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„Išgyvenu laikotarpj, 
kai reikia mažiau 
miegoti, daugiau dirbti"

ŠIAME NUMERYJE:
2 p. E. Aleksandravičius: 

Prarastos erdvės
10 p. V. Pakalniškis:

Pavojai Rusijos vientisumui
11 p. Ž. Kačiuška:

Sovietinio mentaliteto šešėliai
15 p. V. Landsbergis: Kauno eilėraščiai

■ Leonidą Donskį visi puikiai pažįsta iš jo televizijos laidos „Be pykčio“, poleminių straipsnių spaudoje, 
mokslinių knygų. Su L. Donskiu kalbėjomės apie jo šeimos istorijų,'jo kelių į filosofijų, akademines 
piligrimystes Vakaruose ir „toynbee’iškų“ sugrįžimų į Lietuvų. Rusija 6.
Pradėti norėčiau nuo Jūsų šeimos istorijos. Aš 
žinau, kad Jūsų senelis pergyveno holokaustu...

Mano tėtis taip pat. Istorija yra tragiška - ją 
žino žmonės, kurie susiję su Butrimonimis. Tai 
mažas miestelis netoli Alytaus, kuriame iki karo 
gyveno du tūkstančiai žydų ir beveik visi buvo 
išžudyti. Tas žudynes aprašė gyva likusi Ryva 
Lazanskaja - ją labai gerai pažinojo mano tėvas.

Žvilgsnis į Vidurinę Aziją
Virginijus Savukynas

U Kelionė kariniu lėktuvu „Spartan“, kuriuo džiaugiasi lakūnai, bet ne keleiviai, ypač jei jie yra civiliai, iš 
Vilniaus iki Astanos truko devynias valandas. Taip prasidėjo savaitės kelionė po keturias Vidurinės Azijos 
šalis - Kazachstanu, Tadžikistanu, Kirgizijų ir Uzbekistanu.

Sostinės perkėlimas kaip valdžios 
technologija
Gyvenome tame Astanos rajone, kuriame kuriasi 
valstybinės institucijos. Žvelgiant per viešbučio ar 
mus vežiojančio automobilio langą apimdavo keis
tas jausmas: pastatai galingi, o žmonių mažai. Mies
tas be miestiečių.

Tarp kelių žmonių, kurie liko gyvi, buvo tėtis, jo 
brolis ir seneliai. Jie liko gyvi, nepaisant to, kad 
buvo išžudyti visi kiti - giminės, tetos, dėdės, 
daugelis buvo sušaudyti Alytuje, kiti - išvežti 
ir nužudyti. Nuo manęs tėvas tuos dalykus slė
pė - apie juos nežinojau iki dvidešimt septyne- 
rių metų.

Nukelta į 4 p.

Kultūriniu ir verslo centru išliko senoji sostinė 
Almata - čia perkeliamas administracinis centras. 
Tačiau kol kas žmonės naujajame mieste dar nespė
jo apsigyventi.

Kodėl perkėlė? Pasakojama daug versijų. Atseit 
N. Nazarbajevas pažadėjo savo žmonai per gim
tadienį, kad kitą jubiliejų ji švęs savo gimtinėje

Nukelta į 7 p.

Rusija iš Kijevo
Kazys Almenas

■ Kai prieš penkerius metus paskutinį kartų lan
kiausi Kijeve, Ukraina nebebuvo Rusija. Tai nėra 
banalus teiginys. Kai kam, ypač Rusijoje, šitai ir 
dabar neaišku. Matyt, tuo metu ne visai aišku 
buvo ir kai kuriems ukrainiečiams, nes tuometis 
prezidentas Leonidas Kučma kų tik buvo išleidęs 
storų knygų pavadinimu „Ukraina - tai ne Rusija“ 
( „Ukraina eto ne Rosija). Visose knygynų vitrino
se rikiavosi šios knygos egzemplioriai, viršelyje šyp
sojosi Kučmos atvaizdas, tačiau, žinoma, stebino 
ne tai. Kai esi prezidentas, atvaizdas ant viršelio 
priklauso. Stebino pavadinimas. Tuo labiau, kad 
jų rašė būtent Kučma, pas mus ir kitur Vakaruo
se linksniuojamas kaip prorusiškas prezidentas. 
Nesakau, kad jis toks nebuvo, tačiau mes Lietuvoje 
patys žinome, jog „pro“ ir „anti“ rusiškumo sąvo
kos itin sudėtingos, daugialypės ir įvairiaspalvės. 
Gali būti ekonominis, politinis, kultūrinis, ideolo
ginis, kalbinis bei daugeliu kitų atspalvių nuda
žytas „pro“ ir „anti“ rusiškumas. Mane labiausiai 
domino ir domina tautinis atspalvis; klausimas, 
ar ir kaip ukrainiečiai sugebės panaudoti jiems su
teiktų istorinę progų sukurti savųjį, nuo rusų ats
kirų identitetu. Kučmos knygos neskaičiau, tačiau 
anot Vakaruose rašančio recenzento, kuris negaili 
ir kritikos, pagrindinę tezę nusako būtent pavadi
nimas. Ne tiek ukrainiečiams, kiek rusams Kučma 
joje dėstė, jog laikas suprasti, kad ukrainiečiai - ne 
rusai, kad jie nėra ir kokie nors „jaunesnieji bro
liai“, kad jie savarankiška tauta ir nepakęs, jei juos 
kas nors traktuos kitaip.
Kai Kijeve 1992 metais lankiausi pirmą kartą, 
tautiškumo reikalai dar atrodė abejotini. Po trejų 
metų mačiau „ukrainėjimo“ pažangą, o 2002-ai- 
siais prorusiškų laikomas prezidentas skelbė, kad 
„Ukraina - tai ne Rusija“, Kijeve naujai auksuotais 
kupolais blizgėjo atstatytos Kijevo patriarchato 
cerkvės, gatvių pavadinimai buvo tik ukrainietiš- 
ki. Visa tai vyko dar prieš prasidedant „Oranžinei 
revoliucijai“.

O kaip dabar? Dabar tas klausimas nekyla. Šiuo 
metu Ukrainoje Kučmos knygos pavadinimas at
rodytų naivokas. „Oranžinė revoliucija“ tampa is
torija, jos pasekmės kai ką nuvilia, pagal daugelį 
kriterijų dabartinį premjerą galima vadinti „proru
siškų“, tačiau tai antraeiliai „pro“ ir „anti“ atspal
viai. Dėl pagrindinio tautinio identiteto klausimo

Nukelta į 9 p.
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Egidijus Aleksandravičius

Ryžausi šiam komentarui po to, kai 
Lietuvos televizijos - tad nacionali
nio, visuomeninio transliuotojo - in
formacinės laidos „Panorama“ kul
tūrinėje apžvalgoje keliskart iš eilės 
pasigirdo rūpesčio kupinas balsas 
apie meninės raiškos erdvės stygių 
Lietuvoje. Žinoma, Lietuvoje - vadi
nasi, visų pirma Vilniuje.

Keletas dalykų iškart įsirėžė į at
mintį. Pirmiausiai, nacionalinio 
transliuotojo kultūrinis akiratis bei 
pilietinė tiesa: labiausiai Lietuvoje

Linas Venclauskas

Yra toks dalykas, kaip Lietuvos įvaiz
dis - kartais prisimenamas, apie jį 
daug diskutuojama, o kartais jis visai 
pamirštamas. Bet nepriklausomai nuo 
diskusijų gausos ar negausos šalies 
įvaizdis egzistuoja ir, žinoma, kinta. 
Užsienyje dabar jis greičiausiai darosi 
kiek nuobodesnis nei buvo anksčiau, 
tarkim, 1989-1991 metais, kai Lietu
va, kaip ir kitos Baltijos ar irstančios 
SSRS šalys, buvo pasaulio dėmesio 
centre, kūrė savo laisvės ir nepriklau
somybės scenarijus. Tuomet rūpintis 
įvaizdžiu net nereikėjo - jis kūrėsi sa
vaime ir, beje, labai pozityvus. Vėliau 
Lietuvai užsienyje teko pajusti žymiai 
prastesnės reputacijos skonį: kontra
bandininkų, banditų ir savižudžių ša
lis. Kai kam užsienyje ji galėjo tokia 
ir likti, nes eterio galimybes pas mus 
turintys asmenys taip pat nesibodi pa
brėžti būtent šio epizodo - tiesa, gal 
jau ne tokiomis ryškiomis spalvomis. 
Galų gale įvaizdžio kūrimo procesą 
pirmiausiai sumanyta paversti tech
nologiniu procesu. Sutelktos atskiros 
grupės ir institucijos, kurios kaip tik 
ir turi kurti Lietuvos įvaizdį pasauliui. 
Pozityvų, žinoma.

Sprendimas niekuo neoriginalus - 
kitos šalys taip pat turi savo „specia
liuosius būrius“ įvaizdžiui kurti(s).

Prarastos erdvės
nuskriaustas Vilnius... LRT žiūrovas 
įtikinėjamas, kad būtent šiandienėje 
Lietuvos sostinėje labiausiai stinga 
teatrų erdvių ir kad talentingi reži
sieriai tiesiog neturi savos raiškos 
vietos. Būtų juokinga, jei nebūtų 
graudu. Tai jokia sensacija, nes LRT 
kultūrinis horizontas tik retsykiais 
nutolsta nuo Gedimino prospekto, 
lygiai kaip sporto pasaulyje, kur jau 
lyg ir norma tapo vieno privataus 
sporto klubo rėmimas.

Antra, (tai pasirodė liūdnai simp
tomiška) buvo Menų spaustuvės ir 
Oskaro Koršunovo teatro pristatymas 
labiausiai nuskriaustų Lietuvos me
nininkų rikiuotėje. Pirmasis siužetas 
pasiuntė žinutę, jog Menų spaustuvei 
reikia keliolikos milijonų valstybės 
subsidijų, kad įgyvendintų senas sva
jones. O. Koršunovo teatrui apskritai 
reikia erdvės, kurią turi duoti arba 
Vilnius, arba Lietuva.

Iš karto pasakysiu, kodėl visa tai 
nuliūdino. Ogi todėl, kad iki šiolei 
būtent šios dvi kūrybinės industri

Lietuviškos
Pavojus tas, kad išties šalies įvaizdis 
gali būti atiduotas vien tik į technolo
gų rankas manant, kad jie kaip profe
sionalai galės efektyviausiai tvarkytis 
su šiuo uždaviniu. Aišku, pagrindinis 
finansavimas tuomet taip pat turi būti 
skiriamas jiems. Bet nereiktų pamirš
ti spontaniško ar natūralaus įvaizdžio 
kūrimo ir jį taip pat palaikyti. To
riu omenyje sėkmingus menininkų, 
mokslininkų projektus, dalyvavimus 
įvairiose parodose ir t. t. Tai mano 
galva, teigiamam šalies įvaizdžiui už
sienyje formuotis padeda labiau. Tuo
met šalis atrodo įdomi, turinti aiškes
nę ir kūrybiškesnę savastį. O kodėl gi 
neaplankius J. Meko, O. Koršunovo, 
M. K. Čiurlionio šalies ar tiesiog ja 
kiek daugiau pasidomėjus?

Galimas ir technologinis varian
tas - kurti reklaminę produkciją. Su 
šalį reprezentuojančiu simboliu ne
labai pavyko, bet paskutinis darbas 
apie Lietuvą - reklaminis filmukas 
šaliai pristatyti rodytas per didžiau
sias užsienio TV stotis - buvo visai 
neblogas. Galima diskutuoti dėl vieno 
ar kito niuanso, bet bendras įspūdis 
neblogas. Jei pirmuoju atveju Lietu
vos įvaizdį įvardijau kaip įdomų, tai 
šiuo atveju gal jį galėtume pavadinti 
patraukliu? Užsienio turistui patei
kiamas patrauklios, ramios ir suba
lansuotos šalies įvaizdis, tad kodėl gi 
tokios neaplankius?

Bet, kaip sakoma, lietuviai ne
būtų lietuviai, jei nerastų progos pa
verkšlenti. Aišku, per daug apiben
drinau - tačiau nuomonės vienu ar 
kitu su įvaizdžiui susijusiu klausimu 
pateikiamos mūsų žiniasklaidoje yra 
kaip tik tokios. Lietuva Turino knygų 
mugėje -šermenų tonas, naujas rėkia- 

jos oazės atrodė ryžtingiausiai ban
dančios išeiti iš valstybinio kultūros 
sektoriaus ir besiimančios gyventi „iš 
savęs“, nebandydamos belstis į mo
kesčių mokėtojų sąžinę. Apie Audronį 
Imbrasą ir Oskarą Koršunovą, regis, 
spietėsi tie laisvi kūrėjai, kurie supra
to, jog reikalaudamas sau kūrybinės 
raiškos laisvės tikras menininkas ne
gali reikalauti, kad kiti per prievartą 
už tą laisvę sumokėtų. Pabrėžiu - per 
prievartą, nes mokesčių mokėtojai 
negali pasirinkti, ar eiti į teatrą, bran
giai mokėdami už bilietus, ar tiesiog 
dorai mokėti mokesčius, kuriuos kas 
nors kaip nors išdalys. Apie tokią kū
rybinės laisvės kovotojų posovietinę 
būseną jau teko „Akiračiuose“ ginčy
tis su Kaziu Almenu.

Trečia, ši būsena yra tik blanki 
t vienos iš didžiausių nesėkmių ilius

tracija, kuri per 17 nepriklausomybės 
metų ištiko mūsų kultūrą. Nepaisant 
sporadiškų pastangų, taip ir nepavy
ko sumažinti etatistinių, klientelinių, 
biurokratinių įpročių. Kultūros įstai

raudos
minis filmas apie Lietuvą - šermenų 
tonas, Japonijos imperatorius Lietu
voje - šermenų tonas. Ir nesuprasi, ar 
išties taip viskas jau blogai, ar perdėta 
žurnalistų Tėvynės meilė verčia juos 
uoliais vaitotojais ir kritikais (nors 
šiaip čia šis žodis visai netinka). Nesu 
tiesiogiai ir daug susidūręs su žurna
listikos studijoms skirtomis progra
momis, bet nemanau, kad jose būtų 
„rašykit kaip galima graudžiau - atro
dys tikroviškiau arba skaitys daugiau“ 
ar kokia panašia rekomendacija. Ma
tyt, čia, kaip sakoma, norisi kaip ge
riau, o išeina kaip visąlaik.

Kaip garbės viešnia pakviesta į Tu
rino knygų mugę, Lietuva turėjo pui
kią progą (ir ją išnaudojo) prisistatyti 
Italijos kultūrai, o mūsų žiniasklaida 
jau aimanuoja ir skaičiuoja, kiek ma
žai žmonių Lietuvos paviljone ap
silankė pirmą dieną. Kas mes - pa
saulio bamba, kad vos tik išgirdus 
„Lietuva“ visi pultų gėrėtis? Gal mes 
ne per daug verkšlenantys, bet per 
daug narciziški? Šiaip ar taip, kultūros 
ir kūrybos procesus veikia tikrai ne jų 
masiškumas. Naivu, kai visur ir viską 
bandoma skaičiuoti.

Reklaminis klipas apie Lietuvą - 
taip pat kone nusikaltimas, nes Pažais
lio vienuolynas jame rodomas gražes
nis, nei yra iš tikrųjų. Čia, matyt, reikia 
suprasti, kad vargšas turistas atvykęs 
į Lietuvą patirs tokią frustraciją, jog 
nei jis pats kada nors daugiau norės 
čia atvykti, o greičiausiai dar ir savo 
palikuonims - kokioms aštuonioms 
kartoms uždraus keliauti Lietuvon. 
Žinoma, Pažaislis nušiuręs, avarinės 
būklės, bet dėl to verkšlenant ir nuolat 
rašant tik apie prastą statinio būklę, ši 

gos it nesikeičiančių viršininkų mu
ziejinė galerija liko susietos su valsty
bės biudžeto virkštele. Meno pasaulis, 
išskyrus dailę, populiariąją muziką ir 
teatro bendruomenės dalį, menkai 
kvėptelėjo laisvos visuomenės ir kul
tūros rinkos oro. Mecenato ar rėmėjo 
statusas visagalių kultūros viršininkų 
akyse liko menkas. Nebent valdiška 
kultūrinė įstaiga būtų papildomai sti
prinama rėmėjų pinigais.

Lietuviškas televizinis siužetas apie 
Menų spaustuvę ir Oskaro Koršunovo 
teatrų parodė, kad net kūrybiškiausių 
meno kovotojų būrys ima trauktis iš 
laisvės arenos, priekaištingais žvilgs
niais maldaudami miesto ir valstybės 
priimti atgal į globos namus. Neno
rėčiau, kad šie kartūs žodžiai būtų 
priimti asmeniškai. Nothing personai 
- ramintų amerikietis. Tai, kas čia 
išryškėjo, yra tik skaudus įrodymas, 
jog nevyriausybinis sektorius ir lais
vos kūrybinės visuomenės kūrimo 
žygis Lietuvoje nepasisekė. Tai, kad 
iš kovos traukiasi stipriausi, rodo ne 
tiek daiktiškų meninių erdvių stygių, 
kiek emocinį pralaimėjimą valdžiai ir 
verslui. Tai greičiau ženklas, kad pra
randama laisvės erdvė.

niekaip nesikeičia. Spauda galėtų tapti 
diskusijos ir forumo vieta - ką ir kaip 
būtų galima daryti su šiuo statiniu. 
Yra specialistų, kurie populiariai gali 
paaiškinti pagrindinius reikalingus 
sprendimus, o reikalui esant, suteik
ti ir kvalifikuotas konsultacijas, galų 
gale yra ir kitų šalių patirtis. Bet apie 
tai kažkodėl visai nekalbama.

Žiniasklaidoje pateikta informa
cija apie Japonijos imperatoriškosios 
poros vizitą Lietuvoje kažkodėl su
priešinama su Kaunu. Girdi, Jo Dide
nybė imperatorius neatvyko į Kauną 
aplankyti Č. S. Sugiharos namų. Taip, 
tai išties sakrali vieta, ir ne tik japo
nams - imperatorius, pagerbdamas 
Sugiharos atminimą, padėjo gėlių jo 
paminklo Vilniuje. Pasigirsta ir tokių 
interpretacijų, neva imperatoriaus lai
kysena rodo Sugiharos nepripažinimą 
arba nevertinimą Europoje. Bet šiaip 
ar taip, kiekvienas monarchas ir jo di
plomatinis korpusas laisvi rinktis savo 
vizito dienotvarkę. Kita vertus, juk 
imperatoriui buvo garantuotas vienas 
didžiausių saugumo lygių ir palaikyti 
jį visos kelionės ir vizito Kaune metu 
galbūt buvo per sudėtinga ar praban
gu. Tad ir vėl istorinis įvykis paskęsta 
įvairių nuoskaudų ir visokių priekaiš
tų „padarė ne taip, kaip norėjome“ la
vinoje.

Įvaizdį, ypač jei jis kuriamas tech
nologinėmis priemonėmis, galima 
sukurti įvairiapusį, net ir labai tei
giamą. Tačiau nemažiau svarbi yra ir 
mūsų reakcija bei pozicija - kartais 
atrodo, kad pastangos kur nors svetur 
yra greičiau ir geriau įvertinamos nei 
gimtojoje žemėje. Kritika, žinoma, rei
kalinga, bet kai ji virsta vien tik verkš
lenimu, tuomet gali kilti ir šioks toks 
pavojus visuomenės sveikatai. Arba 
kitaip tariant - iškilti pasitikėjimo sa
vimi ir teigiamo vertinimo krizė.
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Julius Šmulkštys

Dėl Prezidento, Seimo ir Konstitucinio 
Teismo vaidmens įvairiose nūdienos 
kontroversijose vėl iškilo klausimų, ar 
konstitucinės sistemos nereiktų padaryti 
efektyvesnės ir demokratiškesnės. Pasku
tiniu metu yra daug pasiūlymų vienaip 
ar kitaip keisti pačią Konstituciją. Dažnai 
susidaro įspūdis, kad jei valdžios spren
dimai politikams ar visuomenės daliai 
yra nepriimtini - kalta Konstitucija. Pa
vyzdžiui, siūloma Prezidento galias pa
didinti arba sumažinti; jis kritikuojamas 
ir galių viršijimu, ir nepanaudojimu. Ne
siimsiu dar kartą nagrinėti valstybės va
dovo prerogatyvų ir ribų pagal dabartinę 
Konstituciją, bet tiktai pabrėšiu, kad pa
grindinis jo galių keitimas neišvengiamai 
atsilieptų įtakos balansui tarp įstatymų 
leidžiamųjų ir vykdomųjų organų. Ga
lima suprasti, kodėl abiejų atstovai nori 
išplėsti savo vaidmenį valdant valstybę, 
bet jei siūlymai patobulinti Konstituciją 
orientuojami spręsti tik pavienes ir retai 
atsitinkančias problemas, jų priėmimas 
gali panaikinti kai kurias dabartines pro
blemas, bet ateityje - sukurti naujas ir dar 
didesnes. Reikia atsiminti, kad svarbiau
sias šalies teisinis ir politinis dokumentas 
yra jaunas, todėl dar neturime užtenka
mai patirties jo visumą ir atskiras dalis 
visiškai suprasti ir įvertinti.

Mykolas Drunga

„Veide“ (2007 05 17) yra Mykolo 
Romerio universiteto Konstitucinės 
teisės katedros profesoriaus Gedimi
no Mesonio straipsnis, kuris, mano 
nuomone, verkiant prašosi pako
mentuojamas.

Autorius piktinasi, kad „gar
būs asmenys - autoritetai viešai tei
gia“, jog Konstitucinis Teismas (KT) 
„šiurkščiai suklydo“, „iškraipė Kons
tituciją“ ir 1.1. Jo nuomone, „teisiniu 
požiūriu teiginiai apie KT „klaidas“ 
tėra bereikšmės deklaracijos, kurios 
tik skatina visuomenės teisinį nihi
lizmą“.

Konstitucija
Andrius Kubilius siūlo Lietuvo

je įvesti tobulesnę ir nuo kitų valstybių 
įtakos saugesnę parlamentinę santvarką, 
pakeičiant Prezidento rinkimo būdą: iš 
dabartinio visuotinio ir tiesioginio bal
savimo - į rinkimus į Seime. Šis pasiū
lymas, jei būtų įgyvendintas, politinį ne
stabilumą Lietuvoje padidintų. Esantis 
parlamento susiskaldymas ir kovos dėl 
politinių, materialinių ir asmeninių in
teresų tik labiau suintensyvėtų. Įstatymų 
leidyba bei aukštų pareigūnų tvirtinimas 
Seime sukelia savaitėmis ir mėnesiais be
sitęsiančias kontroversijas. Parlamentui 
užkrovus valstybės vadovo rinkimą būtų 
sudarytas dar vienas potencialus parti
nės nesantaikos šaltinis. Estijos ir Latvi
jos pavyzdžiai rodo, jog toks balsavimo 
būdas yra daug komplikuotesnis, negu iš 
šalies gali atrodyti.

Bet yra ir kitų faktorių, sugestijuojan- 
čių, kad Prezidento rinkimas Seime gali 
sudaryti naujų problemų, iš septynio
likos metų patirties žinome, kad mūsų 
įstatymų leidžiamoji institucija valdant 
kraštą galėtų būti efektyvesnė. Preziden
to kaip prievaizdo vaidmuo parlamento 
ir Vyriausybės veikloje - juos skatinan
čio, reikalaujančio, inicijuojančio bei 
kritikuojančio - pirmą kartą buvo įgy
vendintas Valdo Adamkaus. Šį vaidme
nį valstybės vadovas galėjo atlikti, nes jis 
tiesiogiai visų piliečių renkamas. Pasta
roji konstitucinė nuostata Prezidentui 
suteikia didelį moralinį autoritetą, pade
dantį atlikti valstybei reikalingas „prie
vaizdo” funkcijas. Kitaip tariant, yra 
sudarytas įtakos balansas tarp įstatymų 
leidžiamųjų ir vykdomųjų organų. Nors 
Prezidentas nėra vienintelis ir svarbiau
sias įstatymų vykdytojas - tą vaidmenį 
Konstitucija daugiausiai yra paskyrusi 
premjerui ir Vyriausybei, jo funkcijos 
užsienio politikos ir nacionalinio sau-

Pilietinės kritikos teisė
Savo nuomonę jis grindžia tuo, 

kad „išanalizavus Konstitucijos teks
tą, KTbylas, netįstatymus, [...] niekur 
nerasime užuominos apie galimas 
KT „klaidas“. Priešingai, visi minėti 
teisės šaltiniai sutartinai teigia, kad 
tai, ką nusprendė KT, yra skelbiama 
„Lietuvos Respublikos vardu“ (LR 
KT įstatymo 22 str.), o rezultatas yra 
„galutinis ir neskundžiamas“ (LR 
Konstitucijos 107 str.).

Tai teisinis požiūris, ir juo re
miantis KT nuosprendžiai iš tiesų 
„galutiniai ir neskundžiami“. Bet 
kaip su pilietiniu požiūriu? Toks irgi 
yra, ir būtent tokį, pilietinį požiūrį, ir 
reiškia tie „garbūs asmenys-autorite- 
tai“, kai jie vieną ar kitą KT nutartį 
kritikuoja. Pastebėkime - kritikuo
ja, ne „skundžia“ (to daryti jie netu
ri teisės). O kritikuoti bet kuriuos ir 
bet kurios (net ir teisminės!) valdžios 
veiksmus sąmoningi piliečiai turi ne 
tik teisę, bet ir pareigą.

Kodėl nuosprendžio, skelbiamo 
„Lietuvos Respublikos vardu“ ir tei
siniu požiūriu „galutinio ir neskun
džiamo“, aš, kaip pilietis (ir, tarkim, 
logikos ir etikos žinovas), negalėčiau

ir politika
gumo sferose yra ganėtinai svarbios ir iš 
esmės egzekutyvinės.

Prezidento rinkimas Seime suma
žintų „prievaizdo” vaidmenį, jei iš viso 
jos nepaneigtų. Be moralinio autorite
to valstybės vadovas negalėtų efektyviai 
šaliai vadovauti; ši atsakomybė atitektų 
parlamentui ir Vyriausybei. Ar tokios 
sistemos Lietuvos gyventojai norėtų? 
Greičiausiai ne. Kaip žinome, Seimas yra 
viena nepopuliariausių valstybės institu
cijų, o Prezidentas nuo pat savo pirmo
sios kadencijos pradžios išlaikė didelį 
žmonių pasitikėjimą. Taigi Konstitucijo
je įtvirtinto valstybės vadovo, parlamen
to ir Vyriausybės galių balanso nereiktų 
pakreipti pirmojo nenaudai, nes nėra 
patirties, kuri rodytų, kad šis žingsnis 
valdymo procesą padarytų efektyvesnį. 
Priešingai, daug ženklų sugestijuoja, kad 
padėtis pablogėtų.

Konservatorių lyderis taip pat nori 
Prezidentą rinkti Seime, kad sumažintų 
Lietuvoje Rusijos įtaką. Pagal jį ši įtaka 
padidėja per rinkimus, ypač prezidento. 
Ar taip iš tikrųjų yra - sunku pasakyti, 
bet kaip ten bebūtų, rinkimų sistemos 
nereikėtų keisti vien dėl tikros ar įsivaiz
duotos .svetimos šalies įtakos. Logiškai 
šią mintį pratęsus, derėtų ir kitų valstybės 
institucijų formavimo metodus persvars
tyti ir galbūt keisti, jei jie būtų įvertinti 
kaip sudarą palankias sąlygas Rusijos ar 
kitos valstybės kišimuisi į mūsų vidaus ir 
užsienio politiką.

Kitas šiuo metu kai kuriuose sluoks
niuose svarstomas pasiūlymas - apriboti 
Konstitucinio Teismo galias. Ir vėl Kons
titucijos keitimas motyvuojamas nepasi
tenkinimu šios institucijos sprendimais, 
ypač dėl buvusio prezidento Rolando 
Pakso atstatydinimo, Seimo komitetų ju
risdikcijos apribojimo ir dvigubos pilie
tybės panaikinimo.

kritikuoti, jeigu manyčiau, kad tas 
nuosprendis prasilenkia su tam ti
kromis, pvz. sveiko proto ar dorovės 
normomis?

Ar ne tuo pagrindu piliečiai dar 
visai neseniai kritikavo „galutinius 
ir neskundžiamus“ nuosprendžius, 
skelbtus „TSRS vardu“, o dar anks
čiau - „Vokietijos reicho vardu“? Šių 
valstybių teisės profesoriai, many
čiau, irgi galėjo būti linkę teigti, jog 
„teisiniu požiūriu teiginiai“ apie ati
tinkamų teisės organų „klaidas“ tėra 
bereikšmės deklaracijos“.

Tačiau ką čia Sovietų Sąjunga ar 
hitlerinė Vokietija - pažvelkime į 
šiandieninę Ameriką.

G. Mesonis teigia, jog „nėra su
bjekto, kuris galėtų pripažinti KT su
klydus“, nebent tai būtų „rimtas teisės 
mokslo atstovas“, kuris „suvokdamas 
savo vertinimų subjektyvumą, ne
skubės „galutinių ir neskundžiamu“ 
KT sprendimų, paskelbtų „Lietuvos 
Respublikos vardu“, vadinti klaido- 

• a mis .
Tačiau Jungtinėse Amerikos Vals

tijose rimti teisininkai tai daro visą 
laiką - klaidomis vadina (Lietuvos

Konstitucinis Teismas taip pat lyg ir 
atlieka „prievaizdo” funkcijas, tik šiuo 
atveju - visų valstybės institucijų atžvil
giu. Kadangi teismas nėra žmonių renka
mas, jo sprendimai potencialiai gali būti 
labai kontroversiniai. Taip ir yra. Turiu 
prisipažinti, kad kai kurie ir man nepa
tinka, ypač sprendimas dėl teisės į dvigu
bą pilietybę. Tačiau ar visi Konstitucinio 
Teismo sprendimų paliestieji su jais su
tinka - nėra esminis dalykas, nes demo
kratinėse santvarkose dar nesurastas tin
kamesnis būdas išsiaiškinti, ką viena ar 
kita Konstitucijos nuostata reiškia. Negi 
būtų geriau, jei įstatymų leidžiamieji or
ganai ir egzekutyvas patys nuspręstų, ku
rie jų veiksmai yra konstituciniai?

Antra, kyla klausimas, ar vadovau
jantis anksčiau minėtais argumentais iš 
viso bet kada reiktų Konstituciją keisti? 
Aišku, kad ne. Tačiau tik neskubant, išsa
miai apsvarsčius potencialias pasekmes 
ir pasitikrinus visuomenės pažiūras. 
Pastaroji nuostata nereiškia, kad norint 
pakeisti Konstituciją pirmiausia būtina 
sužinoti, ar dauguma piliečių konstitu
cinės reformos pageidauja. Šiuo atveju 
viešoji opinija, nors ir svarbi, neturėtų 
pasidaryti vieninteliu lemiančiu fak
toriumi. Demokratinės santvarkos yra 
pagrįstos daugumos valdymo principu, 
tačiau yra atvejų, pavyzdžiui, liečiančių 
individo teises, kai šis principas negali 
būti taikomas.

Pagaliau reikia dar kartą pastebėti, 
jog ir tobuliausia demokratinė sistema 
nebus efektyvi, jei politikai ja piktnau
džiaus. Tai atsitinka, kai įvairiems vals
tybės organams atstovaujantieji asmenys 
stokoj a politinės kultūros. Nors dauguma - 
Lietuvos politikų ir pareigūnų vadovau
jasi ar pradeda vadovautis jos principais, 
bet rėksminga mažuma jų nei priima, nei 
supranta. Tuo dalinai ir galima paaiškin
ti vis dažnėjančius reikalavimus dėl išsa
miai nepersvarstytų arba nesvarbių prie
žasčių Konstituciją keisti.
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KT atitinkančio) JAV Aukščiausio
jo Teismo nuosprendžius kad ir dėl 
abortų, maldų mokyklose, homo
seksualų teisių, rinkimų kampanijų 
finansavimo ir kitais visuomenę au
drinančiais klausimais. Ir ne tik teisi
ninkai, bet ir politikai bei eiliniai pi
liečiai burnoj a dėl vieno ar kito JAV 
KT nutarimo.

Anot G. Mesonio, „politikos plo
tmėje KT „klaidų“ eskalavimas ska
tina visuomenės nepasitikėjimą svar
biausiomis valstybės institucijomis, 
pačia Konstitucija bei teisingumu“.

Bet kodėl „skatina“ tik „nepasi
tikėjimą“, o ne pastangas keisti įsta
tymą? Amerikoje nepasitenkinimas 
kokia nors KT nutartimi paprastai 
sukelia būtent kampaniją pakeisti tą 
ar kitą įstatymą parlamente. Kodėl 
taip negalėtų būti ir Lietuvoje?

Užuot grūmojus „teisinio nihiliz
mo“ baubu ir užsisklendus tik „teisi
niame požiūryje“, reikėtų įsileisti ir 
„pilietinį požiūrį“. Tai reikštų ne tik 
suprasti, jog viena „svarbiausių vals
tybės institucijų“ yra Seimas, bet ir 
skatinti piliečius per savo atstovus 
tame Seime taip pakeisti kliūvantį 
įstatymą, kad nebūtų pagrindo vėl 
tą klausimą sprendžiantį KT kaltinti 
padarius pilietinę klaidą.
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„Išgyvenu laikotarpį, kai reikia 
mažiau miegoti, daugiau dirbti"

Atkelta iš 1 p.

O kodėl slėpė?
Tėvas turėjo sukūręs tokią teo

riją, kad vaikai gali būti traumuoti, 
kad tokių dalykų geriau tegu neži
no. Jis manė, "kad aš, būdamas labai 
jautrus - jis nusprendė, kad aš la
bai jautrus vaikas, daug skaitantis, 
toks truputėlį keistokas - galiu labai 
skausmingai į visa tai sureaguoti.

Pirmą kartą šią istoriją tėvas pa
pasakojo Amerikoje - tai buvo 1989 
metų pradžia, kada aš su juo pirmą 
kartą atsidūriau užsienyje. Ten lan
kėme gimines, ir kadangi tuo metu 
mokėjau anglų kalbą, tai vertėjavau, 
padėjau tėčiui.

Floridoje vaikščiojome palikti 
dviese, giminės kažkur išvažiavo. Ir 
golfo lauke jis tiesiog visa tai papa
sakojo. Turiu prisipažinti, kad net 
sulaukęs suaugusio žmogaus am
žiaus (tuo metu buvau Vilniaus uni
versiteto aspirantas, bebaigiąs di
sertaciją) sureagavau stipriai: mane 
pradėjo krėsti nervinis drebulys. 
Tikrai tai buvo baisi istorija, ypač 
kai jis papasakojo detaliau.

Matyt, ne jis vienas - daugelis 
žmonių, patyrę tokių dalykų, susi
kurdavo panašių teorijų apsaugo
ti savo vaikus. Tėvas manė, kad jis 
matė tikrą pragarą ir pasaulio pa
baigą, todėl, jeigu vaikai niekada 
neturės savyje nieko žydiška ir bus 
išauklėti kaip lietuviai - jie kada 
nors išvengs panašių dalykų. Dėl to 
tėvas su manim ir mano broliu nie
kada nekalbėjo jidiš, nors jidiš buvo 
jo gimtoji kalba. Jis net fiziškai keis
davosi - pradėdavo šypsotis, juok
tis, o kai su savo pusseserėmis arba 
tetomis šnekėdavo - atsirasdavo ir 
teatrališkų gaidelių.

Tėvas manė, kad jeigu jis su ma
nim ir broliu žydiškai nekalbės, mes 
paprasčiausiai laimingai asimiliuo- 
simės, niekuo nesiskirsime nuo lie
tuvių vaikų. Manau, kad ta teorija 
buvo teisinga, nes iš tikrųjų man 
niekada neteko patirti jokių drama
tiškų išgyvenimų. Bet būdamas su
augęs supratau, kad tai buvo viena 
iš tų žydiškų šeimų dramų, kurias 
tenka patirti ir vaikams.

O galiu paklaust - lietuvis ar žydas 
jūs jaučiatės?

Labai įdomus ir nelengvas klau
simas. Jeigu reikėtų dabar sąžiningai 
sau atsakyti, kas aš esu (kai kalbu apie 
savo kultūrą, kultūrinę patirtį) - at
sakymas labai aiškus - aš lietuvis, gi
miau Lietuvoje, užaugau lietuviškoje 
aplinkoje, netgi būdamas apsuptas 
vaikų, mergaičių ir berniukų, kurie 
kalbėjo rusiškai (o Klaipėda mano 
vaikystėje buvo labai rusiška, ir aš 
tobulai rusiškai kalbu - mane kar
tais painiodavo su rusu).

Lankiau lietuvių mokyklą, šei
moje kalbėjau lietuviškai, mano 
pirmosios knygos buvo lietuviškos. 
Lietuvių kalba yra šimtaprocentinė 
mano gimtoji kalba, lygiai taip pat, 
kaip ir mano patirtys, draugai, lie
tuviška aplinka. Su kai kuriais gimi
nėmis rusiškai kalbėjau tiktai dėl to, 
kad buvo mišrių santuokų, rusiškai 
kalbančių žydų ir panašiai.

Tai žydiškumas Jums nesvarbus?
Man - svarbus, bet visai kita plo

tme - juk pagal Izraelio įstatymus 
aš nesu žydas. Kadangi mano mama 
yra pusiau lenkė, pusiau žydė, ten 
man tektų labai atkakliai įrodinėti 
savo žydiškumą, ir ko gera - gilintis 
į dokumentus ir geneologinį medį. 
To aš nenoriu daryti.

Arba mano tapatybė. Ji kitiems 
savaime aiški, ir aš tikrai neužsiim- 
siu akademinėmis studijomis, kad 
ją įrodinėčiau.

Moraline plotme žydas esu tada, 
kai mano akyse apie juos nepagar
biai kalbama - tada aš tampu žydu. 
Visada ginsiu bet kokį žmogų, kurį 
užgauna tautybės pagrindu. Tai gali 
būti nebūtinai žydas.

Rusą, anglą, prancūzą?
Lygiai taip pat. Bet kalbame apie 

tai, kad mano tėvas per holokaustą 
stebuklingai išliko gyvas, aš žinau, 
kas tai buvo - man holokaustas, 
kaip ir žydų likimai, yra moralinė 
problema. Jeigu norite, laikykite tai 
mano moralinės savasties, morali
nės tapatybės dalimi. Bet jeigu mes 
kalbėsime apie mano politinę ta
patybę, tai aš esu lietuvis, Lietuvos 
pilietis ir Lietuvos patriotas, lygiai 
taip pat, kaip esu šimtaprocentinis 
lietuvis savo kultūrine patirtimi.

Mokykloje jūs mėgote rusų literatū
rą, apskritai literatūrą, bet nepasi
rinkote šitų studijų. Kodėl?

Mano tėtis dar turėjo vilčių, kad 
aš tapsiu mediku. Pats būdamas gy
dytojas jis labai norėjo, kad ir sū
nus taptų mediku. Tačiau pradėjau 
tėvui vis atviriau kalbėti apie tai, 
kad mane labiau traukia humanis- 
tika, filologija, kol galų gale suvo

kiau esąs įsimylėjęs filosofiją. Kitaip 
tariant, mane pradėjo traukti abs
traktūs ir gana sintetiški dalykai, 
kurie niekaip neišsiteko vien filolo
gijoje arba vien tiktai tiksliuosiuose 
moksluose. Supratau, kad filosofija 
akumuliuoja milžinišką informaci
jos ir inteligencijos srautą

Bet iš pradžių nepasirinkote filoso
fijos studijų. Kodėl?

Supratau - nenoriu niekur iš
važiuoti, nes turėjau mažytį rojų 
namuose: gerą biblioteką, puikią 
fonoteką. Rinkdavosi klausytis mu
zikos mano bendraklasiai, paskui 
kurso draugai. Gyvenau tokiame 
mažyčiame savo rojuje su muzika, 
dideliu gražiu šunimi, knygomis 
ir apskritai buvau sibaritiškas vai
kas - mėgau gerą gyvenimą. Gy
venti bendrabutyje, kur rūkoma 
„Prima“, daug geriama ir nėra kom
forto, man atrodė baisi mintis, kuri 
gali galų gale niekais galėtų paversti 
ir studijas.

Pasilikau Klaipėdoje ir įstojau į 
instrumentinę specialybę - lietuvių 
kalbą, literatūrą ir teatro režisūrą. 
Trečiame kurse mane ištiko didelė 
krizė - pradėjo kamuoti nemylimas 
objektas. Supratau, kad mėgstu filo
sofiją ir vos nemečiau studijų. Tada 

kai kurie dėstytojai įkalbėjo, kad aš 
esąs gabus, liksiąs katedroje, galė
siąs stoti į aspirantūrą - studijuoti 
ir nerizikuoti savo gyvenimu.

Žodžiu, man buvo nesunku pa
silikti, bet šiandien galvodamas apie 
praeitį aš, ko gera, esu dėkingas liki
mui, kad lietuvių kalbos ir literatū
ros studijos mane pavertė raštingu 
žmogumi, gavau filologo išsilavini
mą, o režisūros studijos pravertė ne 
tiktai mano laidai, bet ir man kaip 
paskaitininkui, lektoriui.

Ir vis dėlto - kaip patekote į filoso
fiją?

Tuo metu filosofijos studijų ne
buvo, vėliau sužinojau, kad yra psi
chologijos studijos su filosofijos 
specializacija, bet likimas apsau
gojo nuo nusivylimo - po studijų 
Klaipėdoje pasilikau katedroje. La
bai ačiū tuomečiam prorektoriui 
profesoriui Vytautui Jekelaičiui, ku
ris man buvo maloningas, palankus 
ir ne tiktai paliko dėstytoju, bet ir 
parūpino privalomąją stažuotę Vil
niaus universitete, o stipendiją ga
vau iš Klaipėdos. Mane universite
tas mielai priėmė. Tapau stažuotoju 
tyrėju filosofijos katedroje. Tai buvo 
lūžis mano gyvenime.

Pamačiau kitokią aplinką - pa
tekau į katedrą, kurioje buvo tokie 
profesoriai kaip Arvydas Šliogeris, 
pamačiau senąjį vedėją profesorių 
Eugenijų Meškauską, ir nors nie
kada nebuvau marksistas, bet šio 
žmogaus inteligencija ir tolerancija 
man įstrigo.

O kelinti buvo metai?
1985-ieji. Stažuotė Vilniaus uni

versiteto Filosofijos katedroje truko 
dvejus metus. Patikėkite, tai labai 
laimingi mano gyvenimo metai.

Sovietmetis, ir filosofija buvo labai 
ideologizuota...

Štai čia ir buvo tos katedros ste
buklas. Tai buvo vienintelė laisves
nės minties oazė: tos katedros meto
dologiniame seminare buvo galima 
išgirsti pranešimų apie vadinamąją 
buržuazinę Vakarų filosofiją. Juos 
nuolat skaitė katedros profesoriai ir 
net aspirantai, visiškai atvirai kalbė
dami apie moderniąsias egzistencia
lizmo, fenomenologijos teorijas. Ka
tedra tikrai buvo išimtis, joje buvo 
labai daug laisvės atmosferos ir, be 
abejo, buvau labai laimingas dvejus 
metus, galėdamas lankyti tų profe
sorių kursus, tobulinti savo filoso
fijos istorijos žinias, anglų kalbą, 
laikyti egzaminus (visus išsilaikiau 
aukščiausiais įvertinimais). Įstojau į 
vadinamąją aspirantūrą arba dokto
rantūrą, dabartiniais terminais kal
bant, ir pasilikau dar trejiems me
tams iki 1990-ųjų. O tai sutapo su 
Sąjūdžio pradžia. Ištuštėjo bibliote
kos - gyvenimas pasidarė daug įdo
mesnis už akademines diskusijas, be 
to, vyko daugybė renginių. Kadangi 
nebuvau politikas ir tuo metu - tie
siog rašantis disertaciją žmogus,
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mėginau tuos dalykus derinti. Bet 
sutikite, atmosfera buvo stebuklin
ga, jeigu tu gali rengti disertaciją 
lietuvių kalba, kurioje jau nėra nė 
vieno žodžio apie marksizmą..

Parašiau disertaciją ir buvau vie
nas pirmųjų, ją apgynusių be Mas
kvos, Vilniuje 1990-ųjų gruodžio 
11-ąją. Su manimi gynėsi ir, kiek 
aš žinau, dabar verslininkė, politikė 
Rūta Rutkelytė. Tuo metu ji domėjo
si filosofija, parašė doktoratą iš Lie
tuvos filosofijos istorijos. Pamenu, 
ką apie mano disertaciją per svars
tymą katedroje pasakė Arvydas Šlio
geris - buvo labai gera tai išgirsti: 
„Įspūdis toks, tarsi šis žmogus diser
taciją parašė kažkur Paryžiuje. Lais
vo žmogaus darbas, ačiū Dievui“.

Apsigynėte disertaciją, po to buvo 
kelionės į Jungtines Valstijas. Pa
žintis su Vytautu Kavolių. Kokią 
Ameriką atradote?

Taip, tai buvo labai laimingi me
tai. Su Vytautu Kavolių susipažinau 
1992 metais, jis viešėjo Vilniuje po 
47 metų nebuvimo Lietuvoje. Be 
abejo, žinojau Kavolį kaip didelę fi
gūrą - sociologą, kultūros tyrinėto
ją ir teoretiką, ir mano laimė, kad jis 
buvo šį bei tą iš mano darbų skaitęs. 
Ir jam patiko mano darbai. Pradėjo
me bendrauti, pakviečiau į Klaipė
dą, jis universitete skaitė paskaitą, 
kuri tapo tikra intelektualine sensa
cija, puikiai pamenu. Taip susiklostė, 
kad gavęs Airekso stipendiją galėjau 
rinktis instituciją - pasirinkau Dic- 
kensono koledžą. Nuvykusio į Va
šingtoną klausė, kodėl nepasirinkau 
kokio nors garsaus didelio universi
teto. Aš, sakau, pas žmogų važiuo
ju, - pas mokytoją, profesorių, iš ku
rio noriu mokytis. Ir tikrai - mano 
metai, praleisti Dickensone, buvo 
nuostabūs, po to gavau dar vieną sti
pendiją, pasilikau dar semestrui ir iš 
viso su Vytautu Dickensono koledže 
praleidau pusantrų metų.

Ten studijavote, dėstėte?
Pirmaisiais metais buvau tyri

nėtojas ir tiesiog galėjau atsidėti 
kūrybiniam darbui - rašyti, skaity
ti, Vytauto dėka išmokau angliškai 
rašyti teorinį akademinį tekstą Va
karų akademinaim žurnalui. Mano 
pirmuosius angliškus darbus jis ko
regavo, tvarkė jų struktūrą - mokė 
rašyti. Kita vertus, padėjau jam re
daguoti „Metmenis“. Mes tiesiog 
bendradarbiavome.

Vytautas Kavolis - mano moky
tojas, jis davė pirmąsias akademi
nės meistrystės pamokas. Lankiau 
jo seminarą, paskaitas Dickensone, 
jis skaitė ir kritikavo mano darbus 
- turėjau tikrą, tiesiog turbūt paties 
Dievo man atsiųstą mokytoją. Ši pa
žintis buvo viena iš pačių svarbiau
sių mano gyvenime, kaip ir pažintis 
bei draugystė su Aleksandru Štro
mu, kitu iškiliu išeivijos mokslinin
ku. Man šiuo požiūriu sekėsi - tu
rėjau žmonių, kurių dėka labai daug

ką supratau ir intelektualiai augau.

Jūs kažkurį laiką dėstėte Lietuvoje, 
bet po to keletą metą buvote išvy
kęs. Kodėl? t

Grįžau iš Amerikos ir buvau ku
pinas pasiryžimo Lietuvoje kalnus 
nuversti. Jau buvau autorius, para
šęs lietuviškų knygų, turėjau dar
bų Vakaruose, tikrų akademinių 
straipsnių garsiuose žurnaluose: 
ir aš užsinorėjau savo mokinių. O 
norint jų turėti reikia magistrantū- 
ros - pradėjau svajoti apie tai, kaip 
Klaipėdoje galėčiau ją įkurti, o il
gainiui ir doktorantūrą. Man reikė
jo įgyti habilituoto daktaro laipsnį, 
todėl susidūriau su labai rimtomis 
kliūtimis. Jos buvo gana nemalo
nios -nekomentuosiu, bet supratau, 
kad man teliktų arba kažkoks už
kulisinis ir kabinetinis darbas mė
ginant patikti sistemai, vyresniems 
kolegoms, arba tiesiog - viską mesti 
ir išvažiuoti.

Tai akademinė sistema irgi yra 
gana žiauri?

Be abejo, aš jau netiesą sakyčiau 
teigdamas, kad ji man visą laiką 
buvo kaip mama. Man ji buvo pa
motė. Taigi teko apsispręsti ir, mano 
laimei, žmona ir mano didžiausia 
gyvenimo draugė Jolanta iš karto 
pasakė: „Tu tik nesižemink, nesiže- 
mink! Jeigu reikia, - sako - duona 
ir vandeniu galime misti, bet va
žiuojam kur nors į užsienį“.

Gavau tuo metu labai kuklią 
Švedijos instituto stipendiją, kuri 
buvo skirta doktorantui, bet aš ja 
pasitenkinau. Gyvenom su Jolanta 
Geteborge gana įtemptai, įstojau į 
Helsinkio universiteto doktorantū
rą. O vakarietiško doktorato norė
jau kaip kompensacijos: jeigu man 
neleido tapti profesoriumi Lietuvo
je - tapsiu juo kitur. Tai man tru
ko dvejus metus. Teko sumokėti ir 
tam tikrą kainą - skolinausi pinigų 
iš Geteborgo universiteto skraidyti 
į Helsinkį. Laimei, po to tapau vizi
tuojančiu profesoriumi Amerikoje 
ir galėjau šią skolą atiduoti iš pir
mųjų atlyginimų.

Ar buvo sunku pasiekti, kad pa
kviestų dėstyti Amerikos universi
tetai?

Visada sunku. Aštuonerius me
tus esu pragyvenęs ne Lietuvoje ir 
buvau, kaip sako amerikiečiai - a 
gipsy scholar - akademinis čigonas. 
Tai nėra lengva, nes kasmet tenka 
siuntinėti daugybę paraiškų, apli- 
kdcijų, ir tu puikiai supranti, kad 
pačiu geriausiu atveju, jeigu laimė 
nusišypsos, gausi kokį vieną atsa
kymą. .Dėl to, kad mano situacija 
darėsi labai keista, aš buvau per
nelyg daug pasiekęs, kad gaučiau 
junijorinę poziciją, ir kita vertus, 
buvau per daug nežinomas ir užsie
nietis, tad buvo sunku tikėtis gauti 
senį orinę poziciją, aukštą akademi
nį postą.

Taigi tapau beveik tobulu vi
zituojančiu profesoriumi. Dic
kensono kolegijoje. Vėliau buvau 
vardinės prestižinės stipendijos ka
valierius Britanijoje Betfordo uni
versitete, kuriame metams buvau 
gavęs Leverhulmo tresto stipendiją, 
po to sulaukiau vardinės - Paskalio 
Vakos, buvusio Alabamos guber
natoriaus, stipendijos į kviestinio 
profesoriaus vietą Montevalo uni
versitete Alabamoje.

Tad akademinis gyvenimas žiaurus 
visur, ne tik Lietuvoje?

Visur, be abejo.

Ar nebuvo pagundos dar pabandy
ti iki galo įsitvirtinti Vakaruose, 
nes vis dėlto, sutikime, kad pozici
ja Vakaruose ir pozicija Lietuvoje 
yra du skirtingi dalykai?

Du skirtingi pasauliai - nes tau 
nereikia galvoti apie jokius mate
rialinius dalykus, gauni puikų, la
bai stabilų gyvenimą - ypač Ame
rikoje. Sistema tave išsunkia kaip 
profesionalą. Jeigu tai geras, bran
gus koledžas, kuriame daug dėsto
ma - tave išsunks kaip pedagogą, 
kadangi tavo prekė yra dėstymas. 
Jeigu tyrimų universitetas - tave 
išsunks kaip tyrinėtoją, bet gausi 
puikias sąlygas. Lietuvos proble
ma yra ta, kad jeigu tavo kūrybi
nis gyvenimas įdomus ir prasmin
gas - reikia eikvoti nemažai jėgų 
įsitvirtinti arba, deja, žemiškiems 
dalykams.

Tai kodėl sugrįžote į Lietuvą?
Buvau pasirengęs, kad dar gali 

tekti kažkiek metų pabūti vizituo
jančiu profesoriumi, po to ruošiau 
atsarginius variantus. Tapau docen
tu Helsinkio universitete, rengiausi 
ten apsistoti, tačiau iki galo padėjo 
apsispręsti Egidijus Aleksandravi
čius. Jis ir anksčiau mane kalbin
davo sugrįžti į Lietuvą. Aš jam sa
kydavau: „Egidijau, tu gi žinai, kad 
sistema mane suės, aš gi esu, pats 
supranti - ne sistemos žmogus“. Jis 
sako: „Lietuva keičiasi, tu irgi pra
leisi momentą - dabar mes keičiam 
sistemą, ir tu taip pat turi mums pa
dėti“.

Mes su Jolanta pasitarėm ir nus
prendėm, kad pamėginsim. Jeigu 
išės mane, tai išės. Juk kiek mane 
toleruos - metus-dvejus...

Tačiau esate jau penkerius metus.
Aš suklydau - vis dar toleruoja, 

nežinau, kada baigsis šitas rojus, bet 
kol kas mane toleruoja.

Gal jau keičiasi sistema?
Nežinau - noriu tikėti, kad taip. 

Aš pagaliau dabar pakeičiau ir dau
gelį savo nuostatų, nes esu atsakin
gas už daug ką - turiu savo dokto
rantų, studentų. Buvom dviese su 
Jolanta - galėjom bet kada pakilti 
ir išvažiuoti, bet dabar turiu dok
torantus - koks likimas ištiks juos, 
jeigu manęs neliks? Negaliu elgtis, 
kaip elgiausi anksčiau - dabar pri
valau atiduoti savo energijos ir jėgų 
duoklę Lietuvos akademinei sferai.

Tai dėl to gal Lietuva įdomesnė?
Ji tikrai įdomesnė, nepaisant to, 

kad kartais už tą nestabilumą moki 
kainą - tai ir anksti žilstantys plau
kai, ir įtampos, ir stresai, ir kartais 
iš proto varantys dalykai universite
tuose, ypač susiję su kitos generaci
jos krečiamais triukais, bet vis dėlto 
Lietuva yra pašėlusiai įdomi. Tai ša
lis, kuri tikrai uždega, kurioje įdo
mu gyventi.

Ir jau baigiantis mūsų pokalbiui no
rėčiau paklausti apie artimiausius 
savo akademinius planus. Prie ko 
šiuo metu dirbate?

Garsioje Olandijos akademinėje 
leidykloje „Rodopi“ redaguoju pa
čią didžiausią knygų seriją iš Baltų 
jos studijų. Netrukus išeis Vosyliaus 
Sezemano „Estetika“ anglų kalba, 
jau išleista puiki Alfredo Senno 
knyga apie Lietuvos okupaciją 1940 
metais. Mano knyga apie galią ir 
vaizduotę turi išeiti Peterio Lango 
leidykloje Niujorke. Yra ir Lietu
voje leidybinių planų, susijusių su 
lietuviškomis knygomis. Turiu pri
sipažinti, kad tai - geri kūrybiniai 
metai, man - 45-eri ir aš suvokiu, 
kad tai yra turbūt geriausi kūrybos 
metai: man rašosi, man dabar norisi 
kurti. Išgyvenu laikotarpį, kai reikia 
mažiau miegoti, daugiau dirbti.

To ir palinkėsime - kūrybos. Dėkui 
už pokalbį.

Kalbino Virginijus Savukynas

akiračiai
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Interviu su „The Photographers" 
galerijos direktore Brett Rogers
U Lankydamasi Londone domėjausi britų fotografų kūryba, aplankiau galerijose veikiančias parodas. Buvo įdomu susi
pažinti su vienos iš žymiausių galerijos „The Photographers“ veikla. Ši galerija išsiskiria tuo, kad tai seniausiai veikianti 
fotografijos meno galerija Londone. Ji įsikūrusi miesto centre. „The Photographers“galerija užsiima tiek edukacine, tiek 
parodine veikla, galerijos menininkai ir pati galerija aktyviai dalyvauja fotografijos meno festivaliuose, kurie vyksta 
kitose šalyse, keičiasi žymių menininkų parodomis su kitomis galerijomis. Galerija turi ryšių ir su Lietuva. F galerijo
je Kaune kovo-balandžio mėnesiais vyko garsaus britų fotografo Simono C. Robertso personalinė fotografijos paroda 
„Tėvynė Rusija“. Tuo pat metu šių parodų buvo galima pamatyti ir Londone „The Photographers“ galerijoje. Simonas C. 
Robertsas yra su galerija bendradarbiaujantis fotomenininkas.

Su Brett Rogers, „The Photographers“ galerijos direktore, prieš kelerius metus susitikome per tarptautinį Helsinkio fes
tivalį „Bus tęsinys“. Festivalyje dalyvavo ir „The Photografers“ galerija. Antrų kartų susitikus Londone, „The Photograp
hers“ galerijoje, Brett Rogers pakalbinau apie galerijos veiklų, čia organizuojamų projektų specifikų, fotografijos mados 
tendencijas ir apie tai, kokių vietų šiuolaikinės fotografijos istorijos kontekste užima britų fotografija.

Kas lėmė Jūsų susidomėjimų foto
grafija?

Fotografija susidomėjau univer
sitete - studijavau menus ir antro
pologiją. Fotografija tuo metu ne
buvo laikoma labai svarbia, kad ją 
būtų galima studijuoti kaip žinias- 
klaidą. Bet aš buvau greitai supažin
dinta su šiomis fotografijos, tolstan
čiomis nuo aukštojo meno statuso, 
galimybėmis. Studijuodama vaiz
duojamuosius menus, savo antropo
logijos studijose drauge stebėjau ir 
visuomeninį gyvenimą. Pabandžiau 
pasirinkti akademinį fotografijos 
kursą, kai atvykau į Londoną 1980 
metais, vėliau dar kartą - Courtaul- 
do institute. Tačiau tuo metu jau 
nenorėjau leistis į fotografijos tyri
nėjimus, o nusprendžiau fotografiją 
susieti su siurrealizmu, domėjausi 
parodomis, kuriose buvo eksponuo
jami dokumentinės fotografijos dar
bai nuo 1930 metų.

Gal galėtumėte daugiau papasakoti 
apie fotografijos galerijos „The Pho
tographers“ veiklų?

Pagrindinė galerijos veiklos sritis 
susideda iš parodų, edukacinės ir ko
mercinės veiklos (mūsų pagrindinės 
galerijos fotografijos atspaudų salės 
ir knygynas atlieka svarbias verslo 
funkcijas, galerijos veikloje svarbus 
ir viešas lygmuo - per parodas ir po- 
kalbius-diskusijas su žiniasklaida.

ak
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Cafe. Stephen Mc Laren

Little girl. Stephen Me Laren

Mūsų edukacinėse programose 
visada svarbiausias yra vadovauja
masis darbas, fotografinį išsilavini
mą mes matome kaip visa apiman
tį reiškinį, jis lydi visa tai, ką mes 
darome nuo didžiausių iki mažųjų 
projektų, kurie įgyvendinami mo
kyklose. Šiuo metu galerijoje vyksta 
daug proginių renginių ir diskusijų. 
Daugelyje meninių renginių (pas
kaitų) gausiai dalyvauja lankytojai, 
tačiau mes negalime visų priimti dėl 
savo mažų erdvių.

Kokio pobūdžio parodos pristato
mos šioje galerijoje?

Dažniausiai pristatome įvai
rių krypčių parodas, kuriose paro

domos įvairios rūšys - pradedant 
menine fotografija, archyvine do
kumentika ir vietinio pobūdžio fo
tografija.

Numatytos parodos, dažniausiai 
šiuolaikinių galerijų erdvėse, tampa 
pagrindiniu dėmesio centru. Nuo 
1960 metų mūsų misija - būti auto
ritetingais fotografijos matymo, at
radimo išgirdimo ir šnekėjimo apie 
fotografiją autoritetais.

Londone ir mūsų naujuose na
muose 2010-aisiais, kai turėsime 
daugiau ir erdvės, galėsime rengti 
didesnes parodas.

Kokio pobūdžio reikalavimai ke
liami menininkams, norintiems su
rengti parodų?

Gaila, bet negaliu priimti ap
lanko iš bet kurio menininko, gy
venančio Londone ar kitoje šalyje, 
jeigu jo nekviečiau į mūsų renginį. 
Mūsų galerijos kuratorių koman
da labai daug keliauja, mato daug 
naujų darbų ir turi gerą informaciją 
apie tai, kas vyksta kitose pasaulio 
šalyse. Stengiamės turimą informa
ciją ir veiklą subalansuoti taip, kad 
jos būtų naudingos tiek britų, tiek 
kitos šalies menininkams. Esame 
laimingi gaudami darbų kopijų, ka
talogų, CD, tačiau negalime priža
dėti grąžinti darbų kiekvienam in
dividualiai arba artimiausiu metu 
pakviesti į parodą.

Ar organizuojate ir dalyvaujate 
tarptautiniuose meno renginiuose, 
įvykiuose, kaip kuratorė, ar dirbate 
tik galerijoje?

Daugelį mano organizuojamų 
parodų su kitomis galerijomis bei 
organizacijomis sieja partnerystė ir 
bendradarbiavimas. Didelį įspūdį 
paliko Yorko galerija, kuri bendra
darbiauja su mumis, kai organizuo
jame svarbias šiuolaikinės fotogra
fijos parodas. Vienas iš didesnių 
numatomų projektų - „Kolumbijos 
fotografija“ bus įgyvendintas 2008 
metais. Taip pat bendradarbiauja
me su Photoworks Brighton. Dau
gelis mūsų projektų organizuojami 

ne vien tik Londone - didžioji dalis 
įgyvendinama užsienyje, plečiamos 
parodų kryptys, drauge su partne
riais esame jų kuratoriai.

Gal galėtumėte pakomentuoti, kuo 
išskirtinė Jūsų galerijos veikla?

Esame anksčiausiai veikianti 
pirmoji viešoji galerija, skirta tik 
(arba išimtinai) fotografijai, nors 
išskirtinėmis progomis rengdavo
me parodas tokiose erdvėse kaip, 
pavyzdžiui, Haywarde, Barbican ir 
Tate. Publikai siūlome nuolatinę 
ir nuodugnią patirtį bei pažintį su 
žiniasklaida. Kai kiti rengia „pasto
lius“, mes siūlome plytas, cemento 
skiedinį, kuriais kuriamas saugus, 
besitęsiantis ir trūkstamas žinias- 
klaidos supratimas. Esame vienin
telė galerija Londone, kuri sulaukia 
daugiausiai lankytojų.

Ar Londone organizuojamos mu
gės?

Taip, mes dalyvaujame Londone 
fotografijos meno mugėse, kurios 
vyksta kiekvienais metais gegužės 
mėnesį Londone: šiais metais ju
dėjimas prasidės nuo Burlingh- 
tono namų gatvės, kuri yra netoli 
Picadilly’io, tęsis link Billingsgato 
prekybos centro, kuris yra netoli 
miesto centro. Stebime pasikeiti
mus, kurie pritrauktų daugiau žmo
nių mieste, mugėse - jos dažniau
siai yra komercinio pobūdžio.

Kokių anglų fotografų kūrybų ver
tinate?

Pripažįstu visų britų fotogra
fų kūrybą todėl, kad kiekvienas jų 
turi skirtingą kelią - prasideda nuo 
svarbios visuotinės istorijos ir tę
siasi iki žiniasklaidos. Britų foto
grafija privalo užimti išskirtinę ir 
svarbią vietą pasaulinėje fotografi
jos istorijoje. Žinoma, aš labai do
miuosi visų šių menininkų kūryba, 
taip pat remiame tuos menininkus, 
kurie dalyvauja įvairiuose tarptau
tinio lygio renginiuose, pavyzdžiui, 
tokiuose kaip tarptautinis Helsin
kio festivalis „Bus tęsinys“.

Kokie pokyčiai tematikos ir tech
nologijos srityje šiuo metu vyksta 
Europos fotografijoje, kaip jie atsi
spindi fotografijoje dabar?

Taigi skaitmeninė fotografija tu
rėjo didelį poveikį, žinoma, abiem 
produkcijoms ir distribucijos veiks
niams, kurie svarbūs man, kurie su
jungia ramų darbą su vienišo me
nininko praktika. Galima atrasti 
menininkų, eksperimentuojančių 
daugiau ar mažiau su įvairiomis 
kryptimis, disciplinomis, kurios su
daro vienintelį ramų paveikslą. Kai 
pamatai menininkų darbus plates
niame kontekste, fotografijos ele
mentai ir ypatybės (specifiškumas) 
dar labiau išryškėja.

Kalbėjosi Gabrielė Kuizinaitė
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Žvilgsnis į Vidurinę Aziją
Atkelta iš 1 p.
(jo žmona yra kilusi nuo tų vietų). 
Kiti teigia, kad taip perkeldamas sos
tinę N. Nazarbajevas norėjo išlaikyti 
pusiausvyrų tarp klanų. Gali būti, kad 
visi šie motyvai teisingi.

Tačiau stebėdamas miestą supran
ti, kad sostinės perkėlimas yra puiki 
valdžios technologija.

„Kodėl europiečiai gali sau leisti 
gyventi demokratiškai?“ - pats savęs 
paklausė N. Nazarbajevas per televi
zijos laidą. Ir atsakė maždaug taip (jo 
mintį laisvai perfrazuoju) - „todėl, 
kad ten aplink visos šalys yra demo
kratinės. O be to, europiečiai yra to
lerantiškesni. Bet kazachai... Su jais 
reikia griežčiau elgtis“.

N. Nazarbajevas puikiai supran
ta, kad šiais laikais vien tik plika jėga, 
baime visuomenės ilgai negalima val-

Keliaudamas po naujai pastatytus 
objektus labai greitai pamatai, kad 
statant šią sostinę buvo naudota ir 
įvairių archetipinių simbolių.

Štai Astanos simbolis yra Baite- 
rekas (išvertus iš kazachų kalbos tai 
reiškia „gyvenimo medį“) - aukš
tas bokštas. Pakilus galima apžiūrėti 
miestą - matosi net priemiesčio pel
kės. Pačiame viršuje aukse yra rankos 
atspaudas (kalbama, kad tai nulieta 
pagal N. Nazarbajevo ranką), ant ku
rios uždėjus savo ranką išsipildo su
galvoti norai. Kai uždedi ranką, už
groja muzika. Beje, norėdamas uždėti 
ranką turi atsistoti taip, kad matytum 
prezidento rūmus. Taigi mintis aiš
ki - turi suprasti, kieno dęka tavo visi 
norai pildosi. Beje, rankos atspaudą 
laikanti kolona yra apsupta „auksinio 

žmogaus“ diržu. Jis rastas kape, kuris 
datuojamas V-VI a. pr. Kr. Ir kas įdo
miausia, lygiai tokiu pat pavadinimu 
„Baiterekas“ yra pavadinta Kazach
stano kosminė programa. Taigi praei
tis ir ateitis, žemė ir kosmosas simbo
liškai susiejamas. Kazachams sakoma, 
kad jie buvo galingi praeityje ir dar 
galingesni taps ateityje. Tai ekspansi
nė ideologija.

Tačiau vien šiais mitologiniais 
simboliais Astana neapsiriboja. Yra 
pastatyti modernūs kultūros namai. 
Tačiau jie yra piramidės formos. Aliu
zija į Egiptą? Tiksliau - kad Echnato- 
nas perkėlė sostinę iš Tėbų į Acheta- 
toną.

Kasdienis gyvenimas
Lankėmės tik valstybių sostinėse (ne
skaitant trumpos išvykos į kalnus Ta
džikistane), tad tik jas galiu palyginti.

Astanoje (Kazachstano sostinė) 
važinėja tokie pat automobiliai, kaip 
ir Lietuvoje, gal netgi daugiau „dži
pų“. Tik visi jie purvini - stepių dulkės 
greitai nugula.

Taškente (Uzbekistano sostinė) - 
automobiliai gana nauji. Jie gamina 
savus, tad daugelis uzbekų važinėja 
vietinės gamybos naujais automobi
liais. Kirgizijoje padėtis prastesnė, o 
Dušanbė važinėjama daugiausia se
nais, dar sovietiniais automobiliais. 
Kur prasčiausia situacija - aiškinti, 
manau, nereikia.

Astanos centre savitarnos valgy
kloje - labai padorioje - pavalgiau už 
26 litus. Tad nėra pigu. Vienas lietu
vis verslininkas teigė, kad specialistų 
algos didesnės Kazachstane nei Lie
tuvoje: „Geras vadybininkas Lietuvo
je kainuoja 3000 dolerių. Čia reikia 
mokėti 5000 dolerių“. Taip yra todėl, 
kad Kazachstanui trūksta kvalifikuo
tų specialistų. Jų ekonomika auga,

„Auksinio žmogaus“ diržo fragmentas

„Laimės ranka“

o žmonių, kurie atitiktų keliamus 
reikalavimus, nėra tiek daug. Beje, 
Kazachstane daugėja labai turtingų 
žmonių - naftos verslas šiandien itin 
pelningas. Vienas verslininkas papa
sakojo, jog į vietinių naftininkų va
karėlį buvo pakviestas pats Eltonas 
Johnas koncertuoti. Aišku, už kelias 
dainas jo honoraras siekė kelis mili
jonus dolerių. x

Uzbekistane pusė porcijos šašlyko 
ir vienas alaus bokalas kainavo apie 10 
litų. Kirgizijoje irgi panašiai.

Tačiau Dušanbė statistinis lietuvis 
gali pasijusti didžiuliu turčiumi. Va
karieniavome geriausiame sostinės 
restorane. Už sriubą, šašlyką, didžiulę 
daržovių porciją, paplotėlius, du bo
kalus alaus sumokėjau 17 litų (kartu 
su riebiais - jų mastais -arbatpini
giais). Toks pigumas neturėtų stebinti.

Nukelta į 8 p.

dyti. Reikia tautai kažkokio tikslo. 
Apčiuopiamo ir materialaus, matomo 
ir įkvepiančio. Tad kodėl sostinės per
kėlimas negalėtų būti toks tautą kon
soliduojantis veiksnys?

Juk kartu ne tik geografiškai per
keliama sostinė, bet ir kuriama nau
ja mitologija. Kai apsilankėme prezi
dentūroje, mus lydintis berniukas iš 
jų užsienio reikalų ministerijos mums 
įteikė N. Nazarbajevo knygą „V Serd- 
ce Evrazii“ - „Eurazijos širdyje“. Ka
zachstano prezidentas pasakoja apie 
naująją sostinę. Ten jų prezidentas 
tiesiai rašo: „ Astana - tai Kazachstano 
atnaujinimo simbolis, neišsenkamos 
daugianacionalinės tautos kūrybinės 
energijos šaltinis“.

Įspūdingi daugiaukščiai pastatai tai 
liudija. Juk Kazachstanas turi didelių 
ambicijų tapti regiono centru. Jiems 
padeda amerikiečiai, kurie nusivylė 
Uzbekistanu. Visai neseniai N. Nazar
bajevas pareiškė, kad Europos Sąjun
gos pavyzdžiu norima kurti „Unista- 
ną“ - Vidurinės Azijos šalių sąjungą. 
Kitos šalys kol kas žvelgia į tai skep
tiškai, tačiau jei tai pavyktų, Unistano 
Briuseliu, aišku, taptų Astana. Vaizdas nuo Kazachstano prezidentūros

akiračiai
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Žvilgsnis į Vidurinę Aziją
Atkelta iš 7 p.
Juk vidutinė tadžiko alga - trisdešimt, 
o pensija - tik septyni doleriai.

Jų pagrindinė gatvė - neoficialiai 
vadinama „protokol’naja“ - atrodo 
nelabai blogai. Naujų pastatų nėra, 
tačiau visi sutvarkyti. Tačiau užten
ka žengti pora žingsnių nuo jos į šalį, 
kai iš karto patenki į visai kitą pasaulį. 
Keliukai neasfaltuoti, nekalbant apie 
tai, kad nėra šaligatvių, namai skur
dūs, šiukšlės, gatvėse žaidžia vaikai, 
o vyrai sustoję aptarinėja dienos rei
kalus. Žmonės draugiški: vyrai pasi
sveikina, vaikai skuba fotografuotis. 
Tiesa, stebina atvira kanalizacija - iš
betonuotais grioveliais bėga dvokian
tis vanduo. Jie susirenka jau įspūdin
go pločio (apie 1,5 m) ir metro gylio 
kanalus, kurie tiesiasi šalia pagrin
dinės gatvės. Per juos tik permestos 
lentos praeiviams. Jei esi neatidus, ar 
per daug išgėrei vietinių pigių gėri
mų - labai lengva įkristi į dvokiančias 
nuotekas.

ak
ira

či
ai

Protestuotojai Biškeke

Įėjimas į Taškento turgų

Tadžikistane teko išvažiuoti šiek 
tiek už sostinės. Sustojome vietiniame 
kišlake, kurio centrinėje aikštėje sto
vi bronzinis Leninas, vis dar kažkur 
rodydamas kelią. Po privalomos foto- 
sesijos užėjome į vietinį „supermar
ketą“. Išvystas vaizdas atginė gilios 
vaikystės prisiminumus: sovietmečiu 
mažų miestelių parduotuvėse irgi taip 
pat buvo. Lentynos pustuštės, o kad 
taip baisiai neatrodytų, vienos rūšies 
prekės - čia buvo kažkoks kompotas 
- sustatytos ant lentynų. Per vidurį 
mėtėsi kažkokie perplyšę maišai.

Tiesa, važinėdami po kalnus, gra
žiose vietose pamatėme gražių ir di
delių pastatų. Paklausėme mus lydin
čio tadžiko, iš kur tokia prabanga. „Tai 
statosi verslininkai, kurie prekiauja 
plataus vartojimo prekėmis ir nar
kotikų platintojai“, - buvo su mumis 
atviras palydovas. Iš Afganistano per 
Tadžikistaną į Europą (o kartu ir į 
Lietuvą) keliauja didžiulės narkotikų 
siuntos. Tai didžiulė šios šalies proble

ma, tačiau kai kam tai labai pelninga 
problema.

Demokratija
Visose Vidurinės Azijos šalyse demo
kratijos klausimas išlieka itin aštrus. 
Gaila, nebuvome Turkmėnijoje, kur 
vado kultas labiausiai suvešėjęs - iš jo 
pasijuokia netgi kaimyninės šalys.

Prezidentas šiose šalyse yra ger
biamas asmuo - apie jį arba gerai, 
arba nieko. Tadžikistane važiuojant 
pro kalnus ant vieno iš jų puikuojasi 
didžiulis jų prezidento Rachmono pa
veikslas.

Štai kitas epizodas. Kazachstane 
kalbėjausi su vienu žurnalistu. Kalbė
jomės gana atvirai, tačiau kai tik pra
kalbome apie N. Nazarbajevą, iš karto 
sulaukiau tokių paaiškinimų: „tai pats 
protingiausias politinis lyderis, labai 
apsiskaitęs, daug žino“.

Uzbekistane žmonės taip pat ne
linkę kalbėti apie savo lyderius. Mie
liau jie kalba apie kasdienį gyvenimą.

Šiuo požiūriu išsiskiria Kirgizi
ja. Nuvykome kaip tik tada, kai vyko 
demonstracijos prieš dabartinį prezi
dentą Bakijevą. Kirgizai nesirinkdami 
žodžių kaltino savo lyderį. „Vagis“ ir 
„vilkolakis“ - tai vieni švelniausių api
būdinimų. Tad šiuo požiūriu Kirgizi
ja yra tikrai pati demokratiškiausia iš 
visų Vidurio Azijos šalių. Amerikos 
universiteto viceprezidentas Bešimo- 
vas Bakytas sakė, kad nors Kirgizija 
pateikiama žiniasklaidoje kaip ne
ramumų židinys, ji nekelia pavojaus 
regiono stabilumui. Priešingai - tos 
šalys, kurios dabar yra stabilios, gali 
greitai virsti nestabilumo židiniais. 
Juk jos valdomos autokratų - jei jam 
kas atsitinka, iš karto prasidės kova 
dėl valdžios, ir neaišku, kuo tai gali 
pasibaigti.

Baiterekas

Beje, į tuos mitingus mūsų labai 
nenorėjo leisti mus lydinti mergina iš 
jų Užsienio reikalų ministerijos. Gąs
dino, kad kas nors gali nutikti. Minėjo, 
kad prieš kelias dienas buvo sumuštas 
žurnalistas. Tačiau nieko nepaisyda
mi nuvažiavome. Ir netgi vėlai vakare, 
sutemus.

Nuvažiavome - stovi apie tris
dešimt jurtų, būriuojasi keli šimtai 
žmonių. Pirmiausiai protestuotojai 
išsiaiškino, kas mes esame. Nudžiugi
no ne tai, kad esame iš Lietuvos, bet 
kad nepriklausome vietinėms televi
zijoms, kurios, anot jų, protestą rodo 
itin nepalankioje šviesoje. „Prigirdo 
ką nors ir jį filmuoja, o atrodo, kad 
visi čia geria“, - skundėsi protestuo
tojai. Tiesa, kai kurie nebuvo labai 
laimingi, kad juos filmuoja - netgi 
grasino operatoriui. Vis dėlto baimė 
dar gyva, nors jos aiškiai mažiau nei 
kitose šalyse.

Kitą rytą užuot važiavęs su žur
nalistus prižiūrinčia mergina iš Kir
gizijos užsienio reikalų ministerijos, 
nusprendžiau vienas paklajoti po 
Biškeką. Ryte prasidėjo masinės de
monstracijos: žygiavo su vėliavomis, 
be vėliavų ir visaip keikė savo prezi
dentą. Pavargęs nuo karščio patrau
kiau atsisėsti ant suoliuko medžių pa
vėsyje. Šalia sėdėjo du kirgizai. Vienas 
pritarė protestuojams, kitas - ne. Kiek
vienas man išdėstė savus argumen
tus. Ir nesusimušė tarpusavyje. Tiesa, 
mums išvykus, jau kitą rytą būdami 
Uzbekistano sostinėje Taškente su
žinojome, kad vakare demonstracija 
buvo išvaikyta. Buvo sužeistų.

Koks Lietuvos interesas?
Europos Sąjunga rengia strategiją Vi
durinei Azijai. Lietuva, save vis prista
tydama kaip posovietinių šalių eks
pertę, čia irgi galėtų tarti savo svarų 
žodį. Tačiau tam reikalinga žinoti, kas 
vyksta šiose šalyse. Kol kas savo am
basadą turime tik Kazachstane. Ar 
verta šiose valstybėse steigti naujas 
ambasadas - parodys laikas.

Nukelta į 9 p.
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Rusija 6. Rusija iš Kijevo
Atkelta iš 1 p.
Janukovičius stengiasi nepalikti abejonių. Garsiai ir 
pakartotinai tvirtina, kad jis ukrainietis, kad jis už 
vieningą nedalomą Ukrainą. Netrūksta tokių, kurie 
teigia, kad jis tai daro nenuoširdžiai. Jei ir taip, tai 
nedaug ką pakeičia. Anaiptol. Tai įrodo, kad šiuo 
metu negali išlikti Ukrainos valdžios viršūnėje, ne
pabrėžęs savo ukrainietiškumo.

Žinoma, yra regioninių skirtumų, išskirtinas 
Krymas, tačiau patyriau, kad ir labiausiai surusin
tuose (ypač kalbos atžvilgiu) Rytų Ukrainos plotuo
se tautinio identiteto klausimas sprendžiamas. Ne
reikėjo man ten net važiuoti. Lankiausi Kijeve, kai 
Janukovičiaus ir jo „Regionų partijos“ pastangomis 
iš Rytų Ukrainos buvo privežta dešimtys tūkstan
čių demonstrantų. Demonstravo ir palapines statė 
jie toje pačioje Nepriklausomybės aikštėje, kurią iš
garsino „oranžiniai“. Kadangi tuo metu pastarųjų 
buvo mažiau, jiems teko tenkintis netolima Teatro 
aikšte. Taigi už vieną bilietą į Kijevą galėjau stebė
ti dvi greta vykstančias demonstracijas. Vienoje 
plevėsavo mėlynos vėliavos, kitoje - oranžinės. Iš 
abiejų tribūnų buvo kalbama, kad jie už vieningą 
nepriklausomą Ukrainą, prieš oligarchų valdžią ir 
prieš konstitucijos pažeidėjus. O konstitucijos pa
žeidėjai - tai tie kiti. Tris dienas tų panašių kalbų 
klausiausi pas „mėlynuosius“ ir pas „oranžinius“.

Tribūninės kalbos savo keliu - daugiau domino 
pašnekesiai su demonstrantais.„Oranžiniai“ - iš
kalbingesni, tačiau ką jie aiškino, buvo tarsi girdėta. 
Ypač panašūs pasirodė jų bėdojimai (bėdot ukrai
niečiai sugeba ne blogiau už lietuvius). Kartais at
rodė, kad jei sukeistum Janukovičiaus pavardę su, 
sakykim, Brazausko, tai galėtum to paties pasiklau
syti Vilniuje. Skyrėsi tikslai. Ne tiek kryptimi, kiek 
laiko tėkmės atžvilgiu. Kai prisistatydavau esąs lie
tuvis, tada beveik kiekvienas pašnekovas pabrėžda
vo, kad jie siekia to, ką, jų nuožiūra, mes jau pasie

kėme: gerovę, tikrą nepriklausomybę, ES ir NATO 
narystę. Ne vienas prasitarė, kad pavydi mums, 
„pribaltams“, keli priminė, jog skirtumų priežas
tis yra ta, kad „jūs viena generacija trumpiau negu 
mes buvot rusų priespaudoje“.

„Mėlynieji“ kalbėjo kitaip. Ne apie Ukrainos 
vienybę - sakėsi, kad jie už ją, apie ekonomiką 
taip pat bėdojo panašiai kaip „oranžiniai“, tačiau 
vis tiek pas juos buvo kitaip. Kitaip jie ir atrodė. 
„Oranžiniai“ - tai Kijevo biurų darbuotojai, moky
tojai bei studentai; jų žodžiais tariant - jie susirinko 
patys, o tie kiti - „suvežti“. Tai buvo aišku vien pa
žiūrėjus. Didelė dauguma (gal 80%) jų - pensinin
kai ir žalias jaunimas, atseit tarp 16-kos ir 20-ties 
metų amžiaus. Kai jų klausiau, kodėl jie čia atvyko, 
pensininkai iš pradžių minėdavo oficialią per gar
siakalbius kartojamą priežastį, kad jie protestuoja 
prieš „laužomą konstituciją“. Paklausus antrąkart, 
skundėsi mažomis pensijomis. Dalis jaunimo net 
nesivargino oficialių frazių kartojimu. Buvo tokių, 
kurie atvirai šakė „čiort znajet“, kiti bandė ieško
ti priežasties, bet prisipažindavo, kad išties nežino. 
Kartais buvau įkyrus ir klausdavau toliau. Įstrigo 
toks pokalbių fragmentas su grupe dvidešimtme
čių iš Dnepropetrovsk©:

- „Oranžiniai“ sako, kad jie už Ukrainą, o jūs 
- už sovietiją.

- Ne, ne, mes - už Ukrainą.
- Už kokią Ukrainą?
- Nepriklausomą, kur ir paprastiems žmonėms 

gerai.
- Kaip manot - reikia to siekti - kaip Rusijoje ar 

kaip Europoje?
(Dvejoja).
- Gal panašiau kaip Rusijoje...
- O kur, manot, žmonėms geriau - Rusijoje ar 

Europoje?
(Be dvejonių).

- Europoje.
- Tai kodėl to nesiekt?
(Ilgoka dvejonė).
- Kad, manau, mes nepajėgtumėm.
Atvirai pasakyta, tačiau kiek tai reprezentatyvu? 

Būsiu politiškai korektiškas ir nebandysiu apiben
drinti Rytų Ukrainos gyventojų menkavertiškumo 
jausmų. Grįžkim namolei: manau, nebus priešta
raujančių, kad dalies lietuvių menkavertiškumo 
jausmas yra svarbus sovietinių laikų nostalgijos ir 
Europos baimės komponentas. Ar tai „prorusiš
ka“? Tam tikru atžvilgiu - taip.

Rusijoje šis jausmų kompleksas turi gilias ša
knis, jis valdžios propaguojamas, nesunkiai trans
formuojamas į priešų paieškas, neapykantą kai
mynams ir tautinę agresiją. Pavyzdžius palieku 
skaitytojams.

Bandžiau su demonstrantais kalbėti ir šia tema. 
Klausiau kuo, jų nuomone, jie skiriasi nuo rusų. 
Ne visi sumojo ką atsakyti. „Oranžiniai“ liko man
dagūs, bet atrodė įsižeidę. Aiškiausiai atsakė tarp 
„mėlynųjų“ sutiktas chemijos mokytojas iš Polta
vos. Jis ranka pamojo po didelę aikštę.

- Štai, apsižvalgykite ir pamatysite pagrindinį 
skirtumą. Kai Maskvoje susirenka koks varganas 
tūkstantis demonstrantų, tai atveža kelis tūkstan
čius OMON’o. Tie demonstrantus primuša, sui
ma, išvaiko. Čia pas mus susirinkę gal dvidešimt 
tūkstančių, pas „oranžinius“, sako, irgi keli tūks
tančiai, o kiek matai milicijos? Ten žmonės bijo 
valdžios, o valdžia - savo žmonių. Mes čia ginči
jamės, pešamės, vienas su kitu nesutinkam. Bet 
nebijom - tai esminis skirtumas.

Beje, buvo tos milicijos. Gal keliasdešimt, gal 
ir daugiau. Bet jie nesikišo, stoviniavo minios pa
kraštyje, atrodė, nuobodžiavo, kaip ir dauguma 
demonstrantų.

Šiuo palyginimu ir baigsiu. Sutinku su moky
toju - ukrainiečiai nebebijo - tai ir yra pagrindi
nis skirtumas.

Atkelta iš 8 p.
Ar gali jos būti patrauklios Lie

tuvos verslui? Taip, tai augančios 
ekonomikos, turinčios didžiulį po
tencialą šalys. Tačiau jos toli, vis dar 
didelė korupcija, galioja savi įstaty
mai, kuriuos reikia išmanyti. Kaip 
sakė vienas verslininkas - čia reikia 
duoti tuomet, kai tavęs neprašo - kai 
paprašys, jau bus per vėlu. Be to, dar 
skirtingas mentalitetas. Visa tai suda
ro sunkumų. Tiesa, šiose šalyse yra 
lietuvių verslininkų, kurie perprato 
vietos taisykles. Yra ir tokių, kurie

Tokia kanalizacija Dušanbė

šiose šalyse pradėjo verslą. Tačiau kol 
kas tai išimtys, o ne taisyklė.

Tikriausiai aktualiausias klausi
mas - tai pervežimai. Jau veikia miš
rusis traukinys „Vikingas” - bendras 
Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos ge
ležinkelių, uosto krovos kompanijų 
ir Klaipėdos, Iljičiovsko bei Odesos 
uostų projektas. Traukiniu vežami 20 
ir 40 pėdų konteineriai bei pusprie
kabės ir autotraukiniai, kurie iš Skan
dinavijos bei Vakarų Europos šalių 
atgabenami jūrų transportu į Klai
pėdos uostą, taip pat per Mukrano- 
Klaipėdos perkėlą ir vežami toliau 
į Ukrainą, Baltarusiją, Artimuosius 
Rytus, Kaukazą - per Iljičiovsko bei 
Odesos uostus ir atgal.

Traukinio maršrutą siūloma pra
tęsti iki Aktau uosto Kazachstane, o 
gal ir iki Turkmėnbaši. Ir jei ši ašis 
susijungtų su Kinija, tuomet Lietuvos 
pervežėjai gautų savo dalį krovinių. Šiukšlės ir prabanga greta (Dušanbė)

akiračiai
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Pavojai Rusijos vientisumui
Vaidotas Pakalniškis

■ Ne taip seniai pasaulį apskriejo šokiruojama žinia: dviejuose didžiausiose Rusijos miestuose - Maskvoje 
ir Sankt Peterburge nekliudomi savo pažiūras reiškė ir marširavo ultranacionalistai. Dar kartą. Atvirai 
buvo skanduojami šovinistiniai šūkiai, reiškiamos rasistinės nuostatotos, reikalaujama paleisti už kauka
ziečių genocidą įkalintus Rusijos kariškius, kurie buvo laikomi politiniais kaliniais ir tautos „didvyriais“. 
Svarbiausia šitoje situacijoje buvo tai, kad už tokį atvirą tautinės nepakantos kurstymą niekas nebuvo 
patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, o milicija ultranacionalistą maršus tik stebėjo iš pagarbaus ats
tumo. Ką tokio pobūdžio reiškinių plitimas reiškia - nesunku nuspėti: dar keli žingsniai, ir pasaulis vėl 
atsiduria prie geležinės uždangos. Tokias nuojautas dar labiau sustiprina ir Rusijos politinės vadovybės 
kalbos bei elgesys. Ne per seniausiai Putinas pareiškė, kad kažkas susižavėjo idėjomis apie vienapolį pa
saulį, o apie tai, kad egzistuoja kitas polius - pamiršta. Neaišku, ar Putinas sąmoningai akcentuoja, kad 
ir nūdienos pasaulis, kaip ir Šaltojo karo metais, yra bipoliarinis, o ne multipoliarinis (pastarąją poziciją 
užima Europos Sąjungos, Indijos arba Kinijos lyderiai). Vis dėlto mes - ne apie tai. Daug svarbiau išsiaiš
kinti, kaip Rusiją gali paveikti ultranacionalizmas.

Ne vienas autorius, kuris ryžtasi analizuoti komunistinės 
imperijos griūtį, akcentuoja etninį faktorių. Prievarta į 
komunistinę imperiją suvarytos tautos nebuvo pasyvios 
ir inertiškos, o nuolat kėlė įvairiausių problemų centrinei 
administracijai, dėl to pastaroji buvo priversta respubli
kose laikyti gausias karines pajėgas bei skirti milžiniškas 
lėšas stabilumui okupuotose kraštuose palaikyti. Būtent 
pavergtų tautų nacionalizmas ir tapo vienu svarbiausių 
veiksnių, sugriovusių imperiją.

Galime pridurti, kad tokios pat problemos sovietų 
laukė ir pavergtoje Europoje, vadinamosiose Varšuvos 
sutarties organizacijos, šalyse. Čia reikėjo kovoti ir su 
nepaklusniais vietos komunistiniai vadais, ir su papras
tais gyventojais, o geriausiai žinomi pavyzdžiai - 1956 ir 
1968 metų įvykiai Budapešte ir Prahoje (o sukilimai ir 
protestai niekada nebuvo nurimę - pradedant 1948 arba 
1953 metų Berlynu, baigiant 1980-1989 metų Lenkija)1’. 
Tai vėl kainavo papildomų išteklių „supervalstybei“.

Tačiau, atrodo, kad ne etninių mažumų nacionalizmo 
veiksnys buvo lemiamas. Garsus lietuvių disidentas A. 
Štromas viename iš savo straipsnių apie Sovietų Sąjungos 
vidaus gyvenimą pabrėžė, kad bet koks nacionalizmas 
šiai valstybei nėra pavojingas. Sovietų Sąjungai pavojin
giausiais yra rusų arba rusiškasis nacionalizmas - be jo 
A. Štromas neįsivaizdavo Sovietų Sąjungos subyrėjimo. 
A. Štromo žodžiais kalbant, tik kai rusams nusibos būti 
išnaudojamiems sovietų ir jų nacionalizmas sustiprės 
tiek, kad jie nebebijos gyventi patys vieni, sovietų valsty
bės pamatai pradės klibėti.

Kita vertus, apie rusiškojo nacionalizmo pavojų ko
munistinės imperijos stabilumui ir integralumui kalbėjo 
jau ir tos valstybės architektai Leninas ir Stalinas. Pirmo
ji Stalino - nes jis buvo paskirtas kuruoti tautybių klausi
mus - etninės politikos kryptis ir buvo kova su rusiškuoju 
nacionalizmu. Šitą kovą Stalinas grindė „vietinių naciona
lizmų iškėlimu”, taip buvusioje carinėje imperijoje pažabo- 
jant „didžiavalstybinį, šovinistinį rusiškąjį nacionalizmą”. 
Rusiškumas buvo ujamas įvairiausiais būdais: trėmimais, 
žudynėmis, inteligentų persekiojimais arba kitos tautybės 
asmenų paskyrimais į vadovaujamus postus (pats Dzer- 
žinskis, Frunze, Ordžonikidzė, Berija ir kt.). Apie tai aki
vaizdžiai kalba, tarkim, Levo Karsavino, žymaus Rusijos 
istoriko pavyzdys: Karsavinas buvo priverstas palikti So
vietų Rusiją ir pasitraukė į Lietuvą, tačiau Sovietų Sąjungai 
okupavus pastarąją, buvo ištremtas į Sibirą ir ten mirė.

Rusiškumas kaip etninė kategorija buvo išguitas iš vi
suomeninio gyvenimo. Tačiau nereikia pamiršti, jog kiek 
vėliau komunistinė „tautybių politika“ pasisuko ir prieš 
„vietinių tautybių” nacionalizmą. Tokia politika - kad visi 
būtų suniveliuoti, ypač suvešėjo valdant „gerajam ir teisia
jam“ Nikitai Chruščiovui, nors jos pradžią galime sieti su 
didžiuoju Stalino valymu, kai buvo šalinami visi ne rusų 
kilmės komunistų partijų vadai ir Kominterno veikėjai.. 
Šios politikos esmė buvo padaryti visus tarybiniais žmo
nėmis, kalbančius viena - rusų - kalba (tiksliau - rusiška 
sovietų naujakalbe, rus. sovetskim novojazom). Buvo pri- 
1 Sovietinę propaganda buvo neįtikėtinai „išplovusi” sovietinių piliečių smege
nis. Dauguma sovietų kareivių buvo šventai įsitikinę, kad juos turi sutikti kaip 
išvaduotojus, todėl niekaip negalėjo suprasti, kodėl jie laikomi priešais. Tiesa, 
senu papratimu sovietų kareiviai žudė, plėšikavo (maradiorstvovali) ir prievar
tavo - tokios jau „išvaduotojų” tradicijos. Nors elgėsi kaip didžiulė organizuotų 
nusikaltėlių gauja, eiliniai sovietiniai kareiviai nelabai suprato, kodėl žmonės 
priešinasi - juk sovietai nieko bloga nedaro, o tiesiog „išvaduoja darbo liaudį 
nuo engėjų”. Kartu jie „išvaduoja” nuo gyvybės, orumo ir turto - tačiau tai yra 
norma sovietiniame (konc)lageryje.
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simintas rusiškumas: visur pradėta diegti rusų kalba, šlo
vinama Rusijos praeitis ir pan. Tačiau tai buvo ne etninis, 
o dirbtinis sovietinis rusiškumas, iš kurio liko tik kalba ir 
imperiniams interesams parinkti tarnauti istoriniai siuže
tai. Rusų kalba buvo pasitelkta tik dėl to, kad ja kalbėjo 
didžiausia SSRS tautinė grupė. Chruščiovo laikais beveik 
visi vietos valdžios pareigūnai buvo atkelti iš sovietinių 
respublikų: į Pabaltijį - iš Kaukazo ir Vidurinės Azijos, ir 
atvirkščiai. Oficiali ir vienintelė valstybinė kalba - rusų. 
Visose įstaigose kalbama rusiškai, vaikai nuo darželio kal
ba mokomi rusiškai, daugelyje mokyklų gimtajai kalbai 
paliktos tik dvi savaitinės valandos ar paliktas tik fakulta
tyvo statusas. To pasekmė - atsirado, ypač tarp baltarusių 
ir ukrainiečių, žmonių, kurie savo gimtąja laikė rusų kal
bą, nors etnine prasme rusais nebuvo.

Galėtume klausti - rusų padėtis liko lyg ir privilegi
juota? Ir taip, ir ne. Privilegija buvo ta, kad jie kalbėjo 
valstybine SSRS kalba, tačiau neturėjo jokios etninės ta
patybės, o buvo ugdomi internacionaline dvasia, siekia
ma sukurti ne jų etninio bendrumo jausmą, o akcentuoti 
bendrumą su kitomis SSRS tautomis. Taip pat buvo die
giamas ir mesianizmo jausmas, kad būtų įteigta apie neva 
nešamą aukštą kultūrą kitos tautoms. Taip rusai tapo ko
munistinės ideologijos įrankiu. Tačiau etninis rusas ir 
sovietinis rusas - netapačios kategorijos. Todėl rusiškoji 
etninė tapatybė komunistams ir buvo pavojinga: suvokę 
savo etniškumą rusai paprasčiausiai pradės reikalauti ir 
savo etninių teisių. Galų gale rusai pavargs būti „atsakin
gi“ už kitų tautų likimą.

Panaši situacija klostosi ir dabartinėje Rusijoje: jei 
rusų nacionalizmas buvo pavojingas sovietams, tai jis 
pavojingas ir Rusijos Federacijai. Pabandykime pažiūrė
ti, kaip. Pirmiausiai panagrinėkime šovinistines nacio
nalizmo apraiškas. Šovinizmui būdinga savo tautą iškel
ti virš kitų tautų, kartu pastarąsias žeminant, niekinant, 
laikant prastesnėmis, nevengiant etninio smurto. Juolab, 
kad Rusijoje yra labai gajus stereotipas kaukaziečius lai
kyti ne tik prastesniais, bet ir pavojingais. Tam net yra su
kurtas specialus terminas „Kaukazo tautybės asmenys” 
(moflM KaBKa3KOM HaųnoHaTibHOCTJi), kuriuo dažniau
siai įvardijami asmenys, padarę kokių nors nepriimtinų 
veiksmų, taip prie įtartinų žmonių kategorijos priskiriant 
visus tamsesnio gymio žmones. O tai, aišku, kelia baimę 
ir nepasitikėjimą. Toks neigiamas nusistatymas, nors iš 
pradžių jis nebūtinai visuotinai paplitęs, yra abipusis. 
Atsiranda didelė pagunda, kad mažesnioji visuomenės 
dalis gali būti demonizuojama, ir prieš ją gali prasidėti 
smurtinė reakcija. Natūralu, kad engiamieji ima gintis 
tokiais pat metodais: stiprinamas nacionalinis identite
tas, akcentuojamas jų pranašumas prieš engėjus. Tokiu 
būdu lieka dvi išeitys: arba taikiais būdais reikalauti tau
tinės pagarbos, elementarių teisių, arba griebtis atsako
mųjų veiksmų. Pasipriešinimas kelia potencialią grėsmę 
teritoriniam federacijos integralumui. Aišku, toks scena
rijus tik hipotetinis, tačiau Rusijoje siautėjančios šovinis
tinės jėgos atvirai smurtauja prieš kitų rasių ir tautybių 
asmenis. Kol kas minios smogikų žudo tik negalinčius 
apsiginti asmenis - vaikus, vienišus praeivius. Tačiau jei
gu toks tyliai palaikomos ar net skatinamos „politikos“ 
modelis bus pakylėtas į valstybinės politikos rangą, nieko 
gera laukti netenka.

Kitas galimas įvykių variantas būtų toks. Atgims
tantis rusiškasis nacionalizmas nėra izoliuotas lokalinis 
reiškinys, o kartu skatina ir federacijos subjektų nacio
nalines aspiracijas. Juolab, kad autonominės sritys yra 
gana didelės, o kai kuriuos kraštus valdo dar ne visai nuo 
centrinės vyriausybės priklausomi gubernatoriai, kurie 
turi užtektinai galios ir išteklių, kad paremtų savo kraš
to, pavyzdžiui, Tatarstano ar Baškirijos, nacionalistinius 
siekius. Nacionalizmo studijų klasikiniuose tekstuose yra 
aiškiai aprašyta tokio nacionalizmo raidos logika. Vietos 
elitas - tiek politinis, tiek kultūrinis - tampa nepatenkin
tas savo padėtimi. Ir pradeda siekti dominuojančių po
zicijų. Dažniausiai tai daroma kuriant įvairius etninius 
ir kultūrinius sąjūdžius ar organizacijas. Tokie judėjimai 
iš pradžių nekelia jokių politinių tikslų, o siekia tik kul
tūrinio krašto pakilimo. Įgavęs paramą tarp gyventojų, 
toks judėjimas jau gali kelti ir radikalesnius politinius ir 
ekonominius reikalavimus, kurie vėlgi susilaukia gyven
tojų palaikymo. Taip kilo airių, lenkų, čekų, baskų naci
onaliniai judėjimai, kurie tik dėl įvairios reakcijos į juos 
įgavo skirtingą pobūdį. Iš esmės tokio judėjimo likimas 
priklauso nuo dominuojančios etninės grupės elgesio: 
pastaroji arba gali atsižvelgti į tautinio judėjimo keliamus 
reikalavimus ir juos daugiau ar mažiau patenkinti, arba 
tokie judėjimai yra represuojami.

Pabandykime pasvarstyti - kokiu keliu pasuktų Ru
sija? Remiantis nesenomis analogijomis atrodo, kad tokį 
judėjimą būtų bandoma užgniaužti - geriausias pavyz
dys - Čečėnija. Nesigilinsime į visas šio kruvino reika
lo peripetijas, tik pabrėšime, kad iš esmės konfliktas kilo 
Čečėnijai paskelbus apie išėjimą iš Rusijos federacijos. 
Apie teritorijos netekimą nenorėjo girdėti net tokie save 
demokratais laikantys politikai kaip Jelcinas, kuris ir pa
siuntė kariuomenę į pirmąjį Čečėnijos karą. Taip buvo 
pradėtas įgyvendinti ir pirmasis scenarijus, kai čečėnai 
buvo paversti priešais, nusikaltėliais, teroristais, su ku
riais būtina kovoti visomis įmanomomis priemonėmis. 
Toliau - Padnestrė. Rusija visais įmanomais būdais sten
giasi šį anklavą išlaikyti savo rankose, remdama įtarti
nai panašias jėgas, prieš kurias pati kariauja Čečėnijoje. 
Gruzijos atveju Rusija vėl palaiko nacionalistiškai ir svar
biausia antigruziniškai nusiteikusias grupuotes. Pavyz
džių galima vardinti daug - kad ir niekaip nesibaigianti 
Kalnų Karabacho problema, kuri buvo sukelta bei palai
koma pasistengus Kremliaus virtuozams. Kokia seka iš
vada? Rusija įsivėlė į labai rizikingą žaidimą. Skatindama 
ir palaikydama ultranacionalistus rizikuoja nuteikti prieš 
save ne tik pasaulio bendruomenę, bet ir paskatinti gy
nybinę poziciją užsiimti ir visas Rusijos sudėtyje esančias 
tautines mažumas. Juolab, kad kitų tautybių žeminimo, 
o labai dažnai tiesiog fizinio naikinimo patirtis Rusijoje 
nėra sena ir pamiršta. Kol ultranacionalizmas buvo tik 
marginalinių grupių ir partijų įrankis, jis atrodė tolimas 
ir juokingas. Tačiau dabartinės realijos perša išvadą, kad 
radikalios grupuotės turi „stogą“ Kremliuje. Tokia tole
rancija šovinistams gali greitai paskatinti jos imtis ir fizi
nės prievartos prieš „čiurkas”, imigrantus ar kitokias „ru
siškojo arijaus“ kriterijų neatitinkančias etnines grupes 
(pvz. latvius, nes latviai yra laikomi vieni iš nedraugiš- 
kiausiai Rusijos atžvilgiu nusiteikusių tautų). Antra, na
cionalinis šovinizmas gali įgauti ir socialinio šovinizmo 
apraiškų, kai pyktis gali pasisukti prieš tam tikras sociali
nes grupes. Tokia šovinistų veikla kelia tiesioginį pavojų 
Rusijos teritoriniam integralumui.

Kita vertus, radikalių nacionalistinių idėjų propaga
vimas gali paskatinti ir labai sveiką bei santūrų į Rusijos 
federaciją įeinančių tautų nacionalizmą - tai vėlgi gali 
paskatinti Rusijos subyrėjimą.

Jei rusiškojo nacionalizmo taip bijojo „komunizmo 
statytojai“, jei jis buvo labai svarbus, o gal net lemtingas 
faktorius, veikęs Sovietų Sąjungos subyrėjimą, kodėl šis 
nacionalizmas negali lemti Rusijos federacijos dezinte
gracijos? Nesinorėtų, kad Rusiją - potencialiai turtin
giausią pasaulio valstybę - persekiotų Sovietų Sąjungos 
prakeiksmas: „rūpintis“ visais, tik ne pačiais savimi. Kiek 
galima tuo pačiu ratu vaikščioti, skurdžiai ir piktai, kaip 
Sovietų Sąjunga... Niekas kitas čia nekaltas: nei pasaulinis 
imperializmas, nei žydų-masonų sąmokslas, nei „išdavi
kai“ kaimynai.

Galima juk ramiai sugyventi. Taip gyventi yra len
gviau ir paprasčiau. Ypač jei tenka dalintis bendrą pas
togę.
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PRAEITIS

Vakaruose NVS šalys, kaip ir dau
gelis posovietinių Rytų ir Vidurio 
Europos šalių, kurioms priklauso ir 
Baltijos šalys, neretai pavadinamos 
„Naująja Europa“, „žaliavų ešelonu”, 
agrariniu regionu, Vakarų civilizaci
jos periferija1 ir panašiais epitetais. 
Tokios, kartais išties įžeidžiai skam
bančios formuluotės grindžiamos 
tuo, kad žlugus nepasiteisinusiam 
sovietiniam komunizmo utopijos 
modeliui ir įsigalint rinkos ekono
mikai bei demokratijai, naujosios 
„mokinės” savo kultūrine ir ekono
mine plėtra neprilygsta Vakarų Eu
ropos šalims, turinčioms turtingas 
individualios ekonominės veikos 
bei verslo kultūros tradicijas, todėl 
jos turi transformuotis ir imti vy
tis „toliau“ pažengusias santvarkas. 
Iš čia Vakaruose kyla ir „supratin
gai korektiškas“ galvų linkčiojimas, 
kai į autoritarizmą linkusių kai ku
rių posovietinių valstybių oficiozas 
skelbia apie „kitokį demokratijos 
supratimą“2 ar specifinę rinkos eko
nomiką3. Tai suteikia papildomų ar
gumentų rusakalbėje erdvėje nūnai 
populiariai ir aktyviai palaikomai 
„eurazijietiškai“ koncepcijai4, visur 
ramstomai iš esmės primityvia for
mule: posovietinė erdvė yra susikū
rusi unikali civilizacija, turinti savą
jį kelią, kurios Vakarams iš principo 
nesuprast5. Išties smalsu, kodėl tada 
tokiai specifinei civilizacijai su sveti
miesiems neįkandamais kultūriniais 
kodais vienu metu reikia dangstytis 
vakarietiškais konstruktais bei kurti 
kolchozine metodika paremtą „rin
kos ekonomiką“6. Pastarasis polinkis 
įžvelgtinas ir visose buvusiose poso
vietinės erdvės šalyse. Skiriasi tik 
nevienodas jo lygis, pasireiškiantis 
skirtingų „greičių“ demokratizaci
jos ir rinkos liberalėjimo procesais: 
vienos posovietinės erdvės šalys, 
kad ir klupdamos (pvz. Vidurio Eu
ropa, Baltijos valstybės), nekvestio- 
nuodamos laikosi „ėjimo į Vakarus“ 
linijos bei plėtoja savo visuomenėse 
Vakarų valstybėms būdingus soci- 
oekonominius modelius, tuo metu 
kitos (Ukraina, Gruzija) stringa re
formose arba apskritai deklaruoja 
apie būtinybę ieškoti savito kelio 
(Baltarusija, Rusija).

Privačios (individualios) ūkinės 
veiklos egzistavimas, pagal paklau- 
sos-pasiūlos mechanizmo poreikius 
realizuojantis pridėtinį produktą - 
yra rinkos ekonomikos varomasis 
sraigtas. Pridėtinis produktas, kaip ir 
komercinė individuali ūkinė veikla, 
priklauso nuo privataus sektoriaus 
buvimo ir jo galimybės eksploatuoti 
turimus resursus, t. y. turtą. Privatus 
sektorius, jo kontrolė bei santykio su 
resursais/turtu reglamentacija laiko 
skalėje formuoja visuomenės sočia-
1 Straipsnis Neue Zueriche Zeitung 2006 m.

2 Lavrovo pašnekėjimas

3 Putinas ir „Gazpromo“ variantas: Shell’o išstūmimas

4 Duginas su Kara-Murza

5 Sovietinė, euroazijinė ir pan.

6 Gimdančios fenomenalią, blaivaus verslo atžvilgiu vadi
namoje energetinių resursų politikoje?

Sovietinio mentaliteto šešėliai
IŠKREIPTA NUOSAVYBĖS SAMPRATA

linį reiškinį, fenomeną, įvardijamą 
kaip nuosavybės santykiai. Nuosa
vybė - per ilgą laiką susidaręs socio
kultūrinis fenomenas, kurio svetimo 
modelio diegimas negali kardinaliai 
pakeisti. Siūlau pasvarstyti ar išties 
kultūriniai ir ekonominiai posovie
tinės erdvės išskirtinumai, palyginti 
su Vakarų valstybėmis, yra sąlygoti 
„kitokio“7 šių visuomenių mentali
teto, (su)konstruoto sovietinio ko
lektyvizmo bei planinės ekonomi
kos metodikų.

Nuosavybės santykiai 
sovietmečiu: privačios 
veiklos poreikis komandinėje 
ekonomikoje 1
Rytų ir Vidurio Europos visuomenių 
atžvilgiu viena labiausiai sovietme
čio paveikta ir nenatūraliai iškreipta 
visuomeninio gyvenimo sritis buvo 
nuosavybės santykiai. Pagrindinis 
(ir esminis) sovietmečiu diegtos 
„kolchozinės-kolektyvinės metodi
kos“ taikinys - privati veikla sekto
rius8, kurios vadovaujantis elemen
taria logika neįmanoma atskirti nuo 
individualios veiklos bei pilietinės 
visuomenės principais besiremian
čios visuomenės kūrimo9. Ideologi
nis ir fizinis kolektyvizmo diegimas 
bei privataus sektoriaus žlugdymas 
prieštaravo per šimtmečius susifor
mavusiai tokiai individualumo tra
dicijai bei visuomenės sanklodai.

Nevienodas individualios vei
klos išsivystymo lygmuo buvusia
me sovietinįame lageryje sąlygojo 
ir esminės įtampos atsiradimą tarp 
dviejų sektorių: kolektyvinio ir in
dividualus. Žvėriška kolektyvinio 
sektoriaus plėtotė, paremta koman
dine ekonomika, pirmiausia buvo 
pradėta diegti Rusijoje, Ukrainoje, 
Gruzijoje, Kaukaze ir tik po to liku
siose posovietinės erdvės šalyse. Ly
giai taip pat minėtose šalyse nevie
nodas buvo ir privataus sektoriaus 
išsivystymo lygmuo. Visose į sovie
tinę erdvę patekusiose socialinėse 
struktūrose įvyko savotiškas abiejų 
sektorių susidūrimas: visuomenės, 
kurios buvo silpnai išvystę indivi
dualią veiklą, t. y. privatų sektorių, 
anksčiausiai susidūrė ir ilgiausiai 
buvo veikiamos kolektyvizacijos. 
Tačiau jokiu būdu negalime kalbė
ti apie kokio nors vieno sektoriaus 
išnykimą, greičiau - apie jo pozici
jų užleidimą (čia įžvelgtina ir viena 
iš šešėlinės ekonomikos atsiradimo 
priežasčių). Ko gera, sovietmečiu 
įvyko abipusis dviejų sektorių (ko
lektyvinio ir privataus) persiden
gimas, kai privačios nuosavybės 
samprata sėkmingai „adaptavosi“

7 Buvusio Austrijos ekonomikos ministro Grasserio pasi
sakymas

8 TSRS žemės ūkio artelės įstatai

9 Visi totalitariniai, tuo besiremiantieji, žlugo 

komandinėje ekonomikoje ir per 
visą sovietmeti išliko aktyvi žmonių 
tarpusavio santykiuose. Prisiminki
me „blato“ fenomeną, „valiutinių“ 
veiklą ar išvystytą deficitinių-im- 
portinių prekių tiekėjų tinklą. Toks 
„šešėlinis“ privataus sektoriaus sta
tusas veikė ir iškreiptą nuosavybės 
santykių susiformavimą, kuris pasi
reiškė valstybinio ir privataus sekto
rių funkcijų susidubliavimu.

Sovietmečiu vykdytos prievar
tinės kolektyvizacijos ir komunis
tinės ideologijos siekis buvo sunai
kinti pridėtinį produktą gaminantį 
privatų sektorių. Oficialiai privati 
komercinė veikla buvo traktuojama 
kaip nuosavybės santykių patologi
ja10. Realiai sovietinei valdžiai ne
pavyko visiškai eliminuoti privataus 
sektoriaus kaip pridėtinio produk
to gamintojo. Ištisiems visuomenės 
sluoksniams jis buvo vienas iš pa
grindinių pajamų šaltinių, kuriam 
papildomus resursus teikė valstybi
nio sektoriaus naudmenos.

Pošovietmečio grimasos: 
orchidėjos principas arba 
bumerango efektas
Žlugus Sovietų Sąjungai, greitos že
mės, nuosavybės ir socialinės refor
mos visuomenėje susidūrė su ko
lektyvizmo praktika ir „šešėlinės 
ekonomikos“, „šešėlinio verslumo“ 
tradicija, kurios buvo įdiegtos so
vietmečiu. Privataus sektoriaus gy
vybingumą sąlygojo individualaus 
(privataus) ūkininkavimo tradicijos 
išlikimas, pasireiškęs asmeninės dir
bamos žemės turėjimu, nelegalaus 
verslo vystymu bei iš jos gauto pridė
tinio produkto/paslaugos realizavi
mu. Žmonės, turėję asmeninės žemės 
ar verslą, beveik visą laisvo laiko dalį 
nuo darbo valstybiniame sektoriuje 
praleisdavo jos privačiai veiklai vys
tyti, t. y. privačiame sektoriuje. Šešėli
nė privataus sektoriaus padėtis veikė 
iškreipto nuosavybės santykių raidos 
kelio susiformavimą, kai dubliuojant 
valstybinio sektoriaus funkcijas vyko 
privataus sektoriaus plėtimosi proce
sas. Tą matome iš didėjančios asme
ninės žemės kiekio bei Sovietų Sąjun
gos žlugimo pabaigoje prasidėjusio 
privataus verslo legalizavimo per ko
operatyvų bendrovių veiklą11.

Nors sovietinis valdantysis 
sluoksnis - nomenklatūra - ir turė
jo laikytis sovietinės valdžios direk
tyvų bei kontroliuoti padėtį, jis taip 
pat vertėsi aktyvia privačia veikla. 
Užimamas statusas bei to sąlygo
tos privilegijos faktiškai garantavo 
valdančiojo sluoksnio ir tokios vei
klos neliečiamumą. Žlugus Sovietų 
Sąjungai nuosavybės santykių sam-

10 TSRS konstitucija

11 Merkio veikalas 

Žilvinas Kačiuška 

prata transformavosi tik dalinai. Iš
likusi individualios (privačios) vei
klos tradicija įtakojo ne tik greitą 
„naujųjų turčių“ sluoksnio forma
vimąsi, bet ir paliko iš sovietmečio 
nepakitusią valstybinio ir privataus 
sektorių statuso sampratą. Dauge
lyje posovietinių visuomenių vals
tybiniam sektoriui priskiriamas re
sursų ir produkcijos paskirstymo 
bei kontrolės vykdymas, o funkci
nėje privatus sektoriaus sampratoje 
pastebimos „orchidėjos principo” 
bei šešėlinio statuso liekanos, kai 
privačiam sektoriui egzistuoti būti
nos valstybinių naudmenų injekci
jos. Rinkos ekonomikoje pasikeitęs 
privataus sektoriaus bei valstybinių 
sektorių statusas vis dar sunkiai įsi
sąmoninamas.

Dėl nuosavybės reformų (že
mės, turto) neišbaigtumo, turimo 
išsilavinimo bei ryšių didžioji da
lis buvusios sovietinio valdančiojo 
sluoksnio lengvai išsaugojo toles
nei galiai stiprinti reikalingus ry
šius bei reikiamą materialinę bazę. 
Sovietmečio suformuotas požiūris į 
valstybinio bei privataus sektoriaus 
funkcijas ir visuomenės nesugebėji
mas reikiamai kontroliuoti pradinį 
privatizavimo bei restitucijos etapą 
veikė kapitalo koncentravimo sąly
gų atsiradimą. Šis procesas pasireiš
kia per žemės valdymo sutelkimą, 
produkcijos supirkimo monopo
lį bei kartelinių kainų nustatymą. 
Posovietmečiu vykstantis kapitalo 
koncentravimas ir ryškėjanti turtinė 
diferenciacija visuomenėse tampa 
socialinės įtampos augimo priežas
timis.

Posovietinėse visuomenėse lė
tai kintančios mąstymo kategorijos 
pagimdė specifinę ekonomikos ir 
jos funkcionavimo sampratą, kuri 
deja, privertė užmiršti dar iki visų 
pradžių pradžios - „Didžiosios Spa
lio revoliucijos“ - buvusią realiją, 
kad tiek Rusija, tiek didžioji dalis 
likusių dabartinės NVS šalių, nors 
ir vėluodamos, palyginti su Vakarų 
Europa taip pat vėluojančia Rytų ir 
Vidurio Europa, formavosi pagal in
dividualios nuosavybės sampratą. O 
kolektyvizmas ir jo pagimdyta ben
droji nuosavybė - kolchozo vaisius, 
svetimas bet kokiai privačia veikla 
besiremiančiai ekonomikai. Todėl 
nūdieniai kai kurių posovietinių 
valstybių valdžios struktūrų siekiai 
atskirti privačią veiklos nuo indivi
dualios iniciatyvos ar sukryžminti 
kolchozinius valdymo metodus su 
rinkos ekonomikos diktuojamo
mis taisyklėmis net tik prieštarauja 
visuomenėje vyraujantiems porei
kiams, bet ir primena „žmogėdros- 
vegetaro“ kūrimo projektą, kuris iš 
esmės yra pasmerktas žlugti.

akiračiai
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SSSR i Litva v gody vtoroi mirovoi 
voiny. Tom I: SSSR i Litovskaja res
publika (mart 1939-avgust 1940 g. 
A. Kasparavičius, Č. Laurinavičius, 
N. Lebedeva, sudarytojai. Vilnius: 
Lietuvos istorijos instituto leidykla, 
2006, 774 p.
Kai kurios dokumentų publikaci
jos gali sukelti prieštaringų jaus
mų, ypač jei tie dokumentai liečia 
įvykius, kėlusius ir tebekeliančius 
stiprius jausmus. Du paskutinie
ji skandalai pirmiausiai ateina gal
von. Kai pasirodė pirmas planuotas 
„Kančių istorijos“ tomas, šalta kai 
kurie emigrantų reakcija privertė 
tuoj pat parengti antrąjį leidimą, 
kuriame buvo aiškinama apie pa
vojus, kylančius skaitant KGB do
kumentus. Kitas pavyzdys - prieš 
keletą metų publikuotas bendras 
lenkų ir sovietų dokumentų rinki
nys, skirtas SSRS ir Lenkijos diplo
matinių santykių istorijai tarpuka
riu. Reakcija Maskvoje privertė šį 
leidinį išleisti kitu pavadinimu, kad 
pirmoji publikacija būtų užmiršta.

Kai Lietuvos ambasadorius Mas
kvoje 2006 metų pavasarį paskelbė 
apie publikacijos SSSR i Litva pasi
rodymą, kai kurie politikai Vilniuje 
išreiškė dvejones dėl Lietuvos isto
rikų kompetencijos. Kaip Lietuvos 
istorijos institutas drįsta bendra
darbiauti su Rusijos istorikais at- 
rinkinėjant dokumentus bendrai 
publikacijai? Delfi buvo rašoma: 
„Lietuvos konservatorius sunerim
ti privertė Lietuvos ambasadoriaus 
Rusijoje Rimanto Šidlausko žodžiai, 
esą šiame leidinyje bus atspindėti 
abiejų šalių požiūriai į 1939-1940 
metus. Šį laikotarpį Lietuva laiko 
sovietų okupacijos pradžia, o da
bartinė Rusija okupacijos fakto ne
pripažįsta”. Delfi toliau komentavo: 
„Pasak konservatorių, pildosi ne 
vieną kartą viešai reikšti nuogąsta
vimai, jog yra siekiama įvelti Lie
tuvą į diskusiją dėl to, kas visam 
pasauliui ir taip aišku". Delfi citavo 
konservatorius: „Susidaro įspūdis, 
jog Lietuvos pusė vykdo V. Putino 
instrukciją palikti tyrinėti praeitį 
istorikams. Pasak informacijos, bus 
išleista knyga, kurioje bus „dvi tie
sos“ - tarsi nebūtų buvę nei Molo- 
tovo-Ribbentropo pakto vertinimo, 
nei paskesnių įvykių nušvietimo bei 
teisinio įvertinimo“. Kai aistros pa
galiau nurimo, vienas konservato
rių lyderių dėl panikos apkaltino 
neaiškias ambasadoriaus Maskvoje 
kalbas. Bet dar egzistuoja nuolatinė 
problema, kaip žmogus nori inter
pretuoti istoriją.

Sovietų istorikas Michailas Po
krovskis kalbėjo apie istoriją kaip 
politiką nukreiptą praeitin - tai iš 
esmės yra dėmesio vertas pastebė
jimas. Ar visą laiką dokumentai tu
rėtų patvirtinti vadinamąją „objek
tyvią“ istoriją, kuriamą gyventojų

Įvertinant skaudžią praeitį
A. E. Sennas

ir politikų? Komentuodamas šį rin
kinį vienas „Atgimimo“ autorių 
samprotavo: „ar mes galime būti 
tikri, kad tai bus būtent tokie do
kumentai, kurie mums išties leis 
objektyviai įtvirtinti visas Lietuvos 
okupacijos bei reokupacijos aplin
kybes?” Čia akivaizdi prielaida, jog 
tik tie dokumentai, kurie patvirti
na „objektyvią“ tiesą, yra priimtini. 
Tai man priminė sovietinės istori
ografijos pastatytą kortų namelį: 
sovietai tai vadino objektyvia tiesa 
ir varžė diskusijas, bet 1988 m., kai 
Lietuva galėjo mesti iššūkį tokiai 
pozicijai, šis kortų pamelis tuoj pat 
bejėgiškai subliūško.

Visa tai aptarę galime imtis 
svarstyti SSSR i Litva turinį, ir šis 
svarstymas prasidės nuo savų išva
dų: tai labai vertingas dokumentų 
rinkinys, reikšmingai prisidedan
tis prie 1940 metų problematikos 
studijų, jis taip pat skatina gana 
nuodugnią Lietuvos inkorporacijos 
į Sovietų Sąjungą problematikos 
reviziją - ir ne tik faktiniu, bet ir 
interpretacijų lygmeniu. Rinkiny
je nėra labai daug medžiagos apie 
Lietuvos komunistų partijos veiklą 
1940 m., bet, be kita ko, jame pu
blikuojami lietuviški dokumentai, 
atskleidžiantys 1939-1940 m. situ
aciją, ir dabar Rusijos istorikai turės 
skaityti ir diskutuoti apie lietuvišką 
dokumentaciją.

Lietuviai greičiausiai liks nepa
tenkinti, kad Vilniuje publikuotas 
tekstas iš esmės yra pateikiamas 
rusų kalba. Didžioji dokumentų da
lis yra iš Rusijos archyvų. Rusiški 
dokumentai nėra išversti į lietuvių 
kalbą, tik lietuviški dokumentai, ku
rie anksčiau nebuvo įtraukti į jokius 
rinkinius yra pateikiami lietuvių kal
ba. Kai kuriems lietuviams tai gali 
pasirodyti neteisinga, bet aš manau, 
kad tai protingas sprendimas. Kny
gą jau dabar sudaro 800 puslapių, o 
aš rusiškus dokumentus ir norėčiau 
matyti originalo kalba, o ne išvers
tus. Lietuvos istorikai, be abejo, gali 
geriau ir daugiau skaityti rusiškai 
negu Rusijos - lietuviškai. Dar dau
giau, norint šią Lietuvos istorijos 
dalį pristatyti pasauliui, ne lietuvių 
istorikai, be abejo, daugiau gali skai
tyti rusų, o ne lietuvių kalba.

Lietuvių skaitytojas taip pat gali 
nustebti, kad įvadinis straipsnis, ap
tariantis Lietuvos ir TSRS santykius 
1939-1940 m., buvo parašytas Na
talijos Lebedevos, Rusijos archyva
ms, kuri kartu su Česlovu Laurina
vičiumi ir Algirdu Kasparavičiumi 
sudarė šį dokumentų rinkinį. Šis 
įvadas yra vertingas ir subalansuo

tas indėlis šios temos problemati
kai. Politikams nereikėjo nerimauti, 
kad rinkinyje bus išvengta disku
sijos apie Molotovo-Ribbentropo 
paktą. Autorė daug kalba apie so
vietų lyderių nerimą dėl savo šalies 
saugumo pakto išvakarėse; šį faktą 
lietuvių istorikas gal ir praleistų. N. 
Lebedeva rimtai analizuoja paktą 
ir jo padarinius. Ir lietuvis vargu ar 
galėtų pateikti aiškesnį ir labiau įti
kinamą Sovietų Sąjungos pasiren
gimo paveikslą politinei ir karinei 
invazijai 1940 m. vasarą.

Antroji įvado dalis pateikia ar- 
cheografines į rinkinį įtrauktų do
kumentų detales: kaip jie buvo 
atrasti ir atrinkti. „Atgimimo“ au
torius kvestionavo šios atrankos 
kriterijus. Būdas įvertinti šiuos kri
terijus yra vienas - reikia skaityti 
tekstus. Sudarytojai pastebi, kad 
Rusijos archyvuose nieko nėra apie 
sovietų ir lietuvių derybas dėl sa
vitarpio pagalbos sutarties pasira
šymo 1939 spalį ar apie Krėvės ir 
Molotovo susitikimą 1940 m. lie
pą. Įdomus faktas, bet tai nereiš
kia, kad rinkinyje nerasime nieko, 
kas susiję su šiais įvykiais. Sudary
tojai čia panaudojo lietuviškus do
kumentus. Publikacijos lietuviškus 
dokumentus daro prieinamus, net 
privalomus, Rusijos istoriniams ty
rinėjimams. Bus įdomu pamatyti, 
kaip Rusijos istorikai interpretuos 
pvz. Stalino ir Urbšio susitikimą 
1939 m. spalį, dabar jau prieinamą 
ir rusiškai.

Aptariant pačius dokumentus 
pirmasis mano klausimas būtų ko
kius „pavojus” skaitytojas gali su
tikti tokiame dokumentų rinkiny
je? Pirmiausiai politikai, atrodo, jau 
iš karto žinojo, kad šiame rinkinyje 
nebus nieko vertinga ir pamokoma. 
Antras tipinis atsakymas galėtų būti 
tas, kad lietuviai nesuprato rusų 
vartojamo žodyno reikšmių. Tada 
rinkinys tikrai pasirodytų sklidinas 
Smetonos ir Lietuvos respublikos 
politikos kritikos. Kritikai, atrodo, 
jau yra nusiteikę parengti naują in
dex librorum prohibitorum.

Nereikia pamiršti, kad doku
mentai atskleidžia juos parašiusių 
žmonių mąstymą. Čia, žinoma, bus 
ir mistifikacijų, bet tuo pačiu metu 
rašytojo frazeologija gali daug įro
dyti ir atidengti. Iš šio rinkinio aš, 
pavyzdžiui, pacituočiau tik vieną 
sakinį iš maršalo Semiono Timo- 
šenkos raporto politbiurui 1940 m. 
birželio 17 dieną, kuriame jis pareiš
kė, kad būtina: „Rešitelno pristupit 
k sovietizacii zaniatych respublik“. 
Teisingiau pasakius - Pabaltijo res

publikų. Tai buvo aukšto Raudono
sios armijos vado požiūris, ir trys 
žodžiai „sovietizacija zaniatych 
respublik“ verčia nieko vertais tei
ginius, kad Raudonoji armija atėjo 
tik ginti Lietuvos.

Bendrieji sovietų okupacijos 
1940 m. faktai turbūt yra gerai ži
nomi kiekvienam lietuviui: Raudo
nosios armijos atėjimas, Vladimiro 
Dekanozovo vaidmuo organizuo
jant visus įvykius, masinių demons
tracijų rengimas, galimos opozi
cijos neutralizacija per areštus ir 
bauginimus, savotiški rinkimai į 
Liaudies seimą ir prašymas, nu
siųstas į Maskvą, kad Lietuva būtų 
prijungta prie Stalino imperijos. 
Šioje trumpoje apžvalgoje aš net 
nematau reikalo aptarinėti visų šių 
įvykių. Rašant šį tekstą 2007 m. ge
gužę rusai reikalauja Estijos vyriau
sybės atsistatydinimo dėl to, kad ji 
nusprendė perkelti bronzinio kario 
skulptūrą. Sunku nematyti parale
lių su 1940 m. įvykiais Lietuvoje, 
kada rusai aršiai reikalavo permai
nų Lietuvos vyriausybėje.

Kai lyginame šio dokumentų 
rinkinio tekstus su anksčiau bu
vusiomis dokumentų publikaci
jomis, galime rasti įdomių nesu
tapimų. Pavyzdžiui, p. 640 SSSR i 
Litva rinkinyje galime rasti slaptą 
Krėvės-Mickevičiaus telegramą 
Lietuvos užsienio diplomatinėms 
tarnyboms, kad šalyje viskas ramu 
ir tvarkinga. Tekste yra pastaba, 
kad dokumentas pirmą kartą buvo 
publikuotas rinkinyje „Lietuvos 
okupacija ir aneksija“ (1993, p. 
298-299). Pirmas dokumento sa
kinys rusiškai teigia, kad „naujoji 
vyriausybė buvo suformuota 17.vi 
konstitucijoje numatytu būdu“. 
Lietuviškame tekste knygoje „Lie
tuvos okupacija ir aneksija“ nepa
teikiama „17.vi“ data. Į tai galbūt ir 
nereikėtų atkreipti dėmesio, jei ne 
faktas, jog 1976 m. Vytauto Kan- 
cevičiaus sudarytame dokumentų 
rinkinyje „Lietuva 1939-1940 m. 
Istorinis posūkis į socializmą“ p. 
151 aptariamas dokumentas turi 
dar kelis sakinius. Bet kadangi tai 
yra Krėvės komunikato falsifika
cija, aš V. Kancevičiaus teksto čia 
necituosiu. Bet skaitytojas turi at
minti, kad visi publikuotų doku
mentų variantai turi būti lyginami 
vieni su kitais.

Apskritai - tai vertingas doku
mentų rinkinys. Akivaizdu, kad in
triga sudaryti šį rinkinį priklauso 
A. O. Čiubarijanui, Visuotinės isto
rijos Maskvoje instituto direktoriui, 
o Arvydas Nikžentaitis, Lietuvos is
torijos instituto direktorius, priėmė 
šį iššūkį. Knygos sudarytojai, pade
dami archyvarų, puikiai atliko savo 
darbą, ir aš jau nekantriai laukiu 
antrojo publikacijos tomo, atsklei
siančio 1940-1945 m. padėtį.
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SKAITYMAI

Knygos po lova
Maumus keičia tamplieriai
■ Vaikystėje po mano lova gyveno 
baubai su maumais. Bent jau taip 
sakė tėvai. Aš maumų su baubais 
bijojau dar nuo to sykio, kai palindęs 
po lova užstrigau ir niekaip negalė
jau išlįsti. Tad tėvų informacijos pa
tikimumo netikrinau. Dabar pakišęs 
rankų po ja - lova - randu tamplie
rius, rozenkrauzerius, druidus ir, 
aišku, įvairiausius sumoksiąs.
Nepagalvokit nieko bloga - po mano 
lova nesivolioja jokia krūva lavonų 
kaulų, po ja - tik knygos.

Paslaptys visada traukė žmogaus 
dėmesį. XX amžiaus septintajame 
ir aštuntajame dešimtmetyje buvo 
itin populiarios paslaptys, susijusios 
su ateiviais (kaip tik tada triumfavo 
„Žvaigdžių karai“). Dabar populia
rios tampa tos paslaptys, kurios su
sijusios su istorija.

Ko reikia šiandienos paklausiau
siai knygai? Slapta draugija, kurios 
gijos nusitęsia į tolimus laikus, daug 
matomose vietose užkoduotų sim
bolių, kokio nors lavono - geriausia, 
kad jis būtų keistai subjaurotas - ko
kio nors naivaus jaunuolio arba, 
priešingai, įgudusio visokių paslap
čių sprendėjo. Štai beveik ir visi 
pagrindiniai elementai populiariai 
knygai. Veiksmas gali vykti tiek žilo
je senovėje, tiek moderniais laikais, 
tačiau būtinai reikia, kad paslapčių 
raktas slypėtų bent jau Renesanso 
epochoje, o dar geriau - viduram
žiuose.

Jaunas ispanas Javieras Sierra savo 
knygoje „Paslaptinga vakarienė“ gvil
dena Leonardo Da Vinčio paslaptis. 
Jo romano didžioji paslaptis - garsu
sis paveikslas „Paskutinė vakarienė“. 
Anot Sierra, paveikslas „Vakarienė“ 
sėte nusėtas keistumais: nėra šven
tojo Gralio, Kristus neaukoja eucha
ristijos sakramento, o apaštalai yra iš 
tikrųjų heterodoksinių idėjų skelbė
jų portretai. Aišku, kūrinyje yra už
fiksuota stulbinama žinia. Interneto 
svetainėje http://www.thesecretsup- 
per.com/ apie šį paveikslą galima ras
ti įvairių paslapčių.

Pats Sierra teigia, kad istorija yra 
jo aistra. Tai akivaizdu. Iš esmės jis 
dirba kaip istorikas, užsiimantis mi- 
kroistorija. Mikroistorija - tai koks 
nors įvykis, kuris ištyrinėjamas itin 
atidžiai, aptariant įvairiausius aspek
tus. Tą patį daro ir Sierra, tačiau isto
riko griežtumą ir hipotezių formula
vimą pakeičia aistra ir fantazija.

Jonas Fasmanas savo knygje „Ge
ografo biblioteka“ braunasi į alche
mikų paslaptis: slapta brolija, kurios 
nariai gyvena šimtus metų, paslaptis, 
kuri saugojama netgi gyvybės kaina, 
meilės istorija, lavonai - ko daugiau 
reikia paskaitomam romanui?

Beje, šiame romane yra ir baltiš
kų motyvų. Tai ne vien tik dėstyto

jas estas. Istorijos pradžia nukeliama 
į XII amžių ir prie Baltijos krantų 
sudužus ai Idrisio laivui. Manoma, 
kad jis gyveno 1100-1166 metais, 
buvo vienas žymiausių viduramžių 
keliautojų, kartografas, gavęs pui
kų išsilavinimą viename žymiausių 
Europos arabų kultūros centrų Kor
doboje. Apie 1138 m. apsigyveno 
Palerme, Sicilijos karaliaus Rodže- 
rio II rūmuose. XII amžiaus vidu
ryje sudarė detalų tuo metu žinomo 
pasaulio žemėlapį su plačiais ko
mentarais. Beje, Idrisius aprašyda
mas Lenkiją ir Rusiją mini klestintį 
miestą Madsūną. Kai kurie moksli
ninkai mano, kad tai bufo Lietuvos 
miestas. Idrisius rašo: „..iki Madsū- 
na yra trys šimtai mylių. Tai didelis 
klestintis miestas, kurio gyventojai 
garbina ugnį“.

Ką gi, tai užuomina, kad Lietuvos 
istorija irgi gali tapti dėmesio ver
tu objektu. Pagalvokime kartu. Kas 
dabar traukia dėmesį? Tamplieriai, 
kurie kovojo Jeruzalėje ir pralaimė
jo - pralaimėjo ir Europoje, kada 
juos sutriuškino Prancūzijos kara
lius XIV amžiaus pradžioje. Tačiau 
kur jie galėjo rasti priebėgą? Ogi tuo 
metu kryžiaus žygiai buvo vykdomi 
prieš Lietuvą. Tad kodėl tamplierių 
paslaptis negalėtų būti paslėpta Lie
tuvos miškuose, kuriuos taip mini 
visi to meto geografai ir keliautojai? 
Juk būtent Magdeburge galėjo slėp
tis tamplierių likučiai. Štai ir pradžia 
dar vienam romanui.

Norint galima pradėti ir kitaip. 
Reikia saracėnų? Prašom. XIII, XIV 
amžiuje lietuviai kartais taip būdavo 
vadinami. Istorikai tai aiškina ano 
meto mentalitetu: visuose pasaulio 

saracėnais? Tačiau rašytojui tai 
gali būti užuomina į tai, kad saracė
nai atsikraustė (kad ir su tuo pačiu 
Idrisium) į Lietuvą, išmokė lietuvius 
visokių gudrybių (juk kodėl kaip 
tik nuo XII amžiaus padidėja lietu
vių karingumas? Nuo pirmojo Lie
tuvos paminėjimo 1009 metais iki 
minėto laikotarpio Lietuva pamini
ma apskritai tik per 30 kartų, O jau 
nuo 1201 iki 1236 metų minima per 
40 lietuvių karo žygių. Ar tik nebus 
Idrisis rankų savo prikišęs (jei kas 
netiki, būtinai perskaitykite „Ge
ografo biblioteką“)! Taigi tiesa yra 
tokia: Saliamono šventykloje tam
plieriai iškasė ne šventąjį Gralį, bet 
lentelę, ant kurios buvo parašyta pa
slaptis. Pasirodo, kad Idrisius šven
tąjį Gralį paslėpė tolimoje šiaurėje, 
pas aisčius - kad ir toje pačioje Ro
muvoje, kurią kažkodėl vadino Mad- 
sūna - juk jos gyventojai garbino 
ugnį. Aišku, tamplieriams nieko kita 
neliko, tik susikrauti savo daiktus ir 
patraukti į šiaurę. Nukariauti prūsai 
šventąjį Gralį atidavė Mindaugui - 
štai kodėl popiežius leido karūnuotis 
kažkokiam pagoniui. Tada kryžiuo
čiams teliko puldinėti Lietuvą. Ko 
dėl šventojo Gralio nepadarysi! Tad 
kovos su kryžiuočiais vyko ne todėl, 
kad šie norėjo apkrikštyti kažkokius 
pagonis - lyg jiems tai labai rūpė
tų. Jie norėjo šventąjį Gralį susigrą
žinti. Nieko jiems, aišku, nepavyko, 
nes Gralį Jogaila lenkams atidavė. O 
šie, kaip visada, jį Krokuvoje kažkur 
pradangino (juk kodėl Hitleris pir
miausiai užpuolė Lenkiją ir per dvi

Virginijus Savukynas

pakraščiuose gyveno saracėnai. 
Lietuva juk irgi buvo pasaulio pa
kraštys, tad kodėl jų nepavadinus

savaites sumalė - kam tokia skuba? 
Gralio ieškojo ir nenorėjo, kad len
kai spėtų jį išvežti).

Deja, Raymondas Khoury knygo
je „Paskutinis tamplierius“ veiksmą 
kilnoja nuo Niujorko iki bažnytkai
mio Turkijoje, bet Lietuvos neprisi
mena. Siužetas tas pats: vaikomasi 
tamplierių paslapties. Asmuo, įpy
kęs ant Bažnyčios, nori ją sunaikinti, 
atskleidęs, kad jos pamatiniai teks
tai yra melagingi. Šią paslaptį žino
jo tamplieriai, todėl jų labai bijojo ir 
juos sunaikino.

Kitiems veikėjams, kurie pripa
žįsta tik tiesą ir tik tiesą, išsigelbėjus 
iš audros ir patekus pas nuoširdžius 
krikščionis, vis dėlto iškilo filosofinis 
klausimas: jei religija padeda gyven
ti, tai ar verta ją sugriauti, net jei ji ir 
pastatyta ant melagingų pamatų?

Jorge Molisto knygoje „Žiedas. 
Paskutinis tamplieriaus palikimas“ 
paslaptis ne tokia metafizinė: ten 
ieškoma tikro aukso ir tikrų branga
kmenių lobio - aukso ir brangakme
nių. Šioje knygoje yra visko: žudy
nių, meilės, ieškojimo, persekiojimo. 
Tiesa, perskaičius jas, visi siužetai 
susilieja, lavonai susimaišo. Pasako
jama iš esmės ta pati istorija. Tad ko
dėl tokios knygos populiarios?

Kur slypi „Da Vinčio kodo" 
paslaptis?
Kodėl vis dėlto populiariausia tarp 
šių knygų yra „Da Vinčio kodas“? 
Perskaičiau kitą Dano Browneb kny
gą „Angels and Demons“, kuri buvo 
parašyta anksčiau už „Da Vinčio 
kodą“. Nustebau, jog tai identiškos 
knygos: turiu omenyje pasakojimą. 
Paslaptingas „Illiuminati“ ordinas, 
pagrindinis niekdarys, apsimetinė
ja iki pat romano pabaigos, aišku, 
jo kėslai susiję su nelabai garbingais 
dalykais. Žodžiu, pasakojimas lygiai 
toks pats, kaip ir „Da Vinčio kode“. 
Tad kodėl populiarus tapo „Da Vin
čio kodas“, o ne ši knyga?

Kadangi knygos naratyvumo po
žiūriu yra identiškos, tad negalima 
sakyti, kad nulemia intriga.Tad ban
dyčiau kelti tokią hipotezę. „Da Vin
čio kodas“ turi vieną dalyką, kurio 
nėra knygoje „Angels and Demons“. 
Pastaroji - tai tiesiog pasakojimas, 
o „Da Vinčio kodas“ turi dar vieną 
sluoksnį. Ji užkabina mūsų realybę: 
priverčia suabejoti krikščionybės is
torija. Tai nėra mums įprastas ateiz
mas, kuris neneigia Kristaus kaip is
torinio asmens fakto, bet teigia, kad
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Knygos po lova
Atkelta iš 13 p.
jis buvo tik žmogus. Ir tiek. Tuo metu 
čia pasakojama istorija, kad Kristus 
buvo vedęs, turėjo vaikų, o Bažnyčia 
tai žino ir stengiasi visais būdais tą 
paslaptį nuslėpti nuo milijonų savo 
tikinčiųjų. Aišku, yra būrelis pašvęs
tųjų - nuostabiausių žmonijos pro
tų, kurie žino tikrąją istoriją, tačiau 
kažkodėl per visus du tūkstančius 
metų ją slepia.

Tad nenuostabu, kad daugelis pa
tiki šiuo grožiniu kūriniu: o kas, jei 
taip yra iš tiesų? Kas, jei iš tiesų mus 
ilgą laiką apgaudinėjo?

Štai čia atsiremiame į sąmokslo 
teoriją. Umberto Eco interviu „Pla
yboy“ teigė: „Browne’as parašė ne
blogą pramoginį romaną, kuris skai
tomas ne be malonumo. Jis naudoja 
okultinius paistalus, kokius ir aš pats 
įterpiau į „Fuko švytuoklę“, tik daro 
tai labai groteskiškai. Žmonės, tikin
tys, kad dėl rugsėjo 11-osios kaltas

ak
ira

čia
i

Bushas, o ne „Al Qaeda“, tiki ir Danu 
Browne’u. Už visų neaiškių pasaulio 
įvykių jie būtinai įžvelgia sąmoks
lą - toks jų poreikis. Ir jei nežino, 
ką veikti savaitgalį, lanko Browne’o 
romanų veiksmo vietas. Pavyzdžiui, 
Luvrą, kur, jei tikėtume Browne’u, 
ilsisi Marijos Magdalietės palaikai”.

Sąmokslo teorijos šiandien yra 
ypač populiarios. Žmogui reikia su
rasti kažką, kas slypi anapus. Kažką, 
kas iš tikrųjų judina šį pasaulį, kaž
ką, kas yra akivaizdu, bet kartu ir gi
liausiai nuo mūsų paslėpta.

Tokių knygų gausa iškelia klau
simą - o kodėl šiuo metu iškilo są
mokslo teorijų alkis? Ar tai Vakarų 
kultūros postmoderni fazė, kada 
reikia suabejoti visais pagrindais? 
Taip, plius Bažnyčios reakcija ir vi
sagalis marketingas. Knygos popu
liarumą lemia Bažnyčios hierarchų 
reakcija. Štai supeikė Dano Browneb 
romaną - ir milijonai egzemplio
rių parduota. O tuo metu Raymon- 
do Khoury nepeikia, tad jam reikia 
pasitenkinti kuklesniais honora
rais. Audringai reaguojantys vysku
pai ir kardinolai patenka į spąstus. 
Jie elgiasi taip, kaip aprašyti Dano 

Browneb knygoje (o vėliau ir kitose) 
dvasininkai. Todėl tokia reakcija tik 
sustiprina įspūdį, jog „kažkas“ už to 
slypi. Čia panašiai kaip su R. Paksu 
- kuo daugiau „elitas“ jį kritikuoja, 
tuo jo kovotojo su nusipenėjusiomis 
viršūnėlėmis įvaizdis stiprėja.

Prisiminkime, kad ir tokia ne
kalta knyga kaip „Haris Poteris“ taip 
pat susilaukė kai kurių Bažnyčios 
hierarachų pasmerkimo. Tačiau tai, 
be abejo, tik pasitarnavo šios knygos 
reklamai.

Baimė ir sąmokslas
Tačiau manyčiau, kad yra dar vienas 
kultūrinis sluoksnis, kuris palaiko 
tokių knygų populiarumą.

Tokios literatūros ^antplūdis - tai 
sekuliarios baimės išraiška. Tipolo
giškai mūsų laikotarpį lyginčiau su 
Renesanso epocha (kaip ir daugelis 
mano aptariamų autorių savo dėme
sį irgi sutelkia į šiuos laikus).

Pašėliškas technologijų ir pasau
lio greitis atneša ne tik progresyvias 
idėjas, atveria naujus horizontus, ne 
tik žmogų padaro vis galingesnį ir 
galingesnį, palengvina jo gyvenimą, 
bet ir iškelia į paviršių archaines są
monės formas, masinės baimės pro
trūkius bei smurto išpuolius.

Situacija, kai greita technologijų 
raida buvo lydima giliai įsišakniju
sios baimės, žmonijos istorijoje pa
sikartojo ne vieną kartą. Bene arti
miausias pavyzdys yra Renesanso 
epocha, kuri daugeliui asocijuojasi 
su didžiais geografiniai atradimais, 
nuostabiais technikos išradimais, 
minties galiūnais, paklojusiais mūsų 
tolerantiškos ir „civilizuotos” visuo
menės pamatus. Taip ir buvo.

1495 metais buvo išrasta spira
linė spyruoklė, kuri įgalino gaminti 
stalinius, o vėliau ir kišeninius lai
krodžius. Nuo šiol kiekvienas galėjo 
žinoti tikslų laiką. Ir tai buvo vienas 
didžiausių išradimų. 1455 metais 
Bolonijoje Aristotelis Fioravantini 
pastūmė 400 tonų svėrusią varpi
nę 18 metrų. Anais laikais tai buvo 
neregėtas įvykis. 1480 metais granu
liuoto parako išradimas pakeitė visą 

kariavimo meną. Beje, Mahome- 
das II nebūtų užėmęs Konstantino
polio 1453 metais, jei jam vengrų 
inžinieriai nebūtų parūpinę artile
rijos pabūklų. Geografiniai atradi
mai keitė erdvės sampratą, žmonių 
žinias apie pasaulį. Tai buvo didinga 
epocha.

Tačiau kartu tai buvo masinės 
isteriškos baimės epocha. Istorikai 
labai aiškiai parodo, kad nuo XV 
amžiaus pabaigos iki XVII amžiaus 
vidurio Europoje tvyrojo baimė. 
Buvo bijoma savo kaimyno, svetim
šalio, kitatikio, viso to, kas tolima. 
Juk neatsitiktinai kaip tik šiuo laiko
tarpiu prasideda raganų medžioklė. 
Jei kas vis dar galvoja, kad raganos 
buvo degintos tamsiais viduram
žiais, smarkiai klysta. Kaitriausiai 
raganų laužai liepsnojo 1575-1625 
metais, kai kūrė Baconas, Bruno, 
Shakespeare’as, Servantesas, Rem- 
brandtas. Nereikia manyti, kad ra
ganų teismuose dalyvavo tamsūs 
žmonės. Raganas teisdavo labiau
siai išsimokslinę ano meto žmonės. 
Garsusis „Raganų kūjis”, kuriame 
buvo aprašomos raganos ir jų dar
bai, XVI amžiuje susilaukė gausy
bės leidimų ir pasiekė neregėtą 50 
000 egzempliorių tiražą. Tritomė 
velnysčių enciklopedija „Velnių te
atras” pasiekė 231 600 egzempliorių 
tiražą.

Paradoksalu, tačiau knygų spaus
dinimo technologijos išradimas kaip 
tik ir lėmė tokius tiražus, o drauge 
prisidėjo prie didesnio sudegintų 
raganų skaičiaus. Tvyrojusi baimė 
atvedė iki to, kad buvo supapras
tinta teismo procedūra - panaikin
tos visos viduramžiais egzistavusios 
normos, leidusios ginti kaltinamąjį. 
Praktiškai buvo panaikinti bet kokie 
apribojimai kankinimams. Tai aki
vaizdus regresas lyginant su vidu
ramžiais.

Istorikams iškyla klausimas - 
kaip suprasti tokią epochą, kurioje 
ir klesti mokslas, technologijos pa
žanga, kuriami didingi meno kūri
niai, ir ji skendi baimėje, yra netole
rantiška, agresyvi, nesaugi. Daroma 
išvada, kad greita techniko raida 
keičia kasdienes gyvenimo formas, 
o tai dezorientuoja gyventojus. Kas 
buvo įprasta, nustoja būti efekty
vu. Visa tai sukelia masines streso 
ir baimės situacijas. Todėl ieško
ma kaltų, juos bandoma sunaikinti. 
Kartu iškyla noras paprastai išaiš
kinti pasaulį: religingame pasaulyje 
sąmokslo teorijos autorius, aišku, 
yra velnias. Štai kodėl tiek daug vel
nysčių ir tiek daug raganų atsiranda 
pasaulyje.

O dabar persikelkime į šiandie
ną. Ar ne tai veikia ir dabar? Ar ne 
didelis naujų technologijų pagreitis, 
keičiąs visų mūsų gyvenimo įpro
čius, sukelia baimę ir stresą? Globa-

lėjantis pasaulis brutaliai įsiveržia į 
skirtingas kultūras, jos nespėja pri
sitaikyti. Atrodo, kad yra kažkas, kas 
slepia nuo mūsų paslaptis. Tad rei
kia pagaliau jas išsiaiškinti. Aišku, 
šiandien „Raganų kūjais” ir „Velnių 
teatrais” niekas netikės. Tačiau iš es
mės tokios literatūros, kuri atvertų 
„nuslėptą tikrovę”, poreikis išlieka. 
Tad šį poreikį ir patenkina tokio tipo 
literatūra.

Ir dar kartą - o kur Lietuva?
Šiandien labai daug kalbama apie 
Lietuvos įvaizdį. Tačiau kuo dau
giau klausau brangiai apmokamų 
įvaizdžio formuotojų, tuo dažniau 
įsitikinu jų nekompetencija. Viena 
geriausių priemonių Lietuvos įvaiz
džiui - jos istorija. Tik, aišku, isto
riniais veikalais ir vadovėliais jokio 
įvaizdžio nesukursi. Reikia mūsų 
istoriją perkelti į popkultūros erdvę. 
Popkultūra šiandien yra vienas ga
lingiausių ginklų, jei kalbame apie 
įvaizdžio kūrimą. Tad reikia romanų 
ir filmų, kuriuose figūruotų Lietuva. 
Aišku, lengviau pasakyti nei pada
ryti. Lietuviai patys normalaus fil
mo nesukurs todėl, kad neturi pini
gų. Lietuvos rašytojams žema rašyti 
pramoginius romanus, nes už tai jo
kios premijos negaus (netgi stipen
dijų) - o juk gyventi iš kažko reikia. 
Ypač mažai šansų, kad toks roma
nas sugebėtų prasimušti į užsienio 
rinkas, nes vėlgi, į anglų kalbą ver
čiami nepaskaitomi ir dažniausiai 
vakariečiams sunkiai suprantami 
kūriniai. Greičiau kultūros minis
tras atsisakys savo kėdės, nei duos 
pinigų pramoginio romano verti
mui. Nors, tiesa pasakius, tai būtų 
vienas ir tas pats: jei koks ministras 
duotų pinigų tokiam romanui, tai 
būtų užgraužtas lietuviškų kūrybos 
genijų, kad skatina grafomanus, o 
pamiršta tikrąją literatūrą. Tad be
lieka vienintelis variantas - gal koks 
užsienio rašytojas susidomės mūsų 
istorijos paslaptimis?

O pabaigoje noriu pateikti gana 
ilgai Lietuvoje, Vilniuje, gyvenusio 
reformato, matyt, vokiečio patir
tus įspūdžius apie Rykantų bažny
čią XVII amžiaus pabaigoje. Gal tai 
gali įkvėpti mūsų rašytojus ne skau
dulingam savo dvasios krustelėjimų 
fiksavimui, bet puikiems nuotykių 
romanams:

Ta bažnyčia yra per tris mylias 
nuo Vilniaus, šalia vieškelio ant kal
nelio, gražiai sumūryta pono Talvošo 
ir jo žmonos, kurie mirė circa annum 
1630, kur jie abu po choru iki dabar 
gulėjo ir taip sudžiūvo, kad jų kūnus 
galima perkelti jų pačių nesužalojant.
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Kauno eilėraščiai
Vytautas Landsbergis

Alėjoje netoli Konrado

Muralio kirpykloje būdavo 

mažas netikras arkliukas.

Nupirk, mamyte, man žirgelį! 

Ant jo atsisėdęs, nėmaž nesirūpini 

kaip tau žirklėm paausiais čeksi 

ar mašinėlė ūžia 

nors kai kada ir papeštų.

O ponios ateidavo ten pusmetinio 

ir būtinai pas Muralį.

Ar tu dar atsimeni, mano gimtine, 

tą baltą kirpyklos žirgelį?

(2007)

Prieplaukos palaima

Už cembruvkės - prieplauka. 

Paplavoko miręs laikas.

Ar tu vaikas, ar ne vaikas, 

o elgies lyg prietranka.

Tik pažvelkit į tą tipą!

Vėl į baržą jis įlipo, 

čiupo slieką iš skabonkės, 

darė vargšui charakiri.

Kibo plotkės, margašonkės, 

parsinešęs virė.

(2007)

Kaip keitėsi laikai

Kai prezidentas Antanas Smetona 

liepė

kad Lietuvos kariuomenė 

valgytų tik lietuviškus lašinius 

ir juodą duoną 

jis pasirūpino visais:

ir ūkininkais, ir kariais 

visus gerai paskatinęs.

O generolas Nagevičius 

gaudė

liūtus!

Jis davė invalidams pūsti vario dūdas 

ir iš armotų šaudė 

maždaug į

operos teatrą 

išgirdęs Kipro travijatą.

I

Tada įvyko kiškių sukilimas

ir prasidėjo liaudies Lietuvoj skilimas.

(2007)

Tiesioginė kalba
klausyk

nereikia miltais

užsirausi

norėjai pats 

tiktai neskiesk

per daug žinosi

tai žinosi man

kai gausi pamatysi

gagriau

gal šunį nori pirkti?

(2007)

Žaliamiesčio pasaka
(L. D. atminimui)

Gyveno senelis kuris 

nekentė kito senelio.

Dienas naktis jis

pylėsi didelį rašalo žalio 

kad išpaišytų ano tas 

akis klastingas 

ir pramanytas mintis demaskuotų 
nedo

rėlio (kito senelio) 

kol pažaliavo visas bloknotas 

raukšlėdamasis kūrybiškai 

kam vis yra tas kitas 

blogas senelis

ko buvo tas tipas ir dar nenumiręs - 

ir taip užsispyręs

vargšas 

ėdė nežinomas kerštas

kol gyvas vis rašė tą patį iš tos 

rašalinės

ir numirė nusikankinęs 

kietai nepamatęs žalios gyvybingos 

pievų ir bičių tėvynės

pro savo didelį pykčio indą.

(2007)

Vizbaro kalnas

Eisim į Vizbaro kalną! Nuo ten 

visas miestas po kojų 

tarsi ant Miko delno.

Todėl nuolat kovojam 

su gauja nedorėlių 

galbūt vietinių

ne iš mūsų centropilietinės 

chebros

ir tikrai ne iš Fredos.

Ir ligi šiolei kaunasi Kaunas ir 

mes vis kovodami

einam į Vizbaro kalną 

nuo kurio Lietuvos ateitis kaip ant 
delno.

Lipame, kylame - 

pilnos kišenės plytgalių.

(2007)

Iš Šančių

Kuomet Kulnivermavičius 

pamatė Pažutinską, 

jie meiliai glebėsčiavosi 

jiems buvo labai linksma.

Po to užsukę pas pažįstamą, 

tenai padarę porą, 

jie nulingavo nepaklysdami 

palei tą pačią tvorą.

O mėnuo laimino draugus, 

žvaigždelės krito ir kalbėjo: 

koksai gyvenimas gražus 

kai vakaras be vėjo.

(1977-2007)

Ne Stalino, bet Laisvės

Laisvės alėją šlifavom 

neatsilikdami nuo mergaičių. 

Kuris kurią kalbins - neaišku. 

Turėjom idėjų savo.

Tos iš penktosios būdos 

jau buvo šiek tiek nužiūrėtos. 

Kartais po šokių namo 

net palydėtos.

Iš antrosios būdos buvo Bebi.

Gležnutis augalėlis.

Aplink ją Gediminas iš Fredos 

ėjo sparnu aprėžęs.

O Dita, trečiosios mergelė, 

pasigavo tą vakarą akmenuką.

Susėdome Laisvės alėjoje ant seno 
suolelio

ir pirmąsyk moviau bztuką. 

(2007)

Atkelta iš 14 p.
Po to ta bažnyčia su turtais atiteko į 
popiežininko pono Oginskio rankas, 
kuris mirdamas šį turtą ir bažnyčią 
perleido domininkonams. Bet įdomu 
tai, kad jie savų apeigų negali čia lai
kyti. Ir taip stovi tuščia, visada ati
daryta, o domininkonai dvare mišias 
laiko, nes kas iš jų toje bažnyčioje mi
šias laiko, kiekvienas po to pasimirš
ta. Aš apie tai būdamas vaikas daug 
kartų girdėjau, o kada iš Lietuvos iš
važiavau anno 1696, specialiai ten 
užsukau. Bažnyčią radau atidarytą, 
rūsys taip pat be durų, ir tie du kūnai 

ne karste, o prie karsto guli, bet jau 
be galvų ir be vienos kojos (nes daž
nai pravažiuojančių yra judinami), 
kurią pakėlęs įdėjau į karstą, kuris 
tuo metu vienas buvo. Pažvelgiau į 
sienas, kuriose daug vardų raudona 
kreida išrašyta ir geležimi išraižyta. 
Visi buvo evangeliški vardai, ypatin
gai kunigų, nes yra toks įprotis: pir
mą kartą pro šalį važiuojant šią baž
nyčią aplankyti; taip ir aš savo vardą 
parašiau. Iš ten patraukiau į karče
mą, kurią valdė popiežininkai. Klau
siu: „Kodėl toje bažnyčioje mišių ne
laiko? Aš, - sakau - maniau, kaip 

pakeleivis pataikysiu į mišias”. Atsa
kė man šeimininkė: „Į mišias reikia 
važiuoti į dvarą.” - „Bet kodėl - sa
kau - bažnyčia tuščia?” Iš karto ne
norėjo nieko sakyti, bet kada pama
tė, kad aš į mišias labai noriu (nes tai 
labai rodžiau) ir kad labai stebėjau
si, kad domininkonai, turėdami gre
ta bažnyčią, dvare mišias laiko, po 
kiek laiko ji man pasakė: „Ta bažny
čia eretikams priklausė, kurie, iš ten 
vejami, užkerėjo, kad kai kas nors iš 
mūsų kunigų ten mišias laiko, tai ne
ilgai po to gyvena. Gavęs tokią žinią 
išvykau. Dabar neseniai, o tiksliau

1713 metais, kada pro ten važiavau 
su vienu evangeliku šlėkta, su juo 
taip pat užsukau į tą bažnyčią; radau 
in eodem statu atidarytą. Tik rūsys 
buvo užkaltas ir altorius pastatytas, 
bet popiežininkams neįprastas, nes 
tik iš paprastų lentų, mėlyna spalva 
nudažytas, o virš jo buvo krucifiksas 
ar kažkas kita, buvo nupieštas didelis 
dvigalvis erelis. Spintelė, kurioje savo 
sakramentus laiko, taip pat tuščia ir 
atidaryta buvo. Norėjau nueiti į kar
čemą, kad paklausčiau apie šį naują 
paprotį, bet mano kompanjonas sku
bėjo, nenorėjau jo trukdyti.

akiračiai

2007 m. birželio mėn. / nr. 6 (392)
1S

15



PASKUTINIS PUSLAPIS

2007 metų „Santaros-Šviesos" konferencijos, 
vyksiančios birželio 21-24 dienomis Alantoje, Molėtų rajone, 

Technologijos ir verslo mokykloje, Technikumo g.2, Naujasodžio km.

P R
Birželio 21 diena, ketvirtadienis

20 vai. Kino vakaras
Fluxus filmo pasaulis

Pristato Egidijus ALEKSANDRAVIČIUS

Birželio 22 diena, penktadienis

10 vai. Ar Lietuva turi ateitį? z
Leonidas DONSKIS Modernybės įtampos Lietuvoje: 

kontrolė ir laisvė

Ainė RAMONAITĖ
Apie neįgalią visuomenę, politikos prasmę ir socialinės 
inžinerijos galimybes

14 vai. Mažaraštė kultūra
Arūnas SVERDIOLAS Kokia yra mažaraštė kultūra?

Dalia STAPONKUTĖ Mažaraštis - mažakalbis -
mažareikšmis: graikai prieš lietuvius

Vaidas ŠEFERIS Baltijos šalys čekų žiniasklaidoje

20 vai. Literatūros vakaras
Antano ŠILEIKOS proza ir V BAKAIČIO poezija

Jurgio GIMBERIO ir Kęstučio NAVAKO nenusakomos 
rūšies tekstai

Birželio 23 diena, šeštadienis

10 vai. Liūtui Mockūnui skirta priešpietė
Egidijus ALEKSANDRAVIČIUS

Liūtas Mockūnas ir „Santaros-Šviesos“ tapatybė

Saulius ŽUKAS Žmogus tarp girnų

Daiva DAPKUTĖ Naujausia Liūto Mockūno knyga

O G R A M A
14 vai. Kultūrų sąskambiai ir disonansai

Algis MICKŪNAS Daugialypė sąmonė ir jos akiniai

Violeta KELERTIENĖ Postkolonializmas ir lietuvių 
literatūra

Mindaugas KVIETKAUSKAS Daugiataučio Vilniaus 
literatūra: poetikos ir politikos ribos

V. BAKAITIS Poezijos vertimas

' 20 vai. Kino vakaras

Arūno MATELIO filmai

Pristato Arūnas MATELIS ir Vytautas V. LANDSBERGIS

Birželio 24 diena, sekmadienis

10 vai. Lietuvos viešoji erdvė: 
kieno ir kaip konstruojama

Mykolas DRUNGA Objektyvumas ir subjektyvumas 
žiniasklaidoje - koks skirtumas?

Rimvydas VALATKA Viešoji erdvė: žurnalistų 
bei leidėjų demonizavimas

Andrius NAVICKAS „Tai lietuviška“: viešumo 
pasisavinimas

14 vai. Bendro gyvenimo normos ir formos

Aidas PALUBINSKAS Kas trukdo Lietuvai tapti teisine 
valstybe?

Danius GLINSKIS Architektūrinis imperializmas - 
pinigai, pinigai, pinigai... Per du dešimtmečius 
pasikeitęs Niujorkas: ko galėtų pasimokyti Vilnius

Visuomenę išsamiau informuoja ir nuo gegužės 28 dienos dalyvius registruoja 
Linas Saldukas telefonu 868222501 arba e. paštu l.saldukas@hmf.vdu.lt
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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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