://www.pedagogika.lt/bps/lietuviu.doc
8 Vanda Zaborskaitė, Trumpa lietuvių literatūros 

istorija. Vidurinės mokyklos 11-12 klasei/II dalis, 
Vilnius: Baltos lankos, 2001

9 Leonidas Donskis, Pilietinė visuomenė ir jos 
priešai, Vilnius: Versus aureus, p. 24.

10 Vanda Zaborskaitė, Tarp istorijos ir dabarties, 
Vilnius: Tyto alba, 2002, p.628.

11 Ten pat, p. 629.
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DOGO BULDOGO SVEČIAI

Mauzerio ir Surskio politologinė išmintis

Mauzeris: Surski, va aš neseniai žiūrėjau televizoriuje 
mokslo populiarinimo programą. Žinai, yra proga švęsti - 
sukanka lygiai 100 metų garsiajai Einšteino realiatyvumo 
teorijai. Jubiliejus!

Surskis: Nu ir kas?..
Mauzeris: Ai... Čia tik mes, laboratorinės mokslo pely

tės, galime suprasti realiatyvumo teorijos svarbą.
Surskis: O pačią realiatyvumo teoriją?
Mauzeris: Ne... Jos niekas nesupranta.
Surskis: Vo vo vo, būtent, 100 metų praėjo, o niekas iki 

šiol realiatyvumo teorijos ir nesuprato. Net pats Einšteinas 
su savo didelėm užkonservuotam smegenim nesugalvojo 
paaiškinti. Smegenų užteko tik sukurti...

Mauzeris: Tai kodėl tada Einšteinas Nobelio premiją 
gavo?

Surskis: Matai, Einšteinas parašė teoriją ir visiems 
kitiems mokslininkams paskelbė, kad ta teorija apvers 
aukštyn papais visą mokslą. Susirinko mokslo vyrai, per
skaitė teoriją, ir niekas nieko nesuprato.

Mauzeris: Nu...
Surskis: A vot gnu... Negi prisipažinsi prieš kitus min

ties galiūnus, kad nedapietrinai, apie ką čia Einšteinas 
peza. Tai apsimetė, kad supranta. Sako: „Gera realiatyvu
mo teorija, Einšteinai. Imk premiją“.

Mauzeris: Tai taip išeina, Einšteinas - aferistas?
Surskis: Jokiais būdais. Jis - žymus mokslininkas. Afio- 

ra, kurios niekas neišaiškina per 100 metų, yra grynų 
gryniausias mokslas. Neišsiaiškinsim dar 100 metų, bus 
menas.

Mauzeris: Nesuprantu, kaip vienas žmogus tuo pat 
metu gali būti ir mokslininkas, ir aferistas.

Surskis: O va čia ir pasireiškia realiatyvumo teorija. 
Vat aš pažįstu vieną tokį iš Kėdainių, tai jis prasuko tokias 
afioras... Nesijaudinkit, Viktorai, po 100 metų būsit pripa
žintas mokslininkas...

Surskis: Mauzeri, plėšiam banką.
Mauzeris: Eik tu, aš bijau...
Surskis: Nu gerai, plėšiam du bankus, nes su tokiu debi

lu kaip tu vieną banką bus sunku dalintis.
Mauzeris: Taigi pagaus ir pasodins.
Surskis: O mes prisipažinsim, kad jau turim pakanka

mai pinigų, pasižadėsim daugiau nieko nedaryt ir pasaky
sim, kad esam nepavojingi.

Mauzeris: Ir to užteks, kad nepasodintų?
Surskis: O!
Mauzeris: Iš kur čia tokie kliedesiai?
Surskis: Čia ne kliedesiai, o nauja teismų praktika. Ro

landą Paksių atsimeni?
Mauzeris: ...palauk, palauk... Ai, čia tas, kur nekaltas?
Surskis: Teismas pripažino, kad jis kaltas.
Mauzeris: Tai pasodino?
Surskis: Ne, atleido nuo bausmės, nes jis jau nebepavo

jingas.
Mauzeris: Surski, Surski, Surski... Kuris čia bankas ar

čiausiai mūsų?..

Surskis: Tu paprašyk, kad Mauzerienė didžiaisiais vir
balais ant greičio numegztų kaukes, o aš einu pirkti dides
nių maišų šiukšlėms. Krausim pinigus.

Mauzeris: Tai prieš piešdami banką paskutinį kartą 
choru pasakom.

Surskis: Davai.
Abu: Paksius kaltas... Aplinka nekalta...
***
Surskis: Mauzeri, atsibodo ta politika, pakalbam apie 

moteris.
Mauzeris: Mielai, bet be progos nepatogu.
Surskis: Yra puiki proga. Vasaros pabaigoje Lietuvos 

moterys organizuoja suvažiavimą. Net Brazių pasikvietė 
globėju, kitaip sakant, vestuvių generolu.

Mauzeris: Taigi apie politiką, sakėm, nekalbėsim...
Surskis: Žinoma, bo suvažiavimo tema: „Ką moterys 

nuveikė per 15 nepriklausomybės metų“.
Mauzeris: Nu gerai, ir ką gi jos nuveikė? Tik davai, pa

punkčiui.
Surskis: Pirma - įvedė lygių lyčių galimybės įstatymą. 

Ir aš dabar moterų su tašėmis pirma savęs pro duris ne- 
praleidinęju. O jeigu durys su sprandžina, tai jas paleidžiu 
nutaikęs specifinį momentą, nes to reikalauja įstatymas.

Mauzeris: Gerai, antra.
Surskis: Antra - moterysSukūrė ir išplėtojo priekabia

vimo teoriją. Kas anksčiau buvo vadinama koketavimu ir 
flirtavimu, dabar užtraukia baudžiamąją atsakomybę.

Mauzeris: O kaip jos čia ant savo galvos taip prisidir
bo?

Surskis: O čia yra trečias punktas; ką jos nuveikė per 15 
metų. Daug buvo išvažiavusių į Vakarų šalis ir iš ten parsi
vežė daug patirties, kurią ant plyno lauko įgyvendinti buvo 
nesunku.

Mauzeris: Tai kokia išvada, kolega? Tik prašom teisybę.
Surskis: Nu ką, anksčiau paminėti moterų pasiekimai 

privertė vyrus keisti priekabiavimo kryptį ir, kaip sakė vie
nas poetas,

Kviečiu lietuvį glaustis prie lietuvio...
Ir jauną širdį prie jaunos širdies.

Mauzeris: Jo, jo, jo, Surski, jo, jo... Pasirodo, gyvenimas 
yra gražesnis, negu blizga iš paviršiaus.

Surskis: Jeigu, kolega, šito nepatvirtinsit faktais, aš baig
siu su jumis komunikuoti.

Mauzeris: Laikraščius skaitykite. Faktas kaip blynas. 
Statistika rodo, kad lietuviai išleidžia daugiau pinigų, negu 
uždirba. Taip sakant, kiekvienas lietuvis širdyje nešiojasi 
po mažą Koperfildą.

Surskis: A jo, užsišaldę pajamose.
Mauzeris: Ale kaip šitaip išeina? Tai išleisti daugiau, 

negu turi, gali tik vienąkart gyvenime - kai gauni pašalpą 
už savo laidotuves.

Surskis: Kolega, atskleidžiu fokuso esmę - jeigu kokia
me Kėdainių zavode česnakų lupimo cecho darbuotojai 
gauna algą vokelyje, tai ir išleisti galima daugiau, negu pa
rašoma.

Mauzeris: Tai čia jau labai retai būna, mes gi jau Euro
pos Sąjunga.

Surskis: Mielas kolega, dirstelėkit į Darbo partijos rei
tingus. 29 procentai, lygiai tiek pat, kiek šešėlinės ekono
mikos. Statistika gi nemeluoja.

Mauzeris: Bet čia yra ir pliusų - plėšikai mažiau pas 
žmones veršis.

Surskis: A jo, ateina bandiuga pas dieduką ir sako: 
„Duok pinigus“. O diedukas arogantiškai ir išdidžiai: „Iš 
kur pinigai, jeigu aš išleidžiu daugiau, negu uždirbu. Laik
raščius, bandiuga, skaityk“.

Mauzeris: Nu jo, susigėsta bandiuga, pasako „atsipra
šau“ ir išvažiuoja į Kėdainius česnakų lupti.

„Akiračiai“ dėkoja „Dviračio šou“ komandai, leidusiai iš
spausdinti politologinę Mauzerio ir Surskio išmintį.

MURZINI NETIK
MURZOS POPIERIAI
Manau, dauguma mėnraščio skaitytojų pritars, kad 
antisemitizmu ir neapykanta kitataučiams persunk
ti šiauliečio Mindaugo Murzos rašiniai tik teršia ir 
murzina nepriklausomos Lietuvos įvaizdį. Daug kas 
įsitikinę, kad tokia rašliava randa vietos tik Lietuvos 
laikraščiuose, kad Vakarų spaudoje tokio šlamšto 
nėra. Jiems siūlyčiau paskaityti jau nuo amžių amži
nųjų Vakaruose, Čikagoje - buvusioje Amerikos sker
dyklų sostinėje, leidžiamo lietuvių dienraščio Draugas 
balandžio 21 d. straipsnį „Kada Lietuva atgaus nepri
klausomybę nuo komunistų ir KGB-istų?“ Mėnraščio 
redaktoriai tikriausia neduotų man viso puslapio šiam 
„šedevrui“ perspausdinti, tad turėsime pasitenkinti 
tik į kabutes įspraustomis įdomesnėmis ištraukomis. 
Taigi...

Pulkininkas K. tame straipsnyje skundžiasi, kad 
„iš šalies žiūrint sunku suprasti, kodėl po 15 Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo metų svarbiausius po
stus vyriausybėje ir Seime vis dar užima buvę uolūs 
komunistai ir KGB-istai. Dvi Lietuvos Respublikos 
ministerijas jau valdo net ne lietuvių kilmės piliečiai. 
Nesuprantama, kodėl lietuviai svetimtaučiams suteikė 
galimybę valdyti nepriklausomos Lietuvos ūkį ir kul
tūrą...“

Pulkininką K. jaudina ir sovietų atsargos karinin
kai, kurie buvo priskirti KGB rezervui. Jis rašo: „KGB 
buvo visagalė tarnyba (...), į kurią galėjo įstoti tik pa
tys patikimiausi komunistai. (...) Nemanau, kad Lie
tuvos KGB rezervininkai būtų kokia nors išimtis.“

Daug ką nustebins ir dar viena pulkininko K. nau
jiena: „Izraelio saugumas jau daug metų gana sėk
mingai ieško ir teisia tuos, kurie prisidėjo prie žydų 
naikinimo (...), o Lietuvoje „stribai“, kurie žudė ar 
prisidėjo prie partizanų sunaikinimo, vaikšto laisvi ir 
giriasi savo veikla...“

Tačiau labiausiai ramybės pulkininkui K. neduoda 
rusai. Kur buvę, kur nebuvę, vis jam pasipainioja po 
kojom. Net Vašingtone, kur kovo 3 dieną JAV Kon
gresas atidarė parodą „Karas po karo: ginkluotas an- 
tisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944-1945 m.“ 
Pasipiktinęs pulkininkas K. klausia: „Ar ne gėda lie
tuviams, kad parodos atidaryme vyriausias Lietuvos 
atstovas buvo rusų kilmės ūkio ministras“? Ir, kaip 
dera geram kariškiui, trenkia plunksna į rašalinę: 
„Negalima įsivaizduoti didesnio Lietuvos partizanų 
įžeidimo, kaip atsiųsti į tokią užsienio šalyje surengtą 
ceremoniją rusą.“

O man ramybės neduoda tokia šuniška mintis. Jei 
šiose citatose „rusus“ pakeisčiau į „žydus“, turbūt nu
stebę paklaustumėte, kas ir kada poną Murzą pakėlė į 
pulkininkus. Kad be reikalo nespėliotumėte, pasaky
siu, kas yra tas „svetimtaučių piliečių“ taip nemėgs
tantis pulkininkas K. Tai JAV atsargos pulkininkas 
Romas Kilikauskas.

O aš labai atsiprašau, kad p. Kilikausko straipsnį 
perskaitęs taip ir 
nesupratau, kaip
JAV kariuomenė- ' F
j e svetimtaučiai
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„Akiračius" galima prenumeruoti:
Metinės prenumeratos kaina Lietuvoje 30 Lt. Prenumerata 

užsienyje 32 USD. Dėl prenumeratos rašyti info@akiraciai.lt
„Akiračių“ skaitytojai Lietuvoje gali prenumeruoti mėn

raštį, pervesdami pinigus pagal šiuos rekvizitus: Visuome
ninė organizacija „Akiračių rėmėjų“ klubas. Sąskaitos Nr. 
LT657300010074648534. AB bankas „Hansabankas“, banko 
kodas 73000. Būtina nurodyti tikslų gavėjo adresą ir pavardę.

„Akiračių“ administracijos atstovas JAV - Vytautas 
Germanas, 6118 Ivanhoe Avenue, Lisle, Il 60532

Užsienio prenumeratoriai gali su juo susisiekti visais pre
numeratos ir čekių siuntimo klausimais.
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