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LIETUVA - PENKIOLIKA NEPRIKLAUSOMYBĖS METŲ
Zenonas V. Rekašius

■ Šiandien, praėjus šiek tiek daugiau kaip 15 metų nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, nemaža dalis jos 
gyventojų savai valstybei apibūdinti turbūt pasirinktų vėliausios (ir kontraversiškiausios) rašytojo Vytauto Petke
vičiaus knygos pavadinimų „Durnių laivas“. Žinoma, daugkų toks grubus, „netašytas“ savos valstybės apibūdi
nimas užgautų ir įžeistų. Kita vertus, jei dar būtų gyvas ir domėtųsi politika Viljamas Šekspyras, jis su anglams 
įprastu subtilumu turbūt pasakytų: „Kažkas ne taip Lietuvos karalystėje“. Ir'sujuo turbūt nedaug kas ginčytųsi.
Ne tokios Lietuvos prieš 15 metų tikėjosi Atgimimo optimistai ir entuziastai. Kas kaltas, jei sulaukėme ne to, 
ko tikėjomės? Kur suklysta? Kada pasukta ne ta kryptimi? Ir svarbiausia - kų dabar daryti?«,

Piliečiai - savi, valstybė - svetima
Dabartinę politinę padėtį Lietuvoje daug kas linkęs 
vadinti krize. Antai Prezidentas Valdas Adamkus, 
skaitydamas Seime metinį pranešimą apie valstybės 
padėtį, dabartinę Lietuvos santvarką pavadino oli
garchijų valdžia, kuri tik savo išviršiniais pavidalais 
yra demokratiška, o iš esmės tarnauja stambiojo ka
pitalo interesams. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius 
skundžiasi, kad Lietuvos politikoje beveik nebeliko 
vietos moralei ir kad tokios valstybės ateitis liūdna. 
Pilietinės visuomenės instituto vadovas Darius Kuo
lys krizės šaknų ieško menkame visuomenės pilieti
niame sąmoningume, o ateities viltis sieja su švieti
mu ir jaunąją kartą. „Lietuvos ryto“ apžvalgininkas 
Rimvydas Valatka, atvirkščiai, kaltina nepriklauso
mos Lietuvos mokyklą - Lietuvos istoriją ji dažnai 
pristatanti rusišku ar net sovietiniu požiūriu ir taip 
mažinanti jaunosios kartos atsparumą rusiškai pro
pagandai bei skatinanti nostalgiją sovietmečiui.

Šiose interpretacijose yra tiesos, tačiau manęs jos 
netenkina dėl dviejų priežasčių:

1. Jos nepaaiškina, arba tik iš dalies paaiškina, 
kodėl nuo nepriklausomybės atkūrimo padėtis ne 
gerėjo, o atvirkščiai - pasiekė krizės proporcijas, ir
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2. Jos nesiūlo sprendimo būdų, kaip su šita krize 
kovoti, tiksliau - kaip pakeisti šalies politinį krašto
vaizdį.

Todėl aš pasirinkau modelį, kuris leidžia valstybę 
įsivaizduoti kaip erdvę, kurioje vyksta dviejų antago
nistinių jėgų kova. Tai, tarp kitko, demokratinės vals
tybės modelis, kuris teigia, kad valstybė nėra kažkas 
abstraktaus. Valstybė - tai jos piliečių visuma. Dalis 
jos piliečių valstybę suvokia kaip savą vertybę, kurią 
reikia puoselėti, saugoti ir ginti, nes valstybės nauda - 
tai visų jos piliečių nauda. Kita piliečių dalis valstybę 
suvokia kaip svetimą, kaip neišvengiamą blogybę, iš 
kurios reikia stengtis kuo daugiau gauti ir kuo mažiau 
jai duoti. Tarp šių dviejų grupių, kurias sąlyginai pa
vadinčiau valstybininkais ir antivalstybininkais, ir 
vyksta nuolatinė kova. Tiesa, kai kas gali kritikuoti 
sakydamas, kad visuomenė yra daug sudėtingesnė, 
negu toks dirbtinis suskirstymas implikuoja, ir kad tas 
pats pilietis vienu atveju gali elgtis kaip valstybininkas, 
o kitu atveju užimti antivalstybines pozicijas, net pats 
nepastebėdamas vidinių prieštaravimų savo laiky
senoje. Tačiau mūsų analizei tai neturi reikšmės, nes 
galime įsivaizduoti, kad, tarkime, du trečdaliai piliečio 
priskirtini valstybininkams, o vienas trečdalis - anti- 
valstybininkams, ar panašiai.

Nukelta į 7 psl.
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Kiek nutolome nuo 
sovietinio gyvenimo?
□ Iš pirmo žvilgsnio toks klausimas gali atrodyti labai 
keistas - pasikeitimai milžiniški. Negyvename kalėjime - 
galime laisvai reikšti savo mintis, keliauti, kur tik norime 
(aišku, jei kišenė leidžia), turime tokias galimybes, apie 
kurias anuomet net negalėjome pasvajoti. Pasikeitė ir mūsų 
kraštas: jau ne tik didmiesčiai tapo spalvingesni, gražesni, 
bet ir daugelis mažų provincijos miestelių susitvarkė. Lietu
va 1985 ir 2005 metais skiriasi kaip dangus nuo žemės.
Tačiau istorikai puikiai žino, kad iš tikrųjų visuomenė ne 
taip lengvai ir ne taip greitai keičiasi. Mentalitetas, funda
mentaliosios struktūros keičiasi itin lėtai.

Štai demografai teigia, kad išliko sovietinis mirtin
gumo modelis. Tai reiškia, kad - ypač kaime ir ypač tarp 
vyrų - yra daug vadinamųjų priešlaikinių mirčių ir didelį 
lyginamąjį svorį tarp jų turi savižudybės. Taigi pasikeitė 
santvarka, o modelis išliko.

Jei pažvelgtume į valdžios ešelonus, pamatytume, kad 
valdžioje iš esmės išlieka dar sovietmečiu suformuota par
tinė nomenklatūra. Beje, įdomus dalykas: buvę nomenkla
tūrininkai valstybės tarnybose, politikoje įsitvirtino ne tik 
per LDDP, bet ir per naujai sukurtas partijas - sociallibe
ralus, Darbo partiją. Kiekviena iš šių partijų save pateikė 
kaip naują jėgą, tačiau jos gretose gausu būtent senosios 
nomenklatūros atstovų.

O dabartiniai lietuvių mąstymo tyrimai galėtų puikiai 
iliustruoti mentalitetų istorikų tezę, jog būtent mentalite
tas keičiasi lėčiausiai.

Jau daug prirašyta apie vis dar išlikusias sovietines 
nuostatas: valdžia privalo visiems užtikrinti darbą, žmo
gaus likimas daugiausia priklauso nuo valdžios, o ne nuo 
jo paties. Nors išsivadavome iš totalitarinio (ar autoritari
nio) režimo, bet išliko tai sistemai būdingas mąstymas.

Štai tokiame kontekste ne taip jau ir nekaltai atrodo 
nostalgija sovietmečiui ar neseniai vieno buvusio KGB 
darbuotojo prisiminimai, kurie, beje, yra gerai perkami. 
Tos knygos pavadinimas skamba taip: „Slaptajame protų 
kare“. Atseit, papasakoti žvalgybinio darbo užkulisiai. Ta
čiau ją perskaičius, susidaro kitoks įspūdis: atrodo, kad dėl 
šiandienos protų kovojama. Praeities faktų mažai, kur kas 
daugiau „smegenų plovimo“. Perskaičius knygą, galima pa
daryti tokią išvadą - KGB darbuotojai, lygiai taip pat kaip 
ir partizanai, disidentai, emigrantai, kovojo už Lietuvą, tik 
ją šiek tiek kitaip suprato. Tačiau meilė tėvynei viską at
perka, ar ne?

Ar istorikai gali pasipriešinti tokiame „slaptajame pro
tų kare“, jei sovietinio laikotarpio archyvai tampa beveik 
neprieinami? Tai reiškia, kad daugelis buvusių sovietinių 
veikėjų teiginių tampa nebepatikrinami, jų niekas negalės 
paneigti.

Čia dar galima pridėti sociologų fiksuojamą nostalgiją 
sovietmečiui. Ir ką gauname? Štai taip ir pradedamos trin
ti ribos, tampa nebeaišku, kas už ką kovojo, kokios buvo 
ginamos vertybės. Sovietinis laikotarpis tampa nebe oku
pacijos, bet tiesiog „kitokio valstybingumo“ tarpsniu. Juk 
kaip kitaip galima paaiškinti, kad viena ministerija pasi
kabina Aleksandro Gudaičio - Guzevičiaus, sovietų Lie
tuvos saugumo komisaro, portretą, o įsižeidęs premjeras 
Algirdas Brazauskas šaukia, jog jis valstybinį darbą dirba... 
penkiasdešimt metų. Kokios valstybės?

Štai čia, regis, ir slypi vienas didžiausių iššūkių. Soviet
metis nutolo, užmiršome jo realijas, užmiršome baimes, 
nesaugumą, todėl lengvąjį reabilituoti. Tačiau išlieka klau
simas - ar toks reabilitavimas neišplauna mūsų valstybin
gumo pamatų?

akiračiai
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Julius Šmulkštys

Neseniai Vyriausiasis administracinis 
teismas nutarė patenkinti Vito Tomkaus 
apeliacinį skundą ir panaikinti žemesnės 
instancijos teismo sprendimą jį ir kai 
kuriuos jo kolegas nubausti už antisemi
tinius straipsnius „Respublikos“ dienraš
tyje.

Tomkaus afera leidžia kelti du svar
bius su žodžio laisve susijusius klausi
mus. Pirmiausia - ar Konstitucijos teks
tas šiuo atžvilgiu pakankamai tikslus, 
kad nesukeltų daugiau problemų nei jų 
išspręstų? Antra - ar turėtume teisiš
kai toleruoti nesmurtinį antisemitizmą, 
idant nepažeistume žodžio laisvės prin
cipo?

Lietuvos Konstitucijos 25 straipsnis 
skelbia, jog „Laisvė reikšti įsitikinimus ir 
skleisti informaciją nesuderinama su nu
sikalstamais veiksmais - tautinės, rasi
nės, religinės ar socialinės neapykantos, 
prievartos bei diskriminacijos kurstymu, 
šmeižtu ir dezinformacija“. Kaip tik re
miantis šiuo Konstitucijos straipsniu 
„Respublikos“ vyriausiajam redaktoriui 
buvo iškelta byla.

Panagrinėkime kelias 25 straipsnio 
dalis. „Laisvė reikšti įsitikinimus... nesu-

Saulius Pivoras

Kartais istorinės analogijos tiesiog per- 
šte peršasi kaip parankios schemos, 
nusakančios kurios nors dabartinės po
litinės situacijos griaučius. Pirmiausia 
Lietuvos liberalų ir centro sąjungos ly
derio A. Zuoko metodai valdant partiją 
primena gerai žinomo bolševikų lyderio 
laikyseną. A. Zuoko ir jo parankinių svi
tos Lietuvos liberalų ir centro sąjungoje 
ginčai su oponentais partijos viduje ati
tinka Lenino ir jo bendražygių kovą su 
vadinamaisiais menševikais. Rusijos 
socialdemokratų darbo partijoje, žinia, 
gana greitai išryškėjo dvi grupuotės. II 
RSDDP suvažiavime vadovavimą par
tijai perėmė „aktyvi mažuma“, sudariusi 
daugumą partijos valdančiuosiuose or
ganuose. Pats partijos valdymo mode
lis, kurio esmė - visiškas paklusnumas 
partijos vadovybei ir nekritiškas jos 
autoriteto pripažinimas (vadinamasis

Žodžio laisvė, Konstitucija ir antisemitizmas
derinama su nusikalstamais veiksmais— 
tautinės, rasinės, religinės ar socialinės 
neapykantos... kurstymu...“. Ką šiame 
kontekste reiškia „socialinė neapykan
ta“? Ar ši koncepcija aprėpia intensyvius, 
neracionalius, padorumo ribas peržen
giančius išpuolius įvairiais socialiniais 
klausimais ir bandymus daryti įtaką ki
tiems asmenims bei organizacijoms, kad 
jos priimtų išpuolių iniciatorių pažiūras? 
Ne vienoje rinkimų kampanijoje būta 
daug tokios „neapykantos“ ir „kursty
mo“. Tad ar Konstitucija draudžia neapy
kantos persunktas kampanijas?

O kaip dėl neapykantos kursty
mo tautinių, religinių ar rasinių gru
pių atžvilgiu? Šis klausimas aiškesnis, 
nes draudimas kurstyti neapykantą 25 
straipsnyje minimoms grupėms bent jau 
parodo, kam jis yra skirtas. Bet ir čia su
siduriame su problemomis. Kada aštri 
kritika tampa neapykantos kurstymu? 
Pavyzdžiui, ar emociniai prieš lenkus 
nukreipti išpuoliai dėl istorinio Armijos 
Krajovos vaidmens arba panašūs lenkų 
išpuoliai dėl lietuvių savisaugos dalinių 
akcijų pažeidžia Konstituciją?

Panagrinėjus 25 straipsnį, peršasi 
mintis, jog jis gali savo paskirties neat
likti arba sukurti kitų problemų. Konsti
tucijos tikslas visuomenėje išvengti susi
skaldymo ir konfliktų tautiniu, religiniu 
bei rasiniu pagrindu yra taurus ir siekti
nas, bet 25 straipsnio nepreciziškumas ir 
iš dalies - per platus jo užmojis drausti 
neapykantą gali turėti neigiamos įtakos 
pagrindinio Vakarų demokratijos prin
cipo, žodžio laisvės, įgyvendinimui.

Ši laisvė, kaip ir visos kitos, nėra 
absoliuti. Daug kartų girdėjome, kad 
jokia konstitucija negarantuoja teisės 
perpildytame teatre šaukti „gaisras“, kai 

Liberalcentristų menševikai ir bolševikai
demokratinis centralizmas) - buvo ku
riamas remiantis Lenino šalininkų idė
jomis. Partijos įstatai bei finansai jiems, 
beje, visada buvo svarbesni už partijos 
programą. Ši aktyvi mažuma buvo pa
vadinta bolševikais, nors partijos eilinių 
narių dauguma simpatizavo ne Lenino, 
o J. Martovo bei F. Dano pažiūroms, ta
čiau kaip tik pastarieji istorijoje žinomi 
menševikų vardu. Užsienyje, gerai nesu
pratus situacijos, RSDDP frakcijų vardai 
ilgai buvo aiškinami taip, kad vieni esą 
norėjo daugiau, o jų oponentai - mažiau, 
tad vieni pavadinti bolševikais, o kiti - 
menševikais.

Galima įžvelgti liberalcentristinio bol
ševizmo ir menševizmo kovoje tą partijos 
raidos perspektyvą, kuri būdinga tikrie
siems bolševikams ir menševikams. Žinia, 
kurį laiką abi frakcijos siekė sugyventi vie
nos RSDDP rėmuose, tačiau kai Lenino 
grupei įgriso kompromisų taktika, menše
vikai buvo apšaukti partijos likvidatoriais 
bei išdavikais ir išmesti iš RSDDP. Menše
vikų pozicijas laikui bėgant tik susilpnino 
bandymai rasti tam tikrą bendrą kalbą su 
bolševikais. Vėliau komunistinėje propa
gandoje ryžtingas bolševikų atsiribojimas 
nuo menševikų buvo traktuojamas kaip 
ryžtingas veiksmas, išsaugojęs partijos 
vienybę. Viena verta dėmesio pamoka 
čia būtų ta, kad, vadovavimą partijoje už
grobus ryžtingai ir skrupulų neturinčiai 
grupelei, būtent ši grupelė, o ne partijos 

jo nėra, o padariniai gali būti tokie, jog 
skaičiuotume daug žuvusių ir sužeistų. 
Taigi laisvė turi būti suderinta su valsty
bės ir visuomenės interesais bei gerove. 
Kai kurios konstitucijos, siekdamos šios 
darnos, labiau pabrėžia žodžio laisvės 
svarbą, o kitos labiau grindžiamos vals
tybės ir visuomenės interesais. Lietuvos 
Konstitucija priskirtina antrajai katego
rijai.

O kaip dėl antisemitizmo? Šiuo atžvil
giu padėtis, be abejo, ypatinga. Per holo
kaustą žuvo daugiau kaip 90 proc. prieš 
karą Lietuvoje gyvenusių žydų. Todėl, 
kalbėdami apie žodžio laisvę ir antisemi
tizmą, negalime ignoruoti istorinio kon
teksto, kuris dar kasdien yra matomas.

Gerai prisimenu, kaip 1998 metų pa
vasarį, pradėjęs dirbti prezidentūroje, 
susitikau su rašytoju Marku Zingeriu. 
Diskutavome žydams ir lietuviams rū
pimomis temomis, tarp jų ir apie teisę 
propaguoti antisemitizmą esant demok
ratinei santvarkai. Pokalbyje minėjau va- 

t dinamąjį Skokie pavyzdį, kai JAV teismai 
sankcionavo nacių demonstraciją Chi- 
cagos priemiestyje, kuriame daugiausia 
gyveno žydai - tarp jų ir išlikusios ho
lokausto aukos. Demonstrantai vilkėjo 
rudas uniformas su svastikomis ir nešė 
plakatus su antisemitiniais šūkiais. Ne
žiūrint didelio priemiesčio savivaldy
bės pasipriešinimo, demonstracija buvo 
sankcionuota kaip žodžio laisvės išraiš
kos forma.

Anot Marko, kas leistina Amerikoje, 
nebūtinai turi būti leista Lietuvoje. Šaly
je, kur vyko holokaustas, su antisemitiz
mu, jo nuomone, reikia kovoti visomis 
teisinėmis ir politinėmis priemonėmis. 
Taigi iškyla klausimas: ar įvairiose visuo
menėse tie patys demokratiniai principai

dauguma, diktuoja savo sąlygas. Ir paša
linti šią grupelę tam tikromis sąlygomis 
yra sunkiau, nei kurti naują partiją.

Šių metų spalio 6 dieną posėdžiavu
si LiCS valdyba iš partijos pašalino pen
kis parlamentarus: Seimo vicepirmininką 
Gintarą Steponavičių, Liberalų ir centro 
sąjungos frakcijos seniūną Algį Kašėtą, A. 
Zuoko oponentų įkurtos Liberalios politi
kos frakcijos vadovą Eligijų Masiulį, Dalią 
Teišerskytę ir Audrių Endziną. Ypač įsidė
mėtinas pašalinimo motyvavimas, kad esą 
iš liberalcentristų gretų minėti parlamen
tarai buvo pašalinti „už nuolatines intrigas, 
sąmoningą ir tyčinį partijos įvaizdžio že
minimą“. Kitą dieną po Seimo liberalcen
tristų pašalinimo iš partijos A. Zuokas aiš
kino: „Negalima tartis su žmonėmis, kurie 
net nenori kalbėtis, negalima apsimeti
nėti, jog yra vilties dirbti kartu, kai nėra 
nė menkiausio noro. Geriau sergančiam 
organizmui padėti skausminga operacija, 
nei laukti, kol prasidės agonija“. Jis taip 
pat retoriškai stebėjosi, kodėl jo oponentai 
esą „nekalba apie partijos įstatus, kuriuos 
kuriant, beje, ne vienas jų ir dalyvavo, o aš 
net nebuvau įstatų kūrimo grupės narys.“ 
Beje, dar liepą iš LiCS „už partijos insti
tucijų sprendimų nevykdymą“ buvo pa
šalintas Seimo narys Kęstutis Glaveckas. 
Pasak paties A. Zuoko, „K. Glaveckas buvo 
pašalintas iš partijos ne dėl Taičio, o todėl 
, kad pasiuntė „po velnių“ partijos Etikos 
komisiją bei partijos kolegas, kartu pažeidė 

gali arba turi būti skirtingai pritaikomi, 
nesumažinus jų reikšmės ir įtakos?

Į ši klausimą nėra lengvo atsakymo. 
Regis, daug kas priklauso nuo politinės 
kultūros ir visuomenės brandos lygio. 
JAV teismai nacių demonstraciją sank
cionavo, nes nebuvo tikimasi, jog ji gali 
visuomenei turėti didesnės įtakos. Nei 
demokratinėms institucijoms, nei žydų 
bendruomenei keliolikos Hitlerio pase
kėjų žygis, nors ir surengtas grynai pro
vokaciniais tikslais, pavojaus nekėlė.

O kaip yra Lietuvoje? Ar panaši de
monstracija būtų turėjusi neigiamų pa
darinių demokratinei santvarkai ir su
kėlusi aistras prieš žydų bendruomenę? 
Greičiausiai - ne, nors atgarsis gal būtų 
buvęs didesnis negu JAV.

Kita vertus, reikia pabrėžti, jog esa
me istoriškai įpareigoti ir atsakingi. Nors 
holokausto metu Lietuvos valstybė ne
egzistavo, žudynės vyko jos buvusioje 
teritorijoje, ir tam tikras lietuvių skai
čius - kad ir nedidelis - jose dalyvavo. 
Antisemitizmo apraiškų toleravimas gali 
neigiamai veikti mūsų neseniai atkurtos 
valstybės moralines vertybes. Jis suges- 
tijuotų, jog atsisakoma ieškoti istorinės 
tiesos, neigiama holokausto atmintis ir 
nesistengiama šviečiamaisiais tikslais vi
suomenės, ypač jaunimo, supažindinti su 
tragišku vienos etninės grupės likimu.

Vartoju žodį „sugestijuotų“, nes sun
ku iš anksto žinoti, kokią įtaką antisemi
tizmo toleravimas turėtų minėtoms ver
tybėms ir tikslams. Tačiau neabejoju, jog 
toks toleravimas apsunkintų jų tolesnį 
įgyvendinimą. Vien dėl to šiandien anti
semitizmas Lietuvoje negali būti toleruo
jamas. Šiomis ypatingomis aplinkybėmis 
valstybės moraliniai įsipareigojimai yra 
svarbesni negu žodžio laisvės principo 
taikymas.

partijos įstatus.“ Seimo narių Petro Auštre- 
vičiaus, Vytauto Čepo, Vytauto Grubliaus- 
ko, Gintaro Šileikio ir Violetos Boreikienės 
narystė buvo sustabdyta jų pačių prašymu. 
Pašalinimai remiantis įstatais bei partinės 
drausmės laužymo faktais, galima primin
ti, buvo itin tipiški bolševikams.

Pašalinus eilę liberalcentristų Seimo 
narių iš partijos, kaip galimą tolesnę takti
ką pašalintieji įvardijo grįžimą į partiją per 
„užpakalines duris“, t.y. per partijos provin
cijos skyrius. Tokia taktika iš tikro galima, 
bet ar ji gali būti naudinga, sunku pasakyti. 
Nes tebetęsiant kovą partijos viduje, pati 
partija, o kartu ir liberalizmo ideologija bei 
liberalios politinės vertybės bus toliau dis
kredituojamos visuomenėje. Greitesnis ir, 
ko gero, veiksmingesnis kelias būtų sukti 
sąmoningo išsiskyrimo su liberalcentristų 
bolševikais link bei kurti (ar restauruoti) 
„tikrųjų liberalų“ partiją. Partijos restaura
vimo, o ne skilimo įvaizdį galėtų stiprinti 
ištisų buvusios LiCS skyrių perėjimas į nau
jąją (senąją) partiją, jei tai įmanoma. Bent 
jau visuomenės akyse tai duotų geresnius 
rezultatus, nei paprastam piliečiui ne visa
da suprantamos, bet žiniasklaidos įvairiai 
komentuojamos vidinės partinės kovos. 
Rašant šias eilutes liberalcentristų pasirin
kimas dar neaiškus, bet bus įdomu stebėti, 
ar įvykių raida vyks pagal istorinių analogi
jų logiką. Jeigu ne, tai irgi bus įdomu, nes į 
politinių partijų patirties lobyną bus įneštas 
kiek originalesnis indėlis.
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NUOMONĖS

Egidijus Aleksandravičius

Šiandien daugeliui yra aišku, kokią dide
lę įtaką lenkų ir lietuvių likimų panašu
mams padarė bendro politinio gyvenimo' 
šimtmečiai. Nors dauguma kaimynų jau 
nebesupranta vieni kitų kalbų, bet gyve
nimo būdo panašumai, elgsenų tipai ir 
net gyvenančiųjų kaime bei emigruojan
čiųjų į Vakarus procentai yra panašūs.

Tačiau sovietų okupacijos Lietuvoje ir 
komunistinio režimo Lenkijoje istoriniai 
padariniai turi ir esminių skirtumų. Tar
kim, miestų gyvenimas abiejose šalyse 
yra labai panašus, kaip ir alaus skonis ir 
kainos. Tačiau kaip dangus ir žemė ski-

Kazys Almenas

U Jei pasitaikys būti Vienoje, turistinis 
bukletas įsakmiai informuos, jog būtina 
aplankyti šv. Stepono katedrą. Kad ir ne
norėtumėt paklusti, šv. Stepono katedros 
vis tiek neišvengsite -ji pačiame Vienos 
centre, jos išraiškus siluetas greičiausiai 
puikuosis ir ant minėto turistinio vadovo 
viršelio.
Jei vadovas išsamus, tai bent jau antroje 
jo dalyje bus nuoroda, jog, kai esi mies
to centre, galima užsukti ir į „Deutsche 
Orden“ bažnyčią. Ji stovi apie 200 metrų 
į pietryčius nuo katedros, įėjimas iš Sin- 
gerstrasse. Nesunku ir praeiti pro šalį, 
nes didelio namo frontone matyti tik trys 
šoniniai jos langai, o pati bažnyčia tiesiog 
„įmontuota“ į didelį, visą šiaurinę gatvės 
pusę užėmusį namą. Pagrindinės durys 
pasiekiamos ne iš gatvės, bet įėjus per 
vartus į šoninį pasažą. Įžengę pateksite į 
XIV a. statytą nedidelę bažnyčią. Nors ji 
irgi šiek tiek „subarokinta“, bet pirmap
radė gotika gerai išsilaikiusi. Vienos, taip 
pat ir Vilniaus architektūros fone tai paly
ginti kukli bažnyčia. Lietuvio akį patrauks 
kairėje bažnyčios pusėje virš ten pastatyto 
įmantraus krėslo kabanti vėliava. Ji balta 
su juodu kryžiumi. Kryžiaus susidūri
me - į dešinę pusę žvelgiantis juodas sti
lizuotas erelis.

Taip, tai tas pats kryžius, kurį matė
te istorijos vadovėliuose ir istoriniuose 
viduramžius vaizduojančiuose filmuose. 
Esate kryžiuočių bažnyčioje. Tai tie patys 
kryžiuočiai, apie kuriuos Maironis rašė:

Lietuva ir Lenkija - skirtingos istorijos pamokos
riasi lietuviško kaimo ir lenkų kaimo pa
sauliai. Tai, ką mūsų artojams padarė kol
chozai ir kaimo žmogaus nužeminimas 
atsispindi pokolchozinių gyvenviečių ne
viltyje, sukiužusių bakūžių senučių vei
duose, kuriuos perkreipia baimė, artėjant 
sutemų metui. Šito Lenkijoje jau nebepa
matysi. Nebent buvusių PGR-ų (sovie
tinių valstybinių ūkių analogas) zonoje 
kur nors istoriniuose Rytprūsiuose.

Žinoma, didžiuliai skirtumai kris į 
akis to, kuris ims lyginti lietuvių ir lenkų 
katalikų bendruomenes. Lietuviai aiškiai 
išsiskirs posovietinio indiferentiškumo ir 
chaotiško sekuliarizmo bruožais. Lenkų, 
ypač kaimiečių veiduose galėtume aptik
ti kone viduramžiško fanatizmo ženklų, 
ypač klausantis Radio Marii radikalų 
balso. Nenuostabu, kad vienoje ar kitoje 
visuomeninėje akcijoje (pvz., demonstra
cijos, už toleranciją skirtingų seksualinių 
orientacijų atžvilgiu) lenkų katalikai ir jų 
futbolo kibicai, t.y. Vakarų sfcinheadų at
maina, susiformavusi iš futbolo aistruo
lių, gali susimesti į krūvą.

Tačiau ryškiausias mūsų visuome
ninių polinkių skirtumas atsiskleidė per 
nesenai pasibaigusių Lenkijos prezidento 
rinkimų rezultatus. Konservatyvaus pa
trioto L. Kaczynskio pergalė prieš libera
lųjį D. Tuską yra daugmaž suprantamas

Apie Kryžiuočius ir valdžios pagundas
„Eina garsas Prūsų žemės:

žirgą reik balnoti;
Daug kryžiuočių nuo Malburgo 

rengias mus terioti. “
Tie patys, jei žvelgsime istorinio tęsti

numo prasme.
1143 metais pamaldūs vokiečių pir

kliai Jeruzalėje nupirko namą ir įkūrė 
špitolę. 1190-tais, jau Akone (Jeruzalė tuo 
metu buvo prarasta), ten veikę vienuoliai 
susijungė ir pasivadino „Vokiečių namo 
Jeruzalėje (domus Theutonice) šv. Merge
lės Marijos“ ordinu. Iš pradžių tad buvo 
„namas“, kurio paskirtis buvo priglausti 
susirgusius per piligriminę kelionę ir ku
riame atsirado Marijai skirta koplyčia. Štai 
ir visa naujojo ordino pavadinimo genezė. 
Kadangi pavadinimas ilgokas, juos gana 
anksti imta vadinti „Fratres Theutonice“, 
o mes juos pavadinome dar kitaip, bet tai 
jau vėliau. Kol kas prisiminkime, jog pra
džioje jie buvo kuklūs neturto, skaistybės 
ir klusnumo priesaikas davę vienuoliai, 
kurie slaugė sergančius, padėjo suvargu- 
siems, darė gerus darbus ir meldėsi šv. 
Mergelės Marijos koplyčioje.

#**

„Mes grįžome prie savo ištakų,“ - aiški
no man dabartinis Didysis magistras dr. 
Bruno Platter. Po mišių, kurias aukojo vi
dutinio ūgio malonaus veido vyskupo re
galijas dėvintis apie šešiasdešimties metų 
vyras, užėjau į zakristiją. Priėmė maloniai, 
paklausė, kuo gali padėti. Tada ir sužino
jau, kad turiu garbę kalbėtis su dabartiniu 
Ordino Didžiuoju magistru.

„Tai tiesa, istorija mus sieja, - sutiko 
dr. B. Platter, kai prasitariau, jog esu iš 
Lietuvos. - Nuo istorijos nepabėgsi, bet 
mes ir nebandome bėgti. Užtat verta pa
brėžti, kad, perėjęs labai ilgą, sudėtingą 
istorijos tarpsnį, mūsų Ordinas grįžo prie 
savo ištakų.“

Kryžiuočių ordino istorija išties tiesiog 
neįsivaizduojamai sudėtinga. Apie ją pri
rašyta daug storų tomų, jų bus rašoma dar 

dalykas. Išties prezidento-elekto įvaizdis, 
iš šalies žiūrint, labiau atitinka bendrinį 
lenko įvaizdį. Nesirengiu gilintis į visus 
rinkimų kampanijos antropologinius 
bruožus.

Atkreipčiau dėmesį tik į vieną - ir tai 
nelabai dorą - rinkimų kovos aspektą, 
kurį neabejotinai kvalifikuotume kaip 
juodųjų technologijų apraišką. Turiu 
omenyje vieno iš Kaczynskio rinkimų 
štabo veikėjų paleistą antį apie tariamą 
Tusko senelio savanorišką tarnybą Ver
machte Antrojo pasaulinio karo metais. 
Šį tamsų triuką padaręs žmogus pasitrau
kė iš rinkimų štabo, o doros ir teisingu
mo viešas gynėjas Kačynskis viešai atsi
prašė konkurento ir tautos už juodosios 
technikos apraiškas jo imagologų veiklo
je. Suprask, jis pats tikrai nieko apie tai 
nežinojęs...

Šiandien yra sunku sužinoti, kiek šis 
melagingas gandas nulėmė sociologams 
netikėtą rinkimų rezultatą. Juk apklauso
se ryškiai pirmavęs Tuskas pralaimėjo ne 
vijęnu, o kone dešimčia procentų. Tačiau 
analitikai neabejoja, kad tam tikru atžvil
giu šis gandas apie tariamą savanorišką 
Tusko senelio tarnystę okupantams (iš 
tiesų jis.atsidūrė lenkų antifašistinio pasi
priešinimo gretose) turėjo poveikio. Ne
žinia kiek, bet neabejotinai turėjo.

daugiau. Suprantama, viename straipsny
je, net ir labai glaustai, jos neaprėpsi. Man 
besižvalgant kuklioje bažnyčioje, gal ir 
dėl pamokslo, kuriame buvo pabrėžiama 
žmogaus atsakomybė, įtakos atrodė, kad 
Kryžiuočių ordino istorija - tai pragaiš
tingos „valdžios pagundos“ pasekmių pa
vyzdys. Be abejo, tai ne originali mintis; 
„valdžios pagundos“ pavyzdžių istorijoje 
ir be kryžiuočių netrūksta. Tačiau kry
žiuočiai yra tiesiog grandiozinis tos pa
gundos pasekmių pavyzdys.

***

Grandiozinis savo pasekmėmis, nors šiaip 
ne itin unikalus. Žmogus silpnas, pagun
dai neatsparus. Šitai pabrėžia ir žmogumi 
tapęs Dievo Sūnus, kai Jis mums paliktoje 
maldoje prašo - „...ir neleisk mūsų gun
dyti.“ Nesu nei teologas, nei filosofas, bet 
suprantu, jog tai itin sudėtinga problema
tika. Nes Dievas, nors Jo ir meldžiame, 
pagundas vis dėlto leidžia. Leidžia, nes 
antraip neįmanoma. Jei nėra pagundos 
(kartu ir pasirinkimo galimybės), tai nėra 
ir laisvos valios. Nėra tada ir atsakomybės. 
Užtat ir Rojuje buvo uždraustasis vaisius, 
ir dar - žaltys.

Įvairiausios pagundos, be abejo, var
gino ir naujai susikūrusio „Fratres Theu
tonice“ ordino narius. Kaip jie su jomis 
galynėjosi - nežinome, bet kronikose 
užrašyta, kad per dešimtį metų vienai jų 
- valdžios, galios pagundai - pasidavė. 
1188-aisiais buvo pasiūlyta jiems tapti 
„riterių“ ordinu, ir 1190-aisiais popiežius 
Inocentas III šitai patvirtino.

Kaip tai įvyko, kokios juos kamavo 
abejonės, nežinome, bet nesunku įver
tinti, jog žingsnis nuo įprasto vienuolių 
ordino iki ginkluotų „riterių“ ordino 
profesionalių karių yra milžiniškas. Jis 
reikalauja ne tik gyvenimo būdo, bet tie
siog gyvenimo filosofijos pakeitimo. Per 
šimtmečius buvo - ir dabar taip yra, kad 
vienuolis privalo gerbti gyvybę, jis negali 
pralieti kraujo, negali net ir save ginda

Čia ir išryškėja didžiausias skirtumas 
tarp lenkų ir lietuvių. Kiek per praėju
sius penkioliką metų politinėje Lietuvos 
arenoje buvo paskelbta tikrų ir taria
mų faktų apie nacių ir sovietų kolabo
rantus - šiandieninių politikų tėvus ar 
senelius. Na, tiesą sakant, apie senelius 
beveik nebūdavo kalbama, nes mūsiškiai 
imagologai tikriausiai neblogai nutuokė, 
kad niekam tai Lietuvoje nė motais. Ką 
reiškia senelių nuopelnai ar nuodėmės 
vertybinę orientaciją praradusioje poko
munistinėje minioje, jei patys kandidatai 
į politinį Olimpą galėjo būti ir nusipelnę 
sovietiniai kolaborantai, ir net pripažinti 
KGB „stukačiai“, t.y. agentai.

Išties. Vaikai nėra atsakingi už tėvų 
ir senelių nuodėmes. Lietuvoje nelabai 
kam rūpi, kieno dėdė ar senelis buvo 
žydšaudys, stribas ar kitoks tautos pado
rumo duobkasys. Lietuvoje nerūpi tėvai - 
KGB-staijauviendėlto,kadpatysgyvisveiki 
KGB-istai gali pozuoti, apsirėdę kone na
cionalinių didvyrių kostiumais. Tai net 
juodieji viešųjų ryšių technologijų asai 
turėtų pripažinti. Jų darbas yra tiesiog pa
laikyti juodąją mintį, kad visi yra tokie pa
tys... Ir tai kartais „veža“. Todėl ir bandau 
sakyti, kad Lenkija ir Lietuva parsinešė iš 
komunizmo epochos skirtingas patirtis. 
Kas iš to išeis, pamatysim netrukus.

mas pakelti ginklo. Atrodytų, jog kitaip 
ir būt negali: Kristus įsakmiai kartojo, jog 
jo karalystė ne šio pasaulio, kad tas, kuris 
pakelia kalaviją, nuo kalavijo ir žus.

Tačiau žmogaus išradingumas ban
dant pateisinti, kodėl jis pasiduoda pa
gundai, yra tiesiog beribis. Dvyliktajame 
šimtmetyje „Fratres Theutonice“ ordino 
vienuoliams net nereikėjo sukti galvos - 
pateisinimas jau egzistavo: jau beveik 
šimtą metų veikė riteriški Tamplierių ir 
Juanitų ordinai. Jie turėjo galios, valdžios 
ir turtų. Šauniai atrodė raiti, šarvuoti, su 
kardais prie šono, tarnų su plevėsuojan
čiomis vėliavomis lydimi.

Nesinorėtų spėlioti, bet gal „Fratres 
Theutonice“ vienuoliai, bent dauguma 
jų, pagundai pasidavė per daug abejonėm 
nesikamavę?

Kad ir kaip ten būtų, jie žengė šį lem
tingą žingsnį. Neturto, skaistybės ir klus
numo priesaika juos ir toliau saisto, bet 
dabar jų rankoje - kalavijas. Jie privalo 
ne tik ginti tikėjimą, bet ir jį plėsti. Kad 
ir kaip tai dailintum, jiems leista žudyti 
Kristaus vardu. Gal paradoksalu, o gal ir 
ne, bet prieš tai pagundas siaurinusi prie
saika naujoje padėtyje tarnauja „valdžios 
pagundos“ tvirtinimo naudai. „Neturtas“ 
yra tik asmeninis. Nesunkiai įsitikinama, 
jog, jei Ordinas tarnauja Dievo garbei, jam 
reikia resursų, reikia turto, ir to atkakliai 
siekiama. Visoms karinėms jėgoms būti
nas paklusnumas, skaistybės reikalavimas 
tik padeda jį įtvirtinti. Neturintys rūpesčių 
šeima, šie kariai gali visą savo prisirišimą 
paskirti Ordinui, visą savo energiją - ka
riniams sugebėjimams tobulinti. Istorija 
parodė, jog šitomis sąlygomis sukuriama 
unikaliai veiksminga karinė jėga. Su ja ga
lima ne tik ginti, bet ir sukurti valstybes. 
Kryžiuočiai to ir siekė.

„Valdžia gniuždo (corrupts), - teigia 
amerikiečių priežodis. - O absoliuti val
džia gniuždo absoliučiai.“ Bent teoriškai 
Ordinas buvo pavaldus ir Popiežiui, ir

Nukelta į 5 psl.
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POLEMIKA

Kaip rašysime sovietinės Lietuvos istoriją (2)
U Ankstesniame „Akiračių“ numeryje publikuota istorikų, visuomenės kritikų 
dikusija apie Archyvų įstatymų susilaukė atgarsio. Spausdiname dviejų garsių 
istorikų - Zigmanto Kiaupos ir Alfredo Ericho Senno - nuomones.

ak
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Prof. Zigmas Kiaupa:
Diskusija dėl naujo, 2004 m. balandžio 
30 d. priimto ir nuo 2005 m. sausio 
1 d. įsigaliojusio Archyvų įstatymo 
vyksta nuo jo priėmimo dienos. Akty
viausi joje yra istorikai ir kiti archyvų 
skaityklose dirbantys mokslininkai. 
Archyvų darbuotojai taip pat nėra pa
tenkinti Įstatymu. Tik jo rengėjai at
mušinėja jiems siunčiamus priekaiš
tus dėl kai kurių Įstatymo straipsnių 
redakcijos. Nenuostabu, nes Įstatymo 
rengimą buvo „pasiglemžę“ Archyvų 
departamento vadovai ir specialis
tai - jokių konsultacijų, pasitarimų su 
archyvų naudotojais, istorikais ir kitais 
mokslininkais, nebuvo. O juk viena 
svarbiausių archyvų funkcijų ar parei
gų yra jų saugomos medžiagos patei
kimas visuomenei ir Lietuvos praeities 
tyrinėtojams. Regis, Lietuvos Respub
likos Seimas susigriebė, jog įstatyme 
yra spragų ar ydų, tad rengiamos jo 
pataisos. Jau lyg ir pasitelkiami archy
vų medžiagos naudotojai, nors neblės
ta abejonės, ar jų atstovavimas taisant 
įstatymą yra pakankamai reprezenta
tyvus ir profesionalus. O jei kalbame 
apie Seimo vaidmenį šioje istorijoje, 
norisi piktokai paklausti: Seimo ponios 
ir ponai, ką Jūs galvojote, kur žiūrėjote, 
atitinkamame komitete aprobuodami 
įstatymo projektą, o Seimo salėje bal
suodami už jį, jei, dar jam neįsigalio
jus, pradėtos rengti pataisos?

Pagrindiniai diskutuojami daly
kai yra Įstatymo 20 straipsnyje sufor
muluoti priėjimo prie Nacionalinio 
dokumentų fondo dokumentų teisės 
ribojimai. Iš tiesų daug šio Įstatymo 
straipsnio teiginių yra diskutuotini ir 
nepadeda bent jau praeities pažinimui 
ir istorijos mokslo raidai, jei apskritai 
neiškraipo visuomenės gyvenimo. Tai, 
kad ribojamas Sovietų Sąjungos insti
tucijų archyvų medžiagos naudojimas, 
kad kai kuriems dokumentams numa
tytas terminas net 70 metų nuo jų su
darymo slėpti juos nuo mokslo žmonių 
ir visuomenės, gerokai stebina. Jau ne 
kartą minėtoje virtualioje diskusijo
je buvo pabrėžta, kad Įstatymas saugo 
svetimos, tikrai nedraugiškos Lietuvai 
(čia pats švelniausias iš įmanomų api
būdinimų), beje, jau neegzistuojančios 
valstybės paslaptis. Tos valstybės tarny
bų ir šių tarnybų bendradarbių veikla 
slepiama nuo mokslo žmonių ir visuo
menės. Taip neturėtų būti. Bandymai 
teisinti šią naftalininę Įstatymo normą 
minėtų tarnybų darbuotojų ir prisipa
žinusių agentų apsauga nėra pagrįsti ir 
teisingi, neatitinka visuomenės intere
so. Visiškai priimtina išlyga, kad prisi
pažinę agentai nepersekiojami teisiniu 
keliu. Žinojimas apie juos nėra teisinis 
persekiojimas. Ir todėl ta informacija 
turėtų būti teikiama be apribojimų - 
nebent KGB ir panašių padalinių aukos 
nenorėtų, kad į visuomeninę apyvartą 
patektų jų bylos. Šią aplinkybę galima 
būtų svarstyti ir atsižvelgti į ją. Bet vi
sais kitais atžvilgiais jokių paslapčių 
neturėtų būti.

Tiesa, minėtų dokumentų, saugo
mų bene tik Lietuvos ypatingajame 
(gražus pavadinimas!) archyve, riboji
mo problemą turėjo išspręsti 2005 m. 
balandžio 4 d. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės patvirtintos šios medžia
gos naudojimo taisyklės. Bet jose ne 
tik išliko visi Įstatyme numatyti riboji
mai (kitaip ir būti negalėjo), bet atsira
do ir kitų probleminių vietų. Priėjimas 
mokslinių tyrimų tikslais prie riboja
mos medžiagos perdėm institucionali
zuotas - naudotis ribojama medžiaga 
gali tik Lietuvos Respublikoje veikian
čios mokslo ir studijų institucijos, at
liekančios mokslinius tyrimus pagal 
teisės aktų nustatytą kompetenciją 
(taisyklių 7 punktas), leidimus naudo
tis ja gali gauti tik su Lietuvoje ar už- 
sienyje veikiančiomis mokslo institu
cijomis susiję asmenys (taisyklių 11.2 
ir 12 punktai). Lietuvos Respublikos 
piliečiui ar užsieniečiui, nesusijusiam 
su minėtomis institucijomis, bet norin
čiam atlikti mokslinius tyrimus, kelias 
gauti leidimą dirbti su tokia medžiaga 
nenumatytas, taigi - teisiškai užkirstas.

Kita ribojimo sfera yra priėjimo 
prie Nacionalinio dokumentų fondo 
dokumentų, kuriose yra informacijos 
apie asmens privatų gyvenimą, taip pat 
prie valstybės archyvams perduotų su
sistemintų asmens duomenų rinkmenų 
ribojimas 50 metų po asmens mirties, 
o jei šio fakto nustatyti neįmanoma - 
100 metų nuo dokumentų sudarymo 
(Įstatymo 20 straipsnio 5 dalis). Taip, 
asmens dokumentų naudojimas yra 
ribotinas, bet mūsų įstatymų rengėjai 
ir leidėjai pasirinko maksimalius ter
minus. Antra vertus, yra svarstytina, 
ar 1990 m. kovo 11 d. nėra ta riba, 
tik po kurios susistemintų asmens 
duomenų rinkmenų panaudojimas 
mokslo reikalui, o gal apskritai - pa
viešinimas gali turėti įtakos žmogaus 
visuomeniniam statusui ar privačiam 
gyvenimui. Žinoma, po šios chrono
loginės ribos susisteminamose asmens 
duomenų rinkmenose gali būti tikrai 
griežtai saugotini nuo viešinimo duo
menys apie asmens finansinę, komer
cinę veiklą, jo privatų gyvenimą. Bet 
tokios rinkmenos į valstybės archyvus 
nepakliūva. Jei paklius, tai, laikantis 
kitų Įstatymo normų, ne anksčiau kaip 
po 20 metų. Ta riba, laikantis Įstatymo 
normų, gali būti nukelta net 40 metų. 
Galima pridurti, kad ir turėtų būti taip 
nukelta.

Ir štai čia mes prieiname prie es
minės sisteminės Įstatymo ydos. Įsta
tymo trečiasis skirsnis - Dokumentų 
valdymas ir perdavimas, - kaip ir ket
virtasis - Priėjimas prie Nacionalinio 
dokumentų fondo dokumentų ir jų 
naudojimas, - parašyti taip, kad visos 
jų normos iš esmės vienodai galioja tiek 
šiuo metu veikiančių valstybės ir savi
valdybių institucijų, įstaigų ir įmonių, 
valstybės įgaliotų asmenų archyvams 
(šią archyvų grupę toliau apibendrintai 
vadinsime veikiančių institucijų archy
vais), tiek valstybės archyvams, kurie 
saugo archyvuotą medžiagą.

Lietuvoje valstybės archyvai, ne vei
kiančių institucijų archyvai, atsirado 
XIX a. viduryje. Iš pradžių tai buvo ne 
Lietuvos valstybės, o Rusijos imperijos 
valstybės archyvai. Lietuvos Respubli
koje tarp dviejų pasaulinių karų buvo 
sukurta sava valstybės archyvų sistema. 
Lenkijos užimtoje Rytų Lietuvoje vei
kė Lenkijos valstybės archyvų sistema, 
sovietmečiu visoje Lietuvoje - Sovietų 
Sąjungos valstybės archyvų sistema. 
Epizodiškai per abu pasaulinius ka
rus valstybės archyvus Lietuvoje valdė 
okupacinė Vokietijos valdžia.

Lietuvos Respublika 1990 m. pa
veldėjo sovietmečio valstybės archyvų 
sistemą ir pertvarkė ją pagal naujus 
gyvenimo reikalavimus - likvidavo 
vadinamuosius žinybinius archyvus, 
įkūrė naujus. Šiuo metu Lietuvos vals
tybės archyvų sistemą sudaro Lietuvos 
valstybės istorijos, Lietuvos centrinis 
valstybės, Lietuvos valstybės naujasis, 
Lietuvos ypatingasis, Lietuvos literatū
ros ir meno bei apskričių archyvai. Šių 
archyvų, išskyrus Naująjį ir apskričių 
archyvus, fondai iš esmės suformuoti. 
Jie gali būti tik šiek tiek papildomi. Šie 
archyvai saugo jau seniai į valstybės ar
chyvus patekusią medžiagą. Ji visa atsi
rado iki 1990 m. kovo 11d. Joje neglūdi 
jokios Lietuvos valstybės ar jos institu
cijų paslaptys. Susistemintų asmens 
duomenų rinkmenų sąvoka tų archyvų 
medžiagos daliai buvo primesta atgali
ne data, tai medžiagai jau nefunkcio
nuojant valstybės gyvenime ir iš esmės 
nesudarant nieko ypatingai saugomo. 
Todėl priėjimo prie tokios medžiagos 
mokslinių tyrimų tikslais ribojimas yra 
nesuprantamas, neleistinas ir netole
ruotinas.

Veikiančių institucijų archyvuose 
kaupiama ir saugoma nauja medžiaga. 
Joje tikrai gali būti dokumentų, priėji
mas prie kurių gali ar net turi būti ribo
jamas. Taip, beje, yra visame pasaulyje. 

, Tokios medžiagos ribojimo taisykles 
nustato Vyriausybė ar veikiančių ins
titucijų vadovai, matyt, veikiančio Ar
chyvų įstatymo rėmuose. Kaip minėta, 
veikiančiuose archyvuose medžiaga 
saugoma 20-40 metų. Esant pagrįstam 
valstybės poreikiui, šiuos terminus 
įmanoma įstatymiškai pailginti. Gali
ma taip viską sutvarkyti, kad į valstybės 

archyvus patektų tik tokia medžiaga, 
priėjimas prie kurios negali būti ribo
jimas.

Kaip matome, yra dvi archyvų siste
mos dalys. Jos turi daug bendro ir, ma
tyt, pagrįstai yra bendras joms abiem 
Archyvų įstatymas. Bet jų veikloje yra 
sričių, kurių reglamentavimas turi skir
tis. Viena iš tokių archyvų veiklos sričių 
yra priėjimo prie dokumentų sutvarky
mas. Kaip minėta, ketvirtasis Įstatymo 
skirsnis, kuriame reglamentuojami do
kumentų naudojimo reikalai, į tą dviejų 
archyvų sistemos dalių veiklos ypatybes 
neatsižvelgia, valstybės archyvus tarsi 
inkorporuoja į veikiančių institucijų 
archyvų sistemą. Toks požiūris į archy
vų sistemą yra Įstatymo sisteminių ydų 
priežastis.

Sunku pasakyti, kodėl minėtas po
žiūris įsigalėjo. Medžiagos svarstymams 
apie tai gal teikia Įstatymo 7 straipsnyje 
užfiksuota nuostata, kad valstybės ar
chyvai atlieka viešojo administravimo 
funkcijas ir tokiu būdu tampa valstybės 
valdymo aparato dalimi, administruo
jama valdininkų. Tokio aparato dalis 
yra veikiančių institucijų archyvai, tik 
ji ne savarankiška, o pavaldi atitinka
mos institucijos vadovams. Viešojo ad
ministravimo funkcijas atlieka ir vals
tybės archyvai. Bet jie atlieka ir kitas 
funkcijas, apie kurias Įstatymas prak
tiškai nieko nesako ir kurios Lietuvos 
valstybei ir visuomenei yra nepaprastai 
svarbios. Šie archyvai pirmiausia yra 
nekilnojamojo kultūros paveldo saugo
tojai. Jų fondų medžiaga tik epizodiškai 
naudojama ne kultūros ir mokslo sfero
se. Tiesa, neseniai buvo laikas, kai vals
tybės archyvai beveik nieko kito nepa
jėgė daryti, tik rengė ir rengė pažymas 
piliečių nekilnojamojo turto grąžinimo 
reikalams ar panašiai. Bet šis darbas 
beveik užbaigtas. Jis gali epizodiškai 
užgriūti vieną ar kitą archyvą, bet tik
rai ne visą valstybės archyvų sistemą. 
O saugomos medžiagos pobūdis leidžia 
priskirti valstybės archyvus kultūros ir 
mokslo sferai.

Šios valstybės archyvų savybės ig
noravimas Įstatyme yra kita sisteminė 
jo yda. Įstatymas iš esmės nekalba apie 
valstybės archyvų kaip kultūros pavel
do saugotojo funkcijas, uždavinius ir
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POLEMIKA

Alfred Erich Senn:

Po mūsų diskusijos Atviros Lietuvos 
fonde nusprendžiau pridurti dar kelis 
žodžius apie archyvų ir istorijos proble
mą. Ar gali archyvų uždarymas sustab
dyti istorijos rašymą? Mano atsakymas: 
tik jei ateities istorikas tai leistų. Kai 
prieš penkiasdešimt metų ėmiausi tirti 
Lietuvos istoriją, net negalėjau pagal
voti apie tyrimus pačioje Lietuvoje - ką 
ir kalbėti apie galimybes pakliūti į ar
chyvus. Vis dėlto rašiau net be tų „pir
minių šaltinių“, kurie tada buvo prie
inami Lietuvos istorikams. Dabar, kai 
archyvai visoje Lietuvoje yra prieinami, 
mes Atviros Lietuvos fonde diskutavo
me daugiausia apie galimybes naudotis 
asmens bylomis Lietuvos ypatingajame 
archyve, užuot bandę gvildenti bendras 
Tarybų Lietuvos istorijos rašymo pro
blemas.

Diskusijos apie galimybes prie
iti prie „asmens bylų“ sukasi ir aplink 
„kolaboravimo“ klausimą. Man pasi
ryžimas nustatyti ir paženklinti „ko
laborantus“ labiau primena prokuroro 
apkaltinimą/kaltinamąją išvadą, negu 
(norimą) darnų istoriko darbą, kuris 
yra tik didesnio istorijos rašymo pro
ceso dalis. Maždaug prieš dvidešimt ar 
dvidešimt penkerius metus sulaukiau 
skambučio iš OSI - JAV vyriausybinės 
institucijos, užsiimančios nacių kolabo
rantų paieška tarp Rytų Europos emig-

Atkelta iš 4 psl.
tų uždavinių įgyvendinimo priemones. 
Tiesa, Įstatymas įpareigoja archyvus iš
saugoti valstybinį dokumentinį pavel
dą, taip pat užtikrinti visuomenės priė
jimą prie saugomų dokumentų, pateikti 
turimas paieškos priemones. Iš tikrųjų, 
į archyvą atėję tyrinėtojai gali naudotis 
fondų kartoteka ir aprašais, pora ar
chyvų turi dar sovietmečiu paskelbtus 
nepilnus (tuo metu būta įslaptintų fon
dų) ir jau gerokai senstelėjusius vado
vus po jų fondus ar fondų žinynus. Tai 
praktiškai ir viskas, ką archyvai gali pa
siūlyti tyrinėtojui. Bet juk konkretaus 
archyvo mokslinis informacinis apara
tas gali būti daug gausesnis, įvairesnis, 
teikti kur kas daugiau informacijos. 
Akivaizdus uždavinys valstybės archy
vams - ne tik pateikti turimas paieškos 
priemones, bet ir kurti naujas. Dauge
lio šalių archyvams mokslinio informa
cinio aparato kūrimas, tobulinimas yra 
įprastas darbas, net, sakytume, prestiži
nis, nes populiarina archyvo medžiagą, 
taigi ir patį archyvą.

Kalbant apie archyvų mokslinį in
formacinį aparatą tenka pastebėti, kad 
iš sovietmečio valstybės archyvai pavel
dėjo padėtį, kuri dabartinėmis sąlygo
mis įgalina valstybinės lietuvių kalbos 
statuso pažeidimus. Archyvų skaityklo
se tyrinėtojai gauna aprašus, parašytus 
ne tik lietuvių kalba, bet pakankamai 
dažnai - rusų kalba, pasitaiko ir lenkų. 
Kai kuriuose archyvuose tokių aprašų 
daugiausia. Suprantama, kaip susidarė 
tokia padėtis - tai sovietmečio ir anks
tesnių laikų palikimas. Bet juk reikia 
taisyti tą padėtį. Nesakau, kad aprašai 
rusų ar kita kalba visai nereikalingi - 
jie tikrai ir ateityje pravers užsienio ty
rinėtojams. Bet kad juos reikia lituani
zuoti, rūpinantis ne tik lietuvių kalbos 
valstybiniu statusu, bet ir tvarkant ar, 

rantų, gyvenančių JAV. Įstaiga man 
pasiūlė ieškoti lietuvių „kolaborantų“. 
Kai jie man išaiškino darbo esmę - su
rasti įrodymus, kad tam tikras asmuo 
tam tikrą- dieną buvo tam tikroje vie
toje, - pamaniau, kad tai neatitinka 
mano istorijos sampratos, ir atsisakiau. 
Man nebuvo įdomu sekti asmenis, kad 
po to juos būtų galima apkaltinti kaž
kokiu nusižengimu. Dabar man susida
ro įspūdis, kad ginčai dėl asmens bylų 
Ypatingajame archyve kažkuo primena 
visa tai.

Šiuo metu mano interesai Lietu
vos ypatingajame archyve yra susiję su 
Lietuvos inkorporacijos į SSRS 1940 
metais dokumentais. Tuo tikslu, mano 
nuomone, visi komunistų partijos do
kumentai, įskaitant asmeninius laiškus 
partijos instancijoms, turi būti prieina
mi, kaip ir visi „liaudies vyriausybės“ 
dokumentai. Taip pat manyčiau, kad 
turi būti prieinami kasdieniai saugumo 
agentų raportai apie visuomenės nuo
taikas. Kalbant apie „asęiens bylas“, 
manyčiau, jog partijos ir vyriausybės 
lyderių 1940 metų bylos taip pat turi 
būti prieinamos. Maža to: bet kuris as
meninis dokumentas, kurį jo autorius 
įvardijo kaip „autobiografiją“, „atsi
minimus“ ar „prisiminimus“ turi būti 
prieinamas, nes autorius akivaizdžiai 
norėjo, kad publika susipažintų su jo 
mintimis. Esu pasirengęs prisijungti 
prie šios publikos. Bet palieku nuo
šalyje KGB ar saugumo dokumentus, 

tiksliau, kuriant lietuviškąją istorijos, 
teisės istorijos, archyvistikos ir kitų hu
manitarinių bei socialinių mokslų ter
miniją, - neabejotina.

Nuolatinis mokslinio informacinio 
aparato atnaujinimas ir tobulinimas, 
ypač jo lietuvinimas, yra didelis ir la
bai sudėtingas darbas, neįmanomas be 
rimtų mokslinių tyrimų. Turiu galvo
je mokslinius tyrimus archyvų darbo 
sferoje, archyvistikos ir archyvo tyros 
tyrimus. Daugelyje šalių šį darbą dirba 
pati valstybės archyvų sistema, jis reg
lamentuojamas atitinkamais įstatymais 
ar kitais teisės aktais. Valstybės archy
vai ar specialios valstybės archyvų si
stemos įstaigos vykdo archyvistikos 
ir archyvotyros, taip pat dažnai ir pa
galbinių istorijos mokslų tyrimus, už
siima archeografijos darbu, t.y. skelbia 
savo saugomą medžiagą. Be šio darbo 
neįmanomas archyvų būklės valsty
bėje tobulinimas ar net patenkinamas 
palaikymas. Bet mūsų Įstatyme apie 
mokslinį darbą valstybės archyvuose, 
apie valstybės archyvų pareigas ir teises 
šioje sferoje - ne žodžio.

Tokio darbo pradmenys ar elemen
tai Lietuvos archyvuose buvo net so
vietmečiu. Dirbtas šis darbas, nors ir 
ne itin intensyviai, ir Lietuvos Respub
likos valstybės archyvuose. Net leistas 
tęstinis mokslinis leidinys „Lietuvos 
archyvai“ - jo, regis, išleista 13 tomų. 
Bet štai jau kelerius metus jis įstrigo, o 
laikantis naujojo Įstatymo normų, nėra 
teisinio pagrindo finansuoti nei tokio 
leidinio, nei apskritai mokslinių tyrimų 
archyvistikos ir archyvotyros sferoje. 
Mūsų archyvai vis labiau ir labiau atsi
lieka nuo kitų šalių archyvų, velkasi jų 
voros gale.

Archyvų mokslinio informacinio 
aparato būklės ir jos tobulinimo reika
lai, mokslinių tyrimų archyvų sferoje 

susijusius su paskirais asmenimis. Šią 
problemą spręsti galėtų teisininkai ir 
kiti suinteresuoti asmenys.

Bet ką randu net tuose dokumen
tuose, kuriuos gaunu? „Baltas dėmes“! 
Mečislovas Gedvilas savo prisimini
muose pabrėžia, kad partija neturėjo 
laiko rašyti protokolus 1940-ųjų birže
lį. Partijos sekretoriatas reguliariai pro
tokolus pradėjo rašyti tik rugpjūtį. Ar 
tiems, kurie reikalauja „dokumentų“ 
kaip veiklos ar veiksmo įrodymų, tai 
liudija, kad tuomet nieko ir nevyko? Ar 
kad istorikas dėl dokumentų stygiaus 
negali rašyti apie partijos veiklą birželį 
ir liepą? Ernesto Galvanausko teigimu, 
Vladimiras Dekanozovas labiau mėgo 
žodines instrukcijas nei raštiškas. Vadi
nasi, istorikas, neturėdamas šių doku
mentų, negali rašyti apie Dekanozovo 
darbą ir įtaką? Tikiuosi, jog taip nema
noma. Nusivylimas, kurį istorikas gali 
pajusti, kai neturi galimybių prieiti prie 
egzistuojančio dokumentų rinkinio, 
neturėtų sustabdyti jo darbo. Esamą 
spragą gali užpildyti atsiminimai, laik
raščiai ir kita prieinama medžiaga.
' Nenorėčiau, kad šis komenta

ras būtų pateikiamas kaip mokslinis 
straipsnis apie istorinius dokumentus. 
Mano (pirminis) tikslas - tiesiog sufor
muluoti, keletą nuostatų diskutuojant 
apie galimybes prieiti prie dokumentų 
Lietuvos ypatingajame archyve. As
mens bylos sudaro tik nedidelę dalį ten 
sukauptos medžiagos.

padėtis dabar verdančioje diskusijoje 
nebuvo aptariami. Matyt, istorikai ir 
kiti archyvų medžiagos tyrinėtojai yra 
taip pripratę dirbti tokiomis sąlygomis, 
kurias siūlo archyvai, kad jiems net ne
šauna į galvą, jog turi būti kitaip. O turi 
būti daug geriau - archyvų medžiagos 
tyrinėtojai turi teisę gauti, o valstybės 
archyvai turi turėti pareigą ir galimy
bes parengti naujus, vis išsamesnius, 
daugiau informacijos teikiančius mok
slinius informacinius leidinius. Tokių 
leidinių parengimas reikalautų šiek tiek 
lėšų, bet akivaizdu, kad tai būtų greitai 
atsiperkančios investicijos į mokslo rai
dą Lietuvoje.

Manau, kad į valstybės archyvų - 
Lietuvos kultūros paveldo saugotojų 
pareigas būtina įrašyti ir to paveldo 
mokslinį tyrimą. Tas tyrimas nebūtų 
savitikslis, jo reikia siekiant pagerinti 
ir pagausinti informaciją apie archyvų 
saugomą medžiagą, sudaryti geresnes 
sąlygas archyvų medžiagos tyrinėto
jams ir taip paspartinti jų darbą. Paga
liau to reikia siekiant įvairiapusiškai ir 
prasmingai panaudoti archyvų medžia
gą visuomenės gyvenime ir saugant 
valstybės interesus.

Jei bus rengiamos Įstatymo patai
sos, jų rengėjai turi ne tik perprasti 
Įstatymo normų dėl priėjimo prie ar
chyvų medžiagos ribojimo paspęstus 
spąstus ir juos pašalinti, bet ir suvokti, 
kad valstybės archyvai, būdami Lietu
vos kultūros paveldo saugotojai ir no
rėdami jį tinkamai saugoti bei pateikti 
visuomenei, turi jį tyrinėti. Kitaip sa
kant, negalima užmiršti ir iš Įstatymo 
išmesti normų, reglamentuojančių 
mokslinių tyrimų archyvų sistemoje 
tvarką. Reikia įstatymiškai įpareigoti 
valstybės archyvus dirbti savo sferos 
mokslinį darbą ir sukurti jiems gali
mybes tai daryti.

Apie Kryžiuočius 
ir valdžios pagundas
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imperatoriui, tačiau šie toli, o pagoniško
se prūsų žemėse, kuriose Ordinas sukūrė 
savo valstybę, Kryžiuočių ordino valdžia 
buvo absoliuti. Kaip ir derėjo tikėtis, ji 
juos nuosekliai gniuždė. Vietoje to, kad 
neštų Kristaus pažadėtą taiką, jie tapo 
užkariavimo, plėtimosi į Rytus simboliu. 
Tokiu stipriu, kad ir tada, kai nužengė iš 
istorinės arenos, valdžios pagundos išug
dytą įvaizdį perėmė pirma Prūsijos (išties 
Brandenburgo) valstybė, o vėliau ir Prūsi
jos suvienyta Vokietija.

***

Visa tai labai sena istorija. Moraliai jie 
buvo pažeisti jau Gedimino laikais, nors 
karinės jėgos srityje dar vis stiprėjo. Žalgi
rio mūšis tą stiprėjimą pakirto, po to jėga 
palaipsniui seko; galutinai, bent istorinėje 
arenoje, ji išblėso, kai 1525 metais tuome
tinis Didysis magistras Albrechtas pasi
naudojo Liuterio Reformacijos suteikta 
galimybe ir atsižadėjo asmeninio neturto 
ir skaistybės priesaikos. Tuo pasinaudojus, 
Ordino turtas tapo asmeniniu turtu, ir ši
tai pagundai pasidavė dauguma komtūrų 
ir narių. Tačiau ne visi. Vieni - tie, kurie 
buvo katalikiškų valdovų valdomose šaly
se - tam neturėjo galimybės, bet buvo ir 
tokių, kurie liko ištikimi savo priesaikai.

Ordino valdomos valstybės tada ne
bebuvo ir atrodytų, jog atsirado galimybė 
grįžti prie pirmapradžių vienuoliškų įža
dų ir gyvensenos. Tai įvyko tik iš dalies. 
Šimtmečiai, per kuriuos Ordinas buvo 
svarbus Europos politikos veiksnys, tapo 
tarsi girnų akmeniu. Jėgos nebebuvo, ta
čiau įvaizdis liko, o politiniai interesai, 
popiežius bei tuo metu iškilę Habsburgai 
neleido Ordinui atsisakyti pretenzijų į 
prarastas žemes. Ordinas ir toliau privalė
jo egzistuoti kaip valdyti pasirengęs, savo 
užkariautą sritį atsiimti pajėgiantis riterių 
ordinas, ir taip keletą šimtmečių toliau 
vegetavo.

„Vegetavo“ - gal ne visai tinkamas 
žodis. Per praslenkančius šimtmečius 
imperatoriaus įtaką likusiuose regionuo
se jie išlaikė ir net praplėtė savo valdas ir 
turtą. Kitą didelį smūgį jiems suduoda 
Napoleonas. Devynioliktojo šimtmečio 
viduryje prasideda kuklus dvasinis re
nesansas, ir pagaliau 1929-aisiais, kai jau 
dešimtmetis kaip nėra net Habsburgų 
globos, popiežiaus Pijus XI nuima nuo jų 
žmogiškosios puikybės užsikrautą naštą. 
Jis panaikina „riterišką“ ordino paskirtį, 
jie nebeturi teisės nešioti kardo, ir, kaip 
ir pačioje pradžioje, tampa vėl grynai vie
nuolišku ordinu.

Atrodytų, jog čia ir reikėtų padėti 
istorinės raidos tašką. Deja, dar vis ne 
taip; istorija juos toliau persekioja. Kai 
1938-aisiais Hitleris „įtraukia“ Austriją į 
Reichą, Ordino ten užsilikęs turtas kon
fiskuojamas ir jis panaikinamas. 1947- 
aisiais Austrija šį panaikinimą atšaukia. 
Turtas grąžinamas, įskaitant vienuolyną 
ir minėtąją bažnyčią Vienoje.

Kai būsite Vienoje, nepraleiskite pro
gos aplankyti kuklią bažnyčią Singers- 
trasse, visai netoli Šv. Stepono katedros. 
Pasižvalgę po saikingai „subarokintus“ 
gotikinius skliautus, įsitikinę, jog virš 
Didžiojo magistro kėdės (altoriaus deši
nėje) išties kabo iš istorijos vadovėlių pa
žįstama balta vėliava su juodu kryžiumi, 
palikite jiems kelis eurus aukų dėžutėje. 
Kryžiuočių ordinas šiais laikais daro ge
rus darbus. Tokius, dėl kurių jis prieš 800 
metų ir buvo įsteigtas.

akiračiai
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IDĖJOS

Apie globalizacijos pavojus, filotopijas
ir tapatybes lietuvių kultūroje Dalia Kuizinienė

ak
ira

či
ai

□ Pastaruosius penkiolika metų politiniai bei visuome
niniai lūžiai, globalinės įtakos atskleidžia būtinybę iš 
naujo įvertinti ir įprasminti stereotipais tapusius mitus 
arba tiesiog kurti naujus. Tautinio tapatumo raiška ir 
formos yra vienokios primestos svetimos galios domina
vimo sąlygomis 'ir kitokios, kai tauta atgauna valsty
bingumą ir savarankiškumą. Dar kitus pavidalus jos 
įgauna daliai bendruomenės gyvenant svetur, mėginant 
įvardyti individualų arba kolektyvinį savo bendruome
nės tapatumą. Įvairiose kultūros bei meno srityse, ypač 
literatūros tekstuose, šie tapatumų pavidalai itin ryškūs, 
įgavę įtaigias meninės raiškos formas, dažnai griaunan
tys iki šiol lietuvių kultūroje įtvirtintus nacionalinius 
stereotipus, skatinantys iš naujo apmąstyti, atrodytų, 
jau įtvirtintus reiškinius ir sampratas. Minėtu laikotar
piu lietuvių kultūra išgyveno nemenką vertybių kaitą 
bei transformaciją.
Naujos savivokos ir būdų jai išreikšti paieškos ryškios 
dabartinėje lietuvių kultūroje. Tapatybės ir tautiškumo, 
tapatybės ir globalizacijos problematika - bene daž
niausiai minimos sąvokos pastarojo meto filosofų ir 
kultūrologų darbuose. Nuolat grįžtama prie kultūrinio 
Rytų ir Vakarų santykio, tautinių, kultūrinių, generaci- 
nių tapatybių apraiškų meninėje kūryboje svarstymo. 
Buvimas tarp kelių kultūrinių tradicijų, kalbų įgauna 
įvairias meninės raiškos formas, kūrėjas jautriausiai 
reaguoja į globalaus pasaulio iššūkius ir juos išreiškia 
savo kūryba.

„Tapatumas neįmanomas be mitų ir apibendrinamų
jų pasakojimų. Mitai padeda geriau orientuotis erdvėje 
ir laike. Atsiradę iš kasdieninės praktikos, jie ima keisti 
realybę ir tampa tam tikromis nuorodų bazėmis“ (2, 7).

Egzilio kultūros patirtys gali būti, o kartais ir yra 
perimamos pastarųjų dešimtmečių Lietuvos kultūrinė
je erdvėje. Ką reiškia būti lietuviu menininku globalioje 
kultūrinėje erdvėje? Lietuvių egzilio kultūros atstovai, 
ypač rašytojai, nuo pirmųjų gyvenimo svetur metų 
svarsto tautinės tapatybes problemą, ryšio su aplinki
niu pasauliu teigiamų ir neigiamų sąlyčio taškų galimy
bes. Lokalios ir globalios erdvės, tautinės tradicijos ir 
vakarietiškos kultūros priešpriešos arba jungtys įvairių 
sričių menininkų kūryboje išreiškiamos įvairiomis for
momis bei motyvais.

Šie pokyčiai literatūroje ir dailėje, manyčiau, susiję 
ne tik su įtakomis, bet ir tautinės tapatybės pokyčiais. 
Jie būdingi ne tik pavieniams kūrėjams, bet dažnai ir 
visai generacijai. Bent jau literatūroje itin ryškus ir ge- 
neracinės tapatybės įvardijimas. Julius Kaupas labai 
gražiai pirmąjį pokario dešimtmetį į literatūrą tik dar 
ateinančius savo kartos rašytojus vadina „trečiojo pasa
kos brolio“ karta - ieškančia karta. „Yra begalo daug už
burtų pilių, karalysčių, turtingesnių už žemiškąsias, yra 
vidinių pasaulių, didelių ir plačių, platesnių už žemę, bet 
jų negalima nei paveldėti, nei už auksą nusipirkti - jas 
tik galima atrasti, išsikovoti ir susikurti“(3,470 ). Lietu
voje gal tik Juozas Erlickas savo tekstuose mini pasakos 
trečiąjį brolį.

Panašios tendencijos - vertybių kaita ir vertini
mo kriterijų sumaištis - ryškėjo Lietuvos kultūroje po 
1986-1988 m., prasidėjus pertvarkos procesams, ir po 
Nepriklausomybės atkūrimo, kai kūrėjams atsivėrė sie
nos į pasaulį, o į Lietuvą plūstelėjo vakarietiško meno 
gūsis. Tad laikotarpį nuo 1986 m. maždaug iki 1996 m. 
Lietuvos kultūroje įvardinčiau kaip pažinties, naujų pa
tirčių „virškinimo“ ir ieškojimų laiką. Šiuo laikotarpiu 
visapusiškai kartojosi pirmojo pokario dešimtmečio 
egzilinė patirtis. Ir turėjo praeiti geras dešimtmetis, 
kol viskas atsistojo į savo vietas: nusistovėjo kriterijai, 
susiformavo pozicijos ir stiliai. Beveik tos pačios ten
dencijos ryškėjo ir dailėje, ir literatūroje - kaip ir prieš 
penkiasdešimt metų egzilyje. Rašytojai vėl mėgino 
identifikuoti savo santykį su tradicija, formuoti savosios 
generacijos kūrybines pozicijas. Itin stipriai jas išreiškė 
Jurgio Kunčino ir Ričardo Gavelio karta (vėliau Sigitas 
Parulskis, Aidas Marčėnas, dar vėliau - Marius Ivaške
vičius ir Herkus Kunčius). Dailininkai buriasi į grupes, 
rengdami bendras parodas ir deklaruodami savąsias

pozicijas (itin ryškia ir deklaratyvia kūrybine deklara
cija laikyčiau grupės „Post Ars“ ir jos lyderio Roberto 
Antinio veiklą).

Ir pastarųjų dešimtmečių tiek egzilio, tiek Lietuvos 
kultūroje įžvelgiu itin ryškų, net provokacinį santykį 
su erdve, aiškiai įvardintas filotopijas (pasirinkau A. 
Šliogerio terminą, kurį jis vartoja įvardydamas santy
kį su vieta, erdve), kodus, apibrėžiančius tą santykį. R. 
Gavelis savo romanuose sukūrė savąją Vilniaus, kaip 
pasaulio miesto, simboliką; miestas jo kūryboje tapo 
lygiaverčiu personažu, jam būdinga kartu ir sakralinė, 
ir vulgari konotacija. J. Mekas literatūrinėje kūryboje 
ir filmuose trina ribas tarp erdvių, kultūrų, siedamas 
jas su universalia egzistencine problematika. Jo erdvės 
samprata individuali. Meko filotopija: lietuviškas Seme- 
niškių kaimas tampa pasaulio ašimi ir centru, o menų 
Meka - Niujorkas - vadinamas dideliu kaimu (4); vė
liau atsisakoma bet kokio prisirišimo prie konkrečios 
vietos, namais vadinamas kultūros pasaulis. „Daug ke
liauju. Tai žmonės manęs klausia, iš kur aš. Tai sakau: aš 
gimiau ir išaugau Lietuvoje. Gyvenu Niujorke. O mano 
kraštas dabar yra kultūra \5, 11).

Įdomias konkrečios erdvės transformacijas savo 
darbuose pateikė grafikas Andrius Puipa, įvardyto as
mens ar savo virtuvėje arba dirbtuvėje sutalpindamas 
ir kasdienybės, ir amžinąsias realijas. O Mindaugo 
Navako fotomontažuose konkretūs Vilniaus pastatai 
suliečiami su jo skulptūra, pateikiami kaip įsivaizduo
tos galimybės vizija. Viena šių vizijų buvo įgyvendinta 
nepriklausomybės laikotarpiu (skulptūra „Kablys“ virš 
buvusios „Jutempus“ galerijos Vilniuje). R. Antinio pa
minklas Romui Kalantai Kaune taip pat aktualizuoja 
daugiau aukos, susideginimo vietą, tai nėra monumen
tas asmeniui: asmuo šiuo atveju susijęs su vieta.

Džiazo improvizatorius, o pastarąjį dešimtmetį, 
menotyrininkų terminais tariant, - tarpdisciplininio 
meno atstovas, akcijų bei instaliacijų autorius V. Tara
sovas, derinantis vizualiuosius ir akustinius elementus, 
viename iš neseniai duotų interviu taip pat gana aiškiai 
įvardija savo santykį su vieta: „Jei aš einu kur nors, esu 
su kuo nors, pasiūlau savo idėją ir ji prigyja, tai ir reiš
kia tapti savu bet kur (vietos ir laiko atžvilgiu). <...> Aš 
jaučiuosi namie ten, kur turiu galimybę dirbti. Ir kur esu 
reikalingas. Esu „čerepacha“. Namus nešuosi su savimi“ 
(7,39).

Pastaruoju metu į lietuvių literatūrą ateina daug 
neprofesionalų: knygas leidžia architektai, meninin
kai, aktoriai, menotyrininkai. Dažnai jie ir lieka vienos 

knygos autoriais, niekada vėliau nesugrįžtančiais prie 
literatūros. Stiprus impulsas imtis kūrybos, rašymo kai 
kuriems jų yra laikinas ar nuolatinis išvykimas gyventi 
svetur. Buvimas svetur dažnai verčia ne tik apmąstyti 
savo santykį su tapatybe, praeitimi, suvokti save kaip 
individą kitos kultūros ir papročių kontekste, bet ir tas 
prieštaras įvardinti menine kūryba. Kas paskatina dau
gelį ilgesniam ar trumpesniam laikui svetur išvykusių 
intelektualų imtis plunksnos ir rašyti romanus? Naujos 
patirtys, itin ryški savo tapatybės pajauta ir noras meni
niu žodžiu ją išreikšti?

Ar lietuvių proza dar yra išsaugojusi savąjį indivi
dualumą, ar ji jau yra priartėjusi prie bendrų europie
tiškų stereotipų? Kas yra tas euroromanas, apie kurį 
nuolat diskutuojama tarptautinėse literatūrinėse disku
sijose ir knygų mugėse? Kurie lietuvių romanai dar gali 
sudominti užsienio leidėjus ir skaitytojus? Tad lietuvių 
romanistas nuolat susiduria su dilema: ar savo kūryboje 
saugoti ir įprasminti individualius tautinius simbolius 
ir istorines tapatybes, ar juos niveliuoti taikantis prie 
„globalaus“ skaitytojo reikalavimų, orientuotis į bendrą 
monoeuropinį modelį? O gal pamėginti tuos du tarpu
savyje nesusiejančius modelius susieti savo kūryba, ras
ti universalią raišką?

Vienas ryškiausių pastarojo meto kūrinių, kuriame 
itin ryškus santykis su vieta ir laiku, yra naujasis Val
do Papievio romanas „Vienos vasaros emigrantai“. Ro
mano pasakotojas klajoja ne tik po Paryžių, bet ir savo 
vidinės tikrovės labirintuose. Autorius kuria gyvenimo 
kaip nuolatinių ieškojimų, nuolatinės kelionės, klajo
nių, klošarystės įvaizdį. Romane beveik nėra įvykių - iš 
pažiūros nereikšmingas įvykis autoriui reikalingas tik 
tiek, kiek jo personažas jį reflektuoja, išgyvena, kiek tas 
įvykis išprovokuoja ir sukelia kokius nors jausmus.

Miestas tampa svarbesniu personažu už pasakotoją; 
miesto paslapčių, jo individualumo pažinimas atveria 
naujas galimybes pasakotojo vidinei brandai ir jo dva
siniams ieškojimams. „Paryžius savo atvirumu teigia 
ir neigia pats save: atverdamas kitus laikus ir erdves, jis 
skatina tave ištrūkti iš jo kasdienybės, primena, jog yra 
daugybė kitų galimybių“ (6, 294). V. Papievio romano 
veikėjas Paryžiuje susikuria vis naujus pasaulius, po 
kuriuos klaidžiodamas suranda save, sulieja skirtingas 
patirtis, laikus ir erdves.

Italų romanistas A. Baricco globalizacijos apraiškų 
ieško socialinėje sferoje, neabsoliutina globalizacijos 
pavojų kultūrai, o žvelgia į juos su ironija. „Ar tiesa, kad 
globalizacija veda monokultūriniopasaulio link, kuriame 
vyrauja smunkantis žemyn vidutiniškumas? Tikriausiai 
tiesa. Jei kuriate filmą, kuris absurdiškai turėtų patikti 
visai planetai (kaip tik taip daroma Holivude), privalo
te naudotis visiems suprantamais stereotipais, privalote 
naudoti universalią kalbą, privalote viską apibendrinti ir 
supaprastinti iki absurdo“ (1, 34-35).

Laisvai transformuojant ir pratęsiant A. Baricco 
mintį, norėtųsi sakyti: per universalius kodus, hibridinę 
stilistiką jūs galite pasirinkti ir kovos su monokultūra 
formą, ją devalvuoti ar ignoruoti. Vienu skiriamųjų pa
starojo laikotarpio meno bruožų laikyčiau provokaci
nį kūrinio santykį su erdve, laiku ar aplinka: meninio 
veiksmo vieta tampa socialinė erdvė - prekybos centras, 
gatvė. Todėl, tęsdami ar griaudami tradicijas ir mitus, 
nepamirškite savo „avangardinį“ kūrinį bent mintimis 
nukelti į Niujorką, Londoną ar Paryžių prieš parody
dami jį čia - Vilniuje, Kaune ar kuriame nors kitame 
didesniame ar mažesniame šios žemės mieste.

1. Baricco A. Next. Maža knygelė apie globalizaciją ir busimąjį pa
saulį. Vilnius, Alma littera, 2005.

2. Golovkina O. Europiečių tapatumas// Kultūros barai. 2005. Nr.3.
3. Kaupas J. Išmintingieji broliai ir užburtoji šalis // Kaupas J. Raštai. 

Chicago, 1997.
4. J. Meko videofilmas „Laiškai iš niekur T buvo rodytas per LTV 

1997 m.
5. Mekas J. Laiškai iš niekur. Vilnius, 1997.
6. Papievis Valdas. Vienos vasaros emigrantai. Vilnius, Baltos lankos, 

2003.
7. „Maudžiausi džiaze ir jaučiausi laisvas žmogus“. J. Stauskaitė kalba

si su V. Tarasovu H Kultūros barai. 2005. Nr. 4.
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TEMA

Tarp Šekspyro ir Petkevičiaus
LIETUVA - PENKIOLIKA NEPRIKLAUSOMYBĖS METŲ

Atkelta iš 1 psl.
Tikri ir tariami krizės ženklai
Tai, kad demokratiniame krašte egzis
tuoja dvi antagonistinės - valstybininkų 
ir antivalstybininkų - grupės, nebūtinai 
turi reikšti, kad demokratiją ištiko po
litinė krizė. Politinė krizė demokratiją 
ištinka tuomet, kai antivalstybinės nuo
taikos valstybėje pradeda įsivyrauti. O 
patikimiausias politinių 
nuotaikų barometras, 
mano nuomone, yra Sei
mo rinkimai. Prezidento 
rinkimai šiuo požiūriu 
mažiau patikimi, nes čia 
populiarus kandidatas 
gali smarkiai pagerinti 
nuomonę apie mažiau 
populiarią partiją - ir 
atvirkščiai. Taigi kaip 
keitėsi šio politinio ba
rometro parodymai per 
pastaruosius 15 metų?

Pirmuosius Seimo 
rinkimus laimėję dešinie
ji (konservatoriai) kituo
se rinkimuose daugumą 
vietų Seime atidavė kai
riesiems (LDDP). Tačiau 
dar kituose rinkimuose 
daugumą vėl susigrąžino 
konservatoriai. Prasidė
jo vadinamasis politinės 
švytuoklės procesas, kai 
rinkėjai, nusivylę į Seimą 
išrinkta dauguma, kituose rinkimuose į 
valdžią grąžina prieš tai buvusią daugu
mą, kad ateinančiuose rinkimuose vėl 
pakartotų tą pačią procedūrą. Tai buvo 
ženklas visoms Seimo partijoms, kad 
padėtis nestabili, kad rinkėjų netenkina 
galimi politiniai pasirinkimai, ir jeigu 
Seimo partijos nesugebės pasiūlyti to, 
ko rinkėjai pasigenda, šie, nusivylę esa
ma padėtimi, gali ieškoti desperatiškos 
išeities. Pastaruosiuose Seimo rinki
muose taip ir atsitiko. Daugiausiai balsų 
gavo ankstesniuose rinkimuose iš viso 
neegzistavusi, politinio darbo patirties 
neturinti populistinė Darbo partija, rin
kimus laimėjusi vien gausiai dalinamais 
pažadais. Stabilioje politinėje visuome
nėje tokių stebuklų nebūna, o jei Lietu
voje taip atsitiko, tai buvo ženklas, kad 
prasidėjo rimta politinė krizė, nes bal
suotojų daugumos pasitikėjimą prarado 
visos tradicinės partijos.

Naujieji „valstybės gelbėtojai“ savo 
rinkimų pažadų taip pat neįvykdė, o 
daugelis jų savo beveik atviru antivalsty
biniu egoizmu Seimą pavertė tarsi skan
dalų gamykla. Todėl, manau, dabartiniai 
„gelbėtojai“ - Darbo partija - ateinan
čiuose rinkimuose lemiamo vaidmens 
nebevaidins. Tačiau rūpestį kelia pa
syvi tradicinių partijų laikysena - tarsi 
Darbo partijai prarandant populiarumą 
krizė savaime pasibaigs be radikalių re
formų ar pastangų.

Iš tikrųjų daugiausiai rūpesčio tu
rėtų kelti faktas, kad didelė Lietuvos 
tautos - valstybės piliečių - dalis nebe
mato prasmės gyventi šioje valstybėje. 
Maždaug dešimtadalis tautos sugebėjo 
iš Lietuvos išvykti dar prieš jai įstojant 
į Europos Sąjungą (ES), o dabar, atsida
rius ES sienoms, bėgimas iš Lietuvos pa
siekė niekada anksčiau nebuvusį mastą. 

Valstybė šiam reiškiniui iki šiol nesky
rė reikiamo dėmesio, aiškindama, kad 
emigracija vyksta daugiausia dėl ekono
minių priežasčių, kad ji padeda spręsti 
nedarbo problemą, kad, stiprėjant Lie
tuvos ekonomikai, emigracija savaime 
mažės ir kad didelė dalis išvykstančiųjų, 
užsidirbusi pinigų, grįš atgal į Lietuvą. 
Toks jokia rimtesne analize nepagrįstas

optimizmas nelabai tolimoje ateityje 
gali tapti skaudžiu savęs apgaudinėjimu, 
kraštui nesulaikomai artėjant prie de
mografinės krizės.

Valstybingumo požiūriu šiai - tre
čiai - grupei sunku rasti bendrą apibū
dinimą. Dalis naujųjų emigrantų nuo
širdžiai tiki, kad kada nors grįš į tėvynę. 
Spėčiau, kad šioje grupėje gerokai dau
giau valstybininkų nei antivalstybinin
kų. Likusius, nesugalvodamas geresnio 
pavadinimo, vadinsiu Lietuvos valsty
bingumo dezertyrais.

Antivalstybiškumo šaknys
Sąmoningam valstybės piliečiui turėtų 
būti savaime suprantama, kad kyšinin
kavimas (tiek kyšių ėmimas, tiek jų davi
mas), mokesčių vengimas, nusikaltimai, 
kontrabanda, važinėjimas visuomeniniu 
transportu be bilieto ir daugybė panašių 
reiškinių kenkia valstybei - visiems jos 
piliečiams - ir kad su tokiais reiškiniais 
reikia neatlaidžiai kovoti. Lietuvoje vi
suomenės laikysena šiuo atžvilgiu yra 
gana pasyvi. Pareiga kovoti su tokiais 
antivalstybiniais reiškiniais paliekama 
valdžiai, o didžioji visuomenės dalis 
laikosi pasyviai. Ir tai neturėtų mūsų 
stebinti, nes akivaizdu, jog tie, kurių 
pareiga (ir su ja susijusios papildomos 
teisės) ginti valstybės interesus, dažnai 
patys atsiduria antivalstybininkų greto
se. Taip, pavyzdžiui, generolas, atsakin
gas už valstybės sienų apsaugą, duoda 
pavaldiniams nurodymus nesilaikyti 
darbo taisyklių, o kai už tai atleidžia
mas iš pareigų, traukia valstybę į teis
mą, aiškindamas, kad buvo per griežtai 
nubaustas. Daugelis teismų sprendimų, 
išteisinančių arba nubaudžiančių juo
kingai mažomis bausmėmis valstybės 
apgaudinėtojus ar jos turto grobstytojus, 

kartais verčia suabejoti, kieno - valsty
bės ar jos priešų - interesus gina šios 
institucijos.

Iš praeities paveldėtu politiniu ar 
ideologiniu nusiteikimu prieš Lietuvos 
valstybės nepriklausomybę tokios laiky
senos paaiškinti neįmanoma. Tiek už ne
priklausomybę, tiek už valstybės Kons
tituciją pasisakė tokia didelė balsuotojų 

dauguma, kad pagal tų referendumų re
zultatus valstybininkai turėtų sudaryti 
didelę daugumą, o taip nėra. Daugumą 
sudaro pasyvieji. Tai leidžia formuluoti 
išvadą: antivalstybiška nemažos gyven
tojų dalies laikysena nėra politinio ar 
ideologinio nusistatymo prieš Lietuvos 
valstybę išdava. Tai nepriklausomybe 
nusivylusių arba korumpuotos aplin
kos demoralizuotų žmonių laikysena. Ir 
svarbiausia, kad antivalstybiškai nusitei
kusių žmonių netrūksta visuose gyven
tojų sluoksniuose, taip pat ir tarp tų, ku
rių darbas ir pareiga yra ginti ir saugoti 
valstybės interesus. Todėl bandymai dėl 
pasitaikančių antivalstybinių veiksmų 
kaltę suversti kažkokiai nomenklatūrai, 
komunistams ar neaiškioms užsienio jė
goms tėra tik savęs apgaudinėjimas.

Manau, kad toks antagonistinis de
moralizuoto ar nusivylusio piliečio 
santykis su valstybe yra nuo sovietme
čio užsilikusi ir vėl prisiminta tradici
ja. Sovietmečiu iš tikrųjų valdžia ne be 
pagrindo buvo laikoma blogybe, kurios 
nepavyko atsikratyti. Lietuvos gyven
tojams tai buvo dar ir svetima blogybė, 
nes buvo aišku, kad valdžios svertai yra 
ne Vilniuje, o Maskvoje. Tokį priešišką 
valdžiai nusistatymą stiprino ir skurdus, 
palyginti su Vakarų Europa, ekonomi
nis gyvenimas. Todėl nepriklausomybė 
nešė ne tik laisvės, bet ir geresnio gyve
nimo viltis.

Laisvės viltis nepriklausomybė pa
teisino, galima sakyti - net su kaupu. 
Tačiau gero gyvenimo viltys didelei gy
ventojų daliai dar tebėra ateities svajonė. 
Iš dalies greito ekonominio pagerėjimo 
viltys buvo nerealios, tačiau prisidėjo 
ir valdžios padarytos klaidos, ypač ne
priklausomybės pradžioje. Ir dar, reikia 
pripažinti, valdžioje įsivyravo biurokra

tinis požiūris į paprastą žmogų (prasi
dėjęs greičiausiai su „šunauja“ ir galuti
nai įsipilietinęs visuomenės rūšiavimu į 
„elitą“ ir „runkelius“). Tai sukėlė dalies 
gyventojų nusivylimą jau sava valdžia. 
Įvyko savotiškas savos valdžios susve
timėjimas: dalis nusivylusiųjų valdžia 
perėjo į antivalstybininkus, o kiti liko 
pasyvūs, nesuinteresuoti stebėtojai.

Neseniai Prezidentas V. Adamkus 
lankėsi Dzūkijoje. O dzūkai jį mėgsta - 
per praėjusius rinkimus daugelis dzūkų 
kaimų už jį balsavo 100%. Ir dabar savo 
mielą Prezidentą dzūkų moterys apdo
vanojo namie austos drobės rietimais, 
vyrai vaišino ir skundėsi, kad dabar to

kia valdžia, jog net pasiskųsti 
nebėra kam. Prie sovietų nors 
komjaunimo sekretoriui galėjai 
pasiskųsti. Prezidentui šie žo
džiai buvo „tarsi dūris į širdį“, 
o politikams, ypač Seime, tai 
turėtų būti tarsi kibiras šalto 
vandens ant įkaitusių politinių 
galvų, primenantis, kad kažkas 
ne taip Lietuvos karalystėje...

Ką reikėtų keisti 
ar tobulinti?
Kokių nors magiškų receptų, 
kaip išbrįsti iš dabartinės pa
dėties, neturiu. Turiu keletą pa
siūlymų, kurie, mano nuomone, 
būtų žingsnis teigiama kryptimi 
iš dabartinės krizinės padėties. 
Šios pastabos yra išdava labai 
atidaus Lietuvos gyvenimo ste
bėjimo iš didelio atstumo ir jos 
politinio gyvenimo reiškinių 
lyginimo su analogiškais reiš
kiniais man pažįstamame už
sienyje. Nors periodiškai lan
kausi Lietuvoje ir savo išvadas 

koreguoju pagal tenykštę realybę, vis 
dėlto neatmestina galimybė, kad kai ko 
Lietuvos politiniame, ekonominiame 
ir visuomeniniame gyvenime galiu ne
suprasti arba klaidingai suprasti. Todėl 
būsiu dėkingas už kritines pastabas.

Kita vertus, žvilgsnis iš toliau turi 
perspektyvos privalumą, ir tai suteikia 
šiek tiek drąsos, o gal ir šiek tiek JAV gy
venantiems lietuvių išeiviams būdingos 
„amerikietiškos“ arogancijos. Taigi...

1. Silpna vykdomoji valdžia, per daug 
priklausanti nuo teisminės valdžios.
Labai gerai, kad Lietuvos Konstitucijoje 
yra įrašytas trijų valdžios šakų - vykdo
mosios, teisminės ir įstatymų leidžiamo
sios - galių atskyrimo principas. Tačiau 
visos trys valdžios šakos veikia toje pa
čioje valstybėje ir nėra viena nuo kitos 
visiškai nepriklausomos. Jas visas tris 
maitina tas pats biudžetas, jų darbuoto
jai pavaldūs tiems patiems įstatymams, 
jas jungia bendras tikslas - valstybės, 
vadinasi, jos piliečių gerovė. Todėl jų 
veikla turi būti suderinta ir kaskart iš 
naujo peržiūrima, kad jos neišsiderintų 
ir nepradėtų viena kitai kenkti arba siek
ti nesuderinamų tikslų.

Praktiškai yra kitaip. Galutinį spren
dimą dėl susikompromitavusio ar pa
reigų atlikti nesugebančio pareigūno 
atleidimo dažnai priima teismas, pra
sižengusiam pareigūnui tokiu būdu su
teikdamas lyg ir savotišką neliečiamumą, 
nes, kartą pralaimėjusi teisme bylą, ad
ministracija nenorės ir vėl panašiai „nu
degti nagų“. Vakaruose daug kur prakti
kuojamas paprotys, kai pradedantis eiti 
naujas pareigas atsakingas pareigūnas 
įteikia nedatuotą atsistatydinimo pa
reiškimą, Lietuvoje nepraktikuojamas.

Nukelta į 8 psl.
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Atkelta iš 7 psl.
O jis labai praverstų, nes dabar, kai teis
mai dažnai išteisina apsileidusius ar pa
reigų atlikti nesugebančius pareigūnus, 
taip griaunamas valstybės autoritetas, 
piliečiai demoralizuojami.

Kitas ne mažiau sąžiningą visuome
nę demoralizuojantis veiksnys yra jau 
standartiniu tapęs susikompromitavusių 
ar prasikaltusių pareigūnų būdas išveng
ti bausmes. Paprastai susilaukus įtarimų 
tuoj pat susergama. Tai laikinai apsaugo 
įtariamąjį nuo tolimesnio tardymo ar at
leidimo. Po to, jei nepavyksta kaip nors 
išsisukti, suvaidinamas nedarbingumas 
dėl ligos. Taip prasižengėlis, užuot atlei
džiamas iš pareigų, užsitikrina nedarbin
gumo pensiją, o kartais ir galimybę toliau 
apgaudinėti valstybę. Daugelyje užsienio 
kraštų tokių komedijų nėra, todėl darbo 
santykius reguliuojantys Lietuvos įstaty
mai prašyte prašosi remonto.

2. Dėmesį nuo šiandieninių problemų 
dar vis atitraukiantis sąskaitų su sovie
tine praeitimi suvedinėjimas.
Ne vienam ilgą laiką nuo Lietuvos izo
liuotam pokario išeiviui Lietuvos gyve
nimo laikrodžiai sustojo ties 1944 me
tais, ir nieko čia nepadarysi. Jam dar ir 
dabar dėl visko, kas Lietuvoje negerai, 
kalti komunistai, kagėbistai, nomenkla
tūrininkai ar kitos su sovietine praeitimi 
susijusios tamsios jėgos. Truputį stebi
na faktas, kad ir Lietuvoje yra nemažai 
žmonių, kurie dar vis saugo ir gina Lie
tuvą nuo komunistų keliamo pavojaus 
ir stengiasi atskleisti vis naujus „buvu
siųjų“ nusikaltimus. Praėjus 15 metų po 
nepriklausomybės atkūrimo, Liustra- 
cijos komisija tebedirba pilnu tempu. 
Vadinasi, ir valstybės vadovai, politikai, 
žurnalistai, užuot visą dėmesį sutelkę 
ties svarbiomis dabarties problemomis, 
leidžia laiką ir energiją susikaupusiam 
pykčiui ir kerštui išlieti.

Jei Lietuva per 15 metų nesugebėjo 
susitvarkyti su savo sovietine praeitimi, 
tai ir per kitus 15 metų vargu ar sugebės 
išspręsti tas vien tik seniems žmonėms 
įdomias problemas. O per tą laiką, ne
sulaukę pakankamai dėmesio savo pro
blemoms, iš Lietuvos spės išbėgti beveik 
visi jauni žmonės.

Ši nesibaigianti kolaborantų, iš
davikų, KGB agentų, o dabar jau ir į 
KGB rezervą įrašytų atsargos karinin
kų paieška turi dar vieną labai nepa
geidautiną pasekmę. Ji daugeliui, ypač 
sovietmečio nepatyrusiai jaunesniajai 
kartai daro klaidingą įspūdį, kad dėl 
sovietmečiu mūsų kraštą ištikusių ne
laimių kalti vietiniai gyventojai, nes nei 
tikrųjų pagrindinių kaltininkų, nei juos 
inkriminuojančių dokumentų Lietuvoje 
nėra, o Rusijoje esantys šaltiniai mums 
neprieinami. Jau ir dabar Lietuvoje iš
girsi nuomonę, kad okupantai nebuvę 
tokie blogi, kaip mūsų pačių išdavikai. 
Taip į antraeiles vietos gyventojų tikras 
ar tik tariamas paslaugas okupantams 
nukreipę dėmesį, pradedame nebepa- 
stebėti tikrųjų kaltininkų. Kam ir kokia 
iš to nauda?

3. Politinės valios trūkumas pakeisti 
kai kurias į Konstitucijų įmontuotas 
socialistines nuostatas.
Nenorėdami pasirodyti blogesni už 
sovietinę valdžia, Aukščiausiosios Ta

rybos - Atkuriamojo Seimo atstovai į 
Konstituciją įrašė nemokamo gydymo ir 
nemokamo aukštojo mokslo garantijas. 
Kad valstybė rūpinasi švietimu ir svei
katos apsauga, galėtume tik džiaugtis, 
jei rūpinamasi būtų atsižvelgiant ne tik į 
poreikius, bet ir į krašto ekonomines ga
limybes bei padarinius. Deja, taip nėra.

Blogiausia yra aukštojo mokslo pa
dėtis, kai „praktiškąsias“ specialybes 
studijuoja daug daugiau studentų, negu 
kraštui reikia tos rūšies specialistų. Bai
gę kraštui brangiai kainuojančias studi
jas, daugelis jų išvažiuoja dirbti į užsie
nį. Taip neturtinga Lietuva subsidijuoja 
turtingus Vakarų Europos ir Amerikos 
kraštus, jiems nemokamai parengda
ma daug reikiamų specialistų. Papra
stas sprendimas - apmokestinti aukštąjį 
mokslą ir suteikti studentams ilgalaikes 
valstybės paskolas - šią problemą iš
spręstų, bet tam reikia keisti atitinkamą 
Konstitucijos straipsnį. O tokiam žings
niui trūksta politinės valios.

Panašūs socialistiniai ginčai šiuo 
metu vyksta dėl vaistų kompensavimo - 
ar valstybė turi kompensuoti pigiausius, 
ar „geriausius“ vaistus. Apie tai, kad 
daugelyje Vakarų kraštų už branges
nius vaistus ligonis turi primokėti arba 
pasitenkinti pigesniais, diskusijose net 
neužsimenama. Nesocialistiška, netei
singa, taip su žmonėmis elgiamasi tik 
Vakaruose... O kad vakarietiška vaistų 
pramonė dažnai senus vaistus išleidžia 
nauju pavadinimu, juos tik padažiusi 
kita spalva ir pasaldinusi kitokio sko
nio sacharinu, ir pardavinėja kur kas 
brangiau, diskusijose nebuvo užsiminta. 
Mes, gyvendami JAV -turtingiausioje 
pasaulio šalyje - ir už papildomą pri

vatų sveikatos draudimą mokėdami po 
kelis tūkstančius dolerių per metus (nes 
valstybinis draudimas vaistų apskritai 
nekompensuoja), renkamės pigiausius 
vaistus, nebent gydytojas nurodo, kodėl 
reikia brangesnių. Manau, kad ir Lietu
voje reikėtų atsižvelgti į krašto ekono
mines galimybes ir kompensuoti tik pi
gesniuosius vaistus, bet palikti galimybę 
ligoniui pačiam primokėti visą ar dalį 
kainos skirtumo už brangesnius vaistus.

4. Nuskurdintas ir demoralizuotas 
kaimas.
Iš visų po nepriklausomybės atkūrimo iš
kilusių Lietuvos problemų kaimo padėtis 
yra turbūt pati painiausia ir sunkiausiai 
sprendžiama. Iš esmės tai ekonominė 
problema: išardžius kolūkius ir tarybinius 

ūkius, didžioji jų žemės dalis atiteko pri
vatiems savininkams arba jų įpėdiniams. 
Prieškarinę Lietuvą vadinamoji kun. M. 
Krupavičiaus žemės reforma buvo pa
vertusi smulkų ir vidutinio dydžio ūkių 
kraštu. Atkūrus nepriklausomybę, vėl 
grįžta į tą pačią padėtį. Tuo tarpu Vakarų 
pasaulyje žemės ūkis po Antrojo pasauli
nio karo radikaliai pasikeitė. Ekonomiš
kai stipresniuose kraštuose smulkūs ūkiai 
bankrutavo, juos supirko stambesniųjų 
ūkių savininkai ar bendrovės; ekonomiš
kai silpnesniuose kraštuose šis procesas 
vyko lėčiau, arba smulkesnieji ūkiai buvo 
remiami valdžios subsidijomis. Tačiau 
net ir valdžios remiamas smulkusis že
mės ūkis nebeatlaiko labai moderni
zuotų ir mechanizuotų stambiųjų ūkių 
konkurencijos. Tuo būdu ir Lietuvoje 
smulkiųjų bei vidutiniųjų ūkių laukia ne
išvengiamas bankrotas. Išimtys - labai 
siaurai specializuoti ūkiai, gaminantys 
tokią produkciją, kuriai konkurencijos 
beveik nėra (grybų ūkis, juodųjų serben
tų plantacijos ir pan.).

. Viena išeitis, kurią dabar siūlo val
džia, yra kooperatiniai ūkiai. Bet kas 
yra kooperatinis ūkininkavimas? Tai 
bendrai dirbama žemė, bendri įrankiai 
ir mašinos, bendras darbas. Tai tas pats 
kolūkis, tik įsikūręs laisva valia, besit
varkantis demokratiškai, valdžiai nesi
kišant, žodžiu - laisvų žmonių bendruo
menė. Tad kam reikėjo ardyti ir griauti 
kolūkius? Kad dabar vėl iš naujo juos 
kurtume?

Kaimo žmogus dabar jaučiasi val
džios apgautas ir pamirštas. Daug, labai 
daug kaimo žmonių, praradę geresnio 
gyvenimo viltį, neviltį skandina alkoho
lyje. O apie moralę net kalbėti nejauku, 

nes dabar ten vyksta tokie dalykai, apie 
kuriuos Marijos žemėje prieš karą net 
nesusapnuodavai...

5. Valdžios nesugebėjimas ar nenoras 
kovoti su plintančiu alkoholizmu.
Apie Lietuvoje kaip niekada išplitusį 
alkoholizmą, jo priežastis ir pasekmes 
plačiau nekalbėsiu, nes ta tema esu pa
skelbęs išsamų straipsnį („Dar niekas 
taip negirdė Lietuvos“, Akiračiai, 2004, 
nr.10). Kai straipsnis Lietuvoje buvo pa
talpintas interneto OMNI portale, ma
niau, kad gausiu daug pylos už teiginį, 
jog po nepriklausomybės atkūrimo pri
imti įstatymai sudarė tokias palankias 
sąlygas plisti alkoholizmui, kokių nieka
da anksčiau nėra buvę. Tačiau reakcijos 
beveik nebuvo.

Šį pavasarį Seimas priėmė nutarimą, 
draudžiantį posėdžių metu Seimo rūmų 
restorane pardavinėti alkoholį. Taip pat 
Seimas atmetė kai kurių liberalcentristų 
siūlymą legalizuoti samogono (naminės 
degtinės) gaminimą. Tačiau Seimas taip 
pat pademonstravo savo bejėgiškumą 
sprendžiant svarbiausią ir skaudžiausią 
Lietuvos alkoholizmo problemą - ne
pilnamečių girtuokliavimą. Pasiūlymas 
už alkoholio pardavinėjimą nepilna
mečiams bausti ne pardavėjus, bet par
duotuvės savininkus, ir neapsiriboti vien 
200 litų baudelėmis, o už pakartotinius 
nusižengimus laikinai atimti leidimą 
prekiauti alkoholiniais gėrimais, susilau
kė kai kurių prekybos firmų protesto ir 
šantažo. Kai kurie prekybos tinklai pra
dėjo reikalauti amžių įrodančių doku
mentų net iš 70 metų senukų, norinčių 
nusipirkti butelį alaus. Kilo visuomenės 
pasipiktinimas, kurį gobšūs prekybinin
kai sugebėjo nukreipti valdžios link, ir 
Seimas kapituliavo.

Už tai, kad šių metų rugsėjo pirmą
ją - mokslo metų pradžios šventę - aud
ringai „atšventė“ jų miesto vaikai, šiau
liečiai gali būtį dėkingi seimūnams. 
Kaip pranešė Šiaulių apskrities televi
zija, mieste ta proga buvo areštuota per 
50 girtų paauglių. Jauniausias alkoholiu 
apsinuodijęs dvylikametis moksleivis są
monę atgavo tik kitą dieną. Policija gir
tiems moksleiviams ir jų tėvams surašė 
protokolus, tačiau apie prekybininkų, 
kurie nepilnamečiams pardavinėjo al
koholinius gėrimus, paieškas net neuž
simena.

Rugsėjo 1-oji - mokslo metų pra
džios šventė - yra tapusi masinio paaug
lių girtavimo švente visame krašte. Todėl 
Lietuvai būtų daug geriau ir jos ateitis 
būtų daug šviesesnė, jeigu tokios „šven
tės“ apskritai nebūtų.

Yra, tiesa, dar VTAKT - Valstybi
nė tabako ir alkoholio kontrolės tarny
ba, - kuri už tabako kontrolės įstatymo 
pažeidimus skiria drakoniškas 20000 Lt 
arba 10000 Lt baudas net ir už kelis ne
dokumentuotus cigarečių pakelius, arba 
ir už vieno cigarečių pakelio pardavimą 
nepilnametei (žr.: „Lietuvos rytas“, 2005. 
IX.5). Atrodo, kad ši darbo metu nuolat 
užrakintų durų įstaiga alkoholio kontro
le neužsiima, nors, pagal pavadinimą, 
turėtų užsiimti.

6. Korupcija ir nusikalstamumas.
Apie korupciją ir nusikalstamumą kartu 
rašyti nutariau ne vien todėl, kad korup
cija taip pat yra nusikalstamos veiklos 
dalis, bet, svarbiausia, todėl, kad iš ten, 
kur paplitęs nusikalstamumas ir korupci
ja, žmonės, praradę šviesesnio gyvenimo 
viltį, dažnai bėga svetur, o savo nusivyti-
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mą ir skausmą išreiškia pykčiu. „Negrįšiu 
niekada į tą sušiktą Lietuvą“ - ne taip re
tai anonimiškai internete atrėžia naujasis 
emigrantas.

Nusikalstamumas Lietuvoje, palygin
ti su prieškario padėtimi, yra labai padi
dėjęs. Štai per pirmuosius šešis šių metų 
mėnesius nužudyti 197 žmonės (17% 
daugiau negu pernai). 63% įtariamųjų 
nusikaltimo metu buvo neblaivūs. Tokie 
skaičiai norom nenorom siūlo klausi
mą - ar yra Europoje kita šalis, kurioje 
alkoholis darytų tokią didelę įtaką sun
kiems nusikaltimams?

80% žmogžudysčių pavyko išaiškinti. 
Per tą patį šių metų laikotarpį vagysčių 
sumažėjo 11%, o automobilių pavogta 
30% mažiau. Tai rodo, kad policija dirba 
neblogai ir, jei turėtų geresnes laborato
rijas, ryšių ir susisiekimo priemones, šie 
rodikliai būtų dar geresni.

Truputį liūdnesnė nuotaika apima 
įsigilinus į korupcijos gijas, nes jos daž
nai atveda į Seimą. Gerai žinau, kad de
mokratiniame krašte Seimas yra viena iš 
švenčiausių valstybės institucijų, todėl ir 
šias eilutes rašau truputį drebančia ranka. 
Šiek tiek drąsos teikia tik faktas, kad viso
se man žinomose gyventojų apklausose 
Seimas vertinamas blogai ar labai blogai. 
Taigi aš ne vienas...

Man atrodo, kad akivaizdžiausias ir 
daugiausiai pykčio, ypač tarp kaimo žmo
nių, sukėlęs korupcijos atvejis yra sovietų 
atimtos žemės negrąžinimas kai kuriems 
teisėtiems jos savininkams. Anksčiau Sei
mo priimtas Žemės grąžinimo įstatymas 
veikė nors ir netobulai, bet sąžiningai. 
Tobulai veikti jis nė negalėjo, nes tobulai 
atstatyti prieš pusę šimto metų egzistavu
sius nuosavybės santykius yra neįmano
ma. Juo labiau - krašte, pergyvenusiame 
karą, masinius trėmimus, dvi okupacijas 
ir daugiau kaip 4 dešimtmečius trukusį 
atskyrimą nuo normalaus, laisvo pasaulio. 
Tačiau netrukus kažkuriam seimūnui kilo 
mintis minėtą įstatymą patobulinti tuo at
žvilgiu, kad nenorintys atsiimti jiems pri
klausančios žemės gali ją išsikeisti į labiau 
pageidaujamą, jei į ją nereiškia pretenzijų 
buvę savininkai. Štai kodėl dabar kai ku
rie žemės savininkai jau penkti metai iš 
žemę grąžinančių biurokratų nesulaukia 
atsakymo, kada atgaus savo ar savo tėvų 
žemę. O biurokratai laukia, kol šia gra
žesnėje vietoje, arčiau miesto ar prie eže
rų esančia žeme susidomės pelningesnį 
interesantai. Valstybė tapo mainikautoja 
svetima žeme.

Tie, kuriuos pravardžiuojame runke
liais, šiuo įstatymo pakeitimu nepasinau
dos. Įstatymo pakeitimas suteikia progą 
apsukriam „elitui“ pagerinti ir padidinti 
savo nuosavybę „runkelių“ sąskaita. O 
valstybė tampa nesąžiningų matininkų 
ir kitų biurokratų korupcijos skatintoja 
ar bent jau talkininke....

Laisvame kapitalistiniame pasaulyje 
su svetima nuosavybe taip nesielgiama. 
Ten blogesnė nuosavybė parduodama, o 
geresnė perkama laisvoje rinkoje be vals
tybės ir jos biurokratų kišimosi.

Niekaip negaliu patikėti, kad drako
niški įstatymai, kaip jau minėtas Tabako 
kontrolės įstatymas, ir už vagoną kontra
bandinių cigarečių, ir už vieną nepilna
metei parduotą jų pakelį baudžiantis ta 
pačia 10 tūkst. litų bauda, yra neišmanė
lių darbas. Sunku atsikratyti minties, kad 
tokie įstatymai rašomi ne valstybės, o 
korumpuotų valdininkų naudai. Kodėl?

Jei būčiau smulkus prekybininkas 
ir už vieną neatsargiai nepilnamečiui 
parduotą cigarečių pakelį man grėstų 
10 tūkstančių litų bauda, tai be didelio 

sąžinės graužimo pasiūlyčiau VTAKT 
inspektoriui 500 litų „dovanėlę“. Jeigu jis 
susigundytų, tai laikyčiau jį ne korum- 
puotu valdininku, o dangaus atsiųstu an
gelu gelbėti manęs nuo plėšikų valdžios.

Gaila, kad laisva, cenzūros nepa
žabota Lietuvos spauda, labai atkakliai 
kovojanti su korupcija ir kitomis „val
diškomis“ blogybėmis, neskelbia šitokių 
įstatymų autorių pavardžių. O būtų įdo
mu sužinoti, kas yra kas...

7. Seniai pribrendusi ir nevykdoma 
aukštojo mokslo reforma.
Žvelgiant iš toli kartais susidaro įspūdis, 
jog aukštasis mokslas Lietuvoje po ne
priklausomybės atkūrimo patyrė esminę 
reformą. Pavyzdžiui, nuo dviejų pakopų 
studijų (diplomo ir kandidato laipsnio) 
pereita prie trijų pakopų (bakalauro, 
magistro, doktorato) studijų. Universite
tai naudojasi plačia autonomija, nebėra 
ideologinio ir politinio diktato. Tačiau 
daug kas liko kaip buvę. Mažai pasikeitė 

studentų ir profesūros santykiai. Dažnai 
jie vyksta už universiteto aplinkos, o tai 
sudaro sąlygas seksualiniam priekabia
vimui (Vilniaus universiteto atvejis) ar 
akademinės korupcijos (Kauno techni
kos universiteto atvejis) plitimui. Profe
soriams reikėtų įprasti atsisakyti priimti 
studentų dovanas ar dovanėles, o šiems - 
jas duoti, nes tai sudaro neskaidrių san
tykių įspūdį, net jei neskaidrumo nėra.

Įgiję daug akademinės laisvės uni
versitetai dažnai įsiveda naujas progra
mas, neatsižvelgdami į krašto poreikius, 
ir pirmiausia rūpinasi sukurti naujas 

darbo vietas dėstytojams. Pavyzdžiui, 
Lietuvai visai užtektų vieno universite
to rengiamų gydytojų; antras medicinos 
fakultetas reikalingas tik profesūrai. 
Reikėtų rimtai pasvarstyti, ar, atsivėrus 
ES sienoms, Lietuvos universitetai pa
jėgs konkuruoti su žinomais užsienio 
universitetais bei pritraukti minimalų 
rimtai programai reikalingą magistran

tų ir doktorantų skaičių. Ar nereikėtų 
jau dabar magistrantūros ir doktorantū
ros programas koncentruoti viename ar 
dviejuose stipriausiuose šalies universi
tetuose, užuot išbarsčius magistrantus ir 
doktorantus po visus universitetus ma
žomis ir silpnomis grupelėmis.

Pagrindinis rūpestį keliantis reiškinys, 
į kurį, mano nuomone, turėtų atkreipti 
dėmesį aukštojo mokslo reformos ren
gėjai ir vykdytojai, yra Lietuvos aukštų
jų mokyklų uždarumas (išskyrus galbūt 
Vytauto Didžiojo universitetą Kaune, 
daug atviresnį išorės ir užsienio įtakoms). 
Dauguma jaunų dėstytojų paprastai yra 
to paties universiteto absolventai. Man la
bai gerai pažįstamoje JAV universitetinėje 
aplinkoje daugelis universitetų apskritai 
stengiasi jaunesnius dėstytojus samdytis 
tik iš kitų universitetų. Į laisvas akademi
nes pozicijas skelbiami konkursai plačiai 
išreklamuojami profesinėje spaudoje. Lie
tuvoje pastaruoju metu taip pat proforma 

rengiami konkursai akademinėms pozici
joms užimti, tačiau apie juos dažniausiai 
sužino tik iš anksto numatyti konkurso 
laimėtojai. Tiesiog stebina faktas, kad 
universitetai nesistengia prisivilioti užsie
nio universitetuose patirties įgijusių jaunų 
Lietuvos mokslininkų. Atvirkščiai - man 
žinomi faktai, kai jaunam mokslininkui 
pavykus gauti ilgesnę stažuotę žinomame 
užsienio universitete, jį po semestro pa
siekia ultimatumas: arba grįžk nedelsda
mas, arba prarasi čia savo vietą.

Iš užsienio grįžę jauni akademikai gali 
sudrumsti akademinę ramybę. O ramybė 

kai kuriuose Lietuvos universitetuose yra 
labai vertinama dorybė. Mokslo pasauly
je, deja, reikia ne ramybės, o dinamikos.
8. Artėjanti energetinė priklausomybė 
nuo užsienio, uždarius Ignalinos atomi
nę elektrinę.
Elektrotechnikos profesoriai savo studen
tams mėgsta kartoti taisyklę, kad nėra pa
saulyje šalies, kur būtų geras gyvenimas, 

t.y. stipri ekonomika, jei šalis neturi daug 
ir pigios elektros energijos. Tokia padėtis 
prieš Antrąjį pasaulinį karą buvo visuose 
industrinę revoliuciją pergyvenusiuose 
kraštuose. Šiuo atžvilgiu prieškario Lie
tuva, švietimo ir kultūros srityse padariu
si milžinišką pažangą, ekonomiškai buvo 
labai silpnas kraštas. Tai liudijo pigi dar
bo jėga, dideli emigracijos srautai ir mil
žiniškas atsilikimas pagal pagaminamą 
elektros energijos kiekį (Europoje šiuo 
požiūriu buvome priešpaskutinėje vieto
je). Padėtis iš esmės pasikeitė sovietams 
Ignalinoje pastačius du tuo metu pasau
lyje didžiausius branduolinius reaktorius. 
Būtų buvęs pastatytas dar ir trečias reak
torius, bet po katastrofos Černobylyje to 
paties tipo reaktoriaus buvo atsisakyta.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir 
stojant į ES, teko pasižadėti iki 2009 metų 
uždaryti abu Ignalinos reaktorius (vienas 
iš jų jau uždarytas, kitas bus uždarytas 
2009 metais). Lietuva iš stambios elek
tros energijos eksportuotojos 2009 m. 
virs importuotoja, nes Elektrėnų šilumi
nė jėgainė ir kitos dar mažesnės jėgainės 
nebepadengs net vidaus poreikių.

Pradinėje stacijoje elektros energijos 
importas iš kaimyninių kraštų būtų pi
giausia išeitis, tačiau ilgalaikėje perspek
tyvoje, susidėvėjus kaimynų elektrinėms 
arba susidarius energijos monopoliui, 
energijos importas gali smarkiai pa
brangti.

Daug kas rekomenduoja statyti dar 
vieną šiluminę jėgainę, tačiau kurą tokiai 
jėgainei prieinamiausią būtų pirkti Ru
sijoje, o tai didintų Lietuvos ekonominę 
priklausomybę nuo Rusijos. Maža to, tai 
sudarytų energetinės blokados siekiant 
politinių tikslų galimybę. Todėl, mano 
nuomone, reikėtų rinktis brangiausią 
pradinį variantą - atominę jėgainę ir ieš
koti jai finansavimo užsienyje. O jėgainei 
pasirinkti vieną iš keturių standartinių 
prancūziškų modelių, kaip pigiausią, pa
tikimiausią ir labiausiai atitinkantį Lietu
vos sąlygas.

Sėkmingas ar mažiau sėkmingas šių 
problemų išsprendimas, mano nuomone, 
galėtų prisidėti prie dabartinės politinės 
atmosferos Lietuvoje praskaidrinimo ir 
galbūt padėtų išvengti besiartinančios 
demografinės krizės.

P.S. Šis tekstas buvo skaitytas „San
taros-Šviesos“ suvažiavime Lemonte, 
JAV, 2005 m. rugsėjo 8 dieną. Tikėjausi 
susilaukti karštų diskusijų, gal net kietos 
kritikos. Tačiau išgirdau tik liūdnokus 
klausimus, tarsi skundus: kodėl mano 
pranešimas toks pesimistinis - nejau 
per 15 nepriklausomybės metų Lietuva 
nepasiekė nieko, kuo būtų verta pasidi
džiuoti?

Tokia reakcija mane gerokai nuste
bino. Apie nepriklausomybę atkūrusios 
Lietuvos laimėjimus ir pasisekimus galė
čiau kalbėti kelias valandas ir užmigdyti 
bet kurią auditoriją, nes dauguma laimė
jimų yra aiškūs, ir paaiškinimai nereika
lingi. O juk nėra nieko nuobodesnio, kaip 
klausytis aiškinimų apie savaime aiškius 
dalykus.

Kita vertus, mano pranešimas man 
visai neatrodo pesimistinis, nes iš aštuo- 
nių siūlymų, ką reikėtų keisti ar tobulinti, 
net šešis Lietuva galėtų įgyvendinti savo 
jėgomis, be užsienio pagalbos ir sutiki
mo. Tik paskutiniojo (kaip išvengti bent 
dalinio energetinio priklausomumo nuo 
kaimynų, ypač Rytų) neįgyvendinsime 
be stambaus užsienio kapitalo pagalbos. 
Na, o gero, neskausmingo kaimo pro
blemų sprendimo, deja, nežinau. Štai ir 
visas mano pesimizmas.

akiračiai
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Protų nutekėjimas iš Lietuvos į užsienį
Dr Jonas Valaitis

■ Šiuo straipsniu keliamas Lietuvai ir lietuvių išeivijai šiuo metu svarbus klausimas: kas darytina dėl protų nu
tekėjimo iš Lietuvos į užsienį ir koks būtų lietuvių išeivių bei Lietuvos vaidmuo sprendžiant šių problemų. Lietuviai, 
naudodamiesi demokratine teise, emigravo, emigruoja ir emigruos iš Lietuvos į jų pasirinktas užsienio šalis.

Pirmoji - prieškario (1905 metų) - emigracija vyko dėl 
ekonominių ir politinių priežasčių. Emigravo daugiau
sia Lietuvos žemdirbių daugiavaikės šeimos bei lietuviai 
politikai, kovoję prieš carinį režimą ir už Lietuvos ne- 
priklausomybęi

Antroji - pokario (1944 metų) emigracija vyko dėl 
politinių priežasčių. Emigravo daugiausia Lietuvos in
teligentiją, kuriai dėl sovietinės okupacijos grėsė tremtis 
į Sibirą, ir lietuviai politikai, kovoję prieš nacių ir sovie
tinę okupacijas.

Trečioji - dabartinė - emigracija, prasidėjusi po Lie
tuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais, vyksta 
dėl ekonominių ir socialinių priežasčių. Emigruoja 
daugiausia jaunesnioji lietuvių karta, kuri, nežiūrint su 
emigracija susijusios rizikos, ieško geresnio gyvenimo 
sau ir savo šeimoms bei yra nusivylusi Lietuvos vidaus 
politika. Lietuvoje vykdoma politika tik iš dalies leidžia 
spręsti bedarbystės problemą.

Seimas, Vyriausybė ir Prezidentas, pasisakydami 
už Lietuvos valstybingumo išlaikymą, per pastaruo
sius 15 metų labai prisidėjo formuodami Lietuvos 
užsienio politiką, kuri Lietuvai leido tapti NATO ir 
Europos Sąjungos nare. Seimas ir Vyriausybė per ki
tus 15 metų turėtų skirti ypatingą dėmesį Lietuvos vi
daus politikai - kad mažėtų bedarbystė, būtų skatina
mos investicijos, atsirastų galimybė dirbti viešuosius 
darbus.

Tam reikalinga ekonominė parama galėtų būti gau
nama iš diferencijuotų progresyvinių mokesčių ir iš 
diferencijuotų nekilnojamojo turto mokesčių. Bedar
bystės mažinimas ir investicijos į darbščius lietuvius, 
steigiančius žemės ūkio kooperatyvus, turinčius infor
macinės technologijos žinių bei jas panaudojančius ku
riant naują, šiems laikams pritaikytą smulkiąją pramonę 
ir įsijungiant į produktyvų verslą, yra svarbios bendro
sios priemonės. Čia minėti veiksniai turėtų sumažinti 
dabar emigruojančių lietuvių skaičių ir sudaryti jiems 
galimybę grįžti į Lietuvą.

Kartu su šiais bendro pobūdžio veiksniais siūlome 
nedelsiant imtis ir konkretesnių priemonių, nes protų, 
nutekančių iš Lietuvos į užsienį, skaičius jau siekia apie 
tris šimtus tūkstančių. Šis skaičius neturi didėti, nes 
tada keistųsi Lietuvos demografinė padėtis - Lietuvoje 
mažėtų lietuvių.

Konkrečios priemonės:
1. Pastaruoju metu emigravusiems lietuviams, ga

vusiems užsienio valstybių pilietybę, pasilikti Lietuvos 
pilietybę su balsavimo teise.

2. Dabar emigruojantiems lietuviams, turintiems 
mokslinį išsilavinimą ir patirtį, Lietuvos akademinėms 
institucijoms padedant sudaryti sąlygas ne tik tobulinti 
mokslo žinias užsienio universitetuose, bet ir, jiems su
grįžus į Lietuvą, dirbti mokslinį darbą Lietuvos akade
minėse institucijose.

3. Dabar emigruojantiems medicinos darbuotojams 
su Lietuvos ir pasaulio gydytojų draugijų parama padėti 
dirbti ir tobulintis jų pasirinktuose užsienio valstybių 
medicinos centruose, o jiems sugrįžus į Lietuvą - dirbti 
Lietuvos medicinos srityje.

4. Pastaruoju metu emigravusiems į užsienio valsty
bes ir šiame informaciniame amžiuje įgijusiems smul
kiojoje pramonėje bei versle pritaikomą kompiuterinį 
patyrimą asmenims sudaryti sąlygas, jiems grįžus į Lie
tuvą, prisitaikyti Lietuvos verslo ir smulkiosios pramo
nės įmonėse.

5. Dabar emigruojantiems lietuviams žemdirbiams 
sudaryti galimybes įsidarbinti užsienio žemės ūkio 
kooperatyvuose (Danijoje, JAV ir t.t.) bei, jiems įgijus 
žemės ūkio technologinės patirties ir sugrįžus į Lietuvą, 
plėtoti Lietuvoje ūkinių kooperatyvų veiklą.

Siekiant šių tikslų Seimas, Vyriausybė ir Pasaulio 
lietuvių bendruomenė turėtų neatidėliodamos akty
viai prisidėti prie protų nutekėjimo iš Lietuvos į už
sienio valstybes problemos sprendimo ir steigti vieną 
pagrindinę instituciją. Šiuo metu tokia institucija su
daryta Švietimo ir mokslo ministerijos pastangomis. 

Ji pavadinta Užsienio lietuvių rėmimo centru (ULRC), 
kuriam šiuo metu vadovauja direktorius Tomas Ža- 
landauskas. Šio centro veikloje turėtų dalyvauti ne tik 
Užsienio reikalų ministerija, be ir Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Fi
nansų ministerija ir Žemės ūkio ministerija. Jos turėtų 
paskirti po vieną atstovą, susipažinusį su protų nutekė
jimo problema. Šiame centre nuo jo įsteigimo pradžios 
dalyvauja Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkas 
Gabrielius Žemkalnis.

Siūlome ULRC veikloje dalyvaujantiems atstovams 
tokias veiklos galimybes:

1. Užsienio reikalų ministerijos atstovas per Lietu
vos Respublikos ambasadose ir konsulatuose proto nu
tekėjimo klausimais užsiimančius darbuotojus palaiky
tų ryšius su dabartiniais emigrantais, padėdamas jiems 
legalizuotis užsienio valstybėse išsaugant Lietuvos pi
lietybę. Į Lietuvą grįžtantiems emigrantams jis padėtų 
įsigyti reikalingas vizas.

2. Socialinės apsaugos ministerijos atstovas per as
menį, susipažinusį su protų nutekėjimo problema, tu
rėtų skatinti dabartinius emigrantus sugrįžti į Lietuvą, 
kur jiems būtų suteikta socialinė apsauga ir galimybė 
gauti įstatymais nustatytą pensiją...

3. Finansų ministerijos atstovas, susipažinęs su pro
tų nutekėjimo problema, turėtų rekomenduoti Finansų 
ministerijai, kad ji remtų ULRC per tuo tikslu sudarytą 
fondą. Pastarasis turėtų gauti finansavimą iš Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės ir atitinkamos paskirties Mari 
Kiuri fondą ES.

4. Žemės ūkio ministerijos atstovas per asmenį, su
sipažinusį su protų nutekėjimo problema, padėtų da
bartiniams emigrantams įgyti patirties mechanizuota
me kooperatiniame ūkyje ir, jiems sugrįžus į Lietuvą, 
dirbti pagal jų pasirinktą specialybę.

5. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas sudarytų 
galimybes lietuviams emigrantams - medicinos dar
buotojams įgyti patirties užsienio valstybėse medicinos 
srityje ir skatintų juos sugrįžti į Lietuvą, kur jiems būtų 
sudaromos galimybės dirbti pagal specialybę.

6. Pasaulio lietuvių bendruomenė galėtų turėti su 
protų nutekėjimo problema susipažinusių asmenų kraš
to bendruomenėse (JAV, Kanados, Australijos ir t.t.), 
kurie skatintų dabartinius emigrantus sugrįžti į Lietuvą. 
Pagal Pasaulio lietuvių bendruomenės konstituciją, visi 
asmenys, save laikantys lietuviais, emigravę į užsienio 
šalis, automatiškai tampa Pasaulio lietuvių bendruo
menės nariais. Be savo pagrindinio tikslo - lietuvybės 
išlaikymo užsienyje, - Pasaulio lietuvių bendruomenė 
galėtų turėti ir kitą labai svarbų tikslą - skatinti dabarti
nių emigrantų sugrįžimą į Lietuvą. Siekdama šio tikslo, 
ji galėtų turėti Pasaulio bendruomenės žurnale specialų 
skyrių apie protų nutekėjimo problemą. Šį svarbų žur
nalą turėtų paremti ULRC, kad būtų užtikrintas žurna
lo platinimas tarp dabartinių emigrantų.

7. Lietuvos Respublikos Seimo atstovas, ULRC at
stovaudamas didžiosioms parlamentinėms frakcijoms 
rotacijos principu, turėtų supažindinti Seimą su grįž
tantiems dabartiniams emigrantams nepalankiais mo
kesčiais. Nes grįžtantieji šiuo metu ne tik moka mo
kesčius užsienio valstybėse, bet ir nediferencijuotus 
mokesčius Lietuvoje už gautas pajamas užsienyje. Ši 
dvigubo apmokestinimo sistema turėtų būti pakeista, 
nes emigranto sugrįžimas į Lietuvą yra labai reikšmin
ga investicija į Lietuvos ekonominį, politinį ir kultūrinį 
gyvenimą.

Kaip jau minėta, Lietuvoje turi būti viena pagrindi
nė lietuviams emigrantams remti institucija - ULRC, 
kurį sudaro Švietimo ir mokslo ministerija, Pasaulio 
lietuvių bendruomenė bei Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamentas. Centras veikia pagal savo statutą, 
o vienas iš jo tikslų - sumažinti protų nutekėjimą iš 
Lietuvos į užsienį. ULRC turėtų būti finansiškai ir mo
raliai remiamas Lietuvos Vyriausybės ir visų lietuvių, 
siekiant sumažinti protų nutekėjimą iš Lietuvos į už
sienį.

Post Scriptum
■ Ne vien tik protų nutekėjimo, bet ir apskritai 
emigracijos mastai bei netikrumas, ar dauguma 
išvykstančiųjų sugrįš į Tėvynę, verčia vis daugiau 
dėmesio skirti šiai problemai. Pateikiame 
diskusinių minčių šia svarbia tema, kurios buvo 
publikuotos mūsų žiniasklaidoje.

Kiek žmonių išvyko 
ir kiek išvyks?
Lietuvai gerai pažįstamas reiškinys - emigracija - vėl 
ima kelti rūpesčių. Per pastaruosius penkiolika metų 
iš šalies išvyko apie 300 tūkstančių gyventojų. Lietu
vos įstojimas į Europos Sąjungą (ES) 2004 metais, kaip 
atrodo, tik paaštrino problemą.

ES sudaro net 25 valstybės, bet erdvė ūkinei veiklai 
yra bendra. Iš visų ES laisvių - pirkti, parduoti, inves
tuoti, keliauti, įsidarbinti - laikinai liko suvaržyta tik 
įsidarbinimo laisvė. Kaip užfiksuota Stojimo sutartyse, 
suvaržymai įsidarbinti kitose ES šalyse gali tęstis dau
giausiai septynerius metus. Po pirmųjų dvejų metš tie 
suvaržymai galbūt bus peržiūrėti. Dauguma šalių taip 
ir padarys. Taigi kitos vasaros pradžioje įsidarbinti ES 
turbūt bus lengviau.

Jonas Čičinskas: Ar sumažės Lietuva?, 
„Klaipėda“, rugpjūčio 30 d.

***

Iš Lietuvos gyventi į užsienį išvykstančių asmenų 
skaičius nuolat didėja. 2002 metais emigravo 7 tūkst, 
2003 m. - 11 tūkst, pernai - per 15 tūkst. žmonių. Sta
tistikos departamentas prognozuoja, kad iki 2010-ųjų 
iš Lietuvos kasmet emigruos maždaug 15 tūkst. žmo
nių.

Remiantis statistikais, iki 2030 metų kasmet iš Lie
tuvos išvyks 2-3 tūkst. žmonių. Daugiau nei atvyks. 
Per šį laikotarpį šalies gyventojų skaičius esą sumažės 
maždaug 300 tūkst. gyventojų.

„Lietuvos rytas“, rugsėjo 23 d.

*#*

Ryškėjantys mūsų politinio gyvenimo kontūrai leidžia 
mėginti prognozuoti, kokia Lietuva galėtų būti po 25 
metų. Naivu būtų tikėtis kokio nors griežto analitinio 
modeliavimo - per vienerius metus Europa ir visas 
pasaulis gali neatpažįstamai pasikeisti dėl daugelio 
priežasčių. Bet pamėginti išplėtoti vieną kitą mūsų gy
venimo tendenciją galima - tai bus kažkas per vidurį 
tarp politinės fantazijos ir analitinio prognozavimo.
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PROBLEMA

2030 metais Lietuva Europos Sąjungoje laikoma 
viena iš sudėtingiausių ir depresyviausių šalių. Dėl 
intensyvios emigracijos šalis praranda daug jaunimo, 
taip pat ir įvairių sričių profesionalų. Trūksta medi
kų ir aukštos klasės mokslo darbuotojų. Švietimo ir 
mokslo sferoje vyksta vakarietiškų ekspertinių ir ad
ministracinių praktikų simuliacijos - ES institucijų 
leksikonas ir procedūros negrabiai maskuoja iš esmės 
sovietinę švietimo sistemą, kuri išsilaikė stabiliausiai, 
nepakitusi nuo pat 1990 metų.

Lietuvoje galutinai diskredituotas aukštasis mok
slas - atvirai orientuojamasi į masinę edukaciją ir 
vidutinybes. Plinta'naujo tipo mažaraštystė, į kurią 
stengiamasi nekreipti dėmesio, idant nebūtų pakirs
ta sertifikatų ir diplomų dalijimo industrija bei su ja 
susijusi korupcija. Gabesnieji studentai siekia kaip 
galima greičiau atsidurti Vakarų Europos ir JAV uni
versitetuose.

Jų pavyzdžiu seka ir ambicingesni jauni dėstytojai. 
Vyresnioji profesūra siekia arba politinės įtakos ir jos 
garantuojamos neliečiamybės, arba mėgina išsaugoti 
savo pozicijas, sykiu vis daugiau laiko praleisdama 
Vakarų šalyse. Suprantama, jei talentas, kvalifikacija 
ir jėgos tai leidžia.

Leonidas Donskis: Lietuva 2030-aisiais, arba Dvi
ejų ateities scenarijų štrichai „Klaipėda“ spalio 17 d.

Kodėl išvykstama?
Vos ne vienintelė priežastis, genanti lietuvius iš Lie
tuvos, yra galimy bė dirbti ir užsidirbti. Todėl sveiko 
proto ir moralės požiūriu kiekvienam iš tų žmonių 
galima tik pritarti.

Lietuvoje vyksta esminis ekonominės sistemos 
pertvarkymas, ir darbo, ypač tokio, kokį daugelis nuo 
seno mokėjo dirbti, visiems nebeužtenka. Be to, pa
prasto, menkai kvalifikuoto darbo atlyginimai Lietu
voje užtikrina tik skurdų gyvenimą. Apie tai kalba ir 
skaičiai apie mažiausią privalomą mokėti darbo už
mokestį įvairiose šalyse.

Lietuvoje (2005 metų pradžioje) minimalus 
darbo užmokestis buvo 145 (nuo liepos 1 d. - 159) 
eurai (Rumunijoje - 80, Ukrainoje - 36), o Graiki
joje - 560, Ispanijoje - 513, Belgijoje - 1317, Pran
cūzijoje - 1154, Airijoje - 1213, Didžiojoje Britani
joje - 1226 eurai.

Visada buvo ir bus žmonių, kuriems norėsis pa
gyventi svetimoje šalyje, ten siekti geresnės karjeros. 
Gali būti, kad tokių žmonių daugės, ypač gyvenant 
Europos Sąjungoje.

Emigracija iš nedarbo alinamos šalies iš pradžių 
nepadaro daug nuostolių. Didelė dalis išvykusiųjų 
yra žmonės, negalėję rasti darbo, taigi ir gauti paja
mų čia, Lietuvoje. Kaip pasakytų ekonomistas, tampa 
geriau ir jiems, ir valstybei - jie ima pelnytis duoną, 
o valstybė atsikrato rūpesčio remti ir prižiūrėti juos, 
bedarbius ir dykinėjančius, socialinių tarnybų ir po
licijos pastangomis bei lėšomis.

Tačiau kai emigracija vis didėja, ji ima veikti visą 
šalį - jos ekonomiką, jos gyventojų struktūrą ir jos 
ateitį. Pirma, išvyksta beveik vien tik darbingi žmo
nės. Lietuvoje šiuo metu dirba apie 65 proc. darbin
gų žmonių, o tarp išvykstančių įsidarbina praktiškai 
kiekvienas. Iš dalies dėl to šiandien Lietuvoje vienam 
senatvės pensininkui tenkančią pensiją kas mėnesį 
„sudeda“ savo įmokomis vos 1,7 dirbančiojo. Kaip 
tada gali didėti pensijos?

Antra, dauguma išvykstančiųjų - jaunimas. To
dėl šalyje mažėja gimstamumas - kūdikių Lietuvoje 
dabar gimsta beveik dukart mažiau nei prieš 16-17 
metų. 2050 metais mūsų bus jau beveik milijonu 
mažiau nei 1989 m. Tiesa, pagrindinė gimstamumo 
mažėjimo priežastis nėra emigracija. Jis mažėja dau
gumoje Vakarų ir ypač Rytų Europos šalių.

Trečia, išvyksta dažniausiai valingesni, energin- 
gesni, ambicingesni - tai yra tie, kuriems negana to, 
ką jie gauna čia, ir nebijo rizikuoti. Dar blogiau - na
rystė ES skatina ne vien provincijos miestų ir mies
telių, kaimo jaunimo emigraciją. Aukštos kvalifikaci
jos žmonės irgi priima sprendimus siekti profesinės 

karjeros svetur. Nors šis srautas dar labai nedidelis, 
jis plėsis.

Mažos tautos neretai patiria neproporcingai di
delių gyventojų nuostolių. Gabiausi jų žmonės ir 
seniau, ir dabar - tik skirtingomis formomis ir dėl 
skirtingų priežasčių - palikdavo savo kraštą ir įsilie- 
davo į didesniąsias tautas. Vokiečių, rusų, prancūzų 
elite rasime tūkstančius iš mažesniųjų kaimyninių 
ar tolimesnių tautų kilusių ir jame integruotų gabių 
žmonių.

Jonas Čičinskas: Ar sumažės Lietuva?, „Klaipėda“, 
rugpjūčio 30 d

***

Vyriausybė ir toliau skelbia ugningus pranešimus, 
kaip gerėja mūsų gyvenimas, auga atlyginimai. Beje, 
ar pastebėjote, kad beveik po kiekvieno pareiškimo, 

jog vienai ar kitai profesinei grupei padidėjo atlygi
nimai, jie iš tiesų net sumažėja? Galiausiai nežinai, 
žmogau, kuo tikėti - savo akimis ar atsakingų pa
reigūnų žodžiais. Kiek suprantu, tam kad pastarieji 
atrodytų įtikinamiau, per Lietuvą važiuos bent keli 
valdančiosios koalicijos politiniai šou.

Darbo partija linksmins ir guos, o socialdemok
ratai, atrodo, elgsis santūriau ir daugiau pasakos apie 
gerėjantį gyvenimą. Gal ir įdomiau politikus pamaty
ti iš arti, o ne tik televizoriaus ekrane, tačiau vis vien 
nesuprantu, kodėl valdančioji koalicija įsitikinusi, 
kad susitikimai su žmonėmis gali atstoti realių pro
blemų sprendimą. Na, paguos mus trumpam laikui. 
Tačiau juk nedarbas Lietuvoje kol kas mažėja tik dėl 
vienos priežasties - nepaprastai sparčios emigracijos. 
Mokslininkų parengta dabartinės demografinės si
tuacijos analizė rodo, kad esame senėjanti visuomenė 
bei mirštanti tauta. Nereikia daug ekonominių žinių, 
kad suprastume, jog demografinės problemos neiš
vengiamai perauga į socialines.

Andrius Navickas: Politikams pavydžiu 
optimizmo, Bernardinai.lt, spalio 17 d.

***

Pilietinės visuomenės institutas neseniai paskelgė 
sociologinius tyrimus, liudijančius, jog šalies visuo
menę apėmusi sunki politinė apatija. Ir ką gi - J. Ra
monas sureagavo.

Savo minties polėkiu šis Seimo Kaimo reikalų ko
miteto narys nustebino, nes iki šiol garsėjo kitokio 
pobūdžio popamokine veikla - nemalonumais su 
valdiškais namais dėl žemdirbių riaušių, spjaudymu 
ant Konstitucijos ir viešosios nuomonės įsikibus kė
džių parlamente ir Žemės ūkio rūmuose, vaikų įbau- 
džiavinimu savo ūkyje.

Iš tokių dalykų būtų galima tik pasijuokti ir nu
moti į juos ranka - kaip ir iš praėjusią savaitę nu
skambėjusių paties premjero pareiškimų, kad masinė 
emigrcija ir protų nutekėjimas - tiesioginiai minė
tame tyrime minimų apatijos ir depresijos padari

niai - ne tik nėra didelė problema, bet tuoj išnyks, 
nes šalyje „didėja atlyginimai“.

Tačiau šie dalykai savitai iškalbingi, nes rodo, 
kaip dabartinis valdantysis nomenklatūrinis bei oli- 
garchinis elitas reaguoja į mlžinišką mastą pasiekusią 
valstybės ir visuomenės socialinę ir politinę atskirtį.

Vytautas Bruveris: Valdžioje - sąjūdis už depresi
jų, „Lietuvos rytas“, spalio 17 d.

Ką turime daryti, 
kad sugrįžtų?
Penkerių metų sukaktį švenčiantis Užsienio lietuvių 
rėmimo centras planuoja ne tik toliau aktyviau ska
tinti kitose šalyse gyvenančius lietuvius studijuoti

Lietuvoje, bet ir intensyviau prisidėti prie „protų su- 
sgrąžinimo“ į Tėvynę.

„Centras, teikiantis materialinę pagalbą į tėvynę 
grįžtantiems studijuoti lietuviams, planuoja plėsti 
savo veiklą ir pradėti dirbti su kita dalimi lietuvių - 
tais, kurie emigravo Nepriklausomos Lietuvos metais 
ir dirba mokslinį darbą JAV ar kitose labiau išsivys
čiusiose šalyse“, - ketvirtadienį spaudos konferenci
joje artimiausius planus pristatė Užsienio Lietuvių 
rėmimo centro direktorius Tomas Žalandauskas.

Pasak jo, bendradarbiaudamas su Švietimo ir 
mokslo ministerija (ŠMM) centras nuo kitų metų 
rudenio ketina pradėti rengti trumpalaikes stažuotes 
Lietuvoje kitų šalių universitetuose ar mokslo cen
truose dirbantiems lietuvių mokslininkams.

„Lietuvos strateginis interesas yra arba tuos žmo
nes, arba bent jau tą patirtį, kurią jie įgyja studijuo
dami ar dirbdami užsienyje, susigrąžinti į Lietuvą. 
Tai padėtų išlaikyti socialinius ir asmeninius ryšius 
su kitoje šalyje dirbančiais lietuvių mokslininkais“, - 
įsitikinęs Užsienio Lietuvių rėmimo centro direkto
rius T.Žalandauskas.

Planuojama, kad stažuočių metu mokslininkas 
galėtų Lietuvos universitetuose dėstyti paskaitas, pa
sidalinti savo patirtimi su Lietuvos mokslininkais ar 
Lietuvos aukštųjų technologijų įmonėmis.

Bernadinai.lt rugpjūčio 18 d.

***

Užsieniečiai ar į tėvynę grįžę mūsų tautiečiai lietuvių 
kalbos galės mokytis išlyginamosiose klasėse ar mo
biliosiose grupėse.

Iš pradžių mokiniai bus mokomi pagal specialią 
lietuvių kalbos programą, kuri atitinka Europos Ta
rybos Al, A2 ir BĮ lygius.

Antrąjį mokslo metų pusmetį į ją bus integruo
jamos Lietuvos istorijos, geografijos, pilietinio ug
dymo temos, mokiniai supažindinami su bendrojo 
lavinimo dalykų terminais lietuvių kalba.

Bernardinai.lt rugsėjo 22 d.
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EKONOMIKA

Kaip Lietuvai ateityje apsirūpinti elektra? Anzelmas Bačiauskas
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U Apsirūpinimas energija yra vienas di
džiausių visuomenės nuolatinių rūpesčių, 
nes energijos poreikiai nuolat auga, ypač 
elektros, jei ekonomika kyla.

Anot Pasaulio energetikos tarybos 
2002 metų pareiškimo, artimiausius 
dešimtmečius elektros paklausą turėtų 
tenkinti didelės elektrinės, nes jų elek
tra pigesnė ir jos leidžia pigiau spręsti 
ekologines problemas. Atsinaujinančių 
energijos išteklių elektrines reikia skatinti 
ir tobulinti, tačiau jos pastebimų vaidme
nį energijos balanso atžvilgiu gali vaidin
ti ne greičiau kaip po 30-40 metų. Taigi 
ekonominiu požiūriu Lietuvoje uždaryta 
Ignalinos AE turėtų būti pakeista didele 
elektrine. Žinoma, negalima stabdyti at
sinaujinančius energijos išteklius naudo- 
jančių elektrinių plėtros, kaip ir pramo-

S nės įmonių noro statyti savas elektrines, 
g savo rizika.
g Lietuvos Vyriausybė yra pareiškusi, 
m kad Lietuva toliau vysto atominę ener- 
3 getiką, todėl termofikacinių elektrinių 

plėtros klausimą reikėtų gerai pasvarsty- 
| ti. Kai pakanka atominių elektrinių pajė- 
g gumų, elektrą ir šilumą gaminančios ter- 

mofikacinės elektrinės negali konkuruoti «. 
su katilinėmis. Kad ir kokia gera būtų ter
mofikacinė elektrinė, jai reikės daugiau 
organinio kuro ir ji daugiau terš aplinka. 
Tuo tarpu jos energija bus brangesnė nei 
elektrą gaminant atominėse elektrinė
se, o šilumą - katilinėse. Tai patvirtina 
praktika - kad ir Švedijos bei Suomijos.
O jei atsisakytume atominės energetikos, 
tai termofikacinės elektrinės turėtų būti 
tokios, kokios jos yra Danijoje: šilumos 
poreikis turėtų neriboti elektros gamybos 
ir atvirkščiai - elektros poreikis turėtų ne
riboti šilumos gamybos.

Lietuva maža, tad kaip joje pastatyti 
didelę elektrinę? Juk didelei elektrinei 
reikia didelių investicijų ir didelės apkro
vos.

Šiuo atžvilgiu vėl reikia prisiminti pa
saulio energetikos politikos kryptis. Šiais 
laikais viena iš priemonių patikimai ir 
efektyviai apsirūpinti energija yra regio
ninio bendradarbiavimo ir tarptautinės 
integracijos plėtra. Baltijos šalys, nors ir 
trys valstybės, tačiau savo gyventojų skai
čiumi ir energijos poreikiais prilygsta da
liai didelio miesto. Baltijos šalių elektros 
ūkio regioninės kooperacijos ir tarptauti
nės integracijos plėtra svarbi ne tik dėl di
delės elektrinės statybos. Tai svarbu ir dėl 
dalyvavimo bendroje Europos Sąjungos 
elektros rinkoje. Vargu ar konkurencinė
je Europos elektros rinkoje Narvos elek
trinės, juo labiau - AB „Lietuvos elektri
nė“, ilgai bus valdomos estų ar lietuvių. Ir 
apskritai - ar jos išliks?

Taigi didelė elektrinė turėtų būti ne tik 
Lietuvos - ji turėtų tenkinti regiono reik
mes. Jeigu Lietuva, Latvija ir Estija į savo 
elektros ūkių ateitį žiūrėtų kaip į bendrą 
Baltijos elektros ūkį, tenkinantį suderin
tus nacionalinius interesus, sprendimai 
būtų racionalesni ir efektyvesni.

Kol kas tik Baltijos perdavimo tin
klų bei jų plėtros problemos sprendžia
mos gana glaudžiai bendradarbiaujant. 
Tai verčia daryti kasdienės problemos. 
Elektros gamyboje glaudus kooperavima
sis galėtų būti ekonomiškai efektyvus. Jei 
į elektros gamybą Baltijos šalyse žiūrime 
kaip į bendrą veiklą, tai jos struktūra at
rodo puiki - tai sakytina ir apie Lietuvos 
atominę elektrinę, ir Latvijos hidroelek
trines, ir vietinius skalūnus deginančias 
Estijos elektrines, ir didelę kondensacinę 
Lietuvos elektrinę, galinčią dirbti ir dujo
mis, ir mazutu, ir orimulsija. Netrūksta 
ir termofikacinių elektrinių. Taigi esama 

Lietuvos energijos ištekliai - menki, bet 
tokių šalių yra daug, o su apsirūpinimo 
energija problemomis susiduria ir ener
gijos išteklių atžvilgiu turtingos šalys. 
Pasaulio patirtis rodo, kad, norint pa
tikimai apsirūpinti energija, reikia siekti 
naudojamų energijos išteklių, jų tiekimo 
bei technologijų įvairovės. Kai valstybei 
trūksta savų energijos išteklių, ji kurą im
portuoja ne iš vienos šalies. Pavyzdžiui, 
po 1973 m. energetikos krizės pareng
tame Danijos Energy-2000 plane buvo 
nuostata, kad Danijos elektrinės anglies 
iš vienos šalies gali importuoti ne daugiau 
kaip trečdalį, nors tai ir brangiau kai
nuotų. Tuo tarpu Lietuvos nacionalinėje 
energetikos strategijoje tokios nuostatos 
pėdsakų galima būti rasti nebent labai 
pasistengus.

Zaip patikimai apsirūpinti elektra už
darius Ignalinos AE?

Uždarydami Ignalinos AE, praranda
me ne tik pajėgumus, bet ir sumažiname 
apsirūpinimo energija patikimumą. Nors 
branduolinį kurą atominėms elektrinėms 
taip pat reikia importuoti, patikimumo 
požiūriu jis laikomas vietiniu, nes jo rei
kia mažai ir jo tiekimas nekelia didelių 
problemų. (1000 MW atominei elektrinei 
per metus reikia 33-36 tonų urano dioksi
du praturtinto branduolinio kuro,o angli
mi kūrenamai elektrinei per metus reikia 
2,7- 3 mln. tonų anglies. Mazuto ar dujų 
pareikši šiek tiek mažesnis nei anglies).

Parapiniu požiūriu Ignalinos AE Lie
tuvai netinkama, nes jos agregatų galia 
labai didelė palyginti su šalies apkrova. 
Tačiau didelių elektrinių elektra pigesnė. 
Kai kas samprotauja, jog, statant mažas 
elektrines, kurias galima jungti į skirs
tomuosius tinklus, atpinga elektros per
davimas, nes tampa nebereikalingi labai 
aukštos įtampos tinklai. Deja, tai tik sam
protavimai. 2004 m. Pasaulio energetikos 
tarybos studijos duomenys to nepatvir
tina. Išsivysčiusių šalių duomenys rodo, 
kad elektros gamybos išlaidos sudaro nuo 
44-45 proc. (Norvegijoje) iki 75 proc. 
(JAV), elektros skirstymo išlaidos - nuo 
50 proc. (Norvegijoje) iki 20 proc. (JAV, 
Izraelyje), o perdavimo išlaidos - nuo 2- 
3 proc. (Airijoje, Ispanijoje) iki 5-6 proc. 
(Norvegijoje, Anglijoje) visų elektros tieki
mo išlaidų. Taigi net visiškas perdavimo 
tinklų atsisakymas vargu ar atpigins elek
trą, bet tikrai sumažins patikimumą.

įvairovės, reikalingos patikimam apsi
rūpinimui elektra. Deja, ūkininkaujame 
atskirai ir viso masto ekonominio efek
to nejaučiame. Kai juo nesinaudojama, 
sunku tikėtis sėkmės konkurencinėje 
Europos Sąjungos elektros rinkoje, ku
rioje veiks E.o.N., EdF, RWE, Vattenfall, 
Fortum, CEZ gigantai, kurių kiekvienam 
priklausančių elektrinių galia didesnė 
nei visų Baltijos elektrinių kartu sudėjus. 
Veikdami atskirai, negalime galvoti ir 
apie gana didelės bei veiksmingos nau
jos elektrinės statybą. Baltijos elektrinių 
integracija turėtų būti strateginis Baltijos 
energetikos tikslas.

Viena Baltijos šalių elektros gamybos 
kompanija patraukli ir ekonomiškai, ir 
finansiškai. Deja, įgyvendinti tai nėra pa
prasta - sunku derinti teisinius, organi
zacinius, nacionalinius interesus. Tačiau 
tai elektros ir vartotojų interesas - apsi
rūpinti pigia ir patikimai tiekiama ener
gija. O elektros vartotojų reikmės turėtų 
lemti elektros ūkio plėtrą. Baltijos šalys - 
demokratinės, jų teisiniai aktai - harmo
nizuoti, jos yra Europos Sąjungos narės. 
Todėl gyvenimo reikmės turėtų nesunkiai 
priversti susitarti dėl nacionalinių intere
sų nėpažeidžiančios integracijos. Turėtų 
būti aktyvūs ne tik politikai, juos skatinti 
turėtų rinkėjai - elektros vartotojai.

Baltijos šalys yra Europos Sąjungos 
narės, tačiau jų elektra kol kas neturi ke
lio į kitas Europos Sąjungos šalis. Lietu
vos elektros tinklų sujungimas su Lenkijos 
ir Švedijos elektros tinklais taip pat yra 
svarbus tikslas. Tai svarbu ir dėl elektros 
tiekimo patikimumo, ir dėl priklausomy
bės nuo vienos šalies - Rusijos - suma
žinimo, ir dėl didelės elektrinės statybos 
galimybių, o svarbiausia - dėl didesnės ir 
veiksmingesnės elektros rinkos. Nesvar
bu, koks bus tas sujungimas - sinchroni
nis ar asinchroninis. Reikia turėti galvoje 
ne tiek politinę, kiek techninę Rusijos įta
ką. Rusijos politika laikoma sunkiai pro
gnozuojama, o tai gali sukelti netvarką 
ir jos ūkyje. Rusijos energijos ūkio sutri
kimai turės neigiamų padarinių Baltijos 
šalių energetikai, jei nebus alternatyvių 
ryšių su kitomis Europos šalimis.

Kita vertus, nauji elektros ryšiai su 
Lenkija bei Švedija atvertų galimybes 
didesnio regiono kooperacijai. Tai leis
tų tikėtis ir lenkų bei švedų dalyvavimo 
investuojant į naują elektrinę. Švedai 
jau kalba apie artėjantį elektros deficitą, 
lenkai jo laukia po 10-15 metų. Nauji 
tarpvalstybiniai elektros tinklų ryšiai sta
tant naujų didelį elektrinę Lietuvoje leistų 
nutolinti investicijas į elektrinių statybų 
tiek Švedijoje, tiek Lenkijoje, o vėliau, pa
stačius naujus pajėgumus Švedijoje bei 
Lenkijoje, - ir Lietuvoje. Taip pasireikštų 
ekonominė ir finansinė regioninio koo
peravimosi nauda. Išvystyti tarpvalsty
biniai elektros ryšiai su Vakarų šalimis 
padidintų ir Kruonio HE vertę - gal 
net reikėtų ją užbaigti, nes tai nėra labai 
brangu. Pavyzdžiui, Suomija stato didelį 
atominį reaktorių (1600 MW) ir neturi 
kuo jį rezervuoti, jam staigiai atsijungus. 
Suomiai planuoja tokiais atvejais atjungi- 
nėti savo didžiuosius vartotojus, su jais 
tariasi. Kruonio HE galėtų būti naudin
ga, jei būtų įmanoma jos reikiamą galią 
perduoti į Skandinaviją.

Apsirūpinimas elektra svarbus ne 
tik Lietuvai, bet ir visoms šalims, todėl 
mažiau rizikinga būtų, jei Lietuvos ener
getikos strategija būtų rengiama vado

vaujantis panašių valstybių, tik labiau 
elektrifikuotų, patikrinta patirtimi. Ži
noma, atsižvelgiant į vietos ypatumus.

Energetikos strategija labiausia su
interesuoti turėtų būti vartotojai, nes 
už energiją moka jie, o ne politikai ar 
energetikai. Todėl vartotojai - rinkėjai
- turėtų nuspręsti, ar reikia 2009 m. su
stabdyti Ignalinos AE antrąjį reaktorių. 
Politikai nusprendė, kad Ignalinos AE, 
naujausią, moderniausią ir saugiausią 
sovietinio tipo atominę elektrinę reikia 
uždaryti kaip mokestį už narystę Euro
pos Sąjungoje. Kitokios priežasties nėra. 
Toks sprendimas patinka jau daug kam 
Lietuvoje, nes atominės elektrinės užda
rymas yra ilgas ir brangus užsiėmimas. 
Daug kas turės darbo, kurį lyg ir apmo
kės Europos Sąjunga, bet už brangesnę 
elektrą mokės Lietuvos elektros varto
tojai. Jei pastarieji su tuo nesutinka, tai 
reikia imtis atitinkamų veiksmų. Juk 
sprendimo dėl Ignalinos AE pakeitimas
- tai tik popierių perrašymas, kuris kai 
kam sugadins darbo planus, lauktus už
darbius, karjerą, bet elektros vartotojams 
sutaupys milijardus litų. Beje, sutaupys ir 
Europos Sąjungos mokesčių mokėtojų 
pinigų. Ignalinos AE uždarymo laiką tu
rėtų lemti saugumo, techninės bei eko
nominės sąlygos, o ne politikų pageida
vimai.

Europos Sąjungos šalys turi pačios iš
spręsti patikimo apsirūpinimo energija 
klausimus. Elektrą reikia gaminti savo 
valstybėje arba pirkti, tačiau tik žinant, 
kiek ir iš ko, yra laisva rinka ar jos nėra. 
Kadangi normaliomis sąlygomis elektros 
paklausa visose šalyse didėja, tai naujų 
elektrinių pajėgumo klausimas visur, ne 
tik Lietuvoje, neišvengiamai kils anksčiau 
ar vėliau. Todėl pirmas spręstinas už
davinys - palankių sąlygų investicijoms 
sudarymas. Estijoje ir Latvijoje elektrinės 
atnaujinamos iš esmės, o Lietuvoje ap
siribojama kosmetinėmis priemonėmis. 
(Lietuvos elektrinėje iš Europos Sąjungos 
lėšų planuojamos didelės investicijos į 
dūmų valymo įrenginius, tačiau žadama 
daugiausiai deginti dujų, nereikalaujan
čių tokio valymo). Pagrindinės Estijos ir 
Latvijos elektrinės priklauso vienai kom
panijai, o Lietuvoje kiekviena elektrinė 
savarankiška. O kai esi mažas, tai ir ne
turtingas. Todėl, galvojant apie investici
jas ir ne tik naujos elektrinės statybų, bet 
ir esamų elektrinių modernizacijų, reikia 
kuo greičiau spręsti integracijos proble
mas - iš pradžių Lietuvos elektrinių, po 
to - jų integravimosi su latvių ir estų 
elektrinėmis. (Nebūtinai tokiu pat keliu, 
kaip daroma dujų sektoriuje). Tai paly
ginti ilgas ir sudėtingas darbas, kurį dir
bant nepaskutinis vaidmuo turėtų tekti 
elektros vartotojams.

Ne mažiau svarbus veiksnys pa
trauklioms investicijų sąlygoms yra ir 
tarpvalstybinių energijos tinklų vysty
mas - tiek dujų, tiek elektros. Vienas 
dujotiekis iš Baltarusijos neleidžia pa
tikimai apsirūpinti dujomis. Todėl dujų 
tiekimo iš Latvijos sutvarkymas buvo 
palanki priemonė ir Lietuvos elektrinių 
darbui. O minėtų elektros tinklų sujun
gimas su Lenkija ir Švedija, kaip ir Bal
tijos elektros tinklų plėtra, kurtų palan
kią aplinką išplėstai elektros rinkai bei 
patikimam apsirūpinimui elektra. Tam 
padėtų ir tinkamo Baltijos elektros per
davimo tinklų integracijos pavidalo su
kūrimas.
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ISTORIJA

Ar viskas pasakyta apie holokausktą
Žingsnis pirmyn moksliškai tiriant ir nušviečiant Hitlerio totalinio žydų 
tautos likvidavimo planų įgyvendinimo Lietuvoje istorines prielaidas Saliamonas Atamukas

Pirma dalis
Vokiečių okupacijos laikotarpiu (1941 m. balan
dį - 1945 m. kovą) Lietuvos teritorijoje ir užjos 
ribų buvo nužudyta apie 220 tūkst. iš čia gyve
nusių prieš karą 240 tūkst. šalies piliečių žydų - 
daugiau kaip 90%. Šiuo šiurpiu rodikliu Lietuva 
pirmauja Europoje. Nepriklausomoje Lietuvos 
Respublikoje 1991 - 2005 metais nuolat vyksta 
aštri diskusija dėl to, kodėl įvyko tokio masto 
tragedija, kas kaltas dėl jos, kokia dalis tos kaltės 
tenka hitlerinei Vokietijai ir kokia - lietuviams, 
kodėl tais kraupiais laikais lietuviai nesuteikė 
savo ilgaamžiams nelaimingiems kaimynams 
žydams deramos ir galimos pagalbos.

1998 m. Lietuvos Respublikos Prezidento 
Valdo Adamkaus dekretu buvo sukurta tarp
tautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinio 
režimo nusikaltimams įvertinti. Tos komisijos 
padalinys nacių nusikaltimams tirti 2004 m. iš
leido savo pirmąjį svarų leidinį - „Holokausto 
prielaidos. Antisemitizmas Lietuvoje. XIX a. 
antroji pusė - 1941 m. birželis“.

Pratarmę „Antisemitizmas Vokietijoje ir 
Lietuvoje“ ir įvadą „Nacionalsocialistinio anti
semitizmo kilmė, retorika ir adresatai“ para
šė vokiečių tyrinėtojai Joachimas Tauberis ir 
Wolfgangas Benzas. Svarias mokslines publi
kacijas „Antisemitizmas Lietuvoje (XIX a. ant
roji pusė - XX a. pirmoji pusė)“ ir „Lietuvių ir 
žydų santykių krizė (1940 m. birželis - 1941 m. 
birželis)“ atitinkamai parašė istorijos mokslų 
daktaras Vygantas Vareikis ir istorijos mokslų 
daktaras profesorius Linas Truska. Minėtoms 
problemoms nušviesti abu mokslininkai jau 
paskelbė daug svarių principinio pobūdžio 
straipsnių, skaitė pranešimus mokslinėse kon
ferencijose. Naujuose darbuose jie argumen
tuotai apibendrino savo pažiūras į skaudžius 
žydų bei lietuvių tautoms istorinius procesus, iš 
esmės sukūrusius prielaidas vėlesniam - istoriš
kai tragiškam ir gausiam - lietuvių dalyvavimui 
vykdant Hitlerio totalinio žydų sunaikinimo 
planus tiek Lietuvos žemėje, tiek kitose šalyse.

Svarbūs leidinio teigiami privalumai yra 
tai, kad autoriai rėmėsi tiek lietuvių, tiek žydų, 
vokiečių, anglų, amerikiečių, kitų tyrinėtojų 
darbais ir jų pateiktomis pažiūromis į gvilde
namas problemas; jame gausiai pateikiami au
tentiški antižydiško - antisemitinio pobūdžio 
lietuvių autorių ir lietuviškų organizacijų raš
tų - knygų, straipsnių, atsišaukimų fragmentai, 
o kaip priedai - ištisi tokio pobūdžio archyvi
niai dokumentai, nuolat vaizdavę daugiau kaip 
600 metų gyvenusius Lietuvoje žydus vien kaip 
svetimus lietuvių tautai ateivius, jos engėjus ir 
išnaudotojus, raginę visokeriopai susidoroti su 
jais, pašalinti juos iš Lietuvos gyvenimo. Netar- 
piškas žydų genocidas Lietuvoje, kurį minėtos 
komisijos narys profesorius Saulius Sužiedėlis 
pavadino „kruviniausiais Lietuvos istorijos 
puslapiais“ (7 psl.), bus nušviestas keliuose vė
lesniuose komisijos leidiniuose.

Įvade „Nacionalsocialistinio antisemitiz
mo kilmė...“ Wolfgangas Benzas nurodo, kad 
naujasis „žydų klausimas“ nuo XIX a. vidurio 
rėmėsi įsitikinimu, jog žydų rasė yra kitokia - 
žemesnė negu Europos tautų rasė. Tuo naujasis 
priešiškumas žydams skiriasi nuo ankstesnio 
priešiškumo - religija motyvuoto antijudaizmo, 
kurio tikslas buvo žydų atvertimas, krikštas, 
„moralinis jų patobulinimas“. Veikale „Mein 
Kampf“ („Mano kova“), atskleidžiančiame jo 
pasaulėžiūrą, Hitleris skelbė rasistinę antise- 
mitinę-antižydišką teoriją. Nacionalsocialistų 
partijai 1933 m. atėjus į valdžią Vokietijoje, ši 
rasizmo forma tapo Vokietijos valstybės doktri
na. Netrukus su šūkiu „Galutinis žydų klausimo 
sprendimas“ buvo pasukta kebu į Osvencimą 
(16 - 17 psl.). Kalbama Hitlerio doktrina, deja, 
ketvirtajame XX a. dešimtmetyje rado aktyvių 
pasekėjų ir Lietuvoje.

V. Vareikis kruopščiai nušviečia ilgą lietu
vių ir žydų socialinių-ekonominių, kaimyni- 
nių-buitinių, kultūrinių-dvasinių santykių isto
rinį tarpsnį, aprėpiantį svarbų abejoms tautoms 
šimtmetį. Tuo laiku, pratęsdamas ankstesnį 
religinį antijudaizmą, susiformavo ir išsiplėtojo 

naujas šiuolaikinis lietuviškas antisemitizmas, 
jo apraiškos ir vis nauji skelbėjai-skleidėjai. 
Buvo formuluojami įvairūs antižydiška postu
latai, tikslai ir formuojami išpuolių prieš žydus 
organizatoriai ir vykdytojai.

Pirmiausia pateiksime V. Vareikio panau
dotą apibendrinamojo pobūdžio Lietuvos žydų 
- litvakų - charakteristiką. Jų bruožai buvę 
tokie: „racionalus religingumas, atsidavimas 
Toros - Talmudo studijoms, aukštas intelekto 
lygis, proto drausmė ir savarankiškumas, užda
rumas ir emocinis susitvardymas, kuklumas ir 
individualumas. Nuo Viduramžių susidariusios 
socialinės-ekonominės aplinkybės su tam tikru 
tolerancijos laipsniu skatino žydus apsigyventi 
Lietuvoje. Maža ir uždara Lietuvos žemė palan
kiai veikė vientisos asmenybės raidą su išskirti
niais kalbos bei charakterio bruožais“ (24 psl.).

Netikslinant šio iš esmės teigiamo, bet kiek 
vienašališkai liaupsinančio atėjusius į Lietuvos 
valstybę žydus apibūdinimo, vis dėlto svar
bu priminti, kad LDK didžiųjų kunigaikščių 
kviesti prekiauti ir imtis verslo žydai daugiausia 
gyveno ir veikė ne „mažoje ir uždaroje Lietu
vos žemėje“, o LDK pietinėse žemėse, ir ne tiek 
tarp lietuvių, kiek tarp baltarusių, ukrainiečių ir 
lenkų. Jie svariai padėjo plėtoti LDK vidaus ir 
užsienio prekybą, verslus, miestus ir miestelius, 
stiprinti ekonominius ryšius tarp įvairių Lietu
vos valstybės žemių ir kartu - valstybės valdo
vų galią. Tokia pradinė istorinė padėtis ilgam 
sutrukdė platesnius ir stipresnius netarpiškus 
žydų kaimyninius ryšius su lietuviais, jų kalba, 
gyvenimo būdu bei kultūra apskritai. Vėliau 
šiems ryšiams trukdė tai, kad lietuvių diduo
menėje įsigalėjo lenkų kalba. Reikėtų pridurti, 
kad lietuvių diduomenė reikiamai nesirūpino 
ugdyti prekybos ir verslo žinovus tarp savo tau
tiečių lietuvių bei skatinti jų veiklą.

V. Vareikio teigimu, XVII - XVIII a. Lietu
vos-Lenkijos valstybėje santykiai tarp žydų ir 
nežydų, kaip ir tarp žydų bendruomenės ir įta
kingos Katalikų Bažnyčios, skleidėsi ekonomi
nėje srityje ir pynėsi su intensyvėjančia religine 
netolerancija. Tačiau jų susitarimai leisdavo 
tais laikais „išvengti ekonominės įtampos tarp 
krikščionių ir žydų bei dėl jos kylančių antise
mitizmo protrūkių“ (22 psl.). Vėliau V. Vareikis 
nurodo, kad XIX a. neigiamam lietuvių katali
kų požiūriui į žydus turėjo įtakos iš Viduram
žių paveldėta antijudėjinė tradicija. Bajoriškojo 
antijudaizmo reiškinius galima rasti jau 1550 
m. išleistoje Mykolo Lietuvio knygoje „ De mo- 
ribus tartarorum, lituanorum et moschorum“. 
Jis teigė, kad iš Lenkijos karalystės į LDK žemes 
ėmė plūsti „pelsima gens Judaica“ - bjauri judė
jų tauta, kuri krikščionims atima pragyvenimą, 
nežino kitokio elgesio nei apgavystė ir šmeiž
tai. Kaip teigia Šventasis Raštas, tai bjauriausia 
tauta, ištvirkusi, nuodėminga, neištikima ir 
niekšiška. Pirmojo Vilniaus universiteto rekto
riaus jėzuito Petro Skargos lūpomis tada buvo 
išreikštas „žydo - amžino krikščionio priešo“ 
stereotipas (28 psl.).

Taigi LDK didžiųjų kunigaikščių kvietimus 
XIV a. žydams atvykti į Lietuvos valstybę pre
kiauti bei užsiimti verslais, visokeriopai palai
komą jų naudingą ekonominę-finansinę veiklą, 
objektyviai reikalingą keičiant natūralinį mainų 
ūkį į prekinį-finansinį, lydėjo antijudaistiniai- 
antižydiški piktavališki šmeižtai ir fizinio po
būdžio užpuolimai.

1861 m. panaikinus baudžiavą ir po 1863 
m. lenkų ir lietuvių sukilimo, jo numalšinimo 
bei lietuvių knygų lotynų rašmenimis uždraudi
mo palaipsniui kilo lietuvių tautinio atgimimo 
judėjimas, slaptas lietuviškų knygų gabenimas 
iš užsienio ir lietuvių kalbos mokymas, istoriš
kai ir ekonomiškai būtinas lietuvių verslininkų 
formavimas bei lietuvių persikėlimo iš kaimų į 
miestus primygtinis skatinimas.

Lietuvių nacionalinio-tautinio atgimimo 
judėjimo pakilimas, suaktyvėjęs lietuvių ver
slininkų formavimo ir persikėlimo iš kaimo 
į miestus skatinimas savaime buvo susiję su 
įvairiapuse konkurencine kova prieš prekyboje, 
versluose, finansų srityje, miestuose įsigalėju
sius ir apskritai ekonomikoje labiau prityrusius 

kaimynus žydus. Šią padėtį, beje, komplikavo 
tai, kad pastariesiems caro valdžia uždraudė 
gyventi kaime, užsiiminėti žemės ūkiu, per
sikelti iš tirštai apgyvendintos „žydų sėslumo 
ribos“ vakarinėje Rusijos dalyje į kitas Rusijos 
vietoves. Šių svarbių ir objektyviai būtinų lie
tuvių tautinių siekių įgyvendinimui buvo pa
naudoti ne tik tikrai reikalingi ekonominiai 
svertai, verslo konkurencinės kovos būdai, bet 
ir visuotiniai kaltinimai žydų apgaulingumu ir 
net nenaudingumu Lietuvai, taip pat itin bjau
rus žydų, jų gyvenimo būdo, tikybos koneveiki
mas, piktas, išjuokiantis jų žmogiškojo dvasinio 
menkavertiškumo vaizdavimas. Šioje antižy
diškoje veikloje formuojant antilietuviško žydo 
stereotipą dalyvavo daug žymių lietuvių tauti
nio atgimimo judėjimo veikėjų, tarp jų vysku
pas Motiejus Valančius ir rašytojas bei poetas, 
„Tautinės giesmės“ - tautos himno kūrėjas Vin
cas Kudirka. V. Vareikis rašo: „Lietuvių katalikų 
socialekonominis menkavertiškumas XIX a. 
kėlė nepasitenkinimą žydų vyravimu prekyboje 
ir amatuose“ (32 psl.).

V. Vareikis pateikė 2001 m. Vatikano de
klaracijos „Mes atsimename: Šoa apmąstymas“ 
prisipažinimą, kad XIX a. yra toji pradžia, kuri 
leidžia suprasti modernųjį antisemitizmą, da
riusį įtaką holokaustui. „Nacionalizmas ir XIX 
a. antisemitizmas rėmėsi ir vadovavosi ne re
ligija, bet sociologija, rasinėmis doktrinomis 
ir politinėmis priežastimis, kurios skleidėsi po 
Prancūzijos revoliucijos... Žydai buvo siejami 
su turtu, valdžia, pinigais, o vienintelis jų tik
slas esąs paimti valdžią į savo rankas...“ (28 - 29 
psl.).

Atskleisdamas naujojo lietuviško antise
mitizmo pobūdį ir jo įvairius konkrečius pasi
reiškimus, autorius, deja, neatskleidžia lietuvių 
aukštuomenės ir Katalikų Bažnyčios ilgaamžio 
neveiklumo priežasčių, dėl kurių anksčiau rei
kiamai nebuvo puoselėjama ir ugdoma sava 
tautinė lietuvių vidurinioji klasė. Neparodyta ir 
naudinga Lietuvai žydų veikla plėtojant jos eko
nomiką bei miestus. Plačiau tos veiklos nenu- 
šviesdami, pateiksime vieną pavyzdį. Nebaigęs 
mokymosi religinėje ješiroje ukmergietis Chai
mas Frenkelis (1857 - 1920) tapo Bialystoke 
(Baltstogėje) kvalifikuotu odos gamybos meis
tru. 1879 m. jis Šiauliuose įkūrė odos gamybos 
fabriką. Susipažinęs Hamburge - pasaulinės 
reikšmės odos pramonės centre - su naujais 
odos gamybos būdais, jis 1892 m. Siaubuose 
pastatė naują modernią įmonę su elektrine. Jo 
pavyzdžiu odos gamybos įmones Siaubuose 
pastatė Nurokas ir brobai Chorožničkiai. Ch. 
Frenkėbs su sūnumi Jakovu, aukštąjį mokslą 
baigusiu Vokietijoje chemiku, išplėtojo ir to
liau modernizavo gamybą. Jų įmonėse dirbo 
iki 2000 darbininkų, Nuroko ir Chorožničkių 
įmonėse - po 400 - 500. 1911 m. anglų encik
lopedija „Britannica“ tarp didžiausių tos šakos 
Rusijos įmonių įvardijo Šiaulių odos gamybos 
įmones (Chaim Frenkėl - Lietuvos odos pra
monės pionierius H Lite - Sutuva Niujorkas, 
1950. T. 1. P. 941 - 970. Jidiš kalba). Tai teigia
mai veikė Lietuvos ekonomiką - iš ūkininkų di- 
debais kiekiais buvo superkamos skerstų gyvu
lių odos, daug lietuvių ir žydų darbininkų gavo 
darbą ir specialybę. Dabs jų vėbau įkūrė savo 
odos gamybos įmones. Tokio pobūdžio pavyz
džių buvo daug Vilniuje, Kaime, Raseiniuose, 
kitur ir kitose pramonės gamybos šakose.

V. Vareikis rašo apie praeities betuvių - 
žydų santykius šiuolaikinei Lietuvos ir pa- 
saubo visuomenei. Antisemitizmo reiškinių 
Lietuvoje pateikimas yra vertingas, bet jis lieka 
vienašališkas ir nepakankamai įtikinamas, kai 
pakankamai nesiejamas su teigiama ir naudin
ga Lietuvai ir betuvių tautai žydų veikla, ypač 
ekonomikoje.

Svarbu paminėti V. Vareikio išreikštas prin
cipinio pobūdžio nuostatas, kurios papbtusios 
lietuvių literatūroje: „Ypač stiprus buvo reli- 
ginis-kultūrinis susvetimėjimas, kurį yra pa
žymėję ir lietuvių, ir žydų autoriai. Tarpusavio 
nutolimas, „nematoma siena“ tarp abiejų tautų 
buvo nuolat iki sunaikinant žydų bendruome
nę“ (34 psl.). Tai pasakyta dar tik nagrinėjant 

XIX a. antrosios pusės santykius. Pirmoji šio 
teiginio dabs iš esmės teisinga. Bet, mūsų nuo
mone, čia pravartu kalbėti apie priešišką požiū
rį į kaimynų tikybą, o ne apie susvetimėjimą. 
Lietuvos sąlygomis „susvetimėjimo“ - žydų 
svetimumo - sąvoka buvo plačiai ir tikslingai 
skleidžiama, ji sudarė žydo kaip svetimo gai
valo įvaizdžio stereotipinę dalį. Tai juo labiau 
ryškėja visiškai nepriimtinoje antroje kalbamos 
nuostatos dalyje. Lietuvos žydų istorijoje niekur 
neaptinkame užuominų apie „tarpusavio nu
tolimą" ir juo labiau - apie „nematomą sieną“. 
To ir nebuvo. Ši „siena“ - antižydiška nuostata
- buvo ir Leką viena iš fundamentalių lietuviš
ko antisemitizmo nuostatų.

Žinoma, tikintiems Lietuvos žydams buvo 
būdingas rehginis-dvasinis uždarumas, pasi
didžiavimas, kad jie priklauso Dievo išrinkta
jai tautai. Tuo pagrindu reiškėsi tam tikras iš 
senovės paveldėtas neigiamas požiūris į gojus 
(ivrit. - visi ne žydai). Net savo vaiką, nenorė
jusį gerai mokytis Toros, gėdijo, kad jis liksiąs 
„gojus“. Žydai-judėjai buvo kitoniški negu be- 
tuviai-krikščionys. Tarp jų būta įvairių prietarų 
ir prieštaravimų, bet praktiškai nebuvo jokios 
nepraeinamos sienos ir absobutaus susvetimė
jimo. Konkrečiomis Lietuvos sąlygomis jie ne
galėjo gyventi vieni be kitų. Buvo įvairūs ryšiai, 
kuriuos lietuviai istorikai turėtų geriau išsiaiš
kinti ir įvertinti. Beje, profesoriaus A. Janulai
čio knygoje „Žydai Lietuvoje“ tie ryšiai iš dabes 
pavaizduoti. A. Šapokos „Lietuvos istorijoje“ 
(1936) ir net 1999 m. išleistoje šiaip jau vertin
goje E. Gudavičiaus „Lietuvos istorijoje“ apie 
žydus, jų veiklą ir gyvenimą Lietuvoje pateikti 
tik kai kurie bendri duomenys.

Gyvenę daugiau kaip 600 metų Lietuvos 
valstybėje, kiek mažiau - tiesiogiai Lietuvos 
žemėje tarp betuvių, žydai palaipsniui savaip 
„subetuvėjo“. Jie pradėjo vadinti save btvakais
- naujadaras, iš esmės reiškęs „betuviai“, - taip 
pat „btvakų gentimi“; į jų jidiš kalbą organiškai 
įsfliejo nemažai betuviškų žodžių. Jie sukūrė 
betuvišką jidiš kalbos dialektą, kuris amžiams 
tapo visuotine jidiš kalbos bteratūros norma. 
Vilniaus Gaonas Ebjahu XVIII a. sukūrė svar
biausiąja vadinamąją betuvišką rebginio judaiz
mo kryptį. Amžiams liks Vilniaus kaip „Lietu
vos Jeruzalės“ vardas.

Žydai gyveno Lietuvos kaime, miestebuose, 
miestuose, kasdieniškai bendravo su betuviais 
prekyboje, amatuose, tuo tikslu išvaikščiojo 
visus krašto kebus ir kėbulais, pabuvojo veik 
visuose lietuvių kaimiečių trobose, per jomar- 
kus susitikdavo turguose ir duodavo pastogę 
kaimo ūkininkui ir jo arkbams. Lietuviai vežė 
malti grūdus į žydų malūnus, žydai dalyvavo 
kilnioje lietuvių knygnešių veikloje, spausdi
no žydų spaustuvėse betuvių bteratūrą, žydų 
gydytojai „daktaravo“ lietuviškuose kaimuose 
ir miestebuose, žydai ir betuviai teikė vieni ki
tiems pagalbą buityje, daugybės gaisrų metu. 
XIX a. Vilniuje, Kaune, Žagarėje ir kitur žydų 
rašytojai ir poetai, susižavėję betuvišką gamta, 
apdainuodavo ją. Visi jie negalėjo būti ir nebu
vo „susvetimėję“ lietuvių atžvilgiu.

Pateiksime vienos spaudos medžiagos san
trauką. 1924 m. Kauno žydų sionistinis laikraš
tis „Idiše stime“ („Žydų balsas“) leido lietuvių 
kalba laikraštį „Mūsų garsas“. Buvo kreiptasi į 
žinomą lietuvių rašytoją Lazdynų Pelėdą (So
fiją Ivanauskaitę-Pšibibauskienę - S.A.), kad ji 
ką nors parašytų laikraščiui. 1924 m. bepos 9 d. 
buvo gautas jos laiškutis. Ji rašė: „Pakol aš savo 
pabaigsiu rašyti, tuo tarpu siunčiu Jums mano 
tėvo atsiminimą. Jeigu tiks - patalpinkit kokiam 
nors savo laikraštyj.“ Literato ir daibninko N. E. 
Ivanausko „Atsiminime“ pasakojama apie žydų 
gydytoją, kuris kviestas naktį atvyko į vargšės 
lietuvės trobą. Jos dukra sunkiai gimdė vaiką. 
Jis išbuvo iki ryto ir, priėmęs vaiką, suvokė, kad 
nėra jokių vystyklų naujagimiui. Gydytojas nu
sivilko savo apatinius marškinius, sudraskė juos 
ir, apmazgojęs vaiką, apvyniojo jį. „O senė žiūrė 
į gydytoją nustebusi: vaikas nė kiek necypė savo 
globėjo rankose, o numazgotas, suvystytas ir 
padėtas motinos lovos kojūgalyj tuoj užmigo“.

Nukelta į 14 psl.
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Ar viskas pasakyta apie holokausktą
Atkelta iš 13 psl.
Supratęs, kad ir pinigų nėra gimdyvei pirkti 
vaistų, gydytojas nuvyko į vaistinę, kur skolon 
įgijo reikalingus vaistus... Vargingai gyvenęs 
gydytojas mirė senatvės nesulaukęs, o „dau
giatūkstantinė minia lydėjo jo kūną į žydų ka
pines, nes šitas kenčiančios žmonijos geradarys 
buvo žydas“. N. E. Ivanauskas baigė savo „Atsi
minimą“ šitaip: „Šitas pasakojimas su visomis 
smulkmenomis yra visai tikras. Skaitytojams 
čia bepridedu jokių iškilmingai skambančių sa
kinių, vien prašau priimti į širdį šį mano linkė
jimą: - Dėl tikybos, tautybės ir gimtosios kalbos 
nepersekiokime nieko! N. E. Ivanauskas“. (Čia 
parinkta pagal laikraščio „Apžvalga“ - Kaunas, 
1935 m. liepos 28 d. - numerį.)

Tenka išnagrinėti ir tokią V. Vareikio nuo
statą: „Litvakų egzistencija Štetle miestelyje 
buvo saviizoliacinė, getas neleido žydams 
artimiau bendrauti su ne žydais. Tautinio at
gimimo laikotarpiu ne religija, o kalba lietu
viams tapo svarbiausiu tautinę bendruomenę 
vienijančiu elementu. Žydų ir lietuvių nesiejo 
bendra kalba...“ (35 psl.).

Recenzijoje sudėtinga plačiau aptarti visas 
sudėtines nuostatos dalis. Pirma, tenka kons
tatuoti, kad Lietuvos miestuose ir miesteliuose 
nebuvo žydų getų. Antra, žydai Štetluose susi
kalbėdavo su lietuviais lietuvių kalba, bet čia 
tenka aptarti konkrečias žydų gyvenimo LDK 
ir netarpiškai lietuvių žemėse aplinkybes. Yra 
žinoma, kad žydai nesunkiai adaptuodavo kitų 
tautų, tarp kurių gyveno, kalbas. Žydų kilmės 
buvo žymūs vokiečių, anglų, prancūzų, rusų, 
amerikiečių, įvairių kitų šalių kūrėjai-intelek- 
tualai. LDK žydai ilgai gyveno šalia daugelio 
jos tautų, o lietuvių aukštuomenė pati sulen
kėjo - vartojo lenkų kalbą. Katalikų Bažnyčios 
lietuviškose mokyklose žydams vietos nebuvo. 
Lietuvai tapus Rusijos imperijos dalimi, teko 
naudotis rusų kalba ir mokytis rusų mokyklo
se. Toks yra bendras istorinis fonas. Bet litva- 
kai išmoko kalbėti įvairiomis kaimynų kalbo
mis, tarp jų ir lietuvių.

Didelis Lietuvos ir lietuvių tautos bičiu
lis Urija Kacenelenbogenas didelėje studijoje 
„Litvakai“ rašė: „Lietuva buvo palaiminta dau
gybe tikybų ir daug kalbų - lietuvių, baltaru
sių, lenkų, rusų, vokiečių, jidiš, hebrajų. Žydų 
prekybininkai, turgaus prekijai, kaimo prek- 
nešiai (karabelnikai), amatininkai tankiai su
sikalbėdavo penkiomis - šešiomis kalbomis... 
Žinoma, daugumoj litvakai išmokdavo kitas 
kalbas tik kalbėdami, todėl jie mažai tegalėda
vo naudotis tų kalbų gramatika... Reiškiantis 
Lietuvoje daugiakalbiškumui žydai kitas kal
bas mokėsi ir savistoviai tik iš knygų. Rabinai 
be jidiš ir hebrajų kalbų kitų kalbų nežinojo, 
bet juos supo pakankamai litvakų, kurie mo
kėjo kitas kalbas“.

Izraelis Mecas atvyko į JAV 1890 m. Jis 
tapo stambiu verslininku. Savo prisiminimuo
se „Mano gimtinė Kalvarija“ jis po Antrojo pa
saulinio karo rašė: „Žydai Kalvarijoje buvo geri 
„lingvistai“ - jie beveik visi kalbėjo mažiausiai 
šešiomis kalbomis. Tai nereiškia, kad jie tikrai 
gerai mokėjo tiek kalbų, bet kasdieniame gyve
nime savo veikloje jie ir rankų pagalba galėjo 
susikalbėti kitomis kalbomis: 1) jidiš - moti
nos kalba; 2) vokiečių - netoli buvo Vokietija; 
3) rusų - valstybinė kalba; 4) lenkų - mieste 
buvo lenkų pirkėjų; 5) o svarbiausią uždarbį 
duodavo lietuvių valstiečiai, su kuriais privalė
jo kalbėti lietuviškai“ (Lite - Lietuva. Lietuvos 
žydų istorijos studijų ir straipsnių rinkinys. 
T.I., Niujorkas, 1950) Žydai daugiausia netai
syklingai kalbėjo lietuvių kalba, bet kalbėjo ja, 
kur buvo lietuvių aplinka.

Nežinome, kokia kalba susikalbėdavo Vil
niuje XIX a. pabaigoje žydų socialdemokratų 
partijos „Bundas“ veikėjai su Lietuvos social
demokratų vadovais A. Moravskiu, A. Doma
ševičių, S. Trusevičiu, bet jie bendravo, tarda
vosi, veikdavo kartu. Tai galima pasakyti ir 
apie žydų ir lietuvių susitarimus per rinkimus 
į Rusijos Dūmą XX a. pradžioje, o Dūmoje su
sikalbėdavo ir glaudžiai bendradarbiaudavo 
deputatai advokatai A. Bulota ir L. Bramsonas, 
kiti žydai ir lietuviai, atstovavę lietuviškoms 
gubernijoms. Susidarius naujoms sąlygoms, 
žydų ir lietuvių bendravimas pakilo į naują 
lygi-

Deja, neatsižvelgus visapusiškai į tikrąjį 
Lietuvos istorinį kelią ir konkrečią padėtį, lie
tuvių visuomenėje palaipsniui dirbtinai buvo 
formuojamas dar vienas antižydiško neigiamo 
mąstymo ir kaltinimo būdas dėl tariamo žydų 
nenoro įsisavinti lietuvių kalbą ir ja kalbėti. 
Prie to klausimo dar teks grįžti.

Pirmojo pasaulinio karo metu, Rusijos 
kariuomenei patyrus pralaimėjimus Rytų Prū
sijoje, Rusijos karo vadovybė apkaltino Kauno 
ir Gardino gubernijų žydus šnipinėjimu Vo
kietijos naudai. Apie 200 tūkst. žydų, tarp jų 
160 tūkst. iš Kauno gubernijos, buvo 1915 m. 
pavasarį ištremti į gilumines Rusijos vietoves. 
Ten jie atsidūrė grynai rusiškoje aplinkoje ir 
vartojo rusų kalbą. Galimybė grįžti į gimtąsias 
vietas susidarė pasibaigus karui bei po Tarybų 
Rusijos ir nepriklausomos Lietuvos Respub
likos 1920 m. taikos sutarties sudarymo. Tuo 
metu nustojo gyvuoti vadinamoji „Litvakija“. 
Litvakų gentis, šimtmečius išlaikiusi savo žy
diškąjį gyvenimo būdą ir savo kalbas, buvo 
išgarsėjusi visame pasaulyje. Tai buvo ne tik 
jos nuopelnas. Tai didele dalimi buvo ir LDK 
valdovų, lietuvių ir baltarusių tautų toleranci
jos žydų gyvensenos atžvilgiu nuopelnas. Dėl 
to jie ilgai pelnė tiek tarp pačių litvakų, tiek 
tarp pasaulio žydijos gerą vardą ir pagarbą. Po * 
karo buvusi „Litvakijos“ teritorija buvo pada
linta tarp Lietuvos, Lenkijos ir Tarybų Rusijos. 
Vilnius ir Vilniaus kraštas buvo atplėšti nuo 
Lietuvos ir atsidūrė Lenkijos sudėtyje.

Į Lietuvos Respubliką grįžo apie 100 tūks
tančių ištremtų žydų. Dalis žydų persikėlė iš 
Vilniaus krašto į Lietuvą, į ją persikėlė ir žy
dai iš Rusijos bei Ukrainos. 1923 m. Lietuvos 
Respublikoje iš viso buvo 153 743 žydai (7,6 % 
visų gyventojų). V. Vareikis parodo, kad Lie
tuvos žydai suvaidino svarbų vaidmenį Pary
žiaus taikos konferencijoje pripažįstant nepri
klausomos Lietuvos Respublikos statusą, taip 
pat dalyvaujant Nepriklausomybės kare. Jis 
rašo: „... 1919 - 1920 metais, Nepriklausomy
bės kovų metu, žydai, labiau negu kitos tauti
nės mažumos Lietuvoje, rėmė lietuvių kovą ir 
buvo lietuvių sąjungininkai. Reikšmingą įnašą 
Lietuvos žydai įnešė į Klaipėdos bylos nagri
nėjimą“ (41 - 45 psl.). 1919 - 1924 metais Lie
tuvos žydai naudojosi konstituciškai įforminta 
nacionaline - kultūrine autonomija.

Prieštaraudamas anksčiau išreikštai nuo
statai apie „nematomą sieną“ tarp abiejų tautų 
iki sunaikinant žydų bendruomenę, V. Varei
kis teigia: „Tarp žydų ir lietuvių būta kultūri
nių ryšių, kuriuos verta paminėti, kad nesu
sidarytų įspūdis, jog santykiai tarp šių tautų 
buvo neigiamo pobūdžio... greta oficialiųjų ir 
naudos motyvuotų ryšių egzistavo ir neoficia
lieji kasdieniai geros kaimynystes dvasia grįsti 
santykiai...“ (44 psl.). Pateikiama ir medžiaga 
apie tuos gerus santykius.

Toliau V. Vareikis konstatuoja, kad „la
tentinės antisemitizmo nuotaikos lietuvių vi
suomenėje egzistavo visą Nepriklausomybės 
laikotarpį, prasiverždamos į paviršių kriziniais 
momentais. Antisemitizmą Lietuvos Respub
likoje skatino radikalios nacionalistinės orga
nizacijos, tarp jų ir 1919 m. įkurta Lietuvos 
šaulių sąjunga“.

Kaip vieną iš tokių antisemitizmo prie
žasčių autorius mini tarp lietuvių pasireiškusį 
nepasitenkinimą tuo, kad žydai Kaune igno
ravo lietuvių kalbą ir viešose vietose kalbėjosi 
rusiškai ir vokiškai. (46 - 47 psl.) Tokio pobū
džio reiškinys iš tikrųjų buvo. Bet jis, kaip ir 
anksčiau, čia pateiktas vienašališkai. Absoliuti 
dauguma Lietuvos miestų ir miestelių žydų 
tarpusavyje kalbėjo jidiš kalba. Jaunimas žydų 
mokyklose mokėsi lietuvių kalbos, o univer
sitete ir aukštesniojoje technikos mokykloje, 
lietuvių mokyklose jie mokėsi lietuvių kalba. 
Vis jie pakankamai gerai ją įsisavino ir su lie
tuviais bendravo lietuviškai. Žydų mokyklose 
rusų kalba visiškai nebuvo dėstoma ir dau
guma mokinių jos visiškai nemokėjo. Dalis 
žydų studentų Kauno universitete specialiai 
studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, jas vėliau 
dėstė žydų mokyklose, kuriose buvo ir lietuvių 
mokytojų. Atsirado ir tokie visuotinai pripa
žinti žymūs lietuvių kalbos žinovai kaip L Ki- 
sinas, Ch. Lemchenas, B. Sereiskis ir kiti. Vy
riausybei pareikalavus, kad amatų dirbtuvių 
savininkai išlaikytų lietuvių kalbos egzaminus, 

Lietuvos žydų amatininkų sąjunga organizavo 
lietuvių kalbos kursus. Tarp kitų žydų ir mano 
tėvas - šaltkalvių dirbtuvės savininkas - tokį 
egzaminą išlaikė. Jis kaip metalo konstrukci
jų statybų specialistas buvo gerai vertinamas 
tiek žydų, tiek lietuvių statybos inžinierių ir 
rangovų.

Kaune iš tikrųjų buvo dalis vyresnės kar
tos žydų inteligentų, kurie tarpusavyje kalbė
josi rusiškai - ir kavinėse, ir kitose viešose vie
tose. Vis dėlto tai buvo praeities palikimas ir 
jis ilgainiui būtų išnykęs. Dalis turtingų žydų 
leido savo vaikus į Kauno vokiečių gimnazi
ją. Hitleriui atėjus į valdžią 1933 m. žydų toje 
gimnazijoje nebeliko.

Prieš toliau aiškinantis žydų lietuvių kal
bos mokėjimo ir vartojimo problemą, tenka 
pasakyti, kad Lietuvoje buvo nemažai prie
kaištų aukštiems lietuvių pareigūnams, kurie 
namuose ir kitur kalbėjo lenkiškai. Kariuo
menėje ir saugumo organuose buvo nemažai 
aukštų karininkų ir valdininkų lietuvių, tar
navusių atitinkamuose Rusijos organuose, ir 
rusų bei vokiečių pareigūnų, atvykusių iš Ru
sijos ir Vokietijos. Jiems taip pat teko išmokti 
lietuvių kalbą. Savo gimtosiomis kalbomis 
kalbėjo ir mokėsi Lietuvos gyventojai lenkai, 
vokiečiai, rusai...

V. Vareikis parodo, kad lietuvių nacijos 
formavimasis ir lietuvių kalbos vartojimas 
buvo sudėtingi procesai. Iš esmės lietuvių kal
ba pirmą kartą tapo oficialiai privaloma vals
tybine kalba tik Lietuvos Respublikoje. Reika
lavimai mokėti ir vartoti ją visose valstybinėse 
įstaigose buvo visiškai teisėtas.

Bet tenka atkreipti dėmesį į svarbias aplin
kybes. Autorius parodo, kad 1924 m. kovo 8 d. 
buvo išvaikytos žydų kahalų (bendruomenių) 
tarybos. 1924 m. kovo 19 d. Lietuvos Seimas 
panaikino ministro žydų reikalams etatą. Jo 
nuomone, „žydų kultūrinė autonomija de facto 
išliko iki 1940 m., bet de jure nebuvo įteisinta“. 
Mūsų nuomone, pasakyta ne viskas. Iš esmės 
buvo praktiškai likviduota Lietuvos Konstitu
cijos numatyta žydų nacionalinė autonomija. 
Nustojo gyvuoti žydų bendruomenė ir žydų 
nacionalinė taryba. Greitai iš valstybinės tar
nybos pradėta atleisti žydų tautybės pareigū
nus. Po ginkluoto 1926 m. gruodžio 17 d. per
versmo, įsigalėjus autoritariniam A. Smetonos 
režimui, žydai į valstybines įstaigas ir įmones, 
neskaitant retų išimčių, nebuvo priimami. Vė
liau nacionalinėms mažumoms neleista rinkti 
savo atstovų į Seimą. Maža to, žydai negalėjo 
tapti Prezidento A. Smetonos vadovaujamos 
Tautininkų partijos, kitų lietuviškų partijų (iš
skyrus Socialdemokratų) ir įvairių lietuviškų 
kultūrinių organizacijų nariais. Pateisinant 
valstybinių-kooperatinių monopolinių susi
vienijimų Lietuvoje kūrimą ir plėtojimą, vargu 
ar galima pateisinti absoliutų žydų neįsilei- 
dimą į tuos susivienijimus. Visa tai dirbtinai 
trukdė plačiau vartoti lietuvių kalba. Lietuviai 
taip buvo atskiriami nuo žydų, o ne žydai atsi
skyrė nuo lietuvių.

Autorius labai trumpai pamini, kaip per 
Lietuvos Respublikos gyvavimo dvidešimtme
tį sumažėjo žydų ir svariai padidėjo lietuvių 
lyginamasis svoris prekyboje ir pramonėje (43 
psl.). Bet dabartinėms lietuvių kartoms isto
riškai svarbu buvo parodyti, koks svarus buvo 
žydų indėlis į Lietuvos Respublikos ekonomi
kos ir Kauno bei kitų miestų plėtrą. Pateiksi
me tik buvusio Lietuvos Ministro Pirmininko, 
Klaipėdos prekybos instituto direktoriaus Er
nesto Galvanausko 1935 m. išreikštas mintis: 
„Žydų nuopelnas Lietuvai ypač didelis pajūry
je. Jie labai prisidėjo prie lietuviško elemento 
sustiprinimo Klaipėdoje. Čia rado darbo tūks
tančiai iš Didžiosios Lietuvos kilusių darbinin
kų. Lietuvius ir žydus sieja bendras likimas, 
bendri realūs reikalai ir - svarbiausia - bendri 
priešai“. Todėl jų „santykiai turi būti draugiški, 
o jų bendradarbiavimas ne tik pageidautinas, 
bet ir būtinas“ („Apžvalga“. Kaunas, 1935 m. 
liepos 14 d.).

Mūsų nuomone, nevykusi yra V. Vareikio 
mintis, kad „...žydai Lietuvoje beveik neužėmė 
valstybinių postų ir tebegyveno kaip uždara 
tautinė grupė“ (52 psl.). Kaip parodėme, ne 
žydai neužėmė, bet jiems neleido užimti vals
tybinių postų, jų neįsileido į lietuviškas orga
nizacijas. Visa tai žydams vėliau - 1940-1941 

metais - atnešė daug nemalonumų. Teiginys 
apie uždarumą neatitinka tikrovės -pakaktų 
priminti bendrą žydų ir lietuvių darbą žydų 
įmonėse, bendras žydų ir lietuvių gaisrinin
kų komandas visuose apskričių miestuose, 
bendrus lietuvių ir žydų rašytojų literatūros 
vakarus Kaune 1938-1939 metais, gausų žydų 
lankymąsi valstybiniuose operos ir baleto bei 
dramos teatruose, normalius santykius tarp 
daugumos kaimynų kaimo vietovėse, iš dalies 
- dideliuose miestuose. Nebuvo tvoros tarp 
žydų ir lietuvių. Taip pat nevykusi ir ši nuo
stata: „Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą (1939 
m. rudenį - S.A.), žydai ir lietuviai trumpam 
vėl tapo sąjungininkais" (61psL).

Žydai visada buvo ištikimiausia Lietuvai 
tautinė mažuma. Jie negalėjo nebūti lietuvių 
sąjungininkai, nes kitaip jie Lietuvoje nebūtų 
galėję gyventi. Beje, ne žydai rengė sukilimus 
ir pučus Lietuvoje, ne žydai pateikė Lietuvai ul
timatumus, susijusius su Vilniumi ir Klaipėda. 
Ne žydai 1938 m. rudenį Klaipėdoje organiza
vo slaptą prohitlerinę nacionalistų žygininkų 
organizaciją, kurioje vyravo voldemarininkai 
ir kurią materialiai rėmė hitlerinės Vokietijos 
organai. 1938 m. gruodžio 29 d. Klaipėdoje 
įsisteigė Lietuvos aktyvistų sąjunga (LAS). Jos 
vadu buvo išrinktas užsienyje gyvenęs Volde
maras. Daugelis LAS veikėjų vėliau tapo pro- 
hitlerinės ir antisemitinės Lietuvos aktyvistų 
fronto (LAF) organizatoriais. Lietuvos vals
tybės organai šią organizaciją uždraudė ir jos 
vadovus suėmė. Deja, apie žygininkus ir LAS 
V. Vareikis nieko neparašė.

Kai buvo minimas Lietuvos Respublikos 
dvidešimtmetis, Prezidentas A. Smetona 1938 
m. vasario 16 d. pareiškė: „Lietuvius ir žydus 
sieja bendras darbas ir bendrai pralietas krau
jas...“ Kariuomenės vadas generolas S. Raštikis 
ta proga sakė: „Žydai atlieka karo tarnybą be 
priekaišto, sąžiningai. Kariuomenėje vyksta 
tikras žydų ir lietuvių suartėjimas. Kariai žydai 
tokie pat mieli, kaip ir visi kiti kariuomenės 
šeimos nariai. Lietuva niekada neužmirš žydų 
visuomenės indėlio į ginklų fondą...“ (Jidišė 
štimė - Žydų balsas. Kaunas, 1938 m. vasario 
16-17 d.).

Kauno universiteto docento Ch. N. Šapi- 
ros teigimu, jaunųjų žydų poetų ir prozininkų 
kūrinių apie Lietuvą leitmotyvas buvo vis di
desnis ir karštesnis prisirišimas prie gimtinės 
aplinkos. Poetas A. J. Grodzenskis eilėraštyje 
„Lietuva“ rašė: „Tave myliu, Lietuva mano, 
tu esi mano tėviškė/ Man vaikystės kelius tu 
vainikais nuklojai,/ Ir sapnus gaivinai ir tiek 
laimės davei -/ Ir dabar vis ilgiuosi tavęs ir sva
joju“ (Apžvalga. 1935 m. birželis - lapkritis).

Vilniui vaduoti sąjungos leistame Ch. N. 
Šapiros darbe „Vilnius naujojoj žydų poezijoj“ 
(1935) pasakyta: „... atkreipsime mūsų skai
tančios visuomenės dėmesį į jai visiškai neži
nomą sritį - gražią ir nuoširdžią mūsų žydų 
poeziją apie Lietuvos šventovę Vilnių, iš viso į 
poezijos kūrybą tų, su kuriais tiek amžių drau
ge gyvename, nors, deja, bemaž nepažįstame; 
įsitikinsime, jog ne tik lietuviai, bet ir žydai 
myli Lietuvą ir jos sostinę.“

V. Vareikis pateikia daug medžiagos apie 
įvairius antisemitinio pobūdžio lietuvių orga
nizacijų, spaudos leidinių, studentų, miestų 
ir miestelių gyventojų grupių išpuolius prieš 
žydus. Bet būtų istoriškai teisinga pažymėti, 
kad šitoms antižydiškoms jėgoms nepavyko 
Lietuvos Respublikoje sukurstyti masinio na
cionalistinio, tikybinio, politinio ar ekonomi
nio lietuvių antisemitinio judėjimo, kaip įvyko 
kaimyninėse Vokietijoje ir Lenkijoje bei kai 
kur kitur. Tai daro garbę Lietuvai ir lietuvių 
tautai.

Mūsų nuomone, nevalia sutikti su V. Va
reikio teiginiu, kad visa lietuvių jaunoji karta 
buvo veikiama fašistinio tipo organinės vals
tybės modelio garbinimo (51 psl.). A. Macei
na (gimęs 1908 m.), P. Cvirka bei K. Korsakas 
(gimę 1909 m.) buvo tos pačios lietuvių inte
ligentijos kartos atstovai, bet jie išpažino skir
tingas socialines politines pažiūras.

Apskritai teigiamai vertindami V. Varei
kio atliktą istorinį tyrimą sudėtingoje lietuvių 
ir žydų santykių srityje, manome, kad būtų 
svarbu dar kartą apmąstyti vykusius procesus 
ir jų vertinimą. Mums atrodo, kad šioje kny
gos dalyje nereikia kalbėti apie lietuvių ir žydų 
santykius 1940-1941 metais. Tai kartoja Liudo 
Truskos pateiktą medžiagą, o jų vertinimai kai 
kuriais atžvilgiai skiriasi.

(Tęsinys kitame numeryje)
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ETIKA

Profesinės etikos 
gyvenimo politika
Tomas Kavaliauskas

I Profesinės etikos gyvenimo politiką 
drąsiai galima vadinti neoprotestantiš- 
ka. Kodėl „neo“, o ne šiaip - protestan
tiška? Kodėl protestantiška iš esmės? 
Natūralūs klausimai, į kuriuos turime 
labai paprastus, tačiau dažniausiai nu
tylimus ar neakcentuojamus atsakymus 
Lietuvos knygynus užplūdusiose verslo 
ir profesinės etikos monografijose ar 
vadovėliuose.
Dar Renesanso laikais Liuteris, versda
mas Bibliją, panaudojo žodį „Beruf“, 
kuris greitai tapo konceptualia sąvoka, 
nusakančia paprastą dalyką - esi pa
šauktas paties Dievo tam tikrai profe
sijai. Jei esi amatininkas, turi būti geras 
amatininkas, jei esi valstietis, turi būti 
geras valstietis. Pašaukimo - „Beruf - 
profesijai idėja puikiai tiko Gaivino 
galvosūkiui išspręsti - kas pateks į 
rojų, o kas eis į pragarą. Šv. Augusti
nas Viduramžiais savo Predestinacijos 
doktrinoje teigė, jog į Dangų keliaus 
tie, kurie turi Dievo malonę. Calvinui 
to nepakako. Jis modifikavo šią dok
triną - išganytas bus tas, kuris jau čia, 
žemėje, turi būsimo išganymo ženklų. 
Geriausiu ženklu tapo darbštumas, 
paklusnumas Dievo kvietimui gerai 
dirbti ir asketiškai gyventi nesimėgau- 
jant laisvalaikio malonumais. „Beruf“ 
paskirtis ne ta, kad uždirbtus pinigus 
leistum savo malonumams, o ta, kad 
tai būtų individualios sielos išganymo 
ženklas.

Remiantis Maxo Weberio aiškini
mu, protestantiškos religinės vertybės 
puikiai derėjo su kapitalizmo ekono
miniais interesais. Tai ypač tiko vėliau 
Amerikoje, kuomet nauja šalis turėjo 
atsistoti ant kojų. Tačiau ko Weberis 
neakcentuoja, tai, kad Ženevoje Gaivi
nas korė jam nepalankias tapatybes. O 
kas vyko Naujosios Anglijos teritorijo
je? Štai keletas pavyzdžių: 1692 pakar
tos Salemo raganos už linksminimąsi 
naktį šokant („raganos“ buvo papra
stos merginos); XVII a. Massachusett- 
s‘o valstijoje sekmadieniais buvo įsta
tymiškai uždrausta keliauti, nes reikėjo 
ilsėtis - pirmadienį laukė darbas. Taigi 
laisvalaikio dorovės principai buvo ne 
tik reglamentuoti, bet ir institucionali
zuoti. Kitoks nei nustatyta elgesys lais
valaikiu turėjo kitokią orientaciją, taigi 
ir kitokią tapatybę.

Šie pavyzdžiai liudija protestantiš
ką gyvenimo - vadinamojo „Lebesn- 
fūhrung“ - politiką. Tačiau ne tik ją. 
Ši gyvenimo politika ir su ja susijusios 
socialinio gyvenimo formos taip pat 
byloja apie laisvalaikio reglamenta
vimą. Protestantiškai reglamentuotas 
laisvalaikis sudarė puritoniškos gy
venimo politikos branduolį. Kaip tik 
todėl JAV prigijo J. Wesley Anglijoje 
įsteigta Metodistų bažnyčia kaip pro
testantizmo denominacija. Mat ji skel
bė metodiško gyvenimo būdo reikšmę: 
pirmiausia - darbas ir malda, o po
ilsis - darbui. Kalbama apie vientisą, 
integralią metodiško gyvenimo būdo 
asmens tapatybę.

Šiandieną naujausias profesinės 
etikos žodis ištariamas ne kur kitur, 
o JAV -tiek akademinėse laboratori
jose, tiek korporacijose šioms ieškant 
funkcionalių darbuotojų. Vis dažniau 
svarstoma galimybė organizacijų ar 
kompanijų elgesio kodeksus praplėsti 
taip, kad jie aprėptų laisvalaikį. Iki šiol 
elgesio kodeksas paprastai nustoda
vo galioti sulig 17.00 vai., kai baigiasi 
darbo diena. Dabar norima, kad ribos 
būtų praplėstos. Pavyzdžių jau turime: 
tai - profesionalūs sportininkai, ku
riems viešoje vietoje negalima vartoti 
alkoholio.

Mintis tokia: darbuotojas repre
zentuoja savo kompaniją ir jos prekinį 
ženklą ne tik darbo metu, bet ir lais
valaikiu. Darbuotojo kaimynai, jo/jos 
bendruomenė žino, kur jis/ji dirba, 
todėl asocialus elgesys laisvalaikiu nu
vertina firmos įvaizdį bei jos prekių 
ar paslaugų simbolinį kapitalą. Pavyz
džiui, garsi JAV kompanija „American 
Express“, teikianti kredito ir investici
jų patarimų paslaugas, pokalbio metu 
klausia kandidato: „Ar esate turėjęs 
konfliktinių situacijų savo bendruo
menėje? Jei taip, kokio pobūdžio buvo 
šie konfliktai ir kaip Jūs juos sprendė- 
te?“

Šiuo klausimu aiškiai domimasi 
potencialiai naujo firmos darbuotojo 
laisvalaikio praleidimo kokybe ir pa
vidalais. Nesunku numanyti, jog nei 
„American Express“, nei kitos firmos 
per pokalbį kandidato tiesiogiai ne
klaus „o už ką balsavote?“, bet anksčiau 
ar vėliau politinės pažiūros taip pat tu
rės paaiškėti.

Šiandienės profesinės etikos ter
minais visa tai vadinama asmenybės 
integralumu. Angliškas žodis integrity 
jau yra tapęs raktinis. „Integralumas“ 
nurodo, jog pilietinės vertybės, politi
nė orientacija, karjeros tikslai ir jų sie
kimo metodai, santykiai su kolegomis 
darbe bei šeimos nariais ir kaimynais 
bendruomenėje turi būti harmoningi. 
Grubiai tariant, darbas ir laisvalaikis 
turi būti vieningi, o ne dualistiškai 
perskirti. Asmens tapatybė gali būti 
be galo įvairiaspalvė, tačiau ji turi būti 
vientisa. Laisvalaikio tapatybė ir darbo 
tapatybė negali radikaliai skirtis. Štai 
kodėl sakome, jog šiuolaikinė profesi
nė etika yra neprotestantiška - kaip ir 
seniau, šiandien vėl norima teoriškai 
pagrįsti vienos tapatybės idėją remian
tis metodiško ir integralaus gyvenimo 
būdo gyvenimo politika..

Šioje gyvenimo politikoje nerasi
me nieko, kas prieštarautų klasikinės 
etikos koncepcijoms. Jau Aristotelis 
kalbėjo, kad laisvalaikio leidimas yra 
menas. Šiam didžiam mąstytojui buvo 
akivaizdu, kad laimingas gyvenimas 
yra dorybingas, o dorybingas jis gali 
būti tik vengiant kraštutinumų, t.y. 
pertekliaus ir stokos. Kraštutinumai 
turėjo būti vengiami ne tik darbo metu, 
bet ir laisvalaikiu. Tai taip pat - asmens 
integralumas.

Vis dėl to čia yra vienas esminis 
skirtumas. Aristotelis vengė etikos su
absoliutinimo ir jos vienareikšmišku
mo. Dorybė šiam mąstytojui yra tei
singas įprotis, o yda - žalingas įprotis. 
Aristotelis nesako, kas yra dorybė skir
tingose situacijose skirtingiems polio 
gyventojams. Jis aiškiai pabrėžė, jog 
kiekvienas individualiai turi surasti sa
vąjį „aukso vidurį“, vengdamas kraštu
tinumų tarp pertekliaus ir stokos. Kas 
vienam yra perteklius, kitam gali būti 
norma arba net stoka. Kitaip tariant, 
Aristotelis buvo prieš doro elgesio vie
nareikšmiškumą.

Ar nebūtų pats laikas sakyti: kas 
protestantų mentaliteto sukurta, tegul 
lieka to mentaliteto ir kultūros gerbė
jams? Tačiau, taip pasakius, iškiltų kitas 
klausimas: kokią alternatyvią profesinę 
etiką galite pasiūlyti, neįtraukdamas 
asmens integralumo, reikalaujamo dėl 
darbuotojo funkcionalumo?

Reikia prisipažinti, jog geresnę al
ternatyvią profesinę etiką ir kitokią jos 
gyvenimo politiką vargu ar greitai su
rasime. Pernelyg dinamiška ir huma
niška yra tapusi šios srities etika (žmo
giškųjų resursų vadyba kaip profesinės 
etikos dalis numato humaniškas at
leidimo iš darbo, seksualinio prieka
biavimo, mobingo ir kt. sąlygas), kad 
jai būtų galima pateikti alternatyvaus 
elgesio modelius darbo vietoje ir ben
druomenėje laisvalaikio metu. Tačiau 
tai, kad tokia etika, kuri pagrįsta vienos 
tapatybės idėja, atitinka fundamenta
laus bei puritoniško protestantizmo 
prigimtį, iškelia mums juodą protes
tantiškosios Reformacijos koncepcijos 
dominavimo pavojaus vėliavą.

Čia svarbu štai kas: ar neatsirado to
kia gyvenimo politika - apsiginklavusi 
darbuotojo asmens integralumo kon
cepcija, - kuri pretenduoja į institucio
nalizuotą asmens dorovės įvertinimą? 
Kitaip tariant, ar nauja etikos tenden
cija neliudija, jog šiandien protestan
tiškose JAV yra suformuluoti kriterijai, 
kuriais remiantis galima vertinti ne tik 
asmens profesinę kompetenciją, bet ir 
jo dorovinį statusą laisvalaikio metu? 
Juk, jei asmuo turi dvi ar tris tapatybes 
(prisiminkime septintąjį dešimtmetį 
Amerikoje, kuomet žmonės kultūrinės 
revoliucijos metu gyveno mažiausiai 
du gyvenimus), jis ar ji neatitinka pro
fesinės etikos integralios asmenybės 
koncepcijos. Ar nėra taip, kad iš esmės 
sekuliarus laisvalaikis vėl tampa ekle- 

ziastinis, tik ne konkrečios konfesijos, 
o kvazi-sekuliaraus profesinio „Beruf“ 
institucionalizavimo atžvilgiu?

Ir vėl iškyla klausimas: kokia alter
natyva? Puikiai žinome, tik dar nesa
me įsisąmoninę, kad, kai etiško elgesio 
normos, taisyklės, standartai yra igno
ruojami arba neaiškiai suformuluoja
mi ir apginami institucijos, „švogerių“ 
krašte kiekvienas, turintis asmeninį 
užnugarį, gali sau leisti daryti ką nori
- nuo seksualinio priekabiavimo iki 
savo asmenybės sureikšminimo ne 
pagal profesinę kompetenciją, o pa
gal išgertų taurelių skaičių pirtyje su 
kolegomis. Neoprotestantiška profesi
nė etika kaip tik yra konkreti vadybi
nė priemonė, skirta „švogerių“ krašto 
žalingų įpročių (savaime suprantama
- kartu su nekompetentingais darbuo
tojais) darbo vietoje panaikinimui.

Atsistojus ant tokio dorovinio pa
sirinkimo slenksčio, geriau rinktis 
tai, kas „funkcionalu“ ir „integralu“. 
Tačiau būtina rinktis oriai, suvokiant 
institucionalizuojamos etikos pavo
jus - antai asmeninis gyvenimas ir jo 
kokybės vertinimo kriterijai šiuo po
žiūriu priklauso tiems, kurie rūpina
si asmens funkcionalumu tik vardan 
konkurencingumo vertybės. Sykiu 
nuožmaus kapitalizmo konkurencijos 
vertybė pranyks (greičiausiai mes to 
nesulauksime, nors daugėja tai skel
biančių balsų, pavyzdžiui, J. Baudril- 
lardo ar Z. Baumano), pasikeis ir gyve
nimo politika.

Ne visų žmonių vidaus kultūra, ar 
meninė prigimtis, leidžia tikėti, jog dvi 
ar tys skirtingos tapatybės prieštarauja 
žmogaus integralumui. Tik vidutinybė 
gali tilpti į „integralią“, bet tik vieną 
tapatybę.

Pasirodo, jog kartais ne tik gera 
nesirūpinti profesine pareiga, „atro
dymu“, „pasirodymu“, reprezentacija, 
bet tai netgi tampa politiška. Kartais 
laisvalaikiu ne tik labai malonu būti 
savo gyvenimo politikos kalviu, bet ir 
būtina norint sergėti prieštaringas ta
patybes. Tam, kad galėtum tiesiog būti. 
Būti sau ir dėl savęs.

Lyg amžinoje samsaroje - užburta
me, niekad nesibaigiančių argumentų 
ir kontraargumentų rate - profesinės 
etikos specialistas atsakytų: „Integrali 
asmenybė visada yra sau ir dėl savęs, 
nes joje nėra prieštaravimo tarp bu
vimo sau ir kitiems - kitiems atrodai 
toks, koks iš tikrųjų esi“. Galbūt...
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FLUXIRAČIAI

Apie Leonido knygą, Kęstučio mamą, mano tėvą ir profesorių,
kuris rašo teigiamas rekomendacijas darbo ieškantiems 
jauniems kolegoms, jų veikalų pats neskaitęs. Iš tikrųjų 
šis rašinėlis yra apie Leonido Donskio knygos „Identity 
and Freedom: Mapping Nationalism and Social Criti
cism in Twentieth-Century Lithuania“, kurią 2002 m. 
išleido žinoma Routlege leidykla Londone ir Niujorke, 
recenziją. Recenziją, pavadintą „Be gyvos atminties“, 
kurią prof. Kęstutis Skrupskelis išspausdino „Knygų ai
duose“ (2004, nr. 4).

Tų, kurie priekaištaus, kad šis rašinėlis metais pa
vėlavęs, turiu atsiprašyti ir pasiaiškinti, kad tik dabar jis 
atsitiktinai pakliuvo man į rankas, o savo originalumu 
ši recenzija išsiskiria iš visų mano kada nors matytų. 
Todėl, manau, verta, su ja susipažinti, nors ir truputį 
pavėlavus.

Štai kad ir geranoriško rūpesčio pritvinkusi recen
zijos pabaiga: „Negalima daryti to, ką daro Donskis: 
draugų būryje nugirstus gandus, pačiam nepatikrinus, 
kartoti mokslinėje literatūroje. Čia jis nerodo savaran
kiškumo. Kaip pirmą žingsnį savarankiško galvojimo 
link patarčiau jam susipažinti su ateitininko Juozo Gir
niaus redaguotais „Aidais“. Juos jis ras didesnėse Lietu
vos bibliotekose“ (26 psl.).

Tik pagalvokime, kiek laiko Leonidui sutaupys gera
noriškas prof. Kęstučio patarimas, kur rasti tą savaran
kiško galvojimo elementorių. Manau, šiuo pavyzdžiu 
turėtų sekti visi profesoriai, ypač dirbantys su pirmojo 
kurso studentais...

Tačiau ne visur gerb. recenzentas toks kruopštus ir 
paslaugus, nežiūrint to, kad kartais jis mus tiesiog ap
stulbina savo pastabumu ir drąsumu: „Idėjinių galimy
bių įvairovė begalinė, o redukcionistui Donskiui tėra 
tik dvi galimybės - arba Hitleris, arba Kavolis. O jeigu 
trečio kelio nėra, kam gaišti laiką skaitant Šalkauskį ar 
Maceiną? Nesuprantu, kaip Sennas tokia skurdžia ana
lize nepasipiktino ir knygą rekomendavo anglakalbiams 
skaitytojams...“ (17 psl.).

Deja, taip kruopščiai išaiškinęs, kur galime rasti sa
varankiško galvojimo vadovėlį, gerb. recenzentas net 
puslapio nenurodė, kur paslėptas Hitlerio-Kavolio tan
demas. Valandą laiko praleidau knygą vartydamas ir, 
nors užmušk, nerandu...

Kita vertus, prof. Kęstutis šiuo atveju, atrodo, nelabai 
originalus. Mintį apie trečio kelio nebuvimą jis, atrodo, 
nuplagijavo nuo to išeivio rašytojo, kuris dar Vokietijos 

lageriuose paskelbė: arba į Romą, arba į Maskvą, trečio 
kelio nėra! Ir tarsi nujausdamas, kad ši išmintis ilgai ne
gyvens, ant jos pastatė „Kryžius“. O dabar jau visiems 
aišku, kad nebeliko dviejų kelių, vedančių skirtinga 
kryptimi: visi keliai veda į Vašingtoną. Sadamas Husei
nas nenorėjo tuo tikėti - ir matote, kas iš to išėjo...

Prisimena recenzentas ir savo mamą: „Mano ateiti
ninkė mama, paklausta, kodėl ji, komunistams artinan
tis, pasitraukė, atsakė: nenorėjau, kad mano vaikai būtų 
komunistai. Manau, ji sau ir saviesiems ieškojo laisvės 
viešos kūrybinės erdvės prasme. Nenorėdama meluoti, 
ji negalėjo pasitenkinti stoiška paguoda, atseit esu lais
va, nes anie mano tikrųjų įsitikinimų nežino“ (16 psl.).

Nežinau, ką ši ekskursija pas mamą turi bendra su 
aptariama knyga, bet vis tiek gražu, kad recenzentas 
nepamiršta savo ateitininkės mamos. Juk ir Mozė savo 
lentelėse liepė gerbti tėvą ir motiną. Norėjau ir aš ta 
pačia proga prisiminti savo tėvą, tik bėda - tėvas buvo 
tautininkas, o tautininkų prof. Kęstutis nelabai mėgsta. 
Vieni tautininkai jam tik tautininkai, kiti - fašistai, dar 
kiti - nacionalistai; tautininkai - liberalai, santariečiai. 
Tų, kurių prof. Kęstutis nemėgsta, epitetai keičiasi. La
biausia, kažkodėl nemėgiamas Trumpa - Vincui tenka 
būti viskuo, nuo fašisto iki santariečio. Ir ne jam vienam. 
Net trys „buvę fašistai Vytautas Alantas, Bronys Raila, 
Trumpa“ išeivijoje „antrą kartą gimė kaip liberalai“ (16 
psl.). Bandant išsiaiškinti šią naują, man dar negirdėtą 
prof. Kęstučio Skrupskelio reinkarnacijos teoriją, topte
lėjo štai kokia mintis: jei, tarkime, Vincas Trumpa nu
tartų gimti dar kartą ir šįkart tėvynėje gimtų ateitininku, 
ar nuo to pasikeistų Leonido knygos recenzija? O jei pa
sikeistų, tai į kurią pusę, į gerą ar į blogą?

Nors recenzuojama knyga ir nedidelė, tik 192 pusla
pių, bet ilgoka recenzija slepia ir daugiau teorinių nau
jovių. Jau recenzijos pradžioje Prof. Kęstutis pastebi, 
kad gyvoji Donskio atmintis prieškarinės Lietuvos ne
siekia, todėl „praeities Lietuvą jis mato per santarietišką 
prizmę“. Vadinasi, apie prieškario Lietuvos gyvenimą 
jis žino tik tiek, kiek jam papasakoja Vytautas Kavolis 
ir kiti santariečiai. O jie labai nemėgsta katalikų. Tarus, 
kad Donskis nemėgsta ar tingi skaityti, mintis, jog jis 
knygas rašo remdamasis draugų pasakojimais, skam
ba gana įtikinamai. Bet iš kur apie prieškario Lietuvos 
ideologinį gyvenimą žino jo santariečiai draugai? Juk 
studentų Santara įsisteigė JAV ir tik 1954 metais.

Prof. Kęstutis pasiūlo gan įdomų ir originalų atsa
kymą: „Tačiau Santarą-Šviesą (...) anų laikų gyvoji at
mintis turėjo pasiekti. Nemažai prieškario tautininkų 
aktyviai dalyvavo jos veikloje. (...) Ne vienas santarie- 
tis gimė tautininko ar voldemarininko šeimoje. Ar ga
lima tikėti, kad šioje aplinkoje, kalbant apie lietuvišką 
nacionalizmą, ir tautininkai, ir voldemarininkai buvo 
užmiršti? Kad praeitis nebuvo sąmoningai kopiūruo- 
jama? Todėl negalime atmesti galimybės, kad Donskis 
tėra auka, kad jam apie prieškarį porinusieji švarino 
savo praeitį“ (15 psl.).

Hm... Ką nešvaraus savo lietuviškoje praeityje ga
lėjo turėti 1954 metų studentai? Nebent vystykluose... 
Bet recenzentas čia kalba apie ideologinius, politinius, 
dvasinius reikalus. Tautininkų nešvarumus, paveldėtus 
iš tėvelių. Mintis iš tiesų įdomi, nors ir vėl - nelabai 
originali. Ar ne akademikas Lysenka...? Ne, kažką pa
našaus sakė pats Josifas Plieninis - kad obuolys visa
da krenta netoli nuo obels. Ir siuntė buožių vaikus pas 
meškas. Už tėvelių „griekus“... O dabar štai turime ir 
teorinį ideologinės genetikos pagrindą. Apie ideologi
nį paveldimumą...

Ir pabaigai - žodelis apie tai, kas šioje recenzijoje 
mane labiausiai nustebino. Tai priekaištas moralistams: 
„Kavolis buvo ne mokslininkas-tyrinėtojas, bet mora
listas. O moralistai kelia tik vieną reikalavimą: „gailė
kitės, nes nusidėjote“. Donskio redukcionizmą valdo 
kavoliška, prieš katalikus, ateitininkus nukreipta aistra. 
Reikšminga, kad jo žemėlapyje nerandame tautinin- 
kų-liberalų, nors šiems labiausiai privalėtų gailėtis, nes 
kaip tik jie skelbė tautą esant aukščiausia vertybe, ku
rios tarnybai viskas leista“ (psl. 16).

Prisipažinsiu, kad šitoje vietoje aš beveik žado ne
tekau. Tik pagalvokite: recenzentas, beveik kiekviena
me sakinyje pabrėžiantis savo ateitininkiškūmą, prie
kaištauja savo oponentams dėl... moralizmo!!! Ir visai 
rimtai pykteli, kai šie ragina gailėtis už nuodėmes.

Todėl visai nenustebau iš katalikų „Bažnyčios ži
nių“ (2005 m. nr. 11) sužinojęs, kad šių metų Stasio 
Šalkauskio premija paskirta L. Donskiui, prof. Kęstu
čio recenzuojamos knygos autoriui.

Baigdamas dar paminėčiau recenzento ekstrasensi
nes žinias apie tai, ko autorius neskaitė, nepastebėjo ar 
nenorėjo pastebėti. Tai, apie ką mes, mirtingieji, gali
me tik spėlioti. Bet pavargau, kankina žiovulys, laikas 
baigti.

Zenonas V. Rekašius

Kitas
Sigitui nepatiko vienas žmogus. Kitas žmogus, ne Sigitas. Jis ne

patiko Sigitui iš esmės. Todėl Sigitas, ką sakęs nesakęs, ką rašęs ne
rašęs, vis už to kito užkliūva.

Kai reikia rašyt, reikia ir pavadyt. Negana turėti bevardį vaizdą 
akyse. Žinoma, Sigitas nesuteikė jam vardo Kitas. Dažniausiai neva
dindavo nė jo paties vardu, juolab - pavarde. Prasimanydavo savų, 
vis kažkokių atmainų, kurios šiaip kalboje lyg nebūtų atrodžiusios 
piktos, ale jam sekėsi taip įrašyt, kad ir vardas piktai skambėtų. Tokį 
Sigitas turėjo gabumą.

Taip Kitas tapo Sigito gyvenimo dalimi, o dar ir jo literatūri
nės kūrybos tema. Įkvėpimo teikė pats Kito buvimas pasaulyje arba 
kur nors pasitaikęs jo vardo paminėjimas. Blogą paminėjimą Sigi
tui lengva būdavo pratęst, o gerą rūpėdavo atsvert. Kad skaitytojai 
šiukštu nesuklystų. Taip ir tęsėsi vieno gyvenimas dviejuose arba 
dviejų - viename.

Kartą Kitas ėmė ir susirgo. Sigitas truputį apsidžiaugė, bet pa
skui sunerimo. Suprantama, kodėl. Netrukus ir paėjo žinia, kad 
Kitas numirė. Kad kiek Sigitas būtų mėginęs numesti tą mintį ne
lyginant kriaušės graužtuką į pakelę - na ir gerai, taip jam seniai 
reikėjo, - bet širdyje Sigito liko ir liko kažikoks naujas keistumas.

Kadangi mėgdavo rašinėti atsiminimus ir ten vis įterpti ką į 
Kito pusę, tai dabar kažkaip neliko tos pusės net brangiuose širdies 
prisiminimuose. Rodės, visa jau pasakyta parašyta, ką ten dar be- 
mesi, o ir žmonėms gali nebepatikti.

Supilkėjo Sigito gyvenimas, kad ir nedaug ir kad ir vidinis tik
tai, o vis dėlto. Dalies nebeliko, faktas.

Tai vis dažniau jo ranka siekdavo stiklo. Stikle šviesa, stikle ke
lias, tiesa ir gyvenimas, mėgindavo pajuokauti.

O galų gale (apie ką jo ranka seniai galvojo) pasiėmė butelį ir 
nuėjo ant kapų. Į tą šlaitą, kuriame Kitas, jo paskutine bloga valia, 
nutarė prisiglausti.

Vietos ten daug nebuvo, ir Sigitas, pavyzdžiui, greta nebūtų til- 
pęs, bet viršuj galima buvo pasėdėti.

Manė Sigito ranka, kad vėl atgims prisiminimai ir juos paly
dinti graži piktumo atgaiva, kad vėl rašys kaip rašęs. Bet taip ne
atsitiko. Lyg senasis pyktis jau būtų ir pats pasikavojęs. O butelio 
nė nebesinorėjo atkimšti, visai keista. Paliko tad mažumą pasvy
ravęs ant ano kapo kaip gruzinas ir nukiūtino gatvėmis namo lyg 
be minties.

Namolio - tai į senuosius namus, kurių vienas langas vis tiek 
jau buvo išmuštas. Kas tai padarė? - mėgino dar pykti Sigitas, bet 
jam nebesisekė.

Vytautas Vytuko bet ne Vytukas
Landsbergis

***

Aš vienas tų, kurie balsavo.
Atidaviau už laisvę 

balsų savo.

Darbavomės, tikėjom, 
kad išeis.

Paskui patekome į bėdų.

Dabar stebiuosi padarais, 
kurie tėvynės širdį ėda.

(2005)
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