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■ „Vana Tallin“ atsiplėšė nuo Estijos sostinės kranto. Pagaliau. Jau netrukus pasieksime savo 
išsvajotą kraštą - Suomiją. Tik truputis sunkaus darbo, ir pilnos kišenės pinigėlių. Tada vi
siškai nesvarbu, kad tas didelis ir gana prabangus keltas pilnas girtaujančių estų ir suomių, 
kurie išrado naują poilsio būdą - reisas Estija-Suomija praskiestas pigaus „Lappin Kulta“ 
alučio. Te jie sau linksminasi. Juk man smagu, net jei ir nėra kur prisėsti, ar nėra už ką nu
sipirkti kokio skanumyno. Jau netrukus, už poros mėnesių, kai keliavusiu atgal - viskas bus 
kitaip.
Keliaujam dviese. Mano kurso draugė ir aš. Kita komandos dalis, dar keturi žmonės - jau 
ten. Jie jau sutaupė truputį suomiškų markių. Ir mes karingai nusiteikusios žirnių atžvil
giu - prisivysim.

Su tokia pakylėta nuotaika prisišvartavome prie Suomijos krantų. Dabar dar kelio galas 
autobusu, tik kažkaip reiktų iš terminalo nusigauti į miestą. Ir čia pirmoji nesėkmė - tak
sistas pasirodė esąs tikras plėšikas. Bet nejau su juo barsies, tuo labiau, kad mūsų kuprinės 
tokios, jog savomis kojomis ne kur tenueitume.

Antrasis siurprizas laukė tuomet, kai autobuso vairuotojui parodėme raštelį, kuriame 
buvo nurodyta, kur mus paleisti. Mus paleido, tikrąja to žodžio prasme, viduryje laukų. 
Horizonte akys užfiksuoja kažkokius statinius, lyg ir sandėliai, lyg ir degalinė. Iki to objek
to kulniavome gal 40 minučių. Valio - degalinė! Vadinasi, galėsime paskambinti iškvietime 
nurodytu telefono numeriu. Degalinės darbuotojas pasitaikė labai paslaugus ir malonus.

Nukelta į 7 p.

Autorė „Biedos“ ir Suomijos peizažo fone. „Būrai“ grįžta iš darbo.
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REDAKCIJOS SKILTIS

Virtualioji Lietuva
■ Jei negyventume Lietuvoje, o tik skaitytume apie 
gyvenimą čia ir stebėtume visas TV programas, kokia 
ji atrodytų? Politikoje - susipjovę, apsivogę, partijas it 
kojines keičiantys parlamentarai, pasipūtusi biurokratija, 
piliečiai, kurie visus valdininkus laiko kyšininkais, 
bet patys jų nevengiantys kaišioti. Kasdienybėje - 
nusikaltimai ir pyktis, viešojoje erdvėje - vis tos pačios 
juokingos ir tuštybe spinduliuojančios žvaigždės, 
susisvarbinusi žiniasklaida. Stereotipai, klišės, etiketės.

O iš tiesų, ką realiai sužinome apie gyvenimą Lietuvoje, 
ar šalis išties jau taip nemylima savo piliečių, ar visur vien 
skurdas arba niekšinga prabanga, runkeliai ir elitas? Kur 
tie žmonės, kurie kuria, augina vaikus, myli juos ir nepra
geria, kur tie, kurie skaito knygas, gydo žmones, slaugo 
ir net meldžiasi už puolusius. Ar Lietuvoje gyvena tik tie, 
apie kuriuos rašo ir kuriuos rodo? Ar tie, kurie nepatenka 
į virtualiosios Lietuvos gyvenimą, kurie uždirba valstybės 
biudžetui, moka mokesčius, nuoširdžiai ir kantriai pluša 
ne valdovų rūmuose, o skurdžiose kaimo bibliotekose ar 
mokyklose yra ne Lietuvos žmonės?

Tad gal tie, kurie emigravo, pasielgė taip ne dėl vargo 
ar skurdo, o bėgdami, nuo tos virtualiosios Lietuvos, kur 
iškreiptos vertybės, kur kreivame žiniasklaidos veidrody
je nematome nieko gera - tik pyktį, sensacijas ir niekšy
bes. Visuomenės „sarginiai šunys“ žurnalistai, regis, bus 
jau pamiršę savo prievolę ne tik skalambyti apie visų trijų 
valdžių klaidas bei bulvarinius privataus žvaigždūnų gy
venimo užkulisius, bet ir nepamiršti savo misijos - objek
tyviai informuoti visuomenę, šviesti ir kalbėti ne tik apie 
pelną žiniasklaidos priemonėms nešančius skandalus, o 
ir diskutuoti bei analizuoti apie visai visuomenei svarbias 
problemas iš esmės.

Kartais atrodo, jei gydytojai tokiomis priemonėmis 
kovotų su ligomis, kokiomis kartais neva visuomenės blo
gybes bando „operuoti“ žiniasklaida, mirtume arba būtu
me suluošinti. Viešo žmogaus garbė ir orumas nevertas 
nieko, nes jis pats gi ten veržėsi, tad ir eilinė porcija srutų 
niekuo nesiskiria nuo tikrų ar tariamų nuodėmių. Ne ką 
vertesnis ir privataus asmens privatumas, jei jau jo asme
ninių problemų peripetijas narsto visokie virtualūs TV 
gelbėtojai, žmonas ir motinas nuo šeimos rutinos vaduo
ja mielos žurnalistės ir paslaugios stilistės.

Sakysite, pramoginių ir šou laidų apstu visose civi
lizuotų šalių TV kanaluose, laikraščiuose. Taip, bet ten 
akivaizdi atskirtis tarp bulvaro ir pilietinės žurnalistikos, 
kuri žino, ką reiškia viešai paskleista netiesa arba pusiau 
tiesa.

O kaip virtualioje Lietuvoje? Kiek kainuoja tiesa ir me
las, kas išdrįsta demaskuoti manipuliuojančius ir šmei
žiančius. Dažniausiai mūsų tautiečiai apsiriboja papras
tu metodu - neskaito laikraščių, išjungia TV ir ... neina į 
rinkimus: blogą valdžią jiems išrenka kiti.

akiračiai
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Julius Šmulkštys

Šią skiltį rašant kovo viduryje dar 
nėra aišku, kurios partijos Vilniaus 
valdžioje dalyvaus ir kas bus sostinės 
meras. Kol kas valdančiosios koalici
jos formavimo procesas teparodė kai 
kurias negatyvias partijų charakteris
tikas: susitarimų nesilaikymo, slaptu
mo, nereikalingo postringavimo, ne
sugebėjimo pateikti bendrų, o ne kas 
savaitę nesikeičiančių pozicijų. Toks 
partijų elgesys nebuvo visiškai netikė
tas - nuostabu, kad jis taip ryškiai ir 
taip greitai iškilo tarp tų, kurie labai 
intensyviai kritikavo Artūro Zuoko 
valdžios neskaidrumą, manipuliaci
jas, etinių principų nesilaikymą ir 1.1.

Bandant sudaryti sostinės valdžią 
politinį chaosą sukėlė nesuderinami 
politiniai ir asmeniniai interesai. Pa
čiame konfliktuojančių interesų cen
tre radosi konservatoriai, atsisakę 
bendradarbiauti su liberalcentristais 
ir liberaldemokratais. Kiti „derybų” 
dalyviai, lyg ir sekdami konservato
rių pavyzdžiu, taip pat pradėjo reikš
ti abejones dėl ėjimo į koalicijas su 
kai kuriomis partijomis.

Bet viena viešuose pareiškimuo
se, kita - praktikoje. Nors Vilniuje 
konservatoriai kelis kartus katego
riškai paskelbė, kad neis į koaliciją 
su liberaldemokratais, Panevėžyje 
šios partijos neturėjo didelių sunku
mų bendradarbiauti. Panašiai ir tarp 
konservatorių bei liberalcentristų. 
Pirmųjų rinkimų kampanija buvo 
daugiausia nukreipta prieš Artūrą 
Zuoką, bet tai jiems netrukdė tuoj 
po rinkimų slaptai kalbėtis su libe
ralcentristų atstovais. Nors paskiri 
socialdemokratų lyderiai dar prieš 
rinkimus pareiškė, jog neis į koaliciją 
su paksininkais, jų sostinės skyriaus 
pirmininkas sudarė sutartį su libe
raldemokratais. Buvo ir daugiau pa
našių kuriozų, bet manau, kad užteks 
jau pateiktų, kad būtų galima įsijausti 
į atmosferą po rinkimų.

Deryboms besitęsiant partijų po
zicijos pradėjo švelnėti. Vėliau kai 
kurie derybininkai pareiškė, kad jie 
nėra prieš liberalcentristus, o tik jų 
vadą Zuoką. Taip pat ir su Pakso par
tija. Ji priimtina, bet jos lyderis ir dar 
vienas kitas į Tarybą išrinktas kan
didatas - ne. Nebūtų stebėtina, jeigu 
ateityje šios pozicijos pasidarys dar 
lankstesnės ir anksčiau atmesti vado
vai eventualiai bus traktuojami kaip 
potencialūs sostinės koalicinės val
džios partneriai.

Iki šiol Rolandas Paksas ir Artū
ras Zuokas buvo politiniai parijai, su

Artūras Zuokas ir jo priešai
kuriais dauguma derybininkų nie
ko bendra nenorėjo turėti. Pirmo
jo atveju - dėl sėkmingo apkaltos 
proceso, privertusio palikti Lietuvos 
geltonuosius rūmus, antrojo - dėl 
korupcijos Vilniaus savivaldybėje. 
Liberaldemokratų ir liberalcentristų 
lyderiams kaltinimai yra gerai žino
mi, todėl čia jų nekartosiu, o tik pa
bandysiu įvertinti sostinės valdžios 
formavimo kontekste.

Atrodo, kad konservatoriai, li- 
beralcentristai ir socialdemokratai, 
išskyrus pastarųjų Vilniaus skyriaus 
pirmininką, nenori suteikti Rolandui 
Paksui galimybės pasidaryti Vilniaus 
meru ir taip palengvinti politinės 
reabilitacijos procesą. Normaliai to
kia galimybė neturėtų būti faktorius, 
užkertantis kelią visam laikui grįžti į 
aukštąją politiką, bet šiuo metu Lie
tuvoje apie normalią politiką reikia 
kalbėti su tam tikromis išlygomis. 
Besitęsiantys Rusijos bandymai iš-' 
plėsti įtaką sukelia pagrįstus įtarimus 
politikams, kurie buvo susiję su įvai
riais didžiojo Rytų kaimyno interesų 
atstovais - nuo patarėjų iki viešųjų 
ryšių organizacijų.

Antra, pravartu prisiminti, kad 
Konstitucinis Teismas Rolandui Pak
sui neuždraudė užimti postų savival
dybėse. Taigi jo dalyvavimas sosti
nės rinkimuose yra visiškai teisėtas. 
Be to, buvusio prezidento partija čia 
surinko daugiau balsų, negu bet kuri 
kita, ir su socialdemokratais bei Len
kų sąjunga miesto taryboje turėtų 
vieno balso absoliučią daugumą.

Artūrui Zuokui kaltinimai yra 
iš esmės skirtingi - jie susiję su ko
rupcija, o ne nacionaliniu saugumu. 
Vilniaus meras žiniasklaidoje ir tarp 
politikų yra vadinamas Abonentu, 
nes tariamai šiuo slapyvardžiu pasi

Linas Venclauskas

Mūsų nacionalinės futbolo rinktinės 
žaidimas su Prancūzijos nacionaline 
futbolo rinktine sporto mėgėjams pa
liko tikrai neblogų įspūdžių, o didesnę 
žaidimo dalį - ir puikią intrigą. Tačiau 
po šio susitikimo lietuvių sirgaliai buvo 
apkaltinti rasizmu ir netolerancija. Sam
brūzdis kilo dėl plakato su Prancūzijos 
vėliava, ribojama Afrikos kontūrų bei 
prierašu „Sveiki atvykę į Europą“. Pran
cūzai pasijuto įžeisti, lietuviai kalti.

Antra, ne taip seniai buvo gana po
puliari tezė, kad sportas lietuvius išmo
kys daugiau tolerancijos. Pirmiausia 

naudodamas ėmė kyšius iš Rubikono 
grupės. Be to, jis yra kaltinamas už 
bendrą kyšininkavimo atmosferą sa
vivaldybėje ir machinacijas įtaigau
jant mero rinkimus. Šitie kaltinimai 
yra rimti, ir jei būtų įrodyti, Zuokas 
turėtų pasitraukti iš Lietuvos politi
nio gyvenimo.

Tačiau yra ir kita medalio pusė. 
Vilniaus meras, nors daug kartų 
trauktas į teisinę atsakomybę, nebu
vo nuteistas - greičiausia dėl to, kad 
nors Abonento etiketė ir Įeiti kalti
nimai sukėlė didelį atgarsį visuo
menėje, jie buvo prikabinti Seimo 
Laikinosios komisijos, kurios narių 
daugumą sudarė aršūs Artūro Zuo
ko priešai. Galima teigti, jog tyrimo 
proceso supolitizavimas komisijos 
išvadas padarė ne objektyviu mero 
veiklos įvertinimu, o politinių sąs
kaitų suvedinėjimu.

Bet jei ir nebuvo pažeisti įstaty
mai - lieka etinių principų laikymosį 
klausimas. Ar meras juos pažeidė - 
nežinau, bet spėju, kad greičiausia - 
taip. Šia transgresija galima apkaltinti 
daugelį Lietuvos politikų. Apskritai, 
tokie žmonės nemato skirtumų tarp 
etinių principų ir įstatymų reikala
vimų - jei pastarieji nebuvo pažeisti, 
tai iš anksto viskas gerai pirmųjų at
žvilgiu. Etiką ignoruojantiems politi
kams efektyviausias atpildas yra bal
suotojų negatyvi balsuotojų reakcija 
artimiausiuose rinkimuose. Artūras 
Zuokas lyg ir gavo tokį atpildą iš vil
niečių, bet jo partija neblogai pasiro
dė už sostinės ribų. Taigi viso krašto 
balsuotojų sprendimas nebuvo vie
nareikšmis.

Prie Artūro Zuoko tariamų ir ti
krų problemų prisideda ir politiniai 
faktoriai. Jis yra kritikuojamas kai
riųjų ir dešiniųjų, bet labiausiai - 

Lietuva prieš Prancūziją
RASIZMAS, CINIZMAS IR IRONIJA
omenyje turint juodaodžius krepšinin
kus, vis gausiau ėmusius žaisti krepši
nio klubuose. Prie teigiamo juodaodžių 
įvaizdžio formavimosi šis procesas pri
sidėti galėjo, ypač jei tie krepšininkai 
žaidžia mūsų komandoje arba yra ab
soliutūs lyderiai - sumetantys daugiau
sia taškų, nuolat gerai rungtyniaujantys 
ir 1.1. Tad kaip galėjo atsitikti su Pran
cūzijos futbolininkais? Pirmiausia, ži
noma, galvon šauna lietuvių etninė 
situacija - juk iš esmės esame viena 
homogeniškiausių šalių, tad įvairovės ir 
kitoniškumo pas mus nėra daug. Iš šios 
prielaidos tuoj pat kyla kita, taip pat ra
cijos turinti mintis - jei bendruomenė 
homogeniška, tai daugiau mažiau ir 
uždara, su rezervu žiūrinti į naujoves, 
kitoniškumą ir pan. Akivaizdu, kad 
riba tarp pagarbos ir nepagarbos kitam 
ir kitokiam tokioje situacijoje pasidaro 
labai menka. Rezervuotą požiūrį į kita
taučius, kitatikius dažnai iliustruoja ir 

pastarųjų. Manau, kad dešiniųjų kal
tinimuose atsispindi kova už tą patį 
centro ir centro dešiniųjų elektoratą. 
Konservatoriai ir liberalsąjūdinin- 
kai nori merą iš politikos ištraukti 
ir sužlugdyti jo partiją, tikėdamiesi 
pasisavinti liberalcentristų rinkėjus. 
Žinoma, čia gali būti ir asmeninių 
priežasčių.

Liberalų sąjūdžio vadovai iš Li
beralų ir centro sąjungos išėjo, nes 
negalėjo susitaikyti su visuotinio su
važiavimo sprendimu Zuoką išrink
ti partijos pirmininku. Taigi, atrodo, 
kad asmeninės ambicijos buvo aukš
čiau partijos interesų. Kova tarp bu
vusių Liberalų sąjungos įžymybių vis 
dar tęsiasi ir turbūt greitai nesibaigs.

Vilniuje nėra paslaptis, kad ir kitų 
partijų lyderiai yra daugiau ar mažiau 
susiję su tam tikromis verslo įmonė
mis ir jų interesais. Tačiau šie politi
kai nedominavo sostinės valdžioje, 
dėl to jų santykiai su verslu neturėjo 
tokio plataus ir negatyvaus atgarsio, 
kaip sostinės mero.

Kritikuoti valdžią yra įsisenėjusi 
demokratinė tradicija. Kritika gali 
būti „teisinga” arba „neteisinga”, bet 
jos sunku išvengti. Taip ir su Artūru 
Zuoku. Šiandien jis yra vienas iš trijų 
daugiausia kritikuojamų žymių poli
tikų. Rinkimai sostinėje parodė, kad 
intensyvus vietinės valdžios puo
limas buvo efektyvi taktika. Todėl 
partijos nenori per greitai su buvusia 
miesto valdančiąja partija ir jos lyde
riu bendradarbiauti. Be to, sostinės 
meras turi labai gudraus politiko re
putaciją, o tai daug kam sukelia bai
mę, kad įtrauktas į koaliciją, [jis su
ras būdų vėl pasidaryti savivaldybės 
vadovu. Tačiau jei Vilniaus valdžios 
formavimo aklavietė dar ilgai tęsis, 
gali ateiti laikas, kada rizika Artūrą 
Zuoką padaryti meru taps mažesne 
blogybe, negu negalėjimas sudaryti 
sostinės valdžios.

sociologinės apklausos. Bendra tokių 
apklausų išvada taip pat nėra labai opti
mistiška - nesam labai tolerantiški kitų 
ir kitokių atžvilgiu.

Tačiau incidentą su plakatu galima 
būtų vertinti ne tik kaip netolerancijos 
apraišką, bet ir kaip tam tikrą ironijos 
išraišką. Žinoma, ši ironija greičiausiai 
kilusi būtent iš homogeniškos ben
druomenės realijų, bylojanti apie nuos
tabą, kad už Prancūziją gali žaisti beveik 
vien juodaodžiai. Tačiau vadinamosios 
nacionalinės religijos - krepšinio - at
žvilgiu ironijos taip pat galime surasti 
taikydami tą pačią formulę - kartais 
ironizuojama, kad krepšinį Lietuvoje 
dabar formuoja būtent juodaodžiai. O 
homogeniškai vaizduotei tai, be jokios 
abejonės, ironiška, jei ne skaudu. Bet 
kol kas ryškių neapykantos ar pažemi
nimo atvejų dar nesulaukėme - reikia 
tikėtis, kad taip ir bus, tad gal išties ga
lime kalbėti apie tai, kad homogeniška

Nukelta į 3 p.
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Kazys Almenas

Jei kas suras šios sentencijos autorių, 
teks perleisti pirmumo teises. Kol kas 
pasilaikau jas sau. Žinoma, ne turinio 
prasme. To pirmumo negali savintis 
nei Goebelsas, nei Stalinas; galimų 
kandidatų tenka ieškoti antikinėje 
Graikijoje - tai jie visuomeninio gy
venimo formas apibūdino žodžiais, 
kurie po to įgijo savaimingą gyvavi
mą. Pavyzdžiui, kad ir Demokritas 
(apie 460 metų prieš Krist, g.). Jo var
du įsipilietinusi sąvoka daug kam su
teikė papildomo vargo. Štai per dide
les pastangas užėmei valdžią, o po to 
dar prisieina užsiimti leksika! Nieko 
nepadarysi - prisieina. Dėl to nelemto 
Demokrito dviem su puse tūkstančių 
metų vėliau Leninui teko nukalti „de
mokratinio centralizmo“ naujadarą, o 
Putinui - ne tik „valdomą“, bet ir „su
verenią“ demokratiją.

Valdyti smagu, tačiau esama ir mi
nusų. Tenka tam skirti laiko, pastan
gų, neišvengiamai - ir lėšų. Negana 
to - gali atsitikti, jog „valdoma“ per 
daug. Iliustruosiu tai pasinaudodamas 
garsiąja Laferio kreive (Laffer curve). 
Priminsiu - tai kreivė, nustatanti ap
mokestinimo efektyvumą. Sakykime, 
jei valstybė produktą A apmokesti
na nuliniu tarifu - tiek pat surenka ir 
mokesčių. Didinant mokesčius, didė-

Atkelta iš 2 p.
lietuvių jausena ir vaizduotė po trupu
tį, nors ir sunkiai (gal, kaip minėjau, ir 
skaudžiai, ironiškai) ima įgauti polifo- 
niškų atspalvių - tam tikrose sferose ki
toniškumas jau yra priimamas.

Pokštauti taip pat reikia mokėti, o 
meistriška ironija turi būti ir kandi, bet 
sykiu ir empatiška, nurodanti tam ti
kras bendražmogiškas, universalias ir 
dažnai pozityvias patirtis. Šiuo požiū
riu pati Prancūzija yra gana prieštarin
gas kraštas. Jos pilietybės įstatymas tur
būt yra vienas geriausių ir liberaliausių 
pasaulyje, tačiau tiek žvelgiant istoriš
kai, tiek remiantis nesenais įvykiais ga
lime matyti gana prieštaringą, tarpais 
- įtemptą padėtį. Šioje vietoje iš Pran
cūzijos galėtume pasimokyti - beveik 
tobuli įstatymai dar neišsprendžia visų 
problemų. Pirmiausia svarbus individo 
ir įstatymo santykis. Pas mus jis, kaip 
žinoma, yra kone ydingas ir ciniškas. 
Per įvairius žiniasklaidos kanalus esa
me gavę ne vieną ciniškumo pamoką, 
kaip reikia įstatymų nesilaikyti arba jais 
manipuliuoti. Nepagarba įstatymams 
yra vienas išskirtinių, drauge skaudžių 
ir apgailėtinų mūsų visuomenės bruo
žų. Bet gerų įstatymų buvimas ir netgi

NUOMONES

Rusija 5. Kas valdo kalbą-valdo
ja surinkta suma, tačiau tam yra riba. 
Pakėlus mokesčius - A brangsta, jo 
perkama mažiau, o jei mokesčius pa
keli tiek, kad produktas A tampa ne
beįperkamas, tada surinkta suma vėl 
pasiekia nulį. Taigi - nuo nulio iki 
nulio. Kažkur tarp tų ribų yra „efekty
viausias“ mokesčių dydis.

Pritaikykim tai informacijos, taip 
pat ir kalbos, valdymui. Sovietų Sąjunga 
(SS) - tai švytintis pavyzdys, kuris rodo, 
kad pastangų bei lėšų tam galima skirti 
per daug. SS valdančioji klasė buvo tiek 
paranoiška, kad stengėsi valdyti absoliu
čiai viską. Dirbo legionai cenzorių, sto
ri, žyma „slaptai“ pažymėti tomai jiems 
aiškino, kokius žodžius galima vartoti, 
kokių - ne, megavatai elektros energijos 
buvo naudojami trukdyti eteriu besi
skverbiančiai informacijai. Kiek tai kai
navo - ne tik rubliais, bet datbo valan
domis - nesiimu spėti, bet aiškiai buvo 
persistengta. Pasiekta to, kad galop val
džios žodžiu nebetikėjo beveik niekas. 
Išties išėjo blogiau, nes pradėta tikėti, 
kad yra atvirkščiai negu tvirtinama. Tas 
„atvirkštinis“ tikėjimas taip idealizavo 
rinkos ekonomiką, kad vėliau nusivyli
mas tapo neišvengiamas. To pasekmes 
dar vis jaučiame. Negi reikia minėti, jog 
galutinis įrodymas, kad „valdyta“ per 
daug, yra tai, jog SS subliūško.

Nežiūrint įkyrių panašumų bei dau
gelio rusų nostalgijos, dabartinė Rusi
ja - ne SS ir neturi galimybių tokia vėl 
tapti. Tai plati tema. Čia pažvelgsiu tik 
į informacijos sklaidos, atseit į „kalbos 
valdymo“ padėtį. Dabartiniai Rusijos 
valdovai neturi galimybių įvesti SS krite
rijus atitinkančios kontrolės. Priežasčių 
tam daug - nėra vienijančios ideologi
jos, trūksta žmogiškų resursų, pasikeitė 
technologijos ir t. t. Kol naftos kainos 
laikosi - lėšų tam pakaktų, gal egzistuo
ja ir noras, tačiau realių galimybių nėra.

jų laikymasis dar negali išspręsti visų 
problemų, arba, teisingiau tariant, ga
rantuoti tobulos, nekonfliktiškos eg
zistencijos. Šalia gerų įstatymų turi 
būti ir žmogiškoji atsakomybė, atjauta 
ir supratimas. O būtent šiuo metu kai 
kurios socialinės grupės Prancūzijoje 
aiškiai parodo, kad šių vertybių šalyje 
stinga.

Čia galima prisiminti ir Prancūzi
jos kolonializmo istoriją. Nenoriu teig
ti, kad ji buvo išskirtinė ir ar Lietuva 
Prancūzijos vietoje būtų elgusis kitaip. 
Čia, mano galva, svarbiau buvo apetito 
ir jo realizavimo galimybių klausimas 
- nori, bet negali, arba ir gali ir nori. 
Žinoma, Prancūzija nebuvo vienintelė 
kolonizatorė, tačiau su savo kolonijo
mis atsisveikino gana sunkiai ir van
giai, nepaleisdama jų išsyk, kurdama 
protektoratus ir kitas tik iš dalies auto
nomines struktūras. Šalis su distancija 
ir rezervu žvelgė ir į buvusių kolonijų 
gyventojus, savo istorijoje jei ne su pla
katu, kurį buvo sirgaliai iškėlę Kaune, 
tai bent su panašiomis nuostatomis - 
„Sveiki atvykę į Europą“ - sutikdama 
savo kolonijų gyventojus.

Jei bandyta ironizuoti Prancūzijos 
rinktinės atžvilgiu - pataikyta gana 

Visko valdyti neįmanoma, tenka būt se
lektyviems. Užtai įdomu pažvelgti, ką ir 
kaip renkamasi kontroliuoti.

Svarbiausia informacijos priemonė
- žinoma, televizija. Iš kai kurių taškų 
žvelgiant, šitoje srityje pasiektas tapatu
mas su SS laikais. Visi TV kanalai paval
dūs valdžiai, jie perduoda valdžios pro
pagandą, kritikos valdžiai nėra. Tačiau 
skirtumas su SS laikais nemažas. Būtent 
dabartinės Rusijos televizijų programų 
turinyje dominuoja „popsas“. Dide
lė dalis programų yra derivacinės, jos 
mėgdžioja formą, stilių, temas, atėjusias 
iš kitur, vyksta rusų kalba, bet dažnai 
tai vienintelė sąsaja su Rusija. Televizija
- pagrindinis įrankis valdžios kontrolės 
arsenale, bet ar ji propaguoja „rusišką“ 
turinį? Anot stačiatikių hierarchų bei 
Rusijos nacionalistų - anaiptol. Ji sklei
džia „rusiškai dvasiai priešišką ideologi
ją“ (ne mano tai žodžiai).

Kontroliuoti naujienas ir politinių 
komentarų turinį televizijoje nesudė
tinga. To nesakai (negi prisipažinsi, 
kad yra cenzūra?), bet realiai parodai, 
kad bet kokia valdžios kritika susilauks 
sankcijų, kurių baisiausia - „leidimo 
transliuoti peržiūra“. To pakanka. Tarsi 
panaši padėtis ir radijo programoms, 
bet čia esama išimčių - vis dar laikosi 
kelios valdžią pakritikuojančios stotys. 
Kodėl taip? Nežinau.

Su spauda - daug sunkiau. Prisi
minkime, ko reikėjo ją kontroliuoti SS 
lygmeniu. Visos spaustuvės buvo val
diškos, galėjo egzistuoti tik valdiški dau
ginimo įrenginiai (pavyzdžiui, „Eros“ 
aparatai), o šie buvo kontroliuojami. Be 
Glavlito pritarimo negalėjo pasirodyti 
ne tik laikraščio straipsniukas, bet ir tea
tro afiša. Nė vieno iš šių tiesioginių sver
tų dabartinė valdžia neturi, tad prisieina 
būti išradingiems. Į spaudos kontrolės 
darbą teko įkinkyti mokesčių inspekci- 

tiksliai, nes prancūzai tebėra vieni di
džiausių nacionalistų Europoje (ir tuo 
kažkiek panašūs į lietuvius), bet kartu 
nebuvo pajusta ir pagalvota, kaip jau
sis patys rinktinės žaidėjai, nes galbūt 
kai kurių iš jų asmeninėje atmintyje ir, 
greičiausia, beveik visų kolektyvinėje 
yra užsifiksavusios sunkios ir gal net 
skausmingos patirtys kelyje į pripažini
mą, savo teisių Prancūzijoje de facto ap
gynimą ir panašius dalykus. Galų gale, 
matyt, neatsitiktinai UEFA tapo viena 
iš pirmųjų organizacijų, skatinanti ne 
tik kilnaus žaidimo idėjas, bet ir akty
viai pasisakanti prieš rasizmą ir kseno
fobiją. Tad Lietuvos futbolo federacijos 
prezidento L. Varanavičiaus po rungty
nių išreikšta pozicija yra pamokoma ir 
bent jau besistengianti priminti UEFA 
keliamus idealus.

Ar išgirs šiuos raginimus sporto ais
truoliai ir ar jos taps sirgalių, o sykiu 
ir mūsų visuomenės vertybėmis, grei
čiausia parodys laikas. O jei šis epizodas 
būtų tik neapgalvotas veiksmas, vis tiek 
jis bylotų apie dar vieną mūsų menta
liteto paradoksą - europinių elgsenų 
mokomės gana sparčiai, tik kažkodėl 
perimame arba pačias blogiausias, arba 
jau atgyvenusias nuostatas. 

ją, teismus ir netgi gaisrininkus. Keletas 
redakcijų Maskvoje buvo uždarytos už 
tai, kad „neatitiko priešgaisrines saugos 
sąlygų“. Pasiekta nemažai. Pasikeitus 
„Komersant“ savininkams, paskutinis 
„visasąjunginis“ laikraštis tapo palankus 
valdžiai. Tačiau kontrolė - skylėta, dalis 
regioninės spaudos, daugelis mažesnio 
tiražo periodinių leidinių liko valdžiai 
nepavaldūs. Tai - vienas skirtumas; an
tras - tas, jog Rusijos periodinėje spau
doje ne tik dominuoja, bet ją tiesiog už
gožia bulvaras, labiau negu, pavyzdžiui, 
Lietuvoje. Kiek stebina, kol pagalvojęs 
supranti, jog tai „skylėtos kontrolės“ pa
darinys. Apie politiką rašyti rizikinga, 
o apie Pugačiovą arba Britney Spears
- spausdink, kiek nori.

Tokia periodinės spaudos padėtis. 
Neperiodinę spaudą kontroliuoti dar 
sunkiau ir, atrodo, kad nelabai bando
ma. Ypač mažesnės leidyklos spausdina 
ir valdžiai griežtai kritiškus tekstus.

Galop, atsirado naujas informaci
jos veiksnys - internetas. Per pastaruo
sius keletą metų interneto naudojimas 
Rusijoje žaibiškai plečiasi. Tai lemia ne 
tik techninė pažanga, bet prisideda ir 
aplinkybė, kad kiti informacijos kanalai 
varžomi. Internetą kontroliuoti sunku, 
tad stengiamasi sukurti atsvarą kuriant 
daug valdiškų bei valdžios finansuoja
mų portalų.

Po šios apžvalgos pažvelkim į re
zultatus - kaip tai atsispindi kalboje. 
Kai ką nors bandoma kontroliuoti, 
neišvengiamai atsiranda du lygmenys
- oficialusis ir „tas kitas“. Pavyzdžiui, 
legali prekyba ir kontrabanda. Pana
šiai ir kalboje. SS laikais „oficialiąją“ 
kalbą nustatė Glavlito „leista-neleista“ 
žodynas. Ten buvo įrašyta, kad Lietu
vos partizanai - tai „banditai“, kad rusų 
tauta - tai „vyresnysis brolis“ ir pan. 
Visuose viešuose informacijos foru
muose tik tie žodžiai ir vartoti. Dabar 
tiesioginės kalbos kontrolės nėra, užtai 
stengiamasi į apyvartą paleisti žodžių 
bei frazių, kurių paskirtis yra nukreipti 
galvojimą pageidaujama kryptimi. Kai 
kurie sulaukia pritarimo. Kad ir šiose 
apžvalgose minėta „korenoje naseleni- 
je“ (senbuviai, vietinės kilmės gyvento
jai). Su kitais - kebliau. Pavyzdžiui, kai 
neprigijo „valdoma demokratija“, pa
leistas dar miglotesnis pakaitalas - „su
vereninė demokratija“. Net ir Krem
liaus komentatoriai nesumetė, kaip tą 
aiškinti. Yra atvejų, kai įsipilietina ne 
tas terminas, kurio Kremliui norėtųsi. 
Pavyzdžiui, Putinas pakartotinai teigė, 
kad būsimuose prezidento rinkimuose 
dalyvaus „kandidatai“. Įsidėmėkit visi 
redaktoriai - „kandidatai“!

Ne tik tauta, bet ir Kremliui palanki 
įvairių lygmenų žiniasklaida tuo netiki, 
nors tu ką. Kad netiki -nestebėtina, tau
ta ir kai kurie komentatoriai proto vis
gi turi. Turėjo ir SS laikais, bet tada vis 
tiek viešai kartojo taip, kaip reikia. Šiuo 
metu - ne. Nekalba apie „kandidatus“, 
bet apie „perėmėjus“ (prejemnik) - 
tikslesnis politinę padėtį apibūdinantis 
žodis. Remiantis šia leksika pripažįsta
ma, kad 2008-aisiais bus ne „rinkimai“, 
o „perėmimas“.
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RUSIJA

Rusijos ir Lietuvos priešstatos Virginijus Savukynas
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■ Lietuvoje vis pasigirsta kalbų apie tai, kad reikia peržiūrėti santykių su 
Rusija pobūdį: reikia „švelninti" savo pozicijų, būti labiau sukalbamiems, 
pamiršti istorines skriaudas etc. Iš esmės tokia pozicija būtų suprantama, jei 
Rusijoje būtų vakarietiško, o ne rusiško stiliaus demokratija. Tačiau Rusijoje 
nuo demokratijos tolstamą, atgaivinamos imperinės tradicijos.
Tad šio straipsnio tikslas - trumpai ir fragmetiškai pažvelgti, o koks gi 
diskursas konstruojamas Lietuvos atžvilgiu.

Mūšiai dėl istorijos
Labai dažnai sakoma, kad istoriją reikia 
palikti istorikams. Dažniausiai tai girdi
me iš Rusijos. Tačiau tai reiškia ne norą 
palikti istoriją istorikams, bet įtvirtinti 
„savo“ požiūrį į praeities įvykius.

Istorija veikia ir dabartyje, ji yra po
litikos dalis. Ar būsime apsigavę separa
tistai, kurie tik buvo bandomieji triušiai 
kelyje į laisvę? Ar būsime tauta, kuri sava
rankiškai apsisprendė būti laisva? Nuo to, 
kokia istorijos interpretacija bus priimta, 
priklausys ir dabartinės Rusijos požiūris 
į mus. Todėl kaip negalime sovietinio lai
kotarpio interpretacijų palikti aiškinti to 
meto komunistų partijos veikėjams, taip 
negalime nereaguoti ir į mūsų kelio į ne
priklausomybę interpretacijas.

Paskutinis Sovietų Sąjungos vadovas 
Michailas Gorbačiovas neseniai išleido 
knygą „Suprasti perestroiką...“. Pažvelki
me, kaip jis aprašo tuomečius įvykius.

Knygoje M. Gorbačiovas pateikia 
savo perspektyvą į „perestroikos“ metus 
(tiesa, keistokai atrodo pratarmė, kurioje 
aktyviai giriamas Vladimiras Putinas ir 
jo vykdoma politika). Lietuvai jis skiria 
nemažai dėmesio. Netgi vieną skyrelį pa
vadina „Lietuviškas sindromas“.

„Su Lietuva susiję daug dramatiškų 
Rusijos istorijos puslapių. Taip atsitiko ir 
šį kartą. Iš esmės „lietuviškajame poligo
ne“ buvo modeliuojama šalies ateitis“, - 
rašo M. Gorbačiovas.

Jam kažkodėl neaišku, kodėl tuo 
metu lietuviai norėjo išstoti iš Sovietų Są
jungos. Pagal jį, kadangi Lietuvoje keturis 
penktadalius gyventojų sudarė lietuviai, 
tad kalbėti apie kokį nors lietuvių teisių 
pamynimą, kažkokią mažumą - juokin
gas dalykas. Todėl pagal jį visai natūra
lu, jog „nacionalinio pavergimo“ jausmą 
dirbtinai kurstė separatistai“.

O kadangi buvo kasdien varoma 
propaganda, kad atsiskyrus nuo Sovie
tų Sąjungos Lietuva gyvens kelis kartus 
geriau, tai, anot M. Gorbačiovo, žmonės 
tuo ir patikėjo, nepriklausomybė tapo 
„idėefixe“.

Jis visiškai neužsimena apie Balti
jos šalių okupacijas, padarytą žalą ir net 
nebando suprasti, kodėl taip norėjome 
laisvės.

Tiesa, M. Gorbačiovo garbei reikia 
pasakyti, jog jis nėra linkęs supaprasti 
reikalo. „Lietuvos inteligentijos atstovai 
turėjo savo argumentus siekti nepriklau
somybės. Taip, mes visi negyvenome ti
kros federacijos sąlygomis, ir kas galėjo 
duoti garantijas, kad ji būtinai bus“.

M. Gorbačiovas teigia, kad tuo metu 
jis tikėjosi, jog ekonominės ir politinės 
reformos aplenks „skyrybas“, ir Lietuvos 
žmonės supras, kad jiems vis dėlto geriau 
gyventi naujoje federacijoje. Taigi pagal 
M. Gorbačiovą, Lietuvos nepriklauso

mybės siekis - separatistų dirbtinės ak
cijos vaisius.

M. Gorbačiovas tiesiogiai nekaltina 
V. Landsbergio pučo Vilniuje organiza
vimu, tačiau kaltina nenoru susikalbė
ti. Jis ieškojęs kompromisų, o „bet koks 
kompromisas buvo žudantis Landsber
giui. Veikdamas pagal principą „kuo blo
giau, tuo geriau“, jis išprovokavo Buro
kevičiaus ir Co Nacionalinio išgelbėjimo 
komitetą sausio 11-ąją“. Taip M. Gorba
čiovas pateikia tuometę padėtį.

Nereikia daug aiškinti, kad tada siū
lomi kompromisai visų pirma buvo „ža
dantys“ Lietuvai, o ne V. Landsbergiui. 
M. Burokevičius būtų veikęs net jei ir V. 
Landsbergio nebūtų buvę.

1991-ųjų sausį Lietuvoje situacija 
darėsi vis sudėtingesnė ir sudėtingesnė. 
Aukščiausioji Taryba priėmė potvarkius, 
kurie žemino nelietuvius. „Pakėlus kai
nas kilo masinis nepasitenkinimas: šalin 
vyriausybę, šalin Landsbergį. V Lands
bergio reitingai nukrito iki nulio. Aukš
čiausiosios Tarybos deputatai jau svars
tė galimybę apie jo pašalinimą iš posto. 
O tada ir įvyko kruvinieji Sausio įvykiai 
Vilniuje, kurie išgelbėjo V. Landsbergį“.

Neverta įrodinėti, kad tuo metu V 
Landsbergio reitingai buvo „lygūs nuliui“ 
ar kad Aukščiausioji Taryba kaip nors 
engė kitataučius - priešingai, „nulinis“ 
pilietybės variantas (Lietuvos pilietybę 
galėjo gauti visi, kurie pareiškė norą) ki
tataučiams suteikė lygias galimybes kar
tu su lietuviais tapti Lietuvos piliečiais.

M. Gorbačiovas laikosi versijos, jog 
apie įvykius Vilniuje nieko nežinojo. 
Vos tik sužinojęs apie tai, jis paskambi
no KGB šefui Kriučkovui ir paprašė pa
siaiškinti. Šis atseit nieko nežinojo. Tada 
Gorbačiovas skambino Jazovui. Šis irgi 
nieko nežinojo. Tiesa, M. Gorbačiovas 
tikriausiai pamiršo, kaip jis aprašė įvy
kius Tbilisyje, kai kareiviai kastuvėliais 
daužė taikią demonstraciją. Svarstant tai 
politbiure, anot paties M. Gorbačiovo, jis 
tiesiai pasakė Jazovui: „Dmitrijau Timo- 
fejevičiau, atsiminkite visiems laikams ir 
šiandien įsakykite: nuo šiol be aukščiau
sių instancijų sprendimo armijos dalyva
vimas civiliniuose reikaluose draudžia
mas“.

Šis nurodymas buvo kažkodėl pa
mirštas. Ir M. Gorbačiovą tenkino pa
aiškinimas, kad įsakymą davė vietiniai 
vadai.

M. Gorbačiovas labai atsargiai iške
lia versiją, kas iš tikrųjų tą naktį nutiko 
Vilniuje. Nors tiesiogiai nerašo, tačiau 
leidžia suprasti, kad tai padarė būtent B. 
Jelcino aplinka: „Rusijos separatistai- 
daugiareikšmiška, ar ne! - visaip kurs
tė baltus atsiskirti, išnaudojo Vilniaus 
ir Rygos incidentus puolant sąjunginį 
Centrą“.

Pagal Gorbačiovą, „yra pagrindas 
teigti, kad ginkluotas susidūrimas Rygo
je buvo išprovokuotas“.

Gorbačiovas leidžia suprasti, kad po 
Sausio aukų žmonių sąmonėje įvyko 
lūžis, Baltijos šalių išstojimas jau buvo 
pradėtas suvokti kaip realybė. Tačiau dar 
svarbiau, kad šie įvykiai buvo panaudoti 
kaip kovos įrankis prieš Sovietų Sąjungą.

Ši mintis yra labai artima „sąmokslo 
teorijai“, kuria aiškinami Sausio įvykiai. 
Detaliausiai ją išdėstė Sergejus Kara- 
Murza savo knygoje „Sąmonės mani
puliacijos“. Anot jo, Sausio įvykiai - tai 
tik manipuliavimas. Pagal jį, tuo metu 
Lietuvoje „Landsbergio režimas“ turėjo 
žlugti, nes vis daugėjo jo politika nepa
tenkintų žmonių - tai ne tik rusakalbiai, 
bet ir kolūkiečiai, kurie nenorėjo, kad 
žemė būtų privatizuota. Ir kaip tik tokiu 
metu įvyksta kruvinieji Sausio įvykiai. 
Anot S. Kara-Murzos, sausio 13-ąją KGB 
elgėsi nelogiškai: lyg ir užėmė Vilniaus 
televizijos bokštą, bet paliko ramybė
je Kauną. Visa tai suteikė Landsbergiui 
„totalinę valdžią“, o radikaliai nusiteikę 
demokratai pradėjo puolimą Maskvoje. 
„Tokiu būdu „perestroikininkų“ padėtis 
vėl buvo atkurta įvykus „minipučui“ Vil
niuje, per kurį buvo atlikti demonstraty
viai šiurkštūs veiksmai ir buvo lietuvius 
suvienijančios ritualinės aukos“.

Jei kariuomenė iš tikrųjų būtų norė
jusi sutriuškinti Lietuvos valdžią, tai būtų 
padariusi per kelias minutes. Iš tiesų to 
meto vadovams reikėjo surasti kelią, 
kaip sugriauti Sovietų Sąjungą, kad tai 
atrodytų įtikinama. Kitaip tariant, reikė
jo įvykdyti Sovietų Sąjungos likvidacijos 
operaciją. Todėl ir buvo sugalvoti tokie 
įvykiai - iš pradžių Vilniuje, paskui rug
pjūčio pučas Maskvoje.

Šiandien tokią versiją sunku patvir
tinti. Tačiau jų autoriai akivaizdžiai klys
ta dėl vieno dalyko. 1991 -aisiais Lietuvoje 
buvo aiškus apsisprendimas dėl nepri
klausomybės. Lietuviai jau buvo iškentę 
ekonominės blokados sunkumus, o ne
priklausomybė vis tiek viliojo. Tuometei 
valdžiai nereikėjo jokių kruvinų įvykių, 
kad būtų sustiprintas jos autoritetas.

Tačiau mūsų atveju labai svarbu pa
stebėti, kad Rusijoje stengiamasi įtvirtin
ti savo istorijos interpretacijos požiūrį. Ir 
iškyla klausimas: ar ta istorijos interpe- 
tacija atitinka faktus ir ar ji nėra mums 
žalinga?

Kaip Rusijai elgtis su Lietuva?
M. Vasiljevas Demurinas, ypatingasis ir 
įgaliotasis pasiuntinys, ilgą laiką kuravęs 
Baltijos šalis, parašė straipsnį apie tai, 
kokia turėtų būti Rusijos užsienio poli
tika.

Demurinas teigia, kad tuo metu, kai 
ginti „sovietinę praeitį“ buvo laikoma 
blogo tono ženklu, Rusijos interesams 
Baltijos šalyse buvo padaryta didžiulė 
žala (tiesa, nepaaiškina, kuo „sovietinės 
praeities“ gynimas padeda Rusijos inte
resams).

Tad ką dabar Rusijai reikia daryti? 
„Būna periodai, kai tam, kad būtų išsau
gota tolesnio bendradarbiavimo su viena 

ar kita šalimi perspektyva, būtina aštriai 
iškelti klausimą - o kokiais principais 
grindžiami šie santykiai? Ir tuo pačiu 
metu skatinti plačius sluoksnius, versli
ninkus, kad šie įvertintų, ar dabartinio 
valdančiojo elito pasirinkimas atneša 
stabilumą, ekonominį gerovę. Daryti tai 
reikia kruopščiai, sistemingai ir nuose
kliai“, - teigia Demurinas.

Prisiminkime, kiek tokių panašių 
atvejų yra buvę. Ryškiausias pavyzdys - 
klausimas, ar vykti V. Adamkui į Mas
kvą. Suabejojus, ar tikrai verta važiuoti 
į Maskvą, kai Rusijos prezidentas Vladi
miras Putinas viešai pasako, jog Ribben- 
tropo-Molotovo paktas užtikrino tei
sėtus Sovietų Rusijos interesus, atsirado 
daug veikėjų, kurie įrodinėjo važiavimo 
į iškilmes naudą.

Prisiminkime kad ir Bronislovą Lubį, 
kuris dejavo dėl to, jog „reikia galvoti ir 
apie tai, ką mes valgysime ir ką mes turė
sime, ir kaip mes plėtosime ekonomiką”. 
Prisiminkime ir klaipėdiečių raginimą 
V. Adamkui vykti į Maskvą. Šį raginimą 
pasirašė Klaipėdos valstybinio jūrų uos
to direkcijos direktorius Sigitas Dobilins- 
kas, Klaipėdos apskrities vyriausiasis gy
dytojas Valdemaras Anužis ir Klaipėdos 
universiteto studijų prorektorius Vaidu
tis Laurėnas.

Nesakau, kad buvo vykdomi tiesio
giniai nurodymai, tačiau tokie pasisaky
mai puikiai atliepia Demurino straipsnio 
mintis. Net retorika panaši.

Drauge prisiminkime kartkartėm 
įvairių politikų vis iškeliamus įvairiau
sius memorandumus apie tai, kad iš 
naujo reikėtų peržiūrėti Lietuvos ir Ru
sijos santykius, argumentuojama jau ne 
tik ekonomine nauda - Lietuvos ūkis jau 
persiorientavo į Vakarus - bet ir nauja 
pasauline tvarka: kas bus baisiau - Rusija 
ar terorizmas.

Taigi Lietuvos viešajame gyvenime 
keliamas klausimas apie tai, „kokiais 
principais“ grindžiamas bendravimas su 
Rusija. Ir tai daroma „kruopščiai, siste
mingai ir nuosekliai“.

Demurinas nepamiršta, kad Baltijos 
šalių gyventojams artima rusiška kultū
ra. Nors elitas žvelgia į Vakarų Europą ir 
JAV, tačiau platieji visuomenės sluoks
niai - į Rusiją. Apie rusiškos popkultū- 
ros reikšmę kalbėti jau neverta. Tad na
tūralu, kad jis taip pat siūlo išnaudoti šį 
resursą.

Beje, verta atkreipti dėmesį į dar 
vieną aspektą. Atrodo, kad pagrindinis 
klausimas Rusijai bendraujant su Baltijos 
šalimis yra šis: kaip paveikti provakarie- 
tiškai nusiteikusį elitą? Pats paprasčiau
sias būdas: pasinaudoti masėmis, kurios 
nusiteikusios prieš elitą ir yra prorusiš
kos. Prisiminkime Lietuvos politinį gy
venimą pradedant nuo Rolando Pakso 
atgimimo: juk jis ir vyksta pagal tokį sce
narijų.

Žodžiai ir veiksmai
Kai kas gali pasakyti, kad tai tik žodžiai, 
tik mintys, o juk minties ir žodžio lais
vė - tai demokratijos garantas.
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Apie keliones erdvėje 
ir skirtingus kūnus

■ Artūras Tereškinas - vienas iš nedaugelio lietuvių, apsigynusių daktaro disertacijų prestižiniame Harvardo 
universitete. Jis keturių knygų lietuvių bei anglų kalbomis autorius ir sudarytojas. Šiuo metu dėsto Vytauto 
Didžiojo universitete. Virginijus Savukynas A. Tereškinų kalbino Lietuvos radijo laidoje „Forumas“. Pateikiame 
dalį interviu, kurį A. Tereškinas vėliau pataisė ir papildė.

Pakalbėkime apie Amerikų. Kaip 
nutiko, kad jūs atsidūrėte Jungtinė
se Valstijose?

Paprasčiausias gyvenimo atsitik
tinumas. 1991 m. buvau nelaimin
gai įsimylėjęs. Kankinamas meilės 
nusprendžiau pabėgti nuo savęs. O 
kaip tai geriausia padaryti? Žino
ma, išvažiuoti. Turėjau porą galimy
bių: keliauti į Vokietiją arba Ameri
ką. Pasirinkau Ameriką. Išvažiavau 
į pusės metų stažuotę Jungtinėse 
Valstijose.

Į kokį universitetų?
Į Ilinojaus universitetą Čikagoje, 

Lituanistinių studijų katedrą. Ten aš 
praleidau pusę metų.

O paskui?
Nusprendžiau dar šiek tiek pa

būti ir prasitęsiau stažuotę. Mano 
pažįstami Čikagoje stumte stūmė 
mane studijuoti toliau, todėl išsiun
čiau prašymus į keletą universitetų 
ir mane priėmė.

Priėmė į Harvardo universitetų?
Taip, bet ne tik į jį. Buvau pri

imtas ir į Kolumbijos bei Jeilio uni
versitetus. Pasitikau Harvardą dėl 
geriausių finansinių sąlygų, nors la
biausiai norėjau studijuoti ir gyven
ti Niujorke. Harvarde man nereikė
jo mokėti už mokslą, be to, gavau ir 
stipendiją pragyvenimui. Galėjau 
atsidėti studijoms.

Kų studijavote Harvarde? Prieš tai 
Vilniaus universitete studijavote 
lietuvių literatūrų ir rašėte darbų 
iš XVIII a. lietuviškų pamokslų. 
XVIII a. lietuvių literatūra ir Har
vardas atrodo gana tolimi dalykai.

Manau, kad ne tokie jie jau ir to
limi. Viskas susiję. Studijavau kultū
ros istoriją, kultūros teoriją, intelek
tualinę istoriją. Harvardo istorijos 
departamente gana stipri Rytų Eu
ropos studijų kryptis, ten nemažai 
profesorių, kurie domisi viduram
žių Rusija ar XIX a. Ukraina. Mano 
disertacijos patarėjais ir mentoriais 
ir buvo šie profesoriai: puikus Ru
sijos specialistas (dėl savo eretiškų 
istorinių pažiūrų Rusijoje laikomas 
enfant terrible) Edwardas L. Keena- 
nas ir nacionalizmo bei komunizmo 
analitikas Romanas Szporlukas. Kad 
mane priėmė studijuoti, manau, yra 
ir šių profesorių nuopelnas. Matyt 
jiems pasirodžiau įdomus kaip stu
dentas ir tyrinėtojas, nes Lietuvo
je jau buvau išspausdinęs ne vieną 
mokslinį ir eseistinį straipsnį.

Gal galėtumėte trumpai apibūdinti 
studijų tvarkų Harvarde?

Mane priėmė į doktorantūrą. 
Tačiau siekdamas daktaro laipsnio 
per metus gauni ir magistrą. Dar
bo tikrai daug. Per semestrą reikia 
lankyti keturis-penkis kursus. Kas 
savaitę kiekvienam kursui užduoda 
perskaityti kalnus mokslinės litera
tūros. Po magistrantūros metų, me
tus yra rengiamasi doktorantūros 
egzaminams. Skaitai, konsultuojiesi 
su profesoriais. Mokslo metų pabai
goje reikia išlaikyti ketufis dokto
rantūros egzaminus.

Kokius egzaminus reikėjo išlaikyti?
Jei teisingai pamenu, egzaminai 

buvo tokie: Viduramžių Rusija, Va
karų Europos intelektualinė istori
ja, Rytų Europos istorija nuo 1795 
metų ir Revoliucinė Rusija.

Ar egzaminai buvo sunkūs?
Žinoma, pirmas kartas visada 

atrodo sunkus. Bet egzaminai buvo 
savotiškas malonumas. Tai nefor
mali diskusija su keturiais profe
soriais. Susėdi su jais ir kiekvienas 
klausinėja tavęs po pusvalandį. Tai 
veikiau kolegiška aplinka, nesusais- 
tyta griežtų reikalavimų.

Kokia buvo Jūsų disertacijos tema?
Rinkdamasis disertaciją buvau 

nepragmatiškas. Atsižvelgiau į pa
grindinio savo profesoriaus Edwar- 
do L. Keenano mokslinius interesus. 
Jis labai domėjosi Rusijos ir Lietu
vos Didžiosios kunigaikštystės san
tykiais. Akademiniame pasaulyje 
skandalą yra sukėlusi jo knyga apie 
Ivaną Rūstųjį. Aš rašiau apie XVII a. 
Lietuvą. Ne itin seniai Vilniuje buvo 
išleista mano monografija anglų 
kalba, parengta disertacijos pa
grindu. Jos lietuviškas pavadinimas 
„Netobulos bendruomenės: tapaty
bė, diskursas, tauta XVII a. Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje“. Diser
tacija sudaryta iš kelių persipinan
čių teminių laukų: individualios ir 
politinės tapatybės ryšio, mirties ir 
viešų ritualų santykių, istorijos, at
minties ir amnezijos sąsajų, vyriš
ko kūno ir tapatumo sankirtos bei 
teritorijos, patriotizmo ir kūniškų 
metaforų tematikos. Disertacijoje 
analizuojama daugybė įvairiausių 
istorinių tekstų, nuo politinių pamf
letų iki pamokslų, nuo testamentų 
iki istorinių veikalų. Tai „tirštas“ 
tekstas, kurį galima priskirti nau
jojo istoriškumo krypčiai (vienas iš 
mano mėgstamiausių šios krypties 
atstovų yra amerikietis Stephenas 
Greenblattas). Kita vertus, mano 
disertacija - tai mentaliteto istorija 
plačiąja prasme.

Ar buvo sunku apsiginti šių diserta
cijų?

Jeigu disertaciją patvirtina trys 
tavo disertacijos komiteto nariai, 
vadinasi, tu apsiginsi ją. Istorijos de
partamente formalios gynimo pro
cedūros nebuvo, bent tuo metu, kai 
aš studijavau. Jei tavo disertacija pa
tvirtinama, privalai perskaityti viešą 
paskaitą savo disertacijos tema. Ma
nau, kad didžiausias sunkumas dau
gumai doktorantų yra kuo greičiau 
užbaigti disertaciją. Kai kurie mano 
kolegos dar ir dabar nėra apsigynę 
disertacijos, nors aš baigiau Harvar
dą 2000 metais. Įsivaizduokite: už
baigti doktorantūrą kartais trunka 
net 15 metų!

1995 m. Amerikoje išleidote ir an
trų savo eilėraščių knygų „Absonia“. 
Būdamas doktorantas rašėte poezi
jų?

Rašiau ir eilėraščius, ir dienoraš- 
čius-memuarus, kurie buvo spaus
dinti Čikagoje leidžiamame žurna
le „Metmenys“. Deja, (o gal laimei) 
„Absonia“ - paskutinė mano eilė
raščių knyga. Lietuvoje ji susilaukė 
keistų atgarsių. Iki dabar pamenu 
slapyvardžiu pasirašytą (nežinau, 
kas po juo slėpėsi) šios knygos re
cenziją „Šiaurės Atėnuose“. Du treč
daliai recenzijos buvo skirti mano 
asmeniui: anonimas rašė, kad aš 
esąs tėvynės išdavikas, nes pasili
kęs Amerikoje, kad mane kaip kokį 
sportininką nupirkę išeivijos lietu
viai, kad aš toks ir anoks ir kad man 
geriau nesirodyti Lietuvoje. Tik re
cenzijos pabaigoje buvo pateikta 
keletas neigiamų sakinių apie eilė
raščius. Ši recenzija įžeidė knygos 
leidėjus ir sujaudino išeivijos švie
suomenę, kuri domėjosi literatūra. 
Tuomet „Šiaurės Atėnai“ dar buvo 
gana įtakingas kultūrinis savaitraš
tis.

Dabar pakalbėkime apie Amerikų 
kaip šalį. Kokių jų pamatėte nuva
žiavęs?

Kaip ir dažnas ateivis, Ameriko
je patyriau kultūrinį šoką. Vaikystė
je Lenino anūkas, paskui Atgimimo 
laikų produktas patekau į visiškai 
kitokią multikultūrinę ir multietni- 
nę visuomenę, kalbančią skirtingais 
dialektais ir gyvenančią radikaliai 
skirtingus gyvenimus. Tačiau Ame
rikoje man patiko. Žavėjo didžiulės 
šalies laisvės pojūtis, anonimiškumo 
jausmas. Amerikoje pamėgau dide
lius miestus. Čia labai susižavėjau 
populiariąja kultūra. Šis susižavėji
mas išliko iki dabar.

Ar nebuvo sunku adaptuotis?
Iš pradžių buvo sunku. Jaučiau

si vienišas. Sunkiausia buvo pirmą 
pusmetį Čikagoje. Tačiau netrukus 
atsirado lietuvių kilmės žmonių, 
kurie man labai padėjo. Visada pri
simenu puikią Čikagoje gyvenančių 
Liulevičių šeimą, o ypač matemati
kos profesorių Arūną Liulevičių. Jei 
ne jo parama ir draugystė, Amerika 
tikrai būtų atrodžiusi visiškai kito
kia. Čikagoje sutikau ir savo buvusią 
žmoną.

Kas buvo sunkiausia?
Jau minėjau, kad iš sovietinės 

šalies atvykus gana sunku perprasti 
kitą kultūrą. Tad nuolat susiduri su 
tarpkultūrinio bendravimo sunku
mais. Aišku, kliudė ir materialiniai 
nepritekliai. Čikagoje stipendija 
buvo nedidelė ir reikėjo labai taupy
ti. Ten studijuojant teko dirbti įvai
rių darbų, pavyzdžiui, valyti ką tik 
pastatytus ir įrengtus viešbučius bei 
rūšiuoti atspaustus lapus spaustuvė
je. Gaudavau 5 dolerius per valan
dą. Jei padirbėdavai 12 valandų per 
dieną, išeidavo visai nebloga suma. 
Žinoma, tokiomis darbo dienomis 
studijoms laiko nelikdavo.

Atrodo, kad buvote išnaudojamas?
Visada turi pasirinkimą: arba 

būti išnaudojamam, arba gyven
ti nepritekliuje. Šalia manęs dirbo 
nemažai žmonių iš Lietuvos ir Len
kijos. Į Ameriką jie buvo atvykę ne 
studijuoti, bet laimės ieškoti ir užsi
dirbti, tad šis darbas jiems buvo ir 
laimės, ir išgyvenimo šaltinis. Buvo 
įdomu susidurti su visiškai skirtin
gais žmonėmis ir jų gyvenimo isto
rijomis.

Anksčiau minėjote tai, kas sužavėjo 
Amerikoje. O kas joje nepatiko?

Sunku pasakyti. Gyvenau gana 
uždaroje akademinėje aplinkoje, 
kuri man patiko. Puikios sąlygos 
studijoms. Vien Harvardo bibliote
kos ko vertos! Nepatiko amerikiečių 
abejingumas aplinkiniams. Jų šūkis: 
kiekvienam lemta kapanotis pačiam. 
Jei nemoki plaukti - nuskęsi. Nema
ža dalis šios šalies gyventojų nemato 
toliau savo kiemo. Kai kurie jų net 
nežino, kur yra Europa, o juo labiau 
Lietuva. Esu dėstęs Emersono kole
dže Bostone. Buvo studentų, neži
nančių, kas ir kur yra Rusija. Gal tai 
kaimas, esantis Collorado valstijoje? 
Pasitaikė visokių kuriozų.

Amerikoje Jūs bendravote ir su pro
fesoriumi Vytautu Kavolių?

Nukelta į 6 p.
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Taip, man teko tokia laimė bū
nant Čikagoje. Nusiunčiau savo 
straipsnį į „Metmenis“. Kavoliui 
straipsnis patiko ir jis pakvietė 
mane pas save į svečius visai Kalėdų 
savaitei. Su Kavolių ne tik kalbėjo
me intelektualinėmis temomis, bet 
ir žiūrėdavome vaizdo filmus. Pa
menu, kad Kavoliui labai patiko pa
prasta komedija „Rožinė pantera“, 
kurioje veiksmas sukasi apie nevy
kėlį inspektorių Clouseau. Mane 
labai nustebino, bet kartu sužavėjo 
tai, kad rimtam profesoriui įdomūs 
tokio lengvo žanro filmai. Kavolis 
aprodė nedidelį Carlisle'io miestelį, 
kuriame gyveno, ir Dickinsono ko
ledžą, kuriame dėstė. Buvo smagu 
bendrauti su visa jo šeima: žmona 
ir dviem sūnumis. Po to su Kavolių 
bendraudavome laiškais, susitikda
vome Čikagoje organizuojamose 
„Santaros-Šviesos“ konferencijose.

2000 metais grįžote į Lietuvą. Ar 
vėl nepatyrėte tam tikro šoko?

Ne. Net ir gyvendamas Ameri
koje, dažnokai sugrįždavau į Lietu
vą, nes reikėjo archyvinės medžia
gos disertacijai. Bet grįžus po gerų 
aštuonerių metų į Lietuvą daug kas 
atrodė kitaip. Čia atsirado daugybė 
darbų, vos ne kas savaitę kaip eks
pertas dalyvaudavau televizijos ir 
radijo laidose. Beprotiškas sūkurys 
įtraukė ir nepaleido. Atsirado naujų 
pažįstamų ir draugų.

Kokia pasirodė Lietuva po Ame
rikos? Juk Lietuva maža, čia sun
ku būti anonimiškam. Sakėte, kad

KONFERENCIJA

ak
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ai

Šiuolaikinės lietuvių migracijos ypatumai: 
pasaulio lietuvybės diskursai
■ Lietuvių išeivijos institutas š.m. 
balandžio 24 d. rengia konferenci
ją „Šiuolaikinės lietuvių migracijos 
ypatumai“. Konferencija vyks Kaune, 
Vytauto Didžiojo universitete.
Šiandieninė lietuvių emigracija - di
namiško ir įvairialypio modernio
sios tarptautinės migracijos proce
so dalis. Todėl šiuolaikiniai lietuvių 
migracijos ypatumai nėra nauji, jie 
įsišakniję istoriniuose santykiuo
se ir susiformavę sąveikaujant po
litiniams, demografiniams, socio- 
ekonominiams, geografiniams ir 
kultūriniams faktoriams. Iš to kyla 
migracijos reiškinio definavimo ir 
koncepcinės problemos, nes migra
cija paliečia ir Lietuvos, ir kitų, mi
grantus siunčiančių ar priimančių, 
valstybių visuomenes. Kaip lietuvių 
nacionaliniai naratyvai šiandien api
būdina migracijos kultūrą, istoriją, 
įstatymus? Kokia ji, lietuvių migra
cija, kokie jos ypatumai?

Amerikoje labai žavėjo anonimiš
kumo jausmas ir laisvės pojūtis.

Ilgainiui mažytė Lietuvos erdvė 
iš tikrųjų ima spausti ir dusinti. Pa
junti, koks tai mažas pasaulis. Visi 
viską apie tave žino ar bent nori ži
noti. Juokais galėtum sakyti, kad, 
panašiai kaip amerikiečiai, nemažai 
lietuvių nemato toliau savo nosies, 
jiems rūpi tik šmeižtai, apkalbos, 
gandai. Visa tai erzina, tačiau la
bai stengiantis galima mėginti šito 
išvengti. Visada yra galimybė pasi
traukti, išvažiuoti, pakeisti savo gy
venimo būdą ar net profesiją. Svei
ka į viską pasižiūrėti iš šalies.

O ką galėtumėte pasakyti apie Lie
tuvos akademinį pasaulį? Ar jis ski
riasi nuo tos Lietuvos, kurią ką tik 
apibūdinote?

Nelabai. Akademiniame gyvenų 
me pamatai, kad korupcija, apėmu
si Lietuvos politinę ar ekonominę 
sferas, čia pasireiškia dar ryškiau. 
Tiek apgaulės, melo, manipuliaci
jų, šmeižto kaip savo darbo vietoje 
niekur kitur nesu patyręs. Kartais 
susimąstai, kur esi: ar koncentra
cijos stovykloje, kurioje kovojama 
dėl išgyvenimo ir nebelieka jokio 
žmogiškumo, ar tragikomedijo
je, kurios įvaizdžiu gali būti kelios 
dėstytojos, besimušančios dėl vie
no kompiuterio, ar feministė, visa 
burna klykianti apie pilietinę visuo
menę, o abiem rankomis žeminan
ti savo bendradarbius ir tuos, kurie 
turi mažiau galios nei ji. Jei teisin
gai pamenu, Leonidas Donskis yra 
parašęs vieną straipsnį apie chamus
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ir chamizmą, o kitą apie menkystas. 
Pasaulį, su kuriuo susidūriau, gali
ma pavadinti chamų ir menkystų 
pasauliu. Šiame pasaulyje svarbūs 
tik asmeniniai interesai. Jame nėra 
vietos nei idealams, nei utopijoms, 
nei vaizduotei.

Pakalbėkime apie Jūsų tyrinėjimus. 
Studijavote kultūros istoriją, o da
bar jau tvirtai stovite sociologijos 
disciplinoje.

Taip. Visą mano gyvenimą lydė
jo įdomūs perėjimai, kartais šuo
liai. Iš pradžių studijavau literatūrą, 
paskui istoriją, dabar esu sociolo
gijos ir postmoderniai suvokiamų 
kultūros studijų lauke. Manau, kad 
kiekvienas sociologas turėtų būti 
bent šioks toks istorikas. Žvalgy
masis po skirtingas tyrinėjimų sfe
ras leidžia pamatyti dalykų, kurių 
nepastebi pasiduodamas griežtos 
ir dažnai schematizuotos vienos 
mokslo srities reikalavimams. Kaip 
ir gyvenime, taip ir moksle labai 
svarbu reflektuoti ne tik studijuo
jamą objektą, bet ir savo discipliną, 
metodus, kuriuos renkiesi, bei tai, 
kodėl juos renkiesi.

Prieš keletą metų išleidote knygą 
„Kūno žymės: seksualumas, iden
titetas, erdvė Lietuvos kultūroje“. 
Apie ką ji ir kokios sulaukėte reak
cijos į šią knygą?

Tai knyga, kalbanti apie tapaty
bės lūžius Lietuvos istorijoje ir da
bartyje. Čia analizuojami sudėtingi 
santykiai tarp kūno, lyties, seksua
lumo, tautos ir visuomenės. Daug 
dėmesio skiriama kūnui, kurį pri
žiūri ir seka nenuilstantys kultūri
nių normų agregatai. Knygai pavy
ko pasiekti nemažą skaitytojų būrį. 
Dar ir dabar girdžiu, kad universi
tetų studentai skaito vieną ar kitą 
mano knygos skyrių.

Netrukus išleisite naują knygą (gal
būt ji jau bus išėjusi, kai išspaus
dinsime šį pokalbį). Apie ką ši kny
ga?

Knyga vadinasi „Esė apie skir
tingus kūnus: kultūra, lytis, sek
sualumas“ (leidykla „Apostrofa“). 
Šioje knygoje dominuoja skirtingo 
asmens arba skirtingo kūno temati
ka. Čia rašau apie prostitutės, vyro, 
gėjaus, lesbietės, tradicinės moters, 
biseksualo, pagaliau Rolando Pakso 
kūną. Ką šie išvardyti kūnai mums 
reiškia, kaip jie susidoroja su vie
šosios sferos iššūkiais? Kokiomis 
fantazijomis jie gyvena? Kad ir kaip 
būtų keista, tyrinėtojas privalo at
rasti bent dalį savęs šiuose baugi
nančiuose kūnuose arba atrasti Kitą 
savyje. Antraip nebūtų verta šių 
kūnų analizuoti.

Kaip trumpai galėtumėte apibūdin
ti santykį tarp minėtų kūnų ir vie
šosios sferos?

Lietuvos viešojo diskurso ekono
mikoje šiems kūnams vietos beveik 
nėra. Apie juos nekalbama. O jei 
kalbama - jie gėdinami, mėginama 
juos izoliuoti, pašalinti iš mūsų aki
račio, paslėpti. Kodėl taip daroma? 
Viena iš priežasčių - valdžiai (kal
bu ne vien tik apie politinę valdžią, 
bet apie įvairiausias galios formas, 
pvz. kultūrinių normų priespaudą) 
patogu kurti vientisos visuomenės 
iliuziją, parodyti, kad bet koks nu
krypimas nuo normos yra bausti
nas, o svarbiausia - izoliuotinas.

Minėjote Rolando Pakso kūną. Ar 
kas nors sieja Pakso ir, pavyzdžiui, 
lesbietės kūnus?

Juos sieja normų kartojimo galia. 
Ir Paksas, ir lesbietė nori būti viešo
sios sferos dalyviai, todėl priversti 
persirenginėti: Paksas - preziden
tu, lesbietė - moterimi, atitinkančia 
tradicinės moters kriterijus (tokia 
moteris atsiduoda vyro valiai, yra 
nuo jo priklausoma, rūpinasi savo 
išvaizda tik dėl vyro ir pan.). Iš es
mės visi mes persirenginėjame tam, 
kad taptume efektyviais visuomenės 
nariais. Vieniems šis persirenginėji
mas yra sėkmingesnis, kitiems - ne 
itin gerai pavyksta persirengti mo
terimi, heteroseksualu, prezidentu 
ar dėstytoja. Straipsnyje, skirtame 
Paksui, ir kalbama apie tai, kaip at
statydintojo prezidento kūnas ir jo 
kūniškas elgesys išdavė jo politines 
bei pilietines nesėkmes.

Kokias dar temas gvildenate šioje 
knygoje?

Nemažai dėmesio skiriama sek
sualumo ir lyčių problematikai. 
Daug kam lyčių ir seksualumo temos 
atrodo trivialios. Bet jei įdėmiau 
pažvelgi į kultūros vidurius, pama
tai, kad egzistuojanti seksualinė ir 
lytinė tvarka yra įsigėrusi į daugybę 
institucijų bei socialinių ideologijų 
ir kad itin daug kultūrinės energi
jos skiriama seksualumui ir lyčiai 
disciplinuoti bei tvarkyti. Todėl 
analizuojant kultūrinį bei socialinį 
gyvenimą būtina atsižvelgti ir į ly
tinius bei seksualinius skirtumus ir 
reikšmes.

Savo knygose kartais naudojate 
netradicinį rašymo būdą, jungiate 
mokslinį stilių su refleksyviu eseis
tiniu.

Taip. Ir ši knyga nėra išimtis. 
Mano manymu, tyrinėtojas yra 
savo kultūros prieštaravimų vai
sius. Jo užduotis - ne neigti tuos 
prieštaravimus, bet atverti ir pateik
ti juos skaitytojui. Kartu analitikas 
privalo padėti plėtotis skirtingoms 
ir antagonistinėmis kultūrinėms 
formoms bei praktikoms. Šiuo 
požiūriu tyrinėtojas, kaip ir me
nininkas, privalo kurti vaizdinius, 
kurie būtų paveikūs.

Ačiū už pokalbį.
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LIETUVIAI SVETUR

Atkelta iš 1 p.
Jis mums pranešė, kad šeimininkė 
netrukus mus pasiims. Nusiramino
me ir susėdome laukti. „Šeimininkė“, 
smulkute ir nelabai išvaizdi moterė
le, atvyko po pusvalandžio, bet vos 
mus išvydusi bemat apsiniaukė ir 
ėmė kažką suomiškai murmėti, ges
tikuliuoti rankomis. Pasirodo, kad ji 
laukė vaikino ir merginos. O čia, še 
tau kad nori - dvi merginos. Juk aiš
ku, kad Jurgita turėtų būti vaikinas...

Bet pirmo nesusipratimo kartė
liui atslūgus, ji susodino mus į maši
ną ir pagaliau pajudėjome paskutinės 
stotelės link. Mašina riedėjo siaurais 
laukų keliukais, o „moterėlė“, nuo 
kurios malonės priklausė mūsų atei
nančių dviejų mėnesių likimas, ėmė 
pastebimai linksmėti. Ji mojo ranka 
į kairę ir į dešinę bei darkyta anglų 
kalba iškilmingai bėrė: „Čia mano 
laukai ir čia mano laukai, ir čia...“ O 
mūsų nuotaika pastebimai blogėjo. 
Aš net po truputį ėmiau gailėtis. Juk 
tų laukų nei galo, nei krašto nematy
ti. „O štai šitame lauke ryt pradėsite 
darbą“. Visiškai norisi verkti...

„O dabar vežu jus į „hotelį“, - ji 
taip ir pasakė - „hotelį“. Nors kiek 
širdis nurimo - nusiprausim, paval
gysim ir gulsim į šiltą, baltą, vaikys
te kvepiantį guolį, gal dar spėsiu šią
nakt ką gražaus susapnuoti, nes po 
darbo tooookiuose laukuose kažin ar 
kas gali besisapnuoti.

„Hotel"
„Čia mūsų namai“, - tarstelėjo šei
mininkė. Oho, gražus senovinis tri
jų aukštų namas! Puiku, vadinasi, 
ir mūsų „hotel“ bus puikus. Džiau
giuosi, kad nors gyvenimo sąlygos 
bus geros. O kai gerai gyveni, tai joks 
darbas nebaisus. Mašina įsuko į ap
leistą sodybą. Aplink obelys jau pa- 
miršusios, kad kažkada davė vaisių. 
Žolėje, kuri niekada nematė dalgio, 
linksmai čirškavo žiogai. Jokio pa
grindo nerimauti.

Tai, ką pamačiau prieš akis - sun
ku ir nupasakoti. Netašytų lentų ba
rakas, statytas prieš kokį šimtą kitą 
metų, nežinia, ar kada matęs dažus. 
Ta vėjų gairinama lūšna stovėjo ant 
nesvetingos Suomijos uolos viršū
nės. Nedideliais langais lūšna žvelgė 
į mus, o mes - į ją. „Štai jūsų „kote
lis“, - pažadino mane iš transo šei
mininkės balsas.

Tarsi norėdamas padidinti jau ir 
taip apgailėtiną jausmą, kažkas ša
lia lūšnos durų baltais dažais nu
piešė penkias žvaigždutes ir užrašė 
pavadinimą „Bieda“. Tai, ką mačiau 
savo akimis, ir buvo tikrų tikriausia 
bėda. Tolumoje - maža būdelė per
matomomis sienomis - WC. Penkių 
žvaigždučių „Biedoje“ - maži kam
bariukai, kuriuose prie sienų susta
tytos dviaukštės spyruoklinės lovos. 
Viduryje lūšnos - svetainė, prikimšta 
senų nutrintų baldų. Keletas išsėdė
tų sofų, stalas, sena buitinė technika. 
Gera vieta sandėliuoti šeimininkų 
šlamštą.

Baltųjų naktų vergovė
Kambariukus tvarkosi visi, kaip 

išmano, kad tik būtų kuo jaukiau. 
Kambaryje mes keturiese. Visi lie
tuviai ir visi iš to paties universite
to. Žodžiu, savi. Todėl draugiškai 
pasidaliname gultais. Man atiteko 
pirmojo spyruoklinės lovos aukšto 
guolis. Tai, kad iki mūsų čia ne vie
nas kentėjo, liudijo ant sienų palikti 
užrašai įvairiomis slavų kalbomis. 
Kalbos skirtingos, bet prasmė visur 
ta pati - šaukiamasi Dievo. Kraupu. 
Kažkelintą dieną neištvėriau, tuos 
užrašus paslėpiau po senais laikraš
čiais. Ir truputį palengvėjo.

Pirmasis rytas
Pirmąjį rytą nuotaika buvo prasta, 
nors saulė bandė šypsotis. Kaip ir 
buvo nurodyta vakar vakari) instruk
taže, turėjome rinktis prie lūšnos- 
barako 6 vai. ryto. Darbiniai rūbai, 
skarelėmis perrištos galvos, rankose 
- kibirai. Į nurodytą vietą renkasi ru
sai, latviai, ukrainiečiai, baltarusiai ir 
mes, saujelė lietuvių. Mus pasitikusi 
šeimininkė buvo itin pakilios nuotai
kos, žvali ir linksma. Išdalino mums 
numerius. Taip, taip - nuo šiol va- 
dinsimės numeriais, juk taip ir dar
bas sklandžiau eisis, ir be to - kur jai 
ten atsiminti mūsų visų keistus var
dus. Taigi tapau „number 13“.

Vienas iš puikiųjų žirnių laukų. Pasitaikė gera diena - lietus atsitraukė ir veidai palinksmėjo. 
Bet žmonės žirnius keturpėsčiomis rinko (žr. į draugo iš Rusijos kelnes).

O darbo sistema tokia: atvažiuoji 
į lauką, gauni šūsnį savo numeriukų, 
dėžę ir -pirmyn. Klumpi ant kelių ar 
stovėdamas, ar šliauždamas - tai jau 
priklausydavo nuo nuotaikos ir nuo 
oro sąlygų - ir pradedi darbą. O gal 
tiksliau - lenktynes. Juk nuo surink
tų dėžių kiekio priklauso tavo dienos 
užmokestis. Žodžiu, viskas tavo ran
kose - kiek surinksi, tiek turėsi.

Pirmą dieną kepino saulė, nuo 
kaitros svaigo galva, o žaliam lauke, 
po žaliais lapais ieškoti žalių žirnių 
nėra lengva.

Diena ėjo į pabaigą, darbas taip 
pat. Rodos, viskas praėjo sėkmin
gai, jeigu neskaičiuosime moralinio 
nuostolio. Šeimininkė, norėdama 
kuo greičiau praturtėti, papildomai 
samdė turkų šeimas. Jie ne tik nedir
bo, bet sėdėjo ant savo kibirų ir ganė 
save nedoras akeles į mus dirbančias. 
Bjauru, bet teko taikstytis.

Diena baigėsi, pririnkau keletą 
dėžių, kiek tai bus markėmis dar ne
žinau, bet. esu laiminga. Liko 59 die
nos.

Kūno streikas
Antrasis rytas buvo žiaurus ir negai
lestingas. Vėliau sužinojome, kad kiti 
ūkininkai savo „vergus“ apie tai infor
muodavo, net dokumentinius filmu

kus rodydavo, kaip reikia dirbti lau
kuose. Pasirodo, tai atskira filosofija, 
ir mes nebuvome su ja supažindinti. 
O aš savo kailiu pajutau pasekmes. 
Antrąjį rytą supratau, kad drėgna 
Suomijos saulė ant mano kūno nepa
liko sveikos vietos. Visa buvau vienas 
skaudulys. Nudegiau taip giliai, kad 
kiekvienas judesys buvo skausmin
gas. Bet juk laikas - pinigai, kėliausi 
ir ėjau. Žalia akyse, žalia laukuose.

Taip praėjo savaitė, antra. Žaizdos 
užgijo, o dėl maisto trūkumo į darbą 
nebėjome, skriste skridome. Rodos, 
tapau besvorė, sunku ir kibirą vilkti, 
ir save.

Dangaus ašaros
Trečios savaitės pradžioje gamta su
sivienijo su mumis. Dangus pratrū
ko verkti ir taip raudojo iki pat mano 
išvykimo dienos, nesuprasdamas, 
kad laistydamas žemę savo ašaro
mis skandino ir mus. Ir taip sunkus 
kibiras tapo dar sunkesnis, o gumi
niai batai suvis ėmė tyčiotis. Jau 6.30 
ryto guminiai suaugdavo su lauko 
purvu ir atsisakydavo pajudėti iš vie
tos. Reikėdavo sukaupti visas jėgas, 
kad pavyktų atsiplėšti nuo žemės. 
Šeimininkė iš suomės tapo ispane ir 
paklausta, kada gausime nuo lietaus 
saugančius lietpalčius vis kartodavo, 
maniana, t. y. rytoj. Tiesa, tas rytojus 
taip ir neišaušo.

Tokiomis sąlygomis žirniai dar 
geriau maskuodavosi. O darbo pa
dvigubėjo, žirnio ankštis turėjo būti 
ne tik idealaus ilgio, svorio ir spalvos, 
bet ir idealiai švari.

Stengėmės iš paskutiniųjų, nes 
kiekvienas bijojo tos baisiosios frazės 
„vapapeiva“ - „laisvadienis“. Čia mus 
taip bausdavo. Rodos, smagu, laisva 
diena, pailsėsi, bet kai visas barakas 
ištuštėja, o kiekviena praėjusi minutė 
primena apie prarastą markę... brrr. 
Nė vienas nenorėjo išgirsti savo nu
merio ir „vapa peiva“ kombinacijos. 
Ir šiaip geriau neišgirsti savo nume
rio, nes tai nieko gera nežadėjo.

Gestapo valanda
Kartą nubudęs mūsų šeimininkas 
nusprendė, kad šiandien gera diena. 
Kodėl gi jam neaplankius savo lau
kų ir savo „būrų“7. Tiesiog šiaip, kad 
baimės neprarastų. O kodėl įspūdžio 
nepagilinus ir nepasiėmus šautuvo? 
Kaip tarė, taip padarė. Medžiokli
nį šautuvą ant peties - ir pirmyn į 
laukus. Sunkiai nusakomas vaizdas 
iškyla prieš akis. Nežinau, kas daro 
didesnį įspūdį - ar šautuvas, ar tie 
siaubo kupini likimo brolių žvilgs
niai. Spėju išgirsti komandą „likti 
savo vietose“, t. y. prie savo dėžių. O 
tai reiškia, kad jei tavo dėžėje nežinia 
kokiomis aplinkybėmis atsirado „ne
standartinis“ žirnis, tai pats kaltas. 
Pykšt ir sudie. Pradžioje šeiminin
kas kruopščiai tikrina dėžes ir kažką 
šūkalioja. Ausis lyg užgula rūkas, jo 
balsas kažkoks keistas, baugus. Tik 
staiga aiškiai kaip niekad išgirstu

Nukelta į 8 p.
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Atkelta iš 7 p.
„number 13“. Nugara nubėga šiur
pas. Nušaus. „Tiū šot pyses, tiū smol 
pyses, tiū...“ - „Per trumpi žirniai, 
per maži žirniai, per... “ - šaukia šei
mininkas ir prieš akis išverčia mano 
dėžę žirnių. Neteksiu savo markių, 
bet gyvensiu. Ačiū Dievui.

Žemuogių takas
Kartais, kai turėdavome laisvą va
landėlę, keliaudavome į artimiausią 
miestelį. O kartais ir bėgte bėgdavo
me. Priklausydavo nuo to, ar kas nors 
paskelbdavo džiugią žinią: kaimelio 
parduotuvėje yra „šunų dešros“. Aiš
ku, ji buvo ne šunims, bet tokia pigi, 
kad net galėjome gabaliuką nusipirk
ti. Kai tik tokia žinia barake nuskam
bėdavo, visi pasileisdavo šešis kilo
metrus miestelio link. Kas bėgte, o 
kas dar spėdavo koki dviratį rasti.

Kur kas smagiau būdavo žings
niuoti neskubant. Nors kartais ke
pykloje nebelikdavo vakarykščių 
bandelių, kurios kainuodavo perpus 
mažiau nei šviežios. Ką padarysi - 
tokie rinkos dėsniai. Kas pirmesnis, 
tas gudresnis.

Nepaisant to, visi šešių kilometrų 
tako šlaitai buvo nusagstyti prisirpu-

ak
ira

či
ai

„Bieda“: nuotraukos krašte matyti skalbimo mašina. Jai vietos „Biedoj“ neužteko. Skalbiama būdavo lauke.

Baltųjų naktų vergovė
siomis žemuogėmis, o žemuogės juk 
irgi maistas.

Begalinė diena
Kai prasidėjo baltosios naktys, mums, 
jų nemačiusiems, prasidėjo laiko kri
zė. Bet padaugėjo ir pramogų. Grįžę 
po žirnių medžioklės susiruošdavo- 
me medžioti kito grobio - uogų ir 
grybų. O jų Suomijos miškuose ne
trūksta, kaip ir elnių ar kitų sunkias
vorių gyvūnų, saugančių Suomijos 
paveldą nuo peralkusių lietuvių.

Baltosios naktys ir mūsų šeimi
ninkams atnešė naujų galimybių. Jei
gu nesibaigia diena, vadinasi, ir dar
bas neturėtų baigtis.

Kartą buvo toks nutikimas, dau
geliui iš mūsų vo§ nesibaigęs labai 
liūdnai. Tą dieną dirbome jau švariai 
iššukuotame lauke, viskas ištrypta ir 
jau nušliaužiota skersai išilgai. Liū
dnais veidais traukėme namo - ne ką 
tepavyko uždirbti. Ir eilėje prie dušo, 
kuris buvo skirtas visiems 35 žmo
nėms (ir kur kasdien eilėje praleis
davome valandą), vyravo liūdnokos 

kalbos.
Bet pagaliau barake nutilo kalbos, 

nurimo svirpliai. Tik drąsiosios bla
kės vėl rinkosi į kraujo puotą. Tiesa, 
ne pas mus, o už sienos. Jos tą lietu
višką kraują nuo pat pradžios siurbia. 
Ir niekas negelbsti - nei miegas su 
drabužiais, nei purškalai. Jos links
minasi, ir tiek. Ir tas garsas, kai jos 
nuo lubų krinta, tik tak tik, primena 
laikrodžio rodykles skaičiuojančias 
nakties sekundes.

Tik staiga kažkieno šiurkštus bal
sas sudraskė raminančią tylą. „Hui 
iz slyping. Hui iz slypint? Vy nyd mo 
pyses. Get ap“ - „Kas miega, kas mie
ga? Mums reikia daugiau žirnių. Kel
kitės!“, - darkyta anglų kalba šaukė 
šeimininkas, belsdamas nuo kamba
rio prie kambario.

Nelabai galėjau patikėti tuo, ką 
girdžiu savo ausimis. Greičiausia 
kažkas negailestingai pajuokavo. 
Tik iš antro lovos aukšto besiritanti 
draugė grąžino mane į realybę. Atgal 
į lauką, nesvarbu, kad laikrodis jau 
rodo po vidurnakčio...

Už lango šviesu, ir šeimininkui 
reikia dar 200 kilogramų žirnių... Vėl 
tie patys murzini rūbai, sunkūs batai 
ir žemėtas kibiras. Nuvežė mus į tą 
patį nušliaužiotą lauką, kai kuriuos 
iš mūsų isterija ištiko tą pačią minu
tę, kitus vėliau. Tuomet po tą lauką 
vaikščiojome keletą valandų, kibi
ruose skimbčiojo į dugną atsimušan
čios kelios žirnių ankštys. Vieni sėdė
jo ant kibirų, kiti verkė, treti tylėdami 
atkakliai kilojo žirnių lapus...

Taip ir nesužinojau, ar tą nak
tį mes surinkome tuos 200 kilogra
mų...

Ukrainiečių„vapa peiva"
Visada kaip didžiausios šventės lauk
davome kelionės į naują lauką. Čia 
atsiverdavo naujos galimybės. Švie
žutėlės didelės žirnių ankštys džiu
gino akį ir pildė mūsų sąskaitas šei
mininkų banke. Todėl kiekvienas 
stengėsi niekuo neprasikalsti, kad tik 
iš jo nebūtų atimta galimybė tą sąs
kaitą papildyti.

Tą dieną, kaip dažniausiai ir nu
tikdavo, mes darbavomės sename 
lauke. Aplink - tik nutrypti žirnių 
viržiai.

Visų nuostabai ukrainiečių būre
lis nustojo sukti ratus ir susėdo lauko 
gale. Šeimininkė paragino juos liau
tis ją provokavus, bet jie tapo neleis
tinai drąsūs. Žinoma, šeimininkė ne 
geležinė, netrukus ukrainiečių pusėn 
nuskriejo aiškus ir griežtas „vapapei
va“. Visiems. Aišku, mes džiūgavome. 
Kuo mažiau darbininkų, tuo daugiau 
laisvų žirnių. Kuo daugiau žirnių, 
tuo daugiau markių. O jie patys kalti, 
savanoriškai neis į naują lauką.

Taigi rytas išaušo pakylėtas, nau
jas laukas ir pastebimai mažiau kon
kurentų. Iki naujojo lauko - keliolika 
kilometrų. Kaip visuomet važiuoja
me tvankiame autobusiuke be langų. 
Tamsu, vietos mažoka, trinamės ne 
tik kibirais, kvėpuojame per keletą 
savaičių ant grindų susikaupusiomis 
dulkėmis, bet kelionė neprailgsta. 
Juk šiandien ypatingos sėkmės die
na. Vos pravėrę duris skubame prie 
savo svajonių lauko. Dėžės pilnėja, 
nuotaika net vakarui atėjus tokia pat 
pakylėta.

Bet lauke kaip blogas prana
šas pasirodo šeimininkas. Išdidžiu 
žingsniu lyg gandras nužirglioja prie 
mūsų dėžių kalno. Grakščiu judesiu 
perlaužia vieną ankštį, kitą ir iškil
mingai praneša: žirniai netinka par
duoti. Rado kirminą. Baigta.

Neatsimenu, kaip susėdome į au
tobusiuką, kaip važiavome tuos ke
liolika kilometrų. Pamenu tik tą vaiz
dą, kaip iš dėžių pilami žirniai - visas 
dienos prakaitas, vargas ir džiaugs
mas kartu. Į realybę grąžino tik pail
sėję ukrainiečių veidai, pasitinkantys 

3 mus pievutėje prie barako...
S cs| Kam skambina varpai?
.5 Ne kiekvienas ištverdavo išbandymą 
S darbu. Vieni pratrūkdavo anksčiau, 
C
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LIETUVIAI SVETUR

Atkelta iš 8 p.

kiti vėliau. Ir silpnumas pasireikšda
vo įvairiomis formomis. Vieni balsu 
raudodavo, kiti be priežasties kvato
davo.

Kartą oras buvo itin bjaurus. Lijo, 
žaibavo ir griaudėjo. Geriausia išeitis 
buvo ignoruoti stichiją ir dirbti to
liau. Juo labiau, kad esu girdėjusi, jog 
siaučiant tokiam orui geriau neda
ryti staigių judesių, neva taip galima 
pritraukti žaibą.

Bet mano draugė nepaisė šios tai
syklės. Staiga metusi kibirą graudžiai 
pravirko. Ir ėmė mūsų maldauti, jog 
mes prisiektume, jeigu dangus jos 
nepasigailėtų ir ją vietoje nutrenktų, 
kad mes jokiu būdu jos nepaliktume 
Suomijoje. Šioje vietovėje be pavadi
nimo. Kad susuktume į drobę ir kaip 
nors parvežtume į Lietuvą...

Dažniausia nervų silpnumas pa
sireikšdavo ne tokiais graudžiais bū
dais. Bet kur kas aršesniais. Būdavo, 
kad tarpusavyje žiauriai susibarda
vome, ir tada katalikiško universi
teto studentai pamiršę artimo mei
lę puldavo aiškintis santykių, kodėl 
vienas suvalgė daugiau duonos, kitas 
daugiau dešros, trečias - vakarykščio 
daržovių kratinio...

Bet užvis gražiausias buvo vie
nas nutikimas, palietęs visus mūsų 
kambario gyventojus ir labai aiškiai 
privertęs pagalvoti, ar tik darbas 
Suomijoje ir begalinis noras uždirb
ti kelis pinigėlius neprivers ko nors 
iš mūsų kelionės baigti institucijoje, 
kur, sako, net durys be rankenų. Is
torija prasidėjo tos dienos ryte. Lau
kuose vėl dėl eilinės smulkmenos 
susibarė mūsų kambario gyventojas 
ir viena mūsų kaimynė - ta, kurios 
kraują mėgo blakės. Žinoma, užuot 
bandę taikyti konfliktuojančias šalis, 
į barnį įsivėlėme visi. Tuomet vaiki
nas ryžtingai nutilo, sučiaupė lūpas 
ir tik neaiškiai burbtelėjo, kad vakare 
atsiimsime. Konfliktas baigėsi, diena 
pralėkė, atėjo nieko bloga nežadantis 
vakaras. Sumigo barako gyventojai, 
sumigo svirpliai.

Staiga barako miegą sudrebi
no galingi varpo dūžiai. Daugelis iš 
mūsų keletą pirmų akimirkų negalė
jo suprasti, kur esą - ar gimto kaimo 
varpas kviečia sekmadieninių Mišių, 
ar kam kitam skambina varpai. Bet 
kai miego apžavai išsisklaidė, paaiš
kėjo, kad tai, deja, ne gimtasis kai
mas ir ne Mišioms kviečia tie dūžiai. 
Tai tik viso labo mūsų kambario kai
myno ištesėtas pažadas „atsiimsite“. 
Žvilgsnis sustingęs, veidas be gyvy
bės, vienoje rankoje puodas, kito
je - šaukštas. Ir ritmingi dūžiai dan... 
dan... dan... Bandėm mes jį kalbinti, 
bandėm raminti, bandėm ir atsipra
šyti... Nusiramino jis tik gerokai po 
vidurnakčio. Tuomet ir supratom, 
kad varpai skambina kiekvienam iš 
mūsų...

Laisvadieniai
Daugiau kaip mėnesį jų turėjau tris. 
Du teisėti - tuomet, kai šeimininkai 

neturėjo užsakymo, ir vienas privers
tinis, kai mane ištiko baisi alergija. 
Pasirodo, kad žirniai simbiotiškai su
gyvena su kažkokiom keistom žolėm, 
kurios man buvo anaiptol nedraugiš
kos. Prisilietimai prie jų kainavo išti
nusias rankas ir kojas. Kažkas manęs 
pasigailėjo ir sugirdė antialerginių 
vaistų. Dėl jų visą parą šis pasaulis 
neegzistavo. Kai nubudau, rankos ir 
kojos buvo savo vietoje, todėl nebeli
ko priežasčių tinginiauti.

Kitos dvi laisvos dienos buvo kur 
kas smagesnės. Mes bandėme keliau
ti. Žinoma, autostopu, nes keliau
ti kitokiais būdais - prabanga. Pir
mą kartą nukeliavom į Turku. Buvo 
daug visokių gražių dalykų, bet man 
labiausiai įsiminė tas restoranas, ku
riame kartą užmokėjęs gali visą dieną 
smaguriauti. Aišku, savo poreikiais 
mes, švelniai tariant, nustebinome 
restorano darbuotojus. Ir nors dar 
ilgai skrandžio skausmaš priminė tą 
viešnagę, buvome laimingos.

Kitą laisvadienį mes galutinai įsi
drąsinome ir nusprendėme pasiekti 
Helsinkį. Aišku, mintis buvo gal kiek 
per drąsi. Ypač po to, kai mums pa
aiškino, kad Suomijoje taip keliauja 
tik laisvo elgesio merginos. Tuomet 
ir supratome, kodėl per pirmąją ke
lionę dažnai sulaukdavome nepado
rių gestų, ir, ačiū Dievui, nesupranta
mų suomiškų replikų.

Bet mus kaip visada lydėjo sėkmė, 
pirmyn pavežėjo amerikietė, o atga
lios - jauna suomių šeima. Helsin
kyje įsigudrinome ne tik pasidairyti 
į žymiausius lankytinus objektus, bet 
ir pasibelsti į Lietuvos ambasados 
duris. Pasirodo, kad čia dirbo tikras 
mano draugės dėdė. Jis vaišino arba
ta, sausainiais ir maloniais ausiai pa
žadais, neva, jei tas šeimininkas dar 
kada pasirodys su šautuvu, tai jie bū
tinai ką nors darysią. Mums tik reiks 
paskambinti. Bet kaip mes paskam- 
binsim - juk toj kaimo glūdumoj nei 
taksofono, nei mobiliojo ryšio.

Suomiųjūra
Kartą dirbom tik pusdienį, taigi su
galvojau sau neregėtą pramogą. Ke
liausiu prie jūros. Žinau, kad ji Suo
mijoj kažkokia kitokia nei Lietuvoje. 
Bet jeigu ten nebus gelsvo smėlio ir 
ramaus bangų ošimo, tai gal pasitiks 
airiškas peizažas - uolėtos pakrantės 
ir šėlstanti jūra arba daniškas vari
antas - akmenukai ir jūra, labiau 
primenanti ežerą. Bet vis vien jūra. 
Tokių vaizdinių maitinama, pati 
viena žingsniavau nurodyta krypti
mi. Septyni kilometrai - ne juokas, 
bet svajonė panardinti kojas į jūros 
vandenį - didesnė už baimę pavarg
ti. Kai pušų properšose pradėjo ro
dytis vilos, supratau, kad jūra ne už 
kalnų. Reikia tik įsivaizduoti, koks 
buvo mano nusivylimas, kai keliu
kas, kuriuo ėjau, baigėsi „stop“ juosta 
su užrašu „private zone“. O už jos - 
meldais apaugęs, dumblėtas krantas. 
Prieš akis pelkė ir septyni kilometrai 
nevilties kelio atgal į baraką.

Skonio terapija
Bet ne visuomet mums taip nesisekė. 
Būdavo ir džiaugsmingų akimirkų. 
Pavyzdžiui, tuomet, kai sužinojome, 
kad be žaliųjų draugų mums dar teks 
rinkti braškes. Aš didžiai nudžiugau. 
Juk ne nusikaltimas vieną kitą sal
džią raudonskruostę įsimesti į bur
ną. Kas, kad neplauta, bet - saldi. O 
čia gyvenimas kurį laiką jau anaip
tol nebuvo saldus. Gaila, kad tik tas 
saldumas tęsėsi vos savaitę, nes krito 
braškių supirkimo kainos, ir jas pa
likome tiesiog pūti laukuose. Gaila, 
kad tas laukas buvo pernelyg toli 
nuo mūsų barako.

Didi diena
Praėjo lygiai mėnuo nuo tos dienos, 
kai pradėjome savo įspūdingą sava
norišką vergystę. Tas mėnuo buvo 
kupinas visko - kepinančios sau
lės, šalto lietaus, darbo šiltnamiuose 
(beje, tas darbas buvo man pats mie
liausias - ten mes lankstydavome 
dėžutes žirniams), dėžių svarstymo 
milžiniškame šaldytuve (čia paeiliui 
dirbdavome visi, kad nebūtų jokios 
korupcijos - vieni sverdavo dėžes, 
kiti užrašydavo jų svorį, o nuo to 
priklausė ir markių kiekis), atradi
mų ir nusivylimų. Daugiau liūdesio 
nei džiaugsmo.

Bet ta diena turėjo būti ypatinga. 
Už visas šias patirtis šeimininkai tu
rėjo su mumis atsiskaityti. Visi išsiri
kiavome prie triaukščio prabangaus 
namo durų. Įleisdavo po vieną. Taip 
aiškiau. Duoda pinigėlius, pasira
šai, ir - laisvas iki kito mėnesio pa

Liūtą Mockūną prisimenant
Regimantas Adomaitis

U Atsisveikinom su Liūtu. Kiekviena diena, nugyventa bėjo, vis akivaiz
džiau išryškina atsiradusią tuštumą, netektis užgriūna priekaištu dėl nesu
gebėjimo įvertinti tada, kai turime.

Niekada nebuvau Liūto bendražygis, artimu draugu irgi nedrįsčiau va
dintis - buvau tik vienas iš gausaus būrio jo pažįstamų, tačiau bendravi
mo su juo akimirkos, išsibarsčiusios daugiau kaip 30 metų laike, atmin
ty iškyla išskirtinėmis oazėmis kaip tolerancijos, bendravimo kultūros ir 
apskritai - dvasinės kultūros pamokos. Ne, tai nebuvo pamokos - jokiu 
būdu. Liūtui buvo svetimas bet koks mokymas, moralizavimas, savo nuo
monės piršimas. Jo „aš“ niekada neišeidavo į avansceną, likdavo temos 
ar diskutuojamo dalyko užkulisy. Geriausias pavyzdys - „Pavargęs hero
jus“. Šiandien, kai tokia gausa memuarinės dokumentikos, kurioje dažnai 
dominuoja perdėm subjektyvus, neretai pagražintas ar laiko deformuotas 
požiūris, Liūto sąžiningumas yra tiesiog stulbinamas, netgi šokiruojamas. 
Jokios teisuoliškos pozos, jokių pretenzijų į tiesos monopolį - tik faktai, 
liudijimai, dokumentai. Liūto tarsi nė nebūtų.

Pagalvoji: šiandien trūksta panašios vidinės kultūros. Ypač stebint 
mūsų tautos išrinktųjų nesantaiką, iškerojusią taip, kad interpretacijų ir 
ambicijų chaose negali atsekt tiesos. O Liūtas buvo be melo, be perdėtų 
ambicijų, be savęs sureikšminimo, be vaidybos, „be pykčio“ (puikus pa
vyzdys Leonido Donskio televizijos laidai) - tikras mūsų laikų herojus, ne
pretenduojantis į jokį heroizmą, kartais staiga nusijuokiantis savo skardžiu 
juoku arba „atsijungiantis“ ir iškeliaujantis į savo pasaulį, kai jam tapdavo 
nebeįdomu - tyliai gyvenantis tarp mūsų ir be jokio riksmo rodantis inte
lektualinio ir dvasinio tobulėjimo kelią.

Mums, mažai tautai, galvojančiai apie savo kultūrą ir išlikimą, Liūto 
pamokos nepamokos dar ilgai bus gyvos ir aktualios.

akiračiai

baigos. Tik išėjusiųjų veidai nelabai 
švietė džiugesiu, ir mane pirmą kar
tą apėmė negera nuojauta. Ji netru
kus pasitvirtino su kaupu. Tie keli 
popierėliai mane taip nuliūdino, kad 
negalėjau sulaikyti ašarų. Šeiminin
kė buvo didžiai nustebusi, juk man, 
merginai iš tokios valstybės tai tikrai 
dideli pinigai. Galiausiai, matydama, 
kad manimi taip lengvai neatsikra
tys, atkirto, jog jei nepatinka, galiu 
drožti, iš kur atvykusi, nes mano 
vietos jau laukia dešimtys. Būčiau 
mielai drožusi, tik, deja, mėnesio 
uždarbio neužteko bilietui atgal. Tik 
dabar atsipirko darbo viza ir kelionė 
į priekį. Dužo svajonės ir tikėjimas 
žmonėmis.

Paskutinis lašas
Paskutinės dvi savaitės buvo ilgos ir 
liūdnos. Tapo aišku - bandymas gy
venti geriau nepavyko. Ir žemės ūkio 
darbai - ne man. Šeimininkė mums 
nuolat kartojo, kad ištekėti už ūki
ninko ir valdyti ūkį buvo jos gyveni
mo svajonė, kuri išsipildė su kaupu. 
Deja, ne man.

Kelionė namo nebuvo tokia paky
lėta ir didinga, kaip tikėjausi. Džiau
giausi, kad vergovė baigėsi, kad ne
bereikės mirkti lietuje, lūkuriuoti 
eilėse prie dušo ar WC.

Grįžtu tuščiomis rankomis tuo 
pačiu keltu, kuriame linksminasi 
suomiai su estais. Tik šį kartą viskas 
daug paprasčiau. Sėdžiu ant kelto 
grindų, klausausi juokingos suomių 
kalbos, o mintys - kažkur toli. Ir aš 
nebandau jų pavyti.
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PROBLEMA

Pokalbis su Konstitucinio Teismo pirmininku
E. Kuriu apie nepartinių teisę dalyvauti savivaldos 
rinkimuose bei dvigubos pilietybės apribojimus
Konstitucinis Teismas pastaruoju metu priėmė sprendimų, kurie visuomenėje sukėlė gyvų diskusijų. Tai sprendimai dėl pilietybės ir dėl 
nepartinių dalyvavimo savivaldybių tarybų rinkimuose. Šia tema Lietuvos radijo laidoje „Forumas“ diskutavo Konstitucinio Teismo 
pirmininkas Egidijus Kūris. Pateikiame dalį diskusijos.

ak
ira

či
ai

Laidos klausytojos klausimas: Kitais 
metais Seimo rinkimai. Ar prieš kitus 
savivaldybių tarybų rinkimus nau
jasis Seimas išspręs mero tiesioginių 
rinkimų klausimų? Suprantu, kad 
tam reikia Konstitucijos pataisų. Ar 
bus teisinės sųlygos visuomeninėms 
organizacijoms, profesinėms sąjun
goms kelti savo kandidatus į rajonų 
tarybas?

Egidijus Kūris: Pagal Konstitu
ciją savivaldybės tarybos formuoja 
savo vykdomuosius organus, taigi jų 
tiesiogiai rinkti negalima. Jeigu nori
ma vykdomuosius organus rinkti tie
siogiai, tą nuostatą reikėtų keisti. Bet 
meras - ne vykdomasis organas. Įsta
tymų leidėjas nustatė, kad meras yra 
savivaldybės tarybos pirmininkas, o 
vykdomasis organas yra administra
torius. Nemanau, kad mūsų sistema 
yra visiškai logiška; čia kažkas pasta
tyta nuo kojų ant galvos. Jeigu meras 
būtų vykdomasis organas, savotiškas 
miesto ar rajono ministras pirminin
kas, tiesą sakant, tokia sistema būtų 
suprantama. Bet tam reikėtų keisti 
Konstituciją, nustatant, kad tą žmogų, 
kuris reprezentuoja visą savivaldybę, 
gyventojai renka tiesiogiai. Bet tai su
dėtingas dalykas, nes reikėtų nustaty
ti, kokie santykiai yra tarp tarybos ir 
tiesiogiai išrinkto mero. O šiandien 
yra įtvirtintas toks modelis, kad meras 
yra tarybos pirmininkas, taigi supran
tama, kad pati taryba jį ir išsirenka.

Dėl visuomeninių organizacijų. 
Neseniai priimtame Konstitucinio 
Teismo nutarime nėra pasakyta, kad 
visuomeninės organizacijos būtinai 
turi turėti teisę kelti kandidatus. Sa
vivaldybių tarybų rinkimų sistemos 
Konstitucija tiesiogiai nenustato, ji tai 
palieka nustatyti Seimui, aišku, paisant 
įvairių Konstitucijos nuostatų. Bet Sei
mas čia turi plačią nuožiūros laisvę. Jis 
pasirinko proporcinę sistemą, ir ji sa
vaime nėra konstituciškai ydinga, tik 
buvo palikta tam tikra spraga. Mūsų 
Konstitucijos nuostatos yra tokios, 
kad gyventojai, rinkdami gyventojus 
į savivaldybių tarybas, nebūtinai turi 
jungtis į partijas; tam, kad tvarkytų 
savo bendruomenės reikalus, pavyz
džiui, apželdinimo, gatvių apšvietimo, 
jiems nėra būtina įsijungti į partijas. 
Tai gali būti ir kitokie susivienijimai. 
Bet tai nebūtinai turi būti bet kokios 
visuomeninės organizacijos, pavyz
džiui, bitininkų draugijos... Įstatymų 
leidėjas gali numatyti kriterijus, ku
riuos tokie susivienijimai turi atitikti.

V. Savukynas: O kaip bus kitais me
tais per savivaldybių tarybų rinki
mus?

Egidijus Kūris: Negaliu atsakyti. 
Seimas turės koreguoti teisinį regulia
vimą, tačiau aš negaliu rekomenduoti, 
ką jis turi nustatyti. Žinoma, tos įsta
tymo pataisos taip pat gali būti kons
titucinės kontrolės objektas.

Klausytojo klausimas: Ar nereikėtų 
peržiūrėti įstatymų bazę, kad iš Pre
zidento pareigų pašalinti arba teisti 
asmenys nepatektų į savivaldybes? 
Ir dar. Mūsų teisminė sistema skati
na nusikaltimus, todėl ar nereikėtų 
griežtesnių prevencinių priemonių?

Egidijus Kūris: Įstatymų leidėjas 
čia neturi tokios didelės laisvės. Kons
titucijos 56 straipsnio 2 dalyje, be kita 
ko, nustatyta, kad Seimo nariais negali 
būti renkami asmenys, nebaigę atlikti 
bausmės pagal teismo paskirtą nuos
prendį. Taigi jeigu asmuo yra atlikęs 
bausmę, pati Konstitucija jam leidžia 
kandidatuoti. Taigi tektų peržiūrėti ne 
įstatymus, o pačią Konstituciją; tai su
dėtingas procesas.

Ar įstatymai ne per švelnūs? Vaka
rų teisinė civilizacija pripažįsta pro
porcingumo principą. Mūsų Kons
titucijoje jis taip pat įtvirtintas, nors 
nėra pažodžiui įrašytas. Šis principas 
reikalauja, kad kriminalinės bausmės, 
administracinės, drausminės ir kitos 
nuobaudos būtų proporcingos pada
rytam pažeidimui. Negalima už men
ką prasižengimą asmens bausti per
nelyg griežtai. Manau, kad klausimas, 
kurį kelia klausytojas, labai susijęs su 
teisės taikymo praktika: ar visuomet 
įsigilinama į tai, kiek tam tikras asmuo 
yra pavojingas, ar numanoma, kad jis 
ateityje gali daryti nusikaltimus, ar vi
suomet yra adekvačiai reaguojama... 
Tai sudėtinga, kompleksinė, nelen
gvai sprendžiama problema.

Virgis Savukynas: Sugrįžkime prie 
vieno iš paskutinių nutarimų. Ribo
jama nepartinių piliečių teisė kan
didatuoti į savivaldybių tarybas. Ši 
įstatymo nuostata prieštarauja Kons
titucijai.

Egidijus Kūris: Konstitucijai 
prieštarauja įstatymo spraga, o ne tai, 
kas įstatyme tiesiogiai įrašyta, t. y. ne 
proporcinė rinkimų sistema. Kitaip 
sakant, Konstitucijai prieštarauja tai, 
kad įstatyme kai ko trūksta.

V. Savukynas: Ar tai reiškia, kad įvy
ko antikonstituciniai rinkimai? Tame 
nutarime konstatuota, kad savivaldos 
rinkimai nebus atšaukiami.

Egidijus Kūris: Pasakysiu kai ką, 
kas neparašyta tame nutarime. Įsi
vaizduokite situaciją, jog Konstituci
nis Teismas nutarė, kad kai kuriose 
savivaldybėse, gal net visoje Lietuvoje 

rinkimai turėtų būti nukelti. Ar nebū
tų padaryta jokios žalos, pavyzdžiui, 
kandidatų lūkesčiams? Būtų.

Bet ne tik tai. Tarkime, Seimas 
per keletą mėnesių priima įstatymą, 
kuriame numato galimybę nepar
tiniams susivienijimams dalyvauti 
rinkimuose. Aišku, tas įstatymas turi 
nustatyti tam tikrus apribojimus, kri
terijus, kuriuos tokie susivienijimai 
turi atitikti, kad ne kiekviena trijulė, 
susirinkusi šeštadienį vakare, galėtų 
pasiskelbti grupe, dalyvaujančia rin
kimuose. Aišku, šiek tiek šaržuoju. 

‘Bet eikime toliau. Žmonės, kuriems 
tie apribojimai buvo pritaikyti, krei
piasi į Vyriausiąjį administracinį teis
mą, ginčydami Vyriausiosios rinkimų 
komisijos sprendimą neregistruoti jų 
kandidatais rinkimuose. Vyriausiasis 
administracinis teismas vėl kreipia
si į Konstitucinį Teismą ir vėl ginčija 
šitą rinkimų įstatymą. Dabar įsivaiz
duokime, kad Konstitucinis Teismas 
vėl nustato, jog buvo pažeista Kons
titucija... Tai gali pasikartoti ir antrą, 
ir trečią kartą... Paklauskime: ar ne
bus pažeista konstitucinė tvarka dėl 
to, kad tuo metu savivaldybes valdys 
tos tarybos, kurių mandatas jau seniai 
pasibaigęs?!

Konstitucinis Teismas šioje byloje 
turėjo rinktis vieną iš dviejų dalykų, 
kurie abu nėra geri. Kritikuoti - len
gva, nelengva pateikti geresnį raciona
lų pasiūlymą. Mes jautėme atsakomy
bę už procesus valstybėje, svarstėme 
visokius variantus ir pasirinkome tą, 
kuris padarys mažiausia žalos.

V. Savukynas: Pakalbėkime apie apri
botų galimybę turėti dvigubų piliety
bę. Kritikai sako, jog taip emigrantai 
atkertami nuo Lietuvos kamieno. Ar 
čia nėra padaryta tam tikra žala?

Egidijus Kūris: Kritikai sako, kad 
nežino, kas yra Lietuvos pilietinė 
tauta... Pamiršo, ką Europa žino nuo 
XVIII a. pabaigos, apie ką rašė M. 
Rbmeris. Pamirštama ir tai, kad Kons
titucinis Teismas anaiptol ne šitame 
nutarime pirmąkart pavartojo sąvoką 
„pilietinė tauta“. Ši sąvoka gerai žino
ma Lietuvos konstitucinėje teisėje.

Toje byloje tirtas Pilietybės įsta
tymas buvo ydingas. Konstitucijoje 
įtvirtintas, 12 straipsnyje juodu ant 
balto įrašytas principas, kurį ne Kons
titucinis Teismas sugalvojo: Lietuvos 
pilietis negali tuo pat metu būti ir 
kitos valstybės pilietis. Kartu numa
tyta viena nedidelė išimtis: „išskyrus 
įstatymo numatytus atskirus atvejus“. 
Kai kas bando įrodyti, kad tų atskirų 
atvejų gali būti daug - tiek daug, kad 
jie paneigtų pačią taisyklę. Pateiksiu 

palyginimą, kuris jau ne kartą buvo 
pateiktas. Degant raudonai šviesofo
ro šviesai važiuoti negalima, išskyrus 
atskirus atvejus - tai leidžiama ugnia
gesių, greitosios pagalbos, policijos 
mašinoms. Žinoma, miestas nėra 
pilnas ugniagesių ir policijos, jie visą 
laiką nelaksto per raudoną šviesą. Tai 
yra išimtis. Bet jeigu tų atskirų atvejų 
galėtų būti tiek daug, kad ir aš, ir jūs, 
ir tie kritikai galėtume kada užsinorė
ję važiuoti per raudoną šviesą... Išim
tis paneigtų taisyklę.

Virgis Savukynas: Daug Lietuvos gy
ventojų emigravo, jų vaikai gimė Is
panijoje, Amerikoje ir jiems nebegali
ma gauti pilietybės. Jie yra atskirti...

Egidijus Kūris: Lietuvos piliečių 
vaikai, kad ir kur jie būtų gimę, yra 
Lietuvos piliečiai. Iš piliečių gimsta 
piliečiai. Aš neteiksiu įstatymų leidė
jui rekomendacijų, kaip galima spręs
ti kai kurias problemas, bet galiu pa
sakyti, kad dėl užsienyje gimstančių 
vaikų, kurie gimimu įgyja dar ir kitos 
valstybės pilietybę, įmanomas tam ti
kras teisinis sprendimas.

Kitas reikalas - žmonės, kurie iš
vyko iš Lietuvos ir gyvena užsienyje. 
Jie įgyvendino savo konstitucinę teisę 
pasirinkti gyvenamąją vietą. Kliudyti 
piliečiui išvykti iš Lietuvos arba grįžti 
į Lietuvą draudžiama. Vien dėl to, kad 
išvyko, niekas nepraranda pilietybės, 
lygiai taip pat neprivalo priimti kitos 
valstybės pilietybės. O dėl tų, kurie iš
vyko anksčiau, nors įstatymas ir buvo 
ydingas, pagal tą Konstitucinio Teis
mo nutarimą tie, kurie jau buvo įgiję 
antrą pilietybę, turimos Lietuvos pi
lietybės nepraranda.

V. Savukynas: Tačiau įsivaizduokim 
konkrečių situacijų. Lietuvių vaikai 
užauga Ispanijoje arba Amerikoje, 
pasirenka tų šalių pilietybę ir negali 
turėti dar ir Lietuvos pilietybės. Tuo
met nutrūksta ryšys su valstybe...

Egidijus Kūris: Žmogui dažnai 
tenka apsispręsti. Jeigu žmogus nori 
būti Lietuvos pilietis, yra būdas juo 
tapti. Nutarime užsiminta ir apie len
gvesnius būdus prarastą pilietybę su
sigrąžinti - įstatymų leidėjas gali nu
statyti tam tikrą lengvesnę tvarką. Bet 
noriu pabrėžti: ne Konstitucinis Teis
mas sugalvojo viengubos pilietybės 
principą. Jis tik priminė, kas yra įtvir
tinta Konstitucijoje, ir konstatavo, kad 
Konstitucijos buvo ilgai nesilaikoma.

V. Savukynas: Norėčiau pakalbė
ti platesniu kontekstu. Štai, sakyki
me, Armėnija, kuri turi didžiulę di
asporų, priėmė įstatymų, leidžiantį
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IDĖJOS

Išsivaduojant iš nematomų gniaužtų Dainius Genys

■ P. S. Įspėjimas! Šių eilučių autorius skaitytojų nori 
įspėti iš anksto, kad šis straipsnis tendencingas! Ne, 
jis nenupirktas, tačiau subjektyvus ir tendencingas. 
Norų būti subjektyviam paskatino šilti jausmai sa
vam miestui ir pareiga kalbėti apie tai kų nori, o ne 
dėl to, kad reikia.
Kažkada Virginia Woolf, paprašyta paskaityti pra
nešimą apie moteris ir literatūrą, parašė puikų esė 
„Savas kambarys“, kuri žinoma kaip vienas pirmųjų 
feministinę potekstę turinčių veikalų. Šiame tekste- 
lyje autorė prieina labai netikėtą išvadą ir teigia, kad 
ilgus šimtmečius moterys nesugebėjo parašyti gerų 
romanų dėl to, jog visą tą laiką turėjo konkuruoti 
su nepriteklium ir pirmiausia įveikti egzistencinius 
klausimus. Labiau joms reikštis neleido pyktis, kurį 
jos jautė dėl visų moteriškos giminės skriaudų ir ra
šydamos savo romanus nejučia ieškojo kaltų. Tik at- 
sikračiusios šio dvejopo gyvenimo preliudijos, mo
terys tapo pajėgios kurti puikius romanus.

Šis trumputis diskursas į šalį anaiptol nėra atsitik
tinis. Priešingai, atidžiau pažvelgus galima pastebėti 
daugybę panašių aspektų, su kuriais teko susidurti 
XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje britų moterims ir 
to, su kuo kauniečiai kovoja šiandien.

Bene labiausiai į akis krenta tai, jog Kaunas, regis, 
prarado pamatą, ant kurio galėtų konstruoti savosios 
tapatybės mūrus. Dėl laiko stokos nesigilinsiu į be
veik 600 metų Kaimo istoriją ir tik paminėsiu bene 
populiariausią miesto istorijos faktą - 1920 metų 
Kauno tapimą Laikinąja sostine. Pastarasis momen
tas ilgą laiką buvo kauniečių pasididžiavimo atspir
timi. Tiesa, net ir tada reikėjo nemažai laiko, kol tuo
metiniai kauniečiai suvokė pasikeitusį miesto statusą 
ir pradėjo išnaudoti savo potencialą. Kauno kilimas 
prasidėjo tik ketvirtame praeito šimtmečio dešim
tmetyje - iki tol visi tikėjo, jog netrukus pavyks su
sigrąžinti prarastą sostinę Vilnių. Tik susivokus, kad 
Kaunas yra nors ir laikinoji, tačiau de facto Lietuvos 
sostinė, prasidėjo daugybė transformacinių procesų, 
po kurių miestas padarė milžinišką šuolį ir iš „mies- 
to-tvirtovės“ virto „mažuoju Paryžiumi“. Pastarieji 
procesai turėjo išliekamąją vertę net ir okupacijos 
metais. Nostalgija ir mitais virtęs tarpukario Kauno 
portretas leido kauniečiams jaustis išskirtiniu mies
tu. Būtent pastarasis aspektas suteikė Kaunui išskir
tinį statusą sovietmečiu. Visi žinojo, jog Kaune gali
ma rasti užuovėją nuo sovietinės propagandos, tad 
nenuostabu, jog būtent čia formavosi lietuviškojo 
roko pamatai ir suvešėjo tokios grupės kaip „Kertu- 
kai“, „Raganiai“, „Nuogi ant slenksčio“ ir 1.1. Būtent 
Kaune buvo bene vienintelė didesnė protesto akci
ja 1972-isiais. O ką jau bekalbėti apie „Žalgirio“ ir 
CASK dvikovų simbolinę reikšmę? Šie, ir greičiausia 
daugybė kitų aspektų prisidėjo prie to, jog Kaunas 
iki šiol išliko lietuviškiausias Lietuvos miestas. Taigi 
galime sakyti, jog maždaug nuo praėjusio amžiaus 
trečio-ketvirto dešimtmečių Kaunas turėjo daugy

bę aspektų, kurie leido susikurti išskirtinio miesto 
portretą ne tik kauniečiams, bet ir miesto svečiams. 
Kaimui nereikėjo lenktyniauti ir konkuruoti su ki
tais šalies miestais, nes visi žinojo jo privalumus ir 
savitumus.

O dabar padėtis - kita. Kauno išskirtinumą žmo
nės linkę nužymėti labiau per neigiamus nei teigia
mus aspektus. Neabejoju, kad tokius aspektus kaip 
„Kaunas miręs miestas“, „Kaunas banditų miestas“, 
„Kaune niekas nevyksta“, „Kaime nėra kur nueiti“ ir 
1.1, girdėjo daug kas. Dar prieš kurį laiką jų klausyda
mas jaučiausi nejaukiai ir nemaloniai, tačiau dabar jie 
atrodo ne tiek užgaulūs, kiek juokingi. Kokie eksper
tai identifikuoja šias „kaunietiškas ydas“? Ir kaip jas 
pamatuoja? Bet kuris aktyvesnis kaunietis sutiks, jog 
tai padebesiuos sklandantys stereotipai nei reali ti
krovė. Kita vertus, Kaunas iš tiesų kovoja su daugybe 
problemų: miestas žinomas dėl savo gausių emigra
cijos bangų, garsėja didžiausiu valdininkų skaičiumi, 
nesėkmingais įvairių statybų konkursais. Aršesni kri
tikai greičiausiai tęsia sąrašą mintyse ir jie greičiausiai 
teisūs, tačiau kodėl nėra įvardinama ir kita miesto 
pusė - kodėl užmirštama pakalbėti apie Kauno die
nas, kurios lepina gausybe renginių ne tik vietinius, 
bet ir svečius? Kodėl pamirštama prabilti apie tokius 
festivalius kaip „Kaunas Jazz“ ar „Pažaislio muzi
kos festivalį“, kurie yra žinomi ne tik Lietuvoje, bet 
ir užsienyje. Ko gera, tik nedaugelis girdėjo apie jau 
trečius metus besitęsiančią „Kalantinių“ šventimo 
tradiciją (tačiau kokia didi yra simbolinė šios šven
tės vertė). Kiek daug kalbama apie tarsi atgimusią 
istorinę prezidentūrą, kurios darbuotojų rengiamos 
diskusijos sutraukia minias žmonių, apie modernaus 
šokio „Aura“ kolektyvą, kuris garsina Kauną visame 
pasaulyje. Na taip, „Žalgiris“ praeitais metais prarado 
čempionų žiedus, tačiau mūvėjo juos 10 metų, o pati 
komanda yra puikiai žinoma visoje Europoje.

Sunku kalbėti apie tai, kai miesto gerovė, regis, 
rūpi pavieniams asmenims. Jei tai nėra kažkoks 
„skandalas“, „šiurpi naujiena“, ar koks kitoks „su
krečiamas įvykis“, vargiai tikėtina, jog tai susilauks 
didesnio žiniasklaidos dėmesio. Žiniasklaida it nuo 
bėgių nuvažiavęs traukinys ir toliau iš inercijos stu
mia savo nuomonę į priekį koncentruodamasi ties 
neigiamais aspektais bei eskaluodama pasenusius 
stereotipus ir taip daro neabejotiną žalą miestui.

Kaunas žinomas ir dėl dar vieno savo bruožo: 
apie asmenybės transformacijas, kai iš Kauno į kitus 
miestus persikėlę asmenys dažnai tampa „naujųjų“ 
miestų apologetais ir neretai imasi įvairių ankstesnės 
gyvenamosios vietos menkinimo akcijų, yra kalbė
ta ir anksčiau, tačiau ši aktuali ir įdomi tematika kol 
kas nėra sudominusi nė vieno sociologo, antropolo
go, psichologo ar kitokio žanro mokslininko.

Šioje vietoje norisi ironiškai klausti - kokie as
menybės lūžiai įvyksta tiems žmonėms, kurie, pra
leidę tam tikrą savo gyvenimo dalį Kaune, išvyksta į 

Vilnių ir tampa bene aktyviausiais vilniečiais patrio
tais?! Žinoma, tai nėra nuodėmė. Kiekvienoje šalyje 
yra juntama konkurencija tarp sostinės ir kažkurio 
kito miesto, tačiau ką reiškia faktas, jog bene dau
giausia patyčių Kaunas susilaukia iš buvusių kaunie
čių? Galbūt mane kas nors pataisys, jei klystu, bet 
man toks permainingas elgesys primena tapatybės 
praradimą bei tam tikrą provincialumo bruožą, kai 
vienintelė galimybė „prisitaikyti“ prie sostinės stan
dartų yra pažeminti anksčiau buvusias vertybes - tai 
neva reiškia naujųjų priėmimą ir išaukštinimą. Ar 
ne keistai atrodo toks manevras? Ar tai neatskleidžia 
tam tikrų infantilumo bruožų ir neparodo, jog as
muo vis dar yra tiesiogiai priklausomas nuo ankstes
nės gyvenamosios vietos, nes negali atrasti jokio ki
tokio santykio su naująja vieta, tik kaip per senąją?

Drama yra tai, jog visi neigiami aspektai, regis, 
išmušė iš vėžių pačius kauniečius, kurie nejučia pri
ėmė šias negandas už gryną pinigą ir tai leido joms 
peraugti į tam tikrą neapykantą miestui. Žinia, jog 
„miesto dvasia“ susideda ne vien iš architektūrinės 
miesto specifikos, istorinių simbolių gausos, infras
truktūros patogumo, paslaugų sektoriaus kokybės, 
bet labiausiai tam nusipelno miestiečių puoselėjama 
nuotaika ir gyvenimo būdo specifika. Bet ar gali ta 
nuotaika būti pakili, jei daugelis gyventojų pyksta 
ant savo gyvenamosios aplinkos? Kažkas yra pasa
kęs, jog pyktis - tai pabaiga. Ar gali žmogų užplūsti 
gražūs ir kūrybingi jausmai, jei jis yra piktas? Žino
ma, ne. Tad koncentravimasis ties negatyviais aspek
tais ne tik menkina miesto įvaizdį, bet sykiu sėja kur 
kas stambesnį deterministinį grūdą ir stabdo sava
rankišką miesto vystymąsi. Gerųjų miesto ypatybių 
nematymas neleidžia žmonėms džiaugtis gyvenimu, 
o geros nuotaikos nebuvimas skatina apatiją bet ko
kioms iniciatyvoms. Tai mažina aktyvesnį miesto 
puoselėjimą. Būtent toks angažavimasis užburtame 
rate ir neleidžia miestui atsiverti savo grožiu. Ši hi
potezė yra grįsta eilučių autoriaus pastebėjimais, ta
čiau ją nesunkiai galima patikrinti - tiesiog reikia 
palyginti tuos piliečius, kurie dalyvauja įvairiuose 
renginiuose ar patys prisideda prie kažkokių inici
atyvų organizavimo ir tuos, kurie labiau linkę sėdėti 
namie ir klausytis žinių ar apsiriboti bendravimu su 
savo laiptinės kaimynais.

Tuo metu dažnas žvalgymasis į šalis ir nepama
tuotas „geresnio gyvenimo“ siekis gramzdina už
marštin šiuos ir daugelį kitų teigiamų miesto savy
bių. Užuot savo dėmesį fokusavę į miesto gerovės 
kūrimą, daugelis kauniečių ima koncentruotis į pri
mityvias lenktynes su Vilniumi ar keikia vietinę val
džią ir laukia, kol viskas susitvarkys savaime... Isto
rinės britų moterų pamokos rodo, jog tik atsisakius 
pykčio ir kaltųjų paieškos galima sukurti norimą ge
rovę. Tad galbūt ir kauniečiams, užuot laukus mesi
jo, derėtų labiau patiems įsitraukti į miesto gerovės 
kūrimą ir pasitikint savo jėgomis kurti tokį miestą, 
kokio norima.
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dvigubų pilietybę, nes tikisi, kadsusi- 
grųžins tam tikrų dalį išvykusių žmo
nių. Pasaulis juda kita linkme.

Egidijus Kūris: Pasaulis juda įvai
riomis linkmėmis, nes pasaulyje yra 
įvairios konstitucijos. Esu buvęs Ar
mėnijoje ir net kalbėjęs apie tai su jų 
teisėjais. Mūsų Konstitucija yra vie
nokia, Armėnijos - kitokia. Mūsų 
Konstitucijos 12 straipsnis yra gana 
kategoriškas. Niekas neįrodys, kad 
jame pavartotas žodis „atskiras“ ne
reiškia „retas“ ir kad tų atskirų atvejų 
gali būti tiek daug, kad išimtis virstų 

taisykle. Kai kas manipuliuoja vienu 
žodynu, kuriame neva tokios prasmės 
nerado; tegu paima visus žodynus ir 
pasižiūri. O jeigu dar pakeltų Kons
titucijos rengimo medžiagą iš Aukš
čiausiosios Tarybos laikų, tai pamaty
tų, kad beveik iki pabaigos net ir tokia 
išimtis nebuvo numatyta. Tegul pas
kaito viską, o ne blefuoja ir klaidina 
visuomenę. Tegu sąžiningai pasako: 
mums nepatinka viengubos pilietybės 
principas, todėl keiskime Konstituci
ją, bet tai turi būti Tautos apsispren
dimas, nes 12 straipsnis keičiamas tik 
referendumu. Jį aiškindamas Konsti

tucinis Teismas nenukrypo nei nuo 
Konstitucijos raidės, nei nuo dvasios.

Virgis Savukynas: Bet byloje dėl savi
valdos rinkimų ir nepartinių dalyva
vimo juose - ten juk buvo nukrypta? 
Kad nebūtų chaoso, buvo neatšaukti 
rinkimai.

Egidijus Kūris: Būtent: kad nebū
tų chaoso. Taip buvo ginamos tam ti
kros konstitucinės vertybės.

V. Savukynas: Bet, sakykime, šiuo 
atveju būtų ginama lietuvių tauta...

Egidijus Kūris: Kaip sakoma, jei 
ir galima blefuoti, bet ne tokiu laips

niu... Jeigu būtų paneigtas 12 straips
nis, to nesuprastų nė vienas konstitu- 
cionalistas. Profesinėje aplinkoje būtų 
gėda pasirodyti. Paimkite bet kurią 
konstitucinės teisės publikaciją nuo 
pat 1992 m. pabaigos, kai įsigaliojo 
Konstitucija. Bet kurią, bet kurio au
toriaus - visose jose, visuose vadovė
liuose, visuose straipsniuose, taip pat 
ir užsienio, bus parašyta, kad Lietu
voje įtvirtintas viengubos pilietybės 
principas su nedidele išimtimi. Kons
titucinis Teismas čia net ir pasirinki
mo kitokio neturėjo.

Dėkoju už pokalbį.

akiračiai
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ISTORIJA

„Šviesos" sambūrio istorijos
apybraiža

(Tęsinys. Pradžia Nr. 3)
Lemtingas posūkis įvyko 1959 me

tais. New Yorko „Šviesos“ ir Filisterių 
santaros skyriai nutarė susijungti ir iš
rinko vieną bendrą valdybą. Jungtinis 
New Yorko skyrius atsidūrė anapus 
tiek „Šviesos“ vyriausiosios valdybos, 
tiek ir Filisterių santaros valdybos 
kompetencijos. New Yorko „Šviesos- 
Santaros“ Filisterių skyrius 1959 12 
19 susirinkime griežtai pasisakė už 
„Šviesos“ sambūrio ir Filisterių santa
ros organišką konsolidaciją. Chicagos 
šviesiečių ir santariečių suartėjimas 
dar buvo mažai pažengęs ir jų nuo
taikų skirtumai vyko palyginti lėtai. 
Tačiau New Yorko iniciatyva vertė ir 
Chicagoje ryžtingiau lyginti organi
zacijų skirtumus. Pagaliau „Šviesos“ 
ir Filisterių santaros valdybos sušau
kė bendrą „Šviesos“ sambūrio ir Fi
listerių santaros suvažiavimą 1960 07 
02-03 Christiana Lodge vasarvietėje 
prie Chicagos. Suvažiavimas pasisakė 
už organizacijų konsolidaciją ir išrin
ko bendram suvažiavimui atsakingą 
Filisterių kolegiją. „Šviesos“ sambū

Rusijos ir Lietuvos priešstatos

ak
ira

či
ai

Atkelta iš 4 psl.
Galiu priminti, kad 2003 metų kovo 

mėnesį buvo paskelbtas dokumentas 
apie Rusijos interesus Baltijos šalyse. 
Ten buvo minima ir tai, jog reikia kurti 
aukštąją mokyklą, per kurią būtų galima 
įtvirtinti rusišką kultūrą ir ideologiją.

O jau po kelerių metų mes kalbėjo
me apie nelegalią Tarptautinės Baltijos 
akademijos veiklą Lietuvoje. Studijos 
buvo vykdomos pagal detalias iš Rusijos 
švietimo ministerijos siunčiamas ideolo
gizuotas instrukcijas. Pavyzdžiui, dėstant 
politikos mokslus reikėjo „išryškinti eu
ropinių požiūrių ribotumą ir Rusijos po
litinės kultūros reikšmingumą”.

Beje, nereikia pamiršti, kad rusiškas 
kapitalas ir toliau skverbiasi į Lietuvą 
(kokia skandalingai pagarsėjusios „XXI 
vek“ grupės veikla Lietuvoje?). Be jokios 
abejonės, pats savaime jis nekelia jokios 
grėsmės. Tačiau kyla klausimas, o kokias 
visuomenines jėgas jis paremia? Ar ne 
prorusiškas? Be to, nereikia pamiršti, kad 
Rusijos Valstybės Dūma skyrė beveik mi
lijardą rublių „demokratijai Rusijoje ir ar
timajame užsienyje skleisti”. Turint tokius 
svertus savo rankose galima daug ką nu
veikti. Ne tik „aštriai“ klausimus iškelti.

Ekonomistas ir politologas Konstan
tinas Simonovas knygoje „Energetinė 
supervalstybė“ aiškiai formuluoja, kokią 
politiką turi vykdyti Rusija buvusiose 
okupuotose teritorijose.

Pirmiausiai ekonomistas teigia, kad 
neverta šioms šalims daryti nuolaidų, 
nes politinių dividendų vis tiek nesu
lauksi. Tai ir matome: už dujas jau moka
me europinę kainą. 

ris Amerikoje ir Filisterių santara su
siliejo į vieną organizaciją, tęsiančią 
„Šviesos“ ir „Santaros“ tradicijas. Fe
deracija pasidarė dviejų organizacijų 
- Studentų santaros ir „Šviesos-San- 
taros“ (filisterių) junginys.

Filisterių kolegija daug dėmesio 
ir pastangų skyrė jaunosios libera
lios kartos spaudos reikalams. Kole
gijos susitarimu su Vytautu Kavolių 
1959 metais buvo pradėtas „Metme
nų“ žurnalo leidimo darbas. Nors jo 
redakcijos kolektyvas tvarkėsi nepri
klausomai, federacija nuolat talkinin
kavo „Metmenims“ ir juos rėmė. 1959 
m. federacija išleido Bytauto Kavolio 
redaguotą knygą „Lietuviškasis libe
ralizmas“.

Į Jungtinių Valstijų Lietuvių Ben
druomenės tarybos rinkimus 1958 04 
27 Filisterių kolegija iškėlė kultūrinin
kų, visuomenininkų ir jaunosios kar
tos atstovų sąrašą, laimėjusį taryboje 
8 vietas. Susirūpinusi jaunosios kartos 
įnašu į politinę kovą už tėvynės lais
vę, Filisterių kolegija 1961 01 23 suda
rė Politinę sekciją. Programinėse šios

Tačiau to negana - Rusija dar privalo 
kontroliuoti su energetika susijusią nuo
savybę: ypač dujotiekius bei viską, kas 
susiję su elektros energija.

Kaip pavyzdį K. Simonovas nurodo 
Armėniją. Jerevanas turėjo „Gazprom“ 
atiduoti praktiškai visą dujų rinką, stato
mą dujotiekį iš Irano ir penktą Razdans- 
ko elektrinės bloką. Mainais į tai Armė
nija gavo fiksuotas dujų kainas trejiems 
metams. Beje, jos išaugo dvigubai - nuo 
54 iki 110 dolerių. Be to, „Gazprom“ gavo 
30 proc. Armėnijos įmonės „ArmRos- 
gazprom“, kuri tiekia dujas galutiniam 
vartotojui. Patys armėnai nepatenkinti 
tokiomis sąlygomis. Jie susiėmę už galvų, 
kad buvo taip „išprievartauti“.

Tačiau pasižiūrėkime į Lietuvą: „Gaz
prom“ irgi kontroliuoja Lietuvos dujų 
rinką. Jis valdo „Dujotekaną“ ir turi dalį 
„Lietuvos dujose“. Be to, šiai įmonei pri
klauso Kauno termofikacijos elektrinė. 
Beje, verslininkai šnibždasi, kad „Dujo- 
tekana“ gali pretenduoti į Rytų skirsto
muosius tinklus. Taigi „Gazprom“ Lie
tuvoje elgiasi tiksliai pagal K. Simonovo 
suformuluotą strategiją.

Premjeras Gediminas Kirkilas jau 
prabilo, kad privatizuojant RST turė
tų dalyvauti kapitalas iš NATO blokui 
priklausančių šalių. Tačiau kas trukdo 
rusams tai padaryti per įsteigtas firmas 
Vakaruose?

Rusijos įtakos Lietuvos energetiniam 
sektoriui neišvengsime. Tačiau ką daro
me, kad nepatektume į tokią padėtį, kaip 
Armėnija?

Bet Rusijos tikslai tuo neapsiriboja. 
Anot K. Simonovo, reikia pradėti galingą

Algimantas G u rėčkas

sekcijos kalbose daugiausiai dėmesio 
skiriama bendros politinės vadovybės 
atkūrimo problemai, kurios sprendi
mo ieškoma įgyvendinant demokrati
nės vadovybės atsakomybės visuome
nei principą.

„Šviesos“ sambūriui nuo 1950 m. 
vadovavo šie Vyriausiosios valdybos 
pirmininkai:

1950-1952 m. dr. Justinas Petke
vičius

1952 (3 mėn.) dr. Juozas Repečka 
1952-1954 m. Vilius Pitkunigis
1954-1957 m. Jurgis Valaitis 
1957-1960 m. Skaistutis Šlapelis 
„Šviesos-Santaros“ Filisterių kole

gijai vadovavo šie jos pirmininkai:
1957-1959 m. Algimantas P. Gu- 

reckas
nuo 1960 m. dr. Jonas Valaitis

8.,/Šviesa" Australijoje
Pirmasis „Šviesos“ skyrius Australijoje 
įsisteigė 1950 05 15 Melbourne, 1951 
05 05 įsisteigė skyrius ir 1951 12 30 įvy
ko pirmasis Australijos regiono suva
žiavimas Melbourne. Jis paskelbė atsi- 

kultūrinę ekspansiją ir suformuoti šiose 
šalyse būsimą elitą, kuris palankiai žvelg
tų į Rusiją. Aišku, tai būtų daroma už 
pinigus, gautus pardavus naftą ir dujas 
mums patiems. Kitaip tariant, už mūsų 
pačių pinigus mums turėtų būti bruka
ma propaganda.

„Galbūt mūsų elitas jau suprato, kad 
mes padarėme didžiulę klaidą nepradėję 
prieš keletą metų ugdyti prorusiško elito 
kaimyninėse valstybėse. Dabar belieka 
suprasti - mes neturime tikrųjų draugų 
posovietinėje erdvėje. O kur nėra drau
gų, reikia galvoti apie nuosavybę ir ir fi
nansinius dividendus“, - apgailestauja K. 
Simonovas.

Tačiau jis neturėtų per daug jaudintis 
dėl draugų stygiaus. Juk Lietuvoje veikė 
Baltijos akademija, kuri kaip tik ir turėjo 
tą prorusišką elitą ugdyti. Be to, rusiški 
TV kanalai ir rusiška produkcija mūsų 
televizijose įgyja vis didesnį svorį.

„Rusiško stiliaus"demokratijos 
pavojai
Vladimiras Putinas dar prieš G-8 susiti
kimą aiškino, kad Vakarai su Rusija elgia
si taip pat, kaip su XIX amžiaus Okeani
jos čiabuviais - juos norėjo kolonizuoti. 
Kad nieko gera neišėjo, visi žinome. Tad 
ar Rusijai reikia nuosekliai priimti de
mokratijos žaidimo taisykles? O gal kur
ti savas? Atrodo, kad tokiam požiūriui 
per G-8 susitikimą Peterburge pritarė ir 
Jungtinių Valstijų prezidentas Georgeas 
Bushas: „Aš jau sakiau, kad Rusijoje eg
zistuoja rusiškojo stiliaus demokratija. Ji 
neturi būti tokia pat kaip JAV”. 

šaukimą į Australijos lietuvių jaunimą 
kviesdamas stoti į „Šviesos“ eiles.

Antrasis regioninis suvažiavimas 
įvyko 1952 12 03 Adelaidėje. Po suva
žiavimo 1952 12 30 taip pat įsisteigė 
„Šviesos“ skyrius. Ketvirtasis „Švie
sos“ skyrius įsisteigė 1954 07 pabai
goje Australijos sostinėje Canberroje. 
Trečiasis regioninis suvažiavimas nu
statė nuolatines organizacines formas, 
pavedė Sidney’aus skyriaus valdybai 
Australijos regioninės valdybos parei
gas ir taip baigė „Šviesos“ organizacinį 
periodą Australijoje. Australijos regio
no pirmininkai buvo

1951-1955 m. J. P. Kedys
1955- 1956 m. S. Skorulis
1956- 1957 m. J. P. Kedys
1957- 1958 m. H. Šalkauskas
1958- 1959 m. A. Olšauskas
1959- 1960 m. R. Daukus
1960- 1961 m. D. Kairaitis
1961- 1962 m. V. Doniela
1962- 1963 m. V. Patašius
Nuo 1955 m. čia išvardintieji buvo 

Sidney’aus skyriaus pirmininkai.
Sidney’aus skyrius buvo stipriau

sias ir veikliausias. Per 11 veiklos metų 
jis suorganizavo apie 100 įvairių rengi
nių. Į savo eiles jis įtraukė liberalių pa
žiūrų studentiją ir didelę lietuvių jau
nimo dalį. Gausus Sidney’aus skyrius 
išplėtojo gyvą ir įvairią veiklą - rengė 
paskaitas, diskusijas, viešus forumus,

Nukelta į 14 psl.

G. Bushas savo pažintį su V. Puti
nu pradėjo nuo žvilgsnio į akis, kurio
se įžvelgė sielą. Šį kartą G. Bushas su V. 
Putinu neformaliai dalijosi „valdymo fi
losofija“, anot paties G. Busho žodžių. Iš 
tiesų, jei kalbama filosofiniu lygmeniu, 
tai suprantamas G. Busho „minkštu
mas“ - juk gerai žinoma, kad dar Plato
nas, graikų filosofas, demokratiją aiškiai 
įvardijo kaip blogą sistemą. Tad tai, kad 
G. Bushas pripažįsta rusiško stiliaus de
mokratiją - dar vienas pralaimėtas mūšis 
dėl demokratijos vertybių.

Verta pastebėti, kad mums, Rusijos 
kaimynei, šis ginčas nėra teorinis. Juk ži
nome, kad Rusija oficialiai skyrė šimtus 
milijonų rublių demokratijai kaimyninė
se šalyse plėtoti. Štai ir iškyla klausimas: 
o kokią demokratiją plėtos - rusiško sti
liaus ar taip, kaip suprantama Vakaruo
se? Vakarietiškos demokratijos skatinti 
negali, nes jos pati Rusija atsisako, o ru
siško stiliaus demokratijos mums tikrai 
nereikia. Lietuvos specialiosios tarnybos 
viešai sakė, kad R. Pakso ir V Uspaskicho 
partijos finansuojamos iš Rusijos. O jų 
veikla kuo aiškiausiai parodo, ką mums 
reiškia tokia demokratija. Dar gerai, kad 
jiems nepasisekė iki galo ir ilgam Lietu
voje paimti valdžios.

Todėl mums Rusijos demokratijos 
kelias nėra vien Rusijos reikalas. Nuo to, 
kur link suka Rusija, smarkiai atsiliepia ir 
mums. Tai ne mokslai, o mūsų interesas, 
kad Rusija pasuktų Vakarų demokratijos 
kryptimi - tada saugiau jaustumės mes.

Šį faktą turi įsisąmoninti ir Vakarų 
lyderiai, taip pat ir G. Bushas, Vilniuje 
ištaręs: „Jūsų priešai - Jungtinių Valstijų 
priešai“. O šio supratimo, regis, labiausiai 
ir trūksta.
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KINAS

Politiniai Tarptautinio Berlyno 
kino festivalio diskursai
Auksė Kancerevičiūtė

■ „Berlinalė” yra politinių filmų šventaė” - šia Tarptautinio Berlyno kino festivalio direktoriaus 
Dieterio Kosslicko juokais ištarta fraze vis dažniau apibūdinamas kasmet Vokietijos sostinėje 
vykstantis didžiulis renginys. Jau kuris laikas „Berlinalė” siejama su politika - nesvarbu, ar būtų 
kalbama apie konkursinėje programoje dalyvaujančius filmus, ar apie atvykstančias kino žvaigž
des. JAV aktoriai bei režisieriai: George Clooney, Timas Robinsas, Dustinas Hojfmanas, Oliveris 
Stounas, Robertas De Niro’as ar Clintas Eastwoodas savo filmuose, o ir jų komentaruose nevengia 
politinių diskursų. Nuo jų neatsilieka ir kiti žymūs pasaulinio kinematografo meistrai.

Kai populiarus Holivudo filmų ak
torius George’as Clooney’is prieš ke
tvertą metų viešai pasisakė prieš karą 
Irake, Amerikos žiniasklaida jį pava
dino išdaviku, o tuo metu Berlyno 
kino festivalyje buvo išreikšta aiški 
pozicija, lydima ne tik kontroversiš
kų filmų peržiūrų, bet ir didelių an
tikarinių demonstracijų. Neatsitikti
nai 2003-aisiais metais „Berlinalėje“ 
triumfavo Michaelo Winterbottomo 
dokumentinė juosta „Šiame pasau
lyje” („In this World“), metaforiš
kai teigianti, kad laisvė neturi sienų. 
„Aš tikrai nežinau, kokia bus JAV ir 
D.Britanijos vyriausybių reakcija į 
šį filmą. Tačiau man tai visiškai ne
rūpi”, - jau 2005 metais sakė garsus 
britų režisierius, festivalyje pristaty
damas dokumentinę dramą „Kelias 
į Guantanamą“ („The Road to Gu
antanamo“). Provokuojamas filmas 
apie keturis į tėvynę išsiruošusius 
jaunuolius, tačiau atsitiktinai pateku
sius į patį JAV kariuomenės puolimo 
sūkurį ir apkaltintus benradarbiavi- 
mu su „Al Qaeda“, tąkart buvo ap
dovanotas „Sidabriniu lokiu“ už ge
riausią režisūrą, taip atveriant kelius 
toliau filmą rodyti kitose Europos ša
lyse ir Jungtinėse Valstijose. Georgeb 
Bushb vyriausybės kritiką tęsė ir re

Nuotraukos iš C.Eastwoodo filmo „Laiškai iš Iwo Džimos“

žisieriumi tapęs George’as Clooney, 
filmu “Labanakt ir sėkmės” („Good 
Night, and Good Luck“) apeliuoda
mas į šiandieninę JAV ir sulyginda
mas terorizmo baimę su 1950-ųjų 
komunistine paranoja, fo premjeros 
Berlyne autorius jau nebebuvo kri
tikuojamas Amerikos spaudos - kad 
situacija keičiasi, paliudijo ir netikė
ta filmo nominacija Oskarui bei kiti 
prestižiniai apdovanojimai. Išeitų, 
kad vis labiau aštrėjanti įtampa Irake 
bei kitose „karštose“ pasaulio vietose 
provokuoja Holivudo režisierius kal
bėti apie karo prasmę, pervertinti di
dvyriškumo, pasiaukojimo sąvokas. 
Tačiau tokių antikarinių filmų prem
jeros dažniausia vyksta ne kur kitur, 
o jau minėtame tarptautiniame Ber
lyno kino festivalyje. Kodėl? Viena 
priežasčių, kurią nuolat akcentuoja 
festivalio rengėjai bei jo direktorius 
Dieteris Koslickas, yra ta, jog di
džiuosius XX-ojo amžiaus politinius 
lūžius bei padalijimus išgyvenęs Ber
lynas užima svarbią vietą tarptauti
nės politikos kontekste. Antra, kino 
festivalis kasmet pritraukia tūkstan
čius žiniasklaidos atstovų kone iš 
viso pasaulio. Logika aiški - net ir 
nevykęs, tačiau politiškai aktualus 
filmas, patekęs į „Berlinalės“ kon

kursinę programą, neliks nepastebė
tas - apie jį bus daugiau ar mažiau 
kalbama visuose penkiuose konti
nentuose. Šįmet šią nerašytą aksio
mą patvirtino ir savotišku skandalu 
tapęs režisieriaus Gregory’io Navabs 
vaidybinis filmas „Pasienio miestas” 
.(„Bordertown“) su Jennifer Lopez , 
atlikusia pagrindinį vaidmenį. Ti
krais faktais paremtas pasakojimas 
apie vergiškomis sąlygomis Meksi
kos fabrikuose dirbančias moteris 
sukrėtė ne savo menine įtaiga, o į 
kino festivalį atvykusių meksikiečių 
kalbomis. Nieko jau nestebina žinia, 
jog didieji pramonės koncernai iš
naudoja „trečiųjų“ šalių pigią darbo 
jėgą savo produkcijai plėtoti; šoki
ruoja tai, kad ši „veikla“ klesti vos už 
keliasdešimties kilometrų nuo JAV 
sienos. „Maųuilas“ - taip vadinamos 
gamyklos, tiekiančios elektronikos 
prekes Šiaurės Amerikos rinkai. Nuo 
konvejerių neatsitraukiančios mote
rys uždirba po keturis dolerius per 
dieną, negana to - jų visiškai negina 
jokie įstatymai. Statistika sako, jog 
kasmet vien mažame Meksikos pa
sienio mieste Juareze yra nužudoma 
ar dingsta be žinios apie 500 dailio
sios lyties atstovių. Ekranizuodamas 
sudėtingą temą režisierius G. Nava 

nesusitvarkė su savo užduotimi, tad 
filmas išėjo labiau nei prastas. Per
žiūros metu šiaip jau kantri ir subtili 
„Berlinalės“ publika švilpė ir trypė 
kojomis, tačiau festivalio direkto
rius D. Kosslickas pasipiktinusiems 
kritikams paaiškino, jog tai buvo tas 
atvejis, kada filmo pasirinkimą lėmė 
ne kinematografiniai kriterijai, o juo 
perteikiama žinia, kuri šiuo atveju 
buvo tikrai aktuali.

Savotiška atsvara nevykusiems 
Holivudo „politikieriams“ tapo il
gamečio Los Anželo studijų vetera
no Clinto Eastwoodo karinė drama 
„Laiškai iš Ivo Džimos“ („Letters 
from Iwo Jima”). Istorija apie garsų
jį 1945 metų Ivo Džimos mūšį tarp 
japonų ir amerikiečių atkuria ne tiek 
karo veiksmų logiką, kiek kritikuoja 
ideologines banalybes apie taip daž
nai vartojamą didvyriškumo sam
pratą. Dėl Ramiojo vandenyno salos, 
kiek mažesnės už Manheteną, galvas 
padėjo 7000 amerikiečių ir 20000 ja
ponų, kurių daugelis žuvo net gerai 
nesuvokdami, dėl ko ir už ką. Kaip po 
filmo peržiūros teigė pats autorius, 
antikarinės juostos dažnai pasiduoda 
propagandai, paviršutiniškai išski
riančiai „gerus” ir „blogus” vyrukus. 
Savaime suprantama, kad tokiuose 
filmuose laimi „gerieji”, nes jų idea
lai yra svarbūs ir tikri, o visi kiti žūva 
kaip marionetės kompiuteriniame 
žaidime. Pralaimėjusiųjų net nebū
na gaila, nes salėje sėdintis žiūrovas 
puikiai suvokia ekrane vaizduojamų 
mirčių sąlygiškumą ir atsiriboja nuo 
dramatizuoto jų perteikimo. C. East
woodas sąmoningai išvengė panašaus 
„rūšiavimo“ - jam svarbu ne aiškin
tis kaltuosius, o tiksliai atkurti isto
riją, kurioje niekas nelaimi. Šią nuo
monę palaikė ir izraelietis Josephas 
Cedaras, apdovanotas Sidabro lokiu 
už filmo „Bofortas” („Beaufort”) re
žisūrą. Karininko laipsnį turintis kū
rėjas teigė, kad jo filme nėra priešų, 
o tik „beformė būtis, kai iš dangaus 
krenta bombos”. Jauni vyrai tuo metu 
privalo apginti B oforto tvirtovę, dėl 
kurios 2000-aisiais ir kilo karinis Iz
raelio bei Libano konfliktas.

Sudėtinga politinė XX amžiaus 
situacija, šaltojo karo pasekmės, 
slaptųjų tarnybų formavimasis -

Nukelta į 14 p.
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Politiniai Tarptautinio Berlyno 
kino festivalio diskursai
Atkelta iš 13 p.

temos, dažnai nagrinėjamos įvairių 
tautų režisierių kūryboje, tačiau per 
tarptautinį Berlyno kino festiva
lį labiau buvo išskiriami Amerikos 
kino kūrėjai.. Stevenas Soderberg- 
has konkursinėje programoje pri
statė juostą „Gerasis vokietis” („The 
Good German”), kurioje prisiminė 
1945-ųjų Berlyną su čia vykusiomis 
amerikiečių bei rusų armijų poli
tinėmis batalijomis, o Robertas de 
Niro’as nustebino istorine drama 
„Patikimas piemuo“(„The Good 
Shepherd”). Beveik tris valandas 
trunkančio epo centre - slaptosios 
Amerikos tarnybos CŽV formavi
masis ir patriotiškai nusiteikusio 
vieno jos kūrėjų - Edwardo Wilso- 
no (akt. Mattas Damonas) biogra
fija. Tikrais įvykiais paremto filmo 
ilgai nesiryžo imtis garsūs Holivu-

do režisieriai, visų pirma - Francis 
Fordas Coppola, tad scenarijus gu
lėjo lentynose ilgiau nei 12 metų. 
„Tai buvo kelių tomų romanas, kurį 
reikėjo papildomai išnagrinėti ir iš

tirti”, - minėdamas literatūrinę fil
mo dalį juokavo de Niro’as. Renkant 
sensacingą informaciją daug pagel
bėjo CŽV veteranas Miltonas Bear- 
denas, atskleidęs 1961-1989 metų 
laikotarpiu vykusių slaptųjų opera
cijų Kuboje, taip pat ir Rytų Vokie
tijoje, faktus. „Nenorėjau kritikuoti 
esamos sistemos - tiesiog stengiausi 
išdėstyti man žinomus dalykus gar
bingai ir atvirai. Jau seniai domiuo

si šaltojo karo įvykiais, nes pats esu 
šio laikotarpio vaikas”, - sakė Ro
bertas de Niro’as. Keista, tačiau kita 
panašias problemas nagrinėjanti ir 
visuotinio sekimo siaubą atsklei
džianti vokiečių režisieriaus Floria
no Henckelio von Donnersmarcko 
juosta „Kitų gyvenimai” („Das Le- 
ben der Anderen”) kažkodėl ne
pateko į pagrindinę „Berlinalės” 
programą. Atsigręžti ir objektyviai 
vertinti savo šalies istoriją nėra taip 
paprasta, ypač kai ji siejasi su neto
lima praeitimi. 1984-ieji Vokietijos 
Demokratinės Respublikos metai 
nebuvo nei ramūs, nei nostalgiški. 

Slaptoji policija „Stasi” kontrolia
vo beveik visų socialistiniame la
geryje įkalintų žmonių gyvenimus, 
o iš 17 milijonų VDR gyventojų su 
saugumu bendradarbiavo per 300 
tūkstančių jos piliečių. Išdavystės, 
korumpuotos sistemos baimė, nuo
latinė įtampa ir paprasto žmogaus 
moraliniai apsisprendimai nuo
sekliai atskleidžiami „Oskaru” bei 
septyniais Vokietijos kino akademi
jos nacionaliniais apdovanojimais 
įvertintoje dramoje „Kitų gyveni
mai”. Nepaisant to, Berlyno kino 
festivalis rinkosi ne tokius įtaigius, 
tačiau taip pat politines ir socialines 
realijas nagrinėjančius savo tautie
čių filmus. Konkurse buvo sėkmin
gai parodyta vokiečių režisieriaus 
Christiano Petzoldo juosta „Jela“ 
(„Yella“), metaforiškai užsimenanti 
apie vis dar egzistuojančius skirtu
mus tarp Rytų ir Vakarų; taip pat 
įtraukta austrų režisieriaus Stefano 
Ruzowitzky’o drama „ Padirbinėto- 
jas“ („Die Falscher“), pasakojanti 
apie Zaksenhauzeno koncentraci
jos stovykloje įkurtą specialų ka
linių žydų padalinį, padirbinėjusį 
dokumentus tam, kad galėtų pa
remti žlungantį Trečiąjį reichą. Ta
čiau didesnių diskusijų šie filmai 
nesukėlė - gaila, bet jų egzistavimas 
neperžengė kino salių ribos. Daug 
kartų kartojamas posakis „savo ša
lyje pranašu nebūsi” pasitvirtino ir 
tarptautiniame Berlyno festivalyje. 
Tačiau istorijų, įrašytų kino juosto
je unikali savybė yra ta, kad jos gali 
būti suprastos bei įvertintos kad ir 
tolimiausiame pasaulio krašte. Au
torinis kinas dažnai išvengia politi
nės ideologijos gniaužtų - galų gale 
filmai tik atspindi pokyčius visuo
menėje, tačiau jokiu būdu jų nekei
čia.

„Šviesos" sambūrio istorijos apybraiža

ak
ira

čia
i

Atkelta iš 12 psl.
iškylas, filmų ir muzikos vakarus, mi
nėjimus, literatūros vakarus, metines 
Sambūrio šventes, Naujųjų metų suti
kimus ir šokių vakarus.

Sidney’aus šviesiečiai palaikė arti
mą ryšį su Canberros skyriumi, abu 
surengė nemaža bendrų iškylų ir kitų 
renginių. Veiklus Canberros skyrius 
kas mėnesį suorganizuodavo renginį, 
į paskaitų ciklus kviesdavo prelegen
tais kviesdavo australus ir užsienio di
plomatus.

Melbourno skyriaus veiklos plėti
mas pradžioje ėjo lėtai, bet jau 1952 
m. pabaigoje ar 1953 m. pradžioje iš
leido V. Žemkalnio „Kudirkos Sąjūdį“ 
ir 1954-1957 m. laikotarpiu stipriai 
pasireiškė paskaitomis bei forumais. 
Ir čia prelegentais buvo įtraukta aus
tralų. Po 1957 m. skyriaus veikla su
silpnėjo.

Adelaidės skyrius buvo negausus 
ir reikšmingesnės veiklos imtis nepa
jėgė, nors kultūrinės veiklos sritį glo

bojo labai aktyvi Australijos lietuvių 
bendruomenės apylinkė.

Sambūris nuo 1952 04 07 „Aus
tralijos lietuvyje“ turėjo savo skyrių su 
antrašte „Šviesoje“, kuris pasirodydavo 
kartą per mėnesį. Apimtį išplėtus 1953 
09 19, jis buvo pavadintas „Literatūra. 
Mokslas ir menas“, redaktorius buvo V 
Doniela, skyrius gyvavo iki 1955 04 04.

Australijos „Šviesai“, kaip ir visai 
lietuviškai veiklai, labai trukdė dideli 
atstumai, skyrę įvairiuose miestuose 
įsikūrusias lietuvių bendruomenes. 
Tačiau Australijos „Šviesa“ sėkmin
gai išsprendė pačius svarbiausius už
davinius, iškilusius šviesiečiams per
sikėlus į tolimą ir lietuviams svetimą 
kontinentą. Sambūris sukūrė savo or
ganizacinį tinklą nugalėdamas dide
lių atstumų sunkumus - jis sugebėjo 
įtraukti liberalų lietuvių jaunimą, ypač 
studentiją, į savo eiles. Tai buvo dide
lis laimėjimas, ilgam laikui užtikrinęs 
Sambūrio tęstinumą ir intelektinį gy
vybingumą.

Kaip Amerikoje Sambūris 1954 
metais išgyveno ^rizę visuomeninė
je plotmėje, taip Australijos „Šviesai“ 
buvo kritiška 1952-1953 metų ideolo
ginė diskusija. Iš katalikiškos lietuvių 
visuomenės dalies prieš „Šviesą“ kilo 
aštrių puolimų. Sambūrio oponen
tai stojo į esminę - atvirą ideologinę 
kovą.

Diskusijas pradėjo kun. R Vaseris 
straipsniu „Šviesos sambūrio ideolo
gija“ („Mūsų pastogė“, 1952 09 09). Jis 
teigė Sambūrį neturint tvirtų ideolo
ginių pagrindų ir kritikavo „Šviesos“ 
ideologines gaires bandydamas įrodyti 
vidinį loginį prieštaravimą pirmajame 
jų punkte. „Šviesos“ ideologiją ir jos 
gaires spaudoje gynė J. P. Kedys, J. Kal
pokas, V. Doniela ir kun. dr. Bačinskas 
(paskaita „Pastoviosios taikos įgyven
dinimas“, 1952 10 19, Sydney).

Ši atvira ir esminė diskusija Austra
lijoje „Šviesai“ buvo laimingesnė, negu 
užkulisinis politinis spaudimas, su ku
riuo jai teko susidurti Amerikoje.

Visuomeniniu-politiniu atžvilgiu 
Sambūryje telpa liberalai ir socialis
tai, kurių pažiūrų skirtumai turi gilias 
šaknis. Jie negali būti iš esmės išspręs
ti - tik tolerancijos dvasia geros valios 
kompromisais suderinti. Kada Ame
rikoje spaudimo iš šalies akivaizdoje 
vienų kitais pasitikėjimas susvyravo, 
Sambūriui grėsė skilimas, tačiau ide
ologinėje plotmėje, priešingai kun. P. 
Vaserio nuomonei, Sambūris turi savo 
ryškų veidą. Šviesiečiai Australijoje ga
lėjo sėkmingai ir vieningai ginti savo 
ideologinę poziciją.

Iš šios diskusijos „Šviesa“ išėjo vi
dujai sustiprėjusi, ideologiškai sąmo
ningesnė, geriau žinoma ir suprantama 
Australijos lietuvių visuomenėje.

Šiuo metu „Šviesa“ Australijoje, 
daugiausia suvienijusi liberalų lietuvių 
jaunimą, yra pajėgi ir veikli. Nuo 1960 
m. - ji nepriklausoma nuo Amerikos 
„Šviesos“, įsijungusios į „Santaros- 
Šviesos“ federaciją. Tačiau Australijos 
„Šviesą“ ir federaciją sieja stiprūs ben
dros ideologijos ir tradicijos ryšiai.
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KNYGOS

Knygos po lova
■ Dvi savaites gyventi bei dėstyti Italijoje, sa
vaitgaliais važinėti į Florenciją, ilgas valandas 
leisti Uffizib galerijoje prieš Giotto, Masaccio, 
Cimabue’s, Paolo Uccello, Piero della Francescabs, 
fra Filippo Lippib, Sandro Botticellib, Leonardo 
darbus, knygas su kūpą reprodukcijomis apsika
binęs užmigdavau vaikystėje - ir po lova neturėti 
itališką knygą ar istoriją būtą tiesiog nedovanoti
nas sąvoką painiojimas.

Kaip įsijausti į vietos genijų ir pamėginti suvokti, 
kokiu būdų ši unikali šalis, ilgus šimtmečius fra- 
gmentuota ir politiškai silpna, karingų ir politiškai 
gerai organizuotų valstybių apsupta bei jų mani
puliuojama, sukūrė kultūrą, be kurios nebūtų Eu
ropos? Tik skaitant ten kažką rimta - ten, kur visa 
tai įvyko. Sykiu dar ir mėginti atidengti vieną kitą 
simbolinį šios nuostabios kultūros kodą.

Laimei, viskas taip susiklostė, kad darbas ties 
naująja knyga apie galią ir vaizduotę, lygiai kaip 
kurso „Politika ir literatūra: Rytų Vidurio Euro
pos perspektyva“ dėstymas Bolonijos universite
te (Forli akademiniame miestelyje), mane priver
tė dar kartą gilintis į Niccolo Machiavellib idėjas. 
Keista, kad šis Florencijos humanistas, politikas, 
diplomatas, komediografas ir istorikas daugelio 
Europos rašytojų ir filosofų akyse tapo baisiuoju 
modernybės veidu, moderniosios politikos Volan- 
du, esą sunaikinusiu tikėjimą, normatyvinę politi
kos teoriją ir panašiai.

Machiavelli’u baisėjosi Elžbietos epochos di
dieji anglų dramaturgai ir poetai, ypač - Williamas 
Shakespeare’as ir Christopheris Marlowe. Antra, 
netrūko ir tokių, kurie žavėjosi Machiavelli’u - 
pradedant Herderiu, Fichte, Hegeliu, Marxu ir 
baigiant XIX a. italų patriotais karbonarais {car
bonari) bei kovos už Italijos suvienijimą - Risorgi- 
mento - herojais.

Tad dar kartą skaitau legitimiam monarchui 
arba valdžią uzurpavusiam despotui skirtą „Valdo
vą“, o sykiu ir kitą, teoriškai gerokai rimtesnį jo vei
kalą, skirtą respublikonui ir piliečiui - „Samprota
vimai apie pirmąją Tito Livijaus dekadą“. Skaitau ir 
aiškiai suvokiu, kad toks mąstytojas galėjo atsirasti 
tik šalyje, kurioje Bažnyčia turėjo daugiau politi
nės galios nei bet kurioje kitoje ano meto Europos 
šalyje. Iš čia jo priešiškumas popiežiaus Aleksan
dro VI politikai bei žavėjimasis jo nesantuokinio 
sūnaus, Valensijos kunigaikščio ir popiežiaus ka
riuomenės vado Cesares Borgiabs veiksmais su
vienijant Romaniją ir centralizuojant politinę galią 
bei valdžią fragmentuotoje Italijoje.

Matydamas, kas vyksta Italijoje, Machiavellis 
ne tik atmetė valdžios sakralinės kilmės ir dieviš
kos prigimties idėją (taikliu Ernsto Cassirerio pa
stebėjimu, kad valdžia yra iš Dievo, toje kruvino
je ir savivalės pilnoje epochoje galėjo patikėti tik 
visiškai atsiję ir jokių sąlyčio taškų su tikrove ne
turintys žmonės), bet ir idealizavo pagonišką se
novės Romos Respubliką, tvirtai tikėdamas, jog 
pagonybė politiškai buvo gerokai efektyvesnė už 
krikščionybę, sutvertą individualios sielos išgany
mui, o ne politiniam tauto sutelkimui ir kovinės 
dvasios bei šlovės sukūrimui. Atviro žavėjimosi 
pagoniškuoju pasauliu, jo narsa ir pilietinėmis do
rybėmis, o dar svarbiau - krikščionybės politinės 
diskvalifikacijos ir politinės galios desakralizacijos 
Europa (tiksliau - jos konservatyvūs mąstytojai ir 
rašytojai) ir neatleido Machiavelli’ui.

Tokioje epochoje buvo tik du keliai - arba nu
eiti Martino Lutherio ir kitų religinių reformato
rių keliu (sukilti prieš korumpuotą ir jėgos žai
dimuose paskendusią popiežiaus politinės galios

Leonidas Donskis

struktūrą), arba rinktis radikalią epochos kritiką 
jai statant priešpriešiais Antikos pasaulio išmintį 
bei dorybes. Pastaruoju keliu nuėjo didžioji dau
guma humanistų, pasirinkusių ne devotio moder
ną ir religijos reformavimą, o studia humanitatis 
ir sugedusiai dabarčiai alternatyvios praeities atra
dimą - ne tik Machiavellis, bet ir Thomas More’as, 
Erazmas Roterdamietis, Franęois Rabelais.

Kita vertus, lyginant su šiais Renesanso mąsty
tojais, t. y. jo amžininkais, Machiavelli’į ištiko ne
pavydėtinas likimas - turbūt nėra nė vieno Rene
sanso rašytojo, kurį būtų mėginama taip paraidžiui 
skaityti. Visi nors šį bei tą apie Renesanso simbolinį 
mąstymą, antižanrus, satyras, parodijas, groteskus, 
karnavalinę kalbos ir juoko kultūrą bei ezoteriką 
nutuokiantys interpretatoriai sutinka, kad negali
ma paraidžiui skaityti Moreb „ Utopijos“ ir Erazmo 
„Pagiriamojo žodžio kvailybei“, kad šie kūriniai, ly
giai kaip ir Rabelais „Gargantiua ir Pantagriuelis“, 
reikalauja itin sudėtingos hermeneutikos.

Kodėl tad šitų rašytojų ir mąstytojų amžininkas 
Machiavellis, naudojęs daugybę koduotos kalbos 
triukų ir simbolių, iki šiol dažniausia skaitomas 
paraidžiui? O juk net ir liūto bei lapės metaforos 
nėra tokios jau aiškios ir paprastos, kaip neretai ta
riasi žiną rimtam Machiavellib skaitymui nepasi
rengę žmonės. Mano kolega ir bičiulis iš Bukarešto 
universiteto, labai įdomus rumunų filosofas, po
litikos teoretikas bei politinių idėjų istorikas Ca- 
talinas Avramescu yra iškėlęs hipotezę, kad karš
tas respublikonas Machiavellis žavėjosi Venecijos 
Respublika ir jos konstitucija. O juk liūtas - tai Ve
necijos simbolis.

Dar dažniau Machiavellis traktuojamas stulbi
namai neistoriškai - aš tuo nenoriu pasakyti, kad 
visas idėjas reikia tempti prie istorinio konteksto 
ir viską juo aiškinti, bet nesuvokti situacijos žmo
gaus, kuris metė iššūkį šeimai, su pertraukomis 
valdžiusiai Florenciją daugiau nei tris šimtus metų 
(t. y. Medičių dinastijai), vadinasi, nesuvokti ano 
meto Florencijos politinio gyvenimo ir jo logikos. 
Juk Machiavelli’o akyse, Florencijos Piazza del
la Signoria (kurią lankydamas mąsčiau apie šiuos 
didžiuosius Florencijos politikos aktorius) buvo 
nužudytas prieš Aleksandro VI amoralumą ir ci
nizmą sukilęs dominikonų vienuolis Girolamo Sa
vonarola. Nepaklausęs Machiavellib, kad reikia 
nepalikti savo priešų ir arba juos išžudyti, arba de
portuoti ir vis kaitalioti jų buvimo vietą, gerašir
dis Florencijos valdovas gonfalonjeras (z7 Gonfalo- 
niere) Piero’as Soderinis vėliau tų pačių Medičių 
buvo nuverstas ir turėjo bėgti iš Florencijos. Štai 
iš kur Machiavellib fiksavimasis ties gerais, dorais, 
bet politinių instinktų bei galių (animo, virtu, for
tūna) neturinčiais žmonėmis - trapiais ir pažei
džiamais, galinčiais tapti lengvu niekšų grobiu. 
Argi Machiavellib priešiškumas galingai ir jokių 
skrupulų neturėjusiai Medičių šeimai byloja apie 
jo principų stoką ar oportunizmą?

Žinoma, negalima vaizduoti Machiavellib bu
vus angelu - tai ambivalentiškas ir gan pavojin
gas mąstytojas, nebetikintis religine bei edukacine 
politikos galia ir atvirai pripažįstantis tik politiką 
kaip valdžios mechaniką. Sykiu jis tiesą sutapati
no su sėkminga praktika - ne iš normų ir prin
cipų gali būti konstruojama politinė praktika, o 
priešingai - sėkminga ir istorijos patikrinta, veiks
minga tiesa (verita effettuale) yra ne kas kita kaip 
sėkminga praktika, kuri ir turi sukurti normatyvinę 
dimensiją politikoje ir tapti pripažinta išmintimi.

Ką gi, tenka pripažinti, kad tai lūžis politinės 
minties istorijoje - gerokai didesnis, nei atviri ir

amžininkus šokiravę Machiavellib patarimai Lo- 
renzo’ui Medici (kuriam ir dedikuotas jo Valdovas). 
Machiavellib mintys nuskamba stulbinamai mo
derniai ne tik jo epochoje - jos buvo novatoriškos ir 
įkvepiančios XIX a. mąstytojus. Paprastai šnekant, 
iš sėkmingų ir nenugalimų bestijų kyla ne tik in
stitucijos, bet ir politinės etikos normos bei poli
tinio elgesio standartai - o juk tai buvo parašyta 
trys šimtai metų iki Friedricho Nietzsches! Lygiai 
kaip idėja apie tiesą kaip sėkmingą praktiką, kurią 
patikrina tik istorija, o ne teoretikai, negalėjo ne
paveikti Marxo. O ką jau kalbėti apie Machiavellib 
įžvalgą apie religiją, kuri, anot jo, visų pirma yra 
praktiškai būtina visuomenei - kaip mobilizuo
janti, elgesį formuojanti ir naudingai įrėminanti 
jėga. Tai tiesiog socialinė konstrukcija, jei nori
te, be kurios nebūtų įmanomas joks civilizuo
tas ir organizuotas visuomenės gyvenimas. Juk 
liaudžiai reikia ne sudėtingų tikėjimo klausimų 
ar juolab teologinių debatų, o aiškių ir orientuotis 
padedančių tiesų. Ką jau prie to bepridurti galėjo 
Voltaire’as...

Kita knyga, be kurios sunkiai save įsivaizduoju 
save užmiegantį Italijoje - tai nuo vaikystės mano 
mylimos Stendhalio „Italą kronikos“. Italiją visam 
gyvenimui pamilęs ir ją laikęs savo sielos tėvyne 
prancūzų rašytojas yra palikęs nuostabias rene
sansines istorijas, kurias šiandien skaitau kaip 
literatūros kūrinius, leidžiančius man atsekti ne 
vieną rimtą istorijos filosofijos, kultūros filosofijos 
ir politikos filosofijos problemą. Pavyzdžiui, Sten
dhalio mintis vienoje iš „Italą kroniką“ novelių 
„Čenčių šeima“, kad Don Chuanas (Žuanas) yra 
šimtaprocentinis krikščionybės fenomenas jau 
vien todėl, kad malonumas ir aistra negali likti 
nepaženklinti blogio ir nuodėmės krikščioniškoje 
Europoje. Kiek jaunų ir turtingų plevėsų - tokių 
kaip genialiojo ispanų vienuolio dramaturgo Tir- 
so de Molinos (Gabrielio Tėllezo), o vėliau ir Mo- 
liėreb aprašytasis Don Žuanas - buvo net niekie
no nepastebimi senovės Atėnuose ir Romoje. Bet 
ten religija buvo šventė, ji ragino žmones mėgautis 
gyvenimu, o su tuo, kaip žinia, vėliau negalėjo su
sitaikyti krikščioniškoji Europa.

Pasak Stendhalio, žmogaus aistra yra 
pražūtinga, o malonumas nuodėmingas tik ten, 
kur jis supriešintas su religiniu jausmu - o juk 
didžioji renesansinė Europos (ypač italų) kultūra 
siekė šiuos jausmus sutaikyti. Stendhalis paste
bi, kad mes nuolat kartojame, jog krikščionybė 
sušvelnino papročius ir žmonių jausmus. Tai tiesa, 
bet kyla klausimas - ar to paties nebūtų padaręs il
giau egzistavęs Antikos pasaulis? Anot Stendhalio, 
„Eneida“ yra daug švelnesnė už „Iliadą“.

Štai jums literatūra, svarstanti filosofinę 
problematiką. Stendhalis čia kalba taip, kad jo 
mintys, perkeltos į Niccolo Machiavellib, Giam- 
battistabs Vico ar Davido Hume’o veikalus, tikrai 
nepadarytų jiems gėdos. Beje, neprastai jos min
tys atrodytų ir Stendhalio amžininkų filosofų 
kūriniuose. Stendhalis čia susisieja su Machiavel
lib ir kiek vėliau sero Francio Bacono pradėtais de
batais apie tai, ar modernioji Europa su savo mok
slu ir kultūra turi kokių nors esminių pranašumų 
prieš Antiką, ar tėra viso labo tik nuolatinis tolimas
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KNYGOS

Knygos po lova
Atkelta iš 15 p.
nuo didžiosios klasikinės epochos ir jos idealų. Tai 
vienas iš didžiųjų klausimų, kurio sukurta teorinė 
ir moralinė įtampa formavo didžiąją Europos 
tapatybę.

Kita novelė, kuri dar labiau susišaukia su Ma- 
chiavelli’u, yra „Vanina Vanini“. Tai istorija apie 
XIX a. italų aristokratę, įsimylėjusią iš kalėjimo 
pabėgusį, sužeistą ir jos tėvo rūmuose priglaustą 
bei išgelbėtą devyniolikos metų karbonarą Pietrą 
Misirilį (Pietro Missirilli). Įdomu, kad nors veik
smas vyksta 1832 metais, čia esama aliuzijų į 
ankstyvąją renesansinę (t. y. ikišekspyrišką) novelę 
apie Romeo ir Džuljetos meilės pradžią - tai dar 
Luigi da Porto versija, kurioje Džuljeta įsimyli Ro
meo (ar bent jau negali atplėšti akių nuo jo), apsi
rengusio mergaitės rūbais. Kaip žinoma, Williamas 
Shakespeare’as savo tragedijoje rėmėsi ne Luigi’o 
da Porto, o vėlesne Matteo Bandelio versija.

Taigi - Stendhalio Vanina Vanini įsimyli 
sužeistą gražią mergaitę Klementiną (ar yra pa
vergta jos grožio), kuri netrukus pasirodo be
santi iš kalėjimo pabėgęs sužeistasis karbonaras. 
Gražus devyniolikmečio veidas, angeliškos akys 
ir ilgi plaukai puikiai padeda jam apsimesti mer
gina. Prasideda aistringas romanas, kuris jaunąjį 
karbonarą beprotiškai įsimylėjusią Vaniną priveda 
prie slogaus atradimo, kad jos mylimajam venta 
(karbonarų kovinė grupė, kurios vadu jis tampa) ir 
kova už Italijos laisvę yra vis dėlto svarbesnė už ją.

Kurį laiką šelpusi karbonarus ir savo tur
tais padėjusi jiems įsigyti gerų ginklų, Vanina, 
sužinojusi, kad Pietras su savo venta rengia itin 
rizikingą, bet puikiai sumanytą sąmokslą prieš 
valdžią, išduoda jo draugus, bet į sąrašą neįtraukia 
paties Misirilio. Visi suimami; Pietras, nepakel
damas baisios gėlos ir siaubo, kad ant jo, likusio 
laisvėje, krenta įtarimas, pats pasiduoda valdžiai. 
Mėgindama gelbėti Pietrą, Vanina eina itin toli - 
sutinka ištekėti už turtingo ir ją dievinančio jau
no Romos aristokrato, turinčio įtakingų politinių 
ryšių.

Jai pavyksta pasimatyti su Misiriliu, bet šis 
kalėjime tampa dar karštesnių patriotu, o sykiu 
jo meilę Italijai lydi sustiprėjusio religinio jausmo 
ir fatalizmo proveržiai. Misiriliui atvirai pasakius, 
kad jų meilė neturi jokios ateities ir kad jis yra visų 
pirma Italijos patriotas, kurio gyvybė priklauso 
tėvynei, Vanina jam prisipažįsta padariusi baisų 
nusikaltimą ir išdavusi jo ventą. Kadangi vienas 
iš Misirilio draugų, vedamas į kalėjimą, nusižudo, 
ant jos sąžinės krenta itin sunkus nusikaltimas. 
Kalėjimo sargybiniui tenka ginti Vaniną nuo Mi
sirilio, mėginančio grandinėmis užmušti išdavikę 
meilužę. Viskas baigiasi tuo, kad Misirilis lieka 
kalėjime (Vaninai vis dėlto pavyksta išgelbėti jam 
gyvybę), o Vanina Vanini išteka už ją dievinančio 
kunigaikščio don Livijaus Savelio.

Šią istoriją dievinu nuo vaikystės - gal dėl 
politinių idėjų, ryškių charakterių ir stiprių jausmų 

persipynimo, kuris literatūrai visada garantuoja 
kokybės ženklą. Žinau, kad Roberto’as Rossellinis 
1961 metais ekranizavo „Vaniną Vanini“, bet jo fil
mo nesu matęs. Kad ir kaip būtų, reikia atidengti 
kortas - kuo gi mane taip sužavėjo ir suintrigavo ši 
novelė. Spėju, kad labai makiavelišku motyvu.

Vieno iš aistringų meilės prisipažinimų metu 
Misirilis sušunka, kad myli Vaniną labiau už 
gyvenimą, kad mielai vyktų su ja į Ameriką ir 
būtų laimingas, bet, aiman, Italija nėra išvaduota 
iš barbarų jungo (Stendalis, „Italų kronikos“, Vil
nius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 
1958, p. 19). Kitoje vietoje jis jau prisiekia visas 
savo jėgas paaukoti Italijos išvadavimo iš barbarų 
jungo reikalui (p. 24). Man ilgai knietėjo pagaliau 
sužinoti, kas gi tie barbarai? Vaikystėje intuityviai 
jaučiau, kad visi, kas siekia atimti laisvę iš didingos 
Italijos, yra patys tikriausi barbarai. Novelėje mi
nimas Napoleonas ir jo epochos Prancūzija? Au
strai? Sū užsienio jėgomis kolaboruojantys italai, 
visų pirma popiežiaus valstybė ir karabinieriai?

Man prireikė sulaukti 44 metų ir atsidurti Ita
lijos mieste Forli, kad aš pagaliau viską suverčiau į 
rišlią loginę grandinę. Beje, Forli miestas ne kartą 
minimas „Vaninoje Vanini“, mat Misirilio venta 
rengia sąmokslą būtent Forli, o jam nepavykus, 
ten atsiduria suimtieji karbonarai. Juk Misirilis, 
kalbėdamas apie barbarų jungą, pakartoja Petrar- 
chos garsiuosius žodžius „Liberar ITtalia de’ bar- 
bari“, parašytus 1350 metais. Šiuos žodžius vėliau 
pakartos Machiavellib „Valdovo“pabaigoje, ragin
damas Lorenzo’ą Medici’į pagaliau ryžtingai su
vienyti Italiją ir išvaduoti ją iš barbarų jungo (t. y. 
prancūzų). Šiuos žodžius vėliau pakartos popiežius 
Julijus II, o galiausiai ir XVIII a. italų poetas bei 
dramaturgas grafas Vittorio Alfieri, dar prieš lordą 
George’ą Gordoną Byroną ir ne mažiau aistringai 
už jį nekentęs tironijos (būtent jis Machiavelli’į pa
vadino dieviškuoju Machiavelli’u - „divino Ma
chiavelli“.

Nuostabu, kad šią temą išplėtoja prancūzų 
rašytojas - o juk ji leidžia atsekti Machiavellib min
ties ir sentimento pėdsakus XVIII ir XIX a. Euro
poje. Tiesą sakant, nuostabu tik tol, kol neperskai-

Jurgis Gimberis

POLITIKA IR FILOLOGIJA
Fundamentaliųjų mokslų naujienos
Jei Čerepanovas būtų laiku parašęs į „Verslo žinias“, 
„Kauno dieną“, „Respubliką“ ar „Lietuvos rytą“, gal 
garlaivį būtų išradęs jis, o ne Stivensonas. Svarbu lai
ku apsiskelbti ir svarbu, kad tas skelbimas būtų kole
gų mokslininkų pastebėtas.

Apsiskelbta laiku... Vienas iškilus politikas savo 
atradimą pagarsino per visas įmanomas šalies infor
macijos priemones, tačiau tarp kitų burbulų jis liko 
be atgarsio kaip pirdalas vandeny.

„Korupcijos yra pakankamai daug...“ - štai, ką 
pasakė gerbiamas politikas bei šeimų tėvas, ir šį jo 
atradimą pakartojo visos televizijos, visi šalies radijai

tai Stendhalio „Hercogienės de Paliano“, kurios 
įžangoje rašoma apie itališkos aistros praradimą - 
jos dingimą XVIII amžiuje, kada, nelaimei, italų 
aristokratija pradėjo imituoti bejausmę ir viskam 
abejingą prancūzų ir anglų diduomenę. Prancūzų 
pražūtinga įtaka buvo abejingumo viskam de
monstravimas ir kruopštus savo jausmų slėpimas, 
o anglų - perdėtas ir viską ištrinantis mandagu
mas, prie kurio dar mes galime pridurti dandy 
stiliui būtiną nuobodulio ir atsainumo viskam 
demonstravimą. Šioje puikioje mentalitetų ir 
papročių istorijos studijoje Stendhalis rodo, kaip 
išnyksta aistros imituojant svetimos aristokratijos 
elgesio būdus. Būtent siekis atrasti itališką aistrą ir 
paskatino Stendhalį studijuoti ir perpasakoti rene
sansines italų kronikas. Tiesą sakant, ar verta tuo 
stebėtis - aistros, išdavystės ir kančios kupinos 
italų istorijos įkvėpė ir Williamą Shakespeare’ą.

Stendhalis rašė, jog XV a. Paryžius prieš Italijos 
miestus - tai kažkuo žavių ir mielų barbarų mie
stas, jog Prancūzijoje moterys tuo metu garbina 
tik karo vadus, kurių vėliau niekas nežinos. Tuo 
tarpu renesansinėje Italijoje graikų kalbos žinovas 
moterų gali būti mylimas ne mažiau aistringai nei 
karys. Nes tai aistra, o ne ją žudantis galantiškumas 
- štai dar vienas interpretacinis Stendhalio šedevras 
(p. 191). Tad Stendhalis iškyla kaip renesansinės 
Italijos pabaigos atvėrėjas Europoje, kurioje niekas 
nebetiki niekuo, išskyrus galią ir prestižą. Sykiu ir 
kaip laisvės, garbės, aistros tyrinėtojas, parodęs jų 
likimą tais laikotarpiais, kada perskyra tarp civili
zacijos ir barbarybės buvo anaiptol ne tokia jau ir 
aiški. Visai kaip mūsų dienomis.

Štai tokios mano knygos po lova Italijoje. Tie
sa, jau nekantriai laukiu susitikimo su savo kny
gomis, likusiomis po mano lova Kaune - Milano 
Kunderos „Pokštu“ir švedų kalba rašančio suomių 
rašytojo Kjellio Westb romanu „Langis“.

ir laikraščiai. Ir tylu... Toks įspūdis, kad jį pastebėjo
me tik mes - slapta organizacija „Mūrininkai ma- 
zochistai“1 ir visiems gerai žinoma Kalbos komisija. 
Pastebėjome, supratome ir sakome:

„Jei pakanka - tai užtenka“.
Kalba yra toks klastingas sutvėrimas, kad vieto

mis į ją įbridęs, nekaltas neišsikapstysi, kaip iš mėš
lyno...

Vienu žodžiu, aišku, kad politinis elitas žino, jog 
korupcijos yra „pakankamai daug“. Tai anot rusų - 
jums ir kortos į rankas. Šiuo atveju - kardas ir svars
tyklės. Gal raištis ant akių trukdo? Tai nusiriškit, o 
su korupcija, kaip sako girtuokliai ir recidyvistai, 
„užriškit“.

1 okupacijos metais ta partija vadinosi „Vargo pisuokliai“.
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„Akiračius" galima prenumeruoti:
„Akiračius“ galima užsiprenumeruoti Lietuvos pašte ir 

nusipirkti „Kauno spaudos“ kioskuose. Metinės prenumera
tos kaina Lietuvoje 30 Lt. Prenumerata užsienyje 32 USD. Dėl 
prenumeratos rašyti info@akiraciai.lt. „Akiračių“ skaitytojai 
Lietuvoje 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 nu
rodyti tikslų gavėjo adresą ir pavardę.

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

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