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ATVIRO ŽODŽIO MĖNRAŠTIS

Pinigai ir KGB Mindaugas Vinkus

■ Kai su „Akiračių“ redaktoriumi susibėgom prie kavos puodelio aptarti straipsnio šia tema, 
vardindami faktus apie įvairių sričių sąsajas su KGB prisiminėme vienų pirmųjų „valiutinių“ 
parduotuvių „Vilbarų“, kurių gaubė garsiųjų KGB agentų - brolių Slavinu giminės šešėlis. 
Tuomet ji buvo įsikūrusi Pilies ir Barboros Radvilaitės gatvių sandūroje stovinčiame pastate 
Vilniaus centre. Kaip žinoma, viena jos įkūrėjų Marina Baublienė, Aleksandro Slavino duktė, 
buvo dirbusi tuomet itin populiariuose leidiniuose „Nemunas“ ir „Literatūra ir menas“.
„Perestroikos“ metais gimusių bendrų „tautų draugystės“ Vakarų ir Sovietų Sąjungos įmo
nių „Vilbara“ arba „Mabre Handels Kontor Gmbh“ istorijos, atsivėęus KGB archyvams, nu
švito kiek kitokiame kontekste. Jei iš pradžių buvo galima manyti, kad su sovietų saugumu 
siejamų asmenų dalyvavimas tokiose įmonėse - tik sutapimas, tai dabar jau jokia paslaptis, 
kad Sovietų Sąjungoje leidus steigtis kooperatyvams ir pradėjus kurtis bendroms su užsie
niu įmonėms, dalis jų buvo steigiama kaip priedanga KGB veiklai, į jas infiltruojami KGB 
agentai, kuriamas tinklas žvalgybiniam darbui.

Kai kurios iš šių įmonių prikišo nagus ir prie svarbiausių Lietuvos valstybingumo at
kūrimo - tarp jų ir nacionalinės valiutos grąžinimo darbų. Skaitytojams pateikiame kai 
kuriuos dokumentais pagrįstus fragmentus iš Lietuvos bankų kūrimosi ir lito atkūrimo is
torijos darbų, kuriuose šmėžavo su KGB susijusių asmenų šešėlis.

Dar sovietiniais metais besikuriantys pirmieji bankai kur kas didesniu masteliu nei „pirmo
sios kregždutės“ bylojo apie socializmą griaunančio kapitalizmo apraiškų atsiradimą. Jie labiau 
panėšėjo į „praskrendančius dramblius“, ir kaip toje V. Kernagio dainoje - ne iš kur kitur, o „iš
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„Penktoji kolona" visada bus
■ Lietuvos televizijos žurnalistas Audrius Siaurusevičius „Spaudos klube“ kalbino Ukrainos 
prezidentų Viktorą Juščenką. „Akiračių“ skaitytojams pateikiame šį interviu.

Kada jums buvo sunkiau - kai stovėjot Maidane, Nepriklausomybės aikštėje, ar kai atsisė- 
dote į prezidento krėslą?

Ir tada buvo nelengva, ir dabar nelengva. Bet tai skirtingi sunkumai. Kiekvienas laikas 
savaip svarbus, kiekvienam - savas darbas. Ir tai, kad prieš pusantrų metų Ukrainos liaudis 
klūpojusi pakilo ir išėjo į Maidaną - didžiulis darbas, o šiandien jis turi būti transformuotas 
į kitokius politikos pagrindus. Tai nelengva.

Kas jums labiausiai įsiminė per „Oranžinę revoliuciją“?
Nuo pirmos dienos iki finalo - viskas buvo įdomu. Bet šiandien svarbiau kalbėti apie šio 

proceso pradžią, kai mes supratome, kad didžiausia politikos formavimo problema - tai val
džios noro trūkumas sėsti prie derybų stalo. Tada kreipiausi į Lenkijos prezidentą Aleksan
drą Kvasnevskį ir paprašiau, kad jis atvyktų į Ukrainą.

Jis atsakė, kad pasirengęs, ir kartu su savimi atsiveš dar keletą žmonių. Kai po paros jis at
vyko, kartu su juo buvo Valdas Adamkus ir Javier as Solana. Manau, kad tai buvo pradžia to 
politinio dialogo, kuris padėjo pasiekti sėkmingą priešpriešos pabaigą.

Kaip vertinate tarpininkų, ypač V Adamkaus vaidmenį ir Lietuvos bei Lenkijos laikyseną 
per „Oranžinę revoliuciją“?

Lietuvos ir lietuvių prezidento laikysena per dialogą, kuris vyko tarp ukrainiečių nacijos 
ir įvairių politinių jėgų, buvo išmintinga, subalansuota ir šiuolaikiška.
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REDAKCIJOS SKILTIS

Ieškančiųjų draugystės 
paieškos
Kaip paprastai, vasaros pradžioje, Anykščiuose pasibaigė dar 
viena kasmetinė „Santaros-Šviesos“ konferencija. Nuo pat 1993- 
ųjų iš išeivijos į Lietuvą persikėlęs sambūris, regis, neprarado 
savo veido: jos veteranų patirtis, nūdienos Lietuvos iššūldai ne
nuslopino plataus santarietiškų diskusijų lauko ir liberalios kul
tūrinės erdvės. Tačiau beveik kasmet Anykščiuose baigiamosiose 
diskusijose vis pasigirsdavo samprotavimų - ar tikrai ši daugiau 
nei prieš 50metų Užatlantėje suburta kultūrinė ir visuomeninė 
organizacija prigis Lietuvoje, ar bus kas perima jos idėjas.

Pastarųjų metų patirtis ir dalyvių gausa, regis, pritildė net ir 
didžiausius skeptikus, abejojusius santarietiškų susibūrimų pras
mingumu. Dar pasiginčijama, regis, tik vienu aspektu - kolda tu
rėtų būti metinės konferencijos programa - ar labiau akademinė 
ar visuomeniška. Akivaizdu, kad vis daugiau tų, kurie galvoja, 
kad santariečių susibūrimai - ne akademiniai seminarai, o savo 
valstybės, visuomenės, kultūros ir švietimo reikalais besirūpi
nančių piliečių diskusija ir noras žinoti bei apsikeisti idėjomis, 
ne pamokslauti, o mokytis ir susikalbėti.

Dar 1979-aisiais šio sambūrio spritus movens profVytautas 
Kavolis, apibendrindamas 25-erius „Santaros-Šviesos“ gyvavi
mo metus, rašė, kad santariečiai kitus ugdyti apskritai nebuvo 
linkę, nes galvojo, kad kiekvienas žmogus, kuriuo verta domė
tis, pats iš savęs ieško gyvenimo ir galvojimo būdo, atitinkančio 
jo specifiniam charakteriui ir jo, patirčiai susikaupiant, vis gilė
jančiam savojo likimo pajutimui. „Organizacija todėl buvo jau
čiama ne kaip aparatas, perdirbąs jaunuolišką žaliavą į grupinei 
programai priimtinus modelius, bet kaip ieškančiųjų draugystė, 
skirtingų ieškojimų susikirtime intensyviau išryškinanti, kas kie
kvienam buvo jo paties (ar jos pačios) kelionė, nors reikšminga 
ir neužmirštama ir kitiems”.

Taigi ar įmanoma Lietuvoje „ieškančiųjų draugystė“, kai kas
dieniame mūsų visuomenės gyvenime matome tiek daug nege
bėjimo susikalbėti ir išgirsti. Ar gali mūsų viešosios erdvės ly
deriai ramiai postringauti apie uždarų būrelių, ratelių ir klanų 
reikalus, kai mūsų valstybėje sąvoka pilietis vis dar primena 
sovietinį „graždanin“. Pagaliau ar gali „švelnių rankų politika“ 
įveikti buldozerinius metodus beveik visose mūsų valstybės gy
venimo srityse? Ar gali „laisvų žmonių organizacija be organi- 
zacijos“( kaip santariečius yra apibūdinęs istorikas ir politologas 
Antanas Kulakauskas) padėti susikalbėti kitokiems vardan tikė
jimo kilnesniais tikslais?

Šiemet Anykščiuose vienas „Santaros-Šviesos“ steigėjų ir glo
bėjų Prezidentas Valdas Adamkus pabrėžė, kad toli nuo Lietuvos 
gyvenančių piliečių subrandinta mintis - lietuvybės išsaugojimas 
ir gyvybingumas - yra aktuali ir šiandien.

„Tai buvo vienas protingiausių ano meto sprendimų, nelei
dusių pasaulio valstybėms pamiršti, kad Lietuva, nors ir oku
puota, yra gyva”, - sakė valstybės vadovas ir apgailestavo, kad 
šiandien, sprendžiant svarbiausius klausimus, kartais pritrūksta 
išminties. Jis vylėsi, kad idėja, kuria „Santara - Šviesa“ gyveno ir 
gyvena, prigijo, o „Šūkis „veidu į Lietuvą” turėtų virsti politikų 
šūkiu „žmogišku veidu į Lietuvos žmones”. Tokio požiūrio pasi
gendantis Prezidentas sakė, kad labiausiai ir politikoje, ir visame 
viešajame gyvenime labiausiai trūksta nuoširdumo.

Ko gero, tai tiesa, bet ar įsivaizduojame šiandien nuoširdų po
litiką? Ar piktoje ir pavydžioje visuomenėje nuoširdus žmogus 
bus suprastas? Žinoma, tai tik retoriniai klausimai. Tačiau galbūt 
yra šansų, kad susiskaldžiusioje valdžios terpėje ir viešojoje re
torikoje imtų dominuoti vertybinis diskursas? Bet kuriuo atveju 
santariečiai bando tęsti intelektualinio dialogo, pilietinės visuo
menės kūrimo ir naujų idėjų paieškos misiją. Prie to, viliamės, iš 
dalies prisidės ir į Lietuvą persikėlę „Akiračiai“.

akiračiai

2006 m. liepos-rugpjūčio mėn. / nr. 7 (382) j

1



NUOMONĖS
ak

ira
či

ai
 

iš
 KA

IR
ĖS

 IR
 IŠ

 D
EŠ

IN
ĖS

 
K

O
M

EN
TA

R
A

S

Egidijus Aleksandravičius

Slenksčiai yra tam, kad juos kas nors 
zulintų. Visuomenės raidoje ir kul
tūros apytakoje vieni slenksčiai at
siranda lyg ir savaime, kitus iškelia 
valdžia. Štai kad ir mūsų universi
tetų slenksčiai: ar nesusiduria ties 
jais laisvų Lietuvos piliečių norai ir 
sprendimų galią pasisavinusios val
džios geismai.

Jei piliečiai - tikrieji mūsų Res
publikos šeimininkai - siekia vieno
kių studijų, tarkim, teisės, vadybos 
ar ekonomikos, o valdžia atsako, kad 
tik tam tikra dalis tų piliečių gali tuos 
mokslus krimsti, kiti turi rinktis tai, 
kas mokslo valdžios nurodyta? Ką tai 
reiškia? Kaip santykiauja konstituci
nės piliečių teisės ir valdžios galios? 
Iš kur atsiranda tie genialūs valdžios

Julius Šmulkštys

Istorinis revizionizmas turbūt yra 
neišvengiamas, ypač demokratinėse 
santvarkose. Laikui bėgant atsiran
da naujų faktų apie senus įvykius ir 
personažus. Emocijos atvėsta ir į vis
ką galima objektyviau pažvelgti. Yra 
dar ir kitų priežasčių: nuolatinis kar
tojimas tų pačių „tiesų“ nusibosta ir 
patiems istorikams bei visuomenei. 
Norisi surasti ką nors originalaus, at
kreipti dėmesį ar net šokiruoti nauja 
„tiesa“, kuri po kiek laiko taip pat bus 
pakeista kitomis. Pagaliau, yra svar
būs ir visuomenės požiūrio į praeitį 
pokyčiai.

Revizionizmo pavyzdžių istori
joje apstu. Pavyzdžiui, Amerikos ci
vilinis karas kadaise buvo įvertintas 
kaip pastangos apsaugoti valstybę 
nuo skilimo, vėliau tai buvo pakeista 
ekonominiu interpretavimu: Šiaurei 
reikėjo atsikratyti feodalinės Pietų 
sistemos idant palengvintų indus
trializacijos procesą; šiandien šis ka-

Laisvė, išsilavinimas 
ir universitetų slenksčiai
galiūnai, kurie ima ir viešai sako, jog 
tikrai žino, kiek tautai šiandien rei
kia filosofų, filologų, vadybininkų, o 
kiek inžinierių ir fizikų? Atsakymas 
tik vienas: jie atklysta iš planinio ūkio 
ekonomikos ir planinio švietimo pra
eities.

Šiandien ūkiniame gyvenime joks 
valdininkų klanas jau nebegali nuro
dinėti, kiek reikia gaminti jogurtu, sū
rių, vinių, plytų, batų ar baldų. Lygiai 
taip niekam net nedingčioja mintis 
nurodyti lietuviams, kiek ir ko pirk
ti. Aukštajame moksle visiškai kitaip: 
yra nurodoma, kiek ir kokiose pro
gramose yra valstybės finansuojamų 
studijų vietų. Štai nafijasis Lietuvos 
universitetų rektorių konferencijos 
vadas, atstovaujantis šlovintąją! tech- * 
nokratijos tradicijai, viešai apsidžiau
gia, kad valdžia apsižiūrėjo esant di
deliam inžinierių stygiui. Jam antrina 
pramonininkai ir fabrikantai - stinga 
technologų ir inžinierių...

Tai reiškia, kad finansuojant stu
dijų programas gresia dar daug pi
liečiams sunkiai suvokiamų sprendi
mų. Naujieji kapitalistai su sovietiniu 
„politechniniu“ išsilavinimu sako, 

Istorinis revizionizmas
ras yra traktuojamas kaip moralinė 
konfrontacija tarp gėrio ir blogio. 
Skirtingoms to paties istorinio įvy
kio interpretacijoms akstiną davė be
sikeičiantis visuomenės požiūris į jį. 
Bet taip pat negalima nurašyti ir in
dividualių istorikų įtakos. Kai kurių 
darbai buvo paskelbti dar prieš naują 
visuomenės požiūrį į Šiaurės ir Pietų 
konfliktą. Kitaip tariant, revizionistai 
ne tik sekė, bet ir patys darė įtaką vi
suomenei.

Mintys apie istorinį revizionizmą 
iškilo perskaičius neseniai (06-05-29) 
„Lietuvos ryte“ publikuotą interviu 
su Alvydu Nikžentaičiu, Lietuvos is
torijos instituto direktoriumi. Aš ne
žinau kiek, bendrai paėmus, jo pozi
cijos moderniosios Lietuvos istorijos 
klausimais atstovauja kitų istorikų 
požiūriui, bet Nikžentaičio, kaip ži
nomo istoriko ir instituto direkto
riaus, samprotavimai negali būti 
ignoruojami.

Nikžentaitis visuomenę skirsto į 
etninius ir pilietinius nacionalistus. 
Pirmųjų vertybės, kurias jis sulygi
na su Jono Basanavičiaus, yra atgy
venusios, paremtos mitais, svarbiau
sia- Molotovo-Ribbentropo pakto 
mitu, „ant kurių faktiškai statoma 
visa mūsų valdžios legitimacija.“ 
Perskaičius šiuos teiginius teko pa
sitikrinti lietuvių kalbos žodyne, ką 
reiškia „mitas“. Šis terminas turi dvi 
prasmes: pirmoji susijusi su klasiki

kad trūksta kvalifikuotų darbininkų, 
todėl mokesčių mokėtojų pinigus rei
kia nukreipti jų rengimo spartinimui. 
Jie nediskutuoja, kodėl emigruoja jų 
inžinieriai ir kodėl į technologijas ir 
kietuosius mokslus mažėja lietuvių 
jaunuomenės veržimasis. To mažė
jimo mastus mes tik iš dalies nutuo
kiame. Didžiausias prieštaringumas 
išryškėja laisvosios rinkos ekonomi
kos taukuose besivartančių didžiojo 
kapitalo atstovų reikalavimuose neį
sileisti laisvos studijų rinkos principų 
į aukštąjį mokslą. Kodėl nepriimtina 
mintis, kad kas kur nori - ten ir stu
dijuoja?

Galima suprasti valdžios ir atsako
mybės nešikų rūpestį: jei nestumsime 
žinių ekonomikos vežimo pirmyn, 
tai ir užkliūsime už ateities slenksčio. 
Kas gali gundyti laisvą ir jauną lietuvį 
studijuoti fiziką, biomedicinos moks
lus', statybos inžineriją ar elektrome
chaniką. Daugelis dalykų, bet pir
miausiai prestižinio darbo ir didelės 
algos perspektyva. Valdžia gali gun
dyti savo piliečius duonos kąsniu, bet 
negali imti varžyti jų teisių gyvenimo 
kelio pasirinkimuose.

nės Graikijos mitologija, antroji - 
„fantazija, prasimanymas“ (Dabarti
nės Lietuvių kalbos žodynas, Vilnius, 
1993).

Nikžentaitis mitams, kaip jis juos 
supranta, yra negailestingas: jų „ak
centavimas visiškai nepagrįstai nu
vertina mūsų valstybės pamatus, 
kurie pirmiausiai remiasi į Vasario 
16-osios ir Kovo 11-osios aktus... 
Molotovo-Ribbentropo paktas mums 
yra tapęs antrja religija. Mes sutinka
me ir kartojame poterius, negalvoda
mi, kas už jų slypi, o kas taip nedaro, 
norime sudeginti ant laužo“.

Kaip panašaus mito pavyzdį kito
je valstybėje Nikžentaitis pasirenka 
Vokietiją ir holokaustą: „Mokslinė
je literatūroje tokie mitai yra įpras
tas dalykas, jais bandoma legitimi- 
zuoti dabartį ir paaiškinti valstybės 
veiksmus. Tokių mitų turi ir kitos 
valstybės.

Pavyzdžiui, Vokietijoje yra holo
kausto arba vokiečių kaltės jausmas. 
Per tuos dalykus jie, kaip ir mes, ban
do visokius reiškinius paaiškinti. Kai 
vokiečiai siuntė karius į Kosovą, jie 
tai aiškino šūkiu „Ne antrajam Auš- 
vicui“.

Ši pastraipa, kaip ir daugelis kitų 
Nikžentaičio interviu, nėra visiškai 
aiški. Ar holokaustas yra mitas, ar 
tik „kaltės jausmas“? Jei pirmasis, tai 
sunku suprasti, kaip vieną iš tragiš
kiausių istorijoje žmonijos katastro

Šiandien ne vien Vilniaus univer
siteto filologai, anot jų pačių-vienin
teliai ir patys geriausi Lietuvoje - gar
siai rėkia, kad universiteto valdžia 
juos diskriminuoja. Siauro ir anksti 
specializuoto aukštojo mokslo adep
tai, pirmiausiai technokratai, jau ku
ris laikas siekia revanšo po pirmųjų 
nepriklausomybės metų permainų, 
kurios buvo bandytos įtvirtinti net 
įstatymuose. Humanistika ir laisvo 
inteligento dvasia - tada buvo aiškus 
siekinys, turėjęs atskirti naujo Lietu
vos aukštojo mokslo misiją nuo homo 
sovieticus specialistų kalvių.

Revoliucijos euforijoje tai skambė
jo, kaip patriotinis šūkis. Tačiau šian
dien visa tai įgyja ir kitokias prasmes. 
Pasaulyje, kuriame bent kiek apsišvie
tę žmonės supranta, kad po dešimties 
metų globalusis fabrikas su konveje
riais bus Kinija, jau senai stebimas reiš
kinys, kaip greitai pinga žinios (įskai
tant technologines) ir kaip brangsta 
idėjos. Išradingumas, inovacijos, nau
jų idėjų daiginimas nėra nei specialy
bė, nei profesija, kurią gali kas nors re
glamentuoti. Šiandieniame pasaulyje, 
kuriame skaitomos geros senos ir nau
jos knygos, nereikia įrodinėti, kad in
dividuali vaizduotė ir fantazijos galia 
yra svarbiausias dalykas, nulemsian- 
tis mūsų ateitį. Ar įsivaizduojame tai 
šiandien Lietuvoje, mindami ar per
žengdami universitetų slenksčius?

fų galima laikyti mitu. Jei antrasis, tai 
čia yra konkretus reiškinys, kuris, be 
abejo, turi įtakos pokarinei vokiečių 
mąstysenai ir valdžios politikai. Bet 
kam tada iš viso vartoti žodį „mitas“? 
Gal Molotovo-Ribbentropo paktas 
irgi nėra mitas, o tiktai išreiškia etni
nių nacionalistų jausmus, susijusius 
su Sovietų Sąjungos agresija prieš 
mūsų valstybę?

Paktas yra svarbus istorinis įvy
kis, kuriuo Vokietija ir Sovietų Są
junga pasidalino Rytų Europą, pas
tarajai gaunant Baltijos valstybes. Jis 
daugiau kaip penkiasdešimt metų 
Kremliaus buvo slepiamas bei laiko
mas jo priešų skleidžiamu mitu ir tik 
perestroikas gale pripažintas kaip eg
zistavęs. Dabartinė Rusijos valdžia, 
nors Pakto kaip tokio nepaneigia, bet 
įvairiais būdais bando jį pateisinti ir 
istorinę jo reikšmę sumažinti.

Nūdienos Lietuvos valdžių legi- 
timizacija remiasi daugeliu istorinių 
įvykių: Vasario 16-ąja, savanorių iš
kovota nepriklausomybe 1918-1920, 
Atgimimo procesu, Kovo 11-ąja, 
1991 metų referendumu bei sutarti
mi su Rusija, 1992 metų Konstituci
ja, bet svarbiausia - faktu, jog prieš 
okupaciją Lietuva buvo nepriklauso
ma valstybė.

Molotovo-Ribbentropo paktas 
logiškai lėmė mūsų šalies okupaciją, 
panašiai kaip Miuncheno paktas - 
Čekoslovakijos. Vakaruose niekas 
Miuncheno pakto nelaiko dabar
tines Čekų respublikos ir Slovaki-
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Kazys Almenas

Šalia spausdintoje polemikoje Alek
sandravičius sumaniai surezga intri
gą. Pirma išreiškia retorinį nusiste
bėjimą:

„Iš kur atsiranda tie genialūs val
džios galiūnai (...), kurie žino, kiek 
reikia filosofų, filologų, vadybininkų, 
o kiek inžinierių ir fizikų?“

Po to primena dabartinį ekono
minį kontekstą:

„... joks valdininkų klanas jau ne
begali nurodinėti, kiek reikia gamin
ti jogurtu... (etc)“

Tai priveda prie teiginio, kuris 
skaitytojui privalo sukelti pasipikti
nimą.

„Aukštajame moksle visiškai ki
taip: yra nurodoma, kiek ir kokiose

Rasa Baločkaitė

Kas labiausiai krinta į akis stebint pas
taruoju meta kilusią diskusiją dėl Lie
tuvos įvaizdžio kūrimo - tai pastangos 
užgriebti kažką tikra, kas pastovu, nuo
seklu ir nesikeičia. Ar to reikia - nea
bejoju. Nes niekas taip negąsdina, kaip 
nesuprantamumas ir nenuspėjamumas. 
Nes niekas taip netrikdo, kaip tikrovė, 
nepasiduodanti sisteminimui, įvardiji
mui ir kategorizacijai.

Taigi stovime lyg prieš veidrodį, 
bandydami įžvelgti ten kažkokį apibrėž
tą kontūrą, o ten - tik spalvų ir šešėlių 
žaismas...

Paradoksalu, bet šįsyk tiesą atsklei
dė reklama. Nors jos paskirtis - gun
dyti, meluoti, indoktrinuoti, bet tąsyk 
jos lūpomis kalbėjo tiesa: „Mes gražiai 
dainuojame, bet pralaimime Eurovi- 
zijoje; esam nuoširdūs ir draugiški, ta
čiau džiaugiamės, kai dega kaimyno na
mas...“

Keliais sakiniais buvo apibendrinta 
viso nepriklausomybės laikotarpio pa
tirtis - nuo tų 1991 m., kai „The Phila
delphia Inquirer“ rašė: „Landsbergis, šio 
3,7 milijono žmonių katalikiško krašto 
prezidentas, mišių pradžioje ant alto

Universitetų slenksčiai
programose yra valstybės (patikslin
kime - mokesčių mokėtojų) finansuo
jamų studijų vietų.“

Aš esu nuoseklus biurokratų 
priešininkas. Man, kaip ir daugeliui, 
smagu piktintis, kai teisėtai, o kartais 
ir ne visai teisėtai kritikuojami biu
rokratai. Užtai labai nenoriai, tiesiog 
dantis sukandęs, šį kartą turiu bent iš 
dalies paremti jų pusę.

Pirma, įveskime būtiną papildy
mą. Tarp teiginių apie „jogurtas“ ir 
„aukštąjį mokslą“ Aleksandravičius 
praleidžia patį svarbiausią šių kate
gorijų skirtumą. Ne, tai ne aplinky
bė, jog jogurtai gali būti braškiniai, 
ananasiniai ar dar kitokie, o aukš
tieji mokslai gali būti filologija, fi
zika, filosofija, - o tai neišsemia net 
„f“ raidės. Šitai skaitytojas žino, bet 
Chiracb žodžius kiek pakeičiant, 
buvo „praleista proga priminti“, kad 
už jogurtas sumokame patys, o aukš
tieji mokslai finansuojami mokesčių 
mokėtojų lėšomis.

Šis esminis skirtumas neparan
kus, kai esam pasišovę piktintis biu
rokratais, tad noriai jį apeiname. Ta
čiau tas vargšas biurokratas (pradedu 
įsijausti į jų bėdas) šito apeiti negali - 
tai jo darbo turinys ir esmė. Kaip tą 

Identiteto paieškos: lacaniškoji Lietuva
riaus netgi pasirašė aktų, skelbiantį, kad 
Lietuva pasiaukoja Mergelei Marijai“, 
iki skandalingo Melo Gibsono pareiški
mo 2000-aisiais: „Yra dalykų, už kuriuos 
reikia pakovoti. Įsivaizduokite: atsikė
lęs vieną rytą Los Andžele, jūs pamatote 
paplūdimiu šliaužiančius golfo lazdomis 
apsiginklavusius aštriadančius lietuvius, 
kurie nori ištaškyti jūsų smegenis“.

Taigi kokie esame iš tiesų? Dorybin
gi katalikai ar aštriadančiai pabaisos? 
Kokia iš tikrųjų yra Lietuva? Daugybė 
kaukių, prieštaraujančių ir paneigiančių 
viena kitą, sukuria prieštaringą pavir
šių. Ką slepia šitas paviršius? Ar įmano
ma įžvelgti kažką nuoseklaus, dėsninga, 
prasminga, tam tikrą apibrėžtą, apčiuo
piamą ir nekintančią, daugiau mažiau 
stabilią savastį?

Svetingumu garsėjantys lietuviai šir
dingai pasitinka atvykusius užsieniečius, 
o kol šie sėdi prie vaišėmis nukrauto sta
lo, kažkur dingsta jų vakarietiški automo
biliai. Vilnius stebina tauria senamiesčio 
architektūra ir europietiškus standartus 
atitinkančiu servisu, provincija - bakū
žėm samanotom ir vaizdais, kurie vaka
riečius verčia pasijust „lyg muziejuj“. Ką 
slepia permainingas paviršius?

Visa tai primena norvegų dailinin
ko Edwardo Muncho meilės istoriją (čia 
remiuosi Slavojaus Žižeko aprašymu). 
Munchas įsimylėjo nuostabią Oslo vyno 
pirklio dukrą. Ji tvirtai laikėsi jo įsikibus, 
tačiau jis bijojo šio ryšio ir nerimavo dėl 
savo darbo, taigi ją paliko. Vieną audrin
gą naktį atvyko laivas jo pasiimti; buvo 
pranešta, kad jauna moteris vaduoja
si mirtimi ir norėtų su juo pasikalbėti 
paskutinį kartą. Munchas labai susijau
dino ir nieko neklausinėdamas nuvyko 

darbą reikia atlikti, surašyta dešim
tyse tūkstančių įstatymų, nutarimų 
ir instrukcijų puslapių. Tai vien lie
tuviškoji dalis; jas dar keliais šimtais 
tūkstančių puslapių papildo ES. Ne
sileiskim į jų painiavą, tačiau rimtoje 
diskusijoje negalime pamiršti aplin
kybės, jog kažkokios metodologijos, 
sistemos skirstant mokesčių mokėto
jų pinigus būtinai reikia.

Aleksandravičius nepritaria šiuo 
metu siūlomai skirstymo sistemai. 
Turi tam pilną teisę, o kaip Lietu
vos pilietinės bei akademinės visuo
menės narys turi ir pareigą stengtis, 
kad ta sistema tobulėtų. Tačiau to
kiu atveju reikia siūlyti alternatyvą. 
Jos Aleksandravičius nesiūlo, nebent 
siūlymu galėtume pavadinti retorinį 
klausimą:

„Kodėl nepriimtina mintis, kad 
kas kur nori - ten ir studijuoja?“

* Išties, kodėl gi ne? Giliau nepa- 
svarsčius, mintis patraukli. Grįžkime 
prie jogurtu. Nori braškinių - tokius 
ir perki (nepamirškim - užsimoki.) 
Gamintojai, tikrindami jogurtu sko
nių paklausą, tai pastebės, ir skirtin
gų skonių gamybos mastus didins 
arba mažins. Tiksliai nenusimanau, 
bet spėju, kad „grįžtamasis ryšys ir 

į jos namus, kur rado ją gulinčią lovoje 
tarp dviejų uždegtų žvakių. Tačiau kai 
jis priartėjo prie lovos, ji pakilo ir ėmė 
juoktis; visa scena buvo tik apgaulė. 
Munchas apsisuko ir ruošėsi išeiti; tuo 
metu ji ėmė grasinti nusišausianti, jei jis 
paliks ją, ir, užtaisiusi revolverį, nusitai
kė į krūtinę. Kai Munchas bandė nusuk
ti ginklą, įsitikinęs, jog tai tik žaidimas, 
ginklas iššovė ir sužeidė jį į ranką.

Pasak Jacques Lacano, moters tapa
tybę apibrėžia iš esmės nebuvimas, tam 
tikrų savybių trūkumas. Po prieštarin
gu paviršiumi, įvaizdžių skirtybe nieko 
nėra - jokios substancijos, jokio identi
teto, jokio Aš. Moteriškumo paslaptis ir 
yra tai, kad nėra jokios paslapties. Ana
pus daugybės sluoksnių nėra nieko arba 
beveik nieko - tik beformė gyvenimo 
substancijos masė. Todėl, Lacano teigi
mu, moteris paprasčiausiai neegzistuo
ja. Moteriškumas - tai nepasiekiamas 
anapus - tai, kas nepasiduoda apmąsty
mui, reprezentacijai, sisteminimui, kate
gorizacijai, vizualizacijai, simbolizacijai, 
kam negali būti suteikta jokia forma.

Šias Lacano įžvalgas prisiminiau 
skaitydama Anatolio Lieveno prisimi
nimus. „Kartą mudu su vertėja, - rašo 
Anatolis Lievenas, - nagrinėjome Lietu
vos dešiniųjų deputato ir rašytojo Algir
do Patacko straipsnį apie mistinę ir tau
tinę Vasarvidžio reikšmę. Atrodė, netgi 
atskiruose sakiniuose nėra nei gramati
nės, nei intelektualinės prasmės. „Edita, 
- pasakiau aš, - bet juk tai neturi jokios 
prasmės“. Ji atrodė suglumusi. „Taip, ne
turi, - atsakė ji, - bet žinai, lietuviškai tai 
labai gražiai skamba“.

Tai, kas autentiška, kas svarbiausia, 
priešinasi ir nepasiduoda reprezentaci

prisitaikymo ciklas“ tame versle gali 
suveikti per mėnesį ar du.

Tarkime, kad už aukštuosius 
mokslus, kaip ir už jogurtas, susi
mokėtume patys tiesiogiai. Tada šis 
palyginimas priimtinas, bet su ne
menku apsunkinimu - grįžtamasis 
ryšys, o po to neišvengiamas prisi
taikymas prie pakitusios paklausos 
truks - kiek? Manau, kad bent ke
lerius metus: teks išplėsti vienus de
partamentus, sumažinti, gal apskritai 
panaikinti Įeitus, perkvalifikuoti dės
tytojus arba juos atleisti. Akademi
nės visuomenės nariai gerai suvokia, 
kaip tai skausminga.

Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų 
valstybių, akademikus nuo laisvos 
informacinės rinkos perturbacijų 
izoliuoja net keli biurokratų sluoks
niai. Sakykim, tie biurokratai patys 
idealiausi, - ar tada jais būsime pa
tenkinti? Abejoju. Nieko kito iš to 
idealaus biurokrato negali reikalauti, 
tik kad jis tiksliai, be savo asmeniško 
indėlio, atliktų įstatymais pagrįstus 
lėšų paskirstymus.

Nėra kitos išeities. Siekiant to
bulumo, tenka tobulinti lėšų skirs
tymo įstatymus. Kokias pataisas čia 
turėtų siūlyti akademinės visuome
nės nariai? Atsakomybės negalima 
išvengti. Nors tiesa, kad akademinė
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jai. Anapus kaukių - patirtis, kurios ne
įmanoma nei verbalizuoti, nei vizuali
zuoti. Neįmanoma įžvelgti nuoseklaus 
subjekto, kuris tomis kaukėmis mani
puliuoja. Lietuviai - pamišėliai, nusi
kaltėliai, melagiai, „dainuojančios revo
liucijos“ dalyviai, banditų ir prostitučių 
tauta (kokią piešia filmas „Lilja4ever“ 
ar Jonatan Franzen knyga „Pataisos“), 
Europos siaubas bei Šviesiausia Euro
pos tauta (taip vadinosi visuotinė akci
ja Lietuvos įstojimui į Europos Sąjungą 
paminėti) ir pan. Tuštuma siekia reikš
mės reprezentanto, tačiau net ir patirčių 
gausybė nesugeba užpildyti tuštumos. 
Už mitų, įvaizdžių ir kaukių nėra nieko. 
Paslapties esmę ir sudaro tai, kad nėra 
jokios paslapties.

Kaip viename „Akiračių" numery
je rašė V. Savukynas, 2000 m. Sidnėjaus 
olimpinėse žaidynėse Mike’as Celizicas 
Lietuvos krepšininkus savo komentare 
pavadino „būriu vaikinų iš šalies, ku
rios niekas negali rasti žemėlapyje, tu
rinčių vardus, kurių negali ištarti net jų 
motinos“.

Lietuva? Jos neįmanoma atrasti že
mėlapyje, dar daugiau - neįmanoma 
netgi ištarti! Jos savybė yra savybių sto
ka - ji neatrandama, nevizualizuojama, 
neverbalizuojama. Perfrazuojant žy
miąją Lacano frazę, Lietuva paprasčiau
siai neegzistuoja.

Ir ši idėja nėra nei abstrakti, nei ne
įmanoma - Pilies gatvėje greta gintaro 
ir lino jau pardavinėjami marškinėliai 
Lietuvos tematika. Ir spėkit, kas ant jų 
užrašyta? „I love Lithuania. But where 
it is?“ Tai vienintelė abejonių nekelian
ti aplinkybė - apie Lietuvą žinoma tik 
tiek, kad apie ją nežinoma nieko. Įe
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■ Iššūkis sistemai
Prieš porą mėnesių buvo įkurtas 
naujas judėjimas - Piliečių san
talka. Vieną šio judėjimo iniciato
rių Romą Sakadolskį kalbina „Vei- 
das“(2006 m„ Nr. 23):

Kas paskatino įkurti Piliečių 
santalkos judėjimų?

Suvokimas, kad Lietuva išgyvena 
didžiulę vidaus gyvenimo krizę. Mes 
užtikrinome savo išorinių sienų sau
gumų ir neblogai sutariame su visais 
kaimynais, bet tarsi pamiršome pa
sirūpinti savimi, Lietuvos žmonė
mis. Didėja atotrūkis tarp valdžios 
ir žmonių.

Todėl ir atsirado Piliečių santal
ka, siekianti sudaryti sųlygas, kad 
žmonės patys galėtų kontroliuo
ti savo valdžių, kaip tai ir turi būti 
demokratiškoje šalyje. Norime paša
linti kliūtis, kurios trukdo žmonėms 
būti savo valstybės šeimininkais. Pa
grindiniai mūsų tikslai - valdžios 
priežiūra, valdžios skaidrumas ir at
sakomybė žmonėms.

Kodėl savo pagrindiniu taiki
niu pasirinkote buvusių nomen
klatūrų?

Nomenklatūra yra jei ne pagrin
dinis, tai bent jau vienas pagrindi
nių Lietuvos socialinės ir ekonominės 
pažangos stabdžių. Nomenklatūroje 
vyrauja klanų, grupuočių, žmonių, 
artimų pinigams, privatūs interesai. 
Asmeniniai interesai ne tik painioja
mi su valstybiniais, bet netgi iškelia
mi virš jų. Tai kausto valstybės pa
žangų.

Jeigu nomenklatūra būtų sovie
tinės okupacijos laikų atgyvena, tai 
būtų pusė bėdos. Problema ta, kad 
jauni, laisvoje visuomenėje subren
dę žmonės irgi stoja į nomenklatū
ros eiles. Tų puikiai parodė Turniš
kių skandalas.

Nomenklatūra deformuoja įsta
tymų leidybų, korumpuoja teismus, 
užtikrina valdžios atstovų nebau
džiamumų. Savarankiški laisvos 
valstybės žmonės to toleruoti nega
li, todėl šis judėjimas stengsis, kad 
Lietuvos žmonės nebūtų pakantūs jų 
valstybėje egzistuojančiam blogiui.

Anot R. Sakadolskio, Piliečių 
santalka turės būti įvairias pilieti
nes organizacijas siejantis tinklas. Ji 
vienys pačių įvairiausių ideologijų 
atstovus, o ne vien bendraminčius, 
sieks suburti žmones iš tolimiausių 
Lietuvos kampelių. Bėda su tokiais 
„visus vienijančiais“ ir virš egzis
tuojančios politinės sistemos pa
sišovusiais tapti judėjimais yra ta, 
kad jeigu labai populiarūs, jie kar
tais virsta totalitariniais judėjimais. 
Spėjame, jog toks likimas negresia

Piliečių santalkai. Tačiau Lietuvos 
politinė sistema bando tapti vaka
rietiška demokratija, o ji be parti
jų neįmanoma. Vakaruose žmonės 
kontroliuoja valdžią ne tiesiogiai, 
bet per jiems atstovaujančias par
tijas. Juk partijos vienija žmones, 
turinčius panašias nuomones. Šiek 
tiek stebina Santalkos užmojis igno
ruoti partijas, nes tik ištaisius parti- 
nę-rinkiminę sistemą bei pastačius 
ją į normalias vėžes bus įmanoma 
pažaboti blogius, kuriuos įvardija 
R. Sakadolskis.

Filosofas apie masinę kultūrą 
Visi mes esame pakerėti masinės 
kultūros - net ir filosofai. Štai ką 
sako Arvydas Šliogeris „Literatūro
je ir mene“ (2006 m., Nr. 24):

Pasakysiu keletu žodžių apie savo 
patirtį. O patirtis yra paprasta: man 
masinė, ta vadinamoji mass media 
kultūra inspiravo daugiau įžvalgų į 
pačius paprasčiausius ir esmingiau
sius dalykus negu visi Šekspyrai, bet- 
hovenai ir net heidegeriai, kartu su
dėjus. Ir todėl, kad - aš tos minties 
neišskleistu... Mass media kultūra - 
tai kultūra, įeinanti į pačių kultūros 
esmę. Joje iš tikrųjų daugiau kultūros 
esmės negu šitoj, vadinkim, tradici
nėj kultūroj, arba aukštojoj kultūroj, 
kuri vis dėlto vienu atžvilgiu nusilei
džia šou kultūrai, nes ten įvairiau
sių sentimentų likę, tam tikros mis
tikos, iliuzijų visokiausių, pretenzijų 
į visokius neapibrėžiamus dalykus, 
žodžiu, apeliacijų į neaiškius daly
kus: tai čia siela, tai čia dvasia, tai 
čia Dievas, tai čia, žinot, meilė, tai 
čia dar kas nors. Šitie dalykai yra 
gan murzini ir migloti, o šou kultū
roje apsieinama be visų tų reikalų ir 
kalbama aiškia, paprasta, sakyčiau, 
labai tikslia kalba, kalba plačiųjų 
prasme. Tai jeigu man, kaip filoso
fui, reiktų rinktis, sakykim, šito iš
krypėlio Michaelo Jacksono koncer
tų ar Shakespeareo „Hamletų“, aš, 
be jokios abejonės, eičiau į Michae

lo Jacksono koncertų, kadangi man 
jis tikrai yra...Aš jo nekenčiu, man 

«. jis šlykštus, bet jis man yra davęs to
kių įžvalgų, kurių aš tikrai nebūčiau 
gavęs, skaitydamas Shakespeareų, 
Heideggerį ar netgi Platonų. Bet kaip 
žmogus... Čia jau yra skonio reika
las.

Apie istorijos nesėkmes
„Atgimimui“ nesiseka su istori
ja. Štai per du numerius (2006 m., 
Nr. 23, 24) publikuojamas buvusio 
Laikinosios vyriausybės komunali
nio ūkio ministro V. Landsbergio- 
Žemkalnio archyve rastas nepasi
rašytas mašinraštis apie 1941 metų 
vasaros įvykius Lietuvoje. Publi
kacija „Atgimime“ gan pretenzin
gai pavadinta „Laikinosios vyriau
sybės autobiografija“. Tačiau jokių 
sensacijų ten nėra, tik visa virtinė 
banalybių apie Laikinąją vyriausy
bę, kurios išeivijoje buvo kartoja
mos daugiau kaip 50 metų. Publi
kacijoje nieko nerandame net apie 
Žydų padėties nuostatus bei kitus 
antižydiškus potvarkius, kuriuos 
Laikinoji vyriausybė suspėjo svars
tyti ar priimti. Apie tai užsimena ir 
istorikas Arvydas Anušauskas savo 
„Komentare“, publikuotame „Atgi
mime“ (2006 m., Nr. 24).

Taip pat kelia nuostabą, kad ano
niminis mašinraščio autorius savo 
tekste prasilenkia net su elementa
riais 1941 metų sukilimo faktais. Jis 
rašo: „Buvęs policijos tarnautojas 
žuvo pervertas 40 kulkų, bet tiltą 
per Nemuną (mūsų pabraukta) iš
gelbėjo, sutraukydamas sprogdini
mo laidus“ („Atgimimas“, Nr. 23). 
Kiekvienas pagyvenęs kaunietis at
simena, kad rusams anuomet pavy
ko susprogdinti tiltus per Nemuną 
(Žaliąjį arba Geležinkelio ir Alek
soto), o tiltą per Nerį - pavyko iš
gelbėti. Tą patį tvirtina ir Bostone 
išleistos „Lietuvių enciklopedijos“ 
29-as tomas: „Nemažiau žiaurios ir 
atkaklios kautynės buvo prie Vili
jampolės tilto; jį išgelbėjo, sprogs

tamąją atkirpęs, sukilėlis Juozas 
Savulionis, buvęs Vilniaus II nuo
vados viršininkas“ (p. 173).

Patyrus pakartotinę nesėkmę ra
šant istorinėmis temomis, gal „At
gimimui“ vertėtų pakeisti tematiką 
ir vietoj istorijos rašyti apie gamtą 
ar geografiją?

Kas yra istorija
Kas yra istorija? Vieniems - dar ne
atstatytos ar atstatytos pilys bei rū
mai, kitiems - istoriosofinės tautų 
ar civilizacijų praeities sintezės. Žy
mus amerikiečių istorikas Arthur 
Schlesinger straipsnyje „History 
and National Stupidity“ („Istorija 
ir nacionalinė kvailystė“), paskelb
tame „The New York Review of Bo
oks“ (2006 m., Nr. 7), pateikia keletą 
paprastų ir nekomplikuotų minčių 
apie istoriją. Jis rašo:

Istorija neįsigalioja automatiš
kai. Negali įmesti monetos į automa
tų, kad iš jo iššoktų istorija. Istori
jos negalima susigrųžinti ar atkurti. 
Giliai savo sieloje visi istorikai tų 
žino... Atsinešame į istorijų mūsų 
asmenybių išankstinius nusistaty
mus ir mūsų laiko rūpesčius. Mums 
neįmanoma suvokti absoliučių tiesų. 
„Grynai objektyvios tiesos neįmano
ma rasti, nes žmogiško pavidalo žal
tys yra viskų apraizgęs“, - sakė Wil
liam James.

Todėl istorikas yra pasmerk
tas nesėkmei - siekti nepasiekiamo 
objektyvumo. Tačiau mes su užsi
degimu dirbame istoriko darbų ska
tinami medžiotojo instinkto užtai, 
kad tyrinėti praeitį mums suteikia 
didelį malonumų dėl intelektualinių 
iššūkių ir kadangi valstybei reikia ži
noti savo istorijų (bent mums, istori
kams, taip atrodo).

Kaip aš kitur esu pasakęs - isto
rija valstybei yra kaip atmintis in
dividui. Žmogus, praradęs atmintį, 
yra dezorientuotas ir pasimetęs, ne
žinantis, kur jis buvo ir kur beeinųs. 
Taip pat ir valstybė, kuriai nepriei
nama jos praeities koncepcija, nesu
gebės susitvarkyti su savo dabarties 
ir ateities problemomis.

Tačiau praeities koncepcijos nėra 
stabilios. Skubūs dabarties reikalai 
jas nuolat persvarsto. Kai mums iš
kyla neatidėliotini reikalai, istoriko 
prožektorius pakeičia savo pozici
jų ir tyrinėja šešėlius, atskleisdamas 
kontūrus dalykų, kurie visada eg
zistavo, tačiau kuriuos praeities is
torikai buvo nerūpestingai pašalinę 
iš kolektyvinės atminties. Iš istorijos 
prabyla nauji balsai, kurie reikalau
ja, kad į juos atkreiptume dėmesį.

...Todėl dabartis nuolat atkuria ir 
naujai atranda praeitį. „Visa istorija 
yra dabarties istorija“, - sako Bene-
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Spaudos apžvalga
detto Croce. Nuolat vykstanti žmo
gus sąmonės kaita padaro istoriją be 
galo žaviu intelektualiniu nuotykiu. 
„Istorija yra mus įpareigojusi ją per
rašyti“, - sako Oscar Wilde. (Versta 
iš anglą k.).

Lietuvos istorija irgi yra da
barties istorija. Štai paveikti naujų 
laikų aplinkybių perrašėme 1941 
metų sukilimo prieš sovietus isto
riją, naujai suvokiame holokaustą. 
Taip pat mažiau dėmesio skiriame 
ir nebešvenčiame savo pralaimėji
mų, pavyzdžiui, neįvykusio Vytau
to Didžiojo karūnavimo (buvusi 
tautos šventė rugsėjo 8 dieną), Vil
niaus praradimo lenkams 1920 me
tais (spalio 8 dieną) ir pan.

Tačiau mes dar neatsikratėme 
kai kurių mūsų istorijos senesnių 
stereotipų, naujai nesuvokiame kai 
kurių svarbių mūsų praeities mo
mentų. Apie tai - Darius Kuolys 
„Literatūros ir meno“ (2006 m., Nr. 
18) pokalbyje:

Kaip mūsą visuomenės gyveni
mo raidoje keitėsi pilietiškumo ir 
pilietinės sąmonės santykis?

Mūsą tautinė tapatybė stipriai 
nukenčia nuo menkos istorinės sa
vimonės, menko ryšio su praeitimi. 
Esam linkę gyventi nuistorintame 
pasaulyje. Iš istorijos mes ištrau
ktam tam tikras simbolines figūras. 
Prieš Antrąjį pasaulinį karą tokia fi
gūra buvo Vytautas Didysis, dabar - 
karalius Mindaugas. Tai prarastos 
didybės, nerealizuotą istorinią gali- 
mybią ženklai. Prieš karą švęsdami 
Vytauto mirties metines kaip naci
onalinę šventę, minėjome neįgyven
dintas imperines ambicijas. O dabar 
Mindaugas - pirmas ir paskutinis 
karalius. Mūsą nužudytas karalius. 
Taip, Mindaugo karūnavimo diena 
yra svarbi valstybei, bet jos kasme
tinis šventimas - nelabai produk
tyvaus karalystės mito gaivinimas. 
Tačiau mes nekreipiam dėmesio į 
laisvės tradiciją, kuri buvo sukurta 
per Didžiosios Kunigaikštystės šim
tmečius. Lietuvai ši politinė tradicija 
labai svarbi, ji buvo virtusi lietuviš
kosios tapatybės dalim. Į ją galėtu
mėm daug tvirčiau remtis šiandien. 
Lietuviškoji laisvės tradicija buvo 
kuriama Vilniuje nuo XV amžiaus 
kaip alternatyva despotiškos Mas
kvos politinei linijai. Per XV-XVI 
amžius mūsą protėviai sukūrė laisvą 
politinę Lietuvos tautą. XVIII am
žiuje Lietuva, remdamasi respubli
kos idėja, jau pamažu ėjo modernios 
nacijos, pilietinės bendruomenės 
link. Šį kelią nutraukė valstybės pa
dalijimai. Beje, laisvos pilietinės tau
tos idėją gynė Tadas Kosciuška, dar 
XIX amžiaus pradžioje suvoktas kaip 

nacionalinis lietuvią herojus. Lietu
viai didžiavosi, kad ją tautos sūnus 
padėjo George'ui Washington™ kur
ti Amerikos respubliką, padėjo gin
ti pasaulio žmonią teises ir laisves. 
Taigi lietuviškos politinės tradicijos 
suvokimasbuvo gyvas per visus šim
tmečius, dėl jos tūkstančiai lietuvią, 
kovodami su Maskva, su švedais, su 
turkais, guldė galvas.

Dariaus Kuolio mintys - geras 
pavyzdys to, ką Arthur Schlesinger 
kalba apie „dabarties nuolat atku
riamą ir naujai atrandamą praeitį“. 
Mūsų pirmosios respublikos isto
rikai, veikiami įtemptų ano meto 
Lietuvos santykių su Lenkija, itin 
neigiamai vertino mūsų'baj oriško
sios, ir, anot jų, sulenkėjusios aukš
tuomenės istorinį palikimą. Dabar 
mums svarbi pilietinė visuomenė, 
sugyvenimas su kitais kraštais Eu
ropos Sąjungoje. Gal todėl mūsų 
istorikų prožektorius, atsuktas į 
mūsų bajoriškąją istoriją, apšviečia 
iki šiol šešėlyje tūnojusius teisinius 
mūsų valstybės ir parlamentariz
mo pagrindus. Šiandieną juos su
vokti mums itin svarbu. Gaila tik, 
kad kaip Darius Kuolys tame pačia
me pokalbyje sako, mūsų politinis 
elitas šimtametėmis lietuviškosios 
laisvės tradicijomis nelabai domi
si, ir jos nepajėgios stipriau veikti 
mūsų valstybės gyvenimo.

■ Kas diktuoja 
prezidentui?
Birželio 19-25 d. „Ekstra“ žurnale 
spausdinamas Rimanto Varnausko 
pokalbis su europarlamentaru Vy
tautu Landsbergiu. Štai jo ištrauka 
(V. Landsbergio atsakymai spausdi
nami kursyvu, R. Varnausko klausi
mai - storesniu kursyvu - Red.)

- Įvairuoja dabartinės A. M. 
Brazausko įtakos politiniams pro
cesams vertinimai. Nuo tokią, kad 
AMB nueina, o jo vardu įsikūniju
si epocha lieka, iki tokią, kad eks
premjeras ne kaži kur tenuėjo ir 
partines-valstybines gijas tvirtai 
laiko savo rankose.

- Jeigu jis kur ir nuėjo, tai tik į 
politikos scenos užkulisius. Ir iš ten 
tampo virvutes, o kai kada net tiesio
giniu būdu grįžta dalyvauti įvykiuo
se. Atsimenu labai charakteringą 
jam dalyką. Kai jis buvo prezidentas 
ir pagal Konstituciją turėjo būti neu
tralus, jis ateidavo ir dalyvaudavo, 
o kartu ir vadovaudavo savo LDDP 
frakcijos posėdžiams Seime. Kad kas 
nors nenukryptą nuo generalinės li
nijos. Tad ir dabar elgiasi taip pat - 
nuėjo siūlant socialdemokratą kan-

V. Landsbergis

didatą pas prezidentą (o tai aiškus, 
beje, nepasitikėjimas G.Kirkilu). 
Atėjo pats ir padiktavo prezidentui 
V. Adamkui, koks sprendimas turi 
būti padarytas. Nepasivaržė. Tad 
apie kokius čia pasitraukimus gali
ma kalbėti?

- Prezidentas, jūsą manymu, 
toks nesavarankiškas, kad jam dik
tuojami sprendimai?

- Pirmiausia - A. M. Brazauskas 
mėgino tiesiai padiktuoti. Nesakau, 
kad prezidentas nuolankiai viską 
priėmė pareikšdamas „klausau, vyk
dysiu“. Bet galbūt jam kas nors ką 
nors patarė, gal jis skaičiavo kėdes 
Seime. O juk buvo galima ir kitaip 
skaičiuoti. Vienu žodžiu, jis padarė 
tokį sprendimą, kurio reikalavo A. 
M. Brazauskas.

Gera gyventi politikams, kurie, 
patys pokalbyje nedalyvavę žino, 
kas ko paprašė, kas pageidavo, o kas 
reikalavo ar padiktavo. Rolandui 
Paksui šitokiuose reikaluose padė
davo žinuonė Lolašvili. O kas pade
da gerb. V. Landsbergiui?

■ Laikas išmokti 
atsiprašyti
Bendri viso krašto gimnazijų ir vi
duriniųjų mokyklų abiturientų eg
zaminai šiais metais praėjo blogai 
kaip niekad. Kai kurių egzaminų 
užduotys buvo išvogtos ir iš anks
to pardavinėjamos internete. Todėl 
lietuvių kalbos egzaminus visiems 
abiturientams teko laikyti antrą 
kartą. Kiti egzaminai buvo užskai
tyti, nors buvo pagrindo įtarti, kad 
ir jų slaptumas galėjo būti pažeistas. 
Dėl to švietimo ministras Remigijus 
Motuzas, susilaukęs nemažai prie
kaištų dėl blogo egzaminų apsaugos 
organizavimo, nutarė daugiau į šias 
pareigas nebekandidatuoti. Taip pat 
atsistatydinti žada ir Nacionalinio 

egzaminų centro - direktorius Vi
dmantas Jurgaitis.

Priekaištų egzaminų rengėjai 
susilaukė ne vien dėl blogos jų ap
saugos, bet ir dėl anglų kalbos eg
zaminų turinio. Nekatalikams abi
turientams šis egzaminas buvo ar 
bent galėjo būti sunkesnis negu ka
talikams dėl jame esančių klausimų 
apie katalikiškas šventes ir jų reikš- 
mmę pačiam abiturientui. Dėl to 
lygių galimybių kontrolierė Aušrinė 
Burneikienė gavo kai kurių moks
leivių tėvų skundų už jų vaikų dis
kriminavimą dėl jų religijos.

Žvilgtelėkime, kaip dėl anglų 
kalbos sumaišymo su religija teisi
nasi NRC pareigūnai („Lietuvos ry
tas“, 2006.VI.23):

Nacionalinis egzaminą centras 
(NEC) pripažino, kad kai kuriuos 
abiturientus galėjo trikdyti klau
simai apie katalikiškas šventes per 
anglą kalbos brandos egzaminą, bet 
teigia, jog svarbiausia - ne faktą ti
krumas, o minčią raiška. (...)

NEC sutinka, kad valstybinio 
anglą kalbos brandos egzamino už
duotis apie Visą Šventąją dieną ir 
Kūčias galėjo būti mokinią skirtin
gai suvokiama. „Bet kiekvienas, lai
kantis brandos egzaminus, nepai
sant jo tautybės ir religijos, turėtą 
būti bent iš dalies susipažinęs su 
pagrindinėmis valstybės šventėmis, 
papročiais, kultūra ir mokėti apie 
tai pasakoti bei išreikšti savo santy
kį į tai“, - pareiškė centro atstovai.

Taip tai taip. Kiekvienas abitu
rientas turėtų būti susipažinęs su 
krašto, kuriame gyvena, papročiais, 
kultūra, valstybinėmis šventėmis. 
Kultūringas žmogus, mūsų nuo
mone, galėtų šiek tiek susipažinti 
ir su tautinių ar religinių mažumų 
papročiais, kultūra, šventėmis. Ta
čiau ką visa tai turi bendro su ... 
anglų kalbos egzaminu. Jei, tarkim, 
moksleivis, norintis studijuoti an
glistiką, nei angliškai, nei lietu
viškai negali sklandžiai papasako
ti apie Visų Šventųjų šventę ir jos 
reikšmę, nes jam pati „šventojo“ 
sąvvoka nieko nesako, tai ar dėl to 
turi sumažėti jo anglų kalbos pažy
mys ir galimybė pakliūti į norimos 
specialybės studijas?

Užuot bandę pateisinti nepatei
sinamas klaidas, NEC pareigūnai 
turėtų už jas Lietuvos abiturientų 
viešai atsiprašyti ir ateityje steng
tis tokių klaidų nebekartoti. O tai, 
tarp kitko, būtų ir neblogas pa
vyzdys visai valdininkijai, nes žo
dis „atsiprašau“ dar per daug retai 
teišsprūsta iš Lietuvos biurokratų 
lūpų.

akiračiai
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Tautinės tapatybės veikalai 
trūnyja bibliotekose
■ Gvidas Mazgelis yra Kelno universiteto studentas, bendradarbiauja Lietuvių studentų 
užsienyje elektroniniame klube http://www.langas.net. „Akiračių“ skaitytojams pateikiame 
pokalbį apie išeivijos problemas.

Kaip pavadintum dabar ne Lietuvoje gyvenan
čius lietuvius - koks tapatumo konstravimas: 
emigrantų? Darbo migrantų? Lietuviai pasau
lyje?

Tapatumo, tautinio identifikavimosi klausimai 
atkūrus Nepriklausomybę bei atsivėrus sienoms į 
Europą yra unikalūs ir tikrai verti atskirų kultūro
loginių studijų. Stebėtina tai, kad tautos, kuri ini
cijavo Dainuojančios revoliucijos pradžią, gyve
nime tautiniai klausimai šiuo metu vaidina gana 
menką vaidmenį.

Tapatumas atrandamas nebent tik tada, jei yra 
kažkokios gilesnės šaknys, didesnis sąmoningu
mo lygis (dar niekur neišvykus, gyvenant Lietu
voje). Atvykus į buvimo valstybę, tapatybės sa- 
vieškos klausimai yra dažnai užgožiami buitinių 
rūpesčių.

Tapatumo konstravimo problema sietina su 
švietimu ir tautiniu ugdymu (jei toks galėtų būti 
praktikuojamas). Nes lietuviai, puikiai prisitaikę 
prie šalies sąlygų, vis daugiau dėmesio skiria in
tegracijai į buvimo valstybės gyvenimą, o ne savo 
tautinei tapatybei, jos analizei.

Ar galima kalbėti apie sąmoningos diasporos for
mavimąsi?

Taip. Bet tik fragmentišką.
Būnant Lietuvoje gali atrodyti, kad kiekvieno

je užsienio valstybėje turime tvirtą lietuvių ben
druomenę (toliau - LB), bet atlikus statistinius ty
rimus paaiškėtų, kad LB gyvenime dalyvauja vos 
keli procentai apylinkės lietuvių.

Kokie ryšiai tarp skirtingų kartų - pokario vadi
namosios DP (displaced persons - perkeltieji as
menys) ir dabartinės kartos?

DP, dipukai, yra gana giliai įleidę šaknis savo 
buvimo valstybėse. Bet (neįtikėtina!) kai kurie la
biau išlaikę lietuviškumą nei dalis naujosios emi
gracijos bangos tautiečių.

Dabartinės kartos išvykimo priežastys kardi
naliai skyrėsi nuo DP asmenų, todėl savaime su
prantama, kad visai kiti interesai, veikla ir paga
liau tapatybės klausimai, bendravimas.

Ryšiai tarp „naujųjų lietuvių“ ir dipukų emi
grantų yra itin silpni. Skiriasi mentalitetas, mąs
tymas, išsilavinimas, vertybės bei interesai. Kar
dinaliau nei lyginant tas pačias kartas, esančias 
Lietuvoje.

Paradoksai: dipukų vaikai moka lietuviškai, o 
naujosios kartos emigrantų vaikai skatinami inte
gruotis į buvimo valstybės gyvenimą bei pernelyg 
„nesureikšminti“ lietuviškumo, todėl mokytis lie
tuvių kalbos reikia didelės savimotyvacijos. Nuo 
integracijos užsienyje dažnai priklauso studijos, 
karjera, darbas ir materialinė gerovė.

To pasekmė - per 5-10 metų užauga lietuvių 
karta, kuri moka vos kelis lietuviškus žodžius.

Jeigu okupacijos metais išeivijai svarbūs buvo du 
siekiai: padėti savo šaliai atgauti laisvę ir išsau
goti savo lietuvišką tapatybę, tai kokius principi
nius uždavinius kelia jaunoji karta, kuri buriasi 
ne Lietuvos teritorijoje?

Jaunoji karta iš esmės nekelia sau jokių princi
pinių uždavinių, nes šiuo metu gana sunku išlai
kyti bent tai, kas turima.

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) pa
daliniuose šiuo metu vienas pagrindinių iššūkių - 
ar reikia mokytis lietuvių kalbos PLJS nariams, ar 
narystei pakanka kokio nors netiesioginio ryšio 
su Lietuva (pvz., mano tolimoje giminėje kažkas 
buvo iš Lietuvos).

Tokiu atveju pararandame esminę tautišku
mo grandį, jungiančią tautiečius anapus - lietuvių 
kalbą, kartu ir kultūrą. Tada itin sudėtinga atsaky
ti į klausimą, kas yra lietuviai ir kas mus vienija.

Apie sudėtingesnių* uždavinių kėlimą šiuo 
metu negali būti jokios kalbos, kadangi tapatybės 
apibrėžimas ir atitinkamos veiklos grindimas ja 
yra vienas iš esminių XXI a. iššūkių (netgi tarp 
jaunimo, taip pat mūsų LB bendruomenėse).

Kaip analizuotum jaunosios kartos sąmonin
gumo trajektorijas (vartojant kavolišką ter
miną), kiek yra reflektuojama sava veikla?

Jaunosios kartos sąmoningumas šiuo metu ru
sena. Vienur jis žaižaruoja, kitur - liepsnoja, bet 
iš esmės rusena... Gerai tik tai, kad nėra visiškai 
užgesęs (o kur prigesęs - dar sėkmingai galima at
gaivinti).

Problema - neturime savo kultūrtregerių, ku
rie veiktų strategiškai, derindami savo veiklą kar
tu su kitais lietuviškumo sistemos subjektais (LB, 
Lietuvos institutu, kultūros atašė, LRT, Kultūros 
ministerija).

Tautinė refleksija - tai gana aukštas sąmonės 
išsivystymo lygis, kurio užuomazgos matyti tik 
kai kur. Ir tai tik - labai gerai įsižiūrėjus.

Ką galėtų ir kaip padėti savo kraštui?
Padėti savo kraštui (intelektualiai, finansiškai, 

idėjiškai, ryšiais ir kitomis prasmėmis) šiuo metu 
lietuviai gali labiau negu bet kada anksčiau. Ište
kliai tiesiog neišmatuojami. Bet jie neišnaudoja
mi. Jei apskritai jie yra kur nors apskaičiuojami.

Tas taikytina ne tik žmogiškiesiems ištekliams, 
kurių ryšiai bei potencijos vis dar lieka terra inco
gnita užsienio politikos subjektams - kultūri
nės, ekonominės, mokslo ir meno užsienio politi
kos veikėjams. Pvz., tik 2005 m. susirūpinta bent 
jau pasidomėti, kiek ir kur yra užsienyje lietuvių 
mokslininkų. Tai čia tik mokslininkų. O kur dar 
menininkai, sportininkai, verslininkai, įvairūs 
specialistai?

Galime kurti veikalus apie tautinę moderny- 
bę ir lietuvių kultūros savivokos modelius, atlikti 
tyrimus, išsidalinti meno ir kultūros nacionalines 
premijas, bet jei kultūros agentai nepasieks lietu
vybės salelių, nekurs naujų ir jose nebus skatina
ma tautinė savimonė, mūsų idėjos taip ir liks idė
jomis.

Nesinorėtų, kad tautinės tapatybės veikalai 
trūnytų bibliotekose ignoruojant lietuvių asmilia- 
ciją, šiuo metu vykstančią tiesiog neįsivaizduoja
mais mastais.

Kokie ryšiai yra palaikomi su kraštu? Kokia reikš
mę turi valstybinės institucijos?

Daugiausiai palaikomi asmeniniai ryšiai. Vals
tybės institucijos prisimenamos tik tada, kai pa
tenkama į keblią situaciją. Nenuostabu, kad kai 
kurie konsuliniai tarnautojai perkrauti darbu, aiš
kindamiesi, kaip ir kur galima padėti pagalbos 
reikalingiems lietuviams. Kartais jau neįmanoma, 
nes situacija tiesiog beviltiška (pvz., neturint ką 
valgyti, padarius vagystę ir patekus į kalinimo įs
taigas užsienyje).

Tenka apgailestauti, kad URM sistemos strate
gai nėra suinteresuoti lietuvių bendruomenių kū
rimu, jų stiprinimu ir savipagalbos mechanizmų 
jose kūrimu. Bet juk diplomatams galėtų būti ma
žiau darbo: tautiečiai gali padėti patys sau, ir daug 
veiksmingiau, anksčiau, kai dar situacija netampa 
tokia sudėtinga. Gal tada ir tokios organizacijos 
kaip „Dingusių žmonių paramos centras“ neturė
tų ką veikti.

Juk kai tautietis, miegantis ant suolelio viena
me iš Londono parkų ar sulaikytas teisėsaugos 
institucijų, kreipiasi į LR atstovybę, vargu ar jam 
bus suteikiama visokeriopa pagalba.

Gal reikėtų pradėti nuo to, kad bendruome
nėse būtų asmenys, į kuriuos būtų galima kreiptis 
esant bet kokiam atvejui. Žinoma, tokia tarnystė - 
sunki našta. Bet jei įtrauksime informavimo siste
mą, kuri turėtų prasidėti jau Lietuvoje aprašant ir 
viešinant sunkumus, kas laukia, atvykus nepasi
ruošus, ir kas gali padėti, - savipagalbos sistema 
būtų žymiai veiksmingesnė. Ir nereikėtų tiek daug 
parskraidinti tautiečių atgal į Lietuvą, sumažinti 
skaičių publikacijų, kuriose mirga gąsdinančios 
antraštės (apie lietuvių „darbelius“). Valstybės 
vardas kenčia neįkainojamai.

Galų gale reikalingas atitinkamas švietimas ar 
net įtikinėjimas, kai prieš kelionę būtų skatinama 
kreiptis į LB atstovus užsienyje. Gal tada, identi
fikavus probleminius atvejus, padėtų patarimai 
(pvz., „mielas Vardeni Pavardeni, gal geriau dar 
pasimokykite anglų kalbos ten ir ten, ir tik tada 
važiuokite į uždarbiauti“). Ir tai nėra taip sudėtin
ga įgyvendinti, tereikia pilietinės visuomenės ini
ciatyvos bei NVO organizacijų susitelkimo.

Kokią spauda skaito? Ar domisi, kas vyksta Lietu
voje? Ar yra noro veikti ir prisidėti prie vykstan
čių pokyčių?

Interneto portalai ir kai kurie leidiniai skaito
mi periodiškai, bet ne kasdien. Žinoma, kad po
kyčiai lietuvius domina, bet iš Lietuvos atsivežtos 
pesimizmo nuotaikos kartais skatina bejėgiškumo 
būseną ir atitinkamą mąstymą, todėl prisidėti prie 
įvykių Lietuvoje sunku, nes visų pirma yra susiri- 
šamos rankos patiems sau. Tada veiklos galimybių 
beveik nėra.

Kiek jaunoji karta pasaulyje galėtų prisidėti prie 
bendro kuriamos Lietuvos projekto? Ar yra vizi
jų? Kokių?

Jaunoji karta pasaulyje turi žymiai daugiau po
tencijų nei ankstesnioji dipukų karta.

Bendro projekto kūrimas - sudėtingas daly
kas, nes suvienyti lietuvius į vieną Lietuvą net bū
nant pačioje Lietuvoje neįmanoma. Tą rodo par
tijų susiskaidymas (analogiškas yra tik Italijoje), 
NVO sektoriaus pasyvumas (mažai kai iš mūsų 
priklauso kokioms nors visuomeninėms organi
zacijoms), taip pat pilietinės savimonės stoka.

Strateginės ateities vizijos jaunimo išeivijoje 
nekuriamos. Jei būtų kuriamos, matytųsi iš darbų. 
Itin trūksta jaunų lyderių, suvokiusių savo tautinę 
tapatybę ir pasiryžusių duoti kažką kitiems, ne- 
klausiant, kokia bus asmeninė grąža man.

Paradoksas: turime daug lietuvių, bet neturime 
lietuviškų organizacijų. Lietuvių lyderių užsienyje
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KONTROVERSIJOS

Putijana ir istorijos pabaiga Andrejus Piontkovskis

■ Lietuva užima ypatingą vietą Rusijos 
istorijoje. Žlugus Ordai, centrine užsienio 
politikos, dar daugiau - pasaulėžiūros 
problema Maskvos kunigaikštystei tapo ir visus 
pastaruosius 500 metų liko jos santykiai su 
amžinai patraukliais ir amžinai nekenčiamais 
Vakarais.

Didžioji Lietuvos kunigaikštystė ir rusų valdo
vams, ir tuometiniams djačiokams leontjevams 
ir puškovams kažkuo panaši į dabartines Jungti
nes Valstijas. Priešstatoje su ja susiformavo visos 
būsimos rusų politinės sąmonės mitologemos. 
Šios priešstatos nuodingais ideologiniais vaisiais 
susigundė ir pirmieji rusų zapadnikai - reforma
toriai.

Iš ten, iš Lietuvos, šauniausias iš jų, buvęs 
valdovo bendražygis, Kazanės žygio didvyris 
Andrejus Kurbskis vedė savo žymųjį dialogą su 
Ivanu Rūsčiuoju. Prisiminiau apie tai, nes praė
jusią savaitę iš ten pat, iš Lietuvos, kitas Andre
jus, kitas buvęs valdovo patarėjas, pratęsė prieš 
beveik 500 metų pradėtą ginčą su kitu caru, su 
mūsų (kaip pasakė vienas pataikūnas kosmo
nautas) du kartus Vladimiru Raudonąja Saulute. 
Žodžiai galbūt buvo kiti, bet ginčo esmė ta pati.

Kas tai yra Rusija? Europinės erdvės sude
damoji dalis, kurioje lėtai, kankinantis, atsi
traukiant, bet be perstojo, nuo Didžiosios lais
vių chartijos iki europinių konstitucijų vystėsi 
pagarbos asmenybei, žmogaus orumui kultūra, 
laisvės ir pakantumo kultūra? Arba ji turi išlik
ti ypatingu oikumenų, nešančiu savyje genetinę 
jos sunaikintos Ordos matricą, erdve, kur vieš
patauja vergija ir nusižeminusi kantrybė, kart
kartėmis iššaunanti beprasmiais ir negailestin

gais maištais, vedanti tik prie dar griežtesnės 
falinės vertikalės sukūrimo?

Metafiziškai teisus buvo Kurbskis, o istoriš
kai nugalėjo Ivanas Rūstusis, per keletą metų po 
Kazanės žlugimo įkūręs savo nuosavą Ordą ir 
amžiams apdovanojęs gyvuliškos baimės sifiliu 
„rusų politinį elitą“.

Nuo tų laikų jo įpėdiniai - rusų carai, gene
raliniai sekretoriai, prezidentai - dešimtis kartų 
skelbė „modernizacinius“ projektus, žadėjo per 
15-20 metų „pasivyti“ amžinai išnykstančią Eu
ropą arba nors Portugaliją. Visi šie projektai su
žlugo arba tyliai užgeso dėl vienos paprastos prie
žasties.

Užkerėti Vakarų civilizacijos materialinių 
vaisių, Eurazijos vadai su panieka atmetė jos ša
knis - visas tas tūkstančius kartųjų apspjaudytas 
europietiškas vertybes, kurios seniai galėjo tapti 
rusiškomis vertybėmis Andrejaus Kurbskio Ru
sijoje.

Caras Vladimiras taip pat neilgai žavėjosi mo- 
dernizacinėmis savo patarėjo Andrejaus svajonė
mis. Per daug Piterio brigados laikų bendražygių 
būtų tekę atplėšti nuo valdžios lovio. Tektų atsisa
kyti pernelyg daug amžinų tradicijų. „Savo bau
džiauninkus bausti ir glostyti mes laisvi,“ - už 
vieną ir tą pačią „veiką“ Chodorkovskis gauna 9 
metus kalėjimo, o Abramovičius - 13 000 000 000 
(13 milijardų - vert.) dolerių.

Per menkas jam pasirodė tikslas per 15 metų 
pralenkti kažkokią užguitą Portugaliją. Jis net ne
keitė jos seksualesniu orientyru, - jis žengė radi
kalų, kol kas dar neįvertintą ir net daugelio ne
pastebėtą pasaulėžiūrinį žingsnį. Mūsų tėvynainis 
Putinas - Fukujama, pirmasis iš rusų carų, sustab
dęs laiką, pabaigė teleologinį rusų istorijos supra
timą ir paskelbė jos pabaigą.

Mes jau nebekuriam nei Dievo karalystės, nei 
komunizmo, nei rinkos ekonomikos. Mes netgi 
nedvigubinam BVP. Mes didelė energetinė galy
bė. Mes jau atvykome. Mes jau Chopre.

www.grani.ru

tikrai netrūksta! Lietuviai sėkmingai įsitraukia į 
vietos organizacijas. Bet ne į lietuviškas!

Tokių pavyzdžių gausu kad ir didžiausioje ES 
valstybėje - Vokietijoje (G. M. - šiuo metu studi
juoja VFR - red. past.). Keletoje akademinių ben
druomenių tikrai rasime išsilavinusių lietuvių - 
jie sėkmingai save realizuoja universiteto studentų 
savivaldos insitucijose (Bremene, IUB universite
te). Apie kai kuriuos Miunsterio lietuvius rašo žy
mus VFR žurnalas „Spiegei“. Yra aukštas pareigas 
tarptautinėse (verslo, konsultacijų) bendrovėse ei
nančių tautiečių.

Taigi vėl tenka grįžti prie pagrindinės proble
mos - tautinės savimonės formavimosi.

Jei nebus tapatybės šauklių, naujųjų Basanavi
čių ir Kudirkų, tautos galiomis naudosis užsienio 
korporacijos - ne AB Lietuva (aliuzija į šiuo metu 
Vokietijoje populiarinamą terminą „Deutschland 
AG“ - „AB Vokietija“). O mes tuo metu toliau 
kaip kokie rūpintojėliai dejuosime, kad neturime 
žmogiškojo kapitalo, kad esame vargšai... Nors 
faktiškai tik nemokame pasinaudoti turimais iš
tekliais.

Organizuoti lietuviai - kaip vertintum jų ideo
loginę visuomeninę poziciją? Organizuojasi per 
parapijas, LB, ar kuriamos naujos organizacinės 
formos? Kokios?

LB kūrimasis - pastangos pavienių lietuvių, 
nuolat gyvenančių užsienyje ir pasigendančių lie
tuviško mentaliteto, kultūros, bendravimo su tau
tiečiais.

Organizacijos lygmuo palyginti kad ir su len
kais, rusais, kroatais, gruzinais, gana menkas. Ne
turime lobistų vietos institucijose bei įstaigose. 
Tiksliau - jų neieškome, nors galėtume rasti, jei 
pradėtume vienytis.

Kai organizacijos lygmuo nėra aukštas, apie 
ideologinę visuomeninę poziciją kalbėti sudė
tinga. Jos faktiškai nėra („lietuviškoje“ Euro
poje). Visai kitaip yra JAV. Lietuviai patenka į 
Senatą, o ką jau kalbėti apie žemesnio lygio ins
titucijas. Be to, geba organizuotis ir ginti savo 
interesus.

Vien tai, kad mes neišnaudojame ES skiriamų 
kvotų veiklai ES institucijose bei milijardinių lėšų 
(pvz., aplinkosaugos srityje), sako, kad viskas glū
di kur kas giliau, galbūt netgi lietuvio sąmonėje ir 
savimonėje.

Turime mokytis vieni iš kitų. Bet tam visų pir
ma reikėtų domėtis vieniems kitų veikla. Čia tie
siog nearti dirvonai. Nors patirties turime, tik jos 
nematome.

Kokį vaidmenį atlieka Pasaulio lietuvių bendruo
menė (PLB) dabar organizuojantis lietuviams?

PLB vaidmuo vertintinas pagal atliktą veiklą. 
Faktas, kad vos keli procentai lietuvių dalyvauja 
lietuvių bendruomenių veikloje (nes galbūt nesi
jaučia potencialiais nariais?), liudija apie didžiules 
neišnaudojamas veiklos galimybes.

Koks yra statistinis PLB valdybos narių am
žiaus vidurkis? Apie 40-50 metų. Ar šiuo metu 
daugiausia iš Lietuvos išvyko 50-mečiai ir vyres

ni? Nieko panašaus. Jaunimas dabar neatlieka pa
grindinio vaidmens PLB veikloje. Jaunoji karta vis 
dar nėra išeivijos variklis.

Kiek PLB valdyboje yra naujosios emigracijos 
lietuvių, išvykusių uždarbiauti į statybas, ferme
rių plantacijas, ūkius? Nė vieno! Teoriškai naujo
ji emigracija neturi savo lobistų aukščiausiose LB 
savivaldos institucijose. O ką jau kalbėti apie kitas 
organizacijas - Seimą ar TMID departamentą.

Taigi neteisinga konstatuoti, kad PLB jau sė
kmingai sujungė visą mūsų išeiviją.

Šiuo metu esminis PLB uždavinys turėtų būti 
intensyvi (savi) organizacija ir ekstensyvi narių 
plėtra.

Dar apie PLB. Gaila, kad nesaugomas ir negi
namas vardas kaip tam tikras (firminis) ženklas. 
Pavyzdžiui, yra toks Pasaulio lietuvių kultūros, 
mokslo ir švietimo centras, siūlantis iš esmės dar
bo ir stažuočių programas (JAV ir Europoje). Su 
lietuviškumo palaikymu tai turi mažai ką bendra. 
Nors pavadinimas tarsi suponuotų PLB struktūri
nį padalinį.

Kiek dar panašių centrų yra Lietuvoje ir užsie
nyje? Daug kas pavadinime turi žodį „lietuvių“, 
„Lietuvos“, bet savo veiklą kreipia ne kultūros, bet 
daugiau verslo link.

Gal čia netgi ir Lietuvos Respublikos intere
sas bei rūpestis - ne tik garsinti, bet ir ginti savo 
vardą?

Dėkoju už pokalbį.
Kalbino Daiva Simanavičiūtė

akiračiai
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NUOMONĖS

Istorinis revizionizmas
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Atkelta iš 2 psl.
jos valdžias legitimizuojančių mitu. 
Kaip ir Lietuvos atveju, jų legitimiza- 
cija remiasi ne mitais, o faktais, jog 
prieš okupaciją abi valstybės buvo 
nepriklausomos.

Kitas Nikžentaičiui nerimą ke
liantis etninių nacionalistų mitas - 
sovietinė okupacija, kurią jis suta
patina su Molotovo-Ribbentropo 
paktu. Okupacijos turinio Istorijos 
instituto direktorius nesvarsto, bet 
kalba apie negatyvią įtaką šiandien ir 
daugybę prieštaravimų mūsų požiū
ryje į ją. Jis 1923 metų Klaipėdos su
kilimą lygina su Lietuvos okupacija 
1940 metais: „Kai mes kalbame apie 
tokius atvejus (Klaipėdos prijungimą 
prie Lietuvos, J.Š.), iš vienos pusės, 
mes didžiuojamės okupacija, iš kitos 
pusės, mes reikalaujame iš tų pačių 
rusų, kad jie pasmerktų okupaciją.“ 
Taigi atrodytų, kad kaip „okupantai“ 
mes neturime teisės kritikuoti mus 
okupavusios Sovietų Sąjungos. Ta
čiau jeigu Klaipėdos prijungimas ir 
pažeidė kai kurias tarptautinių san
tykių teisės normas, vis vien sunku 
suprasti tokio prijungimo lyginimą 
su sovietine okupacija, kurios tikslas 
buvo aneksuoti nepriklausomą vals
tybę, ją sunaikinti ir įvesti stalininį 
terorą.

Molotovo-Ribbentropo pakto su
tapatinimas su 1940 m. sovietine 
okupacija lyg ir reikštų dviejų mitų 
sindromą. Jei Paktas tėra mitas, tai 
ar jo išdava, okupacija, taip pat yra 
mitas? Nikžentaitis į šį klausimą 
greičiausiai atsakytų, jog jis kalba 
apie Pakto ir okupacijos mitologiza- 
cijos destruktyvias pasekmes šian
dieninei Lietuvai, bet nepaneigia jų 
kaip istorinių faktų. Jei taip iš tikrų
jų yra, tai kodėl Istorijos instituto 
direktorius to aiškiai ir kategoriškai 
nepasako?

Į pirmąją Lietuvos respubliką 
Nikžentaitis žiūri itin negatyviai. Joje 
šėlo etniniai nacionalistai, nulėmę 
visos tautos tragediją: „....tarpukaris 
sukūrė lietuvių tautą, bet ji susibūrė 
etninio nacionalizmo ir neapykantos 
visiems kitiems pagrindu. Tai buvo 
neišvengiama, bet aš norėčiau, kad 
naujai besiformuojančios Lietuvos 
tautos pagrindas būtų demokratinės 
vertybės ....“ Jei tokia neapykanta ti
krai egzistavo, Nikžentaitis nepaaiš
kina, kodėl ji buvo neišvengiama. 
Gal dėl to, kad dvi valstybės ir trečio
sios lyg ir neoficialus surogatas bandė 
Lietuvos nepriklausomybę užgniauž
ti tuoj po Vasario 16-osios akto pa
skelbimo? Įvairiomis formomis di
džiųjų Lietuvos kaimynų spaudimas 
tęsėsi iki pat Antrojo pasaulinio karo 
pradžios. Tai ir iššaukė jų atžvilgiu 
nevienareikšmę skirtingų visuome
nės sluoksnių reakciją, bet ne kokią 
nors Nikžentaičio minimą abstrakčią 
neapykantą visiems kitiems.

Jis mus įspėja nekartoti praeities 
klaidų, kad „šitos valstybės neištiktų 
toks pat likimas, kaip ją ištiko 1940 
metais.“ O kokios tos praeities klai
dos? Pagal Nikžentaitį, vaidinimas 
nuskriaustus, kas mus padarė vienų 
vienus, ir manymas, jog esame tei
suoliai, ypač Vilniaus klausimu, kas 
baigėsi valstybės praradimu. Nors 
Rusija iš anksto turėjo planus Lietu
vą okupuoti, jai tikslą pasiekti padė
jo mūsų „klaidos“ ir jų padariniai, 
įskaitant diplomatinę Lietuvos izo
liaciją. Išvadoje, 1939 metais susidarė 
situacija, kurioje „Baltijos šalių oku
pacijai alternatyvos nebuvo.“ Nors 
sunku tuo patikėti, bet čia Istorijos 
instituto direktorius kaltina auką dėl 
agresoriaus nusikaltimų. Be to, neaiš
ku, kodėl šiame kontękste jis nemini 
Molotovo-Ribbentropo pakto kaip 
faktoriaus, tikrai svarbesnio negu vi- . 
sos mūsų „klaidos“, prisidėjusio prie 
sudarymo situacijos, kurioje būk tai 
„okupacijai alternatyvos nebuvo“.

Kaip jau minėjau, Nikžentaitis vi
suomenę skirsto į etninius ir pilietinius 
nacionalistus ir svarsto šio reiškinio 
pasekmes Lietuvai. Pagal jį, etniniai 
nacionalistai iki šiol lėmė mūsų po
žiūrį į XX amžiaus Lietuvos istoriją. 
Jie vis dar nori gyventi praeitimi, to
dėl toks didelis Molotovo-Ribbentro
po pakto ir kitų mitų garbinimas bei 
opozicija netradiciniam požiūriui į is
torinius įvykius kaip sovietinė okupa
cija, Vilniaus praradimas, Klaipėdos 
sukilimas ir t.t. Absoliuti etninių na
cionalistų vertybė yra tauta, kurią jie 
nori toliau išlaikyti ir kuri, pasak Nik
žentaičio, neigiamai veikia santykius 
su valstybe: „Mes taip ir neišmokome 
mylėti savo valstybės ir tapatintis su 
savo valstybe.“ Čia jis vėl vaikšto ant 
plono ledo. Tautos ir valstybės suprie
šinimas bei pirmosios kaip vertybės 
neigimas su viltimi, kad antroji ją atei
tyje pakeis, nedera su vienu iš pilieti
nės visuomenės principų, jog reikia 
siekti racionalaus balanso tarp tautos 
ir valstybės interesų.

Istorijos instituto direktorius 
etninio nacionalizmo, aukojančio 
valstybę ant tautos interesų auku
ro, apraiškų mato, nors su tam ti
krom išlygom, ir Sniečkuje bei kituo
se komunistiniuose veikėjuose. Šia 
prasme pastarieji „vadovavosi tomis 
pačiomis vertybėmis, kaip ir dabar
tiniai konservatoriai“. Taigi pagal jį 
išeina, jog komunistai ir konserva
toriai neišmoko mylėti ir tapatintis 
su savo valstybe. Įdomu, kas buvo ta 
„sava valstybė“ sovietmečiu: Sovietų 
Sąjunga ar Lietuvos Tarybų Socialis
tinė Respublika?

Kita vertus, Nikžentaitis teigia, 
jog pilietinis nacionalizmas („pilie
tiškumas“ palaipsniui tampa popu
liariu terminu, kas yra gerai, tik ne 
visais atvejais naujieji „piliečiai“ lai
kosi pagrindinių pilietinės visuome

nės principų) iš esmės skiriasi nuo 
etninio, nes turi aiškias demokrati
nes vertybes. Pavyzdžiui, jam, kaip 
pilietiniam nacionalistui, „jokia oku
pacija nėra priimtina—nesvarbu, ar ji 
įvykdyta prieš lietuvius, ar ji vykdyta 
lietuvių rankomis.“ Pilietinio nacio
nalizmo puoselėtojai nėra sukaustyti 
praeities mitų; nuo jų išsilaisvinę jie 
realistiškai traktuoja dabartį ir opti
mistiškai žvelgia į ateitį, nes „su XX 
a. pradžioje suformuotu identitetu 
mums nėra ką veikti XXI a. Lietuvo
je ir Europos Sąjungoje.“

Nikžentaitis savo požiūrį į XX 
amžiaus Lietuvos istoriją ir tai, ką jis 
vadina etniniu ir pilietiniu naciona
lizmu, išdėstė reaguodamas į kon
servatorių kritiką dėl planuojamos 
lietuvių ir rusų istorikų knygos apie 
Lietuvos-Sovietų Sąjungos santykius 
karo metu: „Visose civilizuotose ša
lyse priimta, kad už mokslinio dar
bo turinį atsako patys mokslininkai. 
Šiuo atveju politinės partijos neturi 
teisės lįsti, be to, nėra korektiška lįs
ti į mokslininkų rankraščius ir juos 
pagal savo politinius įsivaizdavimus 
koreguoti. Tai yra cenzūra. Palygini
mas'su stalinizmu man kilo neatsitik
tinai, nes būtent toje valstybėje buvo 
specialūs cenzoriai, kurie žiūrėdavo, 
kiek viena ar kita knyga atitinka val
džios interesą.“

Šioj e pastraipoj e esama keleto keis
tų dalykų. Demokratinėje santvarko
je, bent kaip ji Vakaruose suprantama, 
žodžio laisvė yra vienas iš pagrindinių 
principų. Čia politikai turi teisę kri
tikuoti istorikus, o pastarieji - poli
tikus. Konservatorių išgąstis dar ne
mačius knygos turinio bei prašymas 
užsienio reikalų ministro pasiaiškinti, 
ar ministerija kaip nors su jos leidimu 
buvo susijusi, nėra cenzūra, nes šiuo 
ir kitais panašiais atvejais istorikai į 
politikų nuogąstavimus galėjo atsaky
ti savo kritika, ką Nikžentaitis ir pa
darė, neiššaukdami jokios valdžios re
akcijos. Tą patį galima pasakyti ir apie 
Istorijos instituto direktoriaus teiginį,

Universitetų slenksčiai
Atkelta iš 3 psl. 
visuomenė nedidelis balsuotojų blo
kas, tačiau politinis svoris nemenkas. 
Klausimas tad ne retorinis.

Štai čia teks Aleksandravičių nu
vilti, nors manau, kad jis ir pats tai 
gerai žino. Sprendžiant pagal ilgame
tę ne Lietuvos, bet JAV patirtį, huma
nitarinė akademinė visuomenė siūlys 
pataisas, kurios ne didins, o mažins 
studentų pasirinkimo galimybes. Jie 
sieks įvesti „privalomus“ humanita
rinių mokslų programų variantus. 
Teorinis siūlymų pagrindimas skam
bės labai kilniai. Jų tikslas - „suteik
ti humanitarinį išauklėjimą, ugdyti 
įvairiapusę asmenybę“ ir taip toliau. 
Su konkretybėm seksis sunkiau. Pa
sirodys, jog idant tų tikslų būtų gali
ma pasiekti, į privalomąją programą 

jog kritikuodami Č. Laurinavičiaus 
požiūrį į kompensaciją už okupacijos 
metu padarytą žalą mes pasidarome 
„nelaisvi žmonės.“

Be to, sunku suprasti, kodėl Nik
žentaitis mini stalininę, o ne, sa
kykim, brežnevinę ar andropovinę 
cenzūrą. Stalino laikotarpis istorijo
je yra labiausiai žinomas kaip teroro, 
kuriuo metu žuvo milijonai nekaltų 
žmonių; cenzūra jame tebuvo vienas 
iš mažiau svarbesnių elementų. Ne
jaugi Istorijos instituto direktorius 
nori jo redaguojamos knygos kriti
ką, tiesiogiai ar netiesiogiai, sutapa
tinti su vienu nežmogiškiausių isto
rijoje režimu? Atrodo, kad taip, nes 
jis pats sako, jog palyginimas su sta
linizmu „man kilo neatsitiktinai“.

Ar „Lietuvos ryto“ interviu iš
reikštas Nikžentaičio pažiūras gali
ma laikyti XX a. Lietuvos istorijos re- 
vizionizmu? Atsakymas: ir taip, ir ne. 
Ne, todėl kad čia kalbame apie atve
jį, sukeltą emocinės reakcijos į kon
servatorių „stalininę cenzūrą.“ Taip, 
todėl kad šis interviu nėra vieninte
lis atvejis, kai Nikžentaitis pristatė 
panašias idėjas; pavyzdžiui, neseniai 
išėjusiame „Kultūros Barų“ nume
ryje. Kaip pilietinis nacionalistas, jis 
atsisako etninio nacionalizmo verty
bių, įskaitant tradicinį požiūrį į XX 
a. Lietuvos istoriją. Aš neturiu nieko 
prieš Nikžentaičio pastangas istoriją 
netradiciškai interpretuoti, nors su 
daugeliu jo tezių nesutinku. Tačiau 
nėra priimtinas jo nusistatymas visus 
priešingai mąstančius kolektyviai pa
smerkti ir paskandinti etninio nacio
nalizmo liūne ir šia prasme elgtis pa
našiai kaip jo kritikuojami politikai. 
Be to, Istorijos instituto direktoriaus 
intensyvi kova prieš mitus kartais 
sudaro įspūdį, jog jis nori, kad mes 
XX a. istoriją apskritai užmirštume, 
idant jos negatyvi įtaka toliau ne
kenktų nūdienos Lietuvai. Čia galbūt 
jam būtų naudinga prisiminti Santa- 
janos mintį, jog tie, kurie nori istoriją 
užmiršti, turės ją vėl išgyventi.

būtina įtraukti siūlytojo specialybę ir 
už tai jam paskirti daugiau lėšų. O tų 
specialybių bus tiek, kad visus siūly
mus priėmus studentų pasirinkimo 
galimybės pradingtų apskritai.

Be reikalo sakau, kad taip „bus“. 
Šis procesas, tai yra grumtynės už 
vietą mokymo programose, vyks
ta jau ne pirmą šimtmetį. Egzistuo
jančios mokslų programos, ne tik 
tos, kurios finansuojamos visuo
menės lėšomis, bet ir tos, už kurias 
tiesiogiai užsimokame, yra įvairaus 
laipsnio kompromisų išdava. Kom
promisų tarp to, ką akademinis pa
saulis mano, kad reikia mokyti, to, 
ko įstatymų besilaikantis biurokra
tas reikalauja, ir galop, neretai nuvi
liančiai mažu laipsniu, - to, ko „nori 
studentas“.
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PRASMĖS IR REFLEKSIJOS

Prasminga gyvenimo beprasmybė
■ Pentti Ikonen gimė 1924 m. Suomijoje, pietinėje Karelijos dalyje, kurią po Antrojo pasaulinio karo 
aneksavo Tarybų Sąjunga. Jis studijavo Helsinkio universitete psichologiją, sociologiją bei literatūros 
istoriją. Tapęs filosofijos magistru 1951 m. išvyko į Stokholmą studijuoti psichoanalizės - tai buvo 
artimiausia vieta, kur tuo metu buvo galima įgyti IPA (Tarptautinė psichoanalizės asociacija) reikalavimus 
atitinkantį išsilavinimą. Baigęs studijas sugrįžo į Helsinkį ir pradėjo psichoanalitinę veiklą: dirbo su 
pacientais, dėstė, buvo išrinktas Suomijos Psichoanalizės draugijos pirmininku, 1984 m. tapo šios draugijos 
garbės nariu, išspausdino daug straipsnių apie psichoanalizės teoriją bei praktiką Suomijos ir užsienio 
mokslo žurnaluose-.

Pradėsime šį tyrinėjimą klausimu: kas gyvenime 
yra miela ir kada gyvenimas yra prasmingas? At
sakymą pasieksime eidami aplinkiniu keliu ir ste
bėdami, kada abejojame kokio nors dalyko pras
mingumu, kada malonumas tampa problema.

Dalyko prasmingumas yra problemiškas, kai 
užsiduodame klausimą, kodėl jis apskritai egzis
tuoja, ir tuo pat metu geidžiame, kad jo išvis ne
būtų. Pavyzdžiui, kodėl ši negraži vaza stovi ant 
mano stalo? Kodėl egzistuoja uodai, nuodingos 
gyvatės, dantų skausmas, luošumas, karai, nusikal
timai, mirtis? Klausiame „kodėl?“ apie viską, kas 
mums atrodo bloga. Tai, kas neatrodo bloga, gali 
sau būti. Galbūt tai suteiks mums malonumą, apie 
kurį kol kas dar nieko nežinome. Visa, ką mėgsta
me, ką mylime, turi būti. To prasme mes neabejo
jame. Savaime aišku, kad tai turi būti. Kraštutinis 
pavyzdys - laiminga meilė. Dar galima paminėti 
noriai atliktą darbą, mielą užsiėmimą, mėgavimo
si akimirkas ir 1.1. Juk apskritai mes ir norime būti 
šiame pasaulyje todėl, kad yra kažkas, ką mėgsta
me, ką mylime. Net nemalonius ir kankinamus da
lykus galime suvokti kaip prasmingus, jeigu mums 
regisi, kad jie veda į tai, ką mėgstame.

Apskritai gyvenimas yra prasmingas tada, kai 
jame meilės yra daugiau už blogį, verčiantį mus 
abejoti blogų dalykų ir galiausiai viso gyvenimo 
prasme. Kai meilė nusveria blogį, gyvenimo pras
mė yra savaime aiški, mums nereikia protingų pa
aiškinimų, prasmė slypi pačiame meilės patyrime. 
Tada galime suprasti Eino Leino „Saulės giesmės“ 
žodžius: „Dėkoju, gailestingasis Viešpatie, už kie
kvieną nugyventą akimirką“.

„Gyvenimas - tai idioto pasaka triukšmin
ga, neturinti prasmės“, - sako Šekspyras Makbe
to lūpomis. Kur dingo prasmė, o gal jos niekada 
ir nebuvo? Kur yra visa tai, ką mėgstame? Randa
me ir štai tokį Šopenhauerio atsakymą: „Gyveni
me troškimai paprastai neišsipildo, arba išsipildo 
vien tam, kad suprastume, kaip mažai tevertėjo to 
trokšti“. Kitas mąstytojas teigia griežčiau: „Gyveni
mas - tai biologinis skandalas: siekdamos išgyven
ti gyvosios būtybės turi žudyti vienos kitas“. Kitaip 
sakant, siekdamos išgyventi gyvosios būtybės turi 
versti kitas kentėti ir mirti.

Yra ir tokių dalykų, kuriuos mėgstame, ku
rie mums vienaip ar kitaip malonūs, nors tuo pat 
metu laikome juos absurdiškais. Tai, pavyzdžiui, 
įvairios „beprotiškos fantazijos ar svajos“, asme
ninės erotinės arba seksualinės ypatybės, kurias, 
spėjame, kiti žmonės gali pasmerkti, o gal ir mes 
patys jas smerkiame, tai tam tikros vaikiškumo 
apraiškos, nuolat kartojami ir vis nepavykstantys 
bandymai, itin pavojingi užsiėmimai ir 1.1. Kitaip 
sakant, mums atrodo beprasmiški dalykai, kuriuos 
mus supanti kultūra smerkia dėl moralinių, blai
vaus proto ar kitų sumetimų, kurie suvokiami kaip 
pavojingi arba nereikalingi, nors kartais ir teikia 
malonumą.

Bevertiškumas - lengvesnis beprasmybės laips
nis. Bevertis dalykas nebūtinai yra blogas, jis tik 
nevertas egzistencijos. „Miglų migla! Visa tai tik 

migla ir vėjų vaikymasis! - sako Mokytojas. - Kas 
kreiva, tas negali būti ištiesinta; ko trūksta, to nega
lima suskaičiuoti“. Paskui jis tęsia: „Mirusiuosius, 
jau seniai susitikusius su mirtimi, laikiau laimin
gesniais už tuos, kurie dar turi gyventi. Laiminges
nis už vienus ir kitus tas, kuris dar nėra gimęs ir 
matęs nedorų darbų, daromų po saule“.

Taigi gyvenimo prasmė ar beprasmybė supran
tama labai skirtingai. Viena -poetas gali dėkoti 
Viešpačiui \& kiekvieną nugyventą akimirką, an
tra - gyvenimas gali būti nelyginant idioto pasaka 
triukšminga, neturinti prasmės, biologinis skanda
las arba miglų migla, dėl kurios net neverta gimti.

Remdamiesi tuo, kas paminėta, galime sakyti, 
kad kalbame ne tik apie tai, kiek daug gyvenime ir 
būtyje randame to, kas verta meiles, bet ir apie tai, 
kiek pats žmogus sugeba mylėti. Į šiuos klausimus 
neturime atsakymo. Mes nežinome. Tačiau tikrai 
žinome, kad kiekviena kultūra, subkultūra ar ben
druomenė turi taisykles, kurios nusako, ką, kiek ir 
kaip galima mylėti (Roy, 1998). Kiekvienai kultū
rai ir bendruomenei reikia taisyklių, kad jos galėtų 
būti kultūra ir bendruomenė. Tos taisyklės dažnai 
būna griežtos, jos taikomos praktikoje ir jų moko
ma nuo pat gimimo.

Kai poreikių ir norų genamas žmogus veržiasi 
į išorinį pasaulį ir randa jame kitą - kitą žmogų, 
kitą gyvą būtybę ar net negyvą gamtos tvarinį, - 
su kuriuo sukuriamas malonumo teikiantis santy
kis, jis suvokia tą kitą kaip gerą ir vertą meilės. Jei 
jis nusivilia, jei meilės siekiams atsiranda kliūčių 
ir pavojų, jis ima jausti nerimą, pasitraukia, aplei
džia išorinį pasaulį ir nusigręžia nuo siektų objek
tų arba net nori juos sunaikinti.

Panašiai žmogus gali vertinti ir savo siekius, 
poreikius bei norus. Tie, kurie teikia pasitenkini
mą, yra geri, tie, kurie kelia nusivylimą ar grės
mę, - blogi. Šitaip žmoguje gimsta prieštara, skir
tingos jo dalys ima prieštarauti viena kitai. Šiuose 
prieštaravimuose jis gali stoti tai į vienos, tai į kitos 
dalies pusę.

Taigi skelbiamose ir neskelbiamose kultūros 
taisyklėse, kuriose žmogaus širdis „žinojo dešimt 
įsakymų, o pakluso šimtui“ (Winterson, 1997), pa
saulis ir žmogus darosi vis mažiau verti meilės, o 
neigiamų ypatybių atsiranda vis daugiau. Gyveni
mo prasmė nyksta, didėja beprasmybė. Erotinis 
ir seksualinis gyvenimas su visais jam būdingais 
prieštaravimais yra puikus tokios eigos pavyzdys, 
kai visas gyvenimas bei noras gyventi darosi be
prasmiški.

Tad kam gi reikalingos taisyklės, keliančios nu
sivylimą, grėsmę ir neapykantą? Kam reikalingi 
draudimai ir apribojimai meilei, kuri daro gyve
nimą prasmingą? Kaip jau pasakyta, kultūrai bei 
bendruomenei reikalingos taisyklės, tačiau jų rei
kia ir individui. Žmogus beveik visai neturi ins
tinktyvių elgesio modelių. Jis perima elgesio mo
delius iš ankstesnių kartų. Be to, sunku numatyti 
artimas ir tolimas savo elgesio pasekmes. Nepavy
kus išmokti gerų bei naudingų taisyklių, žmogus 
ilgainiui ima jaustis pasimetęs, jį apima nerimas.

Žmogui tenka išmokti taisykles, kurios vėliau 
tampa jo savireguliacijos principais. Jomis rem
damasis jis reguliuoja sąveikas su išoriniu pasau
liu, su kitais žmonėmis, su pačiu savimi, ir bando 
reguliuoti jas tokiu būdu, kad pats patirtų malo
numą, kitaip tariant, meilę, Tačiau šis mokymosi 
bei pritaikymo procesas yra sudėtingas, sunkus 
ir neužtikrina gerų rezultatų. Psichologija ir ypač 
psichoanalitinis tyrimas yra sukaupę daug žinių 
apie minėtą procesą, tačiau čia mes apie tai nekal
bėsime.

Savireguliacijai naudojamos perprastos kultū
ros taisyklės suteikia gyvenimui ir meilei pavida
lą, o kartu su juo ir supratimą, kaip reikia gyven
ti ir koks yra pasaulis. Šių taisyklių siūlomi gatavi 
sprendimai įveda tvarką, suteikia ramybės ir ši
taip palengvina mums gyvenimą. Šiuos sprendi
mus mes vadiname, pavyzdžiui, realybės jausmu, 
visuomenės reikalavimais ir geromis manieromis. 
Tokių taisyklių rinkinys žmogui yra nepaprastai 
brangus. Pavyzdžiui, žydams Įstatymas yra Dievo 
dovana.

Savireguliacija pasiektai pusiausvyrai, ramy
bei bei tvarkai nuolat gresia pavojus. Grėsmę gali 
sukelti kad ir „naujos meilės“ banga, meilės, nu
kreiptos į kitą arba į save. Pavyzdžiui, įsimylėjimas, 
pasisekimas, nauja socialinė padėtis, religinis pra
regėjimas arba naujas tikėjimas paverčia senuo
sius dievus piktaisiais demonais. Į naujai atsivėrusį 
pasaulį nepasiimame to, ką seniau vertinome, už
mirštame, kad praeitis yra kelias į dabartį.

Gyvenimas įgauna naują, stiprią, tik gal kiek 
neapibrėžtą prasmę, kuri tarsi potvynio banga 
nuplauna daug ką, ką seniau vertinome. Meilės 
griaunamoji jėga kartais būna tokia pražūtinga, 
jog kai kurie tyrinėtojai pavadino ją su meile su
sijusiu mirties instinktu (Spielrein/Kerr, 1993, La- 
planche, 1976).

Naujos meilės pavojingumą didina kitų žmo
nių pavydas. Perfrazuodami Tyyri galime sakyti, 
kad dviejų meilėje visada yra kažkas, kas nemalo
nu trečiajam, net jei tas trečiasis - nuosava sąžinė 
(Tyyri, 1975), ir šis teiginys liečia ne tik erotinius 
bei brolių ir seserų santykius. Yra toks prietaras 
ar tikėjimas, kad pavydo galima išvengti sunaiki
nant tai, kas jį sukelia. Dėl visų su meile susijusių 
neigiamų pasekmių, kurias paminėjome, naująją 
meilę ir pats žmogus, ir jo aplimka dažnai pasitin
ka įtariai. Priklausomai nuo konkrečių aplinkybių, 
ji gali atrodyti beprotiška, amorali, fanatiška arba 
pasmerkta pražūčiai. Kita vertus, žmogus kartais 
jaučia, kad praradęs „beprotišką meilę“ jis praras 
ir savo gyvenimo prasmę.

Pasiektai savireguliacijai gresia ir kitas nema
žas pavojus - meilės apribojimai, kliūtys, grėsmės 
ir draudimai paveikia kiekvienoje gyvoje būtybėje 
slypintį mirties siekį: neveiklus, neprisitaikantis ir 
trukdantis paprastai miršta, susinaikina. Tai pas
tebima net biologiniame lygmenyje - apoptotinė 
ląstelių mirtis (Ikonen, 2000). Geras pavyzdys to, 
kaip siekimas mirti pasireiškia sąmonėje, gali būti 
moralinių pasmerkimų besąlygiškumas. Morali
niu požiūriu viena iš blogio savybių yra ta, kad jo 
neturi būti. Jį reikia išrauti.

Žmogus, paragavęs gero bei pikto pažinimo 
medžio vaisiaus, įsivaizduoja lengvai žinąs, kas yra 
gera ir kas yra bloga. Jis teisia bei siuntinėja mirties 
nuosprendžius visomis kryptimis sau ir kitiems, 
peržengdamas ribą, kurios reikalautų gera savire
guliacija. Šitaip jis naikina save ir kitus, kol viskas 
ima darytis beprasmiška. Nukelfa f 27pgl

akiračiai
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PRAEITIS IR DABARTIS

Kaip toli siekia Vilnius? Indrė Karčiauskaitė

■ Vilnius ir kita Lietuva - vis šmėkščiojo mano mintyse, kai aš leidausi dviračiu iš Vilniaus Nemenčinės link. Dideli namai, gražios tvoros, greitai lekiančios 
mašinos, užžėlęs dviračių takas. Jei ne šiukšlės pakelėse - atrodytų, kad gyvenimas Lietuvoje kūliais verčiasi ir skuba į šviesių ateitį.

Vietinis gidas, žinantis kiekvieną begriūvančio Raudontvario rūmų kertelę

Ties Nemenčine, kirtus tiltą per 
Nerį, prasidėjo kitas gyvenimas: ma
žiau mašinų, miškai, kažkur tolumo
je matyti miegantys saulėje namu
kai. Štai rodyklė: Raudondvaris. Nei 
jokio ženklo, nei pusės žodžio, kad 
ten kažkada dar būta rūmų. Iš tolo 
tarsi matyti kažkokios gamyklos si
luetai. Arčiau privažiavus, pažvelgus 
į specialiai pagražintas sienas, tampa 
aišku, kad čia senos gamyklos būta. 
Sako, jog kažkada ten buvęs didelis 
alaus bravoras. Kelias kažkada buvęs 
asfaltuotas, bet jau seniai netaisytas, 
tik kartais pasimatydavo buvusio as
falto likučiai. Štai dar vienas senovi
nis pastatas, papuoštas sovietinėmis 
raidėmis: „Parduotuvė.“ Kitoje pusė
je tvenkinys - kažkada turbūt atlikęs 
dekoro funkciją, o dabar labiau pri
menąs įprastą kūdrą. Kažkas seniai 
taip sutvarkė visą išplanavimą, kad 
būtų gražu ir akį džiugintų, deja, da
bartinis vaizdas akies nebedžiugina. 
Pagaliau kelias mane atvedė ir į pa
čius rūmus.

Taip, rūmai yra, bet be langų ir 
durų - prakiurusiu stogu ir nuo te
rasos krentančiom lentom.

Dar nespėjus atidžiau apžiūrėti 
rūmų iš išorės, šalia jų žaidžiantys 
vaikai gražiai lietuviškai paklausė 
„Ar noriu įeiti į vidų?“ „Žinoma, tik 
kaip?“ „Tai va per tą langą.“

ak
ira

či
ai

Arnionių paštas - nekiekvienas miestas gali pasididžiuoti tokiu paštu

Aš, ilgai nedvejojusi, jau ir vi
duje. Vidus mane nuvylė. Tiesa, jis 
pakankamai švarus, bet nieko iš tos 
prabangos, kurios būtų galima tikė
tis senuose dvaruose - jokios puoš
menos, tik baltai žalios apsilaupiu
siais dažais sienos. Mano vadovai 
po rūmus - dvi mergaitės ir berniu
kas maždaug dešimties - paaiškino, 
jog čia kadaise buvo mokykla. Tie
sa, šiems vaikams jau neteko į ją eiti. 
Dabar jie važiuoja į Nemenčinę: ko
kius penkis kilometrus... Jie, greitai 
bėgiodami, man parodė, kur yra rū
sys ir kur - laiptai į antrą aukštą, o 
čia į trečią... Trečio aukšto perdengi
mai visai silpnučiai: vietomis maty
ti skylės, tiesa, vietomis ir dar labai 
tvirti balkiai. Štai čia, šituose ma
žuose kambarėliuose - stovėdama 
trečiame aukšte galvojau - kadaise 
gyveno tarnaitės... Tai buvo lengviau 
įsivaizduoti nei ponų kambarius apa
tiniuose aukštuose - viskas buvo jau 
vėlesniais laikais sudalinta į mažes
nes patalpas.

Vaikai, apsirengę kaip papuolė, 
mane taip pat nuvedė į kažkada iš
taigingą laiptinę. Ten jie pradėjo ki
kenti ir prunkšti, o aš ilgai nesupra
tau kodėl... Viskas čia atrodė lygiai 
taip pat apšnerkšta, kaip ir kitur. Jie 
man parodė į viršų. Pamačiau rudas 
dėmes ir pagalvojau, kad tai netiesa, 
ką matau - juk niekas negali tuštintis 
ant lubų. Pagaliau jie man sako tie
siai šviesiai: „Ten gi šūdai ant lubų.“ 
„Kaip tai?“ - klausiu aš, vis turėda
ma tą patį faktą galvoje, kad niekas 
negali tuštintis ant lubų... „Vaikai pa
deda ant plytos lentą. Ant vieno galo 
padeda šūdą, o ant kito meta plytą“... 
Akivaizdu, kad išmatos pakankamai 
gerai limpa prie lubų, nors ne visa
da- laiptinės grindys irgi jais nu
sėtos.

Einame lauk - tai yra aš einu, 
o jie bėga. Mergaitė suklumpa ant 
laiptų, bet nepargriūna, nukrenta 
vienas jos batas - bet ji vis tiek šyp
sodamasi nuklibikščiuoja iki apačios 
ir vėl greitai įkiša koją. Tarsi nieko ir 
nebūtų atsitikę. Aš einu į lauką. O jie 
manęs jau laukia tenai: viena žaidžia 
kieme, kita lenda iš plyšio rūsyje, o 
berniukas kabo pasikabinęs už plyš
tančių lentų nuo terasos... Taip po 
truputį ir nyksta šie rūmai, nė tris
dešimties kilometrų nenutolę nuo 
Vilniaus centro. Kai pagalvojau, kad 
tik prieš dešimt kilometrų mačiau 
naujus ištaigingus namus, ir štai - 
šis kaimas, kuris nežino ką daryti 
su savo rūmais - skirtumas pasidarė 
baisus. Čia tiesiog buvo ne Vilnius, o 
kita Lietuva.
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Pabradė. Kažkodėl tikėjausi daug 
betoninių daugiabučių, kaip kad Ru
kloje, bet ne... Tai iš principo labai 
gražus miestelis, jeigu galima taip 
pavadinti: nusėtas mažais mediniais 
nameliais palei gatvę ir Žeimenos 
upę. Tik vienoj vietoj aukšta tvora 
su grėsminga spygliuota viela išdi
džiai skelbia: „Užsieniečių registra
cijos centras.“ Tarsi būti užsieniečiu 
mūsų šalyje būtų kriminalinis nusi
kaltimas. O gal taip ir yra?

Buvo sekmadienis - Dievo diena. 
Tiesiog pagal nuojautą radau pėsčių
jų tiltą per Žeimeną. Jis miesto plane, 
kuris yra pakabintas tik įvažiuojant 
į Pabradę, aišku, nepažymėtas. Bet 
nuojauta ir nuovoka sakė, kad negali 
būti, jog miestelėnai vaikščiotų į ka
pus ir bažnyčią tuo vieninteliu pažy
mėtu tiltu pačiame miestelio pakraš
tyje. Žeimena ties Pabrade tiesiog 
nuostabi - vingiuoja tarp mažų na
mukų - ir visur tokia ramybė... Ne
įtikėtina, kad šiai vietai dar 1571 m 
Žygimantas Augustas suteikė miesto 
teisę. Tiesa, tai nedaug padėjo, prieš 
tai turėjęs tik 70 žmonių mietas ir po 
to nedaug teišaugo.

Dviratis peršoko per bėgius. Ži
noma, negalima tiesiog taip imti ir 
pereiti per bėgius, kur nori. Bet visi 
taip darė: ir vietinė mergaitė su dvi
račiu, ir aštuoniasdešimtmetės mo
čiutės. Aš nusprendžiau sekti paskui 
jas, galvojau, kad jos turbūt irgi eina 
į mišias... Taip, jos tikrai nuėjo į baž
nyčią, kuri dėl savo mažumo labiau 
priminė kapinių koplyčią. Pasirodo, 
ji buvo statyta dar 1906 metais kaip 
stačiatikių cerkvė ir tik 1927 perda
ryta į katalikų bažnyčią. Buvo tik po 
dvylikos, todėl pagalvojau, kad tuoj 
bus šv. mišios. Bažnyčia jau buvo 
pilna giedančių moterų - giedota 
lenkiškai. Paklausiau moteriškės, 
kada Mišios, atsakė (lenkiškai), kad 
pusę dviejų. Negali būti, - pagalvo
jau, - kad žmonės renkasi į Mišias 
pusantros valandos prieš pradžią. 
Šiek tiek paslampinėjusi aplink ir 
vis matydama ateinančius žmones, 
vėl paklausiau, kada bus Mišios. O 
man ir sako: „Teraz, pol do drugej.“ 
Jau pagalvojau, kad mano laikrodis 
vėluoja, kuris aiškiausiai rodė kelias 
minutes prieš pirmą. Bet vis dėlto 
dar kartą paklausiau, ar turi omeny, 
kad po pusvalandžio. „Taip,“ - pri
pažino. Supratau, kad „dabar“ aps
kritai yra labai reliatyvus žodis, ir 
mažo miestelio gyventojui tai, kas 
prasidės po pusvalandžio ar valan
dos, ir yra „dabar.“ Čia juk ne Vil
nius. Kai grįžau po pusvalandžio, 
į bažnyčią nebeįėjau - buvo pilna. 
Žmonės stovėjo tarpduryje, lauke 
arba sėdėjo ant suoliukų. Mišios 
buvo gražios, iškilmingos - niekas 
niekur neskubėjo. Visi kalbėjo len
kiškai, vietine tartimi - kažkodėl 
skambesys man priminė ukrainie
čių kalbą: panašiai minkštai ir švel
niai skamba.

Iš Pabradės patraukiau į Arnio
nis, kur tikėjausi pamatyti dar vieną 
dvarą. Kelias iš Pabradės į Arnionis 
buvo geras asfaltuotas, tik, tiesa, to
kio siaurumo, kokio paprastai būna 
Olandijoje dviračių takai. Bet tiek to, 
juk ir mašinų buvo nedaug. Štai ir 
Arnionys. Vėl vien tik savo nuojau
ta vadovaudamasi radau tuos rūmus. 
Ne tik nuojauta: pamačiau iš abiejų 
keliuko pusių apgriuvusius stulpus - 
tai kažkada turėjo būti vartai - pa
galvojau, kad paprasti žmonės vartų 
nestato... Taigi dedukciniu metodu 
išvedžiau, jog čia turi būti dvaras. 
Dvaras gražus: vienoje pusėje turė
jo būti arklidės, kitoje svirnas, o per 
patį vidurį didingai stovėjo patys rū
mai. Klasikinio stiliaus portikas atlai
džiai žvelgė į dviejų aukštų daugiabu
čių dėžutes, stovinčias tiesiai prieš jį. 
Tiesa, kitas portikas žvelgė į alėją, ve
dančią į ežerą... Šie rūmaį-buvo daug 
geriau išsilaikę, nes vis dar naudoja
mi: viduje buvo paštas (ką tik švariai 
nušveistais, nors ir senais langais), 
portiko viršuje kregždės sukosi liz
dus. Bet turbūt visa tai, kaip ir apžė
lęs žole pagrindinis takas, nepriminė 
tos atmosferos, kai čia gyveno Myko
las Kostrovickis, kuris 1792 įsigijo šį 
dvarą ir pastatė šiuos mūrinius pas
tatus. Nei šurmulio, nei gyvenimo, 
kurio tarsi lauktum iš tokio didelio 
dvaro, aplink nebuvo: tarsi net maši
nos nepravažiuodavo pro kaimelį.

Toliau - Joniškis su savo gražia 
istoricizmo stiliaus medine bažnytė
le visai prie pat ežero. Prie pat ežero 
neseniai išdygo ir keletas naujų pa
prastų medinių namukų - „iščius- 
tintų“ kaip mažos vilos: ir kodėl ne, 
vieta juk fantastiška. Seniai jau aiš
ku, kad kaimai prie ežerų virsta vil
niečių poilsiaviečių vieta. Toli siekia 
Vilniaus piniginė - deja, ne visur. Ir 
kas pagaliau atsitiks su tais kaimais, 
kuriuose jau nebesigirdės mūkiančių 
karvių ir lojančių kiemsargių šunų, 
kuriuose nebus galima nusipirkti 
šviežių bulvių, ar beliks jie kaimais?

Traukiau tolyn Dubingių, iš ku
rių kažkada Vytautas Didysis savo 
laiškus rašė, link. Bet karai ir gaisrai 
paliko ten tik piliakalnį ir stulbinan
čiai gražią gamtą. Vėliau Giedraičių 
ir Paberžės link. Važiuojant čia vis 
daugiau matėsi gaisrų. Tiesa, žmo
nės to taip nevadina - jiems tai tik 
deganti pernykštė žolė. O kad kar
tu su žole žūva ir daug laukinių gy
vūnėlių ir vabzdžių - ar tai svarbu. 
Aišku, daug blogiau, jei koks pasta
tas užsidega. Deja, žmonėms gamta 
dar neatrodo kaip kažkokia ypatinga 
vertybė - tai liudijo ir šiukšlėmis nu
sėtos pakelės. Buvę dvarai irgi neat
rodo kaip mūsų visų savastis, kurios 
nedera griauti ar šiukšlinti.

Nuo Pikeliškių senajame Molėtų 
plente staiga pagausėjo mašinų: su
pratau - va čia jau vėl prasidėjo Vil
nius. Vilnius - su naujais didžiuliais 
namais, greitomis blizgančiomis ma
šinomis ir žmonėmis, kurie skuba.

PRAEITIS IR DABARTIS

Bažnyči°s Lietuvoje vis dar pilnos o gal tai dėl to, kad Mišios lenkiškai? Pabradės bažnyčia 
sekmadienio popietę

Bent jau kregždės prie Arnionių dvaro portiko jaučiasi kaip namie
Autorės nuotraukos

akiračiai
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PROBLEMA

Kad Lietuva neišsivaikščiotų Zenonas V. Rekašius

■ 1990 metais atkardama 
nepriklausomi} valstybę Lietuva 
turėjo maždaug 3 milijonus 600 
tūkstančių gyventojų. Per 16 
nepriklausomo gyvenimo metų 
jos gyventojų skaičius sumažėjo 
beveik 300 tūkstančių. Tokia yra 
oficiali statistika, tačiau praktiškai 
iš Lietuvos išvyko kur kas daugiau 
žmonių. Spėjama, kad nepaisant 
nedidelio skaičiaus į Lietuvą grįžusių 
užsienio lietuvių ar kitų tautybių 
Lietuvos piliečių, kraštas nuo 
nepriklausomybės atgavimo prarado 
apie pusę milijono gyventojų. Ir 
svarbiausia, emigracijos iš Lietuvos 
tempai kol kas nemažėja.
Kita vertus, Lietuva sensta. Todėl 
gimstamumas joje mažėja, o mirtin
gumas santykinai didėja. Jau dabar 
kasmet miršta daugiau, negu gimsta. 
Todėl, jei neįvyks esminių pasikeiti
mų, lietuviška Lietuva kito šimtme
čio nebesulauks. Bus dar vienas kitas 
užsilikęs čiabuvis, kaip kad Ameri
kos rezervatuose yra išlikusi viena 
kita indėnų gentis. Tačiau dauguma 
gyventojų jau bus ateiviai iš skurs
tančių Azijos ir Afrikos kraštų. Lie
tuva liks tik geografinis pavadinimas, 
su lietuviškumu, lietuvių kalba, lietu
vių istorija, tradicija ir tautiškumu 
nebeturintis nieko bendra.

Atgautos nepriklausomybės pra
džioje buvome tvirtai įsitikinę, kad 
nepriklausoma valstybė gali užti
krinti geriausias sąlygas tautai augti, 
stiprėti, kurti šviesesnę ateitį. Tuo ir 
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dabar tebetikiu, o tokio tikėjimo pa
grindas labai paprastas: jeigu tai pa
vyksta kitoms tautoms, tai ir mums 
gali pavykti, o jei iki šiol tai vyko ne 
visai sėkmingai, reikia aiškintis ne
sėkmės priežastis ir geriau naudotis 
nepriklausomybės teikiamomis gali
mybėmis. Šio rašinio tikslas ir yra pa
skatinti, arba, jei norite, išprovokuoti 
visiškai atviras ir kritiškas diskusi
jas, kurios bendromis jėgomis padė
tų rasti atsakymą į tragiškai žuvusio 
kun. poeto Ričardo Mikutavičiaus 
užduotą egzistencinį klausimą: ką 
daryti, kad Lietuva neišsivaikščiotų?

Ar ne be reikalo rūpinamės?
Norint sėkmingai gydyti sunkią ligą, 
būtina sąlyga - teisinga diagnozė. Ir 
tai galioja ne tik medicinoje. Šian
dieną, kada jau nieko nebestebina 
spaudoje pasirodantys straipsniai 
apie besiartinantį lietuvių tautos iš
nykimą, svarbu išsiaiškinti šitos tra
gedijos priežastis. Žinoma, jei mums 
dar rūpi savo krašto ir savo tautos 
ateitis.

Gyventojų Lietuvoje mažėja dėl 
dviejų priežasčių: negatyvaus natū
ralaus prieaugio ir emigracijos. Ta
čiau jų reikšmė nelygiavertė. Iš Lietu
vos išvyksta daugiausia jauni, sveiki, 
energingi žmonės, todėl krašto gy
ventojai sensta, natūralus prieaugis 
ir toliau mažės vis spartesniais tem
pais tol, kol nebus rasta būdų ir prie
monių, kaip paskatinti jaunas šeimas 
likti tėvynėje. Natūralaus prieaugio 

problema ne mažiau svarbi nei emi
gracija, tačiau ją bus galima sėkmin
gai spręsti tik pašalinus priežastis, 
skatinančias jaunus žmones išvykti iš 
Lietuvos.

Prieš pradėdamas diskusiją šiuo 
pagrindiniu klausimu norėčiau 
trumpai paminėti porą siūlomų 
problemos sprendimo būdų, kurie, 
mano nuomone, priskirtini klai
dingų diagnozių kategorijai. Vienas 
toks siūlymas yra į emigraciją iš viso 
nekreipti dėmesio. Kas nori išva
žiuoti - išvažiuos, kiti liks tėvynėje. 
O trūkstant darbo jėgos visada gali
ma pasikviesti imigrantų iš Trečiojo 
pasaulio kraštų. Tiesa, maždaug taip 
savaime padėtis stabilizavosi kai ku
riuose Vakarų Europos kraštuose, iš 
kurių masinio bėgimo ar noro emi
gruoti niekada ir nebuvo. Tačiau Lie
tuvoje noras išvykti yra įgavęs tokią 
apimtį, kad tikėtis savaiminio susi- 
reguliavimo ir problemos išsispren- 
dimo būtų ir nerealistiška, ir naivu.

Panašiai klaidingų diagnozių ka
tegorijai priklauso ir teiginys, kad 
lietuvių tauta gali išlikti ir už Lietu
vos ribų, net jei Lietuvoje jų ir nebe
liktų. Jei žydai galėjo tiek metų išlikti 
be savo valstybės, tai ir mes galime. 
Juk vien JAV yra milijonas lietuvių. 
Na, žydus palikime ramybėje. O kal
bas apie milijoną lietuvių JAV rei
kia pavadinti kliedesiais. Nebent jūs 
žūtbūt užsispyrę norėtumėte susipa
žinti su tuo milijonu. Atvažiuokite, 
duosiu adresus, galėsite susipažin

ti. Nebloga tokios pažinties pradžia 
bus pietiniame Čikagos pakraštyje 
esančios šv. Kazimiero kapinės. Po 
to netoliese galėsite užsukti į Lietu
vių tautines kapines. Pensilvanijo
je, prie buvusių lietuviškų parapijų, 
kapinaitėse rasite jūsų belaukiančius 
buvusius angliakasius. Ir taip pra
važiavę visus miestus ir miestelius, 
kur kadaise gyventa išeivių iš Lietu
vos, jūs tikrai susipažinsite su dau
giau negu milijonu. Bet mes turbūt 
ne apie tai... Turbūt norėtumėte pa
matyti tą politikų vaizduotėje egzis
tuojantį gyvų lietuvių milijoną tuose 
mūsų „Suvienytuose Štatuose“. Tai 
čia jau truputį sudėtingiau, nes apie 
90 nuošimčių to milijono nežino, 
kad jie lietuviai, o dauguma net apie 
savo lietuvišką kilmę nesapnuoja. Ir 
ką ten sapnuosi, jei tik vienas senelis 
kilęs iš Lietuvos (ar dar geriau - iš 
kraj ausį, o kiti trys - iš kitų svieto 
pakraščių.

Kodėl žmonės bėga iš 
Lietuvos?
Atgavus nepriklausomybę ilgą lai
ką pagrindinė emigraciją iš Lietuvos 
skatinusi priežastis buvo darbo trū
kumas savame krašte. Tačiau augan
ti ekonomika, o iš dalies ir mažėjan
tis gyventojų skaičius šią problemą 
jau beveik išsprendė. Norintieji dar
bo jau gali susirasti ir savame krašte, 
o kai kuriose srityse, pvz., statybose, 
jaučiamas ir didelis darbininkų trū
kumas. Tiesa, emigracija kol kas dar 
vilioja didesniais užmokesčiais, ta
čiau ir čia pastebima pažanga, ypač 
dabar, kraštui pradėjus gauti stam
bią Europos Sąjungos paramą. Todėl 
ekonominis faktorius nebėra pagrin
dinis emigraciją skatinantis variklis. 
Priežasčių, kodėl emigracijos srau
tai neturi tendencijų mažėti, mano 
nuomone, reikia ieškoti kitur.

Problema nesunkiai išsispręstų, 
jeigu pavyktų rasti vieną pagrindi
nę dar vis emigraciją iš Lietuvos ska
tinančią priežastį. Deja, priežasčių 
yra daug, jos skirtingos ir jas visas 
pašalinti neužteks vienos, kad ir la
bai efektyvios priemonės. Todėl šia
me rašinyje nebandysiu aprėpti visų 
emigraciją skatinančių priežasčių, o 
apsistosiu ties viena, kuri man atro
do pati svarbiausia, nors nesiginčy
siu su tais, kuriems kitos priežastys 
atrodo svarbesnės. Sutarkime, kad 
ši taip pat yra viena iš svarbiųjų. Tai 
valstybės bejėgiškumas kovoti su 
tuo gyventojų sluoksniu, kuris be
veik atvirai demonstruoja savo su
gebėjimą laužyti jiems neparankius 
įstatymus, apgaudinėti ar išnaudoti 
valstybę, naudotis sveiku protu ne
suprantamomis įstatymų sprago
mis, jiems specialiai sukurtomis pri
vilegijomis ir apskritai gyventi taip, 
lyg jie būtų kokia atskira neliečiama 
valstybė valstybėje.
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Kad Lietuvoje susiformavo toks 
neliečiamųjų sluoksnis, kuris gyvena 
taip, tarsi nepalankūs įstatymai pa
rašyti kitiems piliečiams, o su jais - 
niekaip nesusiję, stebėtis nereiktų. 
Tai nomenklatūrinės galvosenos lie
kana, užsilikusi iš to laikotarpio, kai 
sovietinė Konstitucija skelbė visų 
gyventojų lygybę, o praktiškai val
dančiajai partijai galiojo kiti dėsniai 
ir privilegijos. Tik viešai apie tai ne
buvo kalbama. Taip pat suprantama, 
kad polinkis valstybę apgaudinėti 
ar net iš jos vogti yra sovietinio lai
kotarpio įprotis, kai daugelio pilie
čių sąmonėje vogti iš valdžios nebu
vo nuodėmė. Truputį stebina faktas, 
kad šitokią laikyseną savo valstybės 
atžvilgiu demonstruoja ir dalis jaunų 
žmonių, subrendusių jau po nepri
klausomybės atkūrimo. Tai būtų ga
lima aiškinti dvejopai: arba mokykla 
neskiria pakankamai dėmesio pilieti
niam sąmoningumui, arba demorali
zuojanti aplinka dalies jaunų žmonių 
sąmonę veikia stipriau už mokykloje 
skiepytą pilietiškumą.

Manau, kad tie, kuriems vienaip 
ar kitaip pavyksta patekti į valstybės 
privilegijuotų piliečių terpę ar kurie 
yra pakankamai stiprūs ir įtakingi, 
kad galėtų nesilaikyti jiems nenau
dingų įstatymų, yra mažuma. O kai 
valstybės teikiamos privilegijos ar 
įstatymų nepaisymas atvirai demons
truojamas, likusius piliečius tai veikia 
demoralizuojančiai. Akivaizdu, kad 
doru ir sąžiningu darbu nei privile
gijuotos padėties neužsitarnausi, nei 
neįsigysi tiek galios, kad galėtum ne
baudžiamas laužyti sau nenaudingus 
įstatymus. Beieškant išeities atklysta 
mintis išvažiuoti ten, kur žaidimo tai
syklės teisingesnės. Kad nesusidarytų 
įspūdis, jog mes čia tuščiažodžiauja
me, prieš apibendrinančias išvadas 
pateiksiu keletą pavyzdžių.

Atvirai laužant įstatymus ty
čiojamasi iš valstybės 
bejėgiškumo
Kaune veikia didžiausia aukštoji mo
kykla Lietuvoje - Kauno Technikos 
Universitetas (KTU), ruošiantis būsi
mus inžinierius ir kitų technologijos 
sričių specialistus. Pagal universitetų 
autonomijos įstatymą universitetui 
vadovauja tarybos renkamas rekto
rius. Vyresni kaip 65 metų kandidatai 
gali būti renkami rektoriumi tik to
kiu atveju, jei jų kandidatūrai pritaria 
statute numatyti universiteto sluoks
niai, tarp jų ir studentų atstovybė. 
Tačiau neseniai rektoriumi buvo 
„perrinktas“ Ramutis Bancevičius, 
nepaisant to, kad studentų atstovy
bė jo kandidatūrai nepritarė. Tačiau 
sulaužius įstatymą įvyko nelegalūs 
rinkimai, ir dabar universitetą valdo 
nelegaliai išrinktas rektorius. Apie 
tai, kad KTU valdo neteisėtai išrink
tas rektorius, plačiai rašė spauda ... 
Ir kas iš to? Tyli Švietimo ir mokslo 
ministerija, tyli prokuratūra, Seimas 
ir partijos šiame skandalėlyje nema
to sau naudos... Tik pramonininkų 

atstovai Universiteto taryboje įspėja 
studentus nedrumsti universiteto ra
mybės, nes kitaip baigę studijas ne
gaus darbo Lietuvos pramonėje. O 
teisme iškelta byla vilkinama, tikintis 
sulaukti senaties, kada neteisėtai iš
rinktas rektorius taps teisėtu.

Ką toks pavyzdys sako būsimam 
inžinieriui, milijoninių projektų vyk
dytojui? Nematyti, kaip bus ignoruo
jamos specifikacijos, apgaudinėjami 
užsakovai, išleidžiama į rinką nesau
gi produkcija. Nenustebčiau, jei ši
tokio pavyzdžio paskatintas jaunas 
inžinierius imtų galvoti apie emigra
ciją ten, kur galioja kitokia teisė ir 
moralė.

* * *

Kitas pavyzdys - statybos draus
tiniuose ir kitose vietose, kur įstaty
mas draudžia statybas ar kitokią ko
mercinę veiklą. Apie tokias nelegalias 
statybas spaudoje skaitopie metai po 
metų. Vienur joms gaunami leidimai 
apgaulės būdu, kitur paperkami ne
sąžiningi valdininkai, dar kitur sta
toma tiesiog akiplėšiškai nepaisant 
draudimų, įspėjimų ar net policijos 
pastangų statybas sustabdyti. Kar
tais tokie įstatymų laužytojai atsi
perka baudomis, kurios palyginti su 
draudžiamoje vietoje pastatyto sta
tinio verte paprastai būna juokingai 
mažos. Kartais dėl to nukenčia nesą
žiningi valdininkai, davę nelegalius 
statybos leidimus, tačiau kol kas ne
teko užtikti nė vieno pranešimo apie 
nelegaliai pastatyto pastato nugriovi
mą arba nusavinimą. Laimėtoju ši
tuose konfliktuose kol kas nuolat lie
ka ne valstybė, o įstatymo laužytojas. 
Kokią teisybę susidūręs su tokiu įsta
tymų laužytoju ras doras eilinis pilie
tis, jei prieš jį bejėgė visa Respublika? 
Patriotizmo tokie pavyzdžiai tikrai 
nestiprina.

• • •
Lietuvos įstatymai skelbia, kad 

ežerų pakrantės yra visuomenės 
nuosavybė, todėl jomis gali vaikš
čioti visi. Tačiau kai kurie prie ežerų 
pasistatę vilas piliečiai pastato įspė
jamuosius ženklus, kad čia privačios 
valdos ir praėjimas draudžiamas. O 
ežero pakrantę saugantiems piktiems 
savininkų šunims neįrodysi, kad pa
ežere vaikščioti tau leidžia Konsti
tucija.

Tokių atviro įstatymų laužymo pa
vyzdžių būtų galima rasti labai daug. 
Paminėsiu tik dar vieną, mano nuo
mone, patį įdomiausią. Prie gatvės, 
vedančios į pajūrį, pasistatė namus 
grupė Klaipėdos valdžioje įtakingų 
asmenų. O kad pravažiuojantys au
tomobiliai ten įsikūrusiam „elitui“ 
netrikdytų ramybės, gatvę užtvėrė 
užtvaromis, kurias atidaryti gali tik
tai ten gyvenantys automobilių sa
vininkai. Kiti vairuotojai privažiavę 
užtvarą turi apsisukti ir ieškoti, kaip 
apvažiuoti šį „elito“ kvartalą. Ieško
dami jie turbūt svarsto, kiek dar rei
kės laukti, kol ir Klaipėdoje įsigalios 
Lietuvos Konstitucija, visiems pilie
čiams skelbianti lygias teises...

Kai apgaudinėjama legaliai
Dar vienas Lietuvos gyventojus gero
kai demoralizuojantis reiškinys yra 
legalus valstybės apgaudinėjimas, 
nors kartais sunku pasakyti, kur pa
sibaigia apgavystė ir prasideda va
gystė. Šiam reiškiniui apibūdinti yra 
dar iš sovietmečio užsilikęs terminas 
„vsio zakonno“. Lietuviškai turbūt 
reikėtų sakyti, kad viskas daroma pa
gal įstatymą.

Viena šio apgaudinėjimo atmai
na - dirbančiųjų skatinimas pre
mijomis, kartais dar vadinamomis 
tryliktaisiais atlyginimais. Apskri
tai tai klaidinga prielaida paremtas 
paprotys, paliekantis įspūdį, kad ge
ras darbas nėra savaime supranta
ma taisyklė, o išimtis, kurią reikia 
premijuoti. Todėl ilgainiui premija 
tampa būtinybe, kai premijoms pri
trūksta lėšų, jas imama „kombinuo
ti“ naudojant pigesnes medžiagas, 
ignoruojant saugos ir kitus mažiau 
pastebimus reikalavimus, prira- 
šinėjant neatliktus darbus ir pan. 
Taip gerą darbą turėjusi skatinti 
priemonė dažnai duoda priešingus 
rezultatus.

Tačiau tai dar nėra didžiausia 
su premijavimu susijusi bėda. Tie
sa, privačiame sektoriuje tvarkoma
si išmintingiau. Ten ir be premijos 
iš darbuotojo reikalaujama dirbti ge
rai, o nenorintiems gerai dirbti pa
siūloma darbo pasiieškoti kitur. Tuo 
tarpu valstybiniame sektoriuje pre
mijavimas „už gerą darbą“ labai 
populiarus. Ir štai kodėl. Premijas 
skirsto įmonių, įstaigų ar padalinių 
viršininkai. Tačiau Lietuvoje valsty
biniame sektoriuje dirbantys virši
ninkai dažnai premijuoja ne tik savo 
pavaldinius, bet ir (!!!) patys save. 
Kai prieš porą metų spaudoje paste
bėjau vieno tokio sveiku protu nesu
prantamo „premijavimo“ aprašymą, 
negalėjau patikėti savo akimis: įstai
gos vadovas savo pavaldiniams Kalė
dų proga paskyręs po 100 litų, save 
„už gerą darbą“ premijavo 2000 litų. 
Tik vėliau, laikraščio sugėdintas, 20 
kartų už savo pavaldinius „darbštes- 
nis“ vadovas pranešė, kad pusę savo 
premijos paskyrė labdarai... Ką gi, 
būk gailestingas ir duok, Dieve, jam 
dangaus karalystę už tokią artimo 
meilę. Bet neduok dangaus karalys
tės tiems įstatymų leidėjams, kurie 
įstatymuose palieka landas, įgalinan
čias biurokratus šitaip apgaudinėti 
valstybę ir švaistyti mokesčių mokė
tojų pinigus.

Bet ką visa tai turi bendra su emi
gracija? Jauną, dar savigarbos ir ide
alizmo visiškai nepraradusį specia
listą šitokia karjeros perspektyva, 
kurios viršūnėje - galimybė pačiam 
save premijuoti, nežavi. Jis rinksis 
arba privatų sektorių, o jei ten ne
bus vietos, emigruos į tokią šalį, kur 
karjeros perspektyvos grindžiamos 
truputį sveikesne logika ir švaresne 
morale.

Kodėl emigruoja vidurinioji 
klasė?
Mažiausiai turėtų stebinti gausus že
mesniosios klasės emigrantų skai
čius, nes jiems emigracija gali atro
dyti ir turbūt daugeliu atvejų atrodo 
kaip vienintelis būdas išsivaduoti iš 
skurdo ir pagerinti savo ekonomi
nę padėtį. Kita vertus, turtingesnių
jų sluoksnių atstovams ekonominės 
padėties gerinimo poreikis nėra toks 
aktualus ir galimybė ne tokia aki
vaizdi, todėl jų emigruoja daug ma
žiau. O ką galime pasakyti apie vidu
riniosios klasės atstovų emigraciją? 
Demokratinės visuomenės politinis 
stabilumas kaip tik daugiausia ir pri
klauso nuo tvirtos, gerai susiforma
vusios viduriniosios klasės. Dėl to 
gausus jaunų universitetus baigusių 
specialistų - būsimo viduriniosios 
klasės branduolio - išvykimas svetur 
turėtų kelti daugiausia rūpesčio.

Kodėl jauna šviesuomenė taip 
lengvai ryžtasi palikti savo kraštą? 
Juk paprastai jauni žmonės turi dau
giau idealizmo už vyresniąją kartą. 
Be to, jiems juk labiau suprantama, 
kas laukia Lietuvos Europos Sąjun
goje, geriau žinomi Airijos, Portuga
lijos pavyzdžiai. Ir vis dėlto bėgama. 
Manau, kad dėl to nemažai kalti uni
versitetai, kurie prie gero specialybės 
žinių bagažo dar priedo pateikia ir 
blogo pilietiškumo pavyzdį. O kalta 
dėl to universitetų autonomija.

Aš pats, 40 metų praleidęs ir vals
tybiniuose, ir privačiuose JAV uni
versitetuose, jokiu būdu nesu prieš 
universitetų autonomiją. Tuo labiau 
Lietuvoje, kur mokslas ir mokymas 
beveik pusę šimtmečio galėjo skelbti 
tiktai tokias tiesas ir teorijas, kurios 
neprieštaravo valdančiosios partijos 
ideologijai, universitetų autonomi
jos svarbos įrodinėti nereikia. Tačiau 
universitetų autonomija reiškia tik 
žodžio ir minties laisvę ir teisę ieš
koti mokslo tiesos bei ją skelbti ne
priklausomai nuo politinės cenzūros 
ar ideologinių institucijų trukdymų. 
Na ir, žinoma, teisę suklysti, nes be 
jos neįmanomas tiesos ieškojimas. 
Tačiau tai universiteto neatleidžia 
nuo finansinės atsakomybės. Valsty
binis universitetas privalo atsiskaity
ti valstybei, parodyti, kad mokesčių 
mokėtojų pinigus jis panaudojo tam 
tikslui, kuriam jie buvo skirti. Pri
vatus universitetas panašiai atsiskai
to su savo finansuotojais. Lietuvoje, 
kiek aš suprantu, universitetų auto
nomijos įstatymas teisę spręsti, kam 
ir kaip panaudoti valdžios skiriamas 
lėšas, paliko patiems universitetams. 
Keli neseniai universitetuose kilę 
skandalai ar studentijos ir profesūros 
protesto akcijos rodo, jog buvo pada
ryta klaida.

Turbūt pats akivaizdžiausias uni
versitetui skirtų lėšų švaistymo su 
universiteto misija nieko bendra ne
turintiems tikslams atvejis yra Šiau
lių universiteto rektoriaus, kai kurių
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PAVELDAS IR TAPATYBĖ

Kam priklauso lietuvininkų kultūros paveldas
Arthur Hermann
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Lietuvininkų arba mažlietuvių kul
tūrinis įnašas į bendrą lietuvių kul
tūrą yra įspūdingas ir šiandien suda
ro lietuvių kultūros pagrindus. Dar 
iki 19-to šimtmečio pabaigos raštiš
ka lietuvių kultūra vystėsi daugiau
sia Mažojoje Lietuvoje, nors lietuviš
kai kalbančiųjų ten sparčiai mažėjo. 
20-to šimtmečio pradžioje Didžioji 
Lietuva greitai įsisavino mažlietu
vių rašytinę kultūrą ir toliau ją plė
tojo jau visai savaip. Visos mažlie
tuvių kultūros jai nebereikėjo, nes ši 
neatitiko nei Lietuvos istorijos, nei 
to meto reikalavimų, nei Didžio
sios Lietuvos padėties. Abi lietuvių 
kultūros dalys beveik visais laikais 
egzistavo viena šalia kitos, išskyrus 
16-tame ir šiek tiek 19-to amžiaus 
pabaigoje. Mažvydas ir jo generaci
jos bėgliai Prūsijoje dar svajojo apie 
bendrą lietuvių kultūrą, tačiau vėles
niais šimtmečiais mažlietuvių kultū
ra vystėsi neatsižvelgiant į Didžiąją 
Lietuvą ir beveik nepalaikant ryšio 
su ja. Su „Aušra“ vėl prasidėjo pa
vienių asmenų bendradarbiavimas. 
Bet jis niekuomet netapo masiniu. 
Abiem tautos dalims galimybė su
artėti atsirado prisijungus Klaipė
dos kraštą 1923 metais prie jau atsi
kūrusios Lietuvos valstybės. Tačiau 
Didžioji Lietuva buvo per daug už
siėmusi naujosios lietuviškos kultū
ros kūrimu, prie kurios mažlietuviai 
daugiau nepritiko. Kilus konfronta
cijai su klaipėdiečiais vokiečiais, di
džiulė lietuviškai kalbančių klaipė
diečių dalis nenorėjo nei suvokti, nei 
paremti Kauno valdžios atlietuvini- 
mo ir sulietuvinimo pastangų. Taip 
Lietuvai valdant šį kraštą, jų didelė 
dalis greitai suvokietėjo. O atskyrus 
klaipėdiečius nuo rytų Prūsijos, ten 
pasilikę mažlietuviai tesudarė labai 
mažą grupelę, kuri viena palikta jau 
neturėjo jėgų išsilaikyti. Po Antro
jo pasaulinio karo dar kartą atsira
do galimybė bent mažą lietuvininkų 
dalį prisijaukinti prie bendros lietu
vių tautos. Pirmais pokario metais 
nemaža pasilikusių mažlietuvių da
lis jautėsi lyg ir klaidą padariusi susi- 
dėdama su vokiečiais ir net pradėjo 
įrodinėti savo lietuviškumą. Tačiau 
ateiviai iš Didžiosios Lietuvos laikė 
juos vokiečiais ir nevertino jų pavel
do ir jų pačių.

Taigi ne tik vokiečiai prisidėjo 
prie lietuvininkų ir jų kultūros su
nykimo. Nemažai prisidėta ir bro
lių didlietuvių. Dabar, kai gimtinėje 
beveik neliko nė vieno mažlietuvio, 
o jų kultūrinis paveldas visai sunai
kintas arba pats sunyko, pradedama 
suprasti šios kultūros svarbą. Ypač 
Lietuvoje, bet ir Vokietijoje pradėta 
rimtai rūpintis išsaugoti tai, kas dar 
išliko iš mažlietuvių kultūros.

Mažumų palikimu visame pa
saulyje dalijamasi: juo rūpinasi ir jį 
savinasi ta valstybė, kurioje gyve
na ar gyveno mažuma, ir kartu toji 
valstybė, kuri kalba ir kultūra susie
ta su ta mažuma. Mažlietuvių atve
ju tai būtų Vokietija, kuriai priklau
sė mažlietuvių gyvenamos sritys ir 
kuri ilgą laiką net rėmė mažlietuvių 
kalbą ir kultūrą. Lietuva, kaip visos 
lietuvių tautos kultūros globėja. Tad 
mažlietuvų paveldą tenka dalintis. 
Šiandien geriausia jį ten palikti, kur 
jis yra, sudarant galimybę visiems 
juo naudotis. Tai, kas iš mažlietu- 
viškų raštų šiandien yra Vokietijos 
bibliotekose ar archyvuose, Lietu
vai vargiai ar kada nors bus atiduo
ti, kadangi jie išleisti arba rinkti 
Vokietijoje. Išimtis yra Gaigalaičio 
palikimas, kuris ilgą laiką buvo sau
gojamas Prūsijos paveldo nacionali
nėje bibliotekoje. Tai buvo asmeni
nis rinkinys, savininko numatytas 
atiduoti Lietuvai, jai tapus laisvai. 
Drauge Vokietija nereikalauja sau 
pokary į Lenkiją, Rusiją ir Lietu
vą patekusio savo kraštiečių pavel
do (išskyrus dabartinėje Vokietijoje 
esančių bibliotekų ir muziejų turtą, 
kuris pokario metu buvo pagrob
tas), pasitenkindama kopijomis, nu- 
filmavimu arba digitalizavimu. Taip 
Vokietija dabar apmoka iš Karaliau
čiaus į Vilnių patekusių archyvinių 
lituanistinių dokumentų apsaugą ir 
sutvarkymą, pati pasitenkindama 
kopijomis. Tai įrodymas, kad Vo
kietija supranta Lietuvos pastangas 
rinkti ir tausoti Mažosios Lietuvos 
paveldą. Kartu ji jo nenori visiškai 
atsisakyti kaip jai daugiau nereika
lingo daikto. Šiais taikingais laikais 
nesunku pasidalinti paveldu, pasi
tenkinant kopijomis ar digitalizuo- 
jant ir taip garantuojant lengvai prie 
jo prieiti. Apskritai Vokietija laiko
si taisyklės, kad tai, kas iš buvusių 
Vokietijos rytinių kraštų yra patekę 
į dabartinę Vokietiją, bus neišduo
dama dabartinėms tas sritis valdan
čioms valstybėms, o tai, kas yra ten 
pasilikę - nebus prašoma atiduoti į 
Vokietiją. Vokietija net finansiškai 
remia dabar užsieny esančio savo 
paveldo išlaikymą. Dar 1955 metais 
buvo išleistas vadinamasis vokiečių 
pabėgėlių įstatymas, kuris numato 
išlaikyti ir ištirti rytinių vokiečių pa
veldą. 1998 metais šis įstatymas mo
difikuotas. Numatyta remti tik tar
pvalstybinius šio paveldo išlaikymo 
ir tyrimo projektus, taip sudarant 
galimybę tyrinėti ne tik vokiečiams, 
bet ir kitataučiams. Vokietija paties 
paveldo stengiasi nevertinti vien tik 
tautiniais masteliais, bet visų kitų 
tautų kontekste. Panašaus įstatymo

dėl užsienio lietuvių paveldo reiktų 
ir Lietuvai.

Problematiškiau su tuo vokie
čių ir mažlietuvių palikimu, kuris 
yra Kaliningrado srityje. Juo turė
tų rūpintis Maskva, pasitarusi su 
Vokietija ir Lietuva. Bet Maskvoje 
tam nematyti nei noro, nei skiria
ma lėšų. Iš lietuvininkų palikimo, 
išskyrus pora sugriuvusių bažny
čių, beveik nieko ten jau ir neliko. 
Tad Lietuvai net nėra didelio reika
lo kelti kokius nors reikalavimus. 
Tegu tuo rūpinasi Vokietija, kuri 
tas bažnyčias ar pilis statė. Lietuvai 
užtenka vargo su Klaipėdos krašte 
esančiu palikimu. Jis išties apleis
tas, ir jei jo išlaikymu ir atstatymu 
kuo greičiau nebus pasirūpinta, tai 
netrukus jo žymių neliks. Kadan
gi beveik visas šio krašto materia
linis palikimas susijęs su Vokieti
ja, yra galimybė prašyti paramos 
iš Vokietijos. Klaipėdos krašto 
palikimas juk yra abiejų valsty
bių šiandieninės draugystės saitas. 
Lietuvos ekspertai turėtų parengti 
atstatymo ir apsaugojimo projek
tus, nurodydami to objekto isto
rinę ir idėjinę vertę. Po to reiktų 
ieškoti Vokietijoje įstaigų, organi
zacijų ar draugijų, kurios prisidėtų 
prie tokio darbo ir įteiktų bendrą 
projektą Vokietijos valdžios orga
nams. Paramos gauti nelengva, nes 

kasmetinės paveldui išlaikyti ski
riamos lėšos yra ribotos.

Lietuvoje kažkodėl mieliau kal
bama ne apie lietuvininkų, o apie 
Mažosios Lietuvos paveldą. Tačiau 
tai gana skirtingos sąvokos, nes 
pirma yra tautinio, o antroji terito
rinio pobūdžio. Kadangi tokio da
rinio kaip Mažoji Lietuva nebūta, 
tuoj pat kyla ribų klausimas. Taip 
18-to šimtmečio Prūsijos karalystės 
dalis „Provinz Litthauen“ neapėmė 
Klaipėdos srities. Apskritai „Ma
žosios Lietuvos“ sąvoka yra politi
nis terminas, ir ne visur tinkamas. 
Kai kalbama apie šio krašto pavel
dą, Lietuvai pirmoje vietoje rūpi 
lietuvininkų arba mažlietuvių, o ne 
vokiškasis arba lenkiškasis pavel
das. Su Mažosios Lietuvos sąvokos 
vartojimu paveldo reikaluose mes 
savinamės labai didelį Rytprūsijos 
vokiečių paveldą. Drauge baugina
me šiandieninius šio krašto rusų 
tautybės gyventojus, ypač Kalinin
grado srities. Visai kas kita, kai kal
bame apie Klaipėdos krašto pavel
dą. Šis kraštas šiandien priklauso 
Lietuvai, tad ji turi teisę rūpintis 
visu šio krašto paveldu, net ir vo
kiškuoju, tiek kiek jis dar išlikęs. Iš 
Vokietijos galima prašyti, kad ji pa
remtų savojo paveldo išlaikymą, ta
čiau kiek ir kaip, jau turi apsispręsti 
pati Lietuva.
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■ Kad galėtų kontroliuoti visuome
nę ir jos ryšius su kitose šalyse gy
venusiais žmonėmis, taip pat žmo
nių judėjimų (migracijų, emigracijų, 
turizmų), KGB teko sukurti tam tikrų 
„teritorijos kontrolės“sistemų, kurios 
pagrindiniais bruožais tapo kontro
liuojamo ploto sumažinimas ir liku
sios teritorijos apribojimas draudimų 
sistema bei kontroliuojamo žmo
nių skaičiaus sumažinimas ir liku
sių žmonių judėjimo sumažinimas 
draudimų sistema.
Tai leido KGB tam tikrose srityse 
vykdyti ne totalinę, o atrankinę kon
trolę - tam tikrų, iš anksto apibrėžtų 
žmonių grupių, tam tikrų apibrėžtų 
žmonių ryšių, tam tikrų nustatytų 
teritorijų. Be draudimų sistemos su
kūrimo - oficialių ir neoficialių, pa
tvirtintų viešai paskelbtais įstatymais 
ir slaptais žinybiniais normatyviniais 
aktais (instrukcijomis, nutarimais, 
įsakymais) - KGB nebūtų galėjusi or
ganizuoti savo veiklos ir vykdyti val
dančiojo komunistinio-nomenklatū- 
rinio sluoksnio iškeltų uždavinių.

Aštuntojo dešimtmečio pradžioje 
vėl susirūpinta slaptumo režimo sti
prinimu. Tai reiškė ne tik informa
cijos slėpimą šifruojant, koduojant, 
maskuojant, dezinformuojant. Tai 
reiškė ir draudžiamų lankyti teritori
jų išplėtimą. Lietuvos SSR kariškiams 
tiesiogiai buvo priskirta 0,9-1,3 proc. 
krašto teritorijos, o įvairiomis for
momis okupacinė kariuomenė nau
dojo arba kontroliavo apie 6 proc. 
Lietuvos ploto, kur „civilinės admi
nistracijos ir piliečių veikla (...) buvo 
iki minimumo apribota“. KGB turėjo 
ypač slaptų objektų statybos ir vei
kimo laikotarpiu vykdyti nuolatines 
dezinformacines priemones, kurios 
paslėptų tikrąją šių objektų paskirtį.

Ryšiai su užsieniu šiek tiek palen
gvėjo po SSKP XX suvažiavimo. Į So
vietų Sąjungą buvo pradėta įsileisti 
užsieniečių. 1957 m. įvyko komunis
tinių ir trečiojo pasaulio šalių jauni
mo festivalis. 1957 m. birželio mėn. 
SSRS KGB parengė 12 punktų ins
trukciją, kaip elgtis respublikinėms 
KGB aptikus užsieniečius jų teritori
jose. Užsienietis turėjo būti sulaiko
mas, patikrinami dokumentai, sura
šomas aktas ir išsiunčiamas. Tačiau 
Baltijos šalyse buvo uždrausta lanky
tis užsieniečiams. Specialiai parinktas 
užsieniečių grupes į Vilnių pradėta 
leisti 1959 m. Visa likusi Lietuvos teri
torija buvo uždara zona. Vėliau buvo 
leista įvažiuoti kai kuriems giminai
čiams, kuriems buvo nustatyti griež
ti buvimo Lietuvoje reikalavimai, be 
to, juos visada sekė KGB. Tačiau dau
guma lietuvių emigrantų bijojo va
žiuoti į Lietuvą, nes baiminosi, jog 
sovietų valdžia gali neišleisti. Sovietų 
Sąjungos viduje užsieniečių priėmi
mas buvo griežtai reglamentuojamas 
visada derinant su KGB. Užsienio ry
šius palaikanti organizacija sudary
davo užsieniečių priėmimo planą ir 
nurodydavo tikslą, svarstomų klau

KGB ir teritorijos kontrolė
ARVYDAS Anusauskas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro departamento direktorius

simų sąrašą, pateikiamos informaci
jos turinį ir apimtį, lankytinų objektų 
sąrašą. 1977 m. gruodžio 19 d. buvo 
patvirtintas naujas užsieniečiams už
darų rajonų bei miestų sąrašas (są
rašas buvo įvestas 1966 m. birželio 
16 d.). Užsieniečiai negalėjo grožė
tis Kamčiatkos ir Sachalino gamto
vaizdžiais, plaukti Baltosios-Baltijos 
jūrų, Volgos-Baltijos kanalais, Jeni
siejaus upe, Lenos upe į šiaurę nuo 
Jakutsko, lankytis pirmojo sovietinio 
GULAGb lagerio išgarsintose Solov- 
kų salose, karinėmis įmonėmis gar
siose Sverdlovsko (Jekaterinburgo) 
ir Gorkio (Nižnij Novgorodo) srity
se, veikiančiu politinių falinių lage
riu žymioje Mordovijos autonominė
je respublikoje, pokariu aneksuotoje 
Kaliningrado srityje ir t.t. Buvo už
dara visa Estijos teritorija, išskyrus 
Talino, nutautintus Kochtla Jarvės ir 
Narvos miestus bei kelis tranzitinius 
maršrutus respublikos teritorija. Pa
naši padėtis buvo ir Latvijoje. Čia 
užsieniečiai galėjo lankytis Rygoje, 
Ventspilyje, Salaspilyje, Siguldoje ir 
Jūrmalos bei Saulkrastos kurortuo
se. Lietuvoje užsieniečiams palik
tas atviras Vilnius, Kaunas, Druski
ninkai, Pirčiupiai, Trakai. 1966 m. ir 
1970 m. leistos trumpalaikės kelionės 
(iki 3 parų užsieniečiams iš kapitalis
tinių šalių ir 14 parų - užsieniečiams 
iš Rytų bloko šalių) į Druskininkus, o 
vienadienės išvykos (be nakvynės) - 
į Trakus, Elektrėnus, Grigiškes, Pir- 
čiupius. Nuo 1987 m. gruodžio 21 d. 
Sovietų Sąjungos Ministrų Tarybai 
patvirtinus užsieniečiams lankytis 
uždraustų teritorijų sąrašą, jame vėl 
atsidūrė visa Lietuvos teritorija, iš
skyrus Vilnių, Kauną, Druskinin
kus, Trakus, Rumšiškes (vėliau įrašy
ta ir Palanga). 1988 m. kovo mėn. iš 
draudžiamų lankytis teritorijų sąrašo 
išbraukti Alytaus, Varėnos, Kaišia
dorių, Kauno, Prienų, Trakų rajonai. 
Lydimi agentų (dažniausia - dirbusių 
gidais) „Inturisto“ autobusais užsie
niečiai galėjo važiuoti ir iki Klaipė
dos, Šilutės bei Tauragės. Tokia „Po
tiomkino kaimų“ sistema leido gana 
efektyviai kontroliuoti užsieniečius, 
kad jie neišsilakstytų po visą Lietu
vą. Įmonių, įstaigų ir organizacijų, 
kurias buvo leidžiama lankyti užsie
niečiams atviruose rajonuose, vado
vai užsieniečių lankymosi galimybes 
ir programą suderindavo su KGB. Jei 
specialiame lankytinų objektų sąra
še įstaiga ar įmonė nebuvo įrašyta, 
tai užsieniečių lankymuisi kiekvienu 
atveju reikėjo gauti vietinių partinių 
struktūrų ir KGB leidimus. Bet ir to
kiu atveju su užsieniečiais galėjo pa
laikyti kontaktus tik specialiai tam 
skirti asmenys, kurie buvo patikrinti 
KGB. Be abejo, KGB nebūtų buvusi 
pajėgi kontroliuoti visų užsieniečių 

kontaktų su vietiniais gyventojais, jei 
ne užsieniečių lankymosi teritorijų ir 
objektų apribojimas, nurodymas už
sienio turistus vežioti tik „Inturisto“ 
transportu, apsistoti tik tam tikruose 
viešbučiuose, o valgyti užsieniečiams 
skirtuose restoranuose. Bet nebuvo 
apsieinama ir be išimčių. Kiekvie
nais metais keli šimtai žmonių su 
juos priimančių organizacijų tarpi
ninkavimais lankydavosi „uždaruo
se rajonuose“. Tokiomis galimybėmis 
naudojosi užsieniečiai, kuriems dėl jų 
vizitų ir darbo specifiškumo buvo su
teikiamos išimtys (pavyzdžiui, užda
ruose rajonuose dirbusiems užsienio 
specialistams, kurie derindavo pra
moninius įrenginius).

. KGB, negalėdama visko kontro
liuoti, naudodamasi vien tik savo 
metodais ir resursais, sukūrė tam ti
krą veikiančiojo rezervo karininkų 
kategoriją, kuriai priklausę KGB dar
buotojai kontržvalgybines užduotis 
vykdė dirbdami kitų įstaigų priedan
goje. Tam tikrose įmonėse, įstaigo
se kai kurias pareigas nuolat eidavo 
KGB karininkai. Visų pirma jie rū
pinosi valstybinių paslapčių saugo
jimu slaptuose, gynybos ministeri
jai priklausančiuose objektuose (40 
proc. veikiančiojo rezervo karinin
kų). Dauguma šių karininkų buvo 
patyrę KGB darbuotojai, dažniausiai 
40-50 metų amžiaus, beveik visi - 
su aukštuoju išsilavinimu. Lietuvo
je veikiančiojo rezervo karininkai 
pirmiausia buvo įsitvirtinę Užsienio 
reikalų ministerijoje (vizų skyriuje 
ir kt.), Vidaus reikalų ministerijo
je, Kultūros ministerijoje, „Tėviškės 
draugijoje“, karinėse įmonėse ir ka
rinio pobūdžio tyrimus atlikusiuo
se institutuose. Tai leido panaudoti 
minėtų įstaigų legalias galimybes bei 
kontroliuoti iš vidaus. Veikiančiojo 
rezervo karininkai užbaigė KGB dar
buotojų grandinę.

Remiantis to meto ideologizuo
tu vertinimu dėl neigiamos Vakarų 
įtakos (sovietiniam žmogui) ir dėl 
potencialių „socialistinės sistemos 
priešų“ (ir tuometinių, ir užsiliku
sių iš praeities), visuomenė iš anksto 
buvo padalinama - į patikimus, ne
labai patikimus, nepatikimamus ir 
priešus.

Išankstinė atranka į patikimųjų 
sluoksnį (pavyzdžiui, turinčių teisę 
dirbti su slapta informacija, o Lietu
voje turėjusių teisę dirbti su ypatin
gos svarbos ir visiškai slaptais doku
mentais buvo 14 tūkstžm.; turinčių 
teisę laikinai išvykti į užsienį - iki 18 
tūkst. žm. kiekvienais metais ar turin
čių teisę dirbti tam tikrose profesijo
se (jūrininkų, lakūnų), tarnauti tam 
tikrose kariuomenės rūšyse (special
ios paskirties daliniuose ir pan.)) - 
charakteristikų, slapto informacijos 

rinkimo ir patikrinimo pagalba lei
do per KGB išfiltruoti nemažą dalį 
žmonių. Dalis visuomenės iš anksto 
buvo priskiriama taip vadinamajai 
„neigiamai aplinkai“ - apie 80 tūkst. 
buvusių politinių kalinių, tremtinių, 
pasipriešinimo dalyvių (legalizuotų 
buvusių partizanų). Taip pat išskirti 
turintys netinkamų ryšių - apie 800 
tūkst. turėjusių giminių užsienyje, 
iš kurių daugiau kaip pusė milijono 
su jais susirašinėjo ir 135 tūkst. gavo 
siuntinius. Todėl ir išvykimas į užsie
nį reiškė daugiau negu eilinę kelionę. 
Tai buvo didelę reikšmę turėjęs soci
alinis reguliatorius: buvo atrenkami 
jei ne patikimiausi žmonės, tai bent 
neturėję valdžios akyse jokių nusi
žengimų sistemai. Valdžios pasiti
kėjimo išraiška galėjo būti leidimas 
vykti į užsienį, o tai visuomenės aky
se reiškė, kad tas žmogus įgavo kitą 
statusą: yra „patikimesnis“ ar „ištiki
mesnis“. Bet mechanizmas, kuris leis
davo peržengti vadinamąją „geleži
nę uždangą“, nebuvo toks paprastas. 
Žmonių teisių ir galimybių ribojimai 
susiję su migravimo, emigravimo ir 
asmeninių ar dalykinių ryšių su už
sieniu palaikymu nebuvo vien tik 
KGB reikalas. Į šios užduoties reali
zavimą buvo įtraukta KGB - kaip pa
grindinis veikėjas (tvarkęs slaptą in
formacijos apie asmenį surinkimą), 
LKP CK komisija kaip ne mažiau 
svarbus dalyvis (tvarkęs draudimo- 
leidimo politinę dalį), Vidaus reika
lų ministerija (kaip oficialią techni
nę draudimo realizavimo ar leidimo 
davimo dalį tvarkiusi institucija). 
Oficialiai nuo 1970 m. rugsėjo 22 d. 
SSRS Ministrų tarybos nutarimu Nr. 
801 priimta išvykimo ir atvykimo į 
Sovietų Sąjungą tvarka numatė, kad 
išvažiuoti neleidžiama tiems, kurių 
„išvykimas gali padaryti žalą Sovieti
nės valstybės interesams“. Kad dar la
biau būtų sumažintas išvykti siekusių 
žmonių skaičius - socialistiniu prin
cipu nustatyta „eilė“: pakartotinis 
prašymas galėjo būti svarstomas ne 
anksčiau negu po metų. Į kapitalis
tines ir besivystančias šalis leidimus 
vykti privačiais reikalais išduoda
vo ne dažniau kaip kartą per dvejus 
metus, o į socialistines valstybes - ne 
dažniau kaip kartą į metus. LKP CK 
išvykimus į užsienį kontroliavusios 
komisijos (vienas paskutinių vado
vų buvo Lionginas Šepetys) filtro dėl 
savo politinių pažiūrų, praeities ne
praeidavo apie trečdalis žmonių.

Kai kas galėjo „geležinę uždangą“ 
įveikti palyginti nesunkiai, jei pasi
naudodavo nuo 1956 metų egzista
vusiu KGB visap kontroliuojamų ry
šių su užsieniu kanalu - kultūrinių 
ryšių su tėvynainiais užsienyje komi
tetu (toliau - Komitetas, „Tėviškės“

Nukelta į 20 psl.
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Viešosios nuomonės formavimas KGB metodais:
ak

ira
čia

i

Kristina Burinskaitė

U Nuo šeštojo dešimtmečio KGB kovoje prieš antisovietinį judėjimą šalia fi
zinio susidorojimo priemonių vis dažniau ėmė taikyti psichologinio povei
kio priemones, nes KGB buvo svarbu ne tik susidoroti su oponentais, bet ir jų 
veiklų visuomenei pateikti neigiamu aspektu, kad sumažintų rėmėjų gretas ir 
pateisintų represijas prieš juos. Kompromitacija ir dezinformacija buvo vienos 
iš svarbiausių priemonių kovojant su vidaus ir išorės priešais.

Politinės permainos po Stalino mirties 
apribojo sovietinių represinių struktū
rų galią, susilpnėjo visuomenės kontro
lė tiesioginės prievartos priemonėmis, 
iš tremties ir įkalinimo vietų pradėjo 
grįžti lietuviai. Pasipriešinimo judė
jimas įgijo naujų formų. Tai privertė 
valdžią rimčiau vertinti antisovietines 
akcijas, tam skirti daugiau dėmesio ir 
pajėgų. Tačiau valdant N. Chruščio
vui buvo apsiribota profilaktiniu dar
bu ir agentūrinėmis-operatyvinėmis 
priemonėmis. 1964 metais nuvertus 
N. Chruščiovą, į valdžią ateina kon
servatyvesnės jėgos. J. Andropovo pa
skyrimas KGB vadu 1967 m. kalba ne 
tik apie naują KGB istorijos erą, bet ir 
griežtesnę politiką kovoje su antisovie- 
tiniu judėjimu. Nenorėdama pablogin
ti pagerėjusių santykių su Vakarais ir 
dėl įsipareigojimų Helsinkio baigiama
jam aktui, valdžia ir KGB buvo privers
tos slėpti ir maskuoti susidorojimą su 
disidentais. Būtent po Helsinkio bai
giamojo akto pasirašymo J. Andropo
vas suformavo naują politiką: „kovoje 
su disidentais remtis daugiau paslėp
tomis persekiojimo priemonėmis (psi
chiatrija, diskreditavimu, deportacija 
iš šalies)“.

Kovoje su disidentais, kunigais ir 
žmogaus teisių gynėjais naudotas žmo
nių kompromitavimo metodas. Juo 
siekta sugriauti kompromituojamo as
mens autoritetą, gerą vardą visuome
nėje ir pakirsti pasitikėjimą juo pavie
šinant ar neigiamai interpretuojant jo 
gyvenimo ir veiklos faktus. Svarbus šio 
metodo tikslas - pateisinti vykstančias 
represijas. Sovietinėje Lietuvoje kom
promituojamoji medžiaga buvo dau
giau susijusi su žmogaus praeitimi, vei
kla nepriklausomoje Lietuvoje, nacių 
okupacijos metais, pokario Lietuvoje 
(priklausymas įvairioms partijoms, vi
suomeninėms organizacijoms, tarnavi
mas kariuomenėje, darbas policijoje ar 
kitose valdžios institucijose). Negatyvų 
veiklos Nepriklausomoje Lietuvoje ver
tinimą lėmė ideologiniai buržuazinės 
Lietuvos valdžios, kaip priešiškos lie
tuvių liaudžiai, vertinimai. Tremtis, ka
linimas lageriuose, net jei toks likimas 
ištiko tėvus, priklausymas „buožių“ 
luomui, kaip ir dalyvavimas partizani
niame kare, buvo kompromituojamoji 
medžiaga, dėl kurios žmonės buvo per
sekiojami ir diskriminuojami. Emigravę 
į Vakarus žymūs veikėjai, politikai buvo 
kaltinami bendradarbiavimu su nacis
tine valdžia vokiečių okupacijos me
tais, 1941 metų birželio sukilime. Taip 
pat buvo pasinaudojama ir neatskleis
tais žydų masinių žudynių epizodais. 
Lietuvos laisvinimo ir antisovietinė vei

kla buvo pateikiama kaip antiliaudinė, 
kenkusi lietuvių tautai, neatitikusi jos 
interesų. Bet kokio pobūdžio antisovie- 
tiniai veiksmai ar užsienio radijo klau
symas, anoniminių lapelių platinimas 
buvo laikomi žmogų kompromituo
jančiu faktu. Už tokius veiksmus grėsė 
bausmė, todėl KGB buvo paranku tuo 
pagrindu asmenį priversti bendradar
biauti. SSRS bijojo ideologinės Vakarų 
įtakos, todėl kontaktus su jais (giminės, 
laiškai, dovanos iš Vakarų) vertino la
bai neigiamai ir įtariai, o bet kokie ry
šiai buvo vertinami kaip kompromi
tuojamoji medžiaga. Šiuo pretekstu 
žmonės galėjo būti apkaltinti bendra
darbiavimu su užsienio, ypač JAV, spe
cialiosiomis tarnybomis. KGB kom

promitavimo akcijos buvo nukreiptos 
prieš aktyviausias antisovietines jėgas 
Lietuvoje ir Vakaruose - katalikų Baž
nyčią, disidentus, išeivių organizacijas 
ir atskiras antisovietines akcijas, kurios 
trukdė sovietinei valdžiai kontroliuoti 
visuomenę.

Numalšinus ginkluotą pasiprie
šinimą Lietuvoje, antisovietinis pasi
priešinimas įgavo neginkluoto pasi
priešinimo formą, kurios tik ginklu 
nenumalšinsi. Kiekvieną didesnę tau
tinę, religinę ar pilietinę antisovietinę 
akciją lydėjo kompromitavimo akcijos. 
Išskiriamos kelios kompromitavimo 
formos - šmeižto ir melo kampanijos 
per spaudą ar gandų platinimą, politi
nių teismų kriminalizavimas, patalpi
nimas į psichiatrinę ligoninę. Šios ak
cijos buvo vykdytos iki pat devintojo 
dešimtmečio pabaigos, bet atgimimo 
laikotarpiu jos jau neturėjo tokio po
veikio, nes atsirado alternatyvūs infor
macijos šaltiniai ir KGB jau nebegalėjo 
manipuliuoti informacija.

Didžiausios kompromitavimo ak
cijos per visą sovietinį laikotarpį vyk
dytos prieš Lietuvos katalikų Bažnyčią. 
Kompromitavimo akcijos buvo glau
džiai susijusios su sovietinės valdžios 
vykdytą ateizmo politika. Ateistinę 
propagandą, kuri neigė Dievą, menki
no tikėjimo, Bažnyčios įtaką žmogui, 
ryškino dvasininkų ydas, irgi galima 
įvardinti kaip vieną iš kompromitavi
mo formų. Per visą sovietinį periodą 
sovietinės spaudos leidiniuose „Tiesa“, 
„Gimtasis kraštas“, rajoninėje spaudoje 
buvo gausu straipsnių prieš krikščio
nybę, katalikų Bažnyčią kaip instituciją 
ir kunigus. Kunigų, kurie buvo antiso- 
vietiškai nusiteikę ir nelinkę paisyti val
džios nurodymų dėl religinės veiklos 
suvaržymų, kompromitavimas turėjo 
diskredituoti Bažnyčią ir susilpninti 
tų kunigų veiklą. Kunigai straipsniuo
se buvo vaizduojami kaip girtuoklėliai, 
spekuliantai (nes prekiaudavo namų 
gamybos relikvijomis), vertę vaikus 
patarnauti per šventes, veidmainiai, 
žemos moralės, gobšuoliai. Kunigų ir 
moterų santykiai, celibato sulaužymas 

buvo nuolatinės temos kompromituo
jant kunigus. Tokie straipsniai buvo 
gana dažni rajoniniuose laikraščiuose. 
Šis prasižengimas, ypač provincijoje, 
vertintas neigiamai, o kunigai, išaiš
kėjus tokiems „faktams“, būdavo per
keliami į kitas parapijas. Plačiai eska
luota prelato Konstantino Olšausko, 
nepriklausomoje Lietuvoje įsivėlusio į 
skandalingą romaną su moterimi, kuri 
buvo nužudyta, istorija. Dominuojan
ti tema - ryšiai su partizanais, sovie
tinės valdžios vadinamais banditais ir 
žudikais. Per partizaninį karą kunigai 
dažnai būdavo būrių kapelionai ir rė
mėjai, bet KGB šiai veiklai suteikė kitą 
prasmę. Šie ryšiai turėjo atskleisti vei
dmainišką katalikybės prigimtį. Steng
tasi parodyti, kad katalikų tikėjimas 
pateisino žmonių žudymą, skatino ne
apykantą. Emigravusių lietuvių kunigų 
veikla Vakaruose, Vatikane irgi buvo 
kompromitavimo akcijų objektas. Ne
katalikiškas elgesys ir veikla, nutolusi 
nuo pastoracinės, ryšiai su krimina

liniu pasauliu ir JAV specialiosiomis 
tarnybomis - tai šmeižto ir melo ak
cijų temos. Iš išeivių kunigų labiausiai 
kompromituotas vyskupas V Brizgys 
ir Z. Ignatavičius. Aktyviausiai Lietu
voje veikę kunigai J. Zdebskis, S. Tun
kevičius, A. Svarinskas, B. Laurinavi
čius, kurie dalyvavo „Lietuvos katalikų 
Bažnyčios kronikos“ leidyboje, Tikin
čiųjų teisėms ginti katalikų komiteto 
veikloje, nesitaikė su valdžios kliūti
mis tikėjimo išpažinimui, vaikų kate- 
kizavimui, buvo ne tik persekiojami, 
tremiami, kėsinamasi į jų gyvybę, bet 
ir išvystytos plačios kompromitavi
mo akcijos. Ypač didelį dėmesį KGB 
skyrė sekti ir kompromituoti kunigą 
J. Zdebskį (KGB jam suteikė „Akiplė
šos“ slapyvardį). Įvairiais laikotarpiais 
jį sekė apie 80 agentų, kurie stebėjo jo 
gyvenimą, veiklą, ryšius su kitais žmo
nėmis. KGB siekė sukompromituoti 
J. Zdebskį apkaltinant jį užmezgus ne
leistinus kunigui ryšius su moterimis, 
todėl agentai intensyviai ieškojo įrody
mų tam patvirtinti, bet taip ir nerado.

Prasidėjus judėjimui už žmogaus 
teises ir laisves, buvo siekiama susi
doroti ir su aktyviais žmogaus teisių 
gynėjais kaip A. Terleckas, V. Petkus, 
B. Gajauskas, Vakaruose veikiančiais 
Tomu Venclova, Jurašų šeima ir kitais. 
Pažymoje apie Balio Gajausko asmeny
bę parašyta, kad „duomenų apie pik
tnaudžiavimą alkoholiu ar narkotikais 
nerasta, psichinėmis ar kitomis rimto
mis ligomis nesirgo“. Iš to galima dary
ti prielaidas, kokių faktų KGB reikėjo 
norint susidoroti su disidentais. Pavie
šinami ir savaip interpretuojami B. Ga
jausko praeities faktai. Jis vadinamas 
užkietėjusiu nusikaltėliu, žudiku. Są
moningai nutylėta, kad tas įvykis buvo 
savigyna, o ne žmogžudystė. V. Petkus, 
A. Terleckas irgi pateikiami kaip asme
nybės, „kuriems buvo svetimas sąži
ningas gyvenimo būdas. V. Petkus neva 
aplink save telkė jaunimą, jį girdė, jo 
gyvenimo principuose nebuvo jokios 
moralės, etikos. Siekdamas savo tikslų, 
jis melavo, sukčiavo, klastojo faktus ir 
t. t.“ Šmeižiant juos siekiama sukom
promituoti ir disidentinį ir žmogaus 
teisių judėjimą. Antisovietines akcijas, 
sulaukdavusias didelio Lietuvos ir išei
vių dėmesio, stengtasi kompromituoti 
suteikiant joms kitą, ne politinę reikš
mę. KGB buvo ypač svarbu šias akci
jas diskredituoti Vakarų visuomenės 
akyse, nes didžiausios sovietinę realy
bę diskreditavusios akcijos - pabėgi
mai - susilaukdavo didelio rezonanso. 
Pabėgėlių rėmimas Vakaruose tapo so
vietinei pusei dar vienu antivakarietiš- 
kos propagandos akcentu. Taip pat no
rima formuoti neigiamą visuomenės 
požiūrį į tėvo ir sūnaus Bražinskų, S. 
Kudirkos pabėgimus į Vakarus. Jie va
dinami oro piratais, žudikais. Į Vaka
rus pasitraukę kunigai, politikos, kul
tūros veikėjai buvo kompromituojami 
ne tik prieš lietuvius sovietinėje Lietu
voje, bet ir emigrantų, JAV visuomenės 
ir kitų politinių, tarptautinių institucijų
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kompromitavimas ir dezinformacija
akyse, kaltindamas jas bendradarbia
vimu su nacistine valdžia okupacijos 
metais ir nekaltų žmonių (ypač žydų) 
žudymu, KGB siekė mažinti tarptau
tinę paramą išeiviams. Pasinaudojus 
esamais nesutarimais išeivijos vidu
je, siekta skaldyti antisovietines jėgas 
užsienyje. „Santaros-Šviesos“, Vyriau
siojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto 
vadai ir jų nariai nuolat buvo kaltina
mi profašistinėmis pažiūromis nacių 
okupacijos laikotarpiu, tiesiogiai ar ne
tiesiogiai prisidėję prie žydų, nekaltų 
žmonių žūties arba bendradarbiavimu 
su JAV specialiosiomis tarnybomis. 
Kad apšmeižtų išeivius ir jų veiklą, so
vietinė valdžia ir KGB pasinaudojo Va
karuose ir JAV vykusiomis nacių arba 
bendradarbiavusių su naciais karo nu
sikaltėlių, dalyvavusių žydų žudynė
se, paieškomis ir teismais. Tačiau karo 
nusikaltėlių teismų procesai padėjo ne 
teisingumui, bet SSRS politiniams tiks
lams - kompromituoti išeiviją ir neva 
nusikaltėlių neišduodančius Vakarus. 
Vadovaudamasi principu „Skaldyk 
ir valdyk“, KGB nusprendė suskaldy
ti antikomunistines jėgas aštrindamas 
lietuvių ir žydų santykius. 1975-1978 
metais JAV emigracijos ir natūraliza
cijos tarnybai, sionistų organizacijoms, 
kai kuriems JAV laikraščiams nusiųs
tos knygos „Masinės žudynės Lietu
voje 1941-1944“, „Jie bučiavo svas
tiką“ ir kt. KGB stebėjo vykstančius 
procesus išeivijos viduje ir ieškojo ga
limybių juos paveikti. Egzistuojančius 
nesutarimus tarp išeivių organizacijų 
KGB išnaudojo kaip dar vieną galimy
bę pakenkti Lietuvos laisvinimo bylai 
Vakaruose. Didžiausi nesutarimai kil
davo dėl vadovavimo išeivijai ir santy
kių su sovietine Lietuva. Agentūrinė
mis akcijomis siekta sudaryti įspūdį, 
kad garsūs išeiviai kaip V. Sidzikaus
kas, T. Venclova buvo KGB agentai ir 
taip pakirsti išeivijos pasitikėjimą jais. 
Agentų parengtose knygose neigiamai 
vaizduojami išeivių vadai, paviešinant 
tikras ar tariamas išeivių ydas - godu
mą, peštynes dėl valdžios, avantiūriz
mą, priklausymą nuo alkoholio, azarti
nius lošimus ir 1.1., buvo menkinamas 
moralinis išeivijos lyderių autoritetas, 
verčiant abejoti jų galimybėmis atsto
vauti ir vadovauti Lietuvos laisvinimo 
veiklai. Kompromituojant išeivius Lie
tuvoje siekta riboti jų kontaktus ir ma
žinti paramos bei idėjų poveikį.

Dar vienas būdas kompromituo
ti disidentus ir antisovietinį pasiprie
šinimą - suteikti jų veiklai ne politinį, 
bet kriminalinį atspalvį ir taip patei
sinti bei palengvinti susidorojimą su 
jais. Politinių teismų procesų viešu
mo valdžia vengė dėl galimybės disi
dentams juose viešai pasisakyti. KGB 
pasitelkė bylų kriminalizavimą, nes 
įrodyti antisovietinę veiklą ne visada 
pavykdavo. Garsiems ir aktyviems di
sidentams buvo iškeltos kriminalinės 
bylos. 1973 m. gruodžio 19-26 d. teis
me nagrinėta valstybinio turto grobs
tymo byla (iš mokyklos valgyklos vogti 
konditerijos gaminiai). Buvo teisiamas

tik A.Terleckas, nors įtariamųjų buvo 
daugiau, o vagystės ir netvarka buhal
terijoje egzistavo ir anksčiau. A. Ter
leckui inkriminuota vagystė, bet jo na
muose konfiskuoti žurnalai „Naujoji 
Romuva“, „Mūsų Vilnius“, nors leidi
niai buvo nesusiję su keliama baudžia
mąja byla ir nebuvo jo nusikaltimo 
įrodymai. Tie faktai rodo, kas iš tikrųjų 
domino KGB - renkami antisovietines 
veiklos įrodymai, o keliami kaltinimai 
vagyste buvo tik pretekstas susidoroti. 
Kunigams irgi inkriminuojami krimi
naliniai nusikaltimai, kurie siejami su 
valstybinio turto iššvaistymu. Bet tai 
buvo tik dar viena spaudimo ir kom
promitavimo forma. Disidentų užda
rymas psichiatrinėse ligoninėse buvo 
ne tik priemonė izoliuoti valdžiai ne
įtikusius asmenis, priversti atsisakyti 
savo idėjų, išvengti teismų, bet ir pa
teikti jų veiklą kaip psichinį susirgimą. 
Taip bandoma formuoti visuomenės 
opiniją, kad jie pavojingi visuomenei 
ir juos reikia izoliuoti. Romo Kalantos 
susideginimo atvejis buvo ryškiausias 
valdžios bandymas antisovietinę vei
klą pateikti kaip psichinės ligos pasi
reiškimą. Po Romo Kalantos mirties 
buvo paskirta teismo medicininė eks
pertizė. Teismo medicinos komisija at
rinko įrodymus - R. Kalantos laiškus, 
liudijimus, kurie neva patvirtino val
džios prielaidas. Netgi tėvai buvo pri
versti duoti valdžiai palankius interviu 
spaudai. Motina pasakojo apie jį kaip 
apie uždarą jaunuolį, kuris skundėsi 
nervais, lankėsi pas gydytojus, varto
jo vaistus. Paskutiniaisiais sovietinio 
režimo metais (1987-1990) KGB ne
atsisakė kompromituojamų, šmeižia
mų straipsnių. Jie buvo nukreipti prieš 
aktyviausias to meto visuomenines jė
gas - Sąjūdį, Lietuvos laisvės lygą. Jų 
narius šmeižiantys straipsniai pasiro
dydavo prieš rinkimus ar po svarbiau
sių akcijų, mitingų.

Įvertinti kompromitavimo pase
kmes yra sudėtingas klausimas. Iš ti

krųjų daug kas priklausė nuo kom
promitavimo akcijų vykdytojų ir 
kompromitavimo objektų ar aukų. Kai 
kurios KGB akcijos pasiekdavo tikslą, 
o kai kurios ne, nes žmonės įtardavo 
už šių veiksmų stovint KGB. Analizuo
jant KGB dokumentus galima pastebė
ti, kad KGB sau priskiria ne dėl slapta 
suplanuoto poveikio, o dėl kitų objek
tyvių priežasčių įvykusius pokyčius 
žmogaus teisių gynimo organizacijų 
viduje, atskirų asmenų atsitraukimą 
nuo aktyvesnės politinės ir visuome
ninės veiklos. Pavyzdžiui, KGB manė, 
kad J. Zdebskis pašalintas iš TTGKK 
dėl KGB platintų paskalų, jog jis ser
ga venerine liga. Iš tikrųjų jis pakeistas 
kitu nariu todėl, kad per mažai šiam 
komitetui galėjo skirti laiko. Sovietiniu 
laikotarpiu dėl kompromitavimo nu
kentėdavo nemažai įvairių socialinių 
sluoksnių atstovų. Pavyzdžiui, buvu
siems kaliniams ir tremtiniams buvo 
ribojamos kelionės į užsienį, galimy
bės susigrąžinti nacionalizuotą turtą, 
eiti aukštas pareigas, gauti išsilavini
mą atitinkantį darbą, įsigyti aukštąjį 
išsilavinimą ir 1.1. Disidentų prievarti
nis uždarymas psichiatrijos ligoninėse 
ir kalėjimuose kenkdavo jų sveikatai. 
Nuolatinis puolimas, agentų ir išda
vysčių baimė darydavo žmones įtarius, 
nepasitikinčius vienas kitu. KGB įnešė 
tam tikrą trintį ir nepasitikėjimą tarp 
išeivių organizacijų. Mažesnį povei
kį kompromitavimas darė Vakaruo
se, kur puolamas žmogus galėjo viešai 
pasiteisinti, buvo daug alternatyvios 
informacijos šaltinių. O Lietuvoje nei 
patikrinti informacijos, nei pateikti al
ternatyvią (išskyrus savilaidą) galimy
bių nebuvo. Vakaruose buvo paskelbta 
dokumentų ir leidinių apie KGB meto
dus, o lietuviai rėmėsi asmenine patir
timi ir draugų, artimųjų pasakojimais, 
todėl pasirodžiusi informacija skirtin
gai vertinta. Savilaida bent daliai žmo
nių padėjo sužinoti apie šmeižiamus 
žmones ir skleidžiamą melą. Kompro

mitavimo metodas tik iš dalies buvo 
veiksmingas, nes nepasiekė svarbiau
sio tikslo - neprivertė nutraukti an
tisovietines veiklos, bet šešėlis ant kai 
kurių asmenų gero vardo, moralės, vei
klos motyvų vis dėlto krito.

Kitas KGB taikytas metodas - de
zinformacija. Ji dažniau taikyta žval
gybinėje veikloje, bet naudota ir šalies 
viduje kaip dar vienas viešosios nuo
monės formavimo būdas išeiviams 
ir Vakarų specialiosioms tarnyboms 
klaidinti.

Dezinformacija - tai kruopščiai pa
rengtos klaidingos informacijos, klas
točių (dokumentų, laiškų) platinimas, 
gandų skleidimas, kad sau naudinga 
linkme būtų paveikta Vakarų valstybių 
politika ir viešoji nuomonė. Dezinfor
macija siekta ne tik suklaidinti, bet ir 
pakenkti. Išskiriamos kelios dezinfor
macijos formos - politinė, ekonominė, 
karinė arba mokslinė. Lietuvos KGB 
vykdė propagandines dezinformacines 
akcijas tarp išeivių. Iš Lietuvos į užsienį 
vykdavo agentai (įvairūs aktoriai, rašy
tojai), kurie emigrantus supažindinda
vo su sovietinės Lietuvos pasiekimais. 
Kai kurios organizacijos, tarp jų „Tė
viškė“, prisidengusi kilniais tikslais su
artinti lietuvius Lietuvoje ir išeivijoje, 
iš tikrųjų buvo KGB kontroliuojama 
ir vykdė propagandines ir kompro
mitavimo akcijas per jų kontroliuoja
mą spaudą. Šeštoji KGB tarnyba, kuri 
užsiėmė kontržvalgyba kariniuose ir 
pramoniniuose kompleksuose, skleidė 
dezinformaciją apie šalies ekonomi
nius rodiklius, tikrąją įmonių veiklą, jų 
funkcijas ir kitus duomenis. Visi stra
teginės svarbos duomenys buvo įslap
tinami, o slaptumo lygis priklausė nuo 
informacijos karinio, politinio, eko
nominio, mokslinio-techninio ir kito
kio pobūdžio, susijusio su darbo vieta, 
dokumentais ar įrenginiais. KGB sten
gėsi suklaidinti užsienio žvalgybą kur
dama įmonėms legendas, nuslėpdama
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Kolonijiniai marginalumo simptomai
KEKŠĖS IR GRAŽUOLĖS Rasa Erentaitė

U Jei kas paklaustų, kuo ypatinga Lietuva, vienas iš atsakymų greičiausiai būtų - „čia labai gražios moterys“. Ne 
paslaptis, kad tuo didžiuojamasi Lietuvoje, didžiuojamasi šalia cepelinų ir krepšinio. Lietuvos moterų grožis tampa 
savotišku šalies prekiniu ženklu. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybės Turizmo skyriaus 2004 metais potencialiems 
turistams apie Vilnių sukurtame vaizdo klipe (http://www.turizmas.vilnius.lt/index.php?-413214995) vietinių moterų 
grožis ir seksualumas išryškinamas kaip vienas pagrindinių miesto privalumų. Klipe matyti, kaip brandaus amžiaus 
vyriškis dairosi po Vilnių ir atranda miesto įdomybes. Turisto ekskursija prasideda senamiesčio gatvelėse ir baigiasi 
naktinio gyvenimo malonumais. Naktiniame klube vyriškis vaizduojamas apsuptas keliolikos kur kas už jį patį 
jaunesnių merginų, kurios seksualiai, provokuojamai šoka, flirtuoja su vyriškiu. Sukuriamas seksualizuotas prieinamų 
vietinių moterų įvaizdis.

Panašių pavyzdžių galima rasti ne
mažai tiek turistams skirtoje infor
macijoje, tiek pop kultūroje („Wel
lcome to Lithuania - land of the 
beautiful ladies“), tiek mūsų pa
čių kasdienybėje. Šiame straipsnyje 
siūlau į tokius pavyzdžius pažvelgti 
kaip į negaluojančios mūsų taptybės 
simptomus, taip pat paieškoti juo
se užuominų, ką dabartiniame kon
tekste iš tiesų reiškia „gražios Lietu
vos moterys“.

Feministinėje literatūroje apra
šomi atvejai, kai tam tikrų tautybių, 
etninių grupių moterys seksualizuo- 
jamos, paverčiamos išimtinai sek
sualinio ar erotinio geismo objek
tais (pvz. Golden, 2003; Kerekesha, 
2003; Lemish, 2000; Flores, Hol- 
ling, 1999; Remennick, 1997; Ty
ner, 1997; hooks, 1992). Kaip pa
brėžiama kai kuriuose tyrimuose ir 
tekstuose, būtent moterys iš ekono
miškai ar politiškai silpnesnių šalių 
susiduria su tokiu tapatybių seksu- 
alizavimu - t. y. neretai kekšės ar 
prostitutės etiketė, žyminti komer
cinį seksualumą ir seksualinį pri
einamumą, yra vienas pagrindinių 
joms taikomų viešojo konstravimo 
būdų. Feministinėje literatūroje iš
analizuoti imigrančių iš Rusijos į 
Izraelį, tailandiečių Japonijoje, Lo
tynų Amerikos bei juodųjų mote
rų JAV seksualizavimo atvejai. Šie 
atvejai atskleidžia, kaip patriar
chalinė kolonijinė vaizduotė pie
šia seksualiai lengvai prieinamos ir 
patrauklios, erotiškos ir egzotiškos 
Kitos moters paveikslą, kad būtų iš
laikyta tam tikra privilegijuota do
minuojančių socialinių grupių pa
dėtis ir moterų pažeidžiamumas.

Panašių simptomų galima at
rasti ir požiūryje į moteris iš Lietu
vos. Tiek išvykusios į užsienį, tiek 
būdamos Lietuvoje moterys nere
tai susiduria su tam tikru seksuali- 
zuojančiu požiūriu į save. Detaliau 
norėčiau pristatyti užsienyje gyve
nančių moterų iš Lietuvos patirtis, 
nes jos šiuo požiūriu ypač savitos ir 
įdomios. Pateiksiu kai kurias 2005 
m. atlikto kokybinio tyrimo at
skleistas moterų iš Lietuvos patirtis. 
Detalūs interviu su dešimčia jaunų 
moterų iš Lietuvos, tuo metu gyve
nusių ir dirbusių Londone, suteikė 
įžvalgų apie subjektyviąją moters 
tapatybės seksualizavimo pusę, t. y. 

kaip toks seksualizavimas atsiliepia 
ir veikia pačias moteris, jų kasdie
ninį gyvenimą.

Kaip parodė tyrimas, moterys iš 
Lietuvos Londone susiduria su jų 
tapatybių seksualizavimu bei mar- 
ginalizavimu tiek simboliniu, tiek 
materialiu lygmeniu -i nuo vien
pusių reprezentacijų žiniasklaido- 
je iki darbdavių seksualinio prieka
biavimo.

Kalbėdamos apie reprezentaci
jas žiniasklaidoje migrantės išskyrė 
seksualizuotą moters iš Lietuvos pa
veikslą, pvz.: „Viskas, ką girdžiu apie 
lietuvius iš žiniasklaidos, tai nusi
kaltimai, o jei moterys - tai prosti
tucija“, „Va, paskutinis dalykas, kurį 
neseniai parašė - kad lietuvė turė
jo sekso viešbutį, kuriame lietuvės 
buvo įdarbinamos, o tiksliau - ati
mami pasai ir liepiama joms dirb
ti...“

Tokios vienpusės reprezentaci
jos žiniasklaidoje kai kuriais atve
jais palieka labai tiesioginį atspaudą 
moterų migrančių kasdienybėje. Pa
vyzdžiui, viena moterų pateikė tokį 
pasakojimą: „Pas mane dirba vienas 
vyriškis iš Albanijos ir dažnai jisai 
užgaulioja, kadangi rašo straipsnius 
angliškam laikrašty, kad lietuvės iš
važiuoja dirbti prostitutėm, albanai 
yra suteneriai, ir jos yra pardavinė
jamos, ten viena kažkokį rekordinį 
skaičių klientų „praėjusi“. Dažnai 
jis pietų metu užgaulioja, sako - va, 
pažiūrėk, čia tavo šalies merginos, 
kodėl jos taip daro?“

Žvelgiant į platesnį socialinį kon
tekstą, informantės sakė susidurian
čios su požiūriu, kad lietuvės yra la
bai gražios, tačiau kartu ir vargšės 
bei lengvai prieinamos. Pabrėžiamas 
jų pažeidžiamumas ir seksualinis 
prieinamumas. Tai dažniausiai susi
ję su „Rytų europietės“ etikete, kuri, 
pasak vienos tyrimo dalyvės, Lon
done reiškia, kad moterys iš Rytų 
Europos yra gražios, lengvai sukal
bamos, švelnios ir vargšės. Iš vieti
nių vyrų pozicijos, Rytų europietės 
etiketė taip pat reiškia, kad mote
ris lengvai prieinama pramogai, bet 
netinkama „rimtiems“ santykiams. 
Pasak vienos pašnekovės, „vietiniai 
gali užmegzti su migrante kažkokius 
santykius savaitei ar dviem, kad pa
silinksmintų, bet kad jie įsitrauktų į 
rimtesnius santykius - aš tokių atve

jų labai labai retai girdžiu“.
Kai kuriais atvejais toks seksuali- 

zuojantis konstravimas virsta atviru 
seksualiniu priekabiavimu ir išnau
dojimu. Ypač daug tokių atvejų teko 
išgirsti migrantėms pasakojant apie 
darbo santykius. Pavyzdžiui, toms 
merginoms, kurios dirba aptarna
vimo srityje, kad laiku gautų atly
ginimą pasiūloma papildomai teik
ti seksualines paslaugas darbdaviui. 
Viena tyrimo dalyvė papasakojo, 
kaip ji kartą ieškojo darbo Londo
ne. Viešbutyje ji paklausė, ar reikia 
darbuotojų ir koks mokamas atly
gis per savaitę. Išgirdusi labai mažą 
sumą mergina nustebo, nes žinojo, 
jog paprastai mokama daugiau. Tai 
ji pasakė viešbučio vadovui, kuris 
pasiūlė atlikti jam masažą, už tai 
žadėdamas pridėti prie atlyginimo 
dar penkiasdešimt svarų. Kita tyri
mo dalyvė pateikė daugiau seksua
linio priekabiavimo ir išnaudojimo 
darbe atvejų iš migrančių gyveni
mo: „Pas mus tokia mergina dirbo, 
tai įsidarbino naktiniame bare ir 
buvo pirmą atlyginimo dieną pasa
kyta jai - tai ką, tu iš dangaus nu
kritai? Žodžiu, kad jai reikia daryti 
tai, ta prasme, gultis į lovą su savi
ninku, kuris buvo turkas. Nežinau, 
kaip ten buvo toliau, bet jinai po to 
tenai jau nebedirbo... Va, draugas 
pasakojo tokį atvejį - mergina dir
bo ir praktiškai vien tik už tai, kad 
dirba, eina miegot... Patenkinta, 
kad turi tą darbą“. Taigi kai kuriais 
atvejais seksualizuotas Rytų euro
pietės įvaizdis moterims iš Lietuvos 
jų kasdieniame gyvenime atsiliepia 
labai tiesiogiai ir neigiamai.

Svarbu pabrėžti, kad seksualinių 
paslaugų iš darbuotojų reikalaujan
tys darbdaviai nebūtinai yra vieti
niai, anglai. Pasak moterų, dažnai 
tai Didžiosios Britanijos pilietybę 
turintys įvairių kitų etninių gru
pių atstovai, t. y. tie patys migran
tai, tik jau seniau įsikūrę Londone. 
Ši aplinkybė visą paveikslą daro kur 
kas sudėtingesnį: tai nėra paprasta 
dominuojančios daugumos ir mar- 
ginalizuojamos nedidelės etninės 
grupės bipolinė hierarchinė sche
ma - tai visas spektras grupių ir hi
erarchinių santykių, kurie susikuria 
multietninėje Londono terpėje. To
kiame kontekste migrantės iš Lietu
vos seksualizuojamos ne vien vieti

nių kaip „gražios ir pažeidžiamos“, 
bet ir kitų migrantų grupių kaip 
„baltieji trofėjai“. Panašu, jog pa- 
žeidžiamesnėms, dar labiau margi- 
nalizuojamoms migrantų grupėms 
Londone lietuvės siejasi su baltų
jų galia ir dominavimu, kuris po 
„Rytų europietės“ etikete tampa dar 
ir lengviau prieinamu, realistiškes
nių „pasiekimu“. Kaip pastebi vie
na apklaustų moterų, „didžiausias 
dėmesys jaučiamas ne anglų, o kitų 
atvykėlių, ypač baltaodėms iš tam
siaodžių, ne pačių tamsiausių, bet 
azijiečių, turkų, albanų. Jiems gal 
tai yra pasiekimas - ta pusiau bal
ta moteris. Jie gal ir galvoja, kad 
su atvykusiom iš kitų šalių baltao- 
dėm yra lengviau pradėti kažkokius 
santykius negu su anglėm“. Kita ty
rimo dalyvė išsako susirūpinimą, 
jog dažniausiai jos Londone sutik
ti juodaodžiai buvo vedę arba rusę, 
ukrainietę, lietuvę, arba lenkę, o ne 
anglę moterį. Pašnekovei tai yra 
įrodymas, jog lietuvės, kaip ir kitos 
Rytų europietės, Londone laikomos 
lengviau „prieinamomis“ nei vieti
nės moterys.

Komerciniam seksualumui gali
ma priskirti dažnai tyrimo dalyvių 
minėtą prielaidą, kad migrantės no
riai iškeistų savo seksualumą į vie
nokią ar kitokią, kad ir netiesioginę 
materialinę naudą, pavyzdžiui, tam 
tikras pilietines ir socialines teises 
(pasak kalbintų moterų, anksčiau, 
prieš Lietuvai įstojant į ES, buvo 
aktualu ištekėti už Britanijos pilie
čio). Jau vienuolika metų Londone 
gyvenanti ir dirbanti lietuvė kai ku
riuos jai parodyto dėmesio atvejus 
sieja su imigrančių iš Rytų Europos 
įvaizdžiu: „Prieš dešimt metų, kada 
mes dar nebuvom Europoje, tai va, 
būtent tada žmonės gal galvojo, kad 
mano tikslas yra čia pasilikti, ir ka
dangi jie yra šalies gyventojai, tai aš 
eičiau į tokius santykius su tikslu 
pasilikti. Man atrodo, kartais žmo
nėms tokios mintys ateidavo“.

Vis dėlto svarbiausias klausi
mas - kaip pačios moterys reaguo
ja į tokį seksualizuotą jų konstravi
mą, koks yra pačių moterų atsakas 
į šį reiškinį. Svarbiausia - kiek įga
linantis yra šis atsakas, kokį jis turi 
potencialą dekonstruoti, mesti iš
šūkį stereotipiniam seksualizuo- 
tam moters vaizdavimui? Kaip rašo 
marginalizuojamų grupių tapatybes 
tyrinėjanti Hilde Lindeman Nelson, 
tokios grupės (pavyzdžiui, romai, 
vienišos motinos, etc.) turi savo 
tapatybės versiją, alternatyvią išo
riniam menkinamam jų tapatybės 
konstravimui. Nelson daro prielai
dą, kad marginalizuojamų grupių 
konstruojami atsakai turi nevieno
dą potencialą sukurti gana stiprią 
alternatyvą išorinėms menkina
moms konstrukcijoms.

Iš interviu su migrantėmis Lon
done matyti, jog konstruodamos 
savo tapatybes jos modifikuoja kai
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kuriuos išoriškai primetamus jų ta
patybių aspektus. Konkrečiai, atsi
kratoma stigmatizuojančių komer
cinio seksualumo bei seksualinio 
prieinamumo aspektų, tačiau išryš
kinama seksualinio-fizinio patrau
klumo svarba. Tam tikra prasme 
„lietuvės kekšės“ įvaizdis pakeičia
mas „lietuvės gražuolės“ mitu. Pa
vyzdžiui, dažnai patiriamas seksua
linis priekabiavimas aiškinamas 
taip: „Paprasčiausiai, gal mūsų tau
tos moterys kitokios, gal gražesnės. 
Gal mūsų tautos moterys jiems akį 
traukia, ir tiek“. Iš kai kurių interviu 
matyti, kad priekabiavimas pačių 
lietuvių moterų ne visada suvokia
mas kaip nemalonus ar įžeidžiamas. 
Kai kuriais atvejais jis sukelia pa
lankias moterų reakcijas. Tokias re
akcijas puikiai iliustruoja vienos ty
rimo dalyvės komentaras: „Aš visą 
laiką sakau - jeigu merginai ar mo
teriai yra per trisdešimt ir sunku su
sirasti vyrą Lietuvoj, važiuokit visos 
į Londoną - va čia tai lengva. Nes 
čia daug didesnis dėmesys gražiai 
moteriai - gatvėj, parduotuvėj, bet 
kur. Jisai nėra kažkoks įžeidžiamas, 
bet sakykim, važiuoja mašina - pa- 
pypina, važiuoja - pamojuoja arba 
užkalbina“.

Pastebėtina, kad migrančių sa
vęs konstravime fizinis grožis ir pa
trauklumas užima centrinę vietą ir 
yra suvokiamas kaip stiprybė, „ko
ziris“ derybose dėl galios ir pripaži
nimo. Kai kurios tyrimo dalyvės tai 
laikė pagrindiniu savo pranašumu 
prieš vietines moteris: „Pažiūrėkit 
į anglų moteris - jos nelabai gra
žios, užtai ir atkreipia dėmesį į už
sienietes. Komplimentų labai daug 
sako. Kiekvieną dieną jauti dėmesį, 
labiau pastebi kitokią moterį. Pa
žiūrėkit į angles - su treningais, iš
sipūtusiais pilvais, uodegėlės suriš
tos“. Tokios su fiziniu patrauklumu 
susijusios aspiracijos visiškai ati
tinka patriarchalinės lyčių sistemos 
moterims priskiriamą vaidmenį. 
Per fizinį patrauklumą konstruoja
mos tapatybės neleidžia peržengti 
patriarchalinės logikos rėmų, o tik 
reprodukuoja dominuojantį hete- 
roseksualaus vyro konstruojamą 
seksualios, jam patrauklios moters 
idealą.

Galima pastebėti, jog priekabia
vimas pačių moterų siejamas ne su 
prieinamumu, o su grožiu ir „teisin
gu moteriškumu“. Iš šalies „klijuo
jamą“ prieinamumą ir komercinį 
seksualumą moterys savo tapatybė
se interpretuoja kaip patrauklumą, 
o kartu ir nuolankumą, kuklumą, 
neagresyvumą. Tai labai vaizdžiai 
atsispindi vienos tyrimo dalyvės žo
džiuose: „Londonietės agresyvios. 
Jos yra feministės. Pirmiausia jos 
labai vyriškos. Jos elgiasi kaip vyrai. 
Jeigu nueisi vakare į gatvę ar į alu
dę, pamatysi daugybę jaunų mergi
nų, vaikščiojančių ir besikeikiančių, 
šūkaujančių, girtų ir t. t. Ir tai nėra

labai patrauklu vyrams, ar tai būtų 
anglai, ar iš kitų šalių. Ir man atro
do, kad normalios moterys yra pa
trauklios visiems vyrams. O anglės 
beveik visos labai agresyvios, kito
kių yra labai labai mažai“. Panašu, 
jog „normali moteris“ šiuo atveju 
yra ta, kuri atitinka patriarchalinėje 
sistemoje moteriai priskiriamas sa
vybes.

Svarbu pastebėti, kad pozityvūs 
lietuvių migrančių tapatybės aspek
tai nuolat priešinami su kitų etninių 
ir migrantų grupių Londone cha
rakteristikomis, t. y., lietuvės save 
suvokia kaip išskirtinai „gražias“ 
(vadinasi, „moteriškas“, „neagresy
vias“) palyginti su „nepatrauklio
mis“, „agresyviomis“, „vyriškomis“ 
vietinėmis bei kitų etninių grupių 
moterimis. Šis savo ir kitų tapaty
bių supriešinimas kai kuriais atve
jais pasiekia ryškios ksenofobijos ar 
net kraštutinio rasizmo lygį. Pavyz
džiui, viena migrančių prisipažįs
ta: „Aš atvažiavau čia labai atvira 
širdim - aš ne rasiste, bet kai pa
matai, kad vis tiek tie azijiečiai, tie 
juodžiai, na, dauguma jų tokie ne
kultūringi žmonės, tai erzint prade
da. Ne tai, kad jie kažką bloga man 
daro, bet erzina kartais, kai pavar
gus būnu, pavyzdžiui“.

Lietuvių migrančių konstrukci
jose praktiškai bet kuri kita etninė 
migrantų grupė Londone suvokia
ma kaip „kitos rasės“ (pvz., alba
nai, turkai, indai, jau nekalbant apie 

tamsiaodžius) ir tai visais atvejais 
turi negatyvias konotacijas. Šiuo 
požiūriu lietuvių migrančių savęs 
konstravimas turi gana daug gyny
binės tapatybės bruožų, kurie yra 
lyg atsakas į jų pačių „baltumui“ (ar 
„europietiškumui“) kylantį pavojų, 
nuolatinį kvestionavimą, nepripa
žinimą. Kaip rašo „rasės“ kategoriją 
tyrinėjanti mokslininkė Ruth Fran- 
kenberg, toks gynybiškumas yra 
vienas pagrindinių bruožų sociali
niame baltosios rasės konstravime.

Apibendrinant galima būtų teig
ti, jog moterų konstruojamose ta
patybėse atsakas varžančioms ir 
marginalizuojančioms išorinėms 
konstrukcijoms yra aktyviai kuria
mas, tačiau jo įgalinantį potencia
lą smarkiai riboja patriarchalinė 
bei rasistinė logika, kurioje neretai 
įstringa savos tapatybės paieškos. 
Moters tapatybė tarsi blaškosi tarp 
kekšės ir gražuolės, ir nei viena, nei 
kita iš principo negali išlaisvinti jos 
iš patriarchalinės logikos gniaužtų. 
Kažkur šioje terpėje, tarp kekšės ir 
gražuolės, formuojasi pačių moterų 
tapatybės. Kažkur šioje terpėje for
muojasi ir tokie reiškiniai, kaip sek
so turizmas, migruojanti bei vietinė 
prostitucija, prekyba žmonėmis ir 
panašūs reiškiniai.

Grįždama prie to, ką tokiame 
kontekste reiškia „gražios Lietu
vos moterys“, siūlau kalbėti visai ne 
apie grožį, o apie nelygybės erotiza- 
vimą, apie tai, kaip galios skirtumai 

sukuria erotinių įtampų laukus. Ne
lygybė tampa erotiška ir jaudinama, 
stipresniojo ir silpnesniojo arba do
minuojančiojo ir engiamojo san
tykis konstruojamas kaip geismas. 
Ir čia nebeužtenka kalbėti tik apie 
lytį, lygiai taip pat svarbūs ir klasės, 
ir rasės, ir kitų galios dimensijų ku
riami skirtumai. Tokiame konteks
te, kai kalbama apie silpnesniųjų ir 
stipresniųjų, Vakarų ir likusių pa
saulio dalių santykius, Kitos moters 
konstravimas tampa seksualizuo- 
tas, erotizuotas. Grožis šiuo atveju 
yra susijęs su pažeidžiamumu ir su 
prieinamumu.

Kaip rašo socialinius seksua
lumo aspektus tyrinėjanti Gargi 
Bhattacharyya, toks santykis yra 
ambivalentiškas ir prieštaringas: 
Kita moteris marginalizuojama, 
bet kartu konstruojama kaip gei
džiama, patraukli, jaudinanti, t. y. 
socialinė įtampa perkeliama į sek
sualumo sferą, tokiu būdu ją paver
čiant sunkiau apibrėžiama ir iden
tifikuojama, tarytum užmaskuojant 
pirmines (socialines) šios įtampos 
priežastis. Tikriausiai dėl to, kad 
tampa sunku atpažinti ir įvardyti 
taip užmaskuotą nelygybę, neretai 
pasitenkiname paviršutinišku mitu 
apie grožį ir patrauklumą.

Nors laikome save europiečiais ir 
oficialiai esame dalis to europocen- 
tristinio diskurso, kuris kuria kolo
nijinius marginalumus, tačiau pa
našu, jog iš Vakarų perspektyvos vis 
tiek esame šiek tiek Kita, egzotiška. 
Mes savo ruožtu pakankamai giliai 
internalizuojame šiuos simptomus 
tiek savo tapatybėse, tiek savirekla
moje.
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Pinigai ir KGB
Atkelta iš 1 psl.
rytų“. Apie sovietų saugumo rankas ku
riantis šiems bankams liudija 1990 m. 
sausio 9 d. pažyma „Dėl naujos rūšies 
bankų kūrimo“ (vert, iš rusų k.). Joje 
teigiama, kad „vykstant ekonominiams 
pertvarkymams, paskutiniais metais 
Lietuvoje įsikūrė 5 nauji, komerci
nio tipo bankai“. Čia pat konstatuoja
ma, kad Akcinio inovacinio banko ir 
Kreditinio centro (pažymoje nurody
ti pavadinimai - aut. past.) įkūrimas 
buvo kontroliuojamas, įskaitant ir ka
drų klausimą, per KGB agentą „Simą“ 
ir dar kitus du patikėtinius. Teigiama, 
kad numatoma šiuose bankuose susti
printi pozicijas. Kaip vieną iš šaltinių 
KGB pažymos autorius mini agentą 
Rimantą, kurį apibūdina kaip kvalifi
kuotų specialistą. Minimi ir kiti patikė
tiniai, kuriems planuojamos užduotys 
ir svarstomi pavedimai išaiškinti gali
mus faktus, kada komerciniais bankais 
siekia pasinaudoti „priešo specialiosios 
tarnybos, šešėlinės ekonomikos lyde
riai, ekstremistiškai ir nacionalistiškai 
nusiteikę elementai“.

Planai įkurti Lietuvos banką, ku
riam tektų pagrindinis vaidmuo at
kuriant nacionalinę valiutą - taip 
pat sovietų saugumo akiratyje. 1990 
m. sausio pradžioje, t. y. likus beveik 
trims mėnesiams iki Lietuvos banko 
įkūrimo, vienoje iš KGB slaptų pažy
mų konstatuojama, kad „operatyvinių 
šaltinių duomenimis, paskutinėmis 
dienomis Ministrų taryboje spren
džiamas klausimas dėl Lietuvos naci
onalinio banko sukūrimo suteikiant 
jam respublikinių bankų veiklos ko
ordinavimo funkciją; kiti respublikos 
bankai (išskyrus Gosbanką) taptų ko
merciniais, SSSR Gosbanko respubli
kiniam bankui paliekant tik pinigų 
emisijos funkciją“.

Netrukus vykstančius parengia
muosius litų gamybos darbus KGB 
stebėjo iš labai arti, o kai kuriems pla
nams užkirsdavo kelią dar nespėjus jų 
žengti. Žinoma tai, kad litų gamyba 
domėjosi trys KGB agentai. Dviejų iš 
jų - „Mėsingo“ ir „Detalės“ tapatybės 
identifikuotos.

KGB agentas „Mėsingas“ dirbo 
minėtoje „Mabre Handels Kontor 
Gmbh“. Ši bendra Vokietijos ir Sovie
tų Sąjungos importo-eksporto įmonė 
labai aktyviai siekė tarpininkauti Lie
tuvai ieškant, kur spausdinti litų ban
knotus. Galima tik spėlioti, tačiau čia 
turbūt labai sėkmingai susipynė asme
niniai verslo ir sovietų saugumo inte
resai. Sėkmės atveju „Mabre Handels 
Kontor Gmbh“ būtų nubyrėję neblo
gi komisiniai. Blogiausiu atveju - pa
žintys su tada net aukščiausius postus 
užėmusiais Lietuvos pareigūnais, tarp 
jų ir tuomete premjere K. Prunskie
ne - turėjo tik padėti lengviau atver
ti duris įgyvendinant verslo projektus 
Lietuvoje.

Tuo metu ten, kur kartu su Lietu
vos banko pareigūnais ieškant gali
mybių spausdinti litus dalyvavo „Mė

singas“, sovietų saugumas turėjo gana 
išsamią informaciją, apie ką kalbėta ir 
pan. Tokios žinios labai pagelbėdavo 
KGB: kai Lietuva svarstė galimybę įsi
gyti banknotų spausdinimo įrangą, ją 
gaminančios kompanijos vadovai dar 
prieš atvykstant lietuviams buvo įspėti, 
kad jei „De La Rue Giori“ parduos nors 
vieną įrenginį, tai gali atsiliepti šios 
kompanijos santykiams su sovietinius 
rublius spausdinančiu „Gosznaku“.

Nebuvo įrodyta, kad „Detalė“ jau 
nepriklausomybės metais ranka ran
kon dirbo su sovietų saugumu, bet bū
tent jo pavardė figūruoja kaip vieno 
pagrindinių asmenų, dėl kurio veiks
mų pirmoji litų banknotų laida buvo 
atspausdinta nekokybiška - be vieno 
pagrindinių apsaugos požymių siū
lelio, nors pagal pasirašytą sutartį su 
amerikiečių „United States Banknote 
Corporation“, šis požymis turėjo būti. 
Ką jau kalbėti apie tai, kad banknotai 
turėjo daugelį kitų trūkumų.

Renkant medžiagą apie pirmąjį 
profesionalų Lietuvos konsultantą pi
nigų gamybos klausimais Australijos 
lietuvį Kęstutį Lyniką, viename jo in
terviu jau po lito įvedimo perskaičiau, 
kad jam teko girdėti, jog KGB buvo 
užvesta jo byla. Tiesa, ji buvo pradėta 
pora dešimtmečių anksčiau nei galėjo 
manyti pats K. Lynikas.

Kai 1973 m. K. Lynikas norėjo ap
silankyti Lietuvoje, tikrinant infor
maciją buvo užvesta byla. Jau po jo 
apsilankymo Lietuvoje KGB sudomi
no 1973 m. rugpjūčio 9 d. laikraštyje 
„Draugas“ Jurgio Janušaičio išsamus 
straipsnis „Lietuvis kontroliuoja Aus
tralijos pinigų spausdinimą“. Straips
nis rado savo vietą KGB renkamų 
duomenų apie išeivijoje gyvenančius 
lietuvius byloje, o atitinkamos jo vie
tos, ypač dominusios sovietų saugu
mą, buvo jų pačių pažymėtos: <...> 
„penkias dienas praleido okupuoto
je Lietuvoje, kur susitiko po 29 metų 
visa šeima - broliai, seserys ir senoji 
mamytė“. <...>. Viešėdami Chicagoje 
svečiai susipažino su vadinamos lietu
vių sostinės gyvenimu, aplankė visą 
eilę mūsų kultūrinių centrų <...>. Pra
džioje [K. Lynikas] dirbo medicinos 
tyrinėjimo institute, o vėliau perėjo 
dirbti į Australijos Note Issue Depar- 
tament Reserve Bank of Australia, 
kur spausdinami Australijos pinigai 
ir vertybiniai popieriai. Čia jis dir
ba jau trylika metų. Darbas esąs labai 
įdomus. Kęstutis Lynikas kontroliuo
ja visą pinigų spausdinimo procedū
rą, tikrina popierių, dažus, žodžiu, 
visą spausdinimo eigą. Jis atstovauja, 
teismuose sprendžiant padirbtų pi
nigų bylas, valstybei kaip ekspertas.

Taip susiklostė, kad vykstant vals
tybingumo atstatymo darbams K. 
Lynikas atsidūrė pačiame lito kūri
mo darbų sūkuryje. Iš pradžių sovie
tų valdžia jam nedavė vizos aplanky
ti Lietuvą. Kad gautų vizą ir išvengtų 
juo besidominčio sovietų saugumo 

dėmesio, jis pateikė paraišką vizai į 
Sovietų Sąjungą gauti, tokį pageida
vimą motyvuodamas noru aplankyti 
tuometį Leningradą (dabar - Sankt 
Peterburgas) ir susipažinti su jo kul
tūros paveldu. Šitaip viza buvo gauta, 
o traukinys, vykstantis iš Vokietijos 
į Leningradą, pakeliui kaip tik stojo 
Vilniuje. Traukinio palydovei pavy
mui šaukiant, kad vienas keleivis turi 
likti vagone ir vykti į Leningradą, K. 
Lynikas kartu su Lietuvos bankinin
kais, važiavusiais iš Vokietijos, pa
traukė per Vilniaus geležinkelio sto
ties peroną į jų laukiančią mašiną.

Vienur stengiantis išvengti KGB 
dėmesio, kitur buvo puolama į asme
nų, susijusių su šia organizacija, glėbį. 
Vienas iš tokių pavyzdžių - to paties 
K. Lyniko laiškas, adresuotas „mie
lam Rimantui“, kuris, kaip paaiškėjo 
vėliau, davė sutikimą, kad iš spausdi
namų litų pirmųjų banknotų būtų iš
imtas vienas iš pagrindinių apsaugos 
požymių - apsauginis siūlelis. Jau vė
liau aiškinantis, kodėl pirmieji litai 
buvo išspausdinti tokios blogos koky
bės, žiniasklaidoje buvo paskelbta, kad 
asmuo, davęs sutikimą išimti šį apsau
gos požymį, buvo KGB agentas slapy
vardžiu „Detalė“.

Iš pradžių R. Purtulis prieštaravo 
amerikiečių kompanijos USBC, su 
kuria buvo sudaryta sutartis dėl litų 
spausdinimo, siūlomiems pakeiti
mams, prašydamas „apsauginio siū
lelio, koks yra numatytas kontrakte“. 
Tačiau po intensyvaus susirašinėjimo 
ir pokalbių telefonu, 1991 m. vasario 
22 d. jis išsiunčia patvirtinimą, kad 
sutinkama su pasiūlymais popieriuje 
pakeisti apsauginį siūlelį.

Įdomi detalė. R. Purtulio išsiųstoje 
faksogramoje angliško žodžio „siūle
lis“ (thread) gale vietoje raidės „d“ pa
rašyta „t“. Dėl to šis žodis pakeitė pras
mę ir anglų kalba jis reiškė ne „siūlas“,

KGB ir teritorijos kontrolė
Atkelta iš 15 psl.
draugija). Tai buvo Lietuvos KGB glo
bojama organizacija. SSKP Centro 
komiteto sprendimu nuo 1976 metų 
Komiteto pirmininko pavaduotojais 
buvo skiriami veikiančiojo KGB re
zervo karininkai. Pagrindinis tikslas, 
kurio buvo siekiama - tai ne tik at
vykusių turizmo ar moksliniais tiks
lais lietuvių išeivių kontrolė, bet ir 
jų depolitizavimas, atitraukimo nuo 
politinės veiklos ir Baltijos valstybių 
nepriklausomybės bylos palaikymas, 
emigrantų antisovietinių organizaci
jų vadovų kompromitavimas. Ryšių 
tarp emigrantų ir okupuotos gimti
nės palaikymas buvo vertinamas kaip 
emigrantų, kurie ryšius vertino kaip 
šalutinį okupacijos fakto pripažini
mą, politinės įtakos išbandymas. Tuo 
pačiu metu siekta neutralizuoti tuos, 
kurie, nevengdami ryšių su okupuota 
gimtine, tai panaudodavo informaci
jai apie padėtį Sovietų Sąjungoje rinkti 
ir nacionalistinėms pažiūroms skleis
ti. Kiekvienas organizuotų emigran
tų grupių atvykimas buvo kruopščiai 
parengiamas: iš anksto parenkami 

o „grėsmė“. Kaip vėliau atitinkamoms 
instancijoms aiškinosi R. Purtulis, ši 
klaida esą buvo padaryta sąmonin
gai, kadangi amerikiečių siūlymai ir 
sprendimai su jais sutikti, jo manymu, 
buvo abejotini.

Tačiau aiškinimasis dėl sąmonin
gos klaidos atrodo abejotinas, kadangi 
ir likusi teksto dalis, išversta su viso
mis klaidomis, turėjo skambėti maž
daug taip: „pakeisti grėsmę popieriuje 
ir papkildomai įtraukti apsaugos požy
mius pasiūljytus...“ ir pan.

Nors R. Purtulio vardu pasirašyto
se ankstesnėse USBC adresuotose fak- 
sogramose buvo vartojamas taisyklin
gai parašytas angliškas žodis „siūlelis“, 
tačiau kiti žodžiai buvo vienur parašy
ti taisyklingai, kitur - ne. Be to, ir šiaip 
jose buvo užtektinai anglų kalbos gra
matikos klaidų.

Pabaiga. Beveik laiminga. Litus tu
rime saugius ir kokybiškus. Kas neno
rėjo su jais atsisveikinti, - nepasisekus 
su euro įvedimo planais, - patenkinti 
galėsią dar metus kitus džiaugtis savais 
pinigais. Paradoksas, ar ne? „Goszna- 
kas“ kišo pagalius į ratus, kad lietuviai 
nesumanytų įsigyti pinigų spausdi
nimo įrangos. „Gazpromo“ pakeltos 
dujų kainos,- prisidėjusios prie di
desnės nei leidžia Europos institucijos 
infliacijos, dar duos pasidžiaugti litu. 
Ką tai galėtų reikšti?

Mindaugas Vinkus dirba Lietuvos ban
ke nuo 1999 metų. - iš pradžių atsto
vu spaudai, o nuo 2004 m. vadovau
ja Organizacijos ir personalo skyriui. 
Jis taip pat yra Lietuvos banko Pinigų 
projektavimo ir gamybos komisijos na
rys. Yra paskelbęs mokslinių straipsnių 
Lietuvos ir užsienio spaudoje, knygų 
„Lito užkulisiai. Kęstučio Lyniko vai
dmuo atkurto lito istorijoje“, „Tikro
ji litų spausdinimo istorija“ autorius. 
Anksčiau dirbo žurnalistu.

J
objektai, kuriuose bus lankomasi, at
renkami gidai-vertėjai.

Ypatingą vietą Lietuvos santykiuo
se su užsieniu užėmė Lenkija, kuri, 
būdama komunistinio Varšuvos su
tarties karinio bloko narė, vis dėlto 
buvo vienintelis langas į išorinį pa
saulį. Daug žmonių siejo tarpusavio 
giminystės ryšiai, iš Lenkijos vyko pu
siau legalus vakarietiškų prekių, tarp 
jų ir literatūros importas. Bet ir ryšiai 
su Rytų bloko narės piliečiais buvo 
kontroliuojami gana kruopščiai, pir
miausia atsižvelgiant į Lenkijos vidaus 
politinę situaciją. Taip 1981-1982 m. 
atvykstančių iš Lenkijos srautas buvo 
sumažintas dešimtis kartų.

Prasidėjus „perestroikai“, pasikeitė 
ir požiūris į kontroliuojamus ryšius su 
užsieniu. Bet kontrolės sistema toliau 
veikė. Jos visiškas demontažas nebuvo 
numatytas, nors dalies apribojimų at
sisakyta 1989 metais.

Straipsnis „Akiračiams“ parengtas 
pranešimo, skaityto tarptautinėje kon
ferencijoje „KGB palikimas Baltijos ša
lyse: politika, liustracija, istorija“ pa
grindu.
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TEMA

Benamystė Lietuvoje: lyties aspektas Elena Kocai

U Lietuvoje benamystės problematika iškilo tik prieš 16 metų. Sovietmečiu 
benamystė kaip socialinis reiškinys nebuvo oficialiai pripažįstama. 
Asocialūs asmenys būdavo paprasčiausiai izoliuojami nuo visuomenės ir 
apgyvendinami uždaro režimo įstaigose. Atkūrus nepriklausomybę prasidėjo
sparti socialinė ekonominė mūsų visuomenės pertvarka. Jos veikiamos 
pradėjo formuotis naujos žmonių grupės, išsiskiriančios skirtinga turtine 
ir socialine padėtimi. Naujai susiformavusios socialinės piramidės apačioje 
atsidūrė skurdžiausi gyventojų sluoksniai, kuriems priklauso ir benamiai. 
Benamiais gali būti laikomi žmonės, neturintys nuolatinės gyvenamosios 
vietos arba laikinai negalintys ja naudotis, nakvojantys atsitiktinėse vietose 
arba laikino apgyvendinimo įstaigose, neturintys lėšų būstui nusipirkti arba 
išsinuomoti.

Pirmosios žinios apie benamius pa
sirodė (ir šiandien dažniausiai pa
sirodo) žiniasklaidoje. Oficialūs 
duomenys apie juos pirmą kartą 
buvo paskelbti tik 2001 m., įvykus 
visuotiniam šalies gyventojų sura
šymui. Buvo teigiama, kad šalyje 
yra 1250 benamių. Vėlesni tyrimai 
parodė, kad benamių skaičius yra 
žymiai didesnis ir turi augimo ten
denciją.

□ Lietuva
■ Latvija
□ Estija

1 pav. Benamių skaičius

(Šaltiniai: Statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)

Trumpai aptarkime 2001 m. gy
ventojų surašymo duomenis (lente
lės sudarytos remiantis Statistikos 
departamento duomenimis). Sura
šymo metu daugiausia benamių gy
veno Vilniuje, Kaune ir Klaipėdo
je. Taigi benamystė - tai didmiesčių 
problema. Miesteliuose ir kaimuose 
benamių yra mažiau todėl, kad tos 
bendruomenės uždaresnės, tad nuo
latinis tarpusavio bendravimas labiau 
įtraukia žmones į bendruomenės gy
venimą. Be to, kaimuose žmonės 
dažniausiai turi šiokį tokį būstą, ūkį, 
kuris laiduoja bent minimalias gyve
nimo sąlygas.

2 pav. Benamiai Lietuvoje

skaičiais procentais 1
Iš viso 1250 100 1
Miestuose 792 63
Vilniuje 254 20
Kaune 105 8
Klaipėdoje 209 • 17
Kaimuose 458 37

3 pav. Benamiai pagal amžiaus 
grupes

skaičiais procentais
0-20 m. 67 5
21-30 m. 91 7
31-40 m. 259 ' 21
41-50 m. 388 31
51-60 m. 295 24
61 m. ir vy
resni 143 11

Nenurodė 7 ~ 1

Benamių išsimokslinimas įvairus, 
tačiau didžioji dauguma turi gana 
žemą išsimokslinimo lygį.

4 pav. Benamiai pagal 
išsimokslinimą (procentais)

Aukštasis 4
Aukštesnysis 10
Vidurinis 41
Pagrindinis 27
Pradinis 14
Nenurodė 4

Daugelio benamių amžius - 30- 
60 metų, taigi dauguma brandaus 
amžiaus žmonės. Jaunimo ir pensi
nio amžiaus benamių yra palyginti 
mažiau.

Pagal tautybę dauguma surašytų 
benamių - lietuviai.

5 pav. Benamiai pagal tautybę 
(procentais)

Lietuviai 70
Rusai 13
Lenkai 10
Kiti 7

Lietuvoje ir kitose pasaulio šaly
se atlikti tyrimai rodo, jog benamystė 
turi „vyrišką veidą“. Reikia pridurti, 
kad ir ankstesniais laikais moterys 
tarp benamių, valkatų turėjo nedide
lį lyginamąjį svorį. Istorikų teigimu, 
mūsų šalyje XIX a. pradžioje jos su
darė tik 6 proc. Tai daugiausia buvo 
moterys, turinčios nesantuokinių 
vaikų, našlės, ligonės. Šiandien mote
rų taip pat nėra gausu tarp benamių. 
Pagal 2001 m. duomenis, jos suda
ro tik ketvirtadalį šios marginalinės 
grupės. Matyt, moterys yra labiau su
sijusios su namais, šeima, jos geriau 
adaptuojasi prie besikeičiančio gyve
nimo, lengviau sugeba susirasti savo 
vietą visuomenėje.

6 pav. Benamiai pagal lytį

skaičiais procentais
Moterys 310 25
Vyrai 940 75

Prieš porą metų Socialinių tyri
mų institutas atliko sociologinį tyri
mą „Varguomenės gyvensenos ypa
tumai“, kurio metu buvo apklausti ir 
58 benamiai (13 moterų ir 45 vyrai).

Tyrimas parodė, jog Lietuvoje la
biau paplitusi priverstinė benamys
tė, t. y., kai būstas prarandamas dėl 
įvairių socialinių, ekonominių, teisi
nių, psichologinių priežasčių, o ne iš 
anksto suplanuotu žmogaus sprendi
mu. Moterų benamystės priežastys 
yra įvairios (ir subjektyvios, ir objek
tyvios). Išryškėjo 3 pagrindinės:

■ Iki benamystės pradžios ilgą lai
ką gyveno vaikų globos namuose. Iš
ėjusios iš vaikų namų, šios moterys 
nuomojosi kambarį (butą) arba gy
veno pas pažįstamus. Tačiau darbo 
neturėjimas, išsimokslinimo stoka, 
nesugebėjimas adaptuotis prie nau

jų sąlygų, artimųjų paramos nebuvi
mas, materialinis nepriteklius lėmė 
tai, jog jos vėliau atsidūrė gatvėje;

■ Buvo apgautos, t. y. norėdamos 
turėti pinigų pragyvenimui arba grą
žinti skolas, pardavė būstą, bet pini
gų negavo;

■ Savo būstą prarado dėl alko
holizmo. Iš pradžių moterys neteko 
darbo, vėliau aplinkinių pagarbos, 
galiausiai jos pačios išėjo iš namų, 
paliko vaikus, sutuoktinius.

Vyrų benamystę daugiau lėmė 
šeimyninės aplinkybės:

■ Išvarė sutuoktinė arba sugyven
tinė, nes susirado naują partnerį;

■ Grįžę iš įkalinimo įstaigų, kuri 
jiems buvo paskutinė (dažnai net pa
stovi) gyvenamoji vieta, tiesiog nebe
turėjo namų: artimieji būstą pardavė 
arba jų tiesiog nebeįsileido;

■ Sukčiavimų nekilnojamuoju 
turtu auka - pardavė būstą, bet žadė
tų pinigų negavo.

Didžioji dalis moterų ir vyrų na
mus prarado per pastaruosius 16 
metų. Iš apklaustų benamių gyve
nimo istorijų išaiškėjo, kad jų bena
mystės stažas gana įvairus - nuo 1 iki 
25 metų. Kartu su namais benamiai 
prarado ir ryšius su savo ankstesnės 
aplinkos žmonėmis. Jie beveik neben
drauja su buvusiais draugais ir ben
dradarbiais, giminėmis. Glaudžiausi 
ryšiai palaikomi su panašaus likimo 
žmonėmis, su kuriais susitinka lab
daros valgyklose, miesto aikštėse ir 
gatvėse, stotyse. Benamiai - dažniau
siai vieniši žmonės. Kai kurie susiran
da benamį draugą /draugę/ ar draugų 
ir gyvena, dienas leidžia kartu.

Vienas iš didžiausių benamiams 
kylančių sunkumų - rasti nakvy
nę. Vasarą benamiai miega parkuo
se, stotelėse, po tiltais, stotyse. Atša
lus orams jie glaudžiasi apleistuose 
pastatuose, daugiabučių rūsiuose, 
laiptinėse. Apklaustos moterys daž
nai nakvoja stotyse arba kur papuo
la. Dauguma vyrų taip pat nakvoja 
kur papuola, tačiau kai kurie gyvena 
nakvynės namuose arba pas pažįs
tamus, kurie jiems suteikia pastogę, 
pavalgydina, aprengia, leidžia nusi
prausti, susitvarkyti.

Beveik visos benamės moterys 
turi vidurinį arba žemesnį išsimoks
linimą. Praeityje jos dirbo mažai 
kvalifikuotus darbus. Benamiai vyrai 
yra labiau išsimokslinę. Kas aštuntas 
vyras - su aukštuoju ir praeityje dir
bo kvalifikuotus darbus. Dabartiniu 
metu visi benamiai kartu yra ir be
darbiai. Daugelis jų nedirba nuo 5 iki 
12 metų. Buvo pora žmonių, kurie 
nedirba beveik 30 metų. Šiandieną 
pagrindiniai benamių moterų pragy
venimo šaltiniai yra išmalda, kontei
neriai, labdara. Dauguma vyrų ver
čiasi atsitiktiniais darbais.

Nukelta į 23 psl.

akiračiai

2006 m. liepos-rugpjūčio mėn./ nr. 7 (382) 21

21



MŪSŲ INTERVIU

Vladimiras Putinas pavargo
U Jevgenijus Aleksejevičius Kiseliovas gimė 1956 liepos 15 d. Maskvoje. Maskvos 
Valstybiniame M. V. Lomonosavo Universitete pabaigė Azijos ir Afrikos šalių institutų. 
1991 metais jis buvo vienas iš programos „Becmu“ („Žinios“) - pirmosios alternatyvios 
žinių programos rusų televizijoje - kūrėjų. 1992 m. sausio mėn. debiutavo su autorine 
programa „Plmozu“ (Rezultatai) pirmajame Ostankino kanale.Nuo 1993 metų programa 
„Hmozu“ (Rezultatai) buvo transliuojama HTB kanalu, o nuo 2001 metų - TB-6. 
1999-2001 metais HTB kanalu Kiseliovas vedė programų „Voxpopuli“ - vienintelę tuo 
metu programų, kurioje vyko politinės diskusijos tiesioginiame eteryje.

2001 m. Kiseliovas buvo priverstas palikti HTB po to, kai Rusijos vyriausybė įgijo teisę 
kontroliuoti kanalų. Kartu su juo kanalų paliko apie 200 žurnalistų, kurie taip išreiškė 
savo protestų prieš Kremlių. Jis buvo paskirtas Maskvos nepriklausomos žiniasklaidos 
kompanijos (MHBK) TB-6 Mockbū generalinio direktoriaus pavaduotojui. 2001 
gegužės 14 dienų neeiliniame bendrame akcininkų susirinkime jis buvo išrinktas 
kompanijos direktoriumi. Bet netrukus, esant totaliai televizijos kontrolei, buvo 
uždarytas ir šis kanalas.

Nuo 2002 metų Kiseliovas dirbo pagrindiniu TBC kanalo redaktoriumi. 2003 m. rugsėjo 
mėn. jam buvo pasiūlytos dienraščio „Maskvos naujienos“ redaktoriaus pareigos. 2005-ųjų
liepų jis paliko šį laikraštį dėl savininkų pasikeitimo. Dabaf J. A. Kiseliovas - nepriklausomas žurnalistas ir politikos apžvalgininkas, publikuoja savo 
straipsnius įvairiuose rusų leidiniuose, skaito paskaitas Rusijoje ir užsienyje. Su Jevgenijumi Kiseliovu kalbėjosi Virginijus Savukynas.
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Kaip Jūs šiandien galėtumėte cha
rakterizuoti situacijų, kuri susiklos
tė rusų žiniasklaidoje?

Aš nenoriu, kaip sakoma, prisiim
ti nuodėmės ir kalbėti apie tai, ko 
nėra. Negalima sakyti, kad Rusijoje 
šiandien visai nėra žurnalistų dar
bo laisvės, kad žiniasklaidos laisvė 
yra visiškai apribota. Nėra taip. Eg
zistuoja nepriklausomos, nevalsty
binės, privačios žiniasklaidos prie
monės, pirmiausia tai - laikraščiai, 
žurnalai, radijo stotys. Aš, pavyz
džiui, dabar turiu garbę dirbti su ra
dijo stotimi „3xo Mockbh“ (Mas
kvos aidas), kuri pastaruoju metu 
labai sėkmingai vystosi, aplenkda
ma ankstesnius radijo transliacijų 
lyderius, turiu omeny FM muziki
nes radijo stotis.

Kodėl tai vyksta?
Todėl, kad žodžio laisvė, jeigu ji 

kur nors yra ribojama, tai pirmiau
sia ji ribojama televizijoje. Televizi
ja - tai labai galingas resursas. Ir kas 
vyksta? Televizijoje nėra objektyvių, 
nepriklausomų žinių, nėra analiti
nių programų, kur matytųsi visuo
meninės diskusijos apie problemas, 
kurios kyla šalies gyvenime, ir apie 
tuos uždavinius, kuriuos spręsti Ru
sija turės artimiausioje strateginėje 
perspektyvoje. Gamta nemėgsta tuš
tumos, ir tos diskusijos persikelia į 
kitas masinės informacijos priemo
nes. Iš čia ir išaugęs didžiulis inter
neto auditorijos skaičius, kur tokios 
diskusijos vyksta įvairiuose foru
muose, interneto puslapiuose publi
kuojami rimti analitiniai straipsniai. 
Internetas Rusijoje vystosi labai au
dringai, visai neseniai buvo vos ke
letas milijonų interneto vartotojų, o 
šiandien jų jau 25-60 milijonų. Pra
eis dar kažkiek metų, ir žiniasklai
dos priemonės, kurios veikia „on
line“, bus lyderės šioje rinkoje.

Kokios įtakos tai turės šalies situa
cijai?

Taip, nereikėtų žiniasklaidos si
tuacijos vertinti atskirai nuo padė
ties šalyje. Man asmeniškai žinias
klaidos padėtis daugiau ar mažiau 
aiški, galima pasakyti trumpai: tele
vizija - kontroliuojama, laikraščiai, 
žurnalai ir radijo stotys - daugiau ar 
mažiau nepriklausomos, internete - 
visiška laisvė. Internetas - tai tas pa
grindas, kur galima gaut informaci
ją, komentarus, analizę, nuomonės 
reiškiamos aktyviau, plačiau, akty
vūs visuomenės nariai.

Daug įdomiau kalbėti apie tai, 
kas vyksta Rusijos vidaus politikoje, 
kuri, be kita ko, labai glaudžiai susi
jusi su užsienio politika. Aš visiškai 
sutinku su A. Piontkovskio nuomo
ne, kuris mano, kad Rusijos ateitis 
didele dalimi sprendžiama Ukrai
noje.

Bet tada prasidės Rusijos spaudi
mas Ukrainai, juk Kremlius supran
ta, kad toks pavyzdys jam nereika
lingas...

Rusija ir taip senų seniausiai daro 
Ukrainai spaudimą, pavyzdžiui, 
stengdamasi neleisti demokratinių 
rinkimų 2004 metais. Prisiminki
te istorijas apie tai, kaip Putinas du 
kartus pasveikino Janukovičių, ku
rio taip ir neišrinko prezidentu, kaip 
jis važinėjo ten į įvairias šventes, 
mesdamas ant svarstyklių savo au
toritetą, bet tai nepadėjo. Arba im
kim bandymą vykdyti dujų blokadą 
šių metų sausį... Aš manau, kad tai 
ne paskutinis bandymas, kad Rusi
ja bandys maksimaliai apsunkinti 
Ukrainos vystymąsi tiek ekonomi
nėje, tiek ir asmens teisių ir laisvių 
sferoje, trukdys Ukrainai įstoti į Eu
ropos Sąjungą. Žinoma, negalima 
rimtai kalbėti apie tai, kad Ukrai
na gali įstoti į ES artimiausiu metu, 
bet judėjimą ta kryptimi ji stengsis 
įgyvendinti - naudinga nacionalinė 
idėja, kurią aiškiai palaiko daugelis 
ukrainiečių, net tie, kurie konkre
čiai neremia Timošenko, Morozovo 

ar dar ko nors iš valdžios ar politikų, 
įskaitant ir patį Juščenko; ir tarp Ja- 
nukovičiaus šalininkų yra žmonių, 
kurie visai neprieštarautų tam, kad 
Ukraina įstotų į ES. Kiek laiko Balti
jos šalys ėjo į ES? Pats procesas buvo 
pakankamai ilgas, faktiškai prireikė 
13 metų. Aš manau, kad per 13 metų 
Ukraina irgi galės tapti ES nare.

Kokį vaidmenį šioje situacijoje gali 
suvaidinti Vakarų Europa, iš da
lies - ir Lietuva? Kų galima padary
ti, kad Ukraina eitų į Europų, o ne 
į Rusijų?

Aš manau, kad vienareikšmiai - 
Vakarų Europa gali čia suvaidinti 
savo vaidmenį. Ir Lenkija ir Lietu
va - pirmiausia. Dėl istorinio, kul
tūrinio, mentalinio artumo jos gali 
tapti jungiančiąja grandimi tarp nu
sistovėjusios, suvienytos Europos 
ir Ukrainos. Ir tai pirmiausia susiję 
su žmogiškuoju faktoriumi, asme
niniais ryšiais ir kontaktais; t.y. aš 
turiu omeny ne tiltą apskritai, bet 
Lietuvą ir Lenkiją - kaip jungiančią 
grandį tarp ukrainiečių elito ir elito 
iš Lietuvos ir Lenkijos Vakarų euro
pinių šalių.

Prisiminkim, kas vyko Kijeve 2004 
metų lapkričio - gruodžio mėn. Di
dele dalimi ten viskas sprendėsi as
meninių ryšių, kontaktų, santykių 
dėka. Atvažiavo Chavjeras Solana, 
atvažiavo Aleksandras Kvasnevs- 
kis, Valdas Adamkus, atvažiavo dar 
žmonių, ir asmeninis tokių reikš
mingų europinių politikų dalyva
vimas tokiuose įvykiuose, žinoma, 
sutrukdė jėgos varianto scenarijui 
vystytis. Negalėjo Kučmos vyriausy
bė imtis jėgos prieš oranžinę revo
liuciją, kai Kijeve fiziškai buvo pre
zidentas Kvasnevskis.

Grįžkim prie Rusijos. Dabar daug 
kalbama apie tai, ar liks V.Putinas 
trečiai kadencijai?

Mano nuomone, situacija pakan
kamai sudėtinga. Neverta visko, kad 
vyksta Rusijoje, vaizduoti tik juodai 

ar baltai. Situacija Rusijoje nevien- 
kryptė, ji daugiaplanė, daugiabriau- 
nė, egzistuoja daug sferų, kurios iš 
viso nepatenka žurnalistų, politolo
gų, visuomenės akiratin. Labai daug 
šešėlinių figūrų, apie kurių realų 
vaidmenį niekas nieko nežino.

Jus turite omeny žmones iš Putino 
aplinkos?

Taip pat ir iš Putino aplinkos. 
Yra įtakingi pareigūnai prezidento 
administracijoje, vyriausybės apara
te, kitose valstybinėse struktūrose, 
„Vieninga Rusija“ (Eflunaa Poccua) 
partijoje, Valstybės Dūmoje, bet šių 
žmonių pavardės nieko nesako ne 
tik užsienio stebėtojams, bet ir rusų 
piliečiams.

Aš manau, kad Putinas nenori 
pasilikti trečiai kadencijai. Matyt, jis 
pavargo. Jis mažiau dalyvauja visuo
meniniame gyvenime, jis pastebimai 
rečiau pasirodo viešai, žinoma, kad 
jis mažiau laiko praleidžia ir Krem
liuje, kad vėlai išvažiuoja į darbą, 
anksti grįžta ir apskritai dažnai mie
liau ministrus ir kitus lankytojus 
priima savo užmiesčio rezidencijo
je. Žmonės, kurie dirba su Putinu, 
pasakoja, kad jis jau ne taip įdė
miai skaito savo kalbų tekstus. Jeigu 
anksčiau jis jas tiesiog perrašydavo 
nuo pradžios iki galo, pasmerkdavo 
jas ryžtingiems taisymams, tai dabar 
kalbama, kad jis vieną ar kitą savo 
pasisakymą skaito tik tuo momentu, 
kai jį jau reikia skaityti, kai mato jį 
spausdintame variante arba telesuf- 
leryje. Ir yra daug kitų ženklų, kad 
jis paprasčiausiai fiziškai ir emociš
kai išsekintas darbo, kuris, gali būti, 
jau iš anksto buvo ne jo pečiams. 
Yra liudijimų, kad pirmoji Putino 
reakcija į pasiūlymą balotiruotis į 
prezidento postą buvo išgąstis. Jis 
nebuvo pasiruošęs tokiai naštai ir, 
tikėtina, iš dalies dėl to jam yra taip 
sunku, jis pavargo.

Ačiū už interviu.
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Politinių partijų 
spektras savivaldos 
rinkimams artėjant 
Lauras Bielinis

■ Šiandien tiek kairė, tiek dešinė yra įnikusios ne tiek į Lietuvos vidaus 
politiką, kiek į savo partijų vidaus padėties stabilizavimą. Abu šie politiniai 
sparnai dėl to yra labai panašūs. Tik kairę ir dešinę užimančių partijų viduje 
esančios problemos yra skirtingos.

LSDP vidaus problema Nr. 1 yra 
naujo lyderio paieška artimai atei
čiai. Visi partijoje supranta, kad 
A.Brazauskas yra stipri, visas vidaus 
įtampas gesinanti simbolinė figūra. 
Tik jo lyderystė leidžia išsaugoti vie
noje partijoje modernius naujosios 
kartos politikus ir konservatyvius, 
iki šiol komunistiškai mąstančius. 
Taigi ateinantys metai šiai partijai 
nužymėti naujo lyderio paieškos ir 
jo įvedimo į partijos viršūnę.

Naujoji sąjunga sprendžia visiškai 
kitokio pobūdžio vidaus problemą. 
Čia, po esminio pozicijos susilpnė
jimo Seime bei Vyriausybėje, reikia 
spręsti ne lyderio, bet išlikimo pro
blemą. Šiandien partijos pagrindinis 
tikslas yra visų savo partiečių sulai
kymas partijoje. Ypač Naujajai sąjun
gai aktualu sulaikyti visus tuos, ku
rie dabar yra savivaldos struktūrose. 
Taigi partijos vadovybė intensyviai 
važinėja po Lietuvą ir visais įmano
mais būdais įkalbinėja sociallibera
lus likti partijoje bei formuoti pajė
gas rinkimams į savivaldos tarybas. 
Pergalė savivaldos tarybose Nauja
jai sąjungai reiškia jos gyvybingumo 
įrodymą sau ir aplinkiniams.

Liberalų sąjūdis suinteresuotas 
sukurti savo struktūras ir išskleisti 
jas visoje Lietuvoje. Ši partija ieško 
savo nišos po to, kai kategoriškai už
fiksavo savo skirtingumą nuo LiCS. 
Tačiau realiai didžiąją savo energijos 
dalį jie yra priversti skirti tam, kad 
amortizuotų LiCS veiklos, vykdo
mos prieš juos, pasekmes.

LiCS irgi yra įnikusi į savo vidaus 
problemas, čia pagrindinis klausimas 
yra partijos lyderio įvaizdžio tvirti
nimas bei vis naujų nepasitikėjimo 
partija ir jos lyderiu atvejų amortiza- 
vimas. Visa veikla tokiu būdu susive
da į viešųjų ryšių akcijas, skirtas par
tijos bei jos vado įvaizdžiui gerinti.

LKDP siekia atstatyti tą partijos 
būvį, kuris buvo iki jos skilimo ir su
sinaikinimo. Taigi partija siekia tapti 
lygiaverčiu partneriu dešiniesiems, 
bet pirmiausia ji yra priversta or
ganizuoti vidaus struktūras, gerinti 
partinę organizaciją bei jos gebėjimą 
veikti vieningai.

TS/LK didžiausia problema yra 
augantys pasitikėjimo reitingai. Par
tijos populiarumas, mano galva, yra 

dirbtinis. Mat aplink konservatorius 
besitelkiantys rinkėjai yra ne parti
jos efektyvios veiklos, o dešiniosios 
stovyklos partnerių silpnumo pasek
mė. Kada liberalai skyla ir riejasi 
tarpusavyje, jų rinkėjaszneišvengia- 
mai ieško kitos politinės jėgos, kuria 
galėtų pasitikėti ir už kurią galima 
būtų balsuoti. Tokia politine parti
ja dešinėje tampa TS/LK. Lygiai tas 
pats įvyko ir su LKDP rinkėjais po 
to, kai partija skilo ir įsiliejo į kai
mynines partijas. Taigi TS/LK turėtų 
rimtai apsvarstyti savo realų indėlį į 
politinį šiandienos valstybės vidaus

Benamystė Lietuvoje: lyties aspektas
Atkelta iš 21 psl.

Benamiško gyvenimo sąlygos nei
giamai veikia benamių fizinę ir psi
chinę būklę. Jie serga įvairiomis ligo
mis, yra priklausomi nuo alkoholio. 
Moterys ir vyrai dažnai jaučiasi vieni
ši ir nelaimingi. Jiems trūksta namų, 
artimųjų paramos, mėgstamo užsi
ėmimo. Tyrimo metu respondentų 
buvo klausiama, dėl ko verta gyven
ti, kas lemia gyvenimo sėkmę. Re
zultatai parodė, kad dauguma mote
rų gyvenimo prasmę sieja su vaikais, 
anūkais. Galbūt tai galima įvardin
ti tiesiog kaip svajones apie prarastą 
bendravimą su vaikais. Vyrai į gyve
nimą žiūri labiau filosofiškai. Jie patį 
gyvenimą laiko didžiausia vertybe. 
Nemažai respondentų akcentuo
ja likimo, Dievo ir tikėjimo reikšmę 
žmogaus gyvenime. Būtent su tuo 

■ Dažnai aukoju, užkalbinu ■ Šelpiu, bet laikausi atstumo
□ Jų vengiu □ Jų nekenčiu
□ Kita

7 pav. Visuomenės požiūris į benamius, elgetas pagal socialines 
klases (procentais, N=1500)
(Šaltinis: Socialinių tyrimų institutas)

santykių režimą. Šis indėlis, ko gero, 
mažesnis, nei skelbiama propagan
dinėse kalbose.

Ir tuo pačiu metu mes regime 
tris labai panašias „ideologiškai“ 
(t.y. neturinčias realios ideologijos, 
tačiau sugebančias save sėkmingai 
vertybiškai paženklinti, „darbo“, „pi
liečių“ bei „tvarkos“ partijas. Šias 
partijas siūlyčiau vertinti kartu, kaip 
vieningą partijų sistemą. Tada pa
matysime, kad visi galimi ginčai bei 
konfliktai tarp šių partijų bei jų vidu
je gal ir realūs, jei žvelgsime į asme
nybes bei jų ambicijas, bet jei žvelg

dažniausiai siejama gyvenimo sėkmė. 
Moterys dažniau akcentuoja asmeni
nes žmogaus pastangas, aktyvią pozi
ciją siekiant geresnio gyvenimo. Vy
rai daugiau pabrėžia pinigų reikšmę 
bei jų įtaką. Matyt, vyrai labiau linkę 
pasikliauti materialiais dalykais.

Paprastai benamės moterys dėl 
savo skaudaus likimo nieko nekalti
na. Kaltos jos pačios, jų gerumas, nai
vumas, patiklumas. Tik kelios pasa
kė, jog jų bėdų kaltininkai yra tėvai. 
Kai kurie vyrai nurodė, jog turi prie
kaištų valdžiai: dėl nedarbo, skurdo. 
Benamės moterys išgyvena dėl savo 
padėties visuomenėje, norėtų ją pa
keisti, bet dabar gyvena taip, kaip su
geba. Trečdalis benamių vyrų teigia, 
kad dabartinė jų padėtis žemina jų 
orumą. Jiems gėda dėl to, kad netu
ri darbo, namų, nesugeba pasirūpin

sime per artėjančių rinkimų prizmę, 
tai šios trys partijos labai nuosekliai 
stovi viena šalia kitos ir užima pla
čią centro nišą. Ne veltui jos visos 
ryžtingiausiai kovojo prieš partijas, 
pretenduojančias į centrą.

Taigi rinkėjas nenutrūkstamai yra 
verčiamas rinktis ne iš visų partijų, 
o tik iš tų, kurios paženklintos ryš
kiai populistiškai bei asmenybiškai: 
„muntianistai“ - „uspaskichinin- 
kai“ - „paksistai“. Šiam vadinama
jam „Centro blokui“ naudingiausia 
būtų, jei kairė ir toliau diskutuotų 
apie A.Brazausko lyderystės perė
mėją, o dešinė ir toliau ginčytųsi dėl 
pavadinimų bei nišų.

Norint nugalėti šias netinkamas 
mūsų ateičiai tendencijas, reikia, 
kad partijos dešinėje baigtų provin
cialius tarpusavio ginčus dėl to, ku
rie yra tikresni, ir pradėtų galvoti 
apie vieningo rinkiminio bei politi
nio fronto organizavimą. O kairėje 
galų gale atsirastų nuoseklus parei
gų bei atsakomybių perdavimas jau
nesniems.

Straipsnis parašytas pranešimo, 
perskaityto 2006 m. gegužės 20 d. 
konferencijoje „Ar sukursime valdan
čią, o ne valdomą savivaldą Lietuvo
je?“ (dešinysis požiūris: krikščionys, 
konservatoriai, liberalai), pagrindu.

ti savimi ir artimaisiais. Jie gėdinasi 
savo išvaizdos, nešvarių drabužių, ne
malonaus kvapo. Nemažai apklaustų 
moterų, jei turėtų galimybę gyven
ti iš naujo, pasirinktų kitą gyvenimo 
kelią- atidžiau rinktųsi gyvenimo 
draugą, baigtų mokslus, negertų. Tuo 
metu daugelis vyrų vis dėlto pasirink
tų tokį patį gyvenimo kelią.

Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų 
valstybių, visuomenės požiūris į be
namius iš esmės yra universalus - jie 
daugiau ar mažiau smerkiami. Tai su
pranta ir patys benamiai. Jie taip pat 
nevienodai žiūri į kitus visuomenės 
narius. Jų socialinėje terpėje labiau
siai nemėgstami turčiai, pasipūtėliai, 
o žmonėse vertinamas paprastumas, 
teisingumas, atvirumas, sąžiningu
mas. Ko gera, šie vertinimai atspindi 
būsto netekusių žmonių jautrumą jų 
patirtoms neteisybėms.

Kas gi daroma mūsų šalyje, kad 
būtų sumažintas benamių skaičius 
arba palengvinta jų būtis? Šiems as
menims steigiami nakvynės namai, 
pensionai, reabilitacijos centrai, ski
riamos įvairios pašalpos, teikiama 
labdara, organizuojamas nemoka
mas maitinimas. Suprantama, tai pa
lengvina jų gyvenimą. Tačiau šiems 
žmonėms pirmiausia būtina psicholo
gų, psichoterapeutų pagalba, nes dau
geliu atveju jie jau nebesugeba grįžti į 
visuomenę be specialistų paramos.

Straipsnis parengtas pranešimo, 
skaityto konferencijoje 

„Diagnozė: lytis“, pagrindu.

akiračiai
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„Penktoji kolona" visada bus
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Atkelta iš 1 psl.

Būna tokių akimirkų, kai labai sudėtinga organi
zuoti vidaus dialogą - atsimenu, kaip prieš 3 metus 
važiavome į Varšuvą, kad surengtume tokį dialogą 
tarp Ukrainos opozicijos ir valdžios. Ir kai lapkritį 
politinės jėgos pateko į tokią padėtį, kad arba rei
kalingas dialogas, arba kils pilietinis karas, - mums 
prireikė draugų. Tai, kad ponas Adamkus kartu su 
Kvasnevskiu atvažiavo į Ukrainą, - buvo kokybiškas 
stimulas įveikiant priešpriešą.

Ką pavyko pasiekti per pirmus metus po „Oranži
nės revoliucijos“?

Labai daug ko. Jeigu kalbėtume apie tai, kuo ga
lima sumuštinį aptepti - gyventojų pajamos išaugo 
21 proc. Nemanau, kad Europoje yra tokių rodiklių. 
Biudžeto įplaukos padidėjo 61 proc. 2-3 kartus akty
viau ir sėkmingiau pradėjo veikti 7 socialinės progra
mos. 4 kartus padidėjo išmokos vaikams našlaičiams, 
5 kartus - invalidams, 12 kartų moterims, besiren
giančioms gimdyti pirmąkart. Taigi finansų, iždo, so
cialiniu požiūriu 61 proc. įplaukų į biudžetą labai su
stiprino naująją socialinę humanitarinę politiką.

Taip pat labai svarbu, kad šiandien oligarchai 
nušalinti nuo politinių ir ekonominių klausimų 
sprendimo. Dabar vyriausybė su jais nesitaria. Prieš 
pusantrų metų padėtis buvo kita. Šiandien nei pre
zidento administracijoje, nei vyriausybėje nekyla 
klausimų apie politikos ir verslo atskyrimą. Galbūt, 
tai kol kas būdinga parlamentui, bet manau, kad 
Ukraina įveiks šią problemą.

Ar buvo įmanoma išsaugoti „revoliucinę koman
dą“? Visi žinom, kad įvyko skilimas ir vyriausybė 
buvo atstatydinta.

Tai labai negatyvūs dalykai, bet gerai suprantu 
jų prigimtį ir viską, kas įvyko. Kai komandoje pra
sideda skilimas, kai viena komandos dalis nebegir
di kitos, kai vyksta procesai, kurie neatitinka vals
tybės tikslų, anksčiau ar vėliau tokia pabaiga turi 
ateiti. Kai pajutau, kad toje komandoje, kuri stovėjo 
Maidane, prasidėjo rimti tarpusavio ir įvairių poli
tinių lyderių nesutarimai, iki paskutinės akimirkos 
vis dėlto stengiausi padaryti viską, kad išsaugočiau 
šią sąjungą. Bet akivaizdu - ambicijos, asmeniniai 
interesai suformavo stipresnes nei valstybinės, ko
mandinės politinės tendencijos, ir todėl komanda 
turėjo išsiskirstyti.

O kokie dabar reikalai? Ar įmanoma „Oranžinė re
voliucija“ po parlamento rinkimų?

Manau, įmanoma, bet būtinai turi būti pasimo
kyta iš to, kas įvyko. Jei šiandien naujajai koalicijai 
nurodytume aiškius tikslus ir kelius jiems pasiekti, 
tai visa kita - tik detalės. Todėl tikiu, kad artimiau
siu metu tokia koalicija bus sudaryta.

Per rinkimus jūs su Janukovičiumi atrodėte kaip 
nesutaikomi priešai. Kas nors pasikeitė? Ar galima 
koalicija su Janukovičiaus partija?

Ponas Shroederis ir ponia Merkei irgi atrodė 
kaip rimti oponentai. Pradėčiau nuo to, kad Ukrai
nai reikia konstruktyvios opozicijos. Manau, kad 
man su partneriais pavyks sukurti tokią politinę si
tuaciją, kai pirmąkart pavyks suformuoti opozici
jų kultūrą, pagrįstą valstybės interesais. Kaip šaliai, 
Ukrainai opozicija nereikalinga - ji reikalinga val
džiai, kad būtų galima tobulinti politinį, ekonomi
nį darbą. Kitaip tariant, opozicija gali būti, bet ne 
valstybės atžvilgiu. Kai opozicionieriai kelia federa
lizmo, antrosios valstybinės kalbos, tarpkonfesinių 
santykių klausimą - tai neatitinka nacijos interesų. 
Tikiu, kad politinės derybos, kurios dabar vyksta, 
padės parlamente atsirasti opozicijai, kuri vadovau
sis valstybės interesais.

Prieš keletą metų ponas Kučma interviu taip pat 
kalbėjo apie tai, kad jis svajoja apie konstruktyvią 
opoziciją...

Tada buvau opozicijoje ir pasakysiu, kad kons
truktyvus dialogas nebuvo įmanomas. O mes jau 
surengėme keletą susitikimų su įvairiomis politinė
mis jėgomis. Dar noriu pabrėžti - aš visos Ukrai
nos prezidentas, aš nenoriu dalinti Ukrainos pagal 
Dnieprą. Ukrainos Rytai 33 proc. balsų atidavė vie
nai politinei jėgai, ir ta jėga turi suprasti: tegu ji ir 
opozicijoje, bet ji turi tam tikrus poveikio naciona
linei politikai mechanizmus. Todėl, kad tai opozici
ja, bet - ukrainiečių opozicija.

Kiek, jūsų požiūriu, didelis tas pasidalijimas į Ry
tus ir Vakarus?

Esu įsitikinęs, kad ir Rytų, ir Vakarų Ukrainos 
gyventojus vienija tie patys tikslai, jie nori tokių pa
čių pokyčių. Pasidalijimas, apie kurį pradėta kalbė
ti per rinkimus, gyvuoja politikų galvose. Politikas, 
kuriam nėra ko pasiūlyti, be rinkimų platformos, 
griebiasi kritikos, klausimu, kurie skiria, deformuo
ja. Tai taip pat politika, ir kažkas iš tokios politikos 
uždirba. Man labai džiugu, kad jėgos, kurios iste
riškai ėjo prieš NATO, šiandien nuošalėje, tai nebe
įdomu. Ne visi sutinka su integracija į NATO, bet 
kelti isteriją ir užsiimti retorika prieš NATO - tai 
Ukrainoje jau neįdomu. Tas pats ir su vadinamosio
mis kalbos, konfesijų problemomis. Prieštaravimais 
labai sunku kurti politiką, nes ji - ne teisuoliška.

Per prezidento rinkimus matėme, kaip aktyviai 
juose dalyvauja Rusija. Koks šiandien jos vaidmuo 
Ukrainos politikoje?

Manau, kad Rusija dar ilgai atliks svarbų vaidme
nį formuojant Ukrainos politiką. Viskas priklausys 
nuo to, kokios jėgos ateis į valdžią, kaip jos gins na
cionalinius interesus. Visada bus „Penktoji kolona“, 
kuri išnaudos tuos interesus ir santykius, nors esu 
įsitikinęs, kad tai - vakarykštės dienos politika. Tei
kiu pirmenybę lygių principų, lygių galimybių poli
tikai - tai politika, kuri labiausiai sutvirtina kaimy
nystę. Pagarbiai žiūrime į bet kokio kaimyno, tarp 
jų ir Rusijos, interesus ir klausimus, kuriuos reikia 
korektiškai ir subtiliai nagrinėti. Taip ir stengiamės 
daryti. Galbūt ne visada sulaukiame atsako, bet esu 
įsitikinęs, kad Ukrainos laikysena teisinga.

Ar pasikeitė Rusijos elgesys Ukrainos atžvilgiu?
Nenorėčiau, kad pasikartotų sausio 1-oji - sunku 

įsivaizduoti, kad III tūkstantmečio pradžioje galima 
kažkam užsukti kraną. Nenorėčiau komentuoti ne
aiškios pozicijos dėl prekybos pieno ir mėsos pro
duktais ir pan. Įsitikinęs, kad ir vienai, ir kitai šaliai, 
kai kalbame apie paprastus rusus ir ukrainiečius, 
reikia vieno - kad mūsų santykiai atneštų gerovę. 
Gerovė bus tik tada, kai santykiai bus intensyvūs, 
veiks laisvosios prekybos zona (1993 m. buvo pa
sirašytas atitinkamas susitarimas, bet neratifikuotas 
ir šiandien). Būtų gerai, jei veiktų suderinta tarifinių 
santykių sistema, kad tarifai nesiskirtų kas 200 km. 
Tai naudinga žmonėms, naudinga verslui, naudinga 
Europai, visiems kaimynams. Norėtume, kad būtų 
Europos standartus atitinkantys sienos kirtimo, 
muitinių įforminimo normatyvai ir tos procedūros, 
kurios įprastos verslui, kur juo beužsiimtų - Lietu
voje, Estijoje, Prancūzijoje ar Rusijoje, ir tai supran
tami ketinimai. Tik ekonominis pagrindas gali pa
dėti gauti visą humanitarinę ir socialinę naudą.

O kaip apibūdintumėt pagrindines „dujų karo“ pa
mokas? Kokias išvadas padarė Ukraina?

Nemanau, kad dabar galima rasti ekonomiką ar 
šalį, kuri galėtų savarankiškai sukurti patikimą, ne
priklausomą energetinę politiką. Todėl bendros po

zicijos, bendros energetinės koncepcijos, visų pirma 
Europos kontinente, kūrimas, - pagrindinis iššūkis, 
apimantis visus komponentus: kaip Europa vertina 
branduolines galimybes, naujus alternatyvius šal
tinius, ką mano apie alternatyvią tiekimo rinką - 
dujų, tranzito paslaugų ir 1.1.

O „dujų karo“ pamokos esmė ta, kad šiandien 
mes rimčiau nei kada nors vertiname kolektyvinę 
energetinę koncepciją. Todėl Ukraina paprasčiau
siai patvirtina poziciją, kurią deklaravo prieš me
tus - mes norėtume savo infrastruktūrą kaip galima 
labiau integruoti į energetinę Europos rinką. Tai ir 
proga Ukrainai pagalvoti apie savo energijos nau
dojimą - jis prastas, neliberalizuotos kainos, tin
kamai neįvertintos nei dujos, nei elektros energija, 
todėl vartojimo apimtys labai didelės. Kitaip Ukrai
na vertins šiluminę energetiką - didelės anglies iš
teklių, branduolinės energetikos (15 branduolinių 
blokų) panaudojimo galimybės. Po 7-12 metų rei
kės pratęsti blokų eksploatacijos terminus.

Grįžtame į Juodosios jūros šelfą, kurio nei dujų, 
nei naftos išteklių Ukraina kol kas rimtai nenaudo
jo. Neseniai pateikta pirmoji vieša paraiška žvalgyti 
naftą 14 tūkstančių kv. km plote, ir greičiausiai jau 
po metų turėtume sulaukti gerų naujienų.

Kalbėdamas Vilniaus konferencijoje JAV viceprezi
dentas D. Cheney pasakė, kad nafta ir dujos tampa 
šantažo priemone. Jūs sutinkate su tokia nuomone?

Taip, nafta ir dujos jau seniai tapo politikos laidi
ninkais, ir todėl jeigu kalbame apie dujas, apie ener
getinę koncepciją, tai tikriausiai kalbame apie tai, 
kaip jas išskirti, depolitizuoti ekonomiką, sukurti 
tikslesnius, skaidresnius energetinės politikos stan
dartus, turinčius didesnį imunitetą nuo spaudimo 
priemonės - energijos resursų eksploatacijos.

Kalbėjome apie Ukrainos laimėjimus po revoliuci
jos. O kas, jūsų požiūriu, nepavyko?

Koalicijos subyrėjimas politine prasme nuvy
lė milijonus žmonių. Todėl, kad žmonės savaip įsi
vaizdavo politinę sąjungą, kuri atsirado per rinki
mus. Kai išėjau į sceną, už manęs stovėjo keliolika 
partijų, ir žmonėms susidarė įspūdis, kad tai - viena 
komanda, nesvarbu, kad tai įvairių partijų atstovai - 
kairiųjų ir dešiniųjų - koks skirtumas. Buvo laukia
ma, kad tas susitelkimas pereis į darbo kabinetus, 
nebus diskusijų apie vadinamąją reprivatizaciją 
arba apie žemės rinkos formavimą, apie laisvąsias 
zonas, apie muitinės barjerų supaprastinamą, apie 
cukraus, mėsos, benzino kainų reguliavimą, o tai 
buvo neleistina. Gaila, ne visa komanda šiuos ban
dymus išlaikė. Galbūt tai buvo pamoka, kuri buvo 
būtina, kad ateityje labiau būtų vertinama partne
rystė, visų pirma - politinė partnerystė. Vis dėlto tai 
krislelis, likęs manyje nuo 2005 m. politikos.

Ar nebijote Ukrainos piliečių, nusivylusių „Oranži
ne revoliucija“, reakcijos?

Ne, nebijau. Jeigu šiandien kalbame apie socia
linį ir humanitarinį politikos aspektą, apie pensijų 
politiką, tai 2005 m. nacija gavo tai, ko ji negaudavo 
daug metų. Tai rodo, kad kai valdžia garbinga - de
mokratija apsimoka, ji materiali, ji suteikia gerovę. 
Demokratija atsidėkoja visuomenei, Raudžiai, naci
jai, kuri rado savyje jėgų ją sukurti.
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MUSŲ INTERVIU

Informacinės visuomenės slenksčiai Lietuvoje

i

J

Neseniai buvo paskelbta, kad vos 
daugiau kaip 30 nuošimčių Lietuvos 
gyventojų naudojasi internetu. Daug 
ar mažai? Mažai, kaip Europos Sų- 
jungos šaliai.

Skaičius reikia patikslinti, bet 
galiu pasakyti, kad, aišku, interneto 
abonentų skaičius didėja. Nuo 2003 
metų, kai buvo panaikintas „Lietu
vos telekomo“ monopolis, jis auga 
vidutiniškai daugiau negu du kartus 
per metus. Labai svarbu, kokią abo
nentai naudoja prieigą - ar tai yra 
plačiajuostė prieiga, ar tradicinis 
dial-upinis internetas.

Betkų veikti turint plačiajuostį inter
netu? Internetinė televizija nėra po
puliari, kų daugiau...

Jei kalbėtume apie elektroninį 
paštą, naršymą po internetą, tai gal 
ir nereikia. Bet yra dar paslaugos. 
Tačiau norėčiau sugrįžti prie pir
mojo klausimo. Interneto skverbtis 
auga, ji yra daugiau kaip 30 nuošim
čių nuo gyventojų skaičiaus, arba 70 
nuošimčių namų ūkių turi priėjimą 
prie interneto. Europos Sąjungoje 
daugiau žmonių naudojasi plačia
juoste prieiga (pas mus - 18 proc., 
lyderiaujančiose šalyse - 40 proc.). 
Kita vertus, reikėtų atkreipti dėmesį, 
kad galimybės gauti interneto priei
gą yra labai didelės - mobiliu tinklu 
yra padengta per 97 nuošimčius.

Mūsų interneto prieigos kainos 
yra pigiausios visoje Europos Sąjun
goje. Taigi technologinių galimy
bių yra, kaina yra viena iš geriausių 
Europoje, o plėtra, panaudojimas, 
skverbtis nėra pakankama, mažesnė 
nei Europos Sąjungoje.

Kokios to priežastys?
Tai nėra išskirtinė Lietuvos savy

bė. Tai - skaitmeninio turinio klau
simas. Suprantama, kad nuo to tu
rinio vertės priklauso ir plėtra. Tos 
kompanijos, kurios anksčiau dir
bo skirtingose srityse - kūrė turi
nį, konstravo naujas technologijas, 
tiekė ryšį - šiandien tampa konglo
meratais. Pats akivaizdžiausias to 
pavyzdys - Sony. Visas jų verslas pa
grįstas turiniu. O tie daiktai, kuriuos 
jie gamina, skirti tam, kad tą turinį 
būtų galima parduoti. Tokių pavyz
džių pasaulyje yra daug. O Lietuvoje 
tokių pavyzdžių dar nėra.

Kodėl?
Tikriausiai rinka per maža. Yra 

pripažįstama, kad turinio augimas 
labai priklauso nuo valstybės požiū
rio į šią problemą, ir pati informa
cinės visuomenės plėtra yra sąlygo
jama valstybės funkcijų perkėlimo į 
elektroninę erdvę.

Kodėl tokių paslaugų mažai?
Taip yra visame pasaulyje, išsky

rus galbūt Jungtines Valstijas, kur 
technologinis šuolis yra prasidė

■ Apie internetą, žinių ar informacinę visuomenę šiandien daug ir dažnai 
kalba, ypač įvairiausi teoretikai. Tačiau ką šiais klausimais mano tie, kurie 
kiekvienų dienų susiduria su „informacinės visuomenės“problemomis? Kas 
Lietuvoje gerai, o kas - blogai? Apie tai pasakoja Ryšių reguliavimo tarnybos 
vadovas Tomas Barakauskas, kurį kalbina Virginijus Savukynas.

jęs prieš 20 - 30 metų. Ten nuėjus 
į valstybinę įstaigą galima pamaty
ti žalius monitorius - niekas nepa
sikeitė, tiesiog paslauga nebėra po
pierinė. O Europoje tie procesai yra 
dar nauji, vienos šalys yra pažengu
sios daugiau, kitos mažiau. Lisabo
nos strategijoje aiškiai numatyta iki 
2010 perkelti valstybės paslaugas į 
elektroninę erdvę. Tai, žinoma, ne 
mūsų, o Informacinės plėtros komi
teto prie Lietuvos vyriausybės kom
petencija. Aš matau labai didelius 
pasikeitimus į teigiamą pusę, pir
miausiai tai - elektroninė mokesčių 
ir pajamų deklaravimo sistema, taip 
pat daug paslaugų gali gauti įmo
nės. Net pas mus ryšių reguliavimo 
įmonėje pasirašę sutartį, jūs gauna
te priėjimą prie apsaugotos prieigos 
serverio ir galite visus savo reikalus 
tvarkyti neišeidami iš ofiso. Bet tai 
nėra labai matomos paslaugos, la
biau susijusios su verslu. Vartoto
jams matomos paslaugos teikiamos 
savivaldybės - sveikatos priežiūros 
klausimai ir kt. Šiais klausimais kie
kvienais metais informacinės plė
tros komitetas rengia ataskaitą - tos 
paslaugos yra keturių lygių, nuo pir
mo, kur tu gali gauti informaciją, iki 
paskutinio, kur tu gali atlikti viską 
interaktyviame lygmenyje ir tau ne
reikia popieriaus. Didžioji paslaugų 
dalis dar yra pirmo lygmens, bet la
bai daug kas jau persikėlė į trečiąjį ir 
į ketvirtąjį lygmenį - tai elektroninė 
deklaravimo sistema verslui ir pilie
čiams ir, žinoma, elektroninė banki
ninkystė, kuri nors nėra valstybinė, 
bet kritinė.

O ar nėra taip, kad patys gyventojai 
dar nelabai supranta, kų jiems veik
ti su tuo internetu?

Taip, tai - uždaras ratas. Viena 
vertus, turinio trūkumas, kita ver
tus - gyventojų nepasiruošimas tą 
turinį vartoti ir supratimo, kiek tas 
turinys gali būti naudingas, stoka. 
Turbūt šiandien per mažai paro
doma, kokia yra ekonominė nauda 
vartotojams. Imkime virtualią ban
kininkystę. Jei paskaičiuotume, kiek 
kainuoja viena transakcija, įskaitant 
transporto išlaidas, prarastą laiką, ir 
kiek tai kainuoja internetu, tai būtų 
dvidešimt kartų pigiau. Be to, dar 
kompiuterinis raštingumas dar nėra 
toks, kokio norėtųsi.

Galbūt nepakankamai dirba Infor
macinės plėtros komitetas, kurio 
funkcijos būtų šviesti žmones?

Turėtumėte klausti atsakingos 
institucijos vadovo.

Vienas didžiausių interneto tiekė
jų - telekomas, dabar pavirtęs Teo. 
Daugelis mano pažįstamų naudoja
si Teo paslaugomis, bet skundžiasi, 
kad tas interneto ryšys yra blogas. 
Ar jūs čia matote problemų?

Paslaugos kokybė yra tiesioginis 
mūsų uždavinys. Vartotojus, nusi
vylusius paslaugos kokybe, aš visa
da drąsinu nekalbėti uždarame rate, 
kad ryšys neatitinka pageidaujamų 
parametrų, o viešai ginti savo tei
ses, skundžiant paslaugos kokybę 
ryšių reguliavimo tarnybai. Mes tu
rim konkrečius instrumentus kie
kvienam ginčui nagrinėti ir priimti 
sprendimus. Nors dauguma skundų 
būna susiję su sąskaitos dydžiu, an
troje vietoje yra nusiskundimai dėl 
paslaugų kokybės.

O jei trūkinėja ryšys ir jo kelias va
landas nėra?

Kiekvieno skundo atvejis - indi
vidualus. Jei vartotojas mano, kad 
jam per daug priskaičiuota mokes
čio už fiksuotą ryšį, jis gali skųstis. 
Šią problemą sprendžiame indivi
dualiai, yra individualių būdų pasi
tikrinti.

Bet gali būti, kad paslaugos teikėjas 
nekaltas. Kų tada vartotojas turėtų 
fiksuot, norėdamas įrodyti savo tei
sybę?

Klausimą reikėtų adresuoti mūsų 
inspektoriams, kurie kasdien susi
duria su šiom situacijom ir dirba 
tiesiogiai. Klasikinio ryšio techno
logija yra daug paprastesnė. Ryšys 
ten arba yra, arba jo nėra. Viskas 
matyti. Nors kartais atsiranda ne
numatytų priežasčių, dėl kurių gali 
nutrūkti ryšys, ir tos priežastys ne
priklauso nei nuo tiekėjo, nei nuo 
vartotojų. Jos gali būti išorinės. Mes 
prie tokių problemų sprendimo pri
sidedame nuolat - prižiūrime tas 
sutartis, kurias pasirašo abonentai 
su tiekėjais. Sutartyse turi būti aiš
kiai nurodyti tie aspektai, kad abo
nentas žinotų, jog gali būti tokia 
situacija, kad nebūtų neteisingų lū
kesčių.

Neseniai buvo paskelbta apklausa, 
pagal kurių lietuviams saugumas 
internete - jokia problema. Kiek lie
tuvių turi apvogti, kad jie suvoktų, 
jog tai - problema?

Šioje vietoje esama tam tikro ne
susipratimo. Akivaizdu, plečiantis 
elektroninei erdvei vis daugiau pini
ginių, visuomeninių ir kitokių rei
kalų darys mus priklausomus nuo 
elektroninės erdvės. Todėl atsižvel

giant į tai, ar visuomenė reaguos, ar 
nereaguos, vis daugiau nusikaltimų 
persikels iš realios erdvės į virtualią. 
Tos paslaugos, kurios, kaip finansi
nis sektorius, šiandien yra perkel
tos visiškai ir perkeltos naudojan
tis šiuolaikiniais instrumentais, mes 
galime konstatuoti, kad jos yra pa
kankamai saugios. Dėl to vartotojas 
gali jaustis drąsiau, kadangi naudo
jasi pačiomis šiuolaikiškiausiomis 
priemonėmis. Mes, įžvelgdami tuos 
pavojus, stengiamės būti aktyvūs ir 
užbėgti į priekį.

Bet incidentų vis dėlto nutinka?
Taip, nutinka bankininkystėje, 

bet rezonansinių incidentų dar nėra 
įvykę, tie, kurie įvyko - nedideli. 
Kita vertus, elektroninėje bankinin
kystėje pasitaiko, kad žmogus, atsi
skaitęs kreditine kortele užsienyje, 
gauna ne savo sąskaitą Lietuvoje. 
Kas dėl to kaltas? Ar ten, ar Lietuvo
je nesaugus bankas ar jo elektroninė 
aplinka? Saugumo problemos yra be 
sienų ir yra sprendžiamos globaliai, 
ir mes neturime atsilikti. Ir mes jas 
kiek įmanydami sprendžiame.

O jei nutinka tokia situacija: nuo 
mano kortelės nuimta šiek tiek pini
gų. Aš neišvykau į užsienį. Kas yra 
atsakingas, kas turi tuos pinigus 
grųžinti?

Tik bankas, kuris turi tuos pini
gus sąskaitoje. Kitas dalykas, jei tas 
bankas nebėra atsakingas, jeigu jus 
apgaus. Yra daiktas, vadinamas fis
hing, kai ieškoma patiklių piliečių, 
kurie laisva ranka atiduoda asme
ninę informaciją, su kuria susietas 
jo sąskaitos valdymas. Mes stengia
mės kiek galima plačiau informuoti 
vartotojus, pradėdami nuo papras
tų priemonių. Praėjusiais metais 
išspausdinome arti 200 000 lanks
tinukų ir išbarstėme juos visuose 
bankuose. Taip pat praėjusiais me
tais pasirašėme memorandumą su 
Lietuvos banku ir Infobalt, siekdami 
sujungti didžiausius administraci
nius resursus. Tai dažniausiai nekai
nuoja pinigų, tik reikia dėti pastan
gas, kad vartotojas būtų reikiamai 
informuotas arba jam būtų suteiktos 
priemonės, kad jis galėtų pats pasi
rūpinti savo saugumu.

O ar policija suvokia šitų problemų? 
Ar policija suvokia, kad tai - jos 
naujas veiklos baras?

Tai vėl klausimas nelabai pagal 
mano kompetenciją. Aš manau, 
kad suvokia. Tai ne vien policijos 
reikalas - policija viena nieko ne
padarys. Aš manau, kad vėliau tai 
taps problema ir vidaus reikalų mi
nisterijos tarnybos rimčiau į tai 
žiūrės. Dabar tas klausimas dar te
bėra šviežias.

Dėkoju už pokalbį.

akiračiai
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MŪSŲ INTERVIU

„Niekuo neįpareigojantys veiksmai, 
vykstantys kažkokiam daikte, kuris 
vadinasi televizorius, tiesiog prablaško"

ak
ira

či
ai

■ Su žinomu televizijos kritiku, „ TV Antenos “ redaktoriaus pavaduotoju 
Virginijumi Mičiuliu kalbėjomės — kas be ko — apie televiziją: kokios 
tendencijos, kodėl populiarūs realybės šou ir ar reikėjo Juozui Erlickui eiti 
į „Kelias i žvaigždes “.

Jūs vadovavote Lietuvos radijuje, 
dabar dirbate „TV antenoje“. Kokie 
skirtumai?

Buvau Lietuvos radijo direkto
riumi ir vienas iš tų, kurie prikišo 
rankas prie „Žinių radijo“ kūrimo, 
metus ten darbavausi. Radijas man 
yra mielas, manau kad tai operatyvi 
informavimo priemonė. O spauda 
- rašyti apie „įžymybes“ ir „žvaigž
des“ visada yra malonu, nes visada 
žinai, kad skaitys (juokiasi).

Tai manot, kad dabar esat populia
resnis, negu anksčiau?

Taip, ko gera. Mane labai nu
stebino - neseniai dalyvavau tele
vizijos laidoje „Vakaro autografas“, 
kuri buvo apie iškilų Lietuvos žur
nalistą ir rašytoją Laimoną Tapiną. 
Laida rodoma sekmadieniais, trečią 
valandą dienos, ir aš nustebau, kai 
po to savaitę - žmona mano labai 
juokėsi, - susitikę pažįstami, kokie 
nors seniai nematyti, sako: „O labas, 
aš tave per televizorių mačiau!“ Ne
klausia, kaip sveikata, kaip laikais, 
kaip vaikai. Tai va, televizijoje dar 
populiaresnis būsi.

Kodėl taip sureikšminami televizi
joje dirbantys žurnalistai? Sakyki
me, Jūs dirbate žurnale, kuris rašo 
apie televiziją, bet galima gi rašyti 
ir apie tuos, kurie dirba spaudoje ir 
radijuje. Kur čia yra ta magija, ko
dėl žmonės - jeigu pamatė televizo
riuje - iš karto savaitę kalba apie 
tai, o jau Jūsų sveikata neberūpi?

Paaiškinti čia galbūt sunku, bet 
man labai patiko Žyginto Pečiu
lio, televizijos kritiko, parašymas - 
žmogus, kurį parodė per televizo
rių, tampa Žmogumi, Kurį Parodė 
Per Televizorių. Štai ir visa magija. 
Televizorius ateina pas mus. Jeigu 
laikraštį turime nusipirkti, pasidėti, 
turim pridėti kažkokių pastangų pa
skaityti, tuo tarpu visa, kas sklinda 
iš ekrano, ateina pas mus į butą ne
prašyti, nekviesti, paspaudus myg
tuką, verdant sriubą...

Tampa šeimos draugai...
Tampa kaip ir šeimos draugai, 

todėl mes tuos, kurie vaidenasi daž
niau televizijoje, pažįstame - mano
me, kad pažįstame, - taip pat gerai, 
kaip savo šeimos draugus, šeimos 
narius.

Ir dėl to rašyti apie tuos žmones, ku
rie vaidenasi televizijoje ekonomiš
kai apsimoka labiau, negu apie tuos, 
kurie yra radijuje ar spaudoje.

Taip, aš žinau, kad kai kurio
se pasaulio valstybėse yra leidiniai, 
skirti specialiai radijui, bet taip pat 
žinau, kad jie yra dotuojami ir nela
bai išsilaiko.

Tai televizijos, jūsų nuomone, kol 
kas niekas nenukonkuruos?

Ko gera. Gal didžiausias konku
rentas yra internetas, bet tam dar 
reikia kad įsijungtum kompiuterį, 
reikia specialiai prie jo atsisėsti, rei
kia užsiimti, reikia atsiversti kažko
kius puslapius, tuo tarpu nuotolinio 
valdymo pultelis visada yra lengviau 
valdomas.

Dabar kalbama, kad žiniasklaida 
turi ne tik informuoti, bet ir kartu 
suteikti pramoginę funkciją. Netgi 
rašant apie tai ką vadintume rimto
mis naujienomis, toksai pramoginis 
elementas turėtų būti, kad skaityto
jas būtų sudomintas. Ar šou yra ži- 
niasklaidos ateitis?

Gal televizijos viena iš perspek
tyvų, sakyčiau. Nežinau, kaip spau
dos, kuri irgi informuoja apie rimtus 
dalykus, bet televizijos, manau, kad 
taip, nes žiūrėkit, realybės šou kai 
kuriose televizijose vieni baigiasi, 
kiti vos ne tą pačią dieną prasideda. 
Kol kas tai yra būdas papramogauti 
sėdint namuose ir stebint svetimus 
gyvenimus pro rakto skylutę.

Ir vien tik tai, kad lietuviai yra vo- 
jeristai, paaiškina realybės šou po
puliarumą?

Aš nemanau, kad vien lietuviai. 
Pasakysiu paprastai - gyvenimas vis 
intensyvėja, vis daugiau jėgų reika
lauja eilinė darbo diena, išsunkia, 
kaip galima pailsėti per dvi likusias 
valandas ar tris grįžus namo iki mie
go? Gerai, knyga, teatras, visa kita - 
ten reikia susikaupti, pasiruošti, bet 
neįpareigojantis sėdėjimas, netgi ne 
sėdėjimas, o niekuo neįpareigojan
tys veiksmai, vykstantys kažkokiam 
daikte, kuris vadinasi televizorius, 
tiesiog prablaško, leidžia labai pigiai 
pailsėti, pasyviai pailsėti, o pasyvus 
poilsis - nieko čia blogo nėra.

Pratęsiantkalbą apie lietuviškus rea
lybės šou, iš pradžių buvo rodomas 

šiaip gyvenimas, paskui pradėjo 
dainuot, dabar LNK pradės naują 
projektą, kur žurnalistai dalyvaus. 
Kaip vertinate šį naują projektą ir 
realybės šou raidą?

Labai sunku pasakyti, kaip sek
sis žurnalistus gaminti. Aš, aiš
ku, manyčiau, kad žurnalistika yra 
profesija, įgūdžiai, įgyti metų me
tais, susiformavę, daug dirbti rei
kia, taip neateisi iš gatvės ir netap
si tuo žurnalistu. Bet gal čia mano 
tokios profesinės ambicijos, - kodėl 
čia kiekvienas iš gatvės atėjęs turi 

; būt žurnalistu. Kaip rodo realybės 
šou su daininkais - jie dabar yra la
bai populiarūs, važiuoja per Lietu
vą, surenka tūkstantines auditorijas, 
gauna didelius honorarus, kurių ga
lėtų pavydėti scenos liūtai. Vadina
si, televizija „pagamino“, išleido po
puliarų žmogų. Pagamino tam tikrą 
produktą, kuris toliau jau gyvena 
savarankiškai.

Jei plačiau pasižiūrėtumėt į Lietu
vos televizijas, kur link jos juda, į ką 
orientuojasi? Jūs ne vienerius metus 
apie tai rašote ir sekate tendencijas.

Jos juda į pramogą. Net naujie
nų tarnybos konkuruodamos tar
pusavyje stengiasi tą pačią naujie
ną pateikti pikantiškiau, suvyniotą 
į gražesnį popierėlį. Televizija iš in
formacijos priemonės juda link - 
nesakyčiau kad pigios, - bet pa
prastos pramogos.

Štai net Lietuvos nacionalinė
je televizijoje nėra kokių nors labai 
rimtų spektaklių. Aš labai norėčiau 
pamatyti E.Nekrošiaus pirmuosius 
spektaklius per televiziją, būtų labai 
įdomu; vaikams pasakoju, kokie jie 
buvo, bet nueiti ir pasižiūrėti negali, 
o galėtų būti televizijoje - bet nėra. 
Kodėl nėra? Gal per brangu trupu
tėlį, gal dėl to, kad visos televizijos 
ir eina ta lengvesnės pramogos, rea
lybės šou linkme.

Kodėl net tų pačių muilo operų 
nėra? Buvo „Giminės“, pavyzdžiui, 
gera muilo opera, dar buvo „Gedi
mino U“, dar kažkas, bet daugiau 
nebestato - paprastesnių yra būdų 
pralinksminti žmogų. Va, įleido į 
narvą kelis dainininkus...

Jiems net honoraro nereikia, o akto
riams reikia sumokėti...

Taip, čia paprastesnis būdas, ne
sakau, kad jis yra blogas. Pigesnis.

Bet vis dėlto mūsų televizijos, man 
atrodo, keičiasi. Gal net ne televi
zijos, bet žmonių skonis. Anksčiau 
buvo populiaru kraujas, kriminali

nės laidos. Dabar jau tas „nebeve- 
ža“ Lietuvos žiūrovų. Kodėl?

Kraujo buvo labai jau daug. Na, 
kiek tu gali to smurto žiūrėti, ne
gražu, bjauru. Jeigu koks skandalin- 
gesnis įvykis gal dar nieko, bet juk 
norisi pailsėti, atsigauti, visą dieną 
sunkiai žmogus dirba ir dabar įsi
jungia ir mato - kažkas pjausto...

Bet anksčiau norėjo.
Bet persivalgė. Tai nėra ta verty

bė, kurią gali metų metais eksploa
tuoti.

O ar neatrodo, kad Lietuvos televi
zijos yra labai inertiškos, labai su
stabarėjusias, bijo eksperimentuoti, 
jau yra vėžės, į kurias jos atsistojo ir 
važiuoja?

Nebūčiau linkęs kaltinti televi
zijų. Televizija yra brangus dalykas, 
brangus produktas, brangus žaislas 
savininkui, ir dėl to per daug leistis 
į eksperimentus jie nėra linkę. Kai 
pajus prodiuseriai, kad žmonės ne
nori, kad jau persivalgo, sakykime, 
realybės šou, tada juos privers pats 
gyvenimas keistis. Kol mes dar žiū
rime juos...

Bet gal žiūrima todėl, kad nėra ką 
pasirinkti?

Ne, kodėl. Jei jūs turite kabelinę 
televiziją, turite be galo daug pasi
rinkimų.

Aš tai turiu, bet kiek procentų žmo
nių Lietuvoje turi kabelinę televizi
ją?

Teisingai, bet vis tiek keturias te
levizijas matote...

Bet jeigu yra vienodas siūlomas pro
duktas - realybės šou? Kuo skyrėsi 
„Dangus“ ir „Kelias į žvaigždes“?

Tada galite įsijungti LTV, kur 
matysite L. Donskį, Jūsų laidas ir vi
sus kitus. Galite įsijungti BTV. Šioks 
toks pasirinkimas vis tiek yra tarp 
tų keturių televizijų.

Kaip manote, kaip keis rinką skai
tmeninė televizija?

Bus daugybė kanalų. Persidali- 
jimas turėtų būti labai kardinalus. 
Tada turėsime daug didesnį pasirin
kimą. Galbūt kas nors iš dabar egzis
tuojančių televizijų ir neišlaikys tos 
konkurencijos. Sunku progozuoti, 
nes reikia pažiūrėti, ką galvoja tie, 
kurie kurs tas skaitmenines televizi
jas, ar jie retransliuos filmus, ar ban
dys kurti ką nors autorinio. Nema
nau, kad visi tie, kurie pretendavo 
ir dabar laimi skaitmeninių kanalų 
konkursus, kurs labai daug autorinių

Nukelta į 27 psl.
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Viešosios nuomonės formavimas KGB metodais: 
kompromitavimas ir dezinformacija
Atkelta iš 17 psl.
jų tikrąsias funkcijas ir žinybinę pri
klausomybę. Dauguma „legendavimo“ 
atvejų slėpdavo, kad civilinės paskir
ties įmonės slaptai vykdė karinės pra
monės užsakymus. Kuriant įmonėms 
legendas buvo slepiamas pavadinimas, 
pateikiamas tik pašto dėžutės indek
sas, jos būdavo be viso pavadinimo - 
tik numeracija, užmaskuota tarnybinė 
priklausomybė. Iš viso 65 įmonės buvo 
legenduotos. Kad būtų nuslėpta tikroji 
jų paskirtis, buvo įslaptinami gamybos 
mastai, įmonės pajėgumas, techno
loginis lygis, dirbinių nomenklatūra, 
jų išvežimo adresai ir maršrutai, dar
buotojų pareigybių, susijusių su slap
ta informacija, nomenklatūra, įmonių 
ekonominiai ir finansiniai rodikliai 
(planai, galimybės, apimtis ir 1.1.). Vie
nas iš „legendavimo“ pavyzdžių - Elek- 
trografijos mokslinių tyrimų institu
tas. Jo sąlyginis pavadinimas G-4602. 
Legendos esmė - gamina kopijavimo, 
mikrofilmavimo ir rentgeno įrenginius 
medicinos tikslams. Taip stengtasi nu
slėpti mokslinius tiriamuosius darbus 
pagal Gynybos ministerijos užsaky
mus. Nors šis institutas ir nepriklausė 
karinei pramonei, bet kai kurie gami
nami įrenginiai buvo slapta informaci
ja. Šeštosios KGB tarnybos manymu, 
atskleisti tikrąją įmonės paskirtį galė
jo šie momentai - sukarinta apsauga, 
karinės vadovybės apsilankymas, ilgas 
įdarbinimo procesas, ribotas darbuo
tojų, įleidžiamų į slaptas patalpas, skai
čius. Gamybos profilį galėtų išduoti ga

Atkelta iš 26 psl.
laidų, nes jos yra brangios, bet bent 
jau filmų gerų galbūt mes turėsim, ir 
nereikės „snobams“ ar „elitui“ neiš
simiegojusiems ateiti į darbą, nes jų 
filmai rodomi taip vėlai. Kai klausi, 
kodėl snobų filmai rodomi taip vė
lai, atsako televizijos vadovas: „Ką aš 
padarysiu, kad snobų Lietuvoje ma
žai“. Manau, kad intelektualesniam 
žiūrovui bus iš ko pasirinkti ir nebus 
taip labai nuskriaustas tas, kuris nori 
truputį geresnio filmo.

Humoras lietuviškose televizijose 
labiau orientuotas į politiką. Šiaip 
Vakarų pasauly tai be politikų juo
kiamasi iš pop žvaigždžių. Lietuvo
je šito beveik nėra. Ar mes neturi
me pop žvaigždžių, ar jos savaime 
juokingos, kad ir jas parodijuoti jau 
nebeįmanoma?

Iš tikrųjų, pop žvaigždžių mes 
turime. Kodėl mes juokiamės iš 
politikų? Galbūt mes dar neatitrū- 
kę nuo sovietmečio. Sovietmečiu 
mes taip pat iš jų juokdavomės, bet 
tik virtuvėje, gerdami kavą su labai 
geru draugu. O kai tapo laisviau, 
tada apie juos pradėjome rašyti lai
kraščiuose, juoktis radijo ir televi
zijos laidose, ką dabar sėkmingai 

mybinių patalpų plėtimasis, specialios 
įrangos, medžiagų įsigijimas. Vykstant 
kariniam, pramoniniam ir moksliniam 
lenktyniavimui tarp Vakarų demokra
tinių ir socialistinių valstybių, įvairi 
mokslinė, techninė informacija tapda
vo pramoninio šnipinėjimo objektu, 
tad vykdomi mokslo tiriamieji, eks
perimentiniai moksliniai darbai buvo 
labai slepiami. KGB manymu, speci
aliosios tarnybos iš mokslo institucijų 
ir sferų daugiausia domėjosi ekonomi
ka, fizika, branduoline chemija, mate
matiniu programavimu, superlaidu- 
mo tyrimais ir kitais mokslais, kurie 
galėjo būti naudingi karinei pramonei. 
KGB daug dėmesio skyrė pramonei ir 
jos pajėgumui galimo karo ar mobili
zacijos atveju - kaip pramonės įmonės 
prisitaikytų prie naujų sąlygų ir vykdy
tų karinius užsakymus. Nuo užsienio 
žvalgybos turėjo būti slepiami duo
menys apie įmonės profilio pakeitimą, 
jos pajėgumą gaminti karinę techniką, 
apie darbo jėgą, skirtą karinei pramo
nei, įrenginius, materialinius resursus, 
autotransporto poreikius ir 1.1. Kad ir 
kaip KGB slėpė, bet užsienio šalių žval
gybai per agentus pavykdavo iššifruo
ti tikrąją įmonių paskirtį. Atskleista 
įmonės „Venta“ žinybinė priklausomy
bė - ji dalyvavo įvairiuose tyrimuose ir 
darbuose kuriant naikintuvo dalis, gin
kluotę ir elektronines sistemas. Slapti 
įrenginiai buvo gaminami Kaimo po
litechnikos institute, Šiaulių televizorių 
gamykloje. Buvo slepiami ir kiti strate
ginės svarbos duomenys: informacija 

daro“Dviratis“ ar „Be tabu“. Mes dar 
niekaip negalim atsidžiaugti, kad 
esam laisvi ir galim tą politiką muš
ti, juoktis iš jo...

Bet jau 16 metų...
Vėlgi - mūsų inercija. Mes dar 

prisimenam sovietmetį. Antras da
lykas - iš politiko juoktis smagu to
dėl, kad mes jį rinkome, jis turi būti 
nuo mūsų priklausomas. Tuo tarpu 
pop žvaigždė, nors mes ją „padarė
me“, bet ji tarsi savarankiškai atsira
do ir yra toks lyg truputėlį nuo mūsų 
nepriklausomas žmogus. Na, kokią 
aš įtaką turėjau, kad Nomeda Marčė
naitė ar Marijonas Mikutavičius yra 
žvaigždė? Praktiškai - jokios, nei aš, 
nei mes kaip bendruomenė. Bet kad 
V. Uspaskichas arba R. Paksas atėjo į 
valdžią, tai mes visi esam prisidėję.

Politikų parodijavimas, juokimasis 
iš politikų jau yra truputį išsisėmęs 
dalykas. Jau reikia ieškot naujų hu
moro formų.

Aš sutinku. Apskritai, galbūt su 
lietuvišku humoru yra truputėlį 
striukoka. Televizijoje yra „Dviračio 
šou“, „Dviračio žinios“, „Be tabu“, 
galima vardinti ir daugiau humoro 
laidų, bet jos nėra tokio lygio, kad 
apie jas verta būtų kalbėti. 

apie vandens tiekimą į įmones ir mies
tą, geležinkelio mazgų schemos, dujų, 
naftos produktų tiekimą, sunaudojimą 
per metus respublikoje, jų asortimentą 
ar koks kiekis gaunamas iš kitų respu
blikų. Dezinformacija buvo skleidžia
ma ir apie įvykusias avarijas, gaisrus, 
nes tokia informacija neva būtų pa
kirtusi SSRS autoritetą. Žemėlapiai 
irgi buvo įslaptinami. Ne visi jie buvo 
prieinami, taikomos įvairios slaptumo 
ir prieinamumo kategorijos, kurios lai
kui bėgant kito. Viešai platinami žemė
lapiai pateikdavo informaciją, kuri ne 
visada atitikdavo tikrovę. KGB iškreip
davo informaciją apie Lietuvos kelius, 
nepažymėdavo strateginės svarbos ke
bų arba pateikdavo klaidingus duome
nis apie juos. Buvo slepiami įvairūs to
pografiniai, geodeziniai duomenys.

* KGB kompromitavimo ir dezinfor
macijos kampanijoms, kuriomis siekė 
suklaidinti ir pakenkti vidaus ir išorės 
priešams, skyrė didžiulį dėmesį ir re- 
sursus.' Kompromitavimo akcijos buvo 
daugiau politinio pobūdžio ir nukreip
tos prieš disidentus, žmogaus teisių gy
nėjus, o dezinformacija - ekonominio 
ir karinio pobūdžio, nukreipta prieš 
užsienio valstybių žvalgybą. Visų šių 
akcijų tikslas buvo užtikrinti Komu
nistų partijos valdžią ir kontrolę ša
kes viduje bei ekonominę-karinę galią 
tarptautinėje arenoje.

Straipsnis „Akiračiams“ parengtas 
skaityto tarptautinėje konferencijoje pra
nešimo „KGB palikimas Baltijos šalyse: 
politika, liustracija, istorija“ pagrindu.

Bet juk yra žmonių, kurie moka juo
kauti - J.Erlickas, G.Beresnevičius ir 
kiti, internetiniuose portaluose atsi
randa jaunų rašytojų, kurie moka 
sąmojus laidyti...

Gal televizija yra šiuo atveju 
inertiškesnė? Tokius žmonės, kaip 
J.Erlickas, televizija taip pat yra ban
džiusi eksploatuoti, bet jis vis etery 
pasirodo ir dingsta. Ir yra man žmo
nės sakę, kad J. Erlicką mieliau skai
tyti, negu žiūrėti. Nors man gražu ir 
kai jis dainuoja.

Gal J. Erlickas turėjo eiti į „Kelias į 
žvaigždes“.

(Juokiasi) Ne, į „Kelią į žvaigž
des“ nereikia, jis kaip asmenybė yra 
susiformavęs ir žmonės jį jau žino. 
Bet gal vėlgi - televizoriaus žiūrė
jimas yra tingumo apraiška. Many
čiau, internetinė žiniasklaida šiuo 
atžvilgiu yra toliau pažengusi ir 
brandesnė, skirta intelektualesniam 
žmogui, o televizija - grįžti namo 
pavargęs, kaukšt, įsijungi televizo
rių, ir jis tau ką nors rodo. Televizija 
yra poilsiui, patingėjimui, žiūrovas 
anaiptol nėra aktyvus.

Dėkoju už pokalbį.
Kalbino Virginijus Savukynas

Prasminga 
gyvenimo 
beprasmybė
Atkelta iš 9 psl.

Antra, žmogus gali palikti neap
ribojęs ir nesustabdęs to, ką riboti ir 
stabdyti reikia, ir leidžia savo norams 
vystytis jam pačiam, o gal ir kitiems 
lemtingomis kryptimis arba lemtin
gai per toli. Šitaip gimsta keisti ma
lonumo pavidalai ir keisti gyveni
mo ribojimo pavidalai, kuriuos pats 
žmogus arba aplinkiniai suvokia kaip 
simptomus bei sutrikimus.

Dabartinėje mūsų kultūroje įvai
rios psichoterapijos bando, kiekvie
na savais metodais, padėti žmogui 
išnarplioti šį daugeliu atžvilgių mįs
lingą prasmių ir beprasmybių ka
muolį.

Psichoterapija, jeigu į ją žiūrima 
rimtai, yra sunkus ir sudėtingas dar
bas, kuris iš abiejų dalyvių reikalau
ja atkaklumo ir kantrybės. Susidūrusi 
su beprasmybe siela atsigręžia atgal į 
blogį - baimę, nerimą, kaltę, gėdą ar 
prislėgtą nuotaiką. Ar neturėtume, tai 
supratę, pradėti ieškoti vaisto gyve
nimo prasmingumui reguliuoti. Ne
manau. Su panašia dilema susiduria 
Peras Giuntas Ibseno pjesėje. Kai Pe
ras Giuntas pasibaisėja trolių pasau
lio bjaurumu, trolių valdovas senasis 
Dovrenas pasisiūlo atlikti Perui akių 
operaciją. Po operacijos trolių pasau
lis Perui atrodytų gražus. Paibaisėjęs 
Peras atmeta pasiūlymą ir sprunka.

Regis, kančią ir bepramybę suvo
kiame kažkokia ypatinga jusle, ku
rios nenorime išsižadėti. Ja aptin
kame blogį ir norime jį įveikti arba 
įrodyti jo klaidingumą, negana to, 
norime padaryti tai patys - nuosavo
mis pastangomis ir nuosavais būdais. 
Kad ir kiek mums padėtų vaistai, 
mes, kaip ir Peras Giuntas, norime 
išsaugoti blogio - kančios ir bepras
mybės - pojūtį. Užuot jį sunaikinę ar 
pabėgę, norime juo pasinaudoti tir
dami ir suprasdami gyvenimą tokį, 
koks jis yra. Mes norime patirti bū
ties dialektiką - jos prasmę ir bepras
mybę.
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Baltiškasis postkolonializmas
POSTKOLONIALISTINĖS TEORIJOS IR PRAKTIKOS SANTYKIS LIETUVOJE
Laura Aukštutytė

Visai neseniai Lietuvą pagaliau pasiekė jau seno
kai laukta, Violetos Kelertienės sudaryta straips
nių rinktinė „Baltic Postcolonialism“1. Knygoje 
sudėta dvidešimt straipsnių, susijusių su postko- 
lonialistiniu diskursu, parašytų Lietuvos, Latvi
jos, Estijos bei šių šalių išeivių mokslininkų. Ji iš-
leista Amsterdame, „Rodopi“ leidykloje, Leonido
Donskio redaguojamoje knygų serijoje „On the
Boundary of Two World“s; „Identity, Freedom and 
Moral Imagination in the Baltics“. Visi straipsniai 
rašyti anglų kalba, sąmoningai paliekant literatū
rinio, kultūrinio komparatyvizmo galimybę. Pa
žvelgus į turinį matyti, kad penkiolikos autorių 
darbai apima tiek teorinius, tiek su konkrečiais 
lietuvių, latvių, estų literatūros pavyzdžiais susi
jusius aspektus. Platesniam knygos pristatymui 
reikėtų atskiro analitinio žvilgsnio, kurio, tikėki
mės, ji susilauks.

Pasirodžius „Baltic Postcolonialism“, norisi at
sigręžti atgal ir pažvelgti, kokiame kontekste ši 
straipsnių rinktinė pasiekė Lietuvą. Ar tai, kad 
knyga išėjo Amsterdame reiškia, kad mūsų šalis 
dar nėra iki galo pasirengusi priimti literatūros 
(ir Lietuvos) istorijos peržiūrėjimo reikalaujan
čios postkolonialistinės teorijos? Tad norėtųsi 
pakalbėti apie postkolonialistinių studijų padė
tį Lietuvoje, prisiminti tarp literatūros kritikų ir 
kultūrologų kilusias diskusijas, kurios įsižiebė 
prakalbus apie poreikį lietuvių literatūrą skaityti 
kaip postkolonialistinę.

Apie postkolonialistinę literatūros teoriją, 
bent jau Vytauto Didžiojo universitete, kalbama 
neretai. Atrodo, kad terminas postkolonializmas 
beveik nieko nebešokiruoja, nebeužgauna asme
ninių ambicijų, jausmų ir baigia įsitvirtinti, nors 
dar prieš keletą metų daugelio vyresniosios kar
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tos Lietuvos literatūros kritikų ši teorija būdavo 
jei ne griežtai atmetama, tai bent jau ignoruoja
ma. Galbūt jos taikymui reikalinga tam tikra ne 
tik laiko, bet ir erdvės distancija, kurią turi mūsų 
išeiviai. Lietuvių literatūros tyrinėjimai, taikant 
postkolonialistinę teoriją, yra populiarūs būtent
Čikagoje, Ilinojaus universitete, kuriame yra įsi
kūrusi V. Kelertienės vadovaujama Baltistikos 
katedra. Kiek žinoma, panaši situacija susiklos
čiusi ir Latvijoje. Savo šalies literatūrą kaip post
kolonialistinę linkę skaityti Kanados latvis Kari
E. Jirgens, JAV gyvenantys Karlis Račevskis bei 
Inta Ezergailis. Šių autorių straipsnių yra knygoje 
„Baltic Postcolonialism“. Tuo metu neatrodo, kad 
pačioje Latvijoje būtų domimasi postkolonialisti- 
nėmis studijomis. Minėtoje straipsnių rinktinėje 
yra tik vienas pačioje Latvijoje gyvenančio ir dir
bančio leksikografo, leksjkologo Andrejaus Veis- 
bergo straipsnis, tyrinėjantis su valdžia (naciais 
ir sovietais) susijusią kalbą, retoriką. Tad atrodo, 
apie literatūros tekstų skaitymą iš postkolonialis
tinės perspektyvos pačioje Latvijoje kol kas be
veik nekalbama.

V. Kelertienė buvo bene pirmoji, prabilusi 
apie galimybę postkolonialistinės teorijas taikyti 
lietuvių literatūrai. Pirmą kartą Lietuvoje ši idė
ja paviešinta dar 1996 m. III pasaulio lituanistų 
bendrijos konferencijoje „Lituanistika XXI am
žiaus išvakarėse: tyrinėjimų prioritetai, metodai ir 
naujovės“ Vilniuje (1996 07 04-06). Savo prane
šime „Lengvai pučia keturi vėjai lietuvių literatū- 
rologijoje“ profesorė ne tik klausė, kodėl lietuvių 
autorių tekstai nėra nagrinėjami kaip postkoloni- 
alistiniai, bet ir imperatyviai kvietė tai daryti2. Pa
našių pasisakymų V. Kelertienė nevengė ir kitose 
konferencijose.

Postkolonialistinės 
teorijos pritaikymo lie
tuvių literatūrai galimy
bė tarp mūsų literatū
rologų sukėlė diskusiją. 
Reikėtų pastebėti, kad 
diskusija su kai kuriomis išimtimis iš esmės vyko 
tarp Lietuvoje ir išeivijoje gyvenančių ar studi
juojančių kritikų. Bene labiausiai buvo puolamas 
pats postkolonializmo terminas, teigiant, esą lie
tuviai buvo ne kolonizuoti, bet okupuoti. Buvo 
diskutuojama, ar apskritai derėtų Vakarų litera
tūroje suformuotus teorijos modelius aklai taiky
ti lietuvių literatūrai, nes istoriniu bei kultūriniu 
požiūriu pabandžiusi palyginti Lietuvą su kitomis 
kolonizacijos likimą patyrusiomis šalimis (Loty
nų Amerikos, Afrikos šalimis, Čekija, Austrija 
arba Indija) Dalia Satkauskytė įžvelgė bene dau
giau skirtumų nei panašumų3. Antra, kultūrolo
gas Almantas Samalavičius 1999 m. „Metmenyse“ 
išspausdino straipsnį „Postkolonializmas ir post
komunistinės Lietuvos kultūra“. Jame A. Samalavi
čius tradicinei lietuvių literatūros kritikai pasiūlė 
ne tik peržiūrėti sovietmečiu rašytus literatūros 
tekstus, bet iš „naujo perskaityti ir pačių save“4.

Diskusijų metu buvo suabejota ir paties ter
mino tinkamumu - ar galima postkolonializmo 
sąvoką taikyti kalbant apie postsovietinę patirtį 
ir literatūrą? A. Samalavičius mano, jog terminas 
kolonizacija yra taikytinas ir netgi turėtų pakeisti 
sąvokas priklausomybė bei okupacija, nes „įvardi
jus priklausomybės laikotarpį sovietinės okupaci
jos terminu, sukuriama realybei neadekvati regi
mybė, jog lietuvių tauta ir jos intelektualiniai elitai 
iš esmės liko nepaveikti kolonijinio režimo bei 
prievarta primestų ir nevalingai adaptuotų mąs
tymo ir veiklos įpročių“5. Šiam kultūrologo teigi
niui greičiausiai pritartų ir vienas pagrindinių 
postkolonialistinės teorijos kūrėjų Homi Bhabha, 
kuris mano, jog kolonizuotas subjektas, nors ir 
priešindamasis kolonizatoriui, nesąmoningai pe
rima kai kuriuos kolonizatoriaus bruožus6. Labai 
panašiai, iš esmės sutikdamas su A. Samalavičiu- 
mi, kalba ir Rimas Žilinskas. Jis 2001 m. „Baltose 
lankose“ išspausdino straipsnį „Kaip mes suvokia
me šiuolaikinę savo literatūrų: Akademinė lietuvių 
literatūros kritika iš pokolonijinių studijų perspek
tyvos“7. Straipsnyje taip pat kalbama ne tiek apie 
galimybę, kiek poreikį skaityti lietuvių literatūrą 
taikant šią teoriją.

Visgi reikėtų pastebėti, kad tiek V. Kelertie
nės pasisakymai konferencijose, tiek jos mokinio 
R. Žilinsko, tiek kultūrologo A. Samalavičiaus 
straipsniai yra daugiau teoriniai, akcentuojantys 
pačią naujos teorijos taikymo galimybę, o ne žvel
giantys į konkretų literatūros tekstą. Šioje Atlanto 
pusėje buvo žinoma, kad Čikagoje V. Kelertienė 
ir jos mokiniai sėkmingai skaito lietuvių literatū
rą kaip postkolonialistinę ir skatina Lietuvoje gy
venančius literatūrologus tai daryti, tačiau pavyz
džių, ką ši teorija atskleidžia analizuojant lietuvių 
autorių tekstus, beveik nebuvo. Vytauto Didžiojo 
universitete apie konkrečius kūrinius postkoloni- 
alistiniu aspektu buvo kalbama Violės Višomirs- 
kytės paskaitose, bet jos publikacijų spaudoje iki 
pernai metų taip pat nebuvo8. Tik šiais metais pa
sirodė ir V. Kelertienės straipsnių rinktinė „Kita
vertus“9, kurioje yra keletas straipsnių, skirtų Ri-
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čardo Gavelio, Jurgos Ivanauskaitės („Agnijos 
Magija“), Herkaus Kunčiaus („Būtasis dažninis 
kartas“), Valdo Papievio, Zitos Čepaitės („Pauli
nos kelionė“) kūrinių analizei postkolonialistiniu 
aspektu. Tiesa, 2003 m. Čikagoje išėjo Dano Lap
kaus knyga „Poteksčių ribos: uždraustos tapatybės 
devintojo dešimtmečio lietuvių prozoje“10. Galima 
sakyti, kad būtent šiai knygai pasiekus Lietuvą, 
buvo nutrauktos teorinės diskusijos dėl postkolo- 
nialistinės teorijos taikymo ir bandyta atsigręžti į 
patį tekstą, bet ne visai sėkmingai.

„Poteksčių ribos“ - tai publikuota D. Lapkaus 
disertacija. Įdomu, kad knygoje postkolonialisti- 
nė teorija taikoma ne tik literatūros tekstams, bet 
ir sovietmečio tapybai. Tad turime komparaty- 
vistinį požiūrį: analizuodamas devintojo dešim
tmečio lietuvių literatūros kūrinius jis tiesiog pri
sitraukia ir to meto dailės tendencijas, panašius 
bruožus.

Visa knyga sudaryti iš dviejų dalių. Pirmojoje, 
teorinėje, pristatoma pati postkolonializmo sam
prata, lietuvių literatūros padėtis sovietų okupa
cijos metais, koncentruotai apžvelgiamos sovie
tinės cenzūros mechanizmo veikimo ir strigimo 
realijos. Ši knygos dalis - įdomiai, argumentuo
tai, stipriai parašyta. Skaitytojas supažindinamas 
su tuometiniu kontekstu. Be to, tai bene pirmasis 
darbas lietuvių kalba, kuriame galima rasti sudė
tas daugelio svarbiausių postkolonializmo teore
tikų mintis. Iki D. Lapkaus knygos pasirodymo 
trūko ne tik atsigręžimo į tekstą, bet ir su pačia 
postkolonialistine teorija buvo galima susipažinti 
tik skaitant knygas anglų kalba - teorinių veikalų 
vertimo į lietuvių kalbą nebuvo, o ir knygų, leistų 
užsienyje, Lietuvoje galėjai rasti vos vieną kitą. D. 
Lapkus savo disertaciją rašė Čikagoje, todėl jam 
buvo ne tik prieinama daug platesnė literatūra 
(netgi tokia, kurią Lietuvoje apskritai kol kas sun
ku gauti), bet ir V. Kelertienės konsultacijos.

„Poteksčių ribų“ pirmojoje dalyje iš esmės pa
rodoma, kaip ir kodėl lietuvių literatūrą reikėtų 
skaityti kaip postkolonialistinę. D. Lapkus patei
kia „Beginning Postcolonialism“ (2000) autoriaus 
Johno McLeodo nuomonę, kad „postkolonializmų 
reiktų suprasti kaip kolonializmų patyrusių šalių 
rašytojų tekstų skaitymų; arba emigrantų iš koloni
alizmų patyrusių šalių tekstų skaitymų; arba senų, 
kolonializmo metais sukurtų tekstų perskaitymų iš 
naujo. Pagrindinis akcentas - skaitymas. Svarbiau
sia kaip skaitome, ne kų, tad labai suaktyvinamas 
skaitytojo vaidmuo“11. Taigi postkolonializmo teo
rijos kūrėjai linkę akcentuoti tiesiog pačioje sąvo
koje koduojamą teksto skaitymo poreikį.

Antrojoje, praktinėje, knygos dalyje būtent ir 
bandoma skaityti daugiausia devintajame dešim
tmetyje Lietuvoje rašytus tekstus kaip postkolo- 
nialistinius, lygiagrečiai aptariant kokiais nors 
aspektais susijusius dailės kūrinius. Konkrečių 
tekstų analizė „Poteksčių ribose“ kiek padrika, net
gi sekloka. Neretai pasigesčiau netgi nuoseklaus 
pačios postkolonialistinės teorijos taikymo. Atro
do, kad D. Lapkus su teorija gerai susipažinęs, bet 
kol kas neįgudęs jos taikyti analizuojant tekstą. 
Antra, šis autorius į literatūrologiją ateina visai iš 
kitos sferos - gal tai turi įtaką ir gali paaiškinti jo 
kaip literatūrologo trūkumus. Visgi knygoje gausu 
tikrai įdomių ir netikėtų įžvalgų. Galima pastebėti 
ir dar vieną D. Lapkaus rašymo bruožą. Galbūt to
dėl, kad jis visų pirma menotyrininkas, „Poteksčių 
ribų“ autoriui labai svarbus vaizdas, vizualumas 
tekste. Būtent šis dėmesys vizualinei teksto pusei 
pateiki įdomiausių išvadų. Pavyzdžiui, L. Brežne
vo „portreto“ Sauliaus Tomo Kondroto romano 
„Ir apsiniauks žvelgiantys pro langų“ paskutinio

joje pastraipoje niekas iki tol nebuvo pastebėjęs. 
Su šia D. Lapkus įžvalga galima sutikti, galima ir 
nesutikti, bet abejonė yra, tad į tekstą priverčiama 
pažvelgti netikėtai, naujai.

Pastaruoju metu Lietuvoje ima atsirasti vis 
daugiau teorinės postkolonialistinės studijas re
prezentuojančios literatūros. Šalia jau minėtų V. 
Kelertienės „Kita vertus“, D. Lapkaus „Poteksčių 
ribų“, pasirodo ir pagrindinių postkolonialismo 
teoretikų vertimų į lietuvių kalbą - neseniai iš
leistas Edward W. Said „Orientalizmas“12. Tačiau 
ne tik apžvelgus lietuvių spaudoje pasirodžiusias, 
su postkolonialistiniu tekstų skaitymu susijusias, 
publikacijas, bet ir apsilankius jubiliejinėje Lietu
vos studentų lituanistų X mokslinėje konferenci
joje peršasi išvada, jog mūsų mokslininkai ir stu
dentai konkretiems literatūros kūriniams teorijos 
taikyti neskuba. Nors atrodo, kad atmetimo reak
cija susilpnėjo, visgi naudotis postkolonialistine 
teorija kaip teksto analizės įrankiu arba dar ne
mokama, arba nenorima. O apie darbus, šia tema 
rašomus VDU, kituose Lietuvos universitetuose 
nežinoma, &rba nenorima žinoti. Sovietinę patir
tį permąstantys ir postkolonialistinį būvį reflek
tuojantys pastaraisiais metais pasirodę kūriniai 
(tokie kaip Gintaro Beresnevičiaus „Paruzija“, 
Herkaus Kunčiaus „Gaidžių milžinkapis“) yra at
metami kaip estetiškai atgrasūs, netgi pavadinami 
nepaskaitomais (šioje vietoje norėtųsi pritarti V. 
Višomirskytei ir paklausti, kaip filologui gali būti 
nepaskaitomų tekstų?). Tad pasirodžius „Baltic

Kad Lietuva neišsivaikščiotų
Atkelta iš 13 psl.

dekanų ir profesorių kelionė į Tailandą, neva tai- 
landiečiams demonstruoti lietuvių tautinių šokių. 
Man šitų nebe pirmos jaunystės Šiaulių universi
teto gastrolierių patrepsėjimų egzotiškame Tailan
de kažkaip nesinori vadinti lietuvių tautinių šokių 
reprezentacija... Tačiau šis lėšų švaistymo atvejis 
Šiaulių universitete yra per daug paprastas, kad jį 
būtų verta detaliau nagrinėti. Kai kurie kiti univer
sitetai (jokiu būdu neteigiu, kad visi) tai daro daug 
subtiliau ir sudėtingiau.

Rektorių aritmetika
Ramų Lietuvos universitetinio gyvenimo įvaiz
dį neseniai sudrumstė į spaudą prasiveržę pikto
ki profesūros ir administracijos trinties atgarsiai. 
Pasigirdo profesūros balsų, kad universitetų au
tonomija išsigimė, kad rektorius ji padarė savo
tiškais universitetų karaliais, o profesūrą - pus
velčiui jų dvaruose dirbančiais baudžiauninkais. 
Pasirodė ir šiek tiek informacijos apie profesorių 
ir rektorių algas bei uždarbius. Ir čia pamačiau, 
kad mano 40 metų Amerikos universitetinės pa
tirties neužtenka, kad painiais rektorių aritmeti
kos labirintais nepaklydęs nukeliaučiau nuo algos 
iki uždarbio.

Tarkim, vienu etatu universitete dirbančio 
rektoriaus metinė alga 50000 litų (skaičiai šiuo 
atveju naudojami tik iliustracijai). Tačiau, pasiro
do, per metus jis iš universiteto uždirbo 250000 
litų. Taigi žmogus turėjo dirbti penkiais etatais. 
Jei normaliai vienam etatui tenka 40 darbo valan
dų per savaitę, tai vargšas rektorius turėjo plušti 
200 valandų. Bet be miego dirbdamas septynias 
dienas per savaitę, po 24 valandas kasdien, vis 
vien „teužkaltų“ tik 168 valandas. Žodžiu, dirbti 
penkiais etatais gal ir būtų įmanoma kokioje pla

Postcolonialism“, laukiu įsibėgėjant vasaros, kada 
šiek tiek nuo darbų atitrūkusi galėsiu paimti į ran
kas šią knygą ir ne tik susipažinti su joje išsako
momis įvairių autorių idėjomis, bet ir patenkinti 
jau kuris laikas kamuojantį smalsumą bei pažiū
rėti, kiek postkolonialistinės studijos ten yra pri
statomos teoriškai, o kiek ir kokios yra tiesioginės 
tekstų analizės.

1 Red. Kelertienė V., Baltic Postcolonialism. Amasterdam/ 
New York: Rodopi.

2 Kelertienė V., Lengvai pučia keturi vėjai lietuvių litera- 
tūrologijoje. // Lituanistika XXI amžiaus išvakarėse, Vilnius: 
Baltos lankos, 1997, p. 75-76. Straipsnis taip pat perspaus
dintas naujojoje profesorės knygoje Kita vertus: straipsniai 
apie lietuvių literatūrą. Vilnius: Baltos lankos, 2006.

3 Satkauskytė D. Pokolonialinės teorijos ir Lietuvių lite
ratūra. Derinimo galimybės ir pavojai. H Komparatyvistika ir 
kultūros savivoka. Vilnius: VPU, 2004, p. 48-55.

4 Samalavičius A. Postkolonializmas ir postkomunistinės 
Lietuvos kultūra H Metmenys, 1999, nr. 76, p. 161.

5 Ibid., p. 152.
6 Bhabha Homi K. The Location of Culture. London, New 

York: Routledge, 1994, p. 111-112.
’Žilinskas R. Kaip mes suvokiame šiuolaikinę savo litera

tūrą: Akademinė lietuvių literatūros kritika iš pokolonijinių 
studijų perspektyvos H Baltos lankos, nr. 13, 2001, p.35.

8 Višomirskytė V, Kaip šiandien maištauja rašytojai? // 
Darbai ir Dienos, 2005, nr. 42.

9 Kelertienė V, Kita vertus: straipsniai apie lietuvių litera
tūrą. Vilnius: Baltos lankos, 2006.

10 Lapkus D. Poteksčių ribos: uždraustos tapatybės devin
tojo dešimtmečio lietuvių prozoje. Čikaga: Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondas, 2003.

11 Ibid. P. 29.
12 Said E. W. Orientalizmas. Vilnius: Apostrofa, 2006.

netoje, kur para gerokai ilgesnė negu 24 valan
dos, bet tik ne mūsų Žemėje.

Pasirodo, rektorių aritmetika etatus matuo
ja ne valandomis, o litais. Prie pagrindinės algos 
pridėjus mokslinių tyrimų grantus, vadovavimą 
aspirantų darbams, mokslinius straipsnius, kitus 
specialius projektus ir gaunasi atlyginimas, kele
riopai didesnis už algą. Na ir, žinoma, kas kitas, jei 
ne pats universiteto vadovas nuspręs, kiek papil
domo atlyginimo prisidėt prie algos už mokslinį 
straipsnį, grantą ar dar kokias papildomas užduo
tis. Panašiai kaip ir valdžios įstaigų viršininkai pre
mijuoja patys save.

Universitetai sutraukia jaunus gabius žmones, 
kurie daug ką mato ir supranta, tik ne visada drįs
ta pasakyti teisybę į akis. Jie mato ir supranta, kaip 
kai kurių universitetų elitas apgaudinėja valstybę. 
Valstybės apgaudinėtojai, žinoma, nesugriaus. Su
griaus daugelio jaunų žmonių idealizmą. O kai ne
beliks idealizmo, valstybė ir pati sugrius.

Vietoj užsklandos
Manau, kad už šį straipsnį susilauksiu Lietuvo
je gyvenančių skaitytojų priekaištų dėl per drą
sios kai kurių Lietuvos vidaus gyvenimo reiškinių 
kritikos, paremtos stebėjimais iš labai toli. Stebint 
tuos pačius reiškinius iš arčiau išvados, tikėtina, 
nebūtų tokios kritiškos. Gal ir taip. Nors kai kurių 
privalumų turi ir žvilgsnis iš toliau. Kalbėdamas su 
neseniai iš Lietuvos atvykusiais emigrantais visada 
subtiliai paleidžiu užuominą apie grįžimą į Lietu
vą. Ne dabar, bet kada nors, kad ir tolimoje atei
tyje. Ir dažnai gaunu gan kategorišką atsakymą: į 
tokią Lietuvą, kokią palikau - niekada.

Nuo 1990 metų Lietuva labai pasikeitė. Ir ne 
vien tik į gerąją pusę. Ir tų blogųjų pokyčių prie
žastis reikėtų susėdus gerai apsvarstyti. Kol dar ne 
vėlu.

akiračiai
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Medūzos prisikėlimas, arba apie apokalipses ir kalipses
šiuolaikinėje lietuvių literatūroje Livija Macaitytė

- Pabaik darbą, Medūziuk, - tarė Izidė.
Atsimerksiu plačiai, - pažadėjo sūnus. - Pagaliau atsimerksiu.
Medūza pravėrė akis. Plačiai, (p. 290).

Akylesnis skaitytojas greičiausiai jau 
suspėjo pastebėti vis labiau ryškė- 
jančią šiuolaikinės lietuvių literatū
ros tendenciją - bauginti, šokiruo
ti arba priešingai (tai jau priklauso 
nuo asmeninio santykio su post reiš
kiniais dabartinėje kultūroje) - ste
binti ir intriguoti skaitytoją įvairio
mis Šventojo Rašto apokaliptinių 
scenų variacijomis. Į tokių rašytojų- 
milenaristų (lot. millenarium) pleja
dą, greta M. Ivaškevičius „Istorijos 
nuo debesies“ (1998), J. Ivanauskai
tės su „Miegančių drugelių tvirto
ve“ (2005) įsitraukia ir nenumaldo
mai artėjančią pasaulio pabaigą savo 
„Paruzija“ (2005) pranašaujantis re
ligijotyrininkas bei eseistas G. Be
resnevičius.

„Paruzija“ senųjų krikščionių 
graikiškoje terminijoje - pakarto
tinis Kristaus atėjimas ir mirusiųjų 
prisikėlimas. Ši knyga baigiama apo- 
kaliptinėmis scenomis. Tik tai ne te
ologija, greičiau atvirkštinė teologi
ja“ - pastebima knygos anotacijoje. 
Natūraliai kyla klausimas, kas šiuo
laikinių, naujausių romanų autorius, 
tarsi susitarus, (atmetant Giedrės 
Kazlauskaitės „Šiaurės Atėnuose“ 
nuolat primygtinai peršamą mintį 
apie minėtiems rašytojams būdingą 
paviršutinišką populiarumo vaiky
mąsi, pačius romanus supaprasti
nant iki savitikslio žaidimo „miglota 
simbolika <...> kalba, negražiais pa
viršiais“1) skatina reflektuoti apoka- 
liptinius vaizdinius, kuriančius me
lancholišką dabartinės Lietuvos, o 
kartu ir taip netikėtai ant išnykimo 
slenksčio atsidūrusios ilgaamžės, 
nemarios baltų tautos viziją.

Žinoma, dėl visko galima ap
kaltinti šių laikų „didįjį eretiką“ - 
postmodernizmą, kaip tai savo su
bjektyviais įspūdžiais paremtuose 
eseistiniuose svarstymuose daro D. 
Tamošaitytė teigdama: „žiū, blogio, 
tamsos dvasia niaukia mūsų šviesų 
horizontą <...> Panašu, kad tokius 
(meno kūrinius, mano past.) reikia 
kaip galima greičiau išnaikinti - bent 
jau parodomosiose srityse. Juokin

giausia, kad tokia „kūryba“ iš viso 
susilaukia prabangių leidinių ir rim
tų kritikų dėmesio <...> Apskritai, 
postmodernizmu patikėsiu tik tada, 
kai žmogui taps natūralu vaikščioti 
žemyn galva“2. Ar nesusidaro įspū
dis, jog literatūrines apokalipses da
bar vis dažniau persekioja kalipsės, 
itin panašios į senovės graikų nimfą 
Kalipsę, kuri, pasak mitologijos, savo 
saloje septynerius metus išlaikė Odi
sėją, idant šis negalėtų išsilaisvinti ir 
sugrįžti į savąją Itakę? Ar nusistačiu
si prieš postmodernistinio mąsty
mo bei rašymo tendencijas apskritai, 
šiuolaikinė eseistinė kritika, remda
masi subjektyvistiniu-emociniu kū
rinio vertinimo principu, kūrinius 
(šiuo atveju - „Paruziją“) matydama 
tiesiog kaip „autisto groteską ar kaip 
vimdančią visuomenės (laikraštuo- 
menės) panoramą“3, nesustingdo, 
„neprirakina“ pačios šiuolaikinės li
teratūros, panašiai kaip Kalipse Odi
sėjo, užkirsdama galimybę pro tuos 
taip užkliūvančius „alkoholiko po
tyrius ir haliucinacijas“ skleistis kū
rinio giliaprasmiškumui? Ar toks 
įnirtingas šiuolaikinių, visiems iki 
skausmo pažįstamų visuomenės bei 
aplinkos realijų neigimas nepatvirti
na jų egzistavimo, kadangi visos to
kio pobūdžio „atsiribojimo teorijos“, 
kad ir kaip paradoksaliai nuskambė
tų, tik perša mintį, jog nuo popkul- 
tūros, apimančios net savo pačios 
paneigimą, atsiriboti neįmanoma? 
Netikėtai patvirtinamas bene esmi
nis postmodernizmo teoretikų ak
centuojamas įsitikinimas, jog „net 
jei netraktuojame tikrovės rimtai, 
net jei išlaikome ironišką distanciją, 
mes vis tiek joje dalyvaujame“4.

Tačiau tai jau atskirų apmąsty
mų reikalaujantys klausimai, tuo 
tarpu dabar norėtųsi į naujausią G. 
Beresnevičiaus romaną „Paruzija“ 
pažvelgti atidžiau, šiuolaikinės pos
tmodernistinės kultūrinės sampra
tos bei teorijos kontekste; ir ne tiek 
siužetiniu (įvykių eigą, finalinę sceną 
„pasufleruoja“ jau pats kūrinio pa
vadinimas), kiek tematiniu, t. y. gi- 
luminiu-prasminiu romano lygme
niu, kur specifiniai kodai, metaforos, 
simboliai veikia kaip įkūnijantys re
alios, dabartinės mūsų visuomenės 
skaudulius ir aporijas. Tiesa, reikė
tų paminėti ir tai, kad jie (simboliai, 
užuominos, mįslingi religinio pobū
džio vaizdiniai) skaitytojui, šiek tiek 
išmanančiam bendrąsias mitologi
jos bei istorijos paradigmas, gana 
nesunkiai dešifruojami, tuo labiau, 
kad pats autorius itin dažnai užsii

ma „aiškinamąja veikla“, t. y. patei
kia autentiškų enciklopedinių žinių, 
taip itin prikišamai nurodydamas 
romano skaitymo kryptį, kas šiuo 
atveju netgi kenkia romanui, kadan
gi čia pat iš skaitytojo nugvelbiamas 
prasmės atradimo džiaugsmas, ku
riuo neišvengiamai tenka dalintis su 
Beresnevičiumi - religijotyros pro
fesoriumi.

„Paruzijos“ pasaulis - tai moza
ika, koliažas, lipdomas iš skirtingų 
kultūrinių, istorinių atplaišų, kur ats
kiras, iš pirmo žvilgsnio nesusijusias 

• detales (skirtingų epochų motyvai, 
fikcijos ir realybės sąveika, šiuolai
kinės popkultūros ir elitinės koeg
zistavimas greta) sujungia, vienoje 
erdvėje patalpina visa apimantis, il
gametę žmonijos patirtį į save „susi
urbiantis“ naratyvas. Tokia rašytojo 
teksto kūrimo strategija žymi tipišką 
postmodernistinę tendenciją, patį 
pasakojimą traktuojančią kaip neap
rėpiamą citatų audinį, kur skirtingų 
intertekstų sandūra meno kūriny
je atveria naujas, netikėtas prasmes. 
Šioje vietoje norėtųsi paminėti, jog 
tokia teksto komponavimo strategi
ja nėra tik įmantrus, žaidybinis ele
mentas romano struktūroje, kaip tuo 
bando įtikinti kai kurie jo apžvalgi
ninkai. Priešingai, - toks skirtingų 
kultūrinių, istorinių tekstų, konteks
tų, intertekstų sąlydis (lietuviškosios 
kultūros nuolatinis lyginimas, sąly
tis su jau mirusia Egipto civilizacija, 
mumijos ir lietuvio paralelės) tam
pa nuoroda į skausmingus XXI am
žiaus lietuviškąją kultūrą, pačią tautą 
lydinčius procesus:

Suvalkijos laukų ir ežerėlių mė
lis, atsispindėjęs sfinkso bevyzdžia- 
me žvilgsnyje, bluko iš nuostabos ir 
supratimo, kad vyksta kažkoks epo
chinis dviejų mirusių civilizacijų su
sitikimas, nes lietuvius net jų dainiai, 
giedoję lenkiškai, priskyrė prie miru
sių tautų (p. 24).

Istorinė praeitis, sovietmečio 
okupacija, lėmusi tai, jog savąją pra
eitį išgyvename ir suvokiame kaip 
tarpą, tuštumą, paženklintą panie
kintos žmogiškosios egzistencijos 
žyme, šiuolaikinė globalizacija, va
karietiškosios kultūros įtaka - tai 
postūmiai, visą mūsų civilizaciją 
vedantys į dvasinę degradaciją. Ar 
ne tai mums, apakintiems epochos 
blizgesio, pasimėgavimo vis labiau 
tobulėjančiomis technologinėmis 
naujovėmis, lydimo neišvengiamai 
blunkančių asmeninių santykių, su
svetimėjimo, prikišamai bando pa
rodyti Beresnevičius, teigdamas:

Degtinė gynė nuo sielos, nuo aplin
kos šalčio, nuo sielos įkalinimo tvirto
vės, nuo visos prievartos - sovietinės, 
kapitalistinės, nuo netikro gyvenimo, 
nuo kasdien išduodamo mirusių daik
tų pasaulio, jie negalėjo daiktams su
teikti net eutanazijos paguodos, daiktai 
privalėdavo mirti, išsunkti savo sielos 
<...> daiktai, niekada nebeturėsiantys 
šeimininkų, rūpintojėliai, niekada ne
rymosiantys virš laukų, šventieji, nie
kada negrįšiantys į bažnyčias (p. 57).

Degtinė gynė, degtinė vis dar iš
lieka vienintele gynybine siena nuo 
istorijos, aplinkos, asmenybės (jei 
ji apskritai tokia dar yra išlikusi) 
menkavertiškumo, vidinės tuštu
mos pajautos, XXI amžiaus „dva
sinio maro“ - depresijos. Tiesa, dar 
lieka savižudybė (romane nuolat ak
centuojami mirties ilgesio motyvai), 
kaip visad guodžianti išeitis iš dva
sinėje paruzijoje įstrigusios visuo
menės. Bet svarbiausia čia ne teksto 
kūrimo strategija, ne fantazijos ir re
alybės santykis (akcentuojamas dau
gelio romano kritikų), bet skaitant 
vis gilėjantis suvokimas, jog visa tai 
ne G. Kazlauskaitės minėtieji „alko
holiko potyriai ir haliucinacijos“, bet 
reali šiuolaikinės Lietuvos, visos tau
tos situacija...

Tiesa, reikėtų pripažinti ir tai, jog 
stilius - silpnoji romano grandis, ne 
visuomet įvykius „sukabinanti“ taip, 
kaip galbūt norėtųsi pačiam knygos 
autoriui. Itin tankus teksto audinys, 
prisotintas nuorodų, aliuzijų į skir
tingų epochų istorinius, kultūrinius 
procesus, siekis apimti tiek elitinės- 
klasikinės, tiek ir popkultūros mo
tyvus, Biblijos ir siaubo filmų, realiz
mo, siurrealizmo ir postmodernizmo 
samplaikos kartais kelia persisotini
mo jausmą... Nuolatinis romano sim
bolių aiškinimas, komentavimas, pri
menantis ištraukas iš enciklopedijų, 
psichologijos vadovėlių (skaityto
jo asmeninių sugebėjimų nuvertini
mas?), gadina kūrinį ne tik turinio, 
bet ir meninės vertės, estetiškumo 
prasme:

Jis žinojo, kų tai gali reikšti Jungo 
teorijose, kų tai reiškia mitologijose. 
Daugkų. Galėjai rinktis, bet iš esmės - 
choniška, moteriška, pirmapradiška 
<...> Moteriška par excellence. Pra
das - valdantis ir nesuvaldomas, my
lintis ir -žiauriai trypiantis (p.34).

Gaila, bet tokia romano strategi
ja, pagrindinį veikėją neretu atveju 
paverčianti profesionaliu mitologi
jos aiškintoju, visą žmonijos istori
ją išmanančiu istoriku, kultūrologu, 
teologu ir psichologu, kuria menkai 
įtikinamo superherojaus įspūdį. Ži
noma, tai gali būti ir tipiška potmo- 
dernistinė samprata, subjektą suvo
kianti bene taip pat kaip ir jau minėtą 
tekstą - įvairių citatų, daugybės kul
tūrinių, istorinių intertekstų, žmoni
jos patirčių lydinį, taigi skirtingų sti
klo gabalėlių mozaiką. Ir visgi nori 
nenori, skaitydamas kartais pasijun
ti tarsi sėdėdamas religijotyros pas
kaitoje, netgi girdi numanomą, tiesa
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dažnai paįvairinamą ironiškais, lyri
niais ar makabriškais nukrypimais, 
dėstytojo Beresnevičiaus balsą.

Tačiau ir vėl gi, skaitant jauti kaž
ką daugiau nei vien tik tai - ramy
bės neduoda klausimas, kas slypi po 
ironizuojančiu, iš knygos regis tau 
asmeniškai kalbančiu balsu. Nes tos 
situacijos, nors ir artimos banaliam, 
laikraštiniam anekdotui, parodijuo
jančiam visuomenę ar priešingai - 
siaubo filmo ištraukoms, regis mažai 
mums, jau išaugusiems paauglystės 
amžių, berūpinčioms, vis dėlto kaž
kokiu mistišku būdu veikia. Galbūt 
tai nuojauta, jog parodija, dvasinių 
dalykų, pastoviųjų verčių, santykio su 
Dievu pašiepimas (taip užkliūvantys 
daugeliui šventųjų tiesų, postmoder- 
nofobiją patiriančių kritikų akiai ir 
ausiai) romane tėra kaukė, po kuria 
slypi pranašiškas, įspėjantis, o dažnai 
skausmingai esamą situaciją ir susi
naikinimo, pabaigos nuojautą išgyve
nantis istorijos pasakotojo balsas:

Kiekviena šventvagystė - tai jau ypač 
artimas ir intymus kontaktas su švente
nybe; tai - komunija su mirusiaisiais, ko
munija su Mirtimi (p. 58).

Ir gal tai jausmas, jog komiškas 
žmonijos egzistencijos baigties vaiz
davimas, kai tipiškas lietuvis suvo
kiamas kaip aplinkoje pasimetęs, 
savęs, savojo „aš“ neatrandantis vil
kolakis ir dar alkoholikas, tik iškelia, 
prikišamai parodo dabar vykstančius 
visuomenės degradacijos lietuviško- 
jo-tautinio mentaliteto nykimo pro
cesus, kur Dievo ilgesys vis dėlto iš
lieka kaip atsparos taškas, savotiškas 
vilties, nors ir abejotinos, ženklas:

Vilkėjimas kaip sluoksnio gaminimas. 
Manau, tai irgi pradžia, irgi ėjimas dar 
apčiuopomis, bet prie tikslo, „vilkėti“ lie
tuviškai dar reiškia dėvėti, o „dėvėti“ - 
tai žodis, vedantis per dievėjimą dievopi; 
vilktakiai - tai senieji mistikai, senosios 
religijos žyniai ir šamanai, kurių pėdsakai 
smegenyse dar sausi, bet leidžiasi atgaivi
nami; vilkolakis - tai dievo ieškantis sva
jotojas, lekiantis girios tankmėje mėnulio 
pirštų pašiauštu kailiu (p. 205).

Nesu postmodernizmo, kaip ga
lėjo pasirodyti skaitytojui, ar mirties, 
kaip save drąsiai identifikuoja J. Iva
nauskaitė, kalbėdama apie šį roma
ną5, apologete. Vis dėlto, žvelgiant į 
šiuolaikinės kritikos tendencijas Lie
tuvoje, neretu atveju norėtųsi išgirsti 
daugiau objektyvesnių, akademiškes- 
nių, o ne išankstinių, visą šiuolaikinę 
postmoderniąją literatūrą smerkian
čių balsų. Galbūt todėl ir šios recen
zijos autorė neatsispyrė pagundai 
parašyti analitinę-šviečiamąją recen
ziją... Ir visgi pabaigai su viltimi no
risi palinkėti - kuo mažiau marinan
čių Medūzos žvilgsnių į šiuolaikinę 
lietuvių literatūrą.

1 „Šiaurės Atėnai“, str. Prajovaruzija, arba 
Seksas ir miestas, 2005 m. lapkričio 12 d. Nr. 
42 (772).

2 „Šiaurės Atėnai“, str. Apie dvasingumų, 
menų ir davatkas, 2003 m. sausio 3 d.

3 „Šiaurės Atėnai“, str. Prajovaruzija, arba 
Seksas ir miestas, 2005 m. lapkričio 12 d. Nr. 
42 (772).

4 Žižek S. Viskas, ką norėjote sužinoti apie 
Žižekų, bet nedrįsote paklausti Lacano, 2005.

5 „Šiaurės Atėnai“, str. Trolis Mumis ir 
mirtis, 2005 m. lapkričio. 5 d. Nr. 41 (771).

Knygos po lova________
■ Tęsiame „Akiračių“ projektą apie skaitytas ir skaitinėtas knygas. Tai ne
bus „tikrosios“ knygų recenzijos, greičiau knygų iš po/šalia lovos skaitytojų 
mintys, įspūdžiai, kilę skaitant tas knygas. Šį kartą - apie knygas, esančias po 
Mykolo Drungos lova.

Kurį laiką neprisiminiau, kur pir
mąkart būsiu išgirdęs ar perskaitęs 
du posakius, kurie man labai tinka 
„paburbėti“ apie vieną seniai mane 
nervinantį dalyką. Tačiau gavus Vir
ginijaus Savukyno kvietimą parašy
ti ką nors rubrikai „Knygos po lova“ 
toptelėjo - tai Arvydo Šliogerio ese
istikos rinktinė Sietuvos (Vilnius: 
Mintis, 1992).

Todėl ir išsiėmiau ją iš kito kam
bario lentynos ir pasidėjau šalia 
lovos, kad turėčiau po ranka cita
toms.

Dabar pasakysiu, kas mane taip 
erzina. Įsipilietinus interneto ži- 
niasklaidai, tapo lengvai prieinamos 
įdomios gausybės įvairių žmonių 
mintys. Vien už prisijungimo prie 
interneto kainą gali bendrauti su 
Egidijumi Aleksandravičiumi, Leo
nidu Donskiu, Dariumi Kuoliu, Po
vilu Gyliu, Mari Poisson, Rimvydu 
Paleckiu, Renata Šerelyte, Romu La
zutka - žodžiu, su kuo tik nori!

Štai čia ir problema. Nori ben
drauti ir su šių žmonių minčių ko
mentatoriais - ir atsitrenki į sieną. 
Rupūžė! Paaiškinsiu, ką turiu ome
ny.

Tave suintrigavo kokia nors ele
gantiškai išreikšta, turininga Dons- 
kio mintis, su kuria nevisiškai sutin
ki. Tu pastebi, kad prie to straipsnio 
yra komentarų, spragteli, kad juos 
perskaitytum, gal kas nors pastebėjo 
tą patį, kas ir tau užkliuvo...

Tuomet ir ima siutas. Donskis 
atvirai pasakė, ką galvoja, o štai visi 
komentatoriai - užsislėpę, pasira
šę slapyvardžiais ar visai nepasira
šę (tik kompiuteryje užsifiksavusios 
datos juos atskiria vieną nuo kito). 
Ir kad pila, tai pila šie anonimai ant 
Donskio galvos... pamazgas.

Gerai dar, kad iš to pamazgų 
srauto išsiskiria viena kita įdomes
nė, net taikli kritinė ar bent jau ne
užgauli ir pagirianti mintis. Bet tik 
viena kita, o jų autoriai, kaip ir visų 
tų pamazgų, lieka tobulai anonimiš
ki.

Tai man ir priminė Didįjį Ano
nimą, apie kurį keliose savo knygos 
vietose kalba Šliogeris. Štai viena ci
tata:

„...Didysis Anonimas nėra nei 
daiktas, nei esinys, nei daiktų ar esi- 
nių ansamblis, vadinasi - ir tai svar
biausia, - jis neturi nei formos, nei 
apibrėžtumo, nei artikuliacijos, jis 
neindividualus, neindividualizuoj a- 
mas...Didysis Anonimas - beformis, 
todėl ir bevardis“ (p. 13).

Argi nėra Leonido Donskio 
(beje, ir visų kitų, mano paminėtų 
ar nepaminėtų, protingų žmonių) 

internetinis oponentas tas Didy
sis Anonimas, kuris tikrai neturi to 
žodžio vertos „artikuliacijos“ ir yra 
„neindividualus, neindividualizuo
jamas“, nes prisidengia kauke (t. y. 
slapyvardžiu)?

Apie kaukę A. Šliogeris kitoje 
vietoje rašo, kad ji „tampa visuoti
ne žmogaus lemtimi ir net jo antrą
ja prigimtimi. Aš pasakiau „tampa“, 
tačiau šis žodis yra klaidinantis; jis 
sukelia regimybę, tarsi būti kaukė
tam (...) yra koks nors atsitiktinis, 
retkarčiais nutinkantis dalykas. Tar
si būtų taip, kad žmogus užsideda 
kaukę sekmadieniniam karnavalui, 
o grįždamas į šiokiadienius, ją nu
siima iki kito sekmadienio. Veikiau 
yra priešingai. Kaukė yra ne sekma
dienio, o šiokiadienio buvimo bū
das. Kaip tik kasdienybė, ir visų pir
ma kasdienybė, yra kaukės tikroji 
vieta ir tikrasis metas“ (p. 125).

Tai štai, kaukė ir yra mūsų inter
neto komentatorių įprastinis buvi
mo būdas, o lietuviškoji interneto 
kasdienybė - jos „tikroji vieta ir ti
krasis metas“.

Žinoma, aš čia šias Šliogerio ci
tatas išpešu iš konteksto ir iškrei
piu jų prasmę, kuri yra daug gilesnė 
ir mįslingesnė nei mano trivialioji 
apie interneto komentatorių slapu
kavimą. Šliogeriui ne tik interneto 
slapukai yra kaukėti žmonės, o mes 
visi tokie esame: „kaukėtas žmogus 
... yra ne išimtis, o taisyklė. Todėl ir 
galima tarti, kad kaukės yra antroji 
žmogaus prigimtis“ (ten pat).

O prieš tai jis rašo, kad „žmogus, 
gyvenantis tarp kitų žmonių, kone 
visada dėvi kokią nors kaukę. Be
veik niekada jis neegzistuoja kaip jis 
pats ir beveik visada kitiems ir pa
sauliui pasirodo kaip kas kita, negu 
jis yra iš tikrųjų. Dar keisčiau yra 
tai, kad kaukė tarsi priauga prie jo 
tikrojo veido, ir žmogus su ta kauke 
visiškai sutampa, net sau pačiam at
siverdamas ne kaip jis pats, o kaip jo 
savastimi tapusi kaukė. Kaip kaukė 
žmogus egzistuoja ir sau, ir kitiems. 
Negana to, - ir tai yra žmogaus keis
tumo apogėjus - sutapdamas su savo 
kauke, net į pasaulį žmogus pradeda 
žvelgti nebe savo, o kaukės akimis“.

Pagal tai ir pats Leonidas Dons
kis, kurį puola kaukėti anonimai, 
turi kaukę ir yra neatskiriamas nuo 
jos - taip, kad net į pasaulį jis žvel
gia „nebe savo, o kaukės akimis“. 
Man atrodo, kad ši mintis radika
liai neteisinga (mažne „verrūckt“), 
nors, manau, suprantu, kaip Arvy
das Šliogeris galėjo prie jos prieiti. 
Filosofijoje dažnai užtinki patrakė- 
liškų minčių.

Bet tai kitos diskusijos tema. Čia 
tik noriu pabrėžti, jog, skolindama- 
sis kaukės metaforą, turėjau omeny 
ne jos tariamą universalumą, o kaip 
tik tai, kad vieni žmonės interne
te, viešojoje erdvėje pasirodo savo 
vardu, pavarde, kartais net ir su at
vaizdu bei adresu, o kiti - be abso
liučiai jokios identifikacijos, išsky
rus nešvankų anonimo liežuvį. Man 
tik rūpėjo užčiuopti skirtumą tarp 
Leonido Donskio - ar, keiskim pa
vyzdį, Rimvydo Paleckio, su visu jo 
bagažu, šeimos istorija ir praeitimi,
- atvirumo ir jį iš pasalų puolančių 
užsimaskavusių, savo pačių istoriją 
(nelyginant prirūdijusias glaudes) 
slepiančių „komentatorių“ bailumo, 
kurį, esu tikras, galima sieti su vy
riškumo, tiesumo, moralumo stoka.

Tokių beveidžių, deja, labai daug
- ir dar mes norime (iš tokių ir su 
tokiais) kurti pilietinę visuomenę...

O gal iš tiesų lietuvius reiktų per
vadinti „Didžiojo anonimo tauta“?

*

Esu iš prigimties knisius dėl de
talių ir logikos fanatikas, todėl skai
tydamas Arvydo Šliogerio kny
gą atkreipiau dėmesį į tai, kas man 
pasirodė galimais prieštaravimais. 
Pvz., p. 31 teigiama, jog „L Kanto 
filosofija moderni kita prasme: nė 
vienoje iš trijų didžiųjų „Kritikų“ 
nerasime nė vienos sąvokos ar min
ties, kurią ir šiuo metu mes priim
tume (ar atmestume) tik kaip meta
forą“. O p. 287 randame sakinį: „Ir 
nors L Kantas kalbėjo apie laisvės 
priežastingumą, tačiau toks šnekėji
mas yra tik metafora“.

Gal šie sakiniai rašyti skirtin
gu metu, gal autorius pakeitė nuo
monę, gal terminas „metafora“ turi 
daugiau negu vieną reikšmę, gal yra 
ir kitas paaiškinimas, kaip suprasti 
tuos sakinius, kad realaus prieštara
vimo nebūtų. Tokius klausimus ke
lia būtent vadinamieji „analitiniai 
filosofai“, o A. Šliogeris toks pabrėž
tinai nėra. Anglosaksų analitinės fi
losofijos terpėje subrendusiems jis
- gana svetimas.

Bet tai anaiptol nereiškia, kad A. 
Šliogerio minčių nelabai suprantan
tys (o jei suprantantys, tai su jomis 
nesutinkantys) negalėtų jo tekstuo
se rasti grožio ir išminties. Galiu 
drąsiai pasiūlyti, kad jei nori pa
žinti, prisiminti ar atnaujinti pažin
tį su Rilke, Heidegeriu, Jaspersu ar 
Radzevičium, būtinai atsiversk! ati
tinkamus A. Šliogerio knygos sky
rius. Aš pats tai darau, o netrukus

Nukelta į 32 psl.

akiračiai

2006 m. liepos-rugpjūčio mėn. / nr. T (382) 31

31



PASKUTINIS PUSLAPIS

Knygos po lova
Atkelta iš 31 psl.
ketinu pakartoti ir skyrius apie Hė
gelį, Kierkegorą ir Nyčę. Apie Par
menidą mane apskritai pirmą kar
tą išmokė tik ši knyga. O skyriuose 
„Gelmė ir paviršius“ ir „Filotopijos 
metmenys“ įtaigiai išryškėja visas 
neanalitinės„ tiesiog antianalitinės 
filosofijos siaubas ir patrauklumas. 
Ne paskutinėj vietoj dėl to, kad A. 
Šliogeris yra pirmarūšis, labai indi
vidualus stilistas, visiškai skirtingas 
nuo jam šiuo atžvilgiu beveik toly
gių (mano manymu) Antano Ma
ceinos ir Juozo Girniaus.

Lietuvių kalba su analitine filo
sofija geriausiai galima susipažinti iš 
pavyzdžio, kurį pateikė vienas ryš
kiųjų jos šiuolaikinių atstovų ameri
kietis Thomas Nagelis savo labai pa
prasta kalba parašytoje knygoje Ką 
visa tai reiškia? Labai trumpas įva
das į filosofiją (Vilnius: Baltos lan
kos, 2001). Palyginkite T. Nagelio 
knygelę su A. Šliogerio tekstais „Fi
lotopijos metmenys“ ir „Parmenido 
tezė“ - ir stulbinamai pajusite dviejų 
filosofijos krypčių skirtumą!

Kalbėsiu netiesą, jeigu sakysiu, 
kad T. Nagelio knygelę laikau prie 
lovos ar po ja. Bet vis tiek ją besą
lygiškai rekomenduočiau bet kam, 
parodžiusiam susidomėjimą filo
sofija ar norinčiam ją studijuoti. 
Panašiai ir ieškančiam gero teksto 
analitinės filosofijos stiliumi iš poli
tologijos srities siūlyčiau perskaity
ti originalią Algirdo Degučio knygą 
Individualizmas ir visuomeninė 
tvarka (Vilnius: Eugrimas, 1998). 
Būtų taip įdomu išgirsti diskusiją 
tarp Degučio ir kokio nors jo opo
nento, kuriuo jis laikytų kiekvieną 
socialdemokratijos ar kitokio, jo 
akimis, „kolektyvizmo“ (konserva- 
toriško, krikdemiško ar net libera
laus) gynėją...

Sudėtingesnis analitinės filoso
fijos tekstas nei T. Nagelio ir subti
lesnis nei A. Degučio yra tas, kurį 
dabar iš tikrųjų skaitau. Tai žymaus 
britų filosofo, neseniai mirusio Ber
nardo Williamso Etika ir filosofi
jos ribos (Vilnius: Dialogo kultūros 
institutas, 2004). Skaitau iš dalies dėl 
to, kad šią knygą turiu ir originalo 
kalba, tad norėčiau pajusti vertimo, 
kurį atliko filosofė, logikos dėstyto

ja Nijolė Lomanienė, kokybę. Man 
ypač įdomu, kaip ji sprendžia kai 
kurias keblias vertimo iš anglų į lie
tuvių kalbą problemas.

Be to, skaitau šį Williamso vei
kalą ir todėl, kad tai itin niuansuo
tas tekstas (toliau cituoju iš N. Lo- 
manienės išverstos paties autoriaus 
pratarmės): „apie šiandieninę mo
ralės filosofijos situaciją - apie tai, 
kokia ji yra, o ne apie tai, kokia ga
lėtų būti. Aš nemanau, kad su ja vis
kas tvarkoje, todėl dalis knygos bus 
skirta šiuolaikinės filosofijos kriti
kai. Kita knygos dalis kelia klausi
mą, kiek bet kuri filosofija gali padė
ti mums atgaivinti etišką gyvenimą. 
Mėginsiu parodyti, kad ji gali bent 
padėti jį suprasti. Aptarinėdamas* 
šiuolaikinę moralės filosofiją bei ją 
kritikuodamas, tikiuosi supažindin
ti skaitytoją su etinės minties raida 
ir jos idėjomis, kurios galbūt padės 
svarstant, kokia galėtų būti etinė 
mintis“ (p. 5).

Dėl vertimo galiu pasakyti iš 
karto, kad N. Lomanienė paiso toli 
gražu ne visų lietuvių kalbos kultū
ros normų, o jos vertimas tikrai lais
vas ir kūrybiškas. Dar nesusidariau 
nuomonės klausimu, ar abejotinais 
atvejais jos sprendimai daugmaž 
geri.

Man tai aktualu, nes ne per se
niausiai išėjo mano paties į lietuvių 
kalbą išversti Georgeo Berkeley'io 
Trys dialogai (Vilnius: Versus au
reus, 2006). Atlikęs šį darbą, į jį dau
giau nebežiūriu, nors nujaučiu, kad, 
jei nebūčiau taip skubėjęs, kai ką bū
čiau galėjęs išversti kitaip - geriau. 
Būčiau dar labiau išplėtęs ir šiaip jau 
ilgą įvadą, nes tik paskutinę minutę 
suvokiau, kokios glaudžios yra sąsa
jos tarp Berkeley'io pasaulio ir filmo 
„Matrica“. O šiuo metu tai madinga 
problematika.

Tad štai šios knygos reklama gal 
ir kiek begėdiškai baigsiu. Nebent 
pridurčiau dar tai, kad esu sau ir ki
tiems pasižadėjęs perskaityti daug 
filosofinių ir nefilosofinių knygų, 
kurias, viliuosi, aptarsiu kitą sykį, 
žinoma, jeigu man tektų vėl po kele- 
rių metų pasirausti „po lova“.

IŠ ŠIEMETINĖS„SANTAROS - ŠVIESOS" 
KONFERENCIJOS ANYKŠČIUOSE

Kaip ir kiekvienais metais santariečiai ir šviesiečiai susirinko Anykščiuose. 
Konferencijoje pranešimą perskaitė Vitalija Bogutaitė. Jis vadinosi 
„Santaros paleistuvynas" ateitininkių mergelių žvilgsniu".„Akiračių" redakcija 
nesusilaiko nuo pagundos jį paskelbti. Daugiau apie„Santaros - Šviesos" 
konferenciją skaitykite kitame„Akiračių" numeryje.

Į Adamkaus seną dvarą... 
nuo Čikagos į pietus 
suvažiuodavo studentai, 
santariečiai ir kiti. 
Vieni klausės paskaitą. 
Kiti rado sau draugą. 
Vakarais barelis veikė 
liejos vynas ir alus. 
Kilo dūmai, smilko pypkės 
ritos dūmą kamuoliai 
ko per dūmus nesimatė 
ar ten žmonės ar stabai. 
Jaunos gražios santarietės 
po stikliuko ar kelią 
susirasdavo bernužėlį 
pasivaikščioti krantu 
Švento Juozapo upelio 
tekančio visai šalia. 
Ten kur Brodskis 
triukšmą kėlė 
Įkvėpimo - negaliu 
mūzos prisišaukt šiandieną.... 
Laksto etmonas Mieželis 
ieško Brodskiui įkvėpimo 
gal vištidėje kokia - 
panelytė - bus pabudus 
ir poetą... nuramins 
ir jo mūzą sugrąžins. 
Darbas etmono sunkus 
ypač po ilgos nakties 
kai rytinėj paskaitoj 
nei su žiburiu jauną nerasi. 
Sėdi vien tik vyresni.
O jaunimas, kaip jau spėjat, 
skęsta savo pataluos 
kol su Jeriko dūda 
juos iš guolio išprašys. 
Buvo ir kitą garbią žmonią. 
Eiles skaitė ir Milašius, 
bet merginą jis tikrai neprašė. 
Mūza ji visad lydėjo. 
Štai Martinkus ir kiti 
atvažiavę iš toli 
lyg į pragarą... papuolę. 
Pasitaikė bais karšta 
vasaros gale diena.

Prakaitas upeliais liejos. 
Tokio karščio Lietuvoje neregėjo. 
Kai pritemo, daug nelaukę 
į baseiną... šokt pradėjo. 
Gal vanduo juos atgaivins. 
Bet Martinkus išdidus 
nesiryžo šitam žygiui 
pult į vandenį kaip stovi. 
Alma mus gerai maitino. 
Tik varpeliui suskambėjus 
Į valgyklą... nuskubėjo 
bais išalkusi minia.
Paskaitą tikrai per daug. 
Protas džiūti jau pradėjo. 
Reikia sprukti pro duris 
daržinė bais įkyrėjo. 
O lauke - tikrai stebuklas. 
Negirdėta - neregėta 
mišias laiko moteris. 
Tai profesorė Marija 
apsigaubusi skara - 
tik pas santarą gali išmokti 
kaip pagoniškai pašokti... 
Santariečiai vis kartojo: 
veidu į Lietuvą..., draugai. 
Sukit galvas, nežiopsokit 
pasikeis gal vėl laikai. 
Taip ir darė, sukinėjo 
ir į Lietuvą... važinėjo. 
Pykino ten palydovus 
kad knygas, žurnalus vežė, 
lindo kur negalima... 
Barėsi Gimtasis Kraštas. 
Kazakevičius įpykęs blaškės 
kad Almenas klūpinėja 
ateistiniam muziejuje. 
Bėgo dienos, bėgo metai 
ir peštynės sušvelnėjo. 
Santariečiai surimtėjo 
ir šeimynas kurt pradėjo. 
Pasidarė nuobodžiau 
visi senstam pagaliau

Ir aš ten buvau, 
alą midą gėriau 
ir per barzdą... varvėjo.
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„Akiračius" galima prenumeruoti:
„Akiračius“ galima užsiprenumeruoti Lietuvos pašte ir 

nusipirkti „Kauno spaudos“ kioskuose. Metinės prenumeratos 
kaina Lietuvoje 30 Lt. Prenumerata užsienyje 32 USD. Dėl pre
numeratos rašyti info@akiraciai.lt. „Akiračių“ skaitytojai Lie
tuvoje gali prenumeruoti mėnraštį, pervesdami pinigus pagal 
šiuos rekvizitus: Visuomeninė organizacija „Akiračių rėmėjų“ 
klubas. Sąskaitos Nr. LT65 7300 0100 7464 8534. AB bankas 
„Hansabankas“, banko kodas 73000. Būtina nurodyti tikslų 
gavėjo adresą ir pavardę.

„Akiračių“ administracijos atstovas JAV - Vytautas 
Germanas, 6118 Ivanhoe Avenue, Lisle, 1160532.

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