
Kada Lietuvos įvaizdis nurungs 
„Coca-Cola" prekinį ženklą?
Virginijus Savukynas

H Mano bendravimo patirtis su užsieniečiais liudija tokias jų žinias apie Lietuvą. Užtek
tinai daug jų jau žino, kad Lietuva - prie Baltijos jūros. Tačiau nuosekliai painioja Lietu
vos, Latvijos ir Estijos sostines. Kiti intuityviai spėja, jog tai Vidurio Europos šalis, tačiau 
taktiškai šypsodamiesi nekonkretizuoja, kur būtent. Daugelis mano'sutiktųjų užsieniečių 
atkakliai Lietuvos ieškotų Balkanuose. Ir ne sykį man tai užsidegę įrodinėjo. Teko juos nu
vilti. Tačiau vienas įdomiausių mano atradimų buvo tuomet, kai Lietuvą lokalizavo •itin 
tiksliai: tarp Prancūzijos ir Ispanijos. O juk ten yra nykštukinė valstybė Andora, kuri iki šiol 
moka duoklę Prancūzijai. Jei neklystu - porą gaidžių. Taigi užsieniečiams Lietuva yra lyg ir 
girdėta, tačiau nelabai aišku, kur ji yra.
Todėl suprantama, kad jau dešimtmetį netyla diskusijos apie Lietuvos įvaizdžio kūrimą. O 
kas yra įvaizdis? Tai juk prekinis ženklas. Naujojoje ekonomikoje vadinamieji „brandai“, 
arba prekiniai ženklai, atlieka vis didesnį vaidmenį, kuris išreiškiamas vis didėjančia pi
nigų suma. Štai garsiosios firmos „Coca-Cola“ prekinis ženklas vertinamas brangiau nei 
jos turimas materialusis turtas. Taigi įvaizdis tampa ta pagrindine preke, kuria prekiauja 
„Coca-Cola“.

Ir tokiame kontekste galima iš karto atmesti kritiškas pastabas, esą pirmiau reikia su
tvarkyti Lietuvą, o kai viskas bus gerai, nereikės jokio įvaizdžio. Be abejo, jei bus blogas 
produktas (šalyje bus nesaugu, klestės nusikalstamumas, korupcija, bus nepalankios inves
tavimo sąlygos), tai tada joks prekinis ženklas nepadės. Tačiau jei sąlygos bus normalios, o 
prekinio ženklo nebus, tai vargu ar pritrauksime užsienio investuotojus turistus.

Nukelta į 4 psl.

Drovūs drąsūs įvaizdžio peizažai
Jonas Oškinis

■ Ar Lietuva gali turėti bendrą įvaizdžio strategiją? Į šį klausimą mėginame atsakyti tuo 
metu, kai iš esmės žlugo pirmasis Lietuvos įvaizdžio strategijos kūrimo (pabrėžtina - ne 
įgyvendinimo) konkursas. Jo laimėtojai, pasaulinis agentūrų tinklas „Chime Communica
tions“ ir jo talkininkai „vietoje“, panašu, laiką leis teismuose su kampanijos užsakovu, o ne 
prie komunikacijos varstotų.
Įvaizdžio kūrimas ne tik savo asmenybei, verslui, bet ir miestui ar valstybei - XX a. pabai
gos išradimas. Įvaizdžio kūrimą ar net „vystymą“ pamažu perima ir lietuviai. Šalies, kurioje 
įvaizdžio kūrimu dešimtmečius užsiimdavo CK instruktoriai, - valdininkai daro tai neno
riai. Jaunieji šalies verslininkai ir „developeriai“ - tai daro labai noriai, nes lietuviai, šiaip 
labai noriai perima įvairias socialines ir kultūrines naujoves bei mikliai prisitaiko prie kito, 
ypač Vakarų, civilizacinio konteksto.

O šis civilizacinis kontekstas - nuo Berluskonio ir Bleiro iki bet ko kito - tiesiog rėkte 
reikalauja puoštis ir rodytis. Todėl graudu - juk iš tikrųjų Lietuvai reikia savo pristaty
mo daržą susitvarkyti. O atsivėrus naujoms politinėms ir ekonominėms erdvėms - tiesiog 
veikti - reklamuoti save - dėl turistų, dėl investicijų, dėl savo paties piliečių pasididžiavi
mo. Pagaliau - dėl nuoseklumo ir orientacijos, pasakojant apie save nieko negirdėjusiems, 
kurių pasaulyje yra didelė dauguma. Kitaip jie mokės „rusiškai“, o ne „skandinaviškai“.

Nukelta į 5 psl.
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Melagis kaip lietuvis
■ Vis girdime apie tai, kad Lietuvai reikia gerinti savo įvaizdį 
pasaulyje. Tačiau kad ir kiek plūktųsi vaizdakaliai ir imagologai, 
skandaluose paskendusiai Lietuvai sunku paslėpti kasdienybės 
raukšles. Regis, ne taip seniai pusiau juokais siūlytas mūsų apibū
dinimas „pamišęs kaip lietuvis“, pasižvalgius po nūdienos politines 
aktualijas, galėtų virsti... „melagis kaip lietuvis“.
Patriotiškai nusiteikęs tautietis tokį apibūdinimą kaip mat supeik
tų. Negi išties esame melagiai? Na, žinoma, ne visi. Bet geriau pa
sidairius viešojoje erdvėje atrodo, kad meluoja visi, kas netingi. 
Melas tapo neatskiriama ne tik valdžios viršūnių dalimi. Jis įsibro
vė ir į universitetus, ir darbdavių bei samdinių santykius, jis purto 
net aukščiausius šalies teisėjus. Ir nors, kaip liaudis sako, melo ko
jos trumpos, pripėduota jau bemaž visose valstybės srityse.

Štai paskutinis Kėdainių kniaziaus triukas: dar taip neseniai 
su dabar jau nuverstu Seimo pirmininku ir savo politiniu krikš
tatėviu bei koalicijos partneriu flirtavęs apie galimą Prezidento 
ir Premjero nuvertimą, jis prieš pat skandalingąjį atstatydinimą 
gyrė A.Paulauską ir sakė, kad jokio nepasitikėjimo nei jis, nei jo 
paklusnūs partiečiai nejaučią. Tos pačios dienos vakarą TV lai
doje jis jau dievagojosi taip nesakęs. Tačiau blogiausia net ne tai, 
kad šis politiku save laikantis veikėjas, nuolat meluojantis, išsisu
kinėjantis, tuo pačiu kuo kvepia,stengiasi apdergti kitus. Lietuvos 
įvaizdis jam nė motais, atvirkščiai, kuo jis blogesnis, tuo geriau 
jo šeimininkams iš Rytų. Kur kas blogiau yra tai, kad dalis visuo
menės juo tiki, nes išrinko jį ir jo bendrapartiečius tada, kai jis 
įžūliai melavo svaidydamasis tuščiais pažadais, ko gera, tiki juo 
net ir dabar, kai jis sunkiai slepia tikruosius savo tikslus ir kėslus, 
susijusius su „Mažeikių nafta“ ir ES fondų lėšomis. Tik vėlgi - ar 
šis primityvus V Uspaskicho melas kuo nors skiriasi nuo kitų ir 
labiau patyrusių veikėjų rafinuotų apgavysčių?

Liaudies pasakose melagiai paprastai baigia blogai, tad gal ir 
realybėje ateis laikas, kai nuogas politikos karalius pargrius, ta
čiau kol kas jis demonstruoja mums gero kaip Leninas įvaizdį ir, 
lipdamas per galvas skystablauzdžiams politikos veikėjams, derg
damas Prezidento autoritetą, meluoja toliau.

Tik ar jis vienas? Jau ne kartą rašėme ir skaitėme apie vertybių 
krizę ir jų stygių politikoje, apie trumpą visuomenės ir buvusių bei 
esamų bendražygių atmintį, partinės tapatybės stoką, tačiau pra
giedrulių šioje srityje nematyti. Žinoma, nereikia būti naiviems 
ir tikėtis, kad politikoje tiesa ir teisingumas visada nugali. Dar 
Max Weber primygtinai teigė, jog politika - sunkus darbas, kuris 
vyksta šaltu ir giedru oru, jos esmė yra kova, kurią modernio
je konstitucinėje valstybėje lydi kompromisai, o svarbiausia, kad 
„politika daroma galva, o ne kitomis kūno arba sielos dalimis“. 
Mat politikai dar reikia aistros, apdairumo, atsidavimo ir distan
cijos, intelekto ir sielos. Deja, apie tokius dalykus melo pritvinku
sioje mūsų politikos padangėje galima tik pasvajoti.

Tačiau ar Mikės melagėlio sindromas kamuoja vien viešosios 
erdvės herojus? Bent jau toje erdvėje esantieji matomi daugeliui, ir 
meluoti viešai kur kas pavojingiau net ir trumpą atmintį turinčiai 
auditorijai. Kur kas juodesnės pasekmės - gandai ir mitai, pusiau 
tiesa, kurios nesibodi platinti ne tik turgaus bobulės, bet ir tituluo
toji žiniasklaida. Įrodyti, kaip ir kodėl šiandien meluoja žurnalis
tai, nėra paprasta, nes tėra vienintelis mechanizmas - teismai. O 
kas šiandien išdrįsta teistis su tais, kieno galioje žodžio monopo
lis? Sakoma, kad pusiau tiesa - dar didesnis melas. Tad reikia būti 
labai įžvalgiam, kad melas, mitai, stereotipai, neužgožtų tiesos ir 
realybės. Ir vargu ar šiandien verta tiek daug rūpintis, kaip mes 
atrodome ir kokie norime atrodyti pasauliui, jei nesame tokie, 
kokiais dedamės.

akiračiai
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Kazys Almenas

Praeitame numeryje Egidijus Aleksandravi
čius man negailestingai sumažino prieštara
vimo galimybes iškeldamas tezę, jog „reikia 
saiko.“ Na ir bandyk pasiginčyti! Pasikama
vęs, o po to krikščioniui nelabai deramų jaus
mų apimtas pagalvojau, kad reikia atsilyginti 
tuo pačiu - pirmoji šio rašinio antraštė užtat 
buvo „Reikia atsakomybės.“ Greičiausiai Egi
dijus būt išsisukęs geriau negu aš, bet berašy
damas supratau, kad pats savo teze netikiu.

Pradėkim tad iš pradžių ir jau rimčiau.
„Atsakomybė“ - išskirtinai sudėtinga 

sąvoka. Apgaulingai sudėtinga. Pirminis at
sakymas susidūrus su klausimu ar „reikia at
sakomybės?“, be išimties bus - taip! Be abejo, 
reikia! Atsakomybės reikalaujame. Reikalau
jame iš politikų, biurokratų ir ypač žemėt
varkos atstovų, taip pat iš giminių, draugų, 
pažįstamų bei prezidento patarėjų.

Atrodytų, kad tema baigta, bet išties ji net 
nepradėta. Kol neapibrėžiam - atsakomybė 
kam, už ką, kodėl - nežinom apie ką kalbam. 
Visiška atsakomybė išvis neįmanoma, nes ji 
reikalauja pranašo dovanos - privalai suge- 
bėt numatyti ateitį, nes atsakai už dabarties 
veiksmų pasekmes, kurios paaiškės kada 
nors. Logiškai galvojant, peršasi išvada, jog

Julius Šmulkštys

Paskutiniu laiku kur tik nepažvelgsi, žinias- 
klaidoje matysi augančią Prezidento kritiką. 
Jis dažniausiai yra kaltinamas neveiklumu, 
tinkamų patarėjų nepasirinkimu, nereagavi- 
mu į įvairius pilietinės visuomenės principų 
pažeidimus. Kartais susidaro įspūdis, jog ša
lies moralinis ir materialinis progresas vien 
nuo valstybės vadovo priklauso ir kad pro
gresas sparčiai eitų į priekį, jei Prezidentas 
daugiau dėmesio kreiptų į kritikų sugestijas.

Demokratinėje santvarkoje valdžios kri
tika yra ne tik neišvengiama, bet ir reikalinga, 
idant jos vadovai neužmigtų prie valstybės 
vairo, nepažeistų įstatymų ir etikos normų. 
Galima net teigti, jog jei nėra kritikos, negali 
būti tikros demokratijos, nes neatsakingų 
politikų ir pareigūnų yra visose santvarkose. 
Tačiau jeigu kritikai turi teisę kritikuoti, aš 
turiu tokią pat teisę su jais nesutikti.

Valstybės vadovas yra daugiausiai puo
lamas dėl tariamo neveiklumo vidaus politi
koje. Čia iškyla du klausimai: ką Konstitucija 
jį šioje srityje įpareigoja arba nedraudžia da
ryti, ir ar dabartinis Prezidentas visiškai iš
naudoja konstitucines prerogatyvas?

Tam tikra prasme Konstitucija valstybės 
vadovą traktuoja beveik šizofreniškai: jam 
suteikia daug galių, bet jų vykdymą susieja su
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Kaip paskirstyt atsakomybę?
reikia nedaryti nieko arba bent jau kuo ma
žiau. Daug žmonių šią taktiką naudoja, bet ir 
tai ne išeitis. Deja, atsakomybės reikalaujama 
ir užtai kas nepadaryta.

Išvardinau kol kas palyginti paprastas 
sudėtingumo priežastis. Individai bei visuo
menės su jomis grumiasi per amžius, užtai 
nuo seno sugalvota įvairių semantinių kons
trukcijų, kurių paskirtis yra šią problematiką 
užtušuoti. Vienos svarbios šių konstrukcijų 
grandies centre yra sąvokos - „menas, meni
ninkas, meno kūrinys"ir 1.1. Kabutes dedu ne 
bandydamas sąvokas menkinti (pats šiek tiek 
rašau, atseit tarsi pretenduoju į tas gretas), o 
paprastai dėl to, kad šiais laikais niekas tų są
vokų apibrėžti negali. Ankstesnės generacijos 
buvo konsekventiškesnės. Menininkai buvo 
tie, kurie turėjo Dievo jiems suteiktą dovaną, 
ši dovana sureikšmino jų darbus.

Labai įtaigi metafora. Atmetę Dievą, jos 
aura bandome mėgautis toliau, bet tai jau 
praskydęs, nostalgiškas mėgavimasis. Įvairūs 
modernizmo judėjimai tam pamatus išgrio
vė prieš šimtą metų, dabar jau irgi senstelėjęs. 
postmodernizmas pažvelgia į padėtį blaiviai.' 
Šis požiūris teigia, kad „menas“ yra tai, ką 
jo kūrėjas, o po to vartotojas vadina menu. 
Taigi iš individo taško „menas“ gali apimti 
viską, iš visuomenės taško - nieko. Nėra ir 
negali būti kažkas, dėl ko visi sutarsime, kad 
tai „menas“.

Skaitantiesiems gali susidaryti įspūdis, 
kad aš į šią sąvokų kaitą žiūriu neigiamai. 
Anaiptol ne. Esu inžinierius, „meno“ sąvokos 
pretenzijos, kurios mano jaunystėje funkcio
navo įtaigiau, man buvo įtartinos. Supratau, 
kad, pavyzdžiui, tokia sąvoka kaip „stačia
kampis trikampis“ iš tiesų egzistuoja. Atseit, 

Kritika ir Prezidentas
kitų organų veikla. Pats Prezidentas ne daug 
ką gali padaryti be Seimo pritarimo, Premje
ro teikimo ir t.t. Kitaip tariant, jis negali pri
imti savarankiškų sprendimų, o praktikoje 
tai reiškia, jog valstybės vadovas privalo rasti 
jam ir kitiems valdžios organams priimtinus 
kompromisus - nelengvas uždavinys net ir 
turint Seime palankią daugumą.

Tačiau Prezidento rankos nėra visiškai 
surištos. Išrinktas tiesioginiu ir visuotiniu 
balsavimu, jis turi didelį moralinį autorite
tą ir reikalui esant gali kreiptis į visuomenę 
prašydamas paramos savo tikslams įgyven
dinti.

Taigi, kaip Valdas Adamkus išnaudoja 
Konstitucijos suteiktas galias? Jo pozityvi 
įtaka yra akivaizdi parenkant įvairius aukš
tus pareigūnus: Premjerą, ministrus, proku
rorus, teisėjus, ambasadorius, valstybės kon
trolierių ir kitus. Žinoma, šiuose procesuose 
Prezidentas ne visada laimi, bet daugeliu at
vejų jis paskyrė kandidatus, kurie valstybės 
vadovui atrodė tinkamiausi užimti svarbius 
valdžios postus. Be to, reikia pastebėti, kad 
Prezidentas neretai siūlomus kandidatus at
meta derybose su kitų valdžios organų atsto
vais dar pačioje proceso pradžioje, ir apie tai 
visuomenė ne visada sužino.

Kita sritis, kurioje Valdas Adamkus ak
tyviai dalyvauja - tai pateikiant įstatymų 
projektus bei programas Seimui ir Vyriau
sybei. Čia Prezidento pasiekimai yra mažiau 
akivaizdūs, nes jis tiesiogiai, išskyrus kelis 
atvejus, nedalyvauja įstatymų leidimo ir 
vykdymo procesuose. Viena iš išimčių yra 
valstybės vadovo teisė vetuoti Seime priim
tus įstatymų projektus. Bet Seime neturint 
Valdą Adamkų remiančios daugumos nėra 

sunaikink visus žmones, net visus galvoti su
gebančius visatos organizmus, o stačiakam
pis trikampis vis tiek išliks.

O „menas“? Jis pradings, nes priklauso 
nuo žmogaus vaizduotės, nuo to, kas tuo 
metu ir toj vietoj vadinama „menu“. Už
tai patogiau sugyvenu su postmodernizmo 
ideologija.

Tai ilgoka įžanga bandant apibūdinti 
klausimą - kaip paskirstyti atsakomybę? At
sakomybę ne politikams - neturime jokių 
priežasčių politikų pasigailėti, bet meninin
kams. Bent jau tuo metu, kai jie ne prie vairo. 
Apsieisiu be kabučių, priimu postmoderniz
mo apibūdinimą, jog menininkas yra tas, kas 
save tokiu laiko. Mediumas irgi nesvarbu. 
Menininkas gali šokt, rašyt, tapyt, filmuot, 
kalt akmenį arba savo instaliacijoje stovėti 
ant galvos. Visko yra buvę ir dar bus.

Geriausia išeitis, žinoma, jei tos atsako
mybės skirstyti nereikėtų. Atsakomybė ir 
individo laisvė nesuderinama, o menininkai 
užtai ir nori būt menininkais, kad galėtų da
ryti tai, kas jiems šauna į galvą. Tai aksioma.

Jai pritariu ir palaikau. Organizuotoji 
visuomenė į šį procesą turėtų kištis tik už
tikrindama menininkui saugumą. Atseit 
apsaugot jį nuo tų visuomenės narių, kurie 
menininko darbo procesu arba jo darbo re
zultatu yra tiek nepatenkinta, kad nori imtis 
fizinių priemonių. Kad tai neliktų abstrak
cija, prisiminkim S. Rushdie arba Olandijos 
Van Gogą.

Kad šis procesas galėtų veikti, šio to rei
kia ir iš menininko. Ne atsakomybės, o išdi
dumo. Išdidumo elementaria prasme - siek
damas būti tikrai laisvas aš neprašau pinigų. 
Ypač negaliu prašyti pinigų, kurie per vai- 

stebėtina, kad kai kurie jo pasiūlyti įstatymų 
projektai nebuvo priimti, o veto atmesti.

Vidaus politikoje turbūt svarbiausi Pre
zidento laimėjimai yra tai, ką galima pava
dinti prievaizdo vaidmeniu - prievaizdo, 
kuris atidžiai seka Lietuvos politinį gyve
nimą ir reaguoja į įvairius įvykius, neretai 
kritikuodamas pareigūnų ir politinių partijų 
pasyvumą, neatsakingumą bei korupciją.

Užsienio politikoje Konstitucija vals
tybės vadovui suteikia pirmaeilį vaidmenį, 
nors ir čia jis turi kai kuriuos savo veiksmus 
derinti su Premjeru, Seimu ir Užsienio reika
lų ministerija. Šioje srityje Valdo Adamkaus 
efektyvumas yra pripažįstamas ir tų, kurie 
kritikuoja jo vaidmenį vidaus politikoje.

Kaip jau buvo minėta, Prezidentui sunku 
savo programą ir ateities Lietuvos viziją įgy
vendinti neturint politinės paramos Seime. 
Jo santykiai su dabartine valdančiąja koalici
ja yra ganėtinai sudėtingi. Valstybės vadovas 
žino, jog išreiškus nepasitikėjimą Premjeru, 
vyriausybė ilgai neišsilaikytų. Tam jau yra 
precedentas Gedimino Vagnoriaus atveju. 
Bet kas atsitiktų dabartiniam kabinetui griu
vus? Jei įvyktų nauji rinkimai, juos tikriau
siai vėl laimėtų darbiečiai, kaip visuomenės 
nuomonės tyrimai pakartotinai yra parodę. 
Taigi dėl šitos ir kitų priežasčių šiuo metu 
politinis stabilumas yra svarbus. Bet ant 
stabilumo aukuro negalima visko aukoti. 
Valdas Adamkus to ir nedaro. Daugiausiai 
jo pastangomis atsistatydino didžiausios 
valdančiosios koalicijos partijos vadovas. 
Prezidentas taip pat yra viešai kritikavęs kitų 
koalicijos partijų ir jų vadovu veiksmus. Esu 
tikras, jog neviešai jis tą patį daro susitikda
mas su vyriausybės nariais ir Seimo frakcijų 
atstovais.

džios prievartos struktūras (mokesčių sis
tema) yra atimti iš dirbančiųjų. Jei man kas 
pinigus savanoriškai duoda - tvarka, tačiau 
mano laisvė negali būti užmokėta kitų prie
vartos sąlyga.

Yra tokių menininkų. Praeityje jų būta 
daugiau, bet pasitaiko ir dabar. Ne tik ten, 
toje išsvajotoje „normalioje Europoje“, bet ir 
Lietuvoje. Yra, bet nedaug. Ne tik čia, bet ir 
ten.

Štai ir priartėjome prie klausimo esmės - 
kaip skirstyti atsakomybę?

Jį prisieina klausti ne užtai, kad mes, at
seit visuomenė, to norėtumėm, o užtai, kad 
menininkai to nori. Jie ne tik prašo, bet rei
kalauja mokesčių mokėtojų pinigų. Pasitaiko 
jų tarp naivuolių, kurie galvoja, jog pinigus 
galima gauti be atsakomybės. Tai infantiliš
kas galvojimas, tokių menininkų nedaug ir 
jie įtakos neturi. Daugumas jų realistai, užtai 
buriasi į naujas arba iš Sovietuos laikų per
imtas grupuotes. Vienas šių grupuočių tikslų, 
prieštaraujančių postmodernizmo ideologi
jai, yra atrinkti tuos „menininkus“ (kabutės 
vėl reikalingos), kurie gali į visuomenės pini
gus pretenduoti. Siekis sumažinti konkuren
ciją svarbiau negu postmodernizmo tezės. 
Susibūrusieji organizuoja ekspertų komisi
jas, siekia įtakos biurokratinėse struktūrose, 
infiltruoja į jas savo narius. Tarp visuomenės 
ir iš jos surinktus pinigus gaunančių meni
ninkų atsiranda sudėtinga sistema, kuri at
sakomybę tarp gaunančiojo ir duodančiojo 
sujaukia. Atsakomybė lieka, jos neišvengsi, 
bet ji perkeliama toms dalinančioms struk
tūroms. Visuomenė, kurios pinigai dalinami, 
įtaką praranda.

Nors ir stiprokai supaprastinta - tokia 
padėtis. Ne per daug skirtingai tai vyksta ir 
kitose Europos kraštuose. Esu šioks toks rea
listas, tad nemanau, jog šią sistemą būtų ga
lima iš esmės pakeisti, tačiau diskutuoti, kaip 
ją pagerinti - verta.

Valstybės vadovas yra dažnai kritikuo
jamas dėl netinkamų patarėjų, kurie žinias- 
klaidoje neigiamai lyginami su pirmosios 
kadencijos komanda. Kaip buvęs šios ko
mandos narys, aš nesiimsiu vertinti abiejų 
grupių efektyvumo. Tačiau noriu pabrėžti, 
jog patarėjų pasirinkimas yra grynai Prezi
dento prerogatyva. Čia kitaip negu skiriant 
premjerą ir ministrus, valstybės vadovui ne
reikia savo sprendimų derinti su kitais val
džios organais. Patarėjai yra jam tiesiogiai 
atsakingi, ir ryšiai tarp jų ir Prezidento turi 
būti nuoširdūs, intymūs ir grindžiami loja
lumu. Aišku, patarėjai taip pat privalo būti 
kompetentingi specialistai ir turintys pakan
kamai vidaus arba užsienio politikos patir
ties. Bet tai yra tiktai vienas iš faktorių, kurie 
veikia valstybės vadovo pasirinkimą. Man 
atrodo, jog patarėjų kritikai dažnai užmiršta 
asmeninį faktorių - tai yra, su kuo Preziden
tas gali sėkmingai dirbti.

Valdas Adamkus taip pat yra kritikuo
jamas dėl tariamo ryžtingumo stokos. Čia 
vėl negaliu su kritikais sutikti. Paskutinis 
svarbus atvejis, kada ryžtingumo tikrai ne
trūko, buvo atsistatydinimų priėmimas iš 
neetišku elgesiu apkaltintų patarėjų. Įvairūs 
tyrinėjimai parodys, ar jie iš tikrųjų neetiškai 
elgėsi, bet Prezidentas nutarė greitai veikti, 
nes Edmino Bagdono ir Ryčio Muraškos pa
silikimas prezidentūroje būtų jam sudaręs 
problemų kritikuojant etikos normoms pra
sižengusius politikus.

Ar visa tai reiškia, kad Valdas Adamkus 
nedaro klaidų? Aišku, kad ne. Bet palyginti 
su pasiekimais,klaidos sudaro mažą jo veik
los dalį. Atrodo, jog į Prezidentą taip žiūri ir 
Lietuvos žmonės, kurie jį laiko daugiausiai 
pasitikėjimo vertu politiku. Šiandien dar 
nežinome, kaip istorija vertins Valdo Adam
kaus dvi kadencijas, bet jau dabar yra daug 
sugestijuojančių reiškinių, jog istorija jam 
bus palanki.
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NUOMONĖS

Egidijus Aleksandravičius

Šiame komentare žodžius atsakomybė 
ir kaltė vartoju vidinės jausenos pras
me, t.y. kaltės ir atsakomybės jausenos, 
o ne institucionalizuoti nuosprendžiai. 
Tačiau ne modernybės laikų filosofinės 
problemos, o Kazio Almeno lietuviš
kosios tikrovės įžvalgos yra tam pre
tekstas.

Tęsdamas savo ankstesnį sampro
tavimą, Kazys Almenas toliau rutulioja 
mintį, kad šiandieninis lietuvių intelek
tualinis kalbėjimas, taip pat kūrybinė 
menininkų laikysena neretai yra savo 
laisvę atskirai nuo pačios bendriausios 
atsakomybės kultivuojantys sluoksniai. 
Jiems valdžia visada bus bloga, nes tik 
jai galima perleisti visuotinės atsakomy
bės krovinį. Kazys, kaip dera eruditui ir

Rasa Baločkaitė

Lietuvą ir vėl ištiko krizė. Kiek atsimenu, 
čia nuolat ko nors trūko - pinigų, užsie
nio investicijų, vadovėlių, kompiuterių, 
specialistų, kuro greitosios pagalbos ir 
policijos automobiliams, buvo nustatytos 
medikamentų kvotos, galiausiai pritrūko 
medikų, tuo pačiu metu trūko darbo ir 
trūko darbininkų, o dabar, - dabar išseko 
ir maišto atsargos....

Su pavydu dairomės į Vakarus - 
amerikiečiai protestuoja prieš naująjį 
krikščionių fundamentalizmą, prieš karą 
Irake, prieš abortus ir prieš pastangas 
juos uždrausti, Didžiojoje Britanijoje 
streikuoja universitetų darbuotojai, Da
nijoje - oro uostų darbininkai, o Par
yžiuje... ach Paryžiuje - ten - pavasaris, 
ten - studentai... Pavydime net Baltaru
sijai - jau tie jaunieji bebaimiai Minsko 
idealistai...

Tik Lietuvoje niekas, beveik niekas 
nestreikuoja ir neprotestuoja. Lietuvo
je jaunimas spjaudo sau ir gaudo. Mūsų 
tai neliečia - mums vienodai šviečia. 
Taip šūkauja ir skanduoja minios. Akys 
žiba, širdelės plaka bendru ritmu, kai 
scenoje pasirodo herojus, kai pasirodo

Ar gali būti atsakomybė be kaltės?
rašytojui, apeliuoja į liberalizuojančią 
post-modernizmo poziciją, pagrįstai 
įtardamas, kad šio to reikia ir iš me
nininko. Amerikietiškos liberaliosios 
demokratijos ir laisvos kūrybos rinkos 
išugdytas jo skonis nėra tolerantiškas 
mūsų kūrybinio elito polinkiui kartu su 
raiškos laisve dar reikalauti ir mokesčių 
mokėtojų pinigų. Jis pasigenda išdidumo 
elementaria prasme - kad būčiau tikrai 
laisvas, aš neprašau pinigų. Suprask, ne
turiu teisės už savo laisvę reikalauti vi
suomenės ar mokesčių mokėtojų pinigų.

Nėra kaip ginčyti teiginį, kad Lie
tuvoje yra naivuolių menininkų, kurie 
mano, jog pinigus galima gauti be atsa
komybės. Taip yra iš tiesų, tiktai neva
dinčiau naivuoliais tų, kurie stovėdami 
eilėje prie valdiškos kasos, iš anksto ruo
šiasi atsakomybę palikti prie jos langelio. 
Atsakinga bus mokesčių mokėtojų pini
gus dalijanti valdžia. Kazys diagnozuo
ja taikliai, bet šių nuostatų bei elgsenų 
priežasčių antropologinė interpretacija 
nėra tokia lengva. Lietuviškoje dabarty
je susimaišius ikimodernistiniams, mo- 
dernistinams ir postmodernistiniams 
orientyrams daugelis individų tik retai ir 
trumpam pakliūva į situacijas, siejančias 
gyvenimą su plačiais moralės klausimais. 
Atsakomybės už savo laisvę klausimas 
yra būtent toks - moralinis. Anthony 
Giddenso pastebėtas modernybės kelyje

Tautos miegas ir piktasis establišmentas
„žvaigždė“. Tik iš kur tas desperatiškas 
žvaigždžių ilgesys, tas noras kažkuo ža
vėtis, sekti, paklusti, garbinti? Tas noras 
įžvelgti kažką didingesnio ir reikšmin
gesnio, nei tu pats?

Net ir ten, kur tik tyla ir tuštuma, bud
ri akis stengiasi įžvelgti autoritetą. Kaip 
sakė kandusis Voltaire, jei Dievo nebūtų, 
žmonės būtų jį susikūrę. Reikia kažką 
užkelti ant pjedestalo (kartais - tiesiog 
ant scenos), kad pats galėtum saugiai eg
zistuoti pažemėje.

Taigi žvaigždės - koks gyvenimas be 
jų. Trims išminčiams dykumoje žvaigž
dės rodė kelią pas kūdikėlį. Sunku būtų 
be žvaigždžių klaidžioti vienam tamso
je. Todėl ir reikia kito, teisesnio nei mes 
patys. Paklusti visiems autoritetams, di
rektoriams ir profesoriams, priimti ka
nonus neklausinėjant - dailėje, moksle 
ir literatūroje; visuomet reikia kažko, 
kas teisesnis už tave, kam galėtum su
versti visą atsakomybę; reikia autoritetų 
ir žvaigždžių. Kad kažkas pasakytų, bent 
pasufleruotų, kas yra tiesa ir kuria kryp
tim keliauti. Ir kad vėliau būtų galima 
kažką apkaltinti.

Kandinskis nutapė mėlyną kvadratą, 
norėdamas pasišaipyti iš buržuazijos, o 
buržuazija pasakė: „Genialu“. Kandinskis 
pakliuvo į gudriai paspęstas pinkles. Ban
dė išprovokuot visuomenę, visuomenė 
provokacijas sėkmingai atrėmė. Visi mes 
pakliūvam į tokias pinkles. Beveik visi.

Statusas - dalykas beveik nekvestio
nuojamas. Jis akimirksniu reifikuojamas 
ir įgyja savarankišką egzistenciją. Užlipti 
ant pjedestalo - sunku, užsikeberioji ten 
per vargus, o paskui, žiūrėk, prilipai kaip 
varna prie derva ištepto stogo - nulipt 
jau nebeįmanoma. Nori, kad kiti matytų 

įvykęs pasislinkimas nuo senoviško kal
tės, prie narciziškesnio gėdos jausmo, in
triguoja palyginimą su Lietuva. Šitokios 
būsenos išties lengviausiai dyla skolos ir 
kaltės nuojauta, nes šiandien visi kiti yra 
kaltininkai.

Tačiau Kazys į viena sumaišo sampro
tavimus apie atsakingą ir įsipareigojantį 
kūrybingumą su paprasčiausiais interesų 
konfliktų pavyzdžiais. Jis įtaria, kad dau
gumas lietuvių menininkų buriasi į iš 
sovietmečio paveldėtas arba naujai atsi
radusias sąjungas tik tam, kad įgytų dau
giau galių iš valdžios reikalauti pinigų. 
Anot jo, vienas tokių grupuočių tikslų, 
prieštaraujančių postmodernizmo ideo
logijai, yra atrinkti tuos menininkus, ku
rie gali į visuomenės pinigus pretenduo
ti. Nežinia, ar visi institucionalizuotuose 
kūrybiniuose spiečiuose apie tai svajoja, 
bet neabejotina, kad tokių yra.

Štai grupė teatralų nusprendžia pa
sirūpinti masiniu vaikų skoniu ir ginti 
juos nuo blogos produkcijos, kuri pro
gai pasitaikius peršama mokyklų ren
giniams. Jei valdžia suteiks tokias galias 
- o tai tikėtina - atsiras tokia inspek
cija, kuri nutars, ką galima kviesti vai
dinti Kalėdų Senelį, o ką ne. Yra ir dar 
labiaus groteskiškų interesų konflikto 
pavyzdžių, kuriuose menininko laisvė ir 
valdžios galia susipina į tokį mazgą, ku
ris tikrai jau nebebūtų įmanomas kitose 

tavyje žmogų - o minia šaukia: „Žvaig- 
džėl“. Kartais šaukia: „Mesijasl“.

Mesijas tam ir reikalingas, kad būtų 
nukryžiuotas. Kad už tavo paties asme
ninį gyvenimą būtų galima paskirt atsa
kingu kažką kitą, o paskui jį apkaltinti: 
Tamsta, aš jaučiuosi nelaimingas, Jūs blo
gai atliekate savo darbą. „Laisvė, lygybė, 
brolybė“ - gal juokaujat, prancūzų revo
liucionieriai apsiverstų karste, - kam ta 
laisvė...

Kam reikalinga valdžia? Direktoriai, 
ministrai, prezidentai ir profesoriai? 
Reikalingi tam, kad būtų galima kažką 
apkaltinti dėl savo nesėkmių, dėl mažos 
algos, dėl pernelyg menkų ambicijų, dėl 
savo silpnos valios, dėl idėjų trūkumo ir 
talento stokos....

Žurnalistai, politologai ir visuome
nės veikėjai stebisi - viešosios nuomo
nės tyrimai liudija, kad liaudis nepasi
tiki Seimu, kurį pati prieš porą savaičių 
išsirinko. Kaip čia yra iš tiesų - rinkėjai 
patys sau prieštarauja? Baikite juokau
ti, - Seimas tam ir reikalingas, kad būtų 
galima juo nepasitikėti, kad būtų galima 
apkaltinti dėl blogo gyvenimo, prievar
tos, skurdo, neteisybės, kad būtų galima 
be sąžinės graužaties ir toliau pasyviai 
mėgautis kančia.

Geras, doras žmogus, vos tik išren
kamas į Seimą, tą pačią akimirką tampa 
kaltas. Tokia yra parlamentaro funkcija. 
Prigimtinė seimūno nuodėmė. Nes val
džia - tai simbolinis blogio kūnas. Svei
kiname atvykus, štai Jūsų mandatas, nuo 
šiandien Jūs esat blogas ir esat kaltas.

Tokia simbolinė valdžios paskirtis. 
Atpirkti pasaulio blogį, sugert į save ne
pasitenkinimą, prakeiksmus, priekaištus 
ir pyktį, apsaugot mus nuo savęs pačių, 

valstybės gyvenimo srityse. Štai Kaune 
gyvena ir aktyviai darbuojasi skulpto
rius Stasys Žirgulis. Ilgus metu jis yra ir 
miesto tarybos narys, ir dar vadovauja 
komisijai, kuri rūpinasi memorialiniais 
miesto reikalais. Komisija nusprendžia, 
kas vertas, o kas ne keliolikos tūkstančių 
vertės memorialinės lentos. Viskas būtų 
normalu, jei ne faktas, kad dauguma tų 
lentų užsakoma tam pačiam S. Žirguliui. 
Kažin ar būtų tai įmanoma kitoje - ne 
meninėje - srityje?

Sunku ginčytis su Kaziu Almenu, 
tačiau vis tik nepradėčiau atsakomy
bės naštos nukeldinėti nuo valdžios 
sprando. Tai, ką mes diskutuojame apie 
kiekvieno individo atsakomybę, galbūt, 
turėtų sumažinti kitų kaltinimo aistrą, 
pūsteltų žiupsnį pelenų ant savos galvos, 
bet tikrai nepadėtų įtikinti dainuojan
čio ministro šeimos nesuinteresuotu
mu. Galia daryti sau palankius sprendi
mus yra labai skirtinga muzikos, teatro, 
literatūros ar dailės baruose. Šiandien 
sutiksime nemažai nekonformistiškai 
nusiteikusių dailininkų ar džiazmenų, 
kurie nestovi eilėje prie stipendijų - gal 
iš netikėjimo teigiamais rezultatais, o 
gal iš almeniško išdidumo. Tačiau ne
retai susidaro toks įspūdis, kad Lietu
vos kultūros ministerija ilgą metų dalį 
gyvuoja lyg būtų tik muzikos ir teatro 
valdžios institucija.

nuo akistatos su savimi, savo ydomis ir 
silpnybėmis, nes pažvelgti be baimės į 
save patį - didis reikalas. Daug kam - 
tiesiog per sunkus.

Panaikinus vergovę JAV Pietų valsti
jose, išlaisvinti vergai tris dienas linksmi
nosi ir šventė, o ketvirtą dieną jau buvo 
galima pamatyti ne vieną jų virkaujant 
pakelėje - kur mano šeimininkas, leiskit 
mane pas mano šeimininką - pavargau 
aš nuo tos laisvės...

1838 metais Barbadoso saloje kilo 
kruvinas ir keistas juodaodžių vergų 
maištas. Sukilę vergai perėmė valdžią į 
savo rankas. Tačiau vieną rytą apie 200 
juodaodžių, buvusiųjų vergų, iškilminga 
eisena atvyko pas savo buvusįjį šeimi
ninką Glenelgą, prašydami sugrįžti ir 
vėl, kaip anksčiau, rūpintis jais kaip ver
gais. Išsilaisvinę vergai atvyko nusižemi
nę su prašymu atkurti senąją tvarką. Nes 
laisvė pasirodė labiau nepakeliama negu 
vergovė.

Taigi kur dingo, kodėl išseko maišto 
atsargos Lietuvoje? Kodėl į gatves ne
išeina nei studentai, nei darbininkai, 
nei...?

Kaip rašo P. Sloterdijke, „motinos 
atiminimui Peteris Handke rado švelnią 
formulę, kuri rodo, kaip kupinas meilės 
ir bejėgiškumo suvokimo liūdesys pasi
duoda, kapituliuoja prieš tikrovę - nie
ko nenorėti ir jaustis nelaimingam. Joks 
švietimas neturi nei teisės, nei šansų 
drumsti pasaulio miegą, jei toks yra“.

Nieko nenorėti ir jaustis nelaimin
gam, - tokia yra apatiškos, mieguistos 
ir savim patenkintos sąmonės būsena. 
Kartais laisvė būna labiau nepakeliama 
negu vergovė, ir niekas neturi nei teisės, 
nei šansų drumsti piliečių miegą... Įe
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Kada Lietuvos įvaizdis nurungs 
„Coca-Cola" prekinį ženklą?
Atkelta iš 1 psl.

Tad galime paklausti: o kada Lie
tuva turės tokį pat galingą prekinį 
ženklą kaip -ir „Coca-Cola“? Aišku, 
klausimas daugiau retorinis - tokio 
įvaizdžio neturės, nes tiesiog Lietuva 
neturi tiek pinigų reklamai. Tačiau šį 
bei tą galime nuveikti. Tik kodėl ne
nuveikiame?

Kaip lietuviams nesiseka kurti 
savo šalies įvaizdžio
Teoriškai Lietuvos įvaizdį sukurti 
nėra sunku. Reikia politinės valios 
ir pasiryžimo šį reikalą ne vienerius 
metus finansuoti. Tuomet reikalinga 
organizacija, kuri už šį įvaizdį atsa
kytų ir koordinuotų visus darbus. 
Tada padaryti tyrimus, sugalvoti 
strategiją, ją įgyvendinti ir koreguo
ti, jei gyvenimas privers. Taip savo 
įvaizdį kuria firmos, kurių apvyvar- 
tos didesnės už mūsų šalies BVR

Tačiau mūsų valstybėje yra šiek 
tiek kitaip. Tas kitaip - tai pana
šu į situaciją, jei firmos pardavimų 
skyrius sugalvotų pats kurti firmos 
įvaizdžio strategiją, šalia tokį pat 
uždavinį užsibrėžtų ir pardavimų 
skyrius. O marketingo skyrius, ku
ris ir turėtų tai daryti, net nebūtų 
įkurtas.

Štai po ilgų, net dešimtmetį tru
kusių diskusijų, nuspręsta, jog rei
kia mūsų šalies įvaizdžio strategijos. 
Praeitų metų vasarą buvo paskelbtas 
konkursas Lietuvos įvaizdžiui su
kurti. Jau nuo pat pradžių jį lydėjo 
įtarimai, jog tai paskelbta vienai vie
šųjų ryšių firmai. Akivaizdu, kad po 
tokios informacijos žiniasklaidoje 
ta firma negalėjo laimėti konkurso. 
Laimėjo konsorciumas, kuriam va
dovauja „Europos namai“. Tačiau 
nepaisant to, kad jie laimėjo, sutar
tis nepasirašoma iki šiol. Kodėl?

Pasak „Europos namų“ pateikto 
projekto ekspertų, padėtis, vaizdžiai 
tariant, yra tokia. Keleivis (Vyriau
sybės kanceliarija) nori pirkti lėktu
vo bilietą, tačiau derasi ne dėl ver
slo ar ekonominės klasės. Jis staiga 
pareiškia, kad jam nereikia antrojo 
piloto paslaugų, todėl jo atlyginimo 
dalį reikėtų išbraukti - tai reikėtų 
išbraukti iš kainos, nereikia lėktu
vo kėdžių, nes jis ir stovėdamas gali 
nuvykti į norimą tašką. Taip esą tau
pomi mokesčių mokėtojų pinigai.

Antra, siekiama ištirti Lietuvos 
įvaizdį visose 25-iose Europos Sąjun
gos šalyse; Tai jau kvepia dar vienu 
skandalu. Koks daugelyje šalių Lietu
vos įvaizdis, galiu pasakyti ir dabar - 
be jokių tyrimų ir už perpus mažesnę 
kainą. Jis joks. Tad tokie tyrimai - tik 
pinigų švaistymas.

Tačiau tai ne vienintelis įdomu
mas. Nors nėra bendros Lietuvos 
įvaizdžio strategijos, tačiau Turizmo 
fondas kartu su Lietuvos ekonomi
nės plėtros agentūra kurs ženklą Lie
tuvai, kuriuo vilios turistus. Ankstes
nis - trilapis dobilas (kas žino, jog tai 
Lietuvos ženklas?) - nebetinka. Beje, 
jis sukurtas už 8 tūkstančius litų (da
bartiniam reikia milijono litų).

Taigi statoma ne nuo pamatų, bet 
nuo stogo. Ir iškyla klausimas: ar tik 
nerengiama dar kokia milijono vertės 
strategija, tarkime, kad būtų sukur
tas toks Lietuvos įvaizdį, kuris pri
trauktų investicijas. Juk kas ginčysis, 
kad investicijos nėra svarbu? Juk jei* 
tokios tendencijos ir toliau vyraus, 
tai galime sulaukti, kad pinigai bus 
skiriami regiono, pajūrio, kokio nors 
parko ir t.t. įvaizdžiui sukurti. Tad 
ar nenutiks taip, kad Lietuva viena, 
o įvaizdžio strategijų - daug. Tik 
nė viena nebus veiksminga. Daug 
veiksmų ir erzelio dar nereiškia, kad 
-bus pasiektas rezultatas.

O visuomenei visuomet iškils 
klausimas: ar įvaizdžio projektai 
nėra tik būdas greitai pasiimti pini
gus?

Ar lietuviai išskirtiniai?
Susirūpinimas savo šalies įvaizdžiu 
nėra vien tik išskirtinė Lietuvos pro
blema. 2002 metų rugsėjo pabaigoje 
Bulgarija paskelbė organizuojanti 
daugiamilijoninę įvaizdžio gerinimo 
kampaniją.

Įvaizdžio problematika nėra vien 
tik mažųjų ar postkomunistinio blo
ko šalių problema. Naujomis globa
lizacijos sąlygomis su šia problema 
susiduria įtakingos ir didelės šalys, 
sakykime, Izraelis ar Jungtinės Ame
rikos Valstijos.

Štai 2001 rugpjūčio mėnesį pasi
rodė pranešimai, jog Izraelis ketina 
pradėti propagandinę kampaniją vi
same pasaulyje, kad pataisytų savo 
įvaizdį, kuris sparčiai blogėja dėl jo 
elgesio per vykstantį konfliktą su pa
lestiniečiais.

„Pasaulyje buvo nuvertintas Iz
raelio įvaizdis, ir norime tai atitai
syti, - sakė AFP Užsienio reikalų 
ministerijos atstovas spaudai Emma- 
nuelis Nahshonas. - Manome, kad 
formuojant plačiosios visuomenės 
nuomonę, ypač Europoje, didžiau
sią įtaką turi televizijos pranešimai 
apie šį konfliktą, kurie perteikia 
tik labai mažą tikrovės dalį“. Pasak 
jo, šis konfliktas pateikiamas tarsi 
Dovydo kova su Galijotu. „Izraelis 
parodomas kaip stiprioji šalis, o pa
lestiniečiai - kaip silpnoji šalis. Mes 

manome, kad šitaip pateikiamas tik 
dalinis vaizdas“, - sakė atstovas.

2002 metų vasarą buvo išplatinta 
žinia, kad JAV prezidentas George’as 
W. Bushas (Džordžas V. Bušas) nu
tarė įsteigti nuolatinį biurą, kuris tęs 
nuo karo su terorizmu pradžios vyk
domą informacijos skleidimo kam
paniją ir bus atsakingas už Ameri
kos įvaizdžio užsienyje formavimą. 
Akivaizdu, kad šios iniciatyvos su
sijusios su vis didėjančiu antiameri- 
kietiškumu ne tik musulmoniškame 
pasaulyje, bet ir Europoje.

Tokios pastangos nėra vien tik 
naujojo šimtmečio padarinys. Ir 
ankstesniuose dešimtmečiuose įvai
rios šalys buvo susirūpinusios savo 
įvaizdžiu, organizavo įvairias kam- 
pąnijas. Tai visiškai suprantama, 
nes dėl įvairių politinių, ekonomi
nių priežasčių iškyla tarptautinės 
opinijos problemos, kurias reikia iš
spręsti.

Lietuvos įvaizdžio mitai
Be jokios abejonės, kuriant įvaizdį 
reikia pradėti nuo to, ką užsienie
čiai žino apie Lietuvą, su kuo ji aso
cijuojasi. Tačiau čia ir slypi pirmieji 
spąstai.

Yra du skirtingi dalykai: tai, 
ką apie mus mano kitose šalyse, ir 
tai, ką mes manome, kad apie mus 
mano kitose šalyse. Kaip žinoma, šie 
du dalykai gali nesutapti. Ir jei mes 
remsimės antraisiais vaizdiniais kur
dami Lietuvos įvaizdį, tai smarkiai 
prašausime pro šalį.

Tai štai, kalbėjimai apie Lietuvos 
įvaizdį dažnai remiasi antruoju po
stulatu. Imkime tokį Lietuvoje pa
plitusį teiginį, kad užsieniečiams 
mes atrodome kaip nusikaltėlių ša
lis. Mūsų dienraščiai pirmuosiuose 
puslapiuose spausdina medžiagas 
apie lietuvių padarytus nusikaltimus 
užsienyje, jie patvirtinami pasako
jimais iš miestelių, kad žmonės jau 
vengia lietuvių.

Prieš kelerius metus buvo atlikta 
Europos žiniasklaidos analizė, kuri 
parodė, kad kriminalinės naujienos, 
susijusios su lietuviais, nedominuo
ja. Antra, tos kriminalinės naujienos 
apie padarytus lietuvių nusikaltimus 
dažniau pasitaiko regioniniuose 
laikraščiuose. Tai reiškia, kad lietu
vių kaip nusikaltėlių įvaizdis egzis
tuoja tik Škotijos, Airijos, Ispanijos, 
Danijos miesteliuose.

Ir tai suprantama: padarytas nu
sikaltimas mažame miestelyje visada 
yra didžiulis įvykis, nesvarbu, kas 
jį padarė. Tačiau didieji dienraščiai 
apie tai nerašo, nes, čia jau reikia 

būti kukliems, organizuoto nusikals
tamumo srityje mes smarkiai nusi- 
leidžiame tiek rusams, tiek italams, 
tiek albanams.

Antras dalykas: per daug sureikš
minamas kokios nors žvaigždės pa
sakymas. Baisūs lietuviai vaidenasi 
ir kitam garsiam amerikiečiui Melui 
Gibsonui: „Yra dalykų, už kuriuos 
reikia pakovoti. Įsivaizduokite: at
sikėlęs vieną rytą Los Andžele, jūs 
pamatote paplūdimiu šliaužiančius 
golfo lazdomis apsiginklavusius aš- 
triadančius lietuvius, kurie nori iš
taškyti jūsų smegenis. Ką darytumė
te?“ Mes iki šiol įsižeidę kartojame 
šiuos žodžius, kuriuos tikriausiai 
pamiršo pats M. Gibsonas, jau ne
kalbant apie elinį amerikietį.

Kitas pavyzdys. Kai 2000 m. Sid
nėjaus olimpinėse žaidynėse Lie
tuvos krepšinio rinktinė vos nelai
mėjo prieš JAV svajonių komandą. 
Sindikuotame žurnalistų susivie
nijime „Pardigm TSA“ dirbantis ir 
su olimpines žaidynes transliavusia 
MSNBC kabeline televizijos kom
panija bendradarbiavęs Mike’as Ce- 
lizicas Lietuvos krepšininkus savo 
komentare pavadino „būriu vaikinų 
iš šalies, kurios niekas negali rasti 
žemėlapyje, ir turinčius vardus, ku
rių negali ištarti net jų motinos“. O 
vėliau sąmoningai iškraipė Lietuvos 
vardą, vienur vadindamas “Lith-a- 
whatchamacallit“, kitur „Lithiuma- 

• « ma.
Tokių pavyzdžių galima gausin

ti ir gausinti. Ir galiausiai visiškai 
paskęsti saviplakoje. Tačiau pana
šių pavyzdžių gali parinkti bet kuri 
mažai žinoma šalis. O juk Lietuva 
politiniame žemėlapyje ne taip se
niai atsirado. Ir nereikia pykti ant 
užsieniečių, kurie nežino, kur yra 
Lietuva. Pagaliau pridėkime ranką 
prie širdies ir paklauskime savęs: ar 
galime išvardinti visas valstybes, ku
rios atsirado buvusios Jugoslavijos 
teritorijoje?

Tad į panašius pareiškimus ne
reikėtų per daug kreipti dėmesio. 
Jie yra vienakartiniai, pasimetantys 
informacijos liūne, nebent mes pasi
gavę juos nuolat kartojame.

Įvaizdis ir tapatybė
Klausimas apie įvaizdį yra susijęs ir 
su tapatybės klausimu. Įvaizdis nėra 
toks nekaltas dalykas: galima sakyti, 
kad tai kaukė, bet ją užsidėjus - sun
ku nusiimti. Kas yra škotams škotiš
kas sijonas? Tai ir tapatybės, ir įvaiz
džio dalis. Tapatumas skleidžiasi per 
santykį su kitu. Įvaizdis irgi kuriamas 
kitam. Tad natūralu, kad škotas na
muose nedėvi škotiško sijono (kurį, 
beje, sugalvojo anglų fabrikantas, 
nupjaudamas tradicininį škotų apsi
austą; taip jis norėjo palengvinti dar
bininkų darbą fabrike), o jį užsisega 
užsieniuose, dažniausiai - futbolo 
rungtynių proga.

Prisiminkime tradicinius Lietu
vos įvaizdžius: geltonkasės lietuvai-
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tės tautiniais drabužiais, gintaras, 
liaudies dainos. Žodžiu, šie vaizdi
niai ateina iš tautinio, etnolingvisti- 
nio identiteto paradigmos.

Dabar kada kalbame apie įvaiz
dį, bėda ta, kad nebetikime savo ta
patybės simboliais - nei kalba, nei 
liaudies dainos, nei geltonkasės pa
prastai nesiejamos su tautiniu pasi
didžiavimu, tautinės tapatybės dali
mi. Mes patys jau iš to pasišaipome. 
Tačiau naujų simbolių neatradome. 
Neatradome naujų simbolių, kurie 
apibrėžtų mūsų tautą. Todėl taip ir 
sunku kalbėti apie įvaizdį. Įvaizdžio 
paieškos liudija tapatybės krizę.

Tad Lietuvos įvaizdžio kūrimas 
nebūtų vien tik savęs pristatymo pa
sauliui programa. Kartu padėtų su
formuluoti mūsų ištyžusią tapatybę. 
Tik jei tapatybės ir įvaizdžio pro
blemos bus susietos, tuomet galima 
tikėtis sėkmingo rezultato. O tokiu 
atveju tai būtų itin reikšmingas kul
tūrinis žingsnis mūsų visuomenės 
gyvenime.

Visuomenė ir ekspertai
Tad reikia neužmiršti dar vieno da
lyko: į Lietuvos įvaizdžio kūrimą turi 
būti įtraukta visuomenė. Tai sunkus 
ir sudėtingas procesas.

Paprastai ekspertai vengia visuo
menės, nes nenori, kad juos kritikuo
tų nesuprantanti minia, (o kartais jie 
nenori ir pamatuotos kritikos). To
dėl ir stengiasi nuo „nepašvęstųjų“ 
apsisaugoti įvairiais tarptautiniais 
žodžiais, savo srities žargonu.

Tačiau Lietuvos įvaizdis nėra vien 
tik ekspertų ir biurokratų reikalas. 
Blogiausias variantas: ekspertai pa
siūlo, biurokratai nusprendžia, koks 
turi būti visuomenės įvaizdis. Tada 
Lietuvos įvaizdžio laukia panašus 
likimas kaip to trilapio dobilo (pri
menu, tai jis buvo Lietuvos simbo
lis), kurio niekas nežinojo.

Su pasiūlyta Lietuvos įvaizdžio 
vizija turi tapatintis daugelis Lie
tuvos gyventojų. Jei ne visiems, tai 
daugeliui ji turėtų būti priimtina 
ir uždeganti. Juk tada kiekvienas - 
arba beveik kiekvienas - kurs Lietu
vos įvaizdį, perduodamas pagrindinį 
pranešimą visiems sutiktiems užsie
niečiams. Tada tai bus tikrai sėkmin
gas Lietuvos įvaizdžio kūrimas.

Tačiau norint to pasiekti, reikia 
viešos, atviros diskusijos. Kaip įsi
vaizduojamas Lietuvos įvaizdis, kaip 
jis bus kuriamas? Kaip siekiama pa
teikti Lietuvą?

Aišku, ši diskusija bus sunki: Lie
tuvos įvaizdžio strategijos kūrėjai 
bus kritikuojami - dažnai teisingai, 
bet dar dažniau - ne (juk mums pa
tinka tiesiog kitus sudirbinėti, ar 
ne?). Juk į viešas diskusijas įsitrauks 
ir konkurentai, kurie pasistengs su
menkinti pastangas. Viso to bus, 
tačiau be šito bet koks įvaizdžio kū
rimas - tik pinigų švaistymas. Tada 
tikrai geriau tuos milijonus atiduoti 
kokiam nors labdaros fondui.

Drovūs drąsūs įvaizdžio peizažai
Atkelta iš 1 psl.

Sinoptikės kojos turi būti 
patrauktos
Praėjusį dešimtmetį viename šalies 
universitete teko dėstyti kursą apie 
Rytų ir Vidurio Europos transforma
ciją. Ilgainiui po kelerių metų nuo 
plačių teorinių pasakojimų perėjau 
prie praktiškesnio metodo. Pradėjo
me kartu su studentais žiūrėti filmus, 
atskleidžiančius įvairių besikeičian
čių tautų nacionalinius charakterius. 
Paskubomis juo „dubliavau“, o vėliau 
dar mėgindavau paaiškinti tos ar ki
tos tautos mentalitetą. Tačiau kurso 
pabaigoje vis tiek dažniausiai tekda
vo išgirsti drovų klausimą: „O kaip 
čekai (lenkai, vengrai, krūatai) mato 
Lietuvą?“

Ir tada pasakodavau linksmai 
liūdną istoriją - Rytų ir Vidurio Eu
ropos gyventojams Lietuvos vietą 
geriausiai parodo vienos televizijos 
rodoma orų prognozė. Ten, trima
čiame Europos meteorologiniame 
vaizde vedėja, norėdama geriau par
odyti visas rūpimas šalis, tiesiog sto
vėjo toje vietoje, kur yra Lietuva. Tai
gi, savotiškas Europos centras. Tiesa, 
dabar tas centras (atrodo) persikėlė į 
Ukrainą, o mums beliko tik gražiai 
įrengtas Europos Parkas, šalia kurio 
greitai bus Pirmas Golfo Laukas, ir 
gal Geras Restoranas. Tik kas ten at
važiuos?

Iš tikrųjų, Lietuvos turizmo ir in
vesticijų skatintojams trūks plyš rei
kia patraukti tą sinoptikę į šoną ir pa
žymėti naują ženklelį, kuris grąžintų 
„Europos Tauragę“ į pastebimumo 
akiratį iš anonimiškumo klampynės. 
Kadaise tai žadėjo padaryti Vilniaus 
meras, laišku ragindamas CNN 
įtraukti šalies sostinę į orų žemėla
pį, tačiau nieko iš to neišėjo. Žemė
lapyje mūsų nelabai yra, ir nepana
šu, kad artimiausiu metu atsirastų. 
Matyt, ne vienas iš mūsų dar šiame 
dešimtmetyje yra teikęs geografijos 
pamokėlės paslaugas. „Ryga NĖRA 
Lietuvos sostinė“. Niekis, slovakams 
ir slovėnams tikrai tenka KASDIEN 
pasakoti, kad jie nėra vienas ir tas 
pats, o 99% .lietuvių nežino, kas yra, 
tarkime, Makedonijos sostinė. Daug 

blogiau - praktika, kad tiesioginiai, 
palankia kaina pardavinėjami skry
džiai į Vilnių prasidėjo keleriais me
tais vėliau nei į Rygą ar Taliną. Todėl 
koks vokietis, aplankęs vieną Baltijos 
šalių sostinę, į kitą greitai nevažiuos. 
Visiems reikia išskirtinumo ir „pir
mumo“.

Taigi, šalies įvaizdžio esmė ir šū
kis turi būti aiškus ir greitas kaip sa
murajaus kardo kirtis. Jei tai bus tik 
žilvičio vytelės švilpimas ore, geriau 
nė nepradėti švaistyti pinigų. Ant
ra, samurajaus kardo judesį turime 
kartoti nuolatos, kiekvienais metais 
vis kitaip, kad nors kas nors jį prisi
mintų, nes tokie įvaizdžio kūrimo 
stebuklai kaip „lenkų santechnikas“ 
pasitaiko nedaugeliui ir labai retai. Ir 
dar - jie gali būti nesuprasti ir tinka
mai neišnaudoti. Ypač jei pagrindinė 
mintis nėra pasakoma aiškiai. O čia 
tikrai turime bėdų.

Paradoksų kraštas
Vienas iš didžiausių keblumų kuriant 
ir gryninant Lietuvos įvaizdį - ben
dras mūsų nacionalinio charakterio 
prieštaringumas. Lietuvis gali būti 
vienu metu drovus ir drąsus, santūrus 
arogantikas, konservatyvus inova- 
torius, tolerantiškas antisemitas, ke
liauti mėgstantis namisėda, tėviškės 
gamta besididžiuojantis maniakiškas 
televizijos gerbėjas, kolektyviniame 
sode vasaras leidžiantis uostamiesčio 

gyventojas, tik per didžiąsias šven
tes praktikuojantis katalikas ir taip 
toliau. Ir dar - „pralaimėjęs nenuga
lėtas“, kaip skelbia populiariausia pa
starojo dešimtmečio mūsų daina.

Būtent šis žodžių junginys ateina 
į galvą pirmiausia, kai norisi aprašyti 
Lietuvos įvaizdžio kūrimo startines 
pozicijas. Prieš mus kalba labai daug 
nepalankių aplinkybių - geografinė 
padėtis, klimatas (garsusis „devynis 
mėnesius - žiema, o likusius - šal
ta“), gamtinių ir žmogiškųjų išteklių 
trūkumas (mūsų diplomatija - jauna, 
o verslo tradicijos - „besiformuojan
čios“). Lietuva yra sunkiai pastebima 
ir dar sunkiau pasiekiama. Bepigu 
buvo „iš nieko“ ryšių su visuomene 
„tėvams“ Byoir ir Bernays kurti Lie
tuvos įvaizdį - užteko mėlynakę pa

vežioti po JAV ir parašyti krūvas laiš
kų svarbiausios pasaulio valstybės 
laikraščių redaktoriams ir kongres
menams. Dabar to neužtenka - tai 
gali padaryti kiekvienas.

Šiandien viena svarbi savybė, kuri 
galėtų padėti šaliai kurti ryškų, įsi
menamą įvaizdį - tai modernizacijos 
greitis ir jo perteikimas. Moderniza
cijos, kuri žiūri į ateitį, o ne į mišką. 
Ne į mišką žiūrinčiai įvaizdžio mo
dernizacijai reikalingas taiklus šūkis. 
Estai savo įvaizdžio strategijai mikliai 
įsigijo sloganą „Besikeičiantieji į gerą“ 
(„Positively reforming“), slovėnai- 
magišką burtažodį „Suteikia gyvy
bės“ („Invigorates“), vengrai pareiškė 
„gebantys palinksminti“ („Talent For 
Entertaining“), čekai pasirodė gra
žūs visą parą („Beautiful 24 Hours A 
Day“), o danai dar iki karikatūrų skan
dalo apsiskelbė esantys oaze visame 
kontinente („The Oasis In Europe“). 
Lietuviai nusipiešė dobilą, kuris iš es
mės nieko nereiškia, nebent ganiavą, 
tai yra - žemės ūkį. Dobilas dabar jau 
nurašytas. Naujo dobilio dar nėra, tai 
neturiu ko kritikuoti. Galiu truputį 
pakritikuoti Latviją.

Artimiausia „lietuviškajam“ įvaiz
džio kūrimo principui pasirodė kai
mynė sesė Latvija, apsiskelbusi Dai
nų šalimi („The Land That Sings“... 
palaukite, ar ne mes čia turėjome 
būti? Matyt, ne - šis apibūdinimas 
tinka praktiškai kiekvienai šaliai). Jei 
skrendi Latvijos (tiksliau - Baltijos) 
avialinijomis, gali paskaityti žur
nalą, kurio praktiškai kiekviename 
numeryje dejuojama dėl Latvijos, 
o tiksliau - Rygos įvaizdžio. Tačiau 
latviai, kanadietiškame žurnale radę 
apsakymą, kurio veiksmas vyksta 
pas juos, su beatodairišku užsispy
rimu elektroniniu paštu siunčia jį 
kiekvienam užsieniečiui, kokį tik 
pažįsta. Lygiai taip elgtumės ir mes. 
Kiek tarptautinių elektroninių balsa
vimų jau laimėjo Virginijus Alekna 
ar mūsų krepšininkai?

Šalies įvaizdis - brendu 
(prekės ženklų) įvaizdžių 
visuma
Deja, realus gyvenimas - tai ne in
terneto erdvės, ir čia pastaraisiais 
metais nugali prekės ženklų kūrimas. 
Didysis Brendas - prekės ženklas, 
mūsų laikų ženklas, dažnai būna 
„didesnis nei gyvenimas“. Ne vel
tui Europos kraštų žemėlapius su- 
darinėdami japonai išverčia viską, 
išskyrus prekės ženklų - didžiųjų 
firmų pavadinimus. Daugeliu atve
ju stipriausias šalies prekės ženklas 
ar ženklai tampa tiesiog šalies įvaiz
džio flagmanu - kaip Suomijoje yra 
„Nokia“. Jei nebūtų sukurtas „Skype“, 
ir šiaurės kaimynų legenda apie E- 
stonia būtų įtartina. Tačiau Estijoje

Nukelta į 6 psl.
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TEMA

Lietuvos įvaizdžio formavimo ašis Mykolas Katkus

■ Apie tai, kad Lietuva privalo turėti keletą kertinių idėjų, į kurias galėtų 
atsiremti formuodama savo įvaizdį užsienyje, kalbama jau ne pirmi metai. 
Skirtingai nuo geriau apskaičiuojamų disciplinų - tokių kaip reklama, 
viešieji ryšiai, tai iš esmės parazitavimas viešojoje erdvėje pasinaudojant jau 
egzistuojančiais komunikacijos kanalais ir tikrais bei sukurtais įvykiais, kad 
būtų išplatintos teigiamos žinios apie save. Kitaip tariant, ten, kur reklama 
siekia patraukti dėmesį įdomia žinute, viešieji ryšiai naudojasi trečiųjų šalių 
patvirtinimu ir realiais įvykiais, kad patrauktų žmonių dėmesį.

Įdomu tai, kad viena iš pirmųjų vie
šųjų ryšių pradininko E. Bernays 
klienčių trečiajame praėjusio am
žiaus dešimtmetyje buvo geresnio 
Lietuvos įvaizdžio siekusi lietuvių 
bendruomenė. JAV gyventojų palan
kumo buvo siekiama pristatant lietu
vius ne tik politine, bet ir laisvalaikio 
žiniasklaida. Nuo to laiko panašios 
kryptingos visuomenės informavimo 
kampanijos apie atskirus produktus, 
idėjas ar ištisas šalis - dažnos tiek pa
saulyje, tiek Lietuvoje.

Vykdant kryptingą valstybės 
vykdomą šalies įvaizdžio formavi
mo kampaniją paprastai išskiriamos 
keturios kryptys: viešoji diplomati
ja, eksporto skatinimas, investicijų 
pritraukimas ir turizmo plėtra. Vi
sos šios sritys turi turėti aiškiai iš
matuojamus tikslus ir veiklos pro
gramas, antra, privalu, kad jos ir 
derėtų tarpusavyje. Akivaizdu, kad 
šį bendrą darbą turi kontroliuoti 
gana didelius įgaliojimus turintis 
centras. Įprastinės vienakryptės ry
šių su visuomene programos ar pa
vieniai veiksmai vargu ar gali tapti 
gerus rezultatus garantuojančiomis 
priemonėmis.

Drovūs drąsūs įvaizdžio

ak
ira

či
ai

peizažai
Atkelta iš 5 psl.
su pavydu stebime, kad daug mažų 
miestelių kuria savo prekės ženklus. 
Ir iš jų susilipdo šalies visuma.

Todėl ir Lietuvoje įvaizdžio rams
čiu tikrai taps ne viena bendroji ša
lies strategija, nes jos realizuoti dar 
nesame pajėgūs (įdomu, kas būtų į 
Ispanijos kurortus ilsėtis kvietusios 
iš esmės propagandinės dainos „Viva 
La Espana“ analogas), todėl teks 
remtis prekės ženklų mozaika, kuri ir 
bus pagrindas šalies įvaizdžiui iš tolo 
stebėti. Visa tai jau gali matyti Rygo
je - „Maxima“, „Bitė“, „Čili“, „Viči“, 
„Narbutas“ - visa tai maži pasakoji
mai apie mūsų šalį, kurie susideda į 
bendrą pastarojo dešimtmečio istori
ją. Be to, daugelis žinomų lietuviškų 
pavardžių yra prekės ženklai ar bent 
jau taip juos matytų šiuolaikiniai ry
šių su visuomene interpretatoriai. 
Taigi kas stipresnis ir taiklesnis lietu
viškas prekės ženklas - „Urmana“ ar 
„Akropolis“? O gal tai Urmanavičiū-

Nacionalinė idėja
Taigi Lietuvos įvaizdžio formavimas 
yra ilgalaikis procesas, reikalaujantis 
koordinuojančio centro, vienijančio 
geriausias šalies intelektualines pa
jėgas ir profesionaliausias įvaizdžio 
formavimo technologijas. Todėl spe
cialisto akimis žiūrint, dabartinės 
įvaizdžio formavimo pastangos yra 
tiesiog nusikalstamaį. išmėtytos per 
įvairias šalies institucijas, dažnai pa
sikliaujančias labiau nuojauta nei da
lyko išmanymu.

Vis dėlto manau, kad dar svarbiau 
šiuo metu yra atsakyti į klausimus, 
kurie priklauso ne techninio proceso 
išmanymo daliai, kurią pavadinčiau 
tiesiog higienine. Svarbiausia - ar tu
rime ką pasakyti pasauliui išskyrus 
tai, kad jau esame tokie patys kaip 
ir visi kiti (latviai prieš keletą metų 
taip ir buvo suformulavę savo angliš
ką šūkį - „positivelly transforming“, 
taip rimtai prajuokindami rinkoda- 
ros specialistus).

Pastaruoju metu pasaulis sparčiai 
keičiasi. Vienas iš svarbiausių XXI a. 
bruožų yra vis mažėjanti Vakarų pa
saulio priklausomybė nuo infrastruk
tūros reiškinių. Pasaulio dirbtuvės 
yra Kinija, kurioje viskas gaminama 

tė Akropolyje? Gal tikrai ir įvaizdžio 
jėga - vienybėje?

Taigi, verta pamąstyti, ar paradok
saliosios Lietuvos įvaizdžio kūrimo 
pastangos neturėtų būti komplimen- 
tarinės - vienaip apie save turime pa
sakoti rusui, kitaip - vokiečiui ir an
glui, dar kitaip - slovakui ir lenkui ir 
dar kitaip - skandinavui. Juk jei esa
me geografinėje ir kultūrų kryžkelėje, 
kiekvienas čia turi atrasti tai, ko jam 
trūksta - skandinavui „rytietiškumo“, 
o ukrainiečiui - vakarietiškumo. Toks 
sudėtinis chameleoniškas įvaizdis ge
riausiai atitiktų mūsų - paslaptingų ir 
mokančių prisitaikyti girių gyventojų 
paveikslą pasauliui.

Nes mūsų drąsiems veiksmams 
iškeltas labai sudėtingas uždavinys 
- išreklamuoti nuošalią drovią kryž
kelę, kur kartais susitinka Šiaurės, 
Rytų, Pietų ir Vakarų vėjai.

Autorius yra BVRG 
(Baltijos viešųjų ryšių grupės) 

kūrybos vadovas, sociologas 

ne tik pigiau, bet ir kokybiškai. Pigūs 
skrydžiai nutiesia verslo ryšius net į 
tolimiausius pasaulio kampelius. Vi
sur esančiu internetu bet kurį klau
simą, nuodėmę ar idėją gali pasiekti 
vos vienu pelės klavišo spustelėjimu. 
Globalizacija priverčia lietuvius bal- 
dininkus konkuruoti su kinais, bio- 
technologus - su pietų afrikiečiais, 
jau nekalbant apie aršią konkurenciją 
su kaimynystėje gyvenančiais skan
dinavais. Konkuruoja ir šalys - ne
seniai Lietuvos akcijų rinka ištuštėjo 
ir daugelio akcijų kainos krito, mat 
Vilniaus biržoje žaidžiantys užsienio 
investuotojai nusprendė, kad šiuo 
metu perspektyvesnės yra Bulgarijos 
ir Rumunijos akcijų rinkos.

Kitaip tariant, dabar labiau nei bet 
kada anksčiau rezultatą lemia idėja ir 
sugebėjimas ją pateikti. Didieji verslo 
produktai yra idėjos - neapčiuopiami 
„Cbca-Cola“ ar „Microsoft“ vardai, 
o tiksliau - jų atstovaujamos verty
bės. Jos yra šimtą kartų vertingesnės 
nei ištisi fabrikų kvartalai ar fizinė 
infrastruktūra. Šiuolaikiniai verslo 
mąstytojai nuolat kalba apie žinio
mis bei idėjomis paremtą pasaulio 
ekonomiką. Neseniai bankrutavusi 
viena iš didžiausių Lietuvos gamyklų 
„Ekranas“ kaip tik ir pakliuvo į to
kius spąstus. Ambicingą investicinę 
programą ir išplėsti senesnių ekranų 
gamybą siekusį „Ekraną“ parklupdė 
konkurencija su naujomis vakarietiš
komis idėjomis ir kinų darbo efekty
vumu bei masteliu.

Tautos ir valstybės taip pat yra 
komunikacija ir idėja, tačiau valdo
ma teritorija ir tautos kalba nacijos 
gyvenime lemia kur kas mažiau negu 
bet kada. Panašu, kad tai yra gera 
naujiena mums, mat visos su infras
truktūra susijusios jėgos veikia mūsų 
nenaudai. Turime kelis užsispyrusius 
ir nemalonius kaimynus, mus šim
teriopai viršijančius tiek galia, tiek 
ekonomikos potencialu. Šalis gyve
na ant žiaurios demografinės krizės 
slenksčio, kurią dar labiau paspartino 
integracija į Europos Sąjungą. Esant 
dabartiniams emigracijos mastams 
turime naująsias Mažąsias Lietuvas 
Ispanijoje, Didžiojoje Britanijoje ir 
Airijoje. Panašu, kad toks yra ir ar
timiausiu metu bus visas pasaulis. 
Prancūzija, JAV, Skandinavijos šalys 
pasauliui parduoda savo vertybes ir 
gyvenimo būdą - kodėl to paties ne
galėtume daryti ir mes?

Deja, esant tokiam dideliam spau
dimui visiškai akivaizdu, jog Lietuva 
šiuo metu patekusi į idėjų krizę. Se
nieji simboliai, kuriuos į nacionali
nį pasididžiavimą pretenduojantis 
„Švyturys“ kiek ironiškai apibūdino 
„alumi ir pergalėmis“, mūsų jau ne- 
bevienija. Nūdienos pasaulį vienija 
internetas, kiltai ar visiems nemo
kama „Skype“ interneto telefonija, 
kurią, kaip bebūtų pavydu, išrado 
estai. Lietuviškoji kultūra ir simbo
liai dažnai tapatinami su valstybe, 
kuriai, kaip ir daugelyje posovietinių 

kraštų, tauta nejaučia didelės simpa
tijos. Kaip tik todėl kalba tampa iš 
esmės vieninteliu barjeru, skiriančiu 
mus nuo kultūrinės asimiliacijos. Tai 
yra - nuo kitos idėjos infrastruktūros 
papildymo.

Nacionalinė idėja - 
priešingon pusėn
Bene svarbiausias viso praėjusio 
amžiaus Lietuvos vektorių buvo sie
kis tapti tokiems kaip visi normalūs 
žmonės ir tokiu būdu ištaisyti istori
nę neteisybę. Šalies elito gravitacija į 
Vakarų geopolitikos erdvę, pastaruo
ju metu išreiškiamą Briuselio vardu, 
tapo natūralia būtimi. Dalis elito iki 
šiol iš esmės nekvestionuoja Vakarų 
gerumo ir iš esmės pasikliauna gera 
kitų Europos Sąjungos šalių bei biu
rokratų valia, beatodairiškai sekdama 
visomis geriausiomis ir blogiausio
mis tradicijomis. Net ir suvokdama 
galimą tokios politikos pražūtingu
mą likusi elito dalis šį sekimą nulei
džia negirdomis, iš esmės teisingai 
mąstydama, kad geriau jau Europos 
Sąjunga nei Rusijos glėbys.

Bėda, kad būdama iš esmės gera 
ir teisinga Europos Sąjunga šiuo 
metu taip pat yra (o galbūt visada ir 
buvo) tapatybės krizėje. Socializmo 
ir gerovės valstybės besiilginti ir ka
pitalizmą kritikuojanti Prancūzija, 
savo išskirtinumą puoselėjanti Jung
tinė Karalystė bei Rusiją įsimylėjusi 
Vokietija yra prasti Lietuvos pata
rėjai tam, kuo mes norime būti. Be 
to, niekas mums nieko neskolingas, 
greičiau priešingai: mūsų naujųjų 
partnerių iš Europos Sąjungos aki
mis - tai mes esame skolingi.

Manau, kad XXI a. mes turime 
gravituoti kitoniškumo link. Ne geo
politinėmis, bet kultūrinėmis ir na
cionalinėmis kategorijomis mes jau 
esame kitokie. Ne sekėjai, ne provin
cialai, o gudrūs užkariautojai, savo 
žirgus kadaise girdę Juodojoje jūro
je. Esu įsitikinęs, kad prof. Alfredo 
Bumblausko parašyta Lietuvos istori
ja yra pirmasis bandymas aiškiai api
brėžti valstybės idėją. Ne socialinės 
tikrovės sukurtą mitą apie cepelinų 
prisirijusius, storus ir savo nuomo
nės nesugebančius pasakyti lietuvius, 
o idėją apie tautą, kuri drąsiai reiškia 
savo mintis ir žino pergalės skonį.

Norėdami išlikti ilgiau nei šimt
metį, privalome išlikti kaip idė
ja - išskirtinė ir konkurencinga. Ne 
tik prilygstanti, bet ir pranokstanti 
analogus. Ta idėja arba tos vertybės 
negali būti dirbtinai nukaltos, prie
šingai - jos privalo orientuotis į šlo
vingą ateitį, kuri įprasmintų mūsų ne 
mažiau šlovingą praeitį. O nuo tada, 
kai mes suformuluosime savo nacio
nalinę idėją, priklauso ne tik geras 
šalies įvaizdis artimiausius dešimtį 
metų, bet ir visos valstybės išlikimas 
ilgiems šimtmečiams.

Autorius yra viešųjų ryšių 
įmonės VRP | Hill&Knowlton 

direktorius.
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KAIMYNAI

Baltarusija: lengvai neatverčiamas
naujas istorijos puslapis Mindaugas Nastaravičius

■ Į Minsku atvykau likus dienai iki 
Baltarusijos prezidento rinkimų, 
tačiau visiškai neatrodė, kad jie čia 
vyks. Kruopščiai iššluotos gatvės, 
automobilių, tramvajų ir žmonių 
srautai - eilinė diena mieste. Nebuvo 
ir plakatų, agituojančių balsuoti už 
kurį nors iš kandidatų. Tačiau pir
masis žvilgsnis truputį suklaidino.
„Už Baltarusiją“ - stendų su tokiais 
užrašais buvo apstu. Vienuose iš jų 
sportininkai džiaugėsi savo meda
liais, kituose - besišypsanti kolū- 
kietė, stovinti rugių lauke, trečiuo
se - vaikai, apsupę pagyvenusį karo 
veteraną. Tai tik keli iš vaizdų, šalia 
kurių paslaptingasis ir nieko nesa
kantis „Už Baltarusiją“.

Tačiau viešbutyje įsijungus tele
vizorių ir „perbėgus“ per valstybines 
programas, dalis nežinomųjų atsi
skleidė. Plakatai „Už Baltarusiją“ - 
vieno iš kandidatų į prezidentus, 
trečiosios kadencijos siekusio ir, kaip 
vėliau paaiškėjo, rinkimus laimėju
sio Aleksandro Lukašenkos rinkimų 
kampanijos dalis. Tokiu pačiu pava
dinimu per šalį dundėjo ir koncer
tinis turas, o jame dainuojantys Bal
tarusijos ir Rusijos atlikėjai žiūrovus 
ragino pasirinkti „teisingą kelią“.

Jau po pirmos dienos Minske su
pratau, kad prezidento rinkimuose 
faktiškai dalyvauja vienintelis kan
didatas. Apie kitus kandidatus - val
džiai lojalų Sergejų Gaidukievičių, 
bendrą opozicijos iškeltą kandidatą 
Aleksandrą Milinkievičių ir opozi
cijoje esantį socialdemokratų lyderį 
Aleksandrą Kozuliną nebuvo girdėti 
nė žodžio. Suklydau, žodžių buvo, 
tačiau per valstybinę televiziją patei
kiama informacija dar labiau stiprino 
A. Lukašenkos rinkimų kampaniją ir 
jo poziciją - opozicijos kandidatai, 
švelniai tariant, sulaukdavo tik smū
gių į paširdžius, ir visa informacija, 
susijusi su jais, buvo lydima skambių 
žodžių junginių: maištaujantys ban
ditai, Europos išlaikytiniai ir pan.

Žiniasklaida - į vieną dūdelę
Žiūrint Baltarusijos televiziją reikia 
pamiršti žiniasklaidos objektyvumą 
ar elementarias žurnalistikos funk
cijas. Laidų vedėjai ramiais veidais ir 
užtikrintais balsais „trypia“ opoziciją 
ir nustembi, kad jie aiškiai nepasako 
- „žiūrovai, balsuokite už Lukašenką“. 
Šis yra aptekęs žiniasklaidos dėme
sio. Žurnalistai jį kalbina apie naujos 
kartos sunkvežimius ir rodoma, kaip 
A. Lukašenka viena iš jų vairuoja, fil
mavimo kameros į jį krypsta kalbant 
apie pašalpų skyrimą ar šalies aukso 
atsargas. Į Baltarusiją žaisti draugiš
kų ledo ritulio rungtynių atvyksta 
Kanados komanda. Ir čia tinkamiau
sias pašnekovas - A. Lukašenka.

Demokratiškų šalių žiniasklaido- 
je visi kandidatai į prezidentus turi 
vienodas galimybes pasirodyti prieš 
rinkėjus. Valstybinėse televizijose 
bei radijo stotyse eterio laiko visiems 
skiriama tiek pat, o atitinkamos ins
titucijos prižiūri, kad kuris nors iš 
kandidatų neviršytų laiko prista
tydamas savo rinkimų programą. 
Baltarusijoje tokias taisykles reikia 
pamiršti. Skirtingais skaičiavimais, 
A. Lukašenka užėmė daugiau kaip 90 
proc. agitacijoms skirto laiko. Beje, 
į šį laiką neįskaičiuojami kasdieniai 
televizijų ar radijo stočių reportažai, 
kuriuos sunku atskirti rfuo agitaci
nių pasakojimų apie A. Lukašenką.

Jeigu opozicijai ir teko maža da
lis eterio, kur A. Milinkievičius ar 
A. Kozulinas kvietė rinkėjus bal
suoti už permainas ar laisvę, šalies 
televizijos šią klaidą ištaisė: repor
tažai apie opozicijos organizuojamą 
maištą, valdžios paėmimą jėga, opo
zicijos sąsajas su neva finansiškai ją 
remiančiomis užsienio organizaci
jomis ar reportažai apie neva rastus 
suklastotus balsavimo biuletenius 
viską sustato į savo vietas, ir vėl nu
stembi neišgirdęs - „žiūrovai, bal
suokite už Lukašenką“.

„Balsuosiu už Aleksandrą..."
Minske buvau pirmą kartą, tad ne
galėjau spręsti, ar apytuštės sekma
dienio gatvės yra kasdienis vaizdas 
mieste. Atrodė, kad milicijos ir sau
gumo darbuotojų gatvėse buvo dau
giau nei paprastų rinkėjų, kurie šaltą 
ir vėjuotą dieną turės nuspręsti, ku
riuo keliu pasuks Baltarusija. Neno
riu būti kaltinamas tendencingumu 
ir neobjektyvumu, tad kalbėdamas 
apie 7 milijonų baltarusių pasirin
kimą neišskiriu dviejų galimų kelių: 
pirmyn ar atgal.

„Tikrai nebalsuosiu už dabarti
nį prezidentą. Užtenka, Įdek galima 
kentėti. Tačiau nenoriu, kad šiandien 
mieste vyktų kažkokie susidūrimai, 
reikia viską išspręsti taikiai“, - teigė

Minske kalbintas vidutinio amžiaus 
vyriškis.

Šalies televizijos prieš rinkimus 
ir rinkimų dieną kartojo, kad opo
zicija rengiasi kraujo praliejimui ir 
valdžios nuvertimui. A. Lukašenka, 
„norėdamas apginti nekaltus pilie
čius" pareiškė, kad bus imtasi visų 
priemonių ir netaikūs demonstrantai 
bus sustabdyti. Maža to, šalies KGB 
įspėjo, kad visi, kurie rinkimų dieną 
išeis į gatves ir bandys kelti sumaištį, 
bus laikomi teroristais, tad buvo ga
lima suprasti, kad valdžia netoleruos 
jokių revoliucinių nuotaikų.

„Balsuosiu už Lukašenką. Opo
zicija nieko neparodo. Jie manęs ne
įtikino, kad gyventi bus geriau, jeigu 
prezidentu taps kuris nors iš opozi
cijos kandidatų. Suprantate, opozici
jos tikslas vienintelis - nuversti Lu
kašenką. Bet jie neturi programos, 
pagal kurią šalis gyvens toliau. Be to, 
abejoju, ar bus kokia nors revoliuci
ja. Mes esame taikūs žmonės ir jokių 
revoliucijų nenorime“, - tvirtino ki
tas vyras, kalbintas gatvėje.

Pasivaikščiojus po rinkimų apy
linkes ir stebint, kaip rinkėjai balsuo
ja ir kokių nuotaikų vedami jie eina 
prie balsadėžių, atrodė, kad Balta
rusijoje šventė. Vienoje iš apylinkių, 
kurioje teko apsilankyti, grojo mu

zika, skambėjo dainos, per keliolika 
metrų nuo balsavimo kabinų buvo 
pastatytas maisto ir gėrimų kioskas.

„Mes visi, visa šeima, ateina
me balsuoti. Tai diena, kai būname 
visi kartu. O balsuosiu už Aleksan
drą...“, - kalbėjo jauna moteris, į 
apylinkę atėjusi su savo vyru. Ji ne
norėjo sukonkretinti, už kurį iš trijų 
Aleksandrų balsuos.

Rezultatų klastojimu 
neabejojo
Bendras opozicij os kandidatas A. Mi
linkievičius, kurį rinkimų dieną 
supo šimtai žurnalistų, dar kartą 
pakartojo, kad jo įsitikinimu, bal
savimo rezultatai aiškūs ir be balsa
vimo. Įmetęs savo biuletenį į urną 
ir rankose vos išlaikydamas gėlių 
puokštes, kurias jam įteikė opozicjos 
šalininkai, jis tvirtino turįs galimybę 
laimėti rinkimus, jeigu valdžia ne
klastos balsavimo rezultatų.

Tuo metu socialdemokratas A. 
Kozulinas, atvykęs į rinkimų apy
linkę teigė, kad jie kartu su A. Mi- 
linkievičiumi galėtų surinkti iki 60 
proc. balsų, jeigu rinkimai vyktų 
skaidriai. „Meš protestuosim, sieksi
me, kad rezultatai būtų perskaičiuoti 
arba rinkimai pakartoti. Opozicija 
nekviečia žmonių į mitingą. Išeikite 
į gatves šiaip - pakvėpuokite grynu 
oru, pasivaikščiokite, suvalgykite 
saldainių. Mes siekiame, kad visi, 
kurie nebalsuos už Lukašenką, išeitų 
į gatves, kai balsavimo rezultatai bus 
paskelbti. Išeikite, kurie nebalsavo
te. Suprantu, kad yra baimė. Tačiau 
jeigu KGB pareiškia, kad visi, kurie 
išeis į gatves bus laikomi teroristais, 
tai reiškia, kad valstybė skelbia karą 
savo tautai“, - tvirtino A. Kozulinas.

Tai, kad valdžia rengiasi atremti 
opozicionierių „atakas“, buvo aišku 
dar likus pusdieniui iki rezultatų 
paskelbimo. Gatvėse patruliavo mi
licijos pareigūnai, pranešta, kad į 
Minską traukia specialieji saugumo 
būriai, buvo prižiūrima Spalio aikš
tė, į kurią turėjo rinktis opoziciją pa
laikantys žmonės.

Revoliucijos reikės palaukti
Rinkimų vakarą snigo ir pūtė stip
rokas vėjas, todėl atrodė, kad į Spa
lio aikštę susirinks nedaug žmonių. 
Tačiau būriai opoziciją palaikančių 
rinkėjų nepabūgo nei blogo oro, nei 
valdžios gąsdinimų dėl planuojamo 
kraujo praliejimo. Į aikštę rinkosi 
vis daugiau žmonių, ir manoma, kad 
vienu metu jų buvo ne mažiau kaip 
keli tūkstančiai.

„Mūsų labai mažai, tad abejo
ju, kad įvykiai aikštėje gali išvirsti į 
tokias revoliucijas kaip Ukrainoje 
ar Gruzijoje. Tačiau aš esu už laisvę

Nukelta į 9 psl.
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Oranžinė princesė:
Julijos Timošenko paslaptys Dmitrij Popov, Ilja Milštein

■ Netrukus lietuvių kalba pasirodys Dmitrijaus Popovo ir Iljos Milšteino knyga „Oranžinė princesė. Julijos Timošenko paslaptys“. Ši knyga - tarsi trileris, 
kuriame susipynė Rusija ir Ukraina, Vakarai ir Rytai, naftos ir dujų verslas, politinės žmogžudystės, kalėjimas, oligarchų milijardai ir valdžia. „Akiračių“ 
skaitytojams pateikiame ištraukų.

ak
ira
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Ištrauka
Ukrainoje galima įgrūsti į kalėjimą 
bet kurį verslininką, net ir oligarchą, 
bet kurį miesto viršininką, regiono 
vadovą arba ministrą. Per mėnesį, sa
vaitę arba parą - čia viskas priklauso 
nuo prokuroro. Prokuratūros vaid
muo visoje posovietinėje erdvėje, 
apskritai kalbant, labai specifinis - ji 
mielai sprendžia užsakovų - politi
kų arba verslininkų - problemas. Jai 
talkininkaujant galima pašalinti bet 
kurį konkurentą.

Su deputatais sunkiau. Juos sau
go deputato neliečiamumas. Kad 
liaudies išrinktasis išvystų dangų, 
padalytą į stambius langelius, pro
kuratūra privalo atlikti virtinę gana 
daug rūpesčių teikiančių priemo
nių. Pateikti parlamentui oficialų 
prašymą patraukti deputatą bau
džiamojon atsakomybėn. Įrodyti, 
kad kaltinamasis kelia grėsmę vi
suomenei. Tačiau ir šių priemonių 
gali nepakakti. Deputatus sieja ko
lektyvinė atsakomybė. Kiti liaudies 
išrinktieji, bijodami, kad juos gali 
ištikti prasikaltusio kolegos liki
mas, gali paprasčiausiai atsakyti 
tyrėjams, ir deputatas lieka laisvėje. 
Tokių atvejų būta posovietiniuose 
parlamentuose, vienas iš kraštutinių 
atvejų: Rusijos Valstybės Dūmoje 
gana ilgai posėdžiavo tikras žmog
žudys ir banditas, apie kurio žygius 
žinojo visi likusieji deputatai. Vis 
dėlto kolegos jo neįdavė. Deputato 
neliečiamybės jis neteko drauge su 
gyvybe, kai keršytojai su juo suvedė 
senas sąskaitas: pagrobė iš restorano 
ir sušaudė pamaskvės miške.

Julija Timošenko pasitiki savimi. 
Galima sakyti, ji turi puikiai išvys
tytą nuosavo išskirtinumo jausmą. 
(„Gerai kalbėti apie save ne labai 
norisi, bet ir blogai neįmanoma.“) 
Tačiau jai nesvetimas ir savisaugos 
instinktas. Ji žino, kaip paprasta at
sidurti kalėjime.

Verta trumpai aprašyti atvejį, ku
ris čia jau buvo minėtas.

1995 m. Julija Timošenko eilinį 
kartą skrido iš Zaporožės į Maskvą. 
Vežė pinigus - įprastas, rutina tapęs 
darbas. Ją pasivedėjo į šalį ir api
eškojo. Protokole užfiksuota „nuo 
muitinio tikrinimo paslėpta ir ne
nurodyta muitinės deklaracijoje bei 
nepareikšta žodinės apklausos metu 
26 000 JAV dolerių ir 3 milijonai 
Ukrainos karbovancų“. Apkaltino 
kėsinimusi pervežti kontrabandą. 
Po kelių dienų areštavo.

Siaubą dar sustiprino tai, kad į 
dvokiančią kamerą Zaporožėje ją 
įgrūdo tiesiai iš to gyvenimo, ku
riame ji jau spėjo pasijusti iš tikrųjų 
turtinga ir iš tikrųjų laisva. Paaiš
kėjo, kad kelias iš rūmų į kalėjimą 
nepaprastai trumpas. Rojus įsikūręs 
pragaro kaimynystėje.

Tai atsitiko kaip tik tada, kai iš 
KUB‘o kokono turėjo išskristi „Ben
drųjų energetinių sistemų“ plaštakė. 
Visa nevykusi istorija greičiausiai ir 
buvo konkurentų perspėjimas didi
nančiam greitį koncernui, būsimai 
jo prezidentei Timošenko ir jos glo
bėjui Lazarenkai. Tada ją gana grei
tai ištraukė iš už grotų. Šio pasaulio 
galingieji spustelėjo kur reikia, ad
vokatas pasistengė iš visos širdies - 
ir Zaporožės prokuroro akys galų 
gale atsivėrė, kai jis sužinojo, kad 
verslininkė yra nepilnametės duk
ters rūpintoja. Taip pat jis atsižvelgė 
į kupiną susijaudinimo korporaci
jos „Ukrainos benzinas“ darbuotojų 
kolektyvo laišką - kaip senais gerais 
laikais darbo draugai laidavo už Ti
mošenko.

Taigi kai Bobrineco rinkimų 
apygardoje buvo paskelbti papildo
mi rinkimai į Aukščiausiąją Radą, 
Timošenko nereikėjo ilgai svarstyti.

Dniepropetrovske ją būtų lydėju
si sėkmė: ji iš čia kilusi, o kraštiečiai 
itin noriai balsuoja už savus. Tačiau 
ir Kirovogradas nebuvo svetimas: 

sritis - viena iš „Bendrųjų energe
tinių sistemų“ klientų - čia puikiai 
pažinojo visagalės korporacijos pre
zidentę, be to, ne tik energetikai ir 
dujininkai. Vietinė valdžia buvo pa
sirengusi su malonumu ją palaikyti, 
ne be pagrindo tikėdamasi ateityje 
ir papildomo dujų tiekimo, ir inves
ticijų į sritį, ir paprasto žmogiško 
deputatės Timošenko dėkingumo. 
Be to, visi žinojo, kad už jos - visa
galis Lazarenko.

Tačiau reikalas per daug svarbus, 
kad galima būtų pasikliauti tik sve
timų pagalba, kitaip tariant, tikėtis, 
kad viskas savaime išsispręs. Už per
galę privalu pakovoti pačiai.

Rinkimų kova - tai žingsnis iš 
prabangaus korporacijos vadovo 
kabineto iš už didžiulio poliruoto 
derybų stalo į atvirą viešumo kos
mosą. Tai žurnalistai, susitikimai su 
rinkėjais, sofitų šviesa, tiesiai į tave 
nukreiptos televizijos kameros.

Čia pradžioje ir išryškėjo pagrin
dinė problema. Tie, kurie prisimena 
pirmuosius „Bendrųjų energetinių 
sistemų“ prezidentės žingsnius į di
džiąsias visuomenės scenas, negali 
atsistebėti, kaip to meto Timošenko 
nepanaši į tą paveikslą, kuris tapo 
įprastas jau prabėgus metams. Jai 
skausmingai sunku bendrauti su ne
pažįstamais žmonėmis ir tai pastebi 
ne tik televizininkai. Sofitų šviesa jai 
per ryški - ji apžilpinta ir nepasitiki 

savimi. Pasirodo, nors jos išorė itin 
efektinga, ji visiškai nemoka laiky
tis. Timošenko balsas trūkinėja, ji 
nekontroliuoja gestų: tai nervin
gai sugniaužia kumščius, tai pašo 
plaukus, susigadina šukuoseną. Ju
desiai sukaustyti. Tarp žmonių pa
sikeičia jos eisena, akyse sustingsta 
liūdesys.

Visa tai gerokai keista. Verslo de
rybų metu, kur sprendžiami kur kas 
svarbesni klausimai ir su žmonė
mis, kurie, švelniai tariant, yra kur 
kas baisesni nei paprasti rinkėjai, ji 
puikiausiai valdosi. Moka apsimesti 
ir paprasta bei patikli, ir kojytę par
odyti, ir nusišypsoti, „išelektrinti“ 
įtampą ir griežtai sudrausti suįžūlė- 
jusį partnerį. Kai reikia, ji būna šalta 
arba nesunkiai imituoja dvasinį ar
tumą. Bet tai - savas, jau pažįstamas 
pasaulis, skersai ir išilgai išvaikščio
tas... Sava scena, savi aktoriai, savi 
žiūrovai, savi vaidmenys, kartoti „iš 
lapo“ tiek kartų, kad jis kiaurai iš
dilo. Ten ji jau tapo legenda. Čia ją 
laiko puikia aktore. Ją už tai gerbia, 
nemėgsta, nekenčia, žavisi. Šiaip ar 
taip čia ji primadona.

Tai kaip čia išeina? Ji - kameri
nio teatro aktorė, nesugebanti išeiti į 
didžiąją sceną? Ji nepasirengusi vai
dinti aikštėse? Mokėdama priversti 
įsimylėti galingą verslo partnerį, 
nemoka priversti, kad ją įsimylėtų 
televizijos kameros? Su tokia išvada 
Julija Timošenko, aišku, negali susi
taikyti. Ne toks charakteris.

1996 m. ji pasisamdo įvaizdžio 
specialistų, kurie privalo atpratin
ti nuo nevykusių gestų, paaiškinti, 
kaip būti gražiai minioje, kaimo 
kultūros namų scenoje, prieš televi
zijos objektyvą, akinamai prožekto
rių spindulių. Kaip tik Kirovogrado 
srities gyventojams pirmiesiems 
bus pademonstruoti bruožai tos Ti
mošenko, kuri jau netrukus karštai 
keiks „antiliaudinį režimą“ iš par
lamento tribūnos, vėliau ves pa
skui save tūkstančius demonstrantų 
vykstant bendranacionalinės kam
panijos „Ukraina be Kučmos“ gat
vės akcijoms, o 2004 m. lapkričio 
mėnesį pavirs geležiniu Nepriklau
somybės aikštės angelu.

Vėliau vienas iš įvaizdžio specia
listų pavadino ją „genialia Holivudo 
lygio aktore“.

„Julija mokosi žaibišku greičiu, 
susiurbia viską kaip kempinė, - pa
sakojo jis. - Pakanka vieną kartą 
nurodyti, kur suklydo, ir antrą kartą
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tos pačios klaidos niekada nebepa
darys“. Ji gali sėsti prie darbo stalo 
8 valandą ryto ir atsikelti 4 valandą 
nakties. Kai problema jau atrodo iš
spręsta, ji vis dar nepatenkinta sa
vimi ir prašo instruktoriaus kartoti 
viską iš pradžių. Įvaizdžio specia
listą stebino ne tik jos fantastiškas 
darbingumas, bet pirmiausia talen
tas persikūnyti. Meistrą stulbino jos 
„gundantis balsas, pašaipėlė, žvilgs
nis“. Jis ne kartą stebėjo, kaip tiksliai 
Julija „dozavo“ savo grožį“. Kiek rei
kia žavesio: 20 ar 200 procentų? Ir 
visada pateikdavo lygiai tiek, kiek 
reikia. Pašnekovas neslėpdavo esąs 
sukrėstas. Julija Vladimirovna lik
davo šalta.

Drauge su įvaizdžio specialistais 
ji rado nepriekaištingą sėkmės tarp 
rinkėjų formulę. Reikia būti gražiai, 
bet neprovokuojamai. Jokių į akis 
krintančių apdarų ar bangios bižu
terijos - reikia tapti kuklia ir žavia 
kaip kaimo mokytoja. Į visus žurna
listų ar rinkėjų klausimus atsakyti 
paprastai ir radikaliai. O svarbiau
sia - nešykštauti. Nors ir persisteng
ti nederėtų, nes konkurentai jau 
paskleidė po visą sritį gandus, kad 
į Kirovogrado užkampį susirengė 
milijonierė iš Dniepropetrovsko ir 
mėtys pinigus iš sraigtasparnio...

Persėdusi iš įprastų „Mersedesų“ 
į kuklias „Volgas“, Julija Timošenko 
su komanda vyksta duobėtais laukų 
keliais į nuskurdusius kaimelius. Tai 
labai trumpa rinkimų kampaniją - 
iš viso du mėnesiai. Ir nepaprastai 
intensyvi. Pagrindinis uždavinys - 
parodyti rinkėjams, kad stebuklas 
įmanomas.

Šalyje reguliariai sulaikomi biu
džetininkų atlyginimai ir senelių 
pensijos - premjero Lazarenkos 
potvarkiu Bobrinecko apygardos 
rinkėjams išmokami visi įsiskolini
mai už daugelį mėnesių. Prasideda 
šaltas ruduo, į duris beldžiasi rūsti 
žiema - ir kandidatė į deputatus 
Timošenko nemokamai pristato šą
lantiems Kirovogrado gyventojams 
5 tūkstančius tonų anglies mokyk
loms ir ligoninėms apšildyti. Dau
guma rinkėjų - valstiečiai, todėl 
„Bendrosios energetinės sistemos“ 
pažada pradėti tiesti daugelio kilo
metrų ilgio dujotiekį kaimams dujo
fikuoti. Iš kaimų bėga jaunimas, o li
kusioms čia baigti amželio senutėms 
Julija Vladimirovna restauruoja ko
munistų laikais sugriautas cerkves. 
O jei kur nors kaimo klube per kino 
seansą užgęsta šviesa, pakanka tik 
paskambinti į Timošenko štabą, ir 
šviesa tuoj pat užsidegs... Ji jau se
niai išmoko rodyti kino filmus.

Žinia apie gerąją kandidatę pa
sklido gretimose srityse, beveik visi 
Ukrainos kaimai pavydėjo Kirovog
rado gyventojams sėkmės, grau
dinasi, kad ne jiems teko laiminga 
galimybė išrinkti Juliją Timošenko į 
Ukrainos parlamentą. Na, o kandūs 
žurnalistai siūlė rengti parlamento 

rinkimus kiekvieną dieną, kad pen
sijų ir darbo užmokesčio įsiskolini
mų problema būtų išspręsta kartą ir 
visiems laikams.

Į rinkimus atvyko milžiniškas 
skaičius rinkėjų, o balsavimo rezul
tatai buvo panašūs į sovietinių laikų 
rezultatus, kai rinkėjams sąraše bū
davo siūlomas tik vienas „neišardo
mo komunistų ir nepartinių bloko“ 
kandidatas. Formaliai Timošenko 
turėjo konkurentų. Tačiau jie netu
rėjo šansų.

Garsus Kijevo žurnalistas, api
bendrindamas 1996 m. rezultatus, 
niekinamai vadina Juliją Timošenko 
„Metų politike“. Esą jos triumfas per 
rinkimus atveria neregėtas perspek
tyvas Ukrainos elitams. Jis ironizuo
ja: „Ši jauna simpatiška mergina iš 
esmės yra politinės sistemos ir netgi 
pačios politikos duobkasys - šiais 
laikais nėra prasmės turėti politines 
pažiūras arba platformą, arba būti 
profesionaliu politiku - pakanka tu
rėti pinigų“.

Žurnalistas sąmojingas, tačiau 
vargu ar teisus.

Iš 450 Ukrainos parlamento 
deputatų 1996 m. mažai kas būtų 
galėjęs pasigirti bent truputį rim
tesne politine programa. Amor
fiška, skandalinga ir triukšmingai 
kovojant už abstrakčios visuome
nės teises Aukščiausioji Rada buvo 
1994 m. išrinkta dar vadovaujantis 
sovietiniais įstatymais, kitaip ta

Baltarusija: lengvai neatverčiamas 
naujas istorijos puslapis
Atkelta iš 7 psl.
ir tikiu, kad jeigu ne šį kartą, tai po 
kitų rinkimų situacija pasikeis. Nu
sibodo neteisybė, taip gyventi nebe
galima. Mūsų televizijos rodo, kad 
Baltarusijoje gyventi gerai, visi lai
mingi. Mums bandoma įteigti, kad 
Europos Sąjunga yra blogai ir kad 
kaimynai mums pavydi tokio gyve
nimo. Tai netiesa. Ir nemaža dalis 
žmonių tai puikiai supranta. Liūdna 
dėl to, kad tik dalis iš jų atėjo į aikštę. 
Kiti tiesiog bijo susidorojimo, bijo 
prarasti darbą, nors už „batką“ (M. 
N. - lietuviškai - „tėvas“ - taip Bal
tarusijoje vadinamas A. Lukašenka) 
ir nebalsavo“, - teigė į taikų mitingą 
atėjęs vyras.

Jis pasiūlė atkreipti dėmesį į vaiki
nus, vaikštančius su mažomis filma
vimo kameromis. Pasak pašnekovo, 
tai saugumo darbuotojai, o pagal nu
filmuotą medžiagą vėliau bus bando
ma surasti mitingo dalyvius ir juos 
nubausti. Tokių vyrų aikštėje ir jos 
prieigose buvo ne vienas.

Už Spalio aikštės esančių pastatų 
stovėjo autobusai ir furgonai, pilni 
milicijos ir greitojo reagavimo būrių 

riant - ne pagal partinius sąrašus, 
o pagal mažoritarines apygardas. 
Joje buvo frakcijų, už kurių, deja, 
nebuvo jokių politinių partijų. De
putatai - daugiausia valdininkai ir 
verslininkai, o posovietinio kapita
lizmo sąlygomis tai, galima sakyti, 
viena ir tas pat. Frakcijos atstovavo 
įvairių regioninių arba šakinių kla
nų interesams ir aršiai kovojo tar
pusavyje, taip pat su prezidentu ir 
vyriausybe, už biudžeto pinigų pa
skirstymą ir perskirstymą. Įstatymų 
kūrimas tokiais atvejais visada atsi
traukia į antrą planą. Ankstesniojo 
šaukimo Rada per savo biudžetinius 
ginčus netgi nesugebėjo priimti 
naujos nepriklausomos Ukrainos 
konstitucijos ir galų gale nusprendė 
palikti galioti 1978 m. USSR kons
tituciją. Ir nors 1994 m. Rada visgi 
priėmė naują Konstituciją, bet taip 
ir nerado laiko esminiams bet kuriai 
valstybei kodeksams, tokiems kaip: 
Civilinis, Baudžiamasis, Žemės arba 
Mokesčių.

Daugelio deputatų ėjimas į poli
tiką buvo toks pat verslo projektas, 
kaip ir Timošenko. Vieni čia atėjo, 
kad galėtų apginti pinigus, kuriuos 
užsidirbo. Kitiems, kurie dar neuž
sidirbo pinigų, parlamentas - ge
riausia „pradinio kapitalo kaupimo“ 
galimybė. Ir beveik visiems mėlynos 
ir geltonos spalvos vėliavėlė švarko 
atlape - būdas apsidrausti nuo bet 
kokių likimo pokštų.

pareigūnų, tačiau sekmadienio va
karą jėgos jie nenaudojo. Opozicija 
baiminosi, kad mitinge gali atsirasti 
valdžiai lojalių žmonių, bandysian
čių provokuoti minią ir taip sudary
siančių priežastis milicijai naudoti 
jėgą-

„Jėgos nebus, nes per daug žmo
nių. „Omonas“ ir milicija nesugebės 
visų suimti. Gal vėliau, kai žmonės 
ims skirstytis, juos išgaudys gru
pelėmis“, - mintimis dalinosi šalia 
aikštės stovintis studentas. „Nebus ir 
revoliucijos, nes jai mūsų per mažai. 
Esame rami tauta ir susitaikome su 
neteisybe, bet atėjau čia, nes tikiu, 
kad anksčiau ar vėliau būsime lais
vi“, - pridūrė jis.

Aikštėje susirinkę žmonės į viršų 
kėlė baltai raudonas nepriklausomos 
Baltarusijos, Ukrainos, Gruzijos ir 
įvairiausių jaunimo organizacijų vė
liavas. Minia skandavo „Laisvę Bal
tarusijai“, „Tegyvuoja Baltarusija“. 
Šioks toks sujudimas kilo po to, kai 
šalia mitingo dalyvių priėjo vyras, 
nešinas plakatu „Aš už Lukašenką“. 
Tačiau po keliolikos akimirkų plaka
tas buvo išplėštas iš jo rankų, o kotas,

Aukščiausiosios Rados, taip pat 
kaip ir Rusijos Dūmos, deputatai - 
dažniausiai buvę komunistai. Tačiau 
kitaip nei kolegos iš Rusijos, Ukrai
nos deputatai dar nespėjo visiškai 
atsigauti po komunistų partijos už
draudimo. Jų oportunizmas para
doksaliai pasitarnaus gerąja prasme 
ir šaliai, ir Ukrainos parlamentariz
mui apskritai. Kaip žinome, giliai 
idėjinės parlamento diskusijos su 
prezidentu baigėsi katastrofa - 1993 
m. tankų salvėmis spalio mėnesį, 
kai Jelcinas nepasidalijo valdžios su 
raudonai rudąja Dūma. Ukrainoje 
viskas baigėsi geruoju. Finansiniai 
ir pramonės klanai parlamente mo
kėsi daryti kompromisus, vengdami 
kraujo praliejimo. Būtent Radoje 
atsirado trapi svertų ir atsvarų sis
tema, kuri net ir vykstant aršiausiai 
politinei kovai daug kartų gelbėjo 
šalį nuo kruvinų susirėmimų. Bū
tent parlamente susiformavo beveik 
visi Ukrainos politikai.

ant kurio „Aš už Lukašenką“ pritvir
tintas, buvo perlaužtas pusiau.

„Kol kas opozicija neorganizuota, 
nelabai žino, ką su šia minia daryti, 
nežino, kas bus rytoj ar po savaitės. 
Abejoju, ar žmonės, atėję šiandien į 
aikštę, čia ateis ir rytoj“, - tikino ša
lia Spalio aikštės stovėjęs vyriškis.

Mitingui įsisiūbavus kilo pūga, 
nebesimatė nei mitingo dalyvių, nei 
vietos, į kurią eini. Jai nurimus, dalis 
žmonių aikštę paliko, kiti patraukė į 
miestą ir vėliau išsiskirstė.

***

Baltarusijos Centrinė rinkimų 
komisija pranešė, kad už A. Luka
šenką balsavo daugiau kaip 82 proc. 
rinkėjų. Pagrindinis jo varžovas A. 
Milinkievičius surinko 6 proc. bal
sų. Europos saugumo ir bendradar
biavimo organizacija (ESBO) pa
skelbė, kad Baltarusijos prezidento 
rinkimai nebuvo laisvi ir teisingi, 
tad neatitiko demokratinių rinki
mų standartų. Rinkimų stebėtojai iš 
NVS šalių rinkimų rezultatus pripa
žino, o Rusijos prezidentas Vladimi
ras Putinas pasveikino A. Lukašen
ką su pergale.

akiračiai
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Pranešimas iš fronto linijos.
Viipuri/Vyborgas (II)
Kazys Almenas

(Tęsinys. Pradžia Nr. 3)
Pusei dienos nusisamdžiau taksi, nes 
norėjau apžiūrėti vietą, kur 1939 metų 
žiemą per šiek tiek daugiau nei tris 
mėnesius suomiai sulaikė žmonėmis 
ir technika dešimteriopai galingesnę 
puolančią armiją. Pagrindinės kovos 
vyko apie 40 km į rytus nuo Viipuri. 
Ten sąsmauka tarp Suomių įlankos ir 
Ladogos ežero siauriausia, ten driekėsi 
ne Manerheimo projektuoti, bet jo var
du pavadinti gynybiniai sutvirtinimai.

Suomių - rusų karas - atskira tema. 
Keletą mėnesių anksčiau Hitleris ir 
Stalinas jungtinėmis pajėgomis triuš
kino Lenkiją, Hitlerio tankai, aprūpin
ti iš Sovietų Sąjungos teikiamu kuru, 
perskrodė Belgiją ir Prancūziją. O kai 
Sovietų Sąjunga norėjo parodyti, jog ir 
ji šį tą gali, Raudonoji Armija, dešimt
eriopai mažesnių pajėgų sustabdyta, 
įstrigo tarp Leningrado ir Viipuri.

Nerašysiu apie tai, nes tema toli' 
peršoka straipsnio ir dešimties straips
nių rėmus. Apie suomių-rusų karą 
skaičiau prieš važiuodamas į šį regio
ną, po to patikrinau žinias Helsinkio 
muziejuose. Tai vienas iš labiausiai ste
binančių karų pasaulio istorijoje. Per
svara buvo stulbinanti, ne tik žmonių 
skaičiumi (apie 10-1), bet ir technika. 
Šitai sunku apskaičiuoti. Vienoje pu
sėje apie 2000 tankų, kitoje 13-a. Bes
iginanti pusė beveik neturėjo prieštan
kinių ginklų (senyva suomių artilerija 
šaudė per aukštai) ir neturėjo kovinės 
patirties prieš II pasaulinio karo metu 
dominavusius tankus. Tačiau... Jų su
naikinta apie 1000.

Kai iškildavo klausimas, kodėl Su
omija kariavo, o Baltijos valstybės ne, 
dažniausiai būdavo kalbama apie „Su
omijai palankų tereną“. Kadangi pats 
mačiau, akivaizdu, jog pagrindinė 
priežastis ne ta. Į šiaurę nuo Ladogos 
ežero nebuvau, ten miškai, o sąsmau
ka tarp Suomijos įlankos ir Ladogos 
ežero, kur vyko pagrindinės kovos, yra 
lygus, atviras kraštas. Jokių aukštumų, 
jokių granitinių uolų, kurias įsivaizda
vau. Tiesa, daug pelkių ir ežerėlių. Ta
čiau tai ne užtvara. Buvau ten vasario 
mėnesį, tuo pat metu 1940 metais čia 
vyko kovos. Pelkės sustingusios, ežerai 
taip pat. Ledo storis apie 40 cm. Tankų 
puolimams puikiai tinkantis kraštas, 
teikiantis mažai priedangos nuo oro 
erdvę kontroliavusios rusų aviacijos. 
Kraštas apie Vilnių geriau tinka gyny
bai negu pietų Karelija.

Manerheimo linija irgi nuvylė: 
nors pagal žemėlapius gerai žinojau, 
kur ji privalo būti, teko jos paieškoti. Iš 
esmės tai buvo apkasų sistema, rąstais 
sutvirtintos slėptuvės, prieš apkasus 
- spygliuotų vielų raizginys, prieš šias 
į žemę įleisti granitiniai luitai tankams 
sustabdyti. Kas kilometrą ar daugiau 
buvo betoniniai bunkeriai. Apkasai 
senai įgriuvę, vielos surūdijusios, rąs
tai sutrūniję, per sniegą prie bunkerio 

negalėjome nuvažiuoti, viso labo ma
čiau tik kyšančius granitinius luitus. Jie 
daugmaž aukščiau juosmens.

še**************
Dėl šio žemės ploto rusai paauko

jo apie 300 000 žmonių (Chruščiovo 
memuaruose minimas net visas mili
jonas), Suomijos nuostoliai arti 26 000. 
Po kovų gyventojų sudėtis pasikeitė. 
Sprendžiant pagal kovos intensyvumą 
ir jos padarinius, čia išties vyko kova 
dėl žemės. Tik vienas svarbus krite
rijus neatitinka. Nei suomiai, nei tuo 
labiau rusai negyveno šitame regione 
taip tankiai, kad išeiįrvotų vietinius 
resursus. Anaiptol. Ypačiai rusai ne 
tik žemės, bet ir visų kitų resursų turi 

daugiau, negu sugeba panaudoti. Taip 
buvo tada, taip yra dabar, o Rusijos gy
ventojų skaičiui mažėjant, tuo labiau 
taip bus ateityje. Nenorėčiau būti blo
gas pranašas, bet šios (tautos? valsty
bės?) charakteristika užgrobti daugiau 
negu ji sugeba įsisavinti ir tinkamai pa
naudoti jai daug kainuoti ateityje.

Mano parapijoje mišias laikantis 
brolis Arūnas per kiekvieną pamokslą 
mokina, kad reikia mylėti visus žmo
nes, straipsniuose pabrėžia, kad reikia 
mylėti ir rusus. Be abejo, taip. Nesu
tinku su tais mano draugais, kurie tvir
tina, jog rusai yra kažkuo kitokie, o jų 
valdžia tokia, nes iš prigimties jiems 
tokios reikia. Jų pusėje sovietijos laikų 
patirtis, aš esąs realybės nesuvokiantis 
naivuolis. Tvarkoj, keliauju po Rusiją, 
bandau suvokti, o pasiklausęs brolio 
Arūno žinau, kad jis teisus. Visi esa
me vieno Dievo vaikai, todėl tapatūs. 
To turėtų pakakti, kam to nepakanka, 
gali remtis genetikos mokslu. Geneti
niame lygmenyje visi esame tiek pa
našūs, kad pagal DNR ruso neatskirsi 
nuo lietuvio ar nuo suomio. Prie tų 
faktų galima pridėti ir empirinius pa
stebėjimus. Į kitas visuomenes integ
ruoti rusai, ypač antrosios generacijos, 
perima jos vertybes ir tampa normalūs 
tos visuomenės nariai. Pakanka apsi
žvalgyti Vilniuje. Vieno savo draugo, 
kuris vis nepatenkintas dėl nemažo čia 
gyvenančių rusų skaičiaus, paklausiau, 
ar jis sutiktų mainyti „mūsų“ rusus, į, 
sakykime, Prancūzijos arabus? Nedera 
blogai kalbėti ir apie arabus, bet šitaip 

uždavus klausimą tampa aišku, jog 
kultūriniai skirtumai gali pasireikšti 
kur kas aštriau.

Problema tad ne rusai, bet ten tiek 
amžių vyravusi, žmogaus prigimčiai 
patraukli, tad lengvai įperšama pri
klausomumo kultūra. Prie to prisideda 
menkavertiškumo kompleksas, kuris 
neišvengiamai iškyla, kai susiduriama 
su kitomis kultūromis. Sakau neišven
giamai, nes visuomenė, kurios pažanga 
priklauso nuo valdančiųjų sluoksnio, 
negali konkuruoti su visuomene, ku
rioje plačiau panaudojamas gyventojų 
kūrybinis potencialas. Tai per šimt
mečius patvirtintas istorinis faktas. 
Pati blogiausia to menkavertiškumo 

komplekso pasekmė, kai jis perauga į 
destruktyvią agresiją. Beje, tai būdinga 
labaiu „paprastiems rusams“, nei elitui. 
Be abejo, teisybė, kad valdžia Maskvo
je su valdžia Berlyne kurpė sąmokslus, 
pradėjo II pasaulinį karą ir pasiuntė 
milijonus į mirtį. Įskaitant ir tuos šim
tus tūkstančių prie Manerheimo lini
jos. Suomių statytuose namuose Vy
borge šiuo metu gyvenantys rusai dėl 
to nekalti. Tačiau būtent jie, tie „papra
stieji rusai“, tą miestą suniokojo.

Apie „paprastąjį rusą“ sukurtas 
teigiamas mitas. Apie jį neblogai atsi
liepia ir tie mano draugai, kurie „val
džioje esančio“ ruso nekenčia. Manęs 
tas „paprastasis rusas“ nežavi. Jis išties 
gali būti nuoširdus, dosnus, bet būtent 
jo bukas pasidavimas, jo įsitikinimas, 
kad „jis nieko negali“, tai neverta ir 
stengtis, yra tos visuomenės proble
mos ašis. Suprantu, kad šiuo klausimu 
prieštarauju pats sau, nes tvirtinu, jog 
rusas nuo kitų niekuo nesiskiria, tačiau 
kartu teigiu, jog būtent tas „paprastasis 
rusas“ nulemia užgrobto prieš tai kles
tėjusio krašto degradaciją. Deja, per 
apsilankymus Kaliningrado srityje to 
pavyzdžių mačiau daugiau negu rei
kia, dabar jų mačiau Vyborge. Kalinin
grade dar galima bandyti teisinti, jog 
„valdžia“ liepė griauti, Vyborge valdžia 
neliepė, o rezultatas panašus.

Sutinku - prieštaravimas. Tokie 
prieštaravimai neišvengiamai iškyla, 
kai bandoma itin sudėtingą reiškinį 
(žmogų, visuomenę, dalelių fiziką, 
entropiją) aiškinti supaprastintais api

bendrinimais. Apie entropiją galėčiau 
parašyti tiksliau, bet irgi reikėtų kele
to straipsnių, su rusiškąja visuomene 
sunkiau.

Klasikinis pateisinimas, kai nesu
gebama aprašyti Rusijos visuomenės, - 
„Rusijos protu nesuvoksi“. Tai pirmoji 
teiginio dalis, antroji, kuri dažnai pa
mirštama, yra - „Rusija reikia tikėti“.

Tai to pačio, galvoti tinginčio „pa
prasto ruso“ teiginys, tik kad įvilktas 
į mistikos skraistę. Rusija ne pirma 
valstybė žmonijos istorijoje, kurioje 
užgrobusieji valdžią valdė atsižvelgda
mi į savo, o ne savo pavaldinių intere
sus. Jiems reikėjo klusnių, atsidavusių 
pavaldinių, tokius ir ugdė. Kol buvo 
įmanoma kontroliuoti iš kitur at- 
sklindančius informacijos srautus, šis 
modelis veikė, kai nesisekdavo, vyko 
perversmai ir revoliucijos. Tiesa, iš jų 
nebūdavo daug naudos, bent neilgam. 
Tie, kurie perimdavo valdžią, netrukus 
informaciją vėl stengdavosi varžyti.

Ieškodama pateisinimų 1939-1940 
metų karui, Rusijos istoriografija tei
gia, jog karą lėmė „būtinybė“ apsau
goti Leningradą nuo galimos invazijos. 
To nekomentuosiu, tereikia palyginti 
Suomijos karinį potencialą su Rusijos. 
Aš pasiūlysiu kitą, supaprastintą, bet, 
man atrodo, logiškesnę priežastį. Ją su
vokiau vartydamas 1938 metų albumą. 
Ypač įsiminė Leningrado pionierių 
delegacijos nuotrauka. Štai stovi tie 10 
- 12 metų vaikai, apie tuzinas jų, savo 
bendraamžių suomiukų apsuptyje. 
Leningradiečiai akivaizdžiai žemesni 
negu juos pasitinkantys suomiukai, bet 
šiaip normaliai atrodantys vaikai. Ka
dangi fotografija nespalvota, nematyti, 
kad skautiškai parištas kaklaraištis - 
raudonas. Visi atrodo rimti, gal truputi 
išsigandę. Nuotrauka dėmesį atkreipė 
todėl, kad fotografuota būtent Aivar 
Aalto bibliotekos skaitytojų salėje, at
rodo, netoli tos vietos, kur dabar yra 
„Ateizmo“ skyriaus knygos.

Nesunku įsivaizduoti, jog šiems iš 
nepriteklių kamuojamos sovietijos at
vykusioms vaikams daug kas Viipuri 
mieste, ypač jo pilnose krautuvėse, pa
liko neišdildomą įspūdį. Ne tik jiems 
netoli nuo Leningrado esantis Viipu
ri buvo blogas pavyzdys, kurį reikėjo 
naikinti. Perkėlus sieną apie 100 km 
toliau, informaciją buvo galima var
žyti efektyviau, o Vyborgu tapęs Vii
puri leningradiečių jau nestebina. Dėl 
to, o ne dėl žemės buvo paaukota apie 
300000 jaunų vyrų. Rusams priedinės 
žemės nereikėjo ir nereikia. Šiuo metu 
ten buvę suomių kaimai ir viensėdžiai 
išnykę, bažnytėlės nugriautos, kapinės 
sunaikintos. Išskyrus Vyborgo miestą, 
Karelijos kraštas iš esmės tuščias. Kaip, 
beje, ir beveik visa Rusijos šiaurė.

**********

Norint pateikti vientisą vaizdą šia
me taške reikėtų baigti. Problema, kad 
vaizdas vis dėlto ne vientisas. Sienos 
šiais laikais nebe tai, kas jos buvo, tai 
akivaizdu ir atvykus į tokį pilką Rusijos 
provincijos miestą kaip Vyborgas. In
formacija sklinda, o Rusija, jos veikia
ma, nuviliančiai lėtai, bet keičiasi. Išei
tų, kovota be reikalo. Šita mintis mane 
persekiojo, kai žvalgiaus po apsnigtą, 
gyventojų apleistą Karelijos ruožą, kurį 
kadaise kirto Manerheimo linija.

10 2006 m. balandžio mėn. / nr. 4 (379)

10



Neabejotinas visų save gerbiančių 
kino festivalių favoritas yra Pietų 
Korėjos režisierius Kim Ki-dukas. 
Išgarsėjęs skandalingais ir žiauriais 
kūriniais: „Sala“, „Blogas vaikinas“, 
„Nežinomas adresas“ bei jokio 
institucinio išsilavinimo neturintis 
kinematografininkas 2003 m. nu
stebino pasaulio publiką sukurda
mas pačiam sau nebūdingą poetinę 
juostą „Pavasaris, vasara, ruduo, 
žiema ... ir pavasaris“. Nors kritikai 
priekaištavo, jog budizmas šiame 
filme pristatomas pernelyg naiviai 
ir supaprastintai, tačiau realistiškas 
gamtos reiškinių ir žmogaus am
žiaus tarpsnių sugretinimas užkirto 
kelią nesėkmei. 2004 m. Kim laimi 
geriausio režisieriaus prizą tarptau
tiniame Berlyno kino festivalyje su 
filmu „Samarietė“; tais pačiais me
tais Venecijoje pristato savo naujau
sią dramą „Tušti namai“, ir tarptau
tinė kritikų federacija galop „sudeda 
ginklus“, pripažindama neabejotiną 
nenuilstančio kūrėjo talentą. Savo 
12-ąja juosta „Lankas“ Kim atveda 
budizmą į grynos mistikos karalystę, 
pasaulį, kuriame Zen įgauna tam tik
rą kinematografinę formą bei raišką. 
Režisieriaus gebėjimas naudoti ri
tualines priemones kine padeda su
kurti keistą, užburiančią atmosferą. 
Senas vyras ir jauna mergaitė gyvena 
atviroje jūroje dreifuojančiame laive; 
jie meistriškai šaudo iš lanko ar juo 
buria atvykstančių žvejų ateitį. Tai, 
kas vyksta, nereikalauja dialogų ir 
suteikia filmui žavesio, nors giles
nio turinio čia tarsi ir nėra. 60-me- 
tis vyras pirmuose kadruose iškyla 
kaip merginos tėvo figūra - žmogus, 
vertas jos pasitikėjimo ir pagarbos, 
tačiau ilgainiui susirūpinusio „gim
dytojo“ vaidmuo darosi apgaulin
gas, mat senukas planuoja vestuves. 
Kruopščiai rezgama utopija griūva 
pasirodžius jaunuoliui, kuris ryžtasi 
grąžinti laive įkalintą ir iš tėvų pa
grobtą nepilnametę atgal į normalų 
gyvenimą. Lankas tampa svarbiu fil
mo įvaizdžiu - jis yra ginklas, nau
dojamas gynybai, o kartu ir dvasinių 
patirčių priemonė, kuri, deja, gali 
būti brutualiai iškraipyta.

Savo unikaliomis įžvalgomis į ar
chainį, civilizacijos mažai tepaliestą 
nomadų gyvenimą garsėja Mongo
lijoje gimusi ir Miuncheno kino ins
titute studijavusi režisierė Byamba- 
suren Davaa. Naujausias jos kūrinys 
„Geltonojo šuns uola“ yra vertina
mas tiek Azijoje, tiek Europoje, tiek 
visko mačiusioje Amerikoje. Rem
damasi senosiomis mongolų tautos 
tradicijomis, sakmėmis, gyvenimo 
išmintimi, Byambasuren Davaa pri
stato tinkamą alternatyvą dirbtinei 
TV realybei. Jos filmų kalba išsidės
to kažkur tarp vaidybinio bei doku
mentinio kino ir išvengia bet kokių 
kategorizavimo formų. Kamera Da
vaa rodo realų paprastų žmonių gy
venimą bekraštėje stepėje, kurioje 
įprastus XXI a. dangoraižius keičia

„Kino pavasaris'06" - 
tarp utopijos ir alternatyvos
Auksė Kancerevičiūtė

■ Kovo 23 - balandžio 6 dienomis vykęs tarptautinis filmų festivalis 
„Kino pavasaris“ prikaustė ne vieno sinefilo dėmesį. Penkiasdešimt programos 
filmų, pasak organizatorių, atrinktų po peržiūrų Berlyno, Kanų, Venecijos 
ir Sen Sebastiano kino festivaliuose, intrigavo jei ne temų įvairove, tai plačia 
geografija - nuo Europos iki Amerikos, Azijos ar net Okeanijos kinematografo 
darbų. Globalizacija, politiniai kontekstai, žmogiškumo paieškos ir filosofinės 
įžvalgos - jos pastaraisiais metais aktualios tiek vaidybiniame, tiek dokumenti
niame kine, savo kokybe sudarančiame tam tikrų atsvarų Holivudo kiekybei.

medžiaginės jurtos, o profesionalius 
aktorius - paprasti žmonės. Ji nieko 
neromantizuoja savo filme, nepra
deda melstis panašaus pobūdžio kū
rinius darkančiam etnokičui, tačiau 
nuosekliai ir atidžiai dokumentuoja 
mongolų visuomenę kaitos proce
suose. „Norėjau užfiksuoti tradicinę 
nomadų kultūrą, kol ji dar neišnyko 
modernizacijos plėtroje. Nesmerkiu 
civilizacijos vystymosi. Sena ir nauja 
neišvengiamai sąveikauja, tačiau ne
derėtų pamiršti tautos savivokos pa
grindų, padedančių gyventi ramiai ir 
tolygiai“, - sako režisierė Byambasu
ren Davaa.

Specialiai provokuoti ar piktintis 
pasaulio neteisybe nesistengiama ir 
patyrusio austrų dokumentininko 
M.Glawoggerio juostoje „Dirban
čiojo mirtis“. Tačiau kaskart susi
duriant su daugybe manipuliatyvių 
filmų padidėja jautrumas tiems, ku
rie paprasčiausiai rodo, akivaizdžiai 
nieko nekomentuodami. Vaizdai 
sugeba kalbėti patys, ir to visiškai 
pakanka. Penkių dalių dokumenti
nėje dramoje matome darbininkus, 
apie kurių egzistavimą dažniausiai 
nieko nežinome. Jie rizikuoja savo 
gyvybe vien tam, kad kažkaip su
durtų galą su galu, o jų sunkiu dar
bu laikosi ištisa sistema, kuri mai
tina ir gina mus. Filme nesiekiama 
demaskuoti socialinės nelygybės, 
režisieriaus užduotis - paprastai ir 
neskausmingai ištraukti paslėptas 
esmes į paviršių, į mūsų regos lau
ką. Pats Glawoggeris yra sakęs, jog 
jį įkvėpė „herojiško darbininko“ 
koncepcija - simbolio, kuris buvo 
toks svarbus praėjusiame amžiuje, 
ypač komunistinėse valstybėse. Ta
čiau kilnus, nesavanaudiškas dar
bas šiandien gali būti suvokiamas 
kaip paprasčiausias būdas išlikti 
aukštų technologijų pasaulyje. Ne
legalūs kalnakasiai Ukrainoje, lai
vų išmontuotojai Pakistane, galvijų 
skerdikai Nigerijoje, sieros rinkėjai 
Indonezijoje ir galiausiai Kinijos 
plieno liejimo gamykloje dirbantys 
žmonės aukojasi ir atlieka sunkias 
ir pavojingas užduotis kaip duoklę 
šią veiklą pradėjusiems protėviams. 
Viskas rodoma be jokio patoso. Pa

prasčiausiai fiksuojama darbinin
kų kasdienybė, kurioje kamera yra 
dabartis, nors ji nieko neprimeta 
ir nekeičia. Žmogaus orumas šiuo 
atveju yra vienintelis matas, pajė
gus atsverti klaikiausias gyvenimo 
sąlygas.

Asketiškame, tikrais biografiniais 
faktais pagrįstame vaidybiniame fil
me „Capote“ režisierius B. Milleris 
drąsiai pasakoja istoriją apie garsaus 
rašytojo Trumano Capotės labai as
menišką tragediją. 1959 m. Capote 
perskaitė pranešimą apie Kanzaso 
valstijoje žiauriai iššaudytą šeimą. Jis 
nusprendė parašyti straipsnį laikraš
čiui „The New Yorker“ apie brutua- 
lius Clutterių šeimos žudikus: Perry 
Smitą ir Richardą Hickocą. Filmas at
skleidžia, kaip Capote (aktorius Phi- 
lipas Seymouras Hoffmanas) gilinasi 
į žmogžudžių psichologiją ir nepa
stebimai patenka į vieno iš jų emoci
nes pinkles. Atviri pokalbiai kalėjimo 
kameroje įkvėpė romano „Šaltakrau
jiškai“ (In Cold Blood) atsiradimą ir 
garantavo rašytojui didžiulį populia
rumą, tačiau sugriovė jį kaip asme
nybę - Capote daugiau nebegalėjo 
užbaigti nė vienos knygos. Filmo 
demonstravimas Niujorko kino festi
valyje sukėlė didžiulį rezonansą, nes 
čia gilinamasi į labai subtilius, dažnai 
maskuojamus bei slepiamus dalykus. 
Atsargiai ir lėtai Milleris koncentruo
jasi į viešo ir privataus gyvenimo san
tykį, nuosekliai perteikdamas, kaip 
nepaprastai talentingas menininkas 
susiduria su virtine problemų, mora
liai įsiskolindamas savo kūrinio sub
jektui bei ieškodamas jo didingumo, 
nusileidžia nepagrįstoms ambicijoms 
ir liguistai desperacijai. Amerikos 
kino akademijos „Oskaru“ apdova
notas aktorius P. S. Hoffmanas meis
triškai imituoja Capotės mergaitiškas 
manieras, keistą kikenimą, nerangią 
eiseną. Pasak aktoriaus, tai buvo cha
rakteris, kurio natūralus būvis labai 
artimas karikatūrai, o menkiausias 
netikslumas galėjo virsti grotesku. 
Pats filmas reikalavo spektaklio spe
cifikos, peržengiančios įprastas kine
matografo galimybes.

Skaudžias gyvenimo pamokas 
hipnotizuoj ančioj e dokumentinėj e

_____________________ KINAS Į j

juostoje „Žmogus-grizlis“ nagri
nėja ir žinomas vokiečių režisierius 
Werneris Herzogas.

JAV kritikų pripažintame viena
me geriausių visų laikų dokumen
tiniame filme Hercogas gilinasi ne 
vien į laukinės gamtos paslaptis, 
bet taip pat ir į žmogaus prigimties 
neaiškius momentus. Dramos he
rojus - ekscentriškas gamtininkas 
Timothy Treadwelas, kuris po bevil
tiškų bandymų tapti žvaigžde 1980- 
aisiais atrado save bendraudamas su 
grizliais Katmai nacionaliniame par
ke Aliaskoje.

Aistringas pačių nuožmiausių 
lokių gynėjas teigė, kad jų dėka jis 
paliko gyvenimą su narkotikais, 
skandalais bei girtuoklystėmis ir 
tapo žinomu žmogumi. Treadwelas 
praleido tarp grizlių trylika vasarų 
ir filmavo savo nuotykius paskuti
niuosius penkis sezonus. 2003 spa
lį jis dar kartą liko vienas kartu su 
savo mergina Amie Huguenard. Po 
keleto dienų abu buvo rasti sudras
kyti. Po šios siaubingos mirties tapo 
aišku, kad Treadwelo gyvenime 
buvo tiek daug prasimanymų, kad 
sveiko proto žmogui tai sunku su
vokti. Vietinių Aliaskos gyventojų 
manymu, jis peržengė pačios gam
tos nubrėžtą ribą, kurią visi gerbė 
ir nepažeidinėjo tūkstančius metų. 
Laukinės gamtos ekspertai teigia, 
kad atmetęs natūralų lokių baimės 
jausmą, kurį jie jaučia žmogui, ir 
apibūdinęs juos kaip „gauruotus 
kompanionus“, Treadwelas daugiau 
pakenkė nei pagelbėjo. Kartu jis 
melavo apie savo biografijos faktus, 
išsilavinimą net savo artimiausiems 
draugams, tvirtindamas, j og yra aus
tralas, kada buvo aišku, jog jis kilęs 
iš viduriniosios klasės amerikiečių 
šeimos. W. Herzogas, norėdamas 
perteikti visapusišką informaciją, 
kalbina Treadwelo tėvus, draugus, 
kolegas, taip pat gamtosaugininkus, 
kurių nuomonės apie Treadwelą yra 
tokios pat įvairios kaip ir Aliaskos 
ekstremalus peizažas. Taip pat re
žisierius naudoja paties Treadwelo 
filmuotus stulbinamus dokumenti
nius kadrus, savotiškai tapydamas 
kompleksuoto, tačiau dėmesį pri
kaustančio asmens portretą, ku
ris maniakiškai siekia susilieti su 
gamta.

Garsiausi šio sezono filmai, ro
dyti tarptautiniame filmų festivalyje 
„Kino pavasaris“, atsigręžia į retai 
pastebimą, o kartais ir sąmonin
gai slepiamą žmogiškojo gyvenimo 
pusę, kuri dažnai pradingsta garsių 
reklaminių antraščių bei televizinių 
naujienų sraute. Tad kelios valandos 
kitokių vizualinių patirčių gali ne tik 
nustebinti, bet ir sugluminti. Tačiau 
dėl to turbūt ir reikalingi festivaliai, 
nes kino platintojai labiau domisi 
reitingais nei kontroversiškais kine
matografo darbais.

akiračiai
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Loretai nuo Ričardo: 
įspūdžiai iš apleisto Kauno senamiesčio
2006 m. sausio 14 d. - 2006 m. kovo 28 d., Kaunas Vilma Akmenytė, Rasa Varsackytė
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„Loreta!
sveikinu su Naujaisiais ir linkiu daug laimės, 

džiaugsmo ir meilės, kurios taip mažai yra šiam 
pasauly.

1994X1129
Buvęs toks ligonis Ričardas.“
Kas tai - tvarkingas pasivaikščiojimas mieste? 

Tikriausiai einame pagrindinėmis gatvėmis, gal
būt pasukame į apšviestą šalutinę, nusistebime, 
kodėl miesto valdžia nesirūpina griūvančių pa
statų remontu ir ramiai grįžtame namo. Kažin ar 
po tokio pasivaikščiojimo kyla mintis - o koks ten 
griūvantis pastatas stovi A. Jakšto gatvėj, o kodėl 
Gedimino gatvės namo langai užkalti, ir apskri
tai, kas dedasi Laisvės alėjos kiemuose? Miestas, 
kuris gali tiek daug papasakoti, paprasčiausiai 
tyli. Užtat žavesio teikia pats pasivaikščiojimas, 
kai eini tamsiomis, duobėtomis, vingiuotomis 
senamiesčio gatvelėmis, užsuki į visus pasitaikiu
sius kiemus ir dairais, kaip įsmukti į negyvenamą 
namą. Tai žavi potyrių impulsyvumu, netikėtu
mu ir atradimo džiaugsmu. O atradinėti yra ką: 
vaizdą, jausmą, praeitį ir, žinoma, dabartį. Turbūt 
daugelis žmonių miestą pavadintų atšiauriu, pil
ku, niūriu, nuasmenintu dariniu ar chaoso, ne
rimo, karčios kasdienybės ir nuolatinio judėjimo 
simboliu. Tačiau galbūt pernelyg skubėdami mes 
neįsižiūrime, neįsiklausome į aplinką, per didelį 
bėgimą matydami tik besikeičiančius mažne ne
gyvus vaizdus, nebylų miestą ir apsiblaususias, 
pilkas, nieko nesakančias jo akis - pastatus.

Santaka, Kauno pilis - tai viena mėgstamiau
sių pasivaikščiojimo vietų Kaune. Daugumai pa
sirinkusiųjų šį pasivaikščiojimo maršrutą tenka 
praeiti pro stovintį greta pilies apleistą trijų aukš
tų pastatą, kuris glumina niūrumu, bet masina 
nuspėjamomis koridorių perspektyvomis. Tai 
buvusi Kauno žydų ligoninė, sovietmečiu vadinta 
Antrąja senamiesčio ligonine, dabar bjaurumo es
tetikos mėgėjų oazė ir visokiausių benamių „bez 
opredelionavo mesta žitelstva“ (taip šifruojamas 
garsusis epitetas „bomž“) namai. Turintieji ryšį 
su šiuo neužmirštamai užmirštu pastatu vis pa
siklausia „o kas ten dabar yra?“, nes neįtikėtina, 
kad ten buvotum šiaip... dėl vaizdo. O klausia tie, 
kuriems yra tekę atlikti studentišką praktiką šioje 
ligoninėje, tiems, kurie lankė sunkiai sergančius 
savo artimuosius arba tie, kurie gimė šiame pa
state. Sakytumei - sentimentai, bet nuo jų nepa
bėgsi ir be jų neišsiversi, ir jie padeda reanimuoti 
tokius priešmirtinės būsenos pastatus.

Įdomu stebėti, kaip keičiasi tas pats pastatas, 
kaip jis atrodo šviesoje ir tamsoje. Pastatą ap
žiūrėjome bent keletą kartų ir kaskart ten užsuk
davome visiškai atsitiktinai, vedamos tyrinėtojo 
smalsumo. Žydų ligoninę teko matyti ir vėlų va
karą, ir dieną. Iš pradžių vakarą. Kodėl? Gal kad 
vakare įeiti drąsiau, nes tada daugelis bijo. O gal 
kad vakaras yra ne tik paslaptingesnis, bet ir nuo
širdesnis, visada savo jaukumu ir ramybe tinka
mesnis atviram pokalbiui. Tik šįkart ne žvakių, o 
prožektorių šviesoje. Tiesa, tamsoje daug ko ne
pamatėme, daug kas taip ir liko nežinioje. Tamsa 
nešokiruoja pastato nuogumu, paslepia destruk
cijos ženklus, apsaugo nuo šoko, kuris ištinka at

ėjus dieną. Jei pirmiau būtume atėję dieną, tik
riausiai nebebūtume išdrįsę ateiti tamsų vakarą.

Vėsokas sausio vakaras. 17.45 vai. likus dviem 
dienoms iki rekordinio atšalimo -30°. Gatvelė pa
lei Kauno kunigų seminariją. Tamsu. Priešingoj 
pusėj šiek tiek praverti vartai į buvusios ligoninės 
kiemą. Ir kaip čia nepasinaudosi tokia galimy
be, bauginančia, bet vis dėlto galimybe įsmukti į 
„negyvo“ namo kiemą. Praviri vartai masina už
eiti, o užėjus pajunti, lyg iš miesto būtum įėjus į 
kitą realybę, lyg būtum sugrįžus arba nukeliavus 
į anuos laikus, kai pastatas buvo „gyvas“, o dabar 
likę tik liūdni apdulkėję langai ir dvejos durys 
bei naujesnis jau sovietmečiu statytas priestatas, 
apkaltas rausvu šiferiu, kaip buvo įprasta tiems 
laikams. Prožektoriai pro apdulkėjusius langų 
stiklus blausiai apšviečia vidaus patalpas. Labai 
norėtųsi įeiti į ligoninę, įeiti į palatą, kurios nu
merį gali tik numanyti, bet... tik aukščiau juoduo
ja praviras langas. O mes žmonės padorūs, per 
langus be ypatingos priežasties nelaipiojam, pir
menybę teikiame durims ir laiptams. Galiausiai 
prieš mus priešpaskutinė viltis patekti į pastatą 
neįprastai įprastu būdu: paskutinės nepatikrintos 
durys ir keturi laipteliai iki jų rankenos. Ir štai, 
lengvai spūstelėjus rankeną, jos tyliai atsivėrė ir 
mes įėjome į buvusios ligoninės laiptinę. Ir nu
stebome, kad į pastatą, kurį slapčiausiuose pla
nuose tikėjomės šturmuoti virvėmis, kopėčiomis 
ar kitokiais alternatyviais akrobatiniais triukais, 
matytais kine ir, atrodo, taip lengvai pritaikomais 
realybėje, kai netikėtai atsivėrusios durys mus 
pasitiko taip pat svetingai, kaip filme „Adamsų 
šeimynėlė“. Gal ir ne itin mandagu štai taip pa
prastai, nelauktai, neįspėjus užeiti į svetimus 
namus, į kažkieno gyvenimus. Paradoksalu, bet 
tie apleisti miesto namai tebeturi savus šeiminin
kus - ir tikrieji šeimininkai yra ne miesto savival
dybė ar kokia organizacija, o čia besiglaudžiantys 
benamiai.

Taigi kaip atrodo „negyvojo“ pastato viduriai, 
kur yra širdis, plaučiai, o kur kepenys, inkstai ir 
visas virškinamasis traktas? Tuščia laiptinė, prie
šais durys, pro kurias matyti langas į gatvę. At
siduri prieš trigubą pasirinkimą kaip pasakoje: 
suksi į dešinę - protingu tapsi, į kairę - turtingu, 
o lipdamas laiptais į viršų - laimingu. Taip prasi
deda ekspedicija į apleistąją ligoninę. Deja, čia ne 
pasaka, tad greitai susidūrėme su daug proziškes
ne realybe. Šiek tiek baugu, ar nesutiksim vietinių 
gyventojų, kurių gyvenimo pėdsakai matomi jau 
pirmosiose palatose, - tai ant žemės suversti čiu
žiniai, iš spintų sustatytos atitvaros, dvelkiančios 
niaurumu ir priekaištaujančios visuomenei dėl 
neatidumo. Tarsi gyvas priekaištas, „mes gyvena
me čia, o kur gyvenate jūs?“ Apima keistas jaus
mas, lyg vaikščiotum po kažkieno namus, kurie 
iš esmės niekieno, bet pažymėti privatumo žen
klais, akivaizdžiausiai pasirodančiais dieną: skur
di patalynė ant lovos, aptriušęs fotelis svajingai 
pastatytas prie lango, stalas su sena maisto tara, 
netgi guminės šlepetės, gal ir nevykusiai mėgi
nančios imituoti jaukumą, lyg ką tik pabudęs 
savininkas būtų nuėjęs į dušą. Žmonės, kuriuos

Nukelta į 15 psl.
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Knygos šalia lovos
■ Tęsiame „Akiračių“projektą apie skaitytas ir skaitinėtas knygas. Tai nebus „tikrosios“ knygų recenzijos, greičiau 
knygų iš po/šalia lovos skaitytojų mintys, įspūdžiai, kilę skaitant tas knygas. Šį kartą - apie knygas, esančias šalia 
Kazio Almeno lovos.

Mano knygos šalia lovos. Po lova pa
kišti nėra kur, tenka kraut ant staliuko. 
Jis nedidelis, po tam tikro laiko susi
daro nepatogi krūva. Tenka atrinkti ir 
toms, kurias, žinaii, jau nebeperskai- 
tysiu, rasti vietą lentynoje, kam nors 
padovanoti, o tas, kurių ir dovanoti 
nesinori, tiesiog išmesti.

Išmesti knygą (kaip ir suaižėjusią 
duoną) man gaila. Suprantu, vartoto
jiškoje visuomenėje tai senamadiškas 
požiūris, bet vis tiek norėtųsi tą proble
mą sušvelninti. Natūralus priešnuodis 
pirkti netinkamas knygas yra recenzi
jos. Deja, recenzijų stoka bei neobjek
tyvumas jau tapo ne ką mažiau aprau
dota problema nei patriotizmo stoka. 
Nekaltinu recenzentų, tai nedėkingas 
darbas, po daugelio Lietuvoje praleis
tų metų pradedu šiek tiek orientuotis, 
naujai pirktų knygų išmesti tenka ma
žiau, bet vis dėlto tenka.

Kaip jau pas mus priimta, pristatau 
problemą, bet jos sprendimo nesiūlau. 
Idealaus sprendimo, be abejo, nėra, 
manau, padėtų bent apytikrė redakto
rių įvesta klasifikacija. Sakykime, štai 
knyga su siužetu, čia be, čia autoriaus 
apmąstymai apie pasaulio nedorybes, 
čia jo nuosavų kančių aprašymai, šito
je knygoje rašoma senamadiškai (baig
tiniais sakiniais), o šioje - moderniai, 
kas antrame puslapyje keikiantis. Man 
tokia klasifikaciją būtų naudinga, nes 
kad ir kiek jos būtų genialiai parašy
tos, kokia metaforiška bei naujoviška 
jų kalba, manęs knygos apie autoriaus 
savijautą nedomina. Tuo neteigiu, kad 
tokių knygų nereikia. Jų netrūksta, 
tad, matyt, reikia. Tvarkoj. Rašykit, 
pirkit, skaitykit. Tik norėčiau prieš 
pirkdamas turėti galimybę tokias kny
gas identifikuoti.

Šį įvadėlį pateikiu ne tam, kad afi
šuočiau savo pomėgius, o apibūdin
damas kriterijus, pagal kuriuos ant 
staliuko prie mano lovos atsiranda 
knygos, kodėl kitos ant mano staliuko 
neatsiranda, o jei, man suklydus, ten 
patenka, pavartytos sulaukia knygos 
neverto likimo.

Kaip ir dauguma, aš knygas skai
tau todėl, kad man „įdomu“. Kabutės 
pabrėžia, jog sąvoka „įdomu“ - ne
vienareikšmė. Yra knygų, kurių esmę 
nulemia jose pateikiama informacija. 
Puiku, jei jos parašytos sklandžiai, ta
čiau tai ne pagrindinis kriterijus. Yra 
knygos, kurios skaitomos dėl malonu
mo. Jos privalo būt parašytos sklan
džiai, o „malonumo“ nebandysiu api
būdinti. Kiekvienam pagal skonį.

Pradėsiu nuo knygų, perskaitytų dėl 
malonumo. Taip jau atsitiko, kad per 
pastarąjį mėnesį perskaičiau du detek
tyvinius romanus: Birutės Mackonytės 
„Atverstą kortą“ (2005) ir Dorothy 
Sayers „Clouds ofWitness“ (1927). De
tektyvas yra vienas patikimiausių pasi
skaitymo žanrų. Jei jis kompetentingai 
parašytas, žanro reikalavimai užtikrina 

kad bus intriga, bus bent keletas veikė
jų, kuriuos aplinkybės privers spręsti 
rimtas problemas. Bus rašoma apie 
svarbius dalykus, apie tai, kas gali pri
vesti prie sunkaus nusikaltimo, kaip 
pinigai uždirbami bei pradirbami, apie 
teisinę sistemą. Veiksmo kontekste at
sispindės aprašomojo laikotarpio bei 
vietos visuomenės gyvensena. Kadan
gi detektyvinė intriga dažniausiai su
sikoncentruoja į nedidelį laikotarpį, 
padoriai parašytas detektyvas yra sa
votiška istorinio tarpsnio ir vietos nuo
trauka.

Abu perskaityti detektyvai atitinka 
išvardintus kriterijus. Pradėkime su 
Sayers. Tai klasikinė anglų detektyvų 
rašytoja. Ji platesniu planu pristato 
tarpukario Britanijos visuomenę negu 
garsesnė Agatha Christie, kuri daugiau 
dėmesio skiria mįslei užminti bei iš
painioti. Jos intrigos ne tokios painios, 
bet užtat labiau gyvenimiškos. Sayers 
ypač žaviai kuria dialogus, jais perduo
da klasinius ir regioninius skirtumus, 
todėl ji sunkiai verčiama. Ji kruopščiai 
atkuria tuometinės visuomenės, ypač 
jos aukštesniojo sluoksnio aplinką, pa
pročius ir silpnybes. Daro tai su lengva 
ironija, jos romanuose pasitaiko dau
giau nesusipratimų negu tragedijų. Jei 
reikia kritikos, tai ji kartais taip susiža
vi savo dialogų meistriškumu, kad jos 
veikėjai pasidaro per daug plepūs. Bet 
jie plepa įdomiai, tad jos romanai sma
gus pasiskaitymas be protą ar jausmus 
varginančio giluminio užtaiso.

Tuo galėčiau apibūdinimą baigti, 
bet štai, nors nemanau, kad Sayers to 
sąmoningai siekė, šitame romane at
sirado epizodas, kuris turėjo istorinį 
atgarsį. Viena iš veikėjų - jauna aris
tokratė, kuri susižavi „revoliucija“. Tuo 
metu tai nebuvo išimtis. Po Pirmojo 
pasaulinio karo komunistinės partijos 
bei judėjimai egzistavo visose visuo
menėse. Sayers aprašomu laikotarpiu 
Stalinas pradėjo naikinti menševikus, 
šis konfliktas persimetė į komunistų 
partijas vakaruose. Su Maskvos para
ma laimėjusios bolševikines frakcijos 
darėsi vis radikalesnės. Tam radika
liam sparnui knygoje atstovauja iš vi
dutinių sluoksnių kilęs agitatorius, ku
ris įsimyli minėtą aristokratę. Sayers 
šiuos santykius pristato su gera doze 
ironijos, dalis veiksmo, pavyzdžiui, 
vyksta tuo metu Londone gal išties 
buvusiame „Soviet club“. Smagu skai
tyti, ypač kai ironizuojami bolševikai, 
tačiau smagumas kiek išblėsta, kai su
voki, jog „revoliucijos“ sužavėti Bri
tanijos visuomenės nariai, tokie kaip 
Klausas Fuchsas ir kai kurie kiti, išda
vė kertines atomines paslaptis Sovietų 
Sąjungai ir padėjo Stalinui sulaužyti 
JAV atominio ginklo monopolį. Tai 
turėjo lemtingų padarinių. Pramogai 
skirtas romanas padeda suprasti, kaip 
tai galėjo atsitikti. Sayers įžvalgi rašy
toja, jos požiūris atspindi tuometinės 

Britanijos visuomenės nuotaikas. Jos 
nuomone, „bolševikai“’ nebuvo rimta 
grėsmė, iš jų derėjo šaipyti. Beje, An
glijos istoriniame kontekste tai teisin
gas įvertinimas, bet būtent ši nuotaika 
padėjo daliai kompartijos narių prasi
skverbti iki pat Atominių laboratorijų 
centro.

Ne dėl tokios įžvalgos paėmiau 
skaityti Sayers knygą, bet šis pavyzdys 
parodo, kad kompetentingai parašytas 
detektyvinis romanas išties atspindi 
laikotarpį. Abejoju, ar kažką panašaus 
galėtumei rasti tuo metu taip pat rašy
tuose avangardiniuose, introspekty- 
viuose, ezoteriniuose ar kitokio tipo 
romanuose.

. Tas „istorinio laikotarpio“ atspin
dėjimas taikytinas ir B. Mackonytės 
„Atverstai kortai“. Veiksmas vyksta 
konkrečiu laiku ir konkrečioje vietoje, 
būtent apie 1997-uosius metus Vilniu
je bei jo aplinkoje. Romane atsispindi 
tuometinės, kol kas mažai pasikeitu
sios aktualijos, tokios kaip žemės grą
žinimo sunkumai, kontrabanda per 
sieną su Gudiją, smulkių įmonių veik
la, grumtynės dėl vadovo kėdės, net 
bajorystės atstatymo problemos. Kai 
kurie veikėjai - iš kriminalinio pasau
lio, tačiau jie nedominuoja, dauguma 
veikėjų yra, kaip sakytume, „norma
lūs“ žmonės su normaliom, mums pa
žįstamom problemom. Vilniaus kraš
tas nėra tik veiksmo arena, jis romane 
dalyvauja su savo sudėtinga istorija. 
Viena iš šalutinių intrigos gijų nusi
driekia į tolimą senovę. Apibendrinus, 
„Atversta korta“ įdomus, profesiona
liai parašytas detektyvinis romanas. 
Tai daugiaplanė knyga, kurioje nar
pliojama ne viena, bet kelios iš dalies 
susijusios problemos. Mano susido
mėjimą ja didino ir tai, jog veiksmas 
vyksta pažįstamoje vietoje ir laike. Pa
naudojus analogija su Sayers romanu, 
manau, kad jei kas po 80 metų norės 
paskaityti įdomią knygą ir sužinoti, 
kaip vyko gyvenimas šiuometinėje 
Lietuvoje, Mackonytės detektyvai bus 
patikimesnis šaltinis negu dauguma 
dabar rašomų prozos knygų.

Kitų dviejų perskaitytų knygų 
„įdomumas“ susijęs su mano susido
mėjimu kaimyninių kraštų istorija. 
Vykau į nuo Suomijos atplėštą Viipuri 
(Vyborg) miestą apžiūrėti Manner- 
heimo sutvirtinimų likučių, tad užsi
sakiau 1991-aisiais pirmą kartą išleista 
„A Frozen Hell. The Russo-Finnish 
Winter War of 1939 - 40“, autorius W. 
R. Trotter. Pastebėkite, Trotter tą karą 
vadina ne „Soviet - Finnish“, bet „Rus
so-Finnish War“. Pedantiški istorikai 
gali prieštarauti, bet istorine prasme 
jis teisus. „Soviet“ tebuvo semantinė 
uždanga, kuria pasinaudodama Ru
sija atplėšė didelę teritoriją, įskaitant 
tuo metu antrą dydžiu Suomijos mies
tą. Šis šiuo metu visiškai rusifikuotas 
kraštas Sovietijai kainavo stulbinan

čiai daug, už Rusijos užgrobtą žemę 
ten krito tūkstančiai jaunų vyrų iš Uk
rainos, Kazachstano ir kitų prijungtų 
kraštų. Nuostoliai buvo didesni negu 
tie, kurios patyrė tuometinis sąjungi
ninkas Hitleris, nugalėdamas Prancū
ziją. Suomijos vertinimu, apie 250-300 
tūkstančių. Tarybiniais metais apie šį 
karą buvo draudžiama užsiminti, ir 
dabar (tikrinau didžiuosiuose Peter
burgo knygynuose) rusų kalba apie jį 
nieko neradau. O žinoti reikia, ypač 
tiems (tokių Lietuvoje užtikau), ku
rie dėl sovietinės propagandos įtakos 
vis dar galvoja, jog II pasaulinis karas 
prasidėjo 41-aisiais. Tai pastaba temos 
ieškantiems Lietuvos istorikams. Apie 
šią kertinę, mūsų regionui svarbią II 
pasaulinio karo fazę lietuvių kalba nie
ko neturime.

Trotter knygą įsigijau, perskaitęs 
kompetentingą recenziją, tad žinojau, 
ką gaunu, ir nenusivyliau. Tema pri
statyta išsamiai, parašyta sklandžiai. 
Antrą, tam tikru kampu susijusios 
tematikos knygą įsigijau jai tik išėjus, 
tai R. Lopatos „Įkaito anatomija: Ka
liningrado jubiliejaus byla“ (2006). 
Per daug nesitikėjau, maniau, kad tai 
bus politologinio žargono pasūdytų 
straipsnių rinkinys. Buvau maloniai 
nustebintas. Pasirodo, tai vientisas, net 
tam tikrą intrigą išlaikantis aprašymas 
sudėtingų procesų Maskvoje ir Kali
ningrade, kurie ir lėmė Karaliaučiaus 
įkūrimo 750-mečio šventimą. Jubilie
jus švęstas ne tik grandioziškai, bet ir 
paradoksaliai. Pavyzdžiui, visur ka
bėjo plakatai „750 Let Kaliningrada“, 
o ta proga atstatytuose karališkuose 
vartuose atstatyta ir Otokaro II statu
la, kurio garbei prieš 750 metų ši vieta 
pavadinta „Koenigsberg“.

Sakoma, Rusijos protu nesuprasi. 
Gal ir taip, bet bandyti reikia. Lopatos 
knyga geras to bandymo pavyzdys. Ji 
parodo, jog šalia mūsų, sename isto
riniame krašte vystosi naujas etnosas 
su dar nesuformuota tapatybe. Lopa
ta šito aiškiai neteigia, kaip atsakingas 
politologas, privalo būti ir diplomatas. 
Bet aš pasakysiu. Šis rusakalbis etnosas 
eventualiai sukurs savo valstybę. Vals
tybė bus rusakalbė, bet jos gyventojai 
bus tiek pat „rusai“, kaip kanadiečiai ar 
australai yra „anglai“.

Kita perskaityta knyga parašy
ta filosofo. Nežinau, ar esu anksčiau 
perskaitęs filosofo knygą nuo pirmo 
puslapio iki paskutinio. Ir tai per vie
ną vakarą! Tiesa, kad tų puslapių tik 
46, bet Arūną Sverdiolą galima pagirti 
ne tik už tai. Jo ką tik išėjusi „Lėkštu
tėje lėkštelė“ pateikia tiek įžvalgų, kad 
kitam filosofui jų pakaktu ir storokai 
knygai. Knygos paantraštė - „ Keli da
bartinės Lietuvos viešosios erdvės ypa
tumai“, su pavadinimu ją sieja knygoje
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KNYGOS

N. Chomsky ir kairiosios 
„gilios kritikos" stoka Lietuvoje
Gintautas Mažeikis

Leidykla „Kitos knygos“ išleido 
N. Chomsky straipsnių rinkinį Tikslai 
ir vizijos (vertė K. Pocius), kuriame 
išdėstyti kai kurie šio autoriaus pro
graminiai pareiškimai bei pateikti jo 
samprotavimų ir politinės kritikos pa
vyzdžiai. Chomsky atstovauja radika
liai kairiajai kritikai, kurios Lietuvoje 
smarkiai trūksta. Lietuvos kairieji retai 
kada pateikia drąsius programinius pa
reiškimus ar išplėtoja kapitalizmo, JAV, 
eksploatacijos formų, susvetinimo ir 
atskirties mechanizmų kritiką, be ku
rios kūrybinė, laisva žmogaus veikla 
sunkiai įsivaizduojama. Kairumo stoka 
visuomenėje visados reiškia įvairiausių 
prietarų, susijusių su tradicija, religija 
įsikerojimą, fobijų dėl asmens laisvių 
didėjimą, valdžios institucijų atitrūki
mą nuo plačiųjų visuomenės sluoksnių, 
kūrybinių iniciatyvų pakeitimą vartoji
mo problemomis. Antra, Lietuvoje li- 
bertalusis sąjūdis paprastai yra siejamas 
ne su kairiaisiais, o su dešiniojo sparno 
politinėmis partijomis, dėl ko liberalai 
netenka dalies savo argumentų ir rin
kėjų simpatijų. Priešingai, Chomsky 
aktyviai sieja marksizmą, liberalizmą ir 
jo kraštutinį sparną - libertarizmą bei 
anarchizmą į vieną kompleksinę poli
tinę visumą. Dar daugiau, jis įsitikinęs, 
kad klasikinis liberalizmas yra kairioji 
politinė srovė: „aš manau, privalau pa
sakyti, kad klasikinės liberalizmo idėjos 
iš esmės yra nuodugniai antikapitalisti- 
nės, nors vėliau jos buvo plėtojamos ne 
ta kryptimi“ (p. 23).

Chomsky yra generatyvinės grama
tikos pradininkas. Generatyvinė gra
matika nagrinėja klausimą: kokiu būdu 
žmogaus sąmonė generuoja kalbą? T.y, 
kaip mes žinome, kaip išmokstame ir 
kaip atkuriame kalbą? Šie klausimai ar
timai siejasi su kognityvine psichologija 
ir filosofija ir bando atsakyti į klausimą, 
kaip žmogaus smegenų veikla gali įgyti, 
saugoti ir išreikšti kalbinius gebėjimus. 
Svarstoma apie kalbinių samprotavimų
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dėstoma tezė, jog ta viešoji erdvė, nors 
ir įvairi, yra beveik be išimties „lėkšta“. 
Sverdiolas mėgsta vaizdžias metaforas, 
ko verta vien jo pastaba, jog internetas, 
ypačiai komentarų skyriai, nepateisi
no vilties, kad tai taps plačiai visuoti
niu diskusijų forumu, o virto „virtua
lia išvietės siena“. „Lėkštutė lėkštelė“ 
vaizdžiai pristato vartotojiškos, post- 
ideologinės, post-modernios, dalinai 
ir post-komunistinės visuomenės vie
šosios erdvės ypatybes. Mano suprati
mu, jų priskyrimas būtent Lietuvai ne
reikalingai susiaurina Sverdiolo tezių 
universalumą. Ne tik siaurina, bet šiek 
tiek ir klaidina, suponuoja viltį, jog ki
tur yra geriau. Pavyzdžiui, viena ker
tinių įžvalgų yra ta, jog vartotojiškoje

TIKSLAI IR VIZIJOS

sudarymo ir interpretacijos formalią
sias struktūras, kurių pagrindų kiekvie
nas individas mąsto sfivaip. Chomsky 
mano, kad generatyviniai kalbos princi
pai pirmiausiai pasireiškia kaip psicho- «. 
fiziologinis polinkis, imlumas kalbai, 
interpretacijai, kūrybai, gebėjimas skirti 
ir išmokti artikuliuotus garsus. Šios sa
vybės yra tiesiogiai susijusios su univer
salios gramatikos principais, kurie api
brėžia pirmines, žmogaus anatomijos 
determinuotas dispozicijas, būdingas 
kiekvienam homo sapiens. Bręsdamas 
socializacijos procese žmogus tobuli
na, plėtoja biologinius kalbos resursus, 
universalios gramatikos principus, taip 
išmokdamas konkrečią gramatiką ir 
pradėdamas rišliai kalbėti. Suvokiama 
šneka yra galima tada, kai asmuo geba 
kurti koreferentinius gramatinius ryšius 
ir linijiniu, ir struktūriniu požiūriais. 
Mąstymo produktyvumas tiesiogiai 
priklauso nuo kūrybinių asmens gebė
jimų ir drąsos spręsti. Šie esminiai žmo
gaus būčiai gebėjimai turi būti vystomi 
ir stimuliuojami visą gyvenimą, o ne tik 
vaikystėje. Čia mes ir rasime Chomskio 
kalbinių pažiūrų ir politinių įsitikinimų 
sąsajas.

Politiniu požiūriu autorius gina 
žmogaus teisę realizuoti savo kūrybi
nius gebėjimus bei laisvę pačiam spręs
ti apie pasaulio įvykius. Jis įsitikinęs, 
kad geriausiai šiai nuostatai atstovauja 

visuomenėje asmens atsakomybę, kuri 
turėtų skatinti santūrumą, keičia tezė 
„klientas visada teisus“. Kadangi jis 
teisus, tai jam viskas galima ir visos jo 
užgaidos privalo būt patenkintos. Tai 
tikrai ne Lietuvoje atsiradusi tezė. Tose 
„normaliose demokratijose“, apie ku
rias mes, dar neatsikratę romantizmo 
nuosėdų, svajojame, ši tezė turi gilesnį 
įdirbį ir veikia efektyviau.

Peržvelgęs kas jau parašyta, ma
tau, kad parašyta beveik be išimties 
teigiamai. Pasiteisinsiu, jog rašiau apie 
perskaitytas knygas. Jei pradėjus skai
tyti knyga pasirodo man neįdomi, jos 
toliau neskaitau, o tokiu atveju apie ją 
rašyti nedera. Padarysiu vieną išimtį. 
Tarsi jau numanau, kurie autoriai rašo 
„moderniai“, bet kai pasitaiko man ne- 

libertarinis socializmas bei anarchisti
nis sindikalizmas. Libertarai socialistai 
kovoja prieš priverstinio autoritarizmo 
ir politinių hierarchijų formas kritikuo
dami viešpataujančius eksploatacijos 
santykius ir valstybinę propagandą. Pa
gal savo pažiūras libertarinis socializ
mas kartais save vadina anarchistiniu 
marksizmu (atstovas G. Debordas, si- 
tuacionistai), anarchistiniu komunizmu 
(anarcho-communism) ar net socialinės 
ekologijos sąjūdžiu. Socializmo, liber- 
tarizmo bei anarchizmo dermė skatina 
mažinti valstybės ir didžiųjų korpora
cijų įtaką žmonių gyvenimui, plečiant 
žmonių teises ir nuosavybės formas (li- 
bertarizmas, anarchizmas) bei užtikri
nant bendros nuosavybės kooperuotą, 
bendruomeninį, viešą valdymą (socia
listiniai elementai).

Reikia pastebėti, kad giliai kairieji 
(far left) visuomenės kritikai, intelek
tualai neturi apibrėžto sąjūdžio ir vardo, 
todėl yra tapatinami su intelektinėmis 
tendencijomis, su vartojamo kritinio 
žodyno požymiais. Kartais giliai kairieji 
yra tapatinami su radikaliai kairiaisiais 
(hard left, radical left), t.y. su komunis
tais, maoistais, trockistais. Šiuo atveju 
daroma esminė klaida. Pavyzdžiui, nors 
libertarai socialistai radikaliai pasisako 
prieš globalizaciją, eksploataciją (o ne 
prieš privačią nuosavybę), nacionaliz
mą, prieš tradicinę visuomenę, vis dėlto 
jie, panašiai kaip ir marksistai anarchis
tai, nesiekia kurti socialistinės valstybės 
ir visur, kur tik įmanoma, kritikuoja 
komunistinius, totalitarinius, autorita
rinius režimus. Anarchistinis sindika
lizmas, kurį Chomsky taip pat popu
liarina, kviečia silpninti administracinį, 
ypač valstybinio modelio valdymą ir 
daugiau funkcijų deleguoti profesinėms 
sąjungoms, bendruomenėms, nevy
riausybinėms organizacijoms. Šiandien 
anarchistinis sindikalizmas ypatingą 
dėmesį skiria globalizacijos tinklų kri
tikai ir naujo masinio žmogaus, kurį 
produkuoja didieji prekybos centrai ir 
jų sistemos, demaskavimui.

ChomskyvadovaujasidarR. Luxem
burg suformuluotu principu: „istoriškai 
tikro revoliucinio judėjimo klaidos yra 
vaisingesnės už protingiausio Centro 
komiteto neklaidingumą“. Tuo pagrįsta 

girdėta pavardė, galiu ir suklysti. Šiuo 
atveju klaidino ir pavadinimas, būtent 
„Maskvos laikas“, autorius R. Klimas. 
Perskaičiau jos nemažai, vis ieško
jau ko nors apie Maskvą, arba bent 
apie Lietuvą tuo metu, kai ji gyveno 
„Maskvos laiku“. Nieko panašaus ne
radau. Tai kažkokie labai ištęstais sa
kiniais aprašomi asmeniniai atsimini
mai su pagraudenimais. Stulbinamai 
nuobodi knyga. Štai jos apibūdinimas 
asmens (kritiko Polonijaus), kuris gal 
ją ir perskaitė (deja, radau tik po to, kai 
knygą buvau nusipirkęs):

„Tai kūrinys, maksimaliai nutolęs 
nuo populiariosios literatūros viena
dienių banalybių, neparankus lengvo 
pasiskaitymo ieškančiam skaitytojui. 
Sunkus net literatūrologui.“

Užjaučiu literatūrologus. 

yra elitarizmo valdyme kritika, net jei 
kurį laiką, dėl patirties stokos, pilietinė 
savivalda būtų neefektyvi. NVO, pilieti
nės organizacijos vykdo viešąją politiką, 
kuri inicijuoja naujus socialinius, kultū
rinius projektus, užtikrina švelniąsias 
saugumo formas - yra geriausia pre
vencinė galimų nacionalinių, religinių, 
ekonominių konfliktų forma. Tiesa, 
Chomsky pastebi, kad šiame pilietinės 
raidos procese labai nevienareikšmišką 
rolę vaidina žiniasklaida, kartais plėto
janti „dvasingo elito“ propagandą, o ne 
skatinanti pilietinį kritiškumą. Šios pa
stabos visiškai tinka ir šiandienos Lietu
vai, kurioje labai lėtai bręsta suvokimas 
apie viešosios politikos svarbą ir kiek ji 
galėtų pakeisti administracinį valdymo 
modelį. Taip pat tik dabar lėtai prade
dama kritikuoti Lietuvos „spektaklio 
visuomenė“, kai žiniasklaida virsta vie
šųjų ryšių instrumentu.

Daugiausia kritikos Chomsky ski
ria JAV administracijai, kuri ignoruoja 
švelniąsias saugumo politikos formas, 
remiasi manipuliaciniais žiniasklaidos 
instrumentais, stimuliuoja beasmenių 
globalinių tinklų plėtrą, kartais palaiko 
antihumaniškus, eksploatacinius, auto
ritarinius rėžimus. Chomsky pastebi, 
kad JAV prezidentas, Kongresas, bijo
dami kairiųjų įtakos varžo, ignoruoja 
demokratinius procesus Lotynų Ame
rikoje, Afrikoje, Artimuosiuose Rytuo
se. Kairumo baimė, pilietinių iniciatyvų 
ribojimas užsienyje, dviveidė politika 
sąjungininkų ir likusios pasaulio vi
suomenės atžvilgiu, maksimalus dėme
singumas propagandai ir viešiesiems 
ryšiams, analitinių, kritinių faktorių ig
noravimas daro JAV politiką kai kuriais 
atvejais destruktyvią.

Chomskio samprotavimai rimti, 
argumentuoti, nors jis ir nevengia in
telektualinių eksperimentų, rizikingų 
modelių. Pavyzdžiui, plėtodamas klasi
kinius libertarizmo idealus, jis žmogaus 
gyvenimo tikslą apibūdina remdamasis 
K. Marxu, M. Bakuninu, J. S. Milliu, 
W. von Humboldtu! Nuostabą kelia ši 
liberalų, marksistų ir anarchistų der
mė. Pagaliau Humboldtas gali būti tiek 
pat laikomas ir konservatizmo atstovu, 
kadangi jam aukščiau nei valstybė yra 
tautos dvasia, o kiekvieno individo lais
vė ir autonomiški sprendimai yra gyvos 
tautos dvasios kūrybiniai raiškos bū
dai. Tačiau šis ambivalentiškumas yra 
suprantamas, juk Chomsky atstovauja 
sunkiai įmanomam deriniui: libertari- 
niam socializmui! Tokia pozicija leidžia 
autoriui remtis ne tik „giliai kairiąja“ vi
suomenės kritika, bet ir „giliai dešinio
sios“ kritikos pavyzdžiais.

Chomskio pozicija turėtų būti 
reikšminga Lietuvai, kur pilietinis 
NVO ir kitų nepelno siekiančių orga
nizacijų sąjūdis yra silpnas ir negeba 
efektyviai kontroliuoti vietos ir valsty
binės administracijos veiksmų. Daž
niausiai ši kontrolės prerogatyva yra 
gana klaidingai priskiriama vien tik ži- 
niasklaidai, kuri vis daugiau virsta vie
šųjų ryšių kovos instrumentu ir negali 
deramai atstovauti bendruomeniniams 
interesams. Nors daugeliu atvejų visuo
meninė žiniasklaida (kurios Lietuvoje 
beveik nėra) galėtų virsti forumu kom
petentingiems asmenims.
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išvijo visuomenė, bet priėmė pastatas. Ir daug 
kur kitur - koridoriuose, kambariuose - palikti 
kalnai šiukšlių - dar vienas egzistencijos požymis 
arba mėginimas kabintis į egzistenciją. Ir patvir
tinimas, kad tai, kas mums tėra jaunatviškas tyrė
jų nuotykis - kitam yra prieglobstis, sava erdvė, 
namai. Būtent tokia, bene pirmoji akin kritusi šio 
pastato tapatybė - namai. Laimė, šeimininkų tą
syk nesutikome ir nutarėme pašeimininkauti pa
čios. Taip mes apsilankėme pastato širdyje.

Žengėme toliau. Štai taip atrodo pirmas aukš
tas: palata numeris 03, 05, 06 ir buvę vaistų san
dėliukai, gydytojų kambarys, virtuvėlė. Viename 
iš jų atrandame „Herkaus Manto“ pjesės tekstą, 
kurio ištraukas galima pritaikyti ir šiandienos 
realybei: „MANTAS. Tu manai, kad aš nematau 
žmonių skurdo ir vargų?! Viską matau... Bet vie
na žinau: ne dievai pašalins gyvenimo sunkumus. 
KOLTIS. O kas pašalins be dievų malonės? MAN
TAS. Mes patys, prūsai!“ Kažin ar žmogus repe
tavęs šią pjesę galėjo įsivaizduoti, jog tie žodžiai 
nuspės pastato lemtį. Na, o paėjusios kiek toliau, 
randame padėtą ant lentynėlės prieš dešimtmetį 
rašytą, naujametinį sveikinimą „Loretai nuo Ri
čardo“ - ligoninių realybės atspindį, dvelkiantį 
šiluma ir nuoširdumu. Ten galima daug ką atras
ti: ir autobuso, troleibuso talonėlius, ir pamirštus 
butelius. Istorikai dažnai mėgsta kaišioti nosį į 
svetimus, kartais itin privačius reikalus, kuo ra
miausiai skaito netgi kažkieno laiškus, dienoraš
čius ar visiškai slaptus dokumentus - istorikai 
tarsi savotiški detektyvai bando kiek įmanoma 
išsiaiškinti visas praeities paslaptis. Vieni šių de
tektyvų skaito šaltinius, kiti - kalbasi su pastatais. 
Išties miestas ir kiekvienas jo pastatas - dėkingi 
pašnekovai, jei nebijai suodžių, šiukšlių, yrančių 
sienų, jei po ta iškreipta kauke tebematai kadaise 
šviesų pastato veidą, guvų charakterį ir čia šur
muliavusį gyvenimą. Bandantį sustoti laiką iš
judina šiokie tokie naujumo ženklai: 2003-ųjų 
metų „Kauno diena“, tušti limonado buteliukai, 
vyno buteliai... Neišdildomą įspūdį palieka kori
doriai, sąmonėje brėžiantys kreivus žemėlapius, 

o ypač nuo gatvės sklindantis apgaulingai gels
vas apšvietimas. O apsigauti yra dėl ko, nes at
rodo lyg brėkštų, bet nebežinai, ar Aukštaitijoje, 
ar Žemaitijoje, nes suabejoji - ar dabar rytas, ar 
vakaras? Nes koridorius tarsi paskęsta tekančios 
ar besileidžiančios saulės spinduliuose. Bet iš kur 
name, apsuptame kitų namų, gali matytis rytiniai 
saulės spinduliai?

Besisukančių koridorių žemėlapiu išeiname į 
kitą laiptinę. Dar vieni laiptai ir dar viena gali
mybė užlipti į antrą aukštą. Laiptų turėklai puošti 
stilizuotomis Dovydo žvaigždėmis. Antrajame 
aukšte po kojomis sugirgžda medinės grindys... 
Bet baimės nėra, nes ten dar tebekybo pamiršti, 
apdulkėję ir dar nenudaužyti šviestuvai, dar te
bėra elektros jungikliai, kurie tik primena šlovin
guosius pastato gyvybės metus. Ir durys, durys, 
durys - ištisas koridorių ir durų labirintas. Iš 
vieno koridoriaus išeiname į kitą ir tuomet su
prantame, kad jau čia lankėmės, bet va ana ten 
dar tikrai nebuvome, o prožektoriaus šviesa blau
si, ir antrojo aukšto nebespalvina gatvės šviesa, 
bet gaubia miestui įprasta pilkšva tamsa. Ir keista, 
kad gali taip ramiai vaikščioti po tamsų pastatą 
net neįjungus tos šviesos, kuri parodytų tai, ką iš
ties mėgini tik įsivaizduoti.

Įdomu, kad įžengus čia pirmą kartą, pastatas 
pakerėjo savo paslaptingumu, buvo pilnas neži
nios, įtarumo, gal net savotiškos mistikos. Tačiau 
antrą kartą ir mums, ir mūsų pašnekovui- pastatui 
jau buvo kur kas jaukiau susitikti: matyt, apleistus 
namus kaip ir žmones galima ne tik prakalbin
ti, bet ir pažinus juos - prisijaukinti, priartinti. 
Tad sugrįžusios pastatan antrą kartą, dažniausiai 
jau nebenaudojome prožektorių pasitikėdamos 
gatvės šviesa, pasikliaudamos pačiu pastatu. Bet 
negali sakyti, kad antrą kartą pastatas mažiau 
įdomus - atvirkščiai, pokalbis su juo tampa arti
mesnis, nuoširdesnis, nes visad lieka nepastebė
tų detalių, visada įsigilinęs gali pažvelgti naujai, 
daugiau pamatyti, išgirsti, suprasti. Žiūrėdamas 
į skirtingus pastato ženklus kartais jautiesi tar
si archeologas, atkasantis vis senesnius praeities 
sluoksnius. Kiekviena detalė prabyla savo kalba,

ir niūriuose apleistuose koridoriuose gali vėl pa
matyti bėgiojančias seseles, oriai vaikštančius su
sirūpinusius gydytojus, baltose palatose gulinčius 
ligonius ir prie jų palinkusius lankytojus. Gali 
girdėti skubius žingsnius, nurodymus, užuojau
tas, džiūgavimus... O kvapas dar ir dabar tebėra 
užuodžiamas: pastatas vis dar alsuoja vaistų, ste
rilizacijos priemonių ir ligos kvapais. Kai kurios 
vietos netgi atrodo taip, tarsi iš jų ką tik kažkas 
išbėgo, palikęs arbatinį, aplaidžiai išvartytus vais
tų buteliukus, atidarytas spinteles ir, žinoma, mi
nėtą naujametinį atviruką...

Ir štai besidairant pro koridoriaus langus į gat
ve pravažiuojančias mašinas, pasigirsta balsai... 
Apima nerimas - sustojam, nutylam ir klauso
mės. Galbūt mus pasiekė gatve einančiųjų pokal
bio nuotrupos... Bet balsai pernelyg aiškūs, ypač 
stovint antrame aukšte. Tai gal grįžo gyventojai 
„bez opredelionavo mesta žitelstva“? Žvilgtelėjo
me pro pravirą langą ir tamsiame ligoninės kieme 
pamatėme besiginčijančius ir į karutį radiatorius 
kraunančius du draugus-metalistus. Beveik kaip 
japoniškame haiku: pragyvenimo šaltinis ir gy
venimas apleistuose namuose, galbūt pasišildant 
ugniniu vandeniu. Stovėdama prie lango pasijun
ti tarsi įkalinta, tačiau ne pastato, o netikėtai pasi
rodžiusių radiatorių kolekcionierių. Tik trauktis 
nebėra kur, nes ekspedicija ėjo į pabaigą, o mes 
teturėjom vienintelį išėjimą, ties kuriuo nūnai 
darbavosi pastato niokotojai. Netrukus naujieji 
mūsų „pažįstami“ iškeliavo su metaliniu krovi
niu. O tuomet mes netikėtai atradome laiptų tę
sinį - viršun.

Šitie laiptai buvo kitokie, vienišesni ir be tu
rėklų. Laiptinė įrėminta didžiulio lango, o laiptai 
baigėsi mažutėlėmis durelėmis. Durelės į palėpę 
- kaip Alisoj iš stebuklų šalies - visada į pačią 
mįslingiausią pastato dalį, nes ten atsiduria ne
bereikalingi, užmiršti daiktai, sulūžę arba sudužę, 
bet visada mieli praeities liudininkai. Palėpės ko
ridoriukai maži, siauri ir vedantys į konkretų tik
slą - vaizdą. Pasuksi į kairę - prieisi Kauno pilies

Nukeltaį 16 psl.
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ir Šv. Jurgio bažnyčios panoramą. O džiaugsmas 
neapsakytas ~ dabar žinosim iš kur stebėti Kau
no pily vykstančius koncertus ir vaidinimus. Pa
suksi į dešinę - prieisi Kauno senamiesčio vaiz
dą. Pakeliui tarp kairės ir dešinės teko susidurti 
su šešėliniais vaiduokliais, kurie taip gąsdindavo 
anksčiau ir tebegąsdina dabar, ir apie kuriuos pri
pasakota daug istorijų. Vieną tokią įsirašėm ir į 
savo pasakojimų repertuarą. Žiūrėjome pro bes- 
tiklį langą į Kunigų seminariją, staiga atsisukusi 
draugė ėmė nei iš šio, nei iš to raminti: „Tik tu ra
miai, nesijaudink... už tavęs juda šešėlis.“ Pirmoji 
mintis, šovusi į galvą, jog iš dar neapžiūrėto pa
lėpės koridoriuko atsibudęs išslinko koks čia gy
venantis benamis. Išgąstingai žvilgtelėjau per petį 
- ant šviesaus lopo sienoje lingavo du, mūsų pa
čių, šešėliai. Žinoma, juokinga ir linksma. Dabar 
jau mes savo juoku gąsdinom naktinius radiato
rių vagis. Buvo per daug šalta, kad išgąsdintume 
palėpėje gyvenusius paukščius, nes jų ten nebuvo. 
Juokas sklindantis iš negyvojo pastato kaktos!

Didžioji palėpės dalis, likusi nesutvarkyta dar 
nuo pastato statybos laikų, nenaudota, dabar nau
dojama tik gražių vaizdų medžiotojų ir užuovėjos 
ieškančių paukščių. Nudrėkstas stogo kampas lei
do visu ūgiu pažvelgti nuo pastato ir su paslaptin
ga, avantiūristiška šypsena sakyt: „O mes buvome 
ant Žydų ligoninės stogo!“. Pusapvaliai palėpės 
langiukai, įrėminę tamsoje paskendusią Kated
rą ir šviesos nutviekstą Baltąją Gulbę, už kurios 
santūriai kyla Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios 
bokštai. Dar viena mįslė draugams: „Sakykite, o 
iš kurios vietos pavogtas tasai Kauno senamiesčio 
vaizdas?...“

Vaizdų medžiotojų prisiminimai!

Kauno žydų ligoninės „Bikur Cholim" 
istorijos fragmentai:

• Kauno žydų bendruomenės išlaikoma ligo
ninė, veikusi 19-20 a. viduryje, vadinta „Bikur 
Cholim“. 19 amžiuje ši ligoninė buvo skirta Kauno 
miesto ir apylinkių neturtingiems žydams. Bikur 
cholim (iš hebrajų kalbos - ligonių lankymas) - 
terminas, apimantis plačią veiksmų skalę, kurią 
vykdo individas arba grupė individų, teikiančių 
pagalbą ligoniams ir neįgaliems asmenims: ligo
nių slaugymas, žmonių su negalia lankymas, kon
takto palaikymas su bendruomene. Bikur cholim 
institucijos žydų bendruomenėse pradėjo for
muotis dar viduramžiais, tai buvo viena pagrin
dinių lokalinės bendruomenės institucijų. Ir da
bar bikur cholim grupės veikia visame pasaulyje.

• Kauno Senamiestyje, A. Jakšto ir Papilio gat
vių kampe, stovi trijų aukštų pastatas, ilgą laiką 
naudotas ligoninei. Jo statyba pradėta pagal 1854 
m. architekto padėjėjo Nikolajaus Timofejevo pa
rengtą projektą. Tai turėjo būti ligoninė ir pirtis. 
Pastatas buvo statomas žydų bendruomenės lėšo
mis (iš kahalo mokesčio). Pirmiausia buvo pasta
tytas tik pirmas ligoninės aukštas ir du fligeliai; 
1882-1885 m. vyko remontai. Antrą aukštą 1892 
m. suprojektavo gubernijos architektas Justinas 
Golinevičius.

• Pirmojo Pasaulinio karo metu „Bikur-Cho- 
lim“ ligoninė buvo visiškai uždaryta. 1920 m. 
Žydų bendruomenės pastangomis ir American 
Joint Distribution Commite pastangomis „Bikur- 
Cholim“ ligoninė vėl buvo atidaryta. Tarpukariu 
pastatas ir toliau naudotas ligoninei. Kampinia
me korpuse buvo ligoninė, o kiemo korpuse, at
gręžtame į pilies fosą - visuomeninė pirtis. 1929 
m. ligoninė pagal architekto' Mozės Blocho pro
jektą padidinta trečiu aukštu.

• Pirmaisiais ligoninės atstatymo metais ligo
niai su Kauno miesto žydų bendruomenės val
dybos rašteliais ligoninėn buvo priimami nemo
kamai, kiti kauniečiai mokėjo po 10 auksinų už 
parą, nekauniečiai - 30 auksinų. Ligoninė buvo 
išlaikoma Kauno žydų bendruomenės valdybos, 
taip pat vyriausybės bei miesto valdybos lėšomis, 
dalį lėšų aukodavo privatūs rėmėjai. „Bikur-Cho- 
lim“ ligoninės tikslas buvo suteikti nemokamą ir 
peieinamą kvalifikuotą pagalbą neturtingiems li
goniams. Be ligonių gydymo, ligoninėje buvo at
liekami ir mokslo tiriamieji bei pedagoginiai dar
bai, buvo rengiamos gailestingosios seserys, be jų 
ligoninėje praktiką atlikdavo ir gydytojai.

• 1918-1929 m. laikotarpiu ligoninėj buvo 79 
lovos, 1937 m. - 262 lovos. 1927 metais ligoninėje 
iš viso gulėjo 1976 ligoniai, o 1936 m. jau 6624.

• 1920-1939 m. ligoninė turėjo šiuos skyrius: 
vidaus ligų, chirurgijos, gimdymo ir akušerijos, 
užkrečiamų ligų, vaikų ligų, mišrų skyrių, psichi
nių ligonių skyrių.

• Tarpukariu Kauno žydų ligoninė „Bikur 
cholim“ garsėjo kaip viena moderniausių gydy
mo įstaigų Lietuvoje.

• Kaune veikė komitetas Žydų ligoninei pa
remti. 1938 m. Lietuvoje veikė apie 70 Žydų ligo
ninės paramos komiteto skyrių.

• 1940 m. birželio mėn. Akušerijos ir ginekolo
gijos katedra bei klinika įsikėlė į naująsias Vytauto 
Didžiojo universiteto klinikas Žaliakalnyje, tačiau 
neilgai čia išbuvo. 1941 m. naująsias Universiteto 
klinikas užėmus vokiečių kariuomenei, Akušeri

jos ir ginekologijos katedra bei klinika buvo per
keltos į buvusią žydų ligoninę Senamiestyje.

• 1946 m. spalio 1 d. Kaune buvo įkurta II li
goninė. 1949 m. ligoninė persikėlė į Senamiestį, į 
buvusią Kauno žydų ligoninę „Bikur-Cholim“, ir 
pavadinta Lenino rajono ligonine. Po metų joje 
buvo 60 lovų terapijos skyriuje, po 25 lovas - chi
rurgijos, vaikų ligų ir gimdymo skyriuose.

• 1967 m. iš Senamiesčio ligoninė persikėlė 
į pastatą esantį Vilijampolėje, Josvainių gatvė
je. 1972 m. II ligoninė pavadinta klinikine, nes 
joje įsikūrė kai kurios Medicinos akademijos ka
tedros. Senamiestyje liko II klinikinės ligoninės 
filialas (vidaus ir nervų ligų, bei gimdymo sky
riai).

• 1995 m. rugsėjo mėnesį Senamiestyje buvęs 
ligoninės filialas perkeltas į naujas patalpas, o pa
statas uždaryta.

• 1999 m. dvi organizacijos - Kauno miesto 
žydų bendruomenė ir Kauno žydų religinė ben
druomenė pareiškė norą susigrąžinti buvusio 
Kauno žydų ligoninės „Bikur Cholim“ pastatą.

• Kauno miesto Taryba 2004 m. priėmė spren
dimą privatizuoti buvusios žydų ligoninės pa
statą. Iki šios dienos pastato likimas dar nėra iš
spręstas.
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