
Padariau fatalistais savo herojus 
ir pats lioviausi būti fatalistas

Apie knygų 
leidybą, konsultacijas

■ Andrejus Kurkovas - ukrainiečių rašytojas, rašantis rusiškai, tapo populiariausiu rusakalbiu 
rašytoju Vakaruose tiražais toli lenkiantis tokius autorius kaip Viktoras Pelevinas. Jo kūriniai, 
išversti į anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų ir daugelį kitų kalbų, patenka į populiariausių Europos 
knygų dešimtukų. Beje, jo „Iškyla ant ledo“yra ir lietuvių kalba. Su rašytoju kalbėjosi Virginijus 
Savukynas. Šis pokalbis buvo transliuotas per LTV2 kanalų.

Literatūrinė pradžia
V.S. Pokalbį norėčiau pradėti nuo tokio klau
simo: kaip jūs pradėjote rašyti?

A.K. Galima sakyti, atsitiktinai. Tai susiję su 
tragišku naminių gyvūnėlių likimu. Laikėme 
3 žiurkėnus, gyvenome dviejų kambarių bute 
blokinio namo 5-e aukšte Kijevo pakraštyje, 
priešais aviacijos gamyklą, kur naktimis ban
dydavo Antonovo lėktuvų variklius. Turėjau 3 
žiurkėnus. Jie gyveno 3 litrų talpos stiklainyje. 
Kai likdavau vienas, išleisdavau juos pasivaikš
čioti po butą. Vieną iš jų tėvas negyvai privėrė

durimis, kitą suėdė katė, kurią buvau parsine
šęs iš gatvės ir rengiausi pašerti kepenine deš
ra. Ji pamatė žiurkėną ir suėdė j p vietoj dešros. 
Likus vienam gyvam žiurkėnui, parašiau „Ba
ladę apie žiurkėnus“, eilėraštį apie žiurkėno, 
netekusio savo draugų, vienatvę. Mamai labai 
patiko eilėraštis. O po kelių dienų ir paskuti
nis žiurkėnas iškrito iš balkono. Nežinau, ar tai 
buvo savižudybė, ar nelaimingas atsitikimas, 
bet nuo to laiko nebeauginu žiurkėnų, mano 
vaikai taip pat jų nelaiko. Taigi taip pradėjau 
rašyti eilėraščius ir rašiau iki 15 metų.
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ir verslo ateitį
■ Darius Radkevičius - verslo konsultantas, paskaitas 
skaitantis ne tik Lietuvoje, bet ir Azijoje. Šalia konsultacijų 
jis leidžia ir verslo knygas. Ir tai daro efektyviai, nes bėjo 
leidykloje dirba dar vienas žmogus. Su D. Radkevičiumi 
pokalbį pradėjome nuo knygų, o baigėme žydų verslo 
principais.

Kodėl etika naudinga verslui?
U Mantas Zalatorius - Švedijos prekybos tarybos biuro Vilniuje vadovas. Su juo kalbėjomės apie tai, 
kuo skiriasi skandinaviškas verslo suvokimas nuo lietuviškojo ir kodėl verslininkui tokia svarbi reputaci
ja. Kokia yra žiniasklaidos verslo specifika? Ir kodėl mums nesiseka sėkmingai kurti Lietuvos įvaizdžio.

Karjera
Esi baigęs filologijų?

Taip. Turiu du išsilavinimus. Vienas yra fi- 
lologinis-filosofinis, o antrasis - verslo.

Kodėl prireikė diplomo iš verslo vadybos?
O kodėl gi ne? Jeigu atvirai - visa istorija yra 

labai paprasta. Baigęs filologiją ėjau darbintis į 
vieną ministeriją, ir buvo juokinga, kai pasa
kė, kad mano profilis labai gerai atitinka viską, 
ko reikia, aš netgi kalbu laisvai ta kalba, kurios

reikia, bet yra viena maža problema - mano 
pavardė yra ne ta. Tai buvo 1994 metais.

Kų tai reiškia?
Tai dėl amžiną atilsį tėvelio.

Jis buvo dešinysis?
Jis nepriklausė jokiai partijai, bet pažiūros 

buvo aiškiai dešiniosios - buvo Lozoraičio rin
kimų štabe. Tai ir lėmė, kad manęs nepriėmė į 
tą darbą. Na, grįžus iš to interviu, gavus tokią
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Rezistencija, kolaboravimas 
ir konformizmas sovietmečiu
SĄVOKŲ VARTOSENOS TENDENCIJOS Kęstutis Raškauskas

■ Šiame tekste apie tekstus siekiama apžvelgti 
rezistencijos, kolaboravimo bei konformizmo 
sųvokų vartosenų per pastaruosius pora de
šimtmečių ir išryškinti jos tendencijas. Žemiau 
atsiskleisiantį citatų srautų bei mėginimų jas 
tipologizuoti paskatino dažna, nenustovėjusi ir 
paini minėtų sųvokų vartosena.
Dažniausiai šiame tekste narstomų autorių pa
sirinkimą lėmė tai, kad jie mėgino konceptu
alizuoti šias sąvokas bei konkretizuoti jų var
toseną. Pirmiausia nagrinėjamas Aleksandro 
Štromo ir Tomo Venclovos bendros paskaitos

tekstas Politinė sųmonė Lietuvoje bei T. Ven
clovos straipsnis Lietuvis valdininkas tėvynėje, 
kur plėtojamos ir supriešinamos skirtingos pa
šnekovų pozicijos1. Nepamainomos buvo kito 
išeivijos publicisto Kęstučio Girniaus refleksi
jos šia tema2.

Tyrime buvo panaudoti Vytauto Tininio 
ir Algio Kasperavičiaus pranešimai, perskai
tyti 2000 m. įvykusiame seminare-diskusijoje 
______________ Nukelta į 12 p.
1 Abu perspausdinti šių autorių publicistikos rinkiniuose: A. Štromas, 
Laisvės horizontai, Vilnius, 2001 bei T. Venclova, Vilties formos. Eseisti
ka ir publicistika, Vilnius, 1991.
2 K. Girnius, Pasipriešinimas, prisitaikymas, kolaboravimas H Naujasis 
židinys, 1996, nr. 5, p. 268-279.

Ar lengvas leidybos verslas?
Kodėl pradėjote leisti verslo knygas? Jūs buvote vienas pir
mųjų, kuris užėmė šių verslo nišų.

Galima sakyti, buvau pirmasis. Kodėl pradėjau leisti? 
Atsitiktinai. Kadangi pradėjome konsultuoti verslą pagal 
vieną metodiką, tad nusprendėme, kad reikalinga ir žinia, 
kas tai per metodika. Todėl išleidome knygą apie gamy
bos pertvarkymą - populiariausią pagal pardavimus vers
lo knygą pasaulyje. Tai E. Goldratt knyga „Tikslas“. Paskui 
pamačiau, kad yra visiškai tuščia niša rinkoje - nėra jokios 
verslo literatūros. Pasirodo, kad leidybos verslas yra labai 
paprastas, labai lengvas, nieko sudėtinga. Tad kodėl toliau 
neleisti geros literatūros?

Įvairių leidyklų leidėjai paprieštarautų, kad tai lengvas 
verslas.

Iš tikrųjų labai lengvas. Tai kaip mažas projektėlis. Turi 
surasti gerą knygą, ją išversti, atspausdinti ir pradėti pla
tinti. Kaip ir su kiekvienu produktu, nežinai - jis judės ar 
nejudės. Gali tik spėti, bus populiarus ar ne.

Jūsų knygos turi paklausų?
Turi. Bet ėjau šiek tiek kita linkme. Aš ne tiek spėlio

jau, kokią knyga leisti. Kadangi konsultavau įvairius vers
lus, tad bandžiau identifikuoti, kokia problema tuo metu 
rinkoje aktuali. Ir ieškojau knygos, kuri parodytų sprendi
mus. Jei pataikai, knyga tampa perkama.

Kiek jūs išleidote knygų?
Maždaug 35. Pradėjau 2000-aisiais. Vieną knygą išlei

dau. Kitais metais uždirbau pinigų ir tada išleidau dvi. Dar 
kitais - keturias, paskui - aštuonias. Ir sustojau ties aštuo- 
niomis. Yra būrys žmonių, kurie skaito, intensyviai tuo 
domisi. Tada jie nespėja skaityti, ir leisti daugiau negali.

Verslo organizavimo požiūriu knygų leidyba yra la
bai efektyvi. Mano įmonėje dirba tiktai vienas žmogus - 
žmona. Iš knygynų užsakymų neprašau - man reikalinga
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akiračiai
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Egidijus Aleksandravičius

Prieš gerą pusmetį „Akiračiuose“ pasi
baigė senoviškas bandymas įpūsti šiokį 
tokį poleminio kalbėjimo lauželį, ku
ris mudviejų su Kaziu Almenu buvo 
krautas pamainomis apsikeičiant dis
kutuotinais epizodais. „Akiračių“ ar
chyve nugulė ir ginčas dėl posovietinės 
Lietuvos menininko savimonės.

Praėjusiame mėnraščio numeryje 
išspausdintame mano komentare „Pra
rastos erdvės“ kažkuriuo požiūriu atai
dėjo seno ginčo mintys, nors jos buvo 
įpintos į naują turinį, kurio pagrindi
nis teiginys trumpai ir sausai galėjo 
skambėti štai taip: Lietuvos kultūra per 
nepriklausomybės metus taip ir nesu
gebėjo persikelti į nevyriausybinį sek
torių. Tai liudija ambicingiausių jaunų 
menininkų grįžimas prie biurokratų 
malonės arba prie jų valdomo valstybės 
iždo. Pretekstas tokiam samprotavimui 
buvo Lietuvos televizijos siužetai apie 
vilniškius „Menų spaustuvės“ ir Oska
ro Koršunovo teatro vargus. Pabrėžiau, 
kad šie du kūrybiniai spiečiai yra vieni 
iš kadaise tikėtinų permainų flagmanų.

Rasa Baločkaitė

„Aš netikiu demokratija,“ - nuskambėjo 
balsas iš paskutiniųjų eilių. Salė nuščiu
vo. Visai kaip Garfinkelio breaching expe
riments - „netikiu demokratija“ - mesti 
iššūkį kasdienybės savaime suprantamu
mui, nuvalkiotam ir nekvestionuojamam 
sąvokų vartojimui, sulaužyti įprastinę nu
sistovėjusią rutiną... O kas tada?..

Galėjai girdėti, kaip musė skrenda. 
Sunkiausia buvo sesijos moderatoriams - 
visi laukė, jog būtent jie atkurs rimtį, tvar
ką ir pasaulio savaime suprantamumą. Kas 
patyliukais šnabždėjosi, o kas krizeno. O 
balsas iš paskutinių eilių, kupinas rimties ir 
susitelkimo, pakartojo: „Aš netikiu demo
kratija, aš tikiu Dievu“.

Pats teiginys buvo kupinas paradok
salumo. Demokratija pakylėta į metafizi
nį lygmenį. Tikėti demokratija. Taip, kaip 
tikima Dievu? Tikėjimas - anapus racio
nalumo, anapus argumentų, anapus paži
nimo ribų - ten, kur ekstazė, reveliacija, 
metafizika. Bet modernus žmogus atskyrė 
protą ir tikėjimą. Mąstau, vadinasi, egzis-

Migdančios nesėkmės
„Akiračių“ komentaras, o tiksliau 

jo elektroninė versija „Bernardinuose“, 
išprovokavo Vaido Jauniškio reakciją. 
Jo straipsnyje „Sunkai atrandamos er
dvės“ buvo pabandyta toliau gvildenti 
paliestą temą ir kai kurias jos potemes. 
Priešingai, nereaguota į kelias kitas itin 
erzinančias linijas, pavyzdžiui, vilnietiš- 
kus kultūrininkų sunkumus visos Lie
tuvos kultūros vargų fone. Ši linija itin 
išryškina spalvą, kai palygini skirtus 
80 milijonų litų sostinės operos scenos 
įrangai su lėšomis, skiriamomis rajoni
nių bibliotekų knygų pirkiniams. Arba 
dar kitaip - palygini su centais, kurie 
tenka vienam provincijos gyventojui 
aprūpinti bibliotekos knygomis. Žino
ma, tai atskira tema, kuri siejasi ne tiek 
su meno kūrėjų sąmone, kiek su mūsų 
kultūros politikos strategų akiračiu.

Autorius svariai primena, kaip sun
ku vienareikšmiai vertinti prieštarin
gus kultūros reiškinius ir kaip sunku* 
būti teisingai suprastam. Prisipažinsiu, 
kad yra neginčytini daugelis dalykų, 
kuriuos Vaidas Jauniškis priešpastato 
kampuotiems mano teiginiams. Neim
siu ginčytis dėl to, kuo sveika valstybė 
turėtų rūpintis. Gal tik užsispyrusiai 
pakartosiu - porevoliucinis kultūros 
institucinės sandaros keitimas ir ne
sėkmingas vadavimasis iš etatistinio 
meno sanatorijos palatų man vis dar 
yra siekiamybė. Tai, kad nepasisekė 
anuomet kažko padaryti, nereiškia, jog 
galima ramiai užmigti ant nesėkmių 
priegalvio. Sutinku, kad tokia nepri
klausomo menininko samprata labai 
primena pirmųjų posovietinių metų 

Demokratijos stebuklai: Jobo drama
tuoju. Cogito ergo sum. Šis Renė Deskarteso 
nukaltas teiginys apibūdina modernųjį su
bjektyvumą - žmogus, abejojanti būtybė, 
pasikliauja tik proto pateiktais įrodymais... 
O tikėti - vadinasi, neabejoti. Nekvestio
nuoti, neklausinėti, nereikalauti nei įrody
mų, nei argumentų - pasiduoti, pripažinti 
žmogiškojo pažinimo ribotumą, patikėti ir 
atsiduoti nesuvokiamos galybės jėgai. De
mokratija kaip tikėjimo objektas. Su savo 
nusidėjėliais, šventaisiais ir kankiniais. Su 
skaistykla - posovietinis pereinamasis lai
kotarpis - apsivalymas nuo nuodėmių, 
prieš žengiant į rojų. Ir su savo stebuklais, 
savo Meka ir savo Lurdu - Laisvės statu
la Niujorke, Laisvės varpu Filadelfijoje... 
Šventosios piligrimų lankomos vietos, 
įkvepiančios tikėjimą demokratijos stebu
klu. Jos nekvestionuojamomis dogmomis. 
Abejoti būtų tiesiog nepadoru - šventva
gystė. Nenuspėjama galia, baudžianti tuos, 
kuriuos myli, neduodanti jokių ataskaitų ir 
nesileidžianti į kompromisus...

Džordžas Vašingtonas paveldėjo ūkį 
su 36 vergais, bet tuo neapsiribojo - ver
gų skaičius greit išaugo, sakoma, kad per 
šimtą. Tai netrukdė Džordžui Vašingtonui 
tikėti laisva valia, prigimtinėmis žmogaus 
teisėmis ir liberaliosiomis vertybėmis. 
Vergovinei sistemai pradėjus eižėti, jis net
gi užsiėmė kažkokiomis ties įstatymo riba 
balansuojančiomis machinacijomis - kad 
tik nereiktų vergų paleisti. O Tomas Dže- 
fersonas, sakoma, netgi vaiką sugyveno su 
viena iš savo vergių.

Taigi, nieko nauja po saule... JAV, de
mokratijos tėvynė, priglaudė Gintarą Pe

reakciją ir binarinį mąstymą: jei ne iš 
valstybės, vadinasi - tik „iš savęs“. Ide
alizmo apimti bekompromisiai meni
ninkai, pirmųjų prekybinių kooperaty
vų sėkmę prilyginę galimai sėkmei su 
meno kūriniais, išsirengė žygin į tokią 
abstrakčią laisvę 1990-1992 metais. 
Tai tiesa, tačiau vis vien susitaikymas 
su gyvenimu be jokio idealizmo atro
do dar blogiau - jis visiškai nuobodus.

Pritariu Vaido Jauniškio minčiai, 
kad tikrai ne visus tenkina nuo tarybi
nių laikų nereformuoto kultūros įstaigų 
tinklo teikiamos paslaugos ir produk
tai, todėl natūralu, kad kitaip mąstantys 
ir daugiau pamatę kuria kitokias insti
tucijas. Dar daugiau, dėduosi su tais, 
kurių netenkina plūduriavimas tokių 
senojo sovietinio režimo paliktų insti
tucijų tvenkinyje. Labiau abejoju auto
riaus žodžiais po to, kad laisvieji meno 
kūrėjai eretiškai jausdamiesi lygiais su 
„etatistiniais“ savo šalies piliečiais, na
tūralu, mano turį teisę ir pretenduoti į 
savo pačių mokamų mokesčių dalį. Ma
nau, kad teisės turėjimas ir deklaruoja
mi kūrybos laisvės ir laisvės kūrybos 
siekiai čia ne itin darniai sugyvena.

Apmaudu gal tik dėl vieno Vaido 
Jauniškio išvedžiojimo ar prisigalvoji- 
mo, kad jam keista, jog straipsnio auto
rius E. Aleksandravičius paradoksaliu 
būdu ir tarsi priešingai savo nuolatos 
deklaruojamoms nuostatoms atkarto
ja daugelio nuo sovietinio laikotarpio 
tebedirbančių valdininkų nuostatas bei 
slaptus norus: išlaikyti visą senąją kul
tūros infrastruktūrą nepakitusią, kad į 
valstybės biudžetą galėtų pretenduoti 

triką, iššvaisčiusį ar pasisavinusį daugiau 
nei 80 milijonų - jis ten gyveno laimingai 
ir gan ilgai, net 7 metus... Ir svarbiausia - 
kaip jis ten pateko, aplenkdamas ir tą biu
rą Akmenų gatvėje, ir griežtus imigracijos 
tarnybos pareigūnų veidus?.. O gal Petri
kas - biblinis sūnus palaidūnas - juk viena 
paklydusi avelė brangesnė už visą būrį lie
tuviškų teisuolių, virkaujančių dėl savo in
dėlių. Gal popiežiaus palaiminimas buvo 
lemtingas - j ule kadais tuometis šalies pre
zidentas Algirdas Brazauskas Gintarą Pe
triką vežėsi pas Joną Paulių.

Tąkart Marijos žemėje liko Petriko šir
dies draugė gražioji Joana - ta, kuri „Lai
kinojoje sostinėje“ rodė tautai iškeltą vie
ną pirštą. Bet, matyt, įvyko stebuklas, kai 
mergelė Joana su kūdikiu nepastebėta ėjo 
pro pasienio postą. O gal Viešpats praskyrė 
vandenis ir padarė kelią per vandenyną - 
sakoma, kadaise, senais laikais taip jau yra 
nutikę kažkokiai tautai...

Bet man vandenynas neprasiskyrė - 
matyt, silpnas buvo mano tikėjimas. Kon
sulas buvo griežtas ir reiklus, o po to ilgai 
teko aiškintis imigracijos tarnybos parei
gūnams. Laisvės statulos ir Džordžo Va
šingtono monumento taip ir neaplankiau. 
Užuot žiopsojus į demokratijos fetišus 
man kur kas labiau patinka žiūrėti į van
denyną - grėsmingas ir nenuspėjamas jis 
bent jau nieko nežada ir nemeluoja. Patin
ka visą naktį vaikštinėti Atlantic City pro
menada, tarp dviejų stichijų - gamtos galy
bės ir žmogaus aistrų, tarp lošimo namų ir 
vandenyno... Racionalus subjektas. Cogito 
ergo sum. Žmogus perplaukė vandenyną, 

tik „valstybininkai“, tuo tarpu visi ne
patenkintieji oficialiąja kultūros politi
ka bei finansavimu turėtų verstis kaip 
išmano...

Nesinori tikėti, kad jo atpažintas 
neva mano teiginių paradoksalus bū
das yra užgauliojimo rykas. „Valstybi
ninkų“ byla yra atskira. Aš tiesiog po
lemizuojamame straipsnyje nieko apie 
tai nekalbėjau. Tačiau nesyk daug kur 
kitur tikrai piktžodžiavau apie paveldė
tą sistemą ir dėl to nė kiek nesigailiu. 
Esu linkęs būti beviltišku idealistu, o ne 
kultūros biurokratų ir jų baudžiaunin
kų tariamu advokatu. Viliuosi, kad Vai
das Jauniškis iš tikro apie tai žino. Ne 
pirmi metai esam pažįstami.

Apie prarastąsias erdves, kaip ir 
apie nykstamai menką pilietinės visuo
menės placdarmą, kurį pavyko užimti 
posovietinio (gal geriau - pokoloniji- 
nio) gyvenimo krante, su liūdesiu pra
bilau todėl, kad pats - dar būdamas 
Atviros Lietuvos Fondo valdybos na
rys ir jos pirmininkas - jaučiuosi pri
sidėjęs prie Vilniaus Menų spaustuvės 
atsiradimo. Daug buvo kalbama apie 
viltis ir lūkesčius, misiją ir pilotuoja
mą pavyzdį, dėl kurių vertėjo lieti pra
kaitą. Praėjo daug metų, dabar galime 
į visa tai žvelgti vedami karčios patir
ties. Kas iš to modelio liko. Pabrėžiu: 
kalbu ne apie kultūrines vertes, o tik 
apie jų kūrybos būdus. Čia nėra jokio 
paradokso.

Galbūt apgauna mano nuojauta ir 
akys. Gal Vaidas Jauniškis padės man 
jas prasikrapštyti. Bet kuriuo atveju esu 
jam dėkingas už reagavimą į maniškes 
mintis. Svarbu, kad visi krūvoje nepra
rastume kultūrinio jautrumo, pripras
dami ir prie nesėkmių, ir prie pralaimė
jimų, ir prie pripratimų.

nusileido į gelmes, pakilo į aukštybes ir net 
žengė mėnulio paviršiumi. Bet dabar tik 
mėnulis ir vandenynas mato, kaip žmogus 
pralaimi pats sau, nesuvaldęs savo aistrų.

Cogito ergo sum. Geismas. Troškimai. 
Pinigai. Žmogaus teisės. Ar žmogus turi 
teisę prašvilpti viso gyvenimo santaupas 
per vieną vakarą, sėdėdamas prie žmogų 
aplošiančių žaidimo automatų? Ar žmogus 
turi teisę pasiduoti aistrai - aistrai pralob
ti? Surizikuot ir pastatyt ant kortos viską, 
visą gyvenimą. Kieno? Savo, o gal ir kitų?

Kai už vandenyno brėško aušra - pa
mažu rodėsi Europoje tuo metu jau be
sileidžianti saulė - paskambinau J. ir pa
klausiau, ar nenorėtų bent trumpam čia 
atvažiuot. J. pasakė, kad norėtų, bet pridū
rė, kad dar nepagrobė iš žmonių kelių ar ke
liasdešimties milijonų, todėl jos gali neįleist.

Bet - neteisk ir nebūsi teisiamas. Ką 
žinai, gal tas plėšikas rytoj sėdės Viešpaties 
dešinėje... Tiesiog tikėk. Tikėk visa širdimi, 
nereikalaudamas nei įrodymų, nei argu
mentų. Taip, kaip Jobas - Jobui Viešpats 
siuntė, vieną po kito, baisius išbandymus - 
sudegė Jobo namai, krito jo gyvuliai, sūnūs 
jį apleido, Jobo kūną sudarkė raupai, bet 
Jobas, barstydamasis galvą pelenais, karto
jo - kad ir kų bedarytum, Viešpatie, žinau, 
kad mane myli, ir tavim tikiu. Ir aš, kaip Jo
bas, tikiu demokratija, nors kartais ir man 
pačiai - visai kaip Jobui - belieka barstytis 
galvą pelenais.

„Aš netikiu demokratija, aš tikiu Die
vu“, - garsiai pakartojo balsas iš paskutinės 
eilės. O aš tikiu demokratija. Kai geriau pa
galvoji - nedidelis skirtumas.
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NUOMONĖS

Julius Šmulkštys

Birželio 19 d. po ilgos ligos mirė si
gnataras Antanas Karoblis. Su Anta
nu susipažinau 1989 metų rudenį, po 
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) 
atkūrimo tų pačių metų balandžio 
mėnesį. Aš buvau antrasis dėstytojas 
iš užsienio, pirmasis - dr. Arvydas Žy- 
gas. Atvykusį į Vilnių oro uoste pasiti
ko Karoblis ir kartu su tuo pačiu lėktu
vu skridusiu rektoriumi Jurgiu Vilemu 
nuvežė į Kauną. Man buvo numatytas 
kambarys studentų bendrabutyje Pe
trašiūnuose, tačiau, kai apie dvyliktą 
valandą nakties pasibeldėme į duris, 
jas atidarė labai užsimiegojęs studen
tas ir paklausė, kodėl mes jį prikėlė- 
me. Kadangi tuo metu bendrabutyje 
laisvų kambarių nebuvo, patraukėme 
į Karoblio namus, kuriuose gyvenau 
kelias dienas, kol buvo surastas kam
barys „Metropolito“ viešbutyje. Žygas 
taip pat pradžioje turėjo problemų su 
kambariu ir dėl to pas Antaną irgi kurį 
laiką apsistojo.

Karoblis buvo vienas iš VDU atkū
rimo iniciatoriųir jo pirmasis prorekto
rius. Ant Antano pečių buvo užkrautas 
universiteto administravimas - tuo
metėmis sunkiomis sąlygomis jis tą 
puikiai atliko. Jam vadovaujant buvo 
sudaryti administracijos, mokymo ir 
mokslo struktūriniai pagrindai. Reikia

Linas Venclauskas

Dabar daug ir dažnai diskutuojame 
apie emigraciją, kuri, be jokios abejo
nės, yra gana aktuali mūsų visuome
nės problema. Ne taip gausiai, bet vis 
dažniau prabylama ir apie kitą reiš
kinį - imigraciją. Nes tuščios darbo 
vietos ir sąlyginai geresnis gyvenimas 
nei kitose šalyse gali pritraukti didesnį 
imigrantų skaičių. Paprasčiausias sce
narijus - kaimyninių ir tolimesnių ša
lių gyventojai atvažiuoja Lietuvon ku
riam laikui tam, kad užsidirbtų pinigų 
ir grįžtų atgal.

Antanas Karoblis
1940-2007

paminėti, kad kitos aukštojo moks
lo institucijos, ypač Vilniaus, į atkurtą 
prieškarinės Lietuvos universitetą žiū
rėjo gana skeptiškai ir nevengė tuome
tės vyriausybės paveikti, kad jam vals
tybės lėšos būtų kiek galima daugiau 
ribojamos. Atrodo, jog sveikos konku
rencijos ir studentų interesų Lietuvos 
universitetų vadovų žodyne tuo metu 
dar nebuvo. Išėjęs iš VDU administra
cijos Karoblis paskiriamas Informati
kos fakulteto Taikomosios informati
kos katedros docentu, šias pareigas ėjo 
iki pat mirties. Be to, buvo pakartotinai 
renkamas į universiteto senatą.

Tuo metu Antanas buvo akty
vus Sąjūdžio narys. Jis mane įtraukė į 
Kauno Sąjūdžio tarybos ąusirinkimus 
prieškariniuose Landsbergių namuo
se. Tas pastatas Donelaičio gatvėje 
buvo kaimynystėje su namais, kuriuo
se prieš karą gyveno mūsų šeima. Ta
rybos susirinkimai buvo nepaprastai 
įdomūs. Juose dalyvavo vėliau tapę žy
miais politikais ir valstybės pareigūnais 
Butkevičius, Medvedevas, Nedzinskie- 
nė, Paulauskas, Saudargas, Stankevi
čius, Šerkšnys ir kiti. Diskusijos visada 
buvo gyvos ir retsykiais aštrios, tačiau 
neperžengė padorumo ribų.

Daug buvo kalbama apie santykius 
su Maskva, galimą jos agresiją, Sąjūdžio 
strategiją ateinančiuose Aukščiausios 
Tarybos rinkimuose, patriotinių jėgų 
mobilizavimą ir pasiruošimą krizės 
atveju. Be to, kartais prasikišdavo nepa
sitenkinimas Vilniumi, arba, tiksliau, 
sostinės Sąjūdžio vadovybe. Vilniečiai 
Laikinosios sostinės gyventojams ne
rodė deramos pagarbos ir supratimo, 
bent taip kauniečiai buvo įsitikinę.

Ar imigracija gali būti problemiška?
Toks scenarijus jau taptų šiokiu to

kiu išbandymu mūsų migracijos poli
tikai, o sykiu ir tapatybei. Įvairūs ty
rimai ir sociologinės apklausos, deja, 
vis dar kalba apie tai, kad tolerancija 
ir kito priėmimas Lietuvoje nėra la
bai didelės vertybės. Svarbūs etniniai 
ir religiniai kriterijai, kurie pirmiau
siai krinta į akis. Pagal tokį vizualinį 
atpažinimą padėtis kiek geriau atro
do didesniuose Lietuvos miestuose, o 
mažesniuose svarbiausiu atpažinimo 
ir savumo kodu lieka išvaizda, kalba 
ir religija. Tad susiformavęs kiek mul- 
tikultūriškesnis vaizdas galėtų pradėti 
dirginti mūsų tapatybę ir, norisi tikėti, 
gerąja prasme.

Nes kol kas viešai deklaruojamos 
tolerancijos, daugiakultūriškumo ir 
pan. idėjos mažai ką turi bendra su 
realybe. Modelis yra, bet turinio - ne. 
Kita vertus, Lietuvoje, kaip ir dažno
je kitoje valstybėje, egzistuoja mažai 
kuo pamatuota, pragmatiškumu grįs
ta nuostata: geriau tuščia darbo vieta, 
negu joje dirbantis ne lietuvis. Girdi, 

Vytauto Landsbergio, Kaune gimusio 
ir užaugusio, vadovavimas nacionali
niam Sąjūdžiui šiek tiek padėjo nepasi
tikėjimą tarp dviejų miestų sušvelninti. 
Tarp Kauno Sąjūdžio veikėjų nuomo
nių skirtumų dėl organizacijos bendrų 
tikslų ir taktikos nebuvo: jie besąlygiš
kai reikalavo nepriklausomybės ir pasi
sakė už nesmurtinį reagavimą į poten
cialias Kremliaus provokacijas.

Karoblis dalyvavo istoriniuose 
1990 metų rinkimuose į Aukščiausią 
Tarybą. Jis su Sąjūdžio parama buvo 
išrinktas Pagėgių vienmandatėje apy
gardoje. Galų gale Antano ir Sąjūdžio 
keliai išsiskyrė. Jis nepritarė tuometei 
organizacijos pozicijai dėl prezidento 
galių išplėtimo ir skubotos, neapmąsty
tos žemės reformos. 1996 m. Antanas 
balotiravosi kaip nepriklausomas kan
didatas gimtojo Pasvalio rajono vien
mandatėje apygardoje. Bandžiau jam 
šioje rinkimų kampanijoje padėti. Mes 
aplankėme daugelį rajono miestelių ir 
kaimų. Dažnai Antaną žmonės atpa
žindavo ir linkėdavo sėkmės. Atrodė, 
kad jei ir nelaimės, tai surinks nemažai 
balsų. Tačiau taip neįvyko. Vadinama
jame „raudonajame” šiaurinės Lietuvos 
pakraštyje beveik viską nušlavė LDDP. 
Kaip paaiškinti šį pralaimėjimą? Be įvai
rių politinių ir ekonominių faktorių, aš 
manau, kad jame iki tam tikro laipsnio 
atsispindėjo Karoblio individualizmas 
ir nenoras daryti kompromisų su prin
cipais. Tuo iš dalies ir galima paaiškinti 
nepriklausomo kandidato fenomeną. 
Tačiau iš patirties pasimokęs, kad kaip 
nepriklausomas jis politikoje daug ne
pasieks, 1998 metais įstojo i Lietuvos 
socialdemokratų partiją.

svetimtaučiai taip iš lietuvių vagia už
darbį, duoną ir pan. Dažna reakcija 
būna tokia - tegul važiuoja pas save 
ir ten dirba. Kas? Kodėl? Kaip? - jau 
nebeįdomu. Tad sykiu ekonominiai 
imigrantai ne tik praplėstų mūsų kul
tūrinę terpę bet, galimas daiktas, suta
patinti su lietuviško gėrio švaistymu, 
sukeltų ir tam tikrą nepasitenkinimo 
bangą dalies visuomenės vaizduotėje. 
Esant tokiai situacijai nepatenkintieji 
galėtų guostis nebent tuo, kad jie vis 
tiek išvažiuos.

Tačiau atsitinka ir taip, kad imi
grantai Lietuvoje pasiprašo politinio 
prieglobsčio, o tai reiškia galimybę 
tapti Lietuvos piliečiais. Šiuo atveju 
svarbi ne tik visuomenės nuomonė 
(nors, žinoma, psichologiškai nėra 
malonu ir sveika gyventi nepalankio
je terpėje), bet ir teisinė bazė, politinė 
valia ir prioritetai. Struktūra ir siste
ma yra: sukurti įstatymai, pasirašyti 
tarptautiniai įsipareigojimai, politikai 
progiškai pakalba apie toleranciją, 
seną lietuviškos tolerancijos tradici

Man atrodė, kad Antanui buvo 
ypač skaudu pralaimėti savo gimtaja
me rajone. Čia jis lankydamas viduri
nę mokyklą dalyvavo antisovietinėje 
veikloje. Vienu jos poreiškių tapo tris
palvės iškėlimas ankstų rytą Joniškėlio 
centre. Už tą ir Įeitus panašius veiksmus 
Antanas buvo iš mokyklos išmestas 
ir nepriimtas į Vilniaus universitetą. 
Po keleto kitų pašalinimų iš aukštojo 
mokslo institucijų jam vis dėlto vėliau 
pavyko neakivaizdiniu būdu studijuo
ti Vilniaus universiteto Matematikos 
fakultete ir gauti fizikos ir matemati
kos mokslų daktaro laipsnį.

Antano politinė veikla nesiribojo 
rinkimais į Seimą. Jis buvo išrinktas 
į Kauno rajono savivaldybės tarybą 
bei socialdemokratų Kauno rajono ir 
nacionalinės partijos tarybas. Be to, 
Karoblis įkūrė visuomeninį judėjimą 
„Sambūris”, kad sutelktų visuomenę 
plėtoti ir stiprinti demokratiją.

Antanas nemėgo savireklamos. Jo 
vaidmuo VDU formavimosi laikotar
piu buvo svarbus, bet apie jį mažai kas 
be universiteto bendruomenės žino
jo. Karoblio įkurtas „Sambūris” ne
pasidarė populiarus ir dėl finansinių 
sunkumų turėjo sustabdyti savo vei
klą, tačiau jo pagrindinė idėja - puo
selėti demokratinę kultūrą - šiandien 
yra tiek pat aktuali, kaip ir prieš vie
nuolika metų. Galima teigti, kad sa
vireklama tam tikrose situacijose vi
suomenininkams ir politikams gali 
padėti pasiekti savo tikslų, bet ji taip 
pat suasmenina veiklą ir sudaro įspū
dį, jog vienas žmogus yra svarbesnis 
už organizaciją ar judėjimą. Antanas 
tokios problemos neturėjo, nors atliko 
labai daug. Kaip signataro, universite
to administratoriaus, visuomeninin
ko ir politiko, Karoblio įnašas į jaunos 
demokratijos plėtojimą buvo platus ir 
reikšmingas.

ją, daugiakultūriškumo svarbą ir t. t. 
Struktūroje veikia Pabradės pabėgėlių 
centras, Pabėgėlių priėmimo centras 
Rukloje, kol galiausiai pasiekiamas sa
vivaldybių lygmuo, t. y. vieta, kur po
litinio prieglobsčio pasiprašę asmenys 
pradeda pirmuosius savo integracijos 
žingsnius. Tokiu būdu politikams lie
ka tik proginės kalbos ir vieno ar kito 
įstatymo ar poįstatyminio akto priė
mimas, o realus krūvis ir darbas - sa
vivaldybių socialiniams darbuotojams 
ir nevyriausybinėms organizacijoms. 
Jie turi rūpintis integracija ir socialine 
pabėgėlių gerove, kurią metus garan
tuoja valstybė. Sistema gal ir nėra pati 
blogiausia. Pirmas „doram“ lietuviui 
užkliūvantis dalykas - „kodėl aš turiu 
juos šerti?“ Ir tai viena švelniausių re
akcijų, kurias galime užtikti kalbose ir 
komentaruose pabėgėlių klausimais. 
Visai nesvarbu, kad pabėgėliai tiek 
emociškai, tiek finansiškai labai pa
žeidžiami ir parama jiems būtina - tai 
pilietinio ir žmogiškojo solidarumo 

Nukelta į 7 psl.
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POKALBIAI

Padariau fatalistais savo herojus ir pats 
lioviausi būti fatalistas
Atkelta iš 1 p.
V.S. O kodėl eilėraščius?

A.K. Manau, visi vaikai kuria eilė
raščius pirmiausia dėl to, kad jų mo
kosi vaikų darželyje. Prisimenu, kaip 
mus mokė eilėraštukų apie Leniną, 
apie Staliną,’žinoma, „gerąją parti
ją“, apie Tėvynę. Eilėraščiai Sovietų 
Sąjungoje buvo ideologija, ne tik ro
mantika. Tarkime, Majakovskis kūrė 
apie meilę, o mes mokykloje visada 
mokėmės jo eilėraščius apie komu
nizmo priešus ir draugus.

Sovietinė ideologija 
ir disidentinės nuotaikos
V.S. Girdėjau, kad jūsų antras eilė
raštis buvo apie Leniną. Ar tai tiesa?

A.K. Taip. Tai buvo sovietinio au
klėjimo įtaka. Kiek prisimenu, pir
mos mano turėtos vaikiškos knygu
tės buvo „Čipolinas“ ir „Pasakos apie 
Leniną“, Zojos Voskresenskajos „Pa
sakojimai apie Leniną“. Vėliau kur 
laiką net kolekcionavau, specialiai 
ieškodavau pas bukinistus senų pa
sakojimų ir pasakų apie Leniną lei
dinių. Štai į romaną „Pavienio šūvio 
geografija“ įtraukiau Leniną, amžinai 
gyvą Leniną, kaip savarankišką per
sonažą. Pagrindinis veikėjas skaito ir 
kuria pasakas apie Leniną, nes mano, 
kad tai nauja religija, nauja ideologi
ja, kad kaip tik tokiais pasakojimais 
reikia auklėti naują sovietinių žmo
nių kartą.

V.S. O jūs ar tikėjote sovietiniais ide
alais?

A.K. Turbūt taip, ypač vaikystė
je - net dalyvavau Kijevo moksleivių 
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gvardijos brigados veikloje. Mus, de
šimtmečius, aprengtus kareiviškomis 
uniformomis, sunkvežimiais vežio
davo po įvairių armijų mūšių laukus, 
vėliau po 18-osios armijos, kurioje 
tarnavo Leonidas Iljičius Brežnevas, 
mūšių vietas. Taigi kažkokie idealai 
buvo. Mano brolis buvo disidentas. 
Tai jo įtaka, kad pradėjau abejoti, 
pats pradėjau kurti ir pasakoti politi
nius anekdotus, skaityti knygas. Man 
turbūt buvo 13 metų, kai brolis par
nešė „Gulago archipelago“ atspaudą.

V.S. Tada jį ir perskaitėte?
A.K. Tada ir perskaičiau... kartu 

mėginau skaityti ir Šventąjį Raštą, 
bet „Gulagas“ pasirodė esąs lengves
nis...

V.S. Kokį įspūdį jums padarė?
A.K. Aš susipainiojau, nes mano 

senelis buvo stalinistas, Dono srities 
kolektyvizacijos organizatorius, abu 
jo broliai taip buvo Leningrado sri
ties miestų komunistų partijos sekre
toriai, abu kalėjo Gulage po 25-rius, 
vienas - Norilske, kitas kažkur prie 
Baikalo. Manau, mano pirma reak
cija buvo sumišimas. Aš nesupratau, 
kokia iš tiesų yra sovietų istorija, nuo 
tada taip ir nepraradau susidomėji
mo sovietų istorija.

V.S. Žinau, kad mokėtės japonų kal
bos. Dėl ko? Mėginote pasprukti nuo 
sovietinės realybės?

A.K. Matyt, taip. Kai tavęs ne
išleidžia, mėgini susikurti kažkokį 
savo pasaulį, tad mano susidomėji
mas kitomis kalbomis, matyt, buvo 
susijęs su tuo, kad iš Sovietų Sąjun
gos buvo neleidžiama niekur išvykti. 

O juk įdomu žinoti, kas yra už sienų, 
ar bent jau kad galėtum pasiklausyti 
jų radijo laidų, reikėjo mokėti kalbą. 
Pirma mano išmokta kalba buvo len
kų, nes knygų lenkų kalba buvo gali
ma nusipirkti Kijeve. Jas pirkdavau ir 
skaitydavau. O japonų? Kai tik išgir
dau apie japonų kalbos kursus Kije
ve, iš karto pradėjau juos lankyti...

V.S. Bet kodėl japonų kalba?
A.K. Pirmiausia dėl to, kad man 

pasakė, jog jos neįmanoma išmokti...

V.S. Tai buvo iššūkis?
A.K. Tai buvo iššūkis, be to, man 

tai pati paslaptingiausia kultūra, ku
rioje tradicijos išlaikytos geriau negu 
bet kurioje kitoje šalyje.

V.S. O japonų kultūra?
A.K. Žinoma, labai įdomi. Be to, 

tuo metu buvo labai populiari ir ja
ponų literatūra. Kobo Abė, Kendza- 
bųro Ojė ir Mišima, beje, jų kūrinius 
versdavo Sovietų Sąjungoje. Japonija 
nebuvo laikoma priešiška šalimi, dėl 
to tam tikra prasme japonų kultūra 
buvo net prieinamesnė negu prancū
zų ar anglų...

V.S. Bet jūs netapote nei dzenbudis- 
tu, nei samurajumi...

A.K. Netapau... neužsiėmiau ka
ratė...

V.S. Žinau, kad nenorėjote eiti tar
nauti į kariuomenę? Kodėl? Juk so
vietų laikais vyravo nuomonė, kad, 
netarnavęs kariuomenėje, nesi tikras 
vyras.

A.K. Tai kaime, o mieste - prie
šingai. Miestiečiai visi nenorėjo tar
nauti kariuomenėje, o kaime, jei ne
tarnavai, tavęs niekas negerbė. Bet 
kariuomenėje tarnavo mano brolis, 
statybos daliniuose. Kai nuvykda- 
vau pas jį, matydavau kareivių ir ser
žantų santykius. Ir iš tiesų to neno
rėjau, norėjau kaip nors „nusiplauti“ 
nuo kariuomenės: tai apsimesdavau 
ligoniu, tai dar ką. Juolab dėl to, kad 
turėjau japonų kalbos vertėjo diplo
mą, sąrašuose buvau priskirtas KGB 
daliniams Kurilų salyne. Turėjau 
būti radijo žvalgas - klausytis japo
nų karinių pokalbių. Tada puikiai 
suvokiau, kad jei pateksiu ten tar
nauti, nors viskas skambėjo labai ro
mantiškai - žvalgyba, KGB - bet aš 
tapsiu negalinčiu išvykti, nes būsiu 
prisilietęs prie valstybinių paslapčių. 
Padedant motinai - mano motina 
buvo gydytoja, dirbo vidaus reikalų 
sistemos ligoninėje - man pavyko. Ji 
paprašė savo ligonių generolų, kad 
jie pakeistų kariniame komisariate 
mano bylą. Vietoj KGB kariuomenės 
mane ten įrašė VRM kariuomenę, ir 
aš tarnavau Odesos kalėjimo apsau
gos būryje, taigi 18 mėnesių tarny
bos praleidau tarp jūros ir kapinių. 
Kalėjimas šalia Juodosios jūros ke
lio. Ten juokaujama, kad iš vienos 

pusės „sėdi“ iš kitos - guli. Štai ten, 
kur „sėdi“, aš ir tarnavau.

V.S. Ką ten veikėte?
A.K. Buvau paprastas sargybinis, 

o naktimis rašydavau pasakas. Kai 
pradėjau tarnauti, man buvo 23-ji...

V.S. Kalėjimas - tokia klaiki vieta... 
ir rašyti ten pasakas?

A.K. Jūs kalbėjote apie pabėgi
mą nuo tikrovės, tai puikiausia vieta 
pabėgti nuo sunkios tikrovės: kai esi 
uždaroje erdvėje, tai pabėgimas į vai
kystę ar kokius nors išgalvotus pasau
lius. Kai atvykau tarnauti, man buvo 
23-ji metai, beveik 24-ri. Aš buvau 
vyresnis už savo karininkus. Pasa
kiau jiems, kad iš tiesų norėčiau tapti 
rašytoju, o ne sargybiniu. „Zampoli- 
tas“ apsidžiaugė ir pasakė, kad mums 
reikia žmogaus, galinčio rašyti pra
nešimus partiniams susirinkimams. 
Man patikėdavo štabo viršininko ka
bineto raktus, taigi turėjau rašomąjį 
stalą, spausdinimo mašinėlę, trum
pųjų bangų radijo imtuvą „VEF", ga
lėdavau klausytis „Amerikos balso“, 
turėjau elektrinį virdulį, Kalašnikovo 
automatą ir...

V.S. O jei karininkai būtų išgirdę, 
kad klausotės „Amerikos balso“?

A.K. Naktimis visi miegoda
vo arba girtuokliaudavo. Karinin
kai dažniau girtuokliaudavo, negu 
miegodavo, o kareiviai miegodavo, 
arba eidavo sargybą. Taigi didesnių 
problemų nekildavo. Žinoma, susi
durdavau ir su kaliniais, lydėdavau 
juos į darbus mieste, kasti duobių ar 
dar ko nors dirbti, bendraudavau su 
jais - tokia patirtis rašytojui irgi įdo
mi. Šiaip nesuvoki, kad gyvenimas 
daugiabriaunis, kai gyveni ir ben
drauji su klestinčiais žmonėmis, net 
neįsivaizduoji, kad yra žmonių - ir jų 
galbūt dauguma - kurie gyvena tra
giškiau, baisiau ir gyvenimą suvokia 
kaip neteisybę. Štai dėl ko aš džiau
giuosi, kad man pavyko paragauti 
karo, nors visada buvau pacifistas.

V.S. O kur jūs buvote?
A.K. Jugoslavijos kare, 1992 me

tais kroatų-bosnių fronte, šalia Sisa- 
ko miesto dvi savaites...

V.S. Kaip žurnalistas?
A.K. Taip, kaip žurnalistas.

V.S. Jūs pamatėte patį tikriausią 
karą?

A.K. Tikrą, kartą buvau patekęs į 
bombardavimą, lankiausi fronto lini
jos daliniuose, vykdavau į karo lauko 
ligonines, žinoma, su Kroatijos ka
riuomenės karininkų palyda. Įspū
džiai buvo labai ryškūs. Grįžęs iš kar
to parašiau dviejų puslapių straipsnį 
į laikraštį, kuris tada dar tradiciškai 
vadinosi „Komjaunimo vėliava“. Bet 
rašytojas privalo pažinti visas gyveni
mo puses, o tragiškiausios gyvenimo 
pusės, žinoma, yra kalėjimas ir karas.

V.S. Jūs likote pacifistas, kai pamatėt 
karą? O gal jūsų pažiūros pasikeitė?

A.K. Nepasikeitė, likau pacifistas, 
tik ne radikalus pacifistas.
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Kūrybinė veikla
V.S. Girdėjau, kad jūs pats leidote 
savo knygas. Kaip pradėjote rašytojo 
karjerą?

A.K. Pirma mano knyga „Ne
vesk manęs į Kengaraksą“. Tai isto
rinė fantastika sovietinės istorijos 
temomis. Apie prekinį traukinį, ku
rio vagonuose paslėpti slapti Sovie
tų Sąjungos archyvai. Tas traukinys 
važiuoja beveik nesustodamas, ne
turėdamas galutinės stoties, bet svar
biausia, kad tie dokumentai niekam 
neatitektų. Vienas iš pagrindinių he
rojų parsisamdo tokio vagono sar
gybiniu. Jis išnaršo visą Sovietų Są
jungą, atvyksta į Viborgą, kur slapta 
svarbių pensininkų organizacija mė
gina pagrobti iš traukinio kai kuriuos 
kompromituojančius dokumentus. 
Knyga pasirodė prieš dvi savaites 
prieš Sovietų Sąjungos iširimą, kai 
nepriklausomoje Ukrainoje, taip pat 
ir Rusijoje prasidėjo ekonominis kra
chas. Kitą knygą išleidau už svetimus 
pinigus, pasiskolinau 16 tūkstančių 
dolerių, Kazachstane nupirkau 6 to
nas popieriaus. Man padėjo visa tai 
suorganizuoti, atvežti į Ukrainą, ir 
50 tūkstančių tiražu išleidau vaikišką 
knygelę „Pasakos apie dulkių siur
bliuką Gošą“ ir 25 tūkstančių tiražu 
filosofinį romaną apie sovietinę is
toriją. Štai tada suvokiau, kad dabar 
vienam visa tai teks parduoti.

V.S. Kaip jums tai pavyko suorgani
zuoti?

A.K. Pardaviau per metus. Pirma 
reklama buvo ant Kijevo transporto. 
Už ją sumokėjau 75 dolerius. Už re
klamą ant 6 „ Ikarusų“, ant kurių per 
visą ilgį buvo parašyta: „Bikfordo pa
saulis“ - brūkšnys - 94 metų skaito- 
miausia knyga“. Visa tai buvo 93-iais 
metais. Knygas pardavinėjau visuo
se Ukrainos „Sąjunginės spaudos“ 
kioskuose, turguose, - visur... Visų 
pirma susidariau duomenų bazę apie 
knygų pardavėjus... Kai viskas buvo 
išsiųsta pardavėjams, o bute dar liko 
šimtai pakų knygų, bet žmonai labai 
nepatiko gyventi tarp knygų, pasika
binau ant kaklo kartono lapą su už
rašu „Autorius“, išėjau į Andrėjevsko 
nuokalnę - tai gatvė, kurioje pas mus 
parduodami suvenyrai, matrioškos. 
Atsistojau su knygomis rankose tarp 
dviejų matrioškų prekeivių. Po 5 mi
nučių prie manęs priėjo dviejų metrų 
vaikinas ir sako: „Aš reketininkas, ką 
tu čia veiki?“ Sakau: „Parduodu savo 
knygas.“ - „Kaip suprasti - savo kny
gas?“ - „Taip, pats parašiau, pats iš
leidau, pats ir parduodu.“ Jis porą 
minučių pagalvojo ir sako: „Gerai, 
pardavinėk, bet jei kils problemų, 
pasakyk man, aš kasdien 12-tą čia 
pasirodau.“ Aš apsidžiaugiau, kad 
įsitaisiau „stogą“ ir tariau sau, pado
vanosiu knygą. O jis: „Ne, nereikia, 
aš neskaitau.“

V.S. O vėliau pinigus ėmė?
A.K. Ne, iš rašytojų pinigų 

neėmė.

V.S. Ar veiksminga pačiam pardavi
nėti knygas?

A.K. Kaip čia pasakyti, metus 
nieko nerašiau, o tik rūpinausi kny
gų pardavimu. Kilo daug konflikti
nių situacijų su tais, kurie apsiėmė 
parduoti mano knygas, bet neno
rėjo grąžinti nei knygų, nei pinigų. 
Man tekdavo apsimesti ko ne ban
ditu, kad atgaučiau pinigus arba 
knygas.

V.S. Gal reikėjo užmegzti glaudes
nius ryšius su tuo vaikinu?

A.K. Ne, kažkaip nesinorėjo, tiesą 
sakant. Bet man pavyko. Per metus 
pardaviau visas knygas ir uždirbau 
700 dolerių. Nusipirkau pirmą savo 
kompiuterį ir toliau rašiau kompiu
teriu.

Sėkmės Vakaruose receptas

V.S. Kaip prasimušėte į Vakarus? 
Kaip tai pavyko? 1

A.K. Savo rankraščius į užsienį 
pradėjau siųsti 1982-ais ar 83-iais 
metais ir siuntinėjau maždaug 18 
metų, per draugus. Lenkijoje turėjau 
daug draugų, jie atvažiuodavo uždar
biauti į Kijevą.

V.S. juk tai buvo pavojinga?
A.K. Taip, pavojinga. Kartą iš 

mano bičiulio KGB konfiskavo ran
kraščius ir pranešė Lenkijos saugu
mo tarnybai, pas bičiulį atliko kratą. 
Jį įspėjo, kad, jei aš atvyksiu į Lenkiją, 
jis nedelsdamas privalo apie tai juos 
informuoti, nes aš turiu būti apklaus
tas. Taigi kildavo bėdų...

V.S. Ar jums buvo taikytos kokios 
nors sankcijos?

A.K. Ne, bet tėvą kelis kartus 
kvietė KGB pasikalbėti apie tai, kad 
jis nesirūpina savo sūnumis - broliu 
ir manimi.

V.S. O kaip viskas vyko vėliau?
A.K. Per 18 metų - esu kažkada 

suskaičiavęs - išsiunčiau į įvairias 
pasaulio leidyklas apie 1000 rankraš
čių ir santrumpų anglų ir rusų kal
bomis. Gavau apie 600 rašytinių nei
giamų atsakymų. Pats smagiausias 
neigiamas atsakymas buvo dėl kny
gos „Iškyla ant ledo“, kuri kaip tik iš
leista ir lietuvių kalba. Anglų leidykla 
„Harwey Press“ parašė: „Gerbiamas 
pone Kurkovai, deja, mes leidžiame 
tik kokybišką literatūrą. Linkime 
jums sėkmės kitoje leidykloje.“ Vė
liau šveicarų leidykla „Asch“ 1997 
metais susidomėjo rankraščiu, aš 
jiems nusiunčiau visą tekstą, o po 2 
savaičių jie atsiuntė sutarties fakso- 
gramą. Knyga išėjo 1999 metais, tai
gi visai neseniai. Ji kovo mėnesį buvo 
išleista vokiečių kalba, o birželį tapo 
skaitomiausia knyga Šveicarijoje ir 
Austrijoje, vėliau Vokietijoje. Vėliau, 
šveicarai nupirko visų mano knygų 
leidybos teises. Dabar knygos ver
čiamos į 31 kalbą. Kaip pirma kny
ga, visada verčiama „ Iškyla ant ledo“. 
Deja, sovietinė tematika, kurią aš su 
malonumu tęsiu, Vakarų skaitytojų 
nelabai domina, o visa, kas buvo jau 
po Sovietų Sąjungos, jiems įdomu.

V.S. Išsiuntėte 1000 rankraščių, tai 
labai daug...

A.K. Bet tai per 18 metų...

V.S. Vis tiek... be to, sulaukęs tiek 
neigiamų atsakymų, kaip sugebėjote 
tęsti šių veiklų...

A.K. Tai savotiškas sportas, sten
giausi įrodyti, nežinau, gal nepažįsta
miems pikta linkintiems, kad vis tiek 
rašysiu, nesvarbu, kiek kartų man bus 
atsakyta neigiamai. Kai buvo išleista 
pirma knyga „Kengaraksas“, jau bu
vau parašęs dar 5 ar 6 romanus, ku
riuos buvo atsisakyta spausdinti, nes 
jie buvo ne socialistinio realizmo sti
liaus, per daug juodojo humoro, kaž
koks siurrealizmas. Manau, rašiau la
biau savo malonumui negu leidybai, 
bent jau iš pradžių.

V.S. Kaip manote, dėl ko jums pavy
ko Vakaruose?

A.K. Iš recenzijų, kurias skaičiau 
užsienio spaudoje apie savo knygas, 
galiu daryti išvadą, kad aš rašau apie 
posovietinę erdvę suprantama kalba, 
nešifruodamas, su tam tikra ironija, 
ir kartu mano romanuose nėra tra
dicinės gūdžios rusiškos nuotaikos. 
Nes rusų romanai apie posovietinius 
laikus kupini depresijos ir tragizmo. 
O aš esu optimistas, ilgą laiką buvau 
juodas optimistas, maniau, kad vis
kas bus gerai, tik negreitai, bet kad aš 
galbūt to sulauksiu. Dabar daugiau 
esu pilkas optimistas. Manau, mano 
humoras, ironija ir teigiamas požiū
ris net į neigiamus romanų veikėjus 
kažkaip traukia skaitytojus. Mano 
romanai vaizduoja neniūrų - dažnai 
tragišką, bet neniūrų - paveikslą.

V.S. Kaip manote, ar Vakarai gali su
vokti posovietinę erdvę?

A.K. Filosofiškai gali. Vakarai 
nesuvokia sovietinio ir posovietinio 
žmogaus psichologijos. Todėl net 
apie tuos epizodus, kurie nėra išgal
voti, aš panaudoju juos savo roma
nuose, Vakaruose dažnai sako: gerai 
sugalvojai. Mums riba tarp realybės 
ir siurrealizmo yra ne ten, kur ji yra 
Vakaruose. Vakaruose riba tarp nor
mos ir nenormalaus tokia tradicinė, 
stabili ir nuobodi. Pas mus įmano
ma bet kas. Romane „Iškyla ant ledo“ 
pingvinui persodina vaiko širdį - kad 
išgelbėtų pingviną. Vakariečiai sako, 

kad tai visiškai neįmanoma. Aš atsa
kau, kad jeigu jūs gyventumėte čia, 
sutiktumėte, jog čia tai įmanoma. Jei 
tas pingvinas - kokio nors oligarcho 
numylėtinis, šis bus pasiryžęs bet 
kam. Gaus kokio nors žuvusio per 
avariją vaiko širdį, įtikins vaiko tėvus 
parduoti ją ir persodins pingvinui, 
juk tegu dar metelius pagyvena.

V.S. Jūsų romanuose labai daug ab
surdo. Kodėl?

A.K. Dėl to, matyt, kalta mano ru
siška kilmė. Manau, Rusija - absurdo 
tėvynė. O pasaulinis absurdas - tai 
ne Kafka, o Daniilas Charmsas. Tai 
jis pirmas pradėjo. Manau ir cari
nė Rusija buvo daugelio absurdiškų 
situacijų šaltinis. Pamėgau absurdą 
nuo vaikystės. Tiesiog tada nežino
jau, kad tai vadinama absurdu. Jau 
sovietinė vaikystė, laiminga ir links
ma, su visais ideologiniais žaidimais, 
irgi buvo absurdas.

V.S. Dar vienas klausimas. Ar jūsų 
veikėjai galėtų gyventi Lietuvoje?

A.K. Galėtų. Tiesa, nežinau lietu
vių ribos tarp absurdo ir normos. Bet 
manau, ji turėtų čia būti artimesnė 
Ukrainos, o ne Vakarų ribai.

V.S. Jūs dažnai lankotės Lietuvoje. 
Kuo jums absurdiška mūsų kasdie
nybė?

A.K. Bijau nuvilti, bet kol kas ne
aptikau nė vieno absurdo.

V.S. Tai Lietuva - tokia nuobodi 
šalis?

A.K. Atvažiuoju tik dienai ar 
dviem. Reikėtų likti ilgesniam laikui 
ir pervažiuoti, kaip kad neseniai va
žiavau prie „Mersedeso“ vairo per 
Rusiją ir atradau Rusiją, kurios dar 
nemačiau. Važiavau iš Peterburgo į 
Uralą. Jei taip pavyktų pervažiuoti 
Lietuvą, manau, ką nors pavyktų ras
ti. Bet, man atrodo, juo mažesnė šalis, 
juo dinamiškiau joje vyksta psicholo
gijos ir nacionalinio mentaliteto kaita. 
Ypač kai vyksta koks nors istorinis lū
žis. Tarkime, dabar Lietuva - ES narė, 
o visai neseniai dar buvo imperijos 
dalis. Šiuos elementus galima atsekti 
tik per žmonių psichologijos kaitą. Jei 
pavyks užtikti šių psichologijos po
kyčių, taps aišku, kas iš absurdo tapo 
norma ir kokia norma tapo absurdu.

Nukelta į 6 p.
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Padariau fatalistais savo herojus ir pats 
lioviausi būti fatalistas
Atkelta iš 5 p.

Apie romanus
V.S. Jūsų herojai labai pasyvūs. Ko
dėl? Man atrodo, kad jie, kaip tie 
žiurkėnai, kuriuos ištiko mirtis.

A.K. Kai 'kurie iš jų bando tapti 
aktyvūs. Iš tiesų...

V.S. Ir viskas baigiasi savižudybe, 
kaip tam trečiam žiurkėnui...

A.K. Ne, tai padaryta sąmoningai, 
nes norėjau parodyti, kad, kai tampa 
hiperaktyvus, gyvenimas žmones 
laužo. Valdo gyvenimas, o ne įstaty
mai. Šalį valdo kasdien besikeičianti 
situacija, o ne kartą priimtas įstaty
mas, žmogus tampa žaisliuku. Žais
liukai likimo, situacijos rankose yra 
ir daugelis mano herojų, ypač „Išky
los ant ledo“ herojus, jis neturi jėgų 
ir noro priešintis aplinkybėms, prie
šintis gyvenimui, nes jis mato, kad 
gyvenimas kasdien sugalvoja ką nors 
nauja, todėl geriau surasti savo nišą 
ir palaukti, kol viskas baigsis. Svar
biausia - išgyventi. Kai kurių mano 
romanų herojai - tipiški infantilūs 
posovietiniai inteligentai, kurie mė
gina prisiderinti prie to stipraus gy
venimo, o ne mėgina patys tapti sti
prūs ir rasti savo kelią.

V.S. Jūs kitoks negu jūsų herojai.
A.K. Iš principo kiekvienam he

rojui atiduodu dalelę savęs, nes žmo
gus, kad ir kaip ten būtų, yra daugia
prasmis...

V.S. Pozityvaus ar negatyvaus?
A.K. Anksčiau atiduodavau dau

giau negatyvaus, kad atsikratyčiau 
savo įpročių...

V.S. Ar padėjo?
A.K. Padėjo. Tarkime, ėmiau ma

žiau gerti viskio, herojai geria dau
giau viskio negu aš. Nerūkau, bet aš 
niekada ir nerūkiau. Tiesą sakant, 
stebėjau, stengiausi analizuoti save, 
kadaise domėjausi psichoanalize. 
Mėginau išskirti kažkokius dalykus, 
trukdančius man charakterio bruo
žus ir atiduoti juos herojams. Per- 
duodavau juos ir stebėdavau, kas 
vyksta su herojumi, kaip jis toliau 
ugdo tą būdo bruožą.

V.S. Geras receptas tiems, kurie nori 
atsikratyti kai kurių įpročių...

A.K. Galiu pasakyti, kad taip at
sikračiau fatalizmo. Padariau fatalis
tais savo herojus ir pats lioviausi būti 
fatalistas. Tapau didesniu optimistu, 
pasidariau energingesnis, padidė
jo mano atsparumas įvairioms ke
blioms situacijoms.

V.S. Ar galima pasakyti, kad jūsų he
rojus - tai mažas žmogus?

A.K. Nepasakyčiau, kad jis mažas 
žmogus. Mažas žmogus, kaip hero
jus, jau mirė, jo jau nebėra. Greičiau 
tai mažas inteligentas ar merdinčio 
luomo atstovas. Tai žmogus, kuris 

gimė inteligentas, buvo išauklėtas 
kaip inteligentas, bet atsidūrė visuo
menėje, kurioje inteligentas ir inteli
gentiškumas - tai žodžiai iš praeities, 
iš kitos epochos. Jis privalo arba tapti 
šiurkštus, arba išmokti būti amora
lus, arba pasislėpti kokioje nors nišo
je, sėdėti joje tyliai ir apsimesti, kad 
jis nieko nemato ir nežino. Dabar tai 
tampa labai galinga tema - prievarta 
ir susitaikymas su prievarta.

V.S. Savo romanuose jūs plėtojote šių 
temų?

A.K. Plėtojau, esu parašęs kelis 
romanus, kurie yra kaip tik apie tai.

V.S. Kurie?
A.K. „Sraigės įstatymas“. Tai „Iš

kylos ant ledo“ tęsinys. Jame kažkaip 
atsitiktinai iškilo Čečėnijos tema* 
mano pažįstamos Anos Politkovs- 
kajos, neseniai žuvusios Maskvoje, 
dėka. Mes kartu keliavome su auto
riniais vakarais po Ameriką. Ji visą 
laiką man pasakojo, ką ji matė ir gir
dėjo Čečėnijoje. Kaip tik tada rašiau 
romaną, ir taip jau atsitiko, kad nu
sprendžiau kažkaip išsakyti savo san
tykį su jos pasakojimais ir išsiunčiau 
savo herojų į Čečėniją. Aš Čečėnijoje 
lankiausi prieš kelias savaites prieš 
prasidedant pirmam karui. Per karą 
nesu ten buvęs, bet iš esmės įsivaiz
duoju tą bendruomenę. Tarkime, 
Rusija - tai šalis, visą laiką gyvenanti 
su nuolatine prievarta, ne tik Čečėni
joje. Beveik įteisinta prievarta, kova 
su terorizmu, todėl ir visuomenė 
persisunkia ta prievartos, ir prievarta 
tampa lyg ir norma. Ukrainoje nėra 
karštųjų taškų, todėl mažiau ir lega
lios prievartos. O ir visuomenė tru
putį kitokia. Net Izraelyje, tai labai 
mane nustebino, apklausus izraelie
čius, paaiškėjo, kad visuomenei kur 
kas didesnį nerimą kelia prievarta, 
negu palestiniečių teroro išpuoliai.

V.S. Paradoksas?
A.K. Paradoksas.

V.S. Ar jūsų romanus galima vadinti 
detektyvais?

A.K. Sakyčiau, mano romanai pa
rašyti ant kontrolinės žanrų ribos. 
Yra detektyvo elementų, nuotykių 
romano elementų, yra ir filosofinio 
romano elementų. Kai mane pradėjo 
vadinti detektyvų kūrėju, o aš pavar
gau priešintis, parašiau dvi apysakas 
grynu detektyvo stiliumi. Niekam jo
mis nesigiriu ir niekam nerekomen
duoju.

V.S. Ar egzistuoja populiarumo re
ceptas? Kaip rašyti, kad taptum po
puliarus?

A.K. Manau, svarbiausia skirtis 
nuo kitų. Neskaityti visko, kas išlei
džiama, ir negalvoti, kaip tapti kito
kiam, o surasti savo intonaciją, savo 
pasakojimo būdą, savo humorą... Su
vokti, ką tu turi tokio, kuo gali nu

stebinti, nes skaitytojas susidomėjęs 
skaito tik tų rašytojų kūrybą, kurie 
jį stebina, atskleidžia jam ką nors 
nauja. Arba atitraukia nuo ko nors. 
Aš nenoriu atitraukti savo skaitytojų 
nuo tikrovės, bet aš visada save va
dindavau rašytoju provokuotoju, nes 
man maga paskatinti skaitytoją api
brėžti savo santykį su mano herojais 
ir su tuo, ką aš aprašau. 1999 metais 
mane kaltino, kad mano knygos Va
karuose kuria klaikią Ukrainos repu
taciją, todėl niekas nenorėsiąs turėti 
reikalų su Ukraina. Aš atsakydavau: 
puiki reakcija. Jums nepatinka mano 
aprašoma Ukraina? Padėkite man 
keisti Ukrainą, kad ji taptų kitokia, ir 
aš su dideliu pasitenkinimu aprašy
siu teigiamus dalykus.

V.S. Jūs rašote rusų kalba. Koks 
Ukrainoje požiūris į tai, kad nerašo
te ukrainiečių kalba?

. A.K. Įvairus. Visi žino, kad laisvai 
kalbu ukrainietiškai ir iki šiol mane 
terorizuoja klausimais, kada gi pra
dėsiu rašyti ukrainietiškai. Laikraš
čiams taip ir rašau. Esė, straipsnius 
galiu rašyti ukrainietiškai, angliškai, 
vokiškai. Dar yra tokia sąvoka, kaip 
genetinis kalbos jausmas. Mano tė
vai visada kalbėdavo rusiškai ru
siškai kalbančiame Kijeve. Pažįstu 
visas šitos kalbos subtilybes, galiu 
eksperimentuoti su šia kalba. Kai 
skaitau ukrainiečių kolegų Taraso 
Prochaskos, Jurkano Druchovičiaus 
kūrinius, suvokiu, kad rašyti taip, 
kaip jie, ukrainietiškai niekada nesu
gebėsiu, nes jiems ta kalba įaugusi į 
kraują. Jie jaučia visus jos niuansus, 
kaip kad aš jaučiu rusų kalbą. Mane 
galima palyginti su kokiu nors pran
cūziškai rašančiu belgų rašytoju, 
kuriam tikras prancūzas pasakytų, 
kad aš ne prancūzų rašytojas, nors 
ir rašau prancūziškai. Reikalas tas, 
kad rusų kalba - tai ne Kremliaus 
ar Maskvos monopolis. Rusų kalba 
dabar kalbama ir Izraelyje, ja kalba 
milijonas žmonių Vokietijoje. Kalba 
peraugo šalį, kalba pranoko valstybę, 
kalba tai priemonė, kultūros įrankis. 
Jei aš ir dar pusė Ukrainos gyventojų 
kalbame ir skaitome rusiškai, dar ne
reiškia, kad esame ištikimi Putinui ar 
kad palaikysime kokią nors Rusijos 
idėją kaip turi vykti Ukrainos plėtra. 
Nieko panašaus, Ukrainą galima my
lėti ir rusų, hebrajų ir japonų kalba. 
Svarbiausia - mylėti.

V.S. Kų dabar rašote?
A.K. Mėginu parašyti romaną be 

politikos. Bet kol kas man nepavyks
ta. Paskutinis romanas „Paskutinė 
prezidento meilė“. Romanas pasirodė 
2004 metų kovo mėnesį. Tai žmogaus, 
kuris visai atsitiktinai 2011 metais 
tampa Ukrainos prezidentu, istorija. 
Per kitą rinkimų kampaniją draugai 
jį mėgina nunuodyti, jis suserga odos

liga. Romane daug įvykių, kurie vė
liau tapo tikrove. Romanas rusų kal
ba buvo išleistas dar prieš 7 mėnesius 
prieš Oranžinę revoliuciją Charkove 
Ukrainoje. Vėliau tai tapo tikrove...

V.S. Deja...
A.K. Taip. Todėl dabar stengiuosi 

rašyti taip, kad daugiau nieko neiš
pranašaučiau...

V.S. Bet vis krypstate į politikų?
A.K. Mėginu rašyti romaną apie 

meilę, bet jis vis tampa politinis.

Ir apie politiką

V.S. Dabar pakalbėkime apie politi
kų. Kokia Ukraina tapo po Oranži
nės revoliucijos?

A.K. Ji buvo tokia įvairi po Oran
žinės revoliucijos. Negalima sakyti, 
kad ji nusiminė, nors daugelis žmo
nių nusivylę rezultatais, tiksliau re
zultatų nebuvimu. Kita vertus, padė
tis daug geresnė negu prieš Oranžinę 
revoliuciją. Visų pirma visuomenė 
suvokė, kad ji gali daryti politikai įta
ką. Vadinamosios baltos ir mėlynos 
jėgos jau ne tokios agresyvios kaip 
anksčiau, ir šalis palaipsniui juda 
dvipartinės sistemos link. Yra dvi po
litiškai lygių jėgų stovyklos.

V.S. O Julija Timošenko?
A.K. Ji opozicijoje. Ji amžina opo

zicija. Tiesą sakant, jai labai tinka 
būti opozicijoje.

V.S. Amžinoje opozicijoje?
A.K. Ji revoliucionierė. Ji gali pui

kiai viską sugriauti, viską, kas jai ne
patinka. Truputį abejoju jos kūrybi
nėmis galiomis, bet aš rašytojas, o ne 
politikas.

V.S. Bet žinau, kad rašote ir apie 
Ukrainos politikų.

A.K. Taip, rašau, deja... Tenka ra
šyti labai daug. Ir užsienio spaudai ir 
„New Statsman“, vokiečių ir šveicarų 
laikraščiams, nes iš tiesų mūsų šalyje 
trūksta nepriklausomų komentuoto- 
jų. Šalis didžiulė, o komentuoti visa
da prašo rašytojų.

V.S. Kodėl?
A.K. Politologų komentarai nu

manomi, priklausomai nuo jų politi
nių simpatijų. O mūsų politikai nėra 
profesionalai, didžioji politikų dalis

Nukelta į 7 p.
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Atkelta iš 6 p.
atėjo iš verslo. Aš rašiau apie atsitikti
nį Ukrainos prezidentą. Manau, kad 
ne tik prezidentas, bet ir parlamento 
dauguma - atsitiktiniai žmonės, atsi
tiktinai atsidūrę parlamente ir ginan
tys finansinius interesus, o ne partinę 
ideologiją. Tai visų posovietinių, bet, 
tikiuosi, ne Baltijos valstybių, liki
mas, kai partijos buvo kuriamos ne 
ideologiniu, o kokios nors „partijos 
dar nėra“ principu.

V.S. Kaip jums atrodo, koks politinės 
raidos scenarijus? Kaip toliau klos
tysis reikalai, esant tokiai padėčiai 
Ukrainoje?

A.K. Aš lieku optimistas, nors vi
sai įmanoma, kad šiais metais parla
mentas gali būti paleistas.

V.S. Kodėl?
A.K. Prezidentas dabar nepasi

rašė biudžeto. Dar prieš tai ministrų 
kabinetas atleido užsienio reikalų 
ministrą Borisą Tarasiuką. Juščenka 
pasakė, kad jis liks, bet jo neįleidžia 
į ministrų kabineto posėdžius. Vėl 
vyksta vaikų žaidimas, kas ką labiau 
nuskriaus, bet ekonominė padėtis 
stabili. Manau, kad oligarchai, kurie 
dabar, galima sakyti, kontroliuoja 
Ukrainos ekonomiką, nesuintere
suoti, kad būtų pažeistas ekonomikos 
stabilumas. Jie netrukdys politikams 
žaisti politinių žaidimų, bet, jei padė
tis taps pavojinga, tikrai ras nesunkų 
būdą, kaip išvengti konfliktinės situ
acijos, kad tik nebūtų pažeistas eko
nomikos stabilumas. Nes dėl ekono
mikos nestabilumo nukenčia ne tik 
Ukraina, taip prarandamas partnerių 
pasitikėjimas, kenčia reputacija, o ir 
oligarchai praranda savo aktyvus.

V.S. Tai oligarchai yra stabilumo ga
rantas?

A.K. Man atrodo, kad oligarchai, 
net patys baisiausi, dabar yra dides
nis ekonomikos stabilumo garantas, 
negu prezidentas Juščenka.

V.S. O kaip vertinate galimybes tapti 
Europos Sąjungos nare?

A.K. Jei sąžiningai, kaip labai to
limą galimybę, vertinu teigiamai, 
bet nemanau, kad tai įvyks anksčiau 
negu po 20-ies ar 30-ies metų.

V.S. Ar Ukrainai tai būtą naudinga?
A.K. Be abejo, tai būtų naudin

ga, jei valstybė, prezidentas ir mi
nistrų kabinetas labai rimtai spręstų 
Ukrainos vidaus politikos proble
mas. Visos administracijos turėjo vi
daus politikos padalinį: ir prezidento 
Kravčiuko, ir Kučmos, - bet niekada 
ši politika nebuvo plėtojama, niekas 
nemėgino kurti koncepcijos, kaip su
vienyti dabar dvi atskiras Ukrainos 
dalis į vieningą valstybę. Kaip sukur
ti politinę tautą, o ne visą laiką pa
brėžti, kad tauta turi būti etninė, kad 
privalo egzistuoti antraštinė tauta. 
Ginčai, kurie nenutyla jau 15 metų, 
žinoma, stabdo europinę valstybės 
raidos kryptį ir ekonomikos plėtrą.

Ar gyvybinga LDK idėja?

V.S. Pakalbėkime apie Lietuvos Di
džiąją Kunigaikštystę. Dabar apie 

tai Lietuvoje daug kalbama, o ar tai 
prisimenama Ukrainoje?

A.K. Protingi, išsilavinę žmonės, 
žinoma, prisimena, bet apie tai kal
bama mažai. Spaudoje apie tai irgi 
per mažai rašoma, dažniau kalbama 
apie istorinius Lenkijos ir Ukrainos 
ryšius, apie Turkiją... LDK prisime
nama spaudoje nelabai dažnai, nors, 
kai po prezidento rinkimų lygino sri
tis, kurios balsavo už Juščenką ir už 
Janukovičių, žemėlapis balsavusiųjų 
už Oranžinę revoliuciją, sutapo su ta 
dalimi, kuri priklausė Lenkijos-Lie
tuvos valstybei.

V.S. Tai atsitiktinumas ar ne?
A.K. Tai ne atsitiktinumas. Pir

miausia tai vietiniai gyventojai, an
tra, tai sritys, turinčios stipresnę 
demokratijos tradiciją, negu rytų 
Ukraina, ir kiek kitokį mentalitetą ir 
kultūros lygį.

V.S. O kaip jūs manote, ar ta praeitis 
gali padėti Ukrainai?

A.K. Ji jau padeda. Visada sakiau, 
nereikia klausinėti, ar Ukraina pa
suks į vakarus ar rytus? Pirmiausia 
Ukraina privalo susijungti su šiaure 
ir pietumis, atnaujinti ryšius su Tur
kija ir Lietuva, o tada jau spręsti vaka
rų ar rytų problemą. Kiekviena šalis 
privalo atkurti atskaitos tašką, atkur
ti istorinį kontekstą. Susigrąžinti se
nus istorinius partnerius, kad būtų 
galima susivokti, kuria linkme judėti 
toliau. Tarkime, Turkija nori įstoti į 
ES, nors dabar derybos pristabdytos, 
bet jos labai rimtai vyko. Lietuva jau 
ES narė. Taigi istoriniai partneriai, 
istoriniai Ukrainos bendrasavinin
kiai tam tikra prasme juda Europos 
link, todėl, žinoma, ir Ukraina negali 
judėti atgal.

V.S. Tai Lietuvos vaidmuo šiame pro
cese Ukrainai labai svarbus?

A.K. Dabar teigiamiausią vai
dmenį, kaip advokatės, kaip valsty
bės, kurios gina Ukrainos interesus 
Europoje ir pasaulyje, atlieka būtent 
Lietuva ir Lenkija.

V.S. O ar yra kokią nors paralelią 
tarp Lietuvos ir Ukrainos? Ar jūs jas 
matote?

A.K. Paraleles? Politines parale
les?

V.S. Politines, ekonomines...
A.K. Sakyčiau, kad Juščenka. 

Nors jį ir vadina prezidentu romanti
ku, jis, lyg idealus prezidentas stabi
liai šaliai, manau, būtų idealus Lietu
vos prezidentas.

V.K. Kodėl?
A.K. Jam reikia neagresyvios ša

lies. O Lietuva būtent ir yra mažos, 
neagresyvios valstybės pavyzdys. Tai 
valstybė, kuri kadaise buvo okupa
vusi Ukrainą, bet tų okupantų nie
kas neatsimena ir nieko bloga negali 
pasakyti. Deja, Ukraina daug sudė
tingesnė už Lietuvą, ir, jei, tarkime, 
Ukrainą dabar sudarytų tik ta dalis, 
kuris kadaise buvo užimta LDK, tai 
būtų tokia pati šalis, kaip Lietuva, su 
ramia, stabilia politika, su ramia val

džia. O Ukrainoje egzistuoja du po
litiniai principai ir jie kovoja vienas 
su kitu. Tai vertikalios hierarchijos 
principas, beveik karinis... Donec
ke, Ukrainos rytuose, tai populiaru: 
įsakyta - padaryta... Ir demokratinė 
vertikali vakarų Ukrainos sistema, 
kurios atstovas yra Juščenka, kuris 
įkalbinėja rasti kompromisą, įkal
binėja visus susitaikyti, kaip katinas 
Leopoldas: gyvenkime draugiškai. Su 
juo nenori draugauti tie, kurie įpratę 
prie kitos koordinačių sistemos. Šia 
prasme jis europietiškos politikos 
atstovas, ir visas Ukrainos visuome
nės konfliktas kaip tik ir pasireiškia 
ministro pirmininko Janukovičiaus, 
kuris kariškai ar kaip milicininkas, 
pasirengęs įsakinėti ir taikyti fizines 
bausmes už įsakymo nevykdymą, ir 
liberalo Juščenkos konfliktu. Ukrai
nos užduotis, norint išgyventi, - iš
rasti kokį nors hibridą. Arba įprasti, 
kad visą laiką vyraus konfliktinė po
litinė situacija, bet tai neturėtų griau- 
tųvisuomenės stabilumo.

V.S. Baigiant pokalbį... Jūs rašote 
apie sovietinę istoriją, apie šią die
ną Ukrainą, o gal reikėtą rašyti apie 
LDK laikus?

A.K. Tam reikėtų būti istori
jos specialistu. Manau, tokios kny
gos būtinai pasirodys, nes neseniai

Ar imigracija gali būti 
problemiška?
Atkelta iš 3 p.
reikalas. Bet visuomenės nuomonė yra 
formuojama ir keičiama, o šiais laikais 
įvaizdžių ir nuostatų keitimas - labai 
greitas, vos ne techninis dalykas.

Bet bene svarbiausias klausimas - 
kokią strategiją ir viziją pasirenka pati 
valstybė. Ar Lietuva kaip pilietinė ir 
ekonominė bendrija yra patraukli in
tegruotis, ar tam suteikiamos reikia
mos sąlygos? Ir padėtis darosi kiek 
kebloka. Formalioji pusė atrodo visai 
neblogai, valdininkai net galėtų girtis, 
kaip gerai veikia mūsų sistema, kokios 
geros pabėgėlių gyvenimo sąlygos ir 
pan. Tuo metu darbdaviai į ne lietuvį 
darbuotoją jau gali žiūrėti rezervuotai, 
ypač jei šis dar nemoka lietuvių kal
bos. Nors šiaip pabėgėliai jos moky
tis privalo. Vėlgi šiuo požiūriu skiriasi 
tiek patys pabėgėliai, tiek jų srautai. Iš 
tolimesnių, egzotiškesnių mums, sa
kykim, kad ir Afrikos šalių atvykę pa
bėgėliai reiškia didesnes integracijos, 
mokymosi ir pan. pastangas. Pabėgė
liai iš Rytų - kiek rezervuotesni. Gal 
tai postsovietinis sindromas ir žino
jimas, kad gali susikalbėti rusų kalba. 
O ir dažnas lietuvis pajutęs stringančią 
lietuvių kalbą griebiasi pašnekovo kal
bos, taip jam neva palengvindamas si
tuaciją. Galbūt tai ir noras ne saugaus 
ir ramaus, bet prabangaus gyvenimo, 
kaip ten - Vakaruose.

Tokiu atveju Lietuva tampa tik 
tarpine stotele tolimesnei kelionei į 

Ukrainoje lankėsi žymūs Lietuvos 
istorikai. Paskui pasirodė straipsnių. 
Turime kelis istorikus, tyrinėjančius 
kaip tik šį laikotarpį - Žečpospolitos, 
Lenkijos-Lietuvos valstybės. Bet kad 
šie tyrinėjimai paveiktų visuomenę, 
tai turėtų būti ne knygos, o romanas, 
kurį ekranizuos...

V.S. Kaip tik jūs galite jį parašyti?
A.K. Nesu įsitikinęs.

V.S. Kodėl?
A.K. Tai milžiniškas darbas, netgi 

parengiamoji jo dalis. Nors tai labai 
įdomi, labai rimta užduotis.

V.S. Kaip manote, ar atsiras roma
nistas, rašytojas, autorius, kuris su
gebės tai padaryti?

A.K. Problema ta, kad jaunieji 
rašytojai ignoruoja ir šalies politinę 
padėtį, ir aktualias temas. Apie Pran
ciškų Juozapą, apie Ukrainą, apie 
Aliciją, kaip apie Austrijos-Vengri
jos imperijos dalį, rašo su malonu
mu. Kiek nuodugniau, ten per maža 
romantikos ir nostalgijos. Jaunoji 
Ukrainos rašytojų karta jaučia nos
talgiją tam tikriems keistiems kai
zerio laikams, o ne XV, XVI ar XVII 
amžiams.

V.S. Dėkoju už pokalbį.
Tekstą vertė Vladas Šurkus

Vakarus. Motyvacijos ir elgsenos, ži
noma, kiekvieno žmogaus skiriasi ir 
ne visi pabėgėliai būtinai turi būti nu
skriausti ar didžiausi doruoliai - da
liai iš jų tai tiesiog savotiška avantiūra. 
Bet yra ir tokių, kurie čia nori gyventi 
ir po truputį įleisti šaknis. Paradoksas 
ar tiesiog neapsižiūrėjimas, kad, ne
paisant individo pastangų ar priešin
gai - nieko nedarymo - jo aprūpini
mas yra toks pat. T. y. gali atlikti visas 
savo prievoles ir metus gauti tą patį, 
kaip ir nieko neveikdamas. Tokia pa
dėtis ne tik kad nėra visiškai teisinga, 
bet ir gali sustiprinti pabėgėlių kaip 
išlaikytinių, o dar ir kriminalizuoto 
elemento vaizdinį. Juk žiniasklaido- 
je surastume vos vieną kitą pozityvų 
pabėgėlių paveikslą. Rukla ar Pabradė 
minimos tik tada, kai ten įvyksta koks 
nors incidentas ar pabėgėlių centruo
se gyvenantis asmuo padaro kokį 
nors nusikaltimą. Tad reiktų pagalvo
ti, kaip sistemą humanizuoti, bet sy
kiu ir padaryti motyvuotą, skatinan
čią integraciją ir atsakomybę. Kitaip 
įtampos tarp imigrantų ir vietinių gy
ventojų gali ir pradėti didėti, bent jau 
kalbų ir komentarų lygmeniu, o tai 
taip pat nėra teigiamas dalykas. Kol 
kas to nematyti ir artimiausiu laiku 
prognozuoti negalima, bet gal geriau 
dabar, užuot pasitenkinus tik puošniu 
fasadu, - peržiūrėti migracijos politi
kos strategiją, kad ateityje nekiltų pa
pildomų problemų.

akiračiai
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Pasikeis knygos forma, bet 
turinys liks tas pats
U „Akiračių“ skaitytojams pateikiame interviu su vienos didžiausių knygų platintojų bei leidėjų įmonės 
„Mūsų knyga“generaliniu direktoriumi Eugenijumi Kaziliūnu.

Leidėjai skundžiasi sunkiu gyvenimu, bet jeigu 
pasidairytume knygynuose, pamatytume ten la
bai daug knygų pavadinimų.

Per metus Lietuvoje išleidžiama per keturis 
tūkstančius pavadinimų knygų, įskaitant vadovė
lius. Šis skaičius - keturi tūkstančiai šimtas, ketu
ri tūkstančiai du šimtai - yra turbūt stabilus per 
pastaruosius trejetą metų. Knygų įvairovė išliko ta 
pati, tačiau mažėja knygų tiražai. O šiaip vienos 
knygos pakeičia kitas.

Tačiau mažėjant tiražui mažėja ir galimas pelnas. 
Kaip leidėjai išgyvena? Kodėl tiek daug įvairiau
sių leidyklėlių?

Lietuvoje registruota apie 450 leidyklų. Yra to
kių leidyklų, kurios išleidžia vieną knygą per dve
jus metus. Tai paprastai vieno žmogaus leidykla. 
Žmonės jaučia poreikį, norą tai daryti ir šitaip re
alizuoja save.

Iš vieno leidėjo girdėjau, kad gerame knygyne yra 
maždaug apie 10 tūkstančių knygų pavadinimų. 
Bet iš tikro parduodama šeši šimtai pavadinimų.

Realiai vadinamasis pardavimų „topas“ yra 
netgi mažesnis, galbūt penki šimtai knygų, kurių 
parduodama penki ir daugiau egzempliorių per 
mėnesį. Kitų knygų nuperkamas galbūt vienas 
egzempliorius per pusę metų arba du egzemplio
riai per metus ir panašiai. Tačiau toks asortimen
tas yra laikomas dėl knygų įvairovės ir dėl to, kad 
būtų patenkinami visų vartotojų poreikiai. Aišku, 
asortimentą riboja knygyno plotas, lentynų dydis 
ir panašiai.

Bet kaip išgyvena leidėjai, kurių knygos nepaten
ka tarp tų penkiasdešimties ar penkių šimtų gerai 
parduodamų knygų?

Dalį knygų tiražo nuperka bibliotekos arba 
knygos būna remiamos Kultūros ministerijos ar 
kitų fondų, tad tos knygos yra iš tikrųjų išleidžia
mos už minimalią kainą. Patys žinote, kiek leidy
klų bankrutuoja, neišgyvena. Pasilaikiusios metus 
ar dvejus jos išnyksta. Tada atsiranda kita leidykla, 
dažniausiai pasivadinusi kitu vardu, kuriai vado
vauja tas pats žmogus. Tai yra amžinai judantis 
verslas. Vieni miršta, kiti gimsta. Nemanau, kad 
tai blogas dalykas.

Jūs užsiimate knygų platinimu ir esate didžiausias 
platintojas Lietuvoje, ar ne?

Tarkim, vienas iš didžiausių.

Ar pastebite kokias nors knygų mados ar perka
mumo tendencijas?

Labiausiai perkamos knygos yra vadinamieji 
romanai. Tai lengvo skaitymo ir turinio knygos. Po 
to turbūt eina vadovėliai. Tačiau jie yra labiau se
zoninis dalykas. Po to - kita literatūra: mokomoji, 
pažintinė ir 1.1.

O ar teisybė, kad skaito moterys?
Taip, tai tiesa. Buvo atlikti sociologiniai tyri

mai, kurie parodė, kad didžiausią pirkėjų dalį su
daro moterys.

Vadinasi, rašant romanus reikia orientuotis į mo
teris?

Dalies tiesos čia esama. Kartais, kai leidžiame 
savo knygas, siekiame, kad autorės būtų moterys, 
padarome moterų autorių kūrinių ciklą.

Kada jūs pradėjote leisti knygas?
Prieš šešerius metus.

Kodėl? Juk pelningesnis ir labiau užtikrintas vers
las yra knygų platinimas.

Taip, knygų platinimas pelningesnis, tačiau no
rėjosi turėti visą ciklą: leidybą, didmeną, mažme- 
ną. Dabar mes tai turime. Leidyba, jeigu sėkmin
gai išleidi knygą, iš tikrųjų gali būti pelninga. Ypač 
jei išleidi ir parduodi didelį knygos tiražą.

Pasvarstykime, kokie yra nemaži tiražai...
Vidutiniškas tiražas Lietuvoje yra du, du su 

puse tūkstančio egzempliorių.

Galima sakyti, kad penki tūkstančiai yra beveik 
paklausiausia knyga?

Penki tūkstančiai Lietuvoje jau yra daug.

Tarkime, parduodate romanų penkių tūkstančių 
tiražu. Kiek už jį galima prašyti? Dvylikos litų? 
Vadinasi, knygyne jis kainuos apie dvidešimt litų?

Pardavus penkis tūkstančius gaunama šešias
dešimt tūkstančių litų. Atmeskime 5000 Lt, t. y. 
spausdinimo išlaidas. Lieka 30 tūkstančių honora
ro. Lietuvai tai yra pinigai. Jeigu tai leidykla, kurią 
sudaro vienas ar du žmonės - nemaži pinigai. Di
desnei leidyklai tai nėra dideli pinigai. Todėl leidy
klos stengiasi leisti kuo daugiau knygų, kad vieni 
pardavimai padengtų kitus. Pavyzdžiui, jeigu pa
sižiūrėtume į Forbeso turtingiausių pasaulio žmo
nių dešimtuką, pirmame dešimtuke pamatytume 
tris ar keturis leidėjus. Galbūt jie leidžia ne knygas, 
o laikraščius ar žurnalus, tačiau jie irgi leidėjai.

Ten egzistuoja ištisos imperijos, apimančios ir ži- 
niasklaidų, ir internetu.

Taip. Bet jas pradėjo paprastas leidėjas, kuris 
plėtėsi ir apėmė skirtingas šakas: radiją, televiziją 
ir panašiai.

Gal jūs irgi turite tokių ambicijų? Pavyzdžiui, eiti 
į internetą, tapti laikraščių ar žurnalų leidėju?

Be abejo, minčių ir svajonių yra visokių. Bet 
tam, kad jas realizuotum, reiktų gana daug lėšų ir 
pajėgų. Aš manau, kad mes žingsnis po žingsnio 
einame ta linkme, kurią numatėme.

Kai kurie leidėjai kaltina knygų platintojus, kad 
šie iš esmės užsiima kurjerio darbu: išvežioja kny
gas ir viskas. Leidėjų manymu, platintojai turė
tų aktyviau stebėti srautus knygynuose, kuriuose 
parduodamos knygos. Ar jūs priimate šiuos prie
kaištus?

Išskirsiu du dalykus - distribuciją ir logistiką. 
Logistika yra, kaip jūs ir sakote, kurjeris, kuris nu
veža knygą ir atsisveikina. Distribucija - tai, kuo 
mes užsiimame realiai. O mes užsiimame ir par
davimais, ir vežimais. Vadinasi, surenkame knygas 
iš leidėjo ir jas perduodame knygynams. Šitaip se
kame rinką, knygų likučius, netgi lentynas. Daro
me akcijas. Tai yra mūsų funkcija. Taip, priekaiš
tai leidėjams iš esmės yra teisingi, bet jie turi būti 
taikomi logistikos kompanijoms. O mes, atlikdami 
distribucijos funkciją, imame ir perkame tiražus iš 
leidėjų. Esame suinteresuoti, kad knygos būtų par
duotos.

O ko reikia, kad jūs nupirktumėte iš leidėjo knygų?
Pinigų.

Ko dar?
Mes turime ryšius ir sutartis su visais Lietuvos 

leidėjais. Žinome jų leidybines programas. Dera
mės su leidėjais. Dažniausiai deramės tik dėl to, 
kad perimtume visą tiražą, sumokėtume jiems pi
nigus ir užsiimtume knygos pardavimu. Nusipir
kęs knygą šiandien, iš karto gali pateikti ją į len
tynas.

Bet vėlgi ne visas knygas taip nuperkate?
Turime savo komisiją, kuri susirenka keletą 

kartų per savaitę. Sunešamos knygos, kurias gau
name kaip pasiūlymą priimti arba pirkti, ir tada 
sprendžiame. Komisijoje yra leidybos skyriaus 
vadovė, prekybos skyriaus vadovė ir atstovė, kuri 
tiekia knygas į bibliotekas. Aš pats kartais dalyvau
ju. Žmonės dirba šį darbą ilgus metus, pažįsta au
torius, knygas, rinkas. Jie žino, kokios knygos gali 
būti parduodamos, kurios labiau tinka prekybos 
centrams, o kurios knygynams. Kiekvieną kartą 
apie kiekvieną knygą sprendžiame atskirai.

Bet vis tiek egzistuoja daug didesnė tikimybė, kad 
koks nors romanas bus populiaresnis nei mokslinis 
veikalas.

Mokslinių knygų tiražas dažniausiai būna ne 
toks didelis kaip romanų. Todėl skaičiuoji, žiūri į 
rinką: tiek yra aukštųjų mokyklų, tiek bibliotekų. 
Gal tų penkių šimtų knygų, kurias siūlo, ir užteks, 
gal jų bus per mažai, o gal per daug. Bet viskas su
siję su tam tikra rizika. Tai verslo rizika, kurią turi 
prisiimti, tvarkytis, žiūrėti.

Atrodo, kad knygų rinka paradoksali. Netgi pripa
žintų lietuvių autorių, tokių, kaip Sigitas Paruls
kis, romanai parduodami ne pačiais didžiausiais 
tiražais. Kai kurios Vakarų paklausiausios knygos 
tokiomis netapo Lietuvoje. O, pavyzdžiui, niekam 
nežinomas rašytojas Katanis prabuvo lyderis net 
keliasdešimt savaičių, vadinasi, pakankamai daug 
jo knygų buvo parduota.

Mano galva, yra keletas būdų. Visų pirma, ne
žinomas autorius, bet gal jam buvo padaryta gera 
reklama, parašyta daug straipsnių apie knygą. Gal
būt tai buvo leidyklos triukas. Pavyzdžiui, leidykla 
turi savo knygynus - suinteresuota, kad knyga būtų 
gerai parduodama, ji padaro tokį pokštą: parašo, 
kad knyga yra pirmoje vietoje. Iš tikrųjų ji tėra tik 
penkiasdešimt penktoje vietoje ir panašiai. Žmo
gus, atėjęs į knygyną, tokią knygą dažnai nusiper
ka. Tai triukas, kuriuo dažnai naudojasi kai kurie 
leidėjai. Tuo metu, pavyzdžiui, tokios knygos, kaip 
Parulskio, tikriausiai negauna pakankamos rekla
mos, nes reklamai reikia televizijos, radijo bei kitų 
masinių informavimo priemonių. Pas mus rinka 
maža - trys su puse milijono gyventojų. Angliškai 
kalbančios visuomenės yra du milijardai. Turėda
mas tokią rinką jau gali „išsukinėti“ knygą.

Pasauliniams leidėjams, kurie užsiima knygų lei
dimu, bet neturi sukūrę imperijos, irgi sunku išsi
laikyti.

Mano galva, žiūrint į pastarųjų metų paklau
siausias knygas matyti, kad galima išpopuliarinti 
net ir prasčiausią veikalą. Neveltui atliekami tyri
mai, analizuojama žmonių psichika, sąmonė. Re
miantis tokiomis analizėmis ir rašomos knygas, 
kurios patenka į rinką. Kaip ir kino pramonėje, 
šiandien madingos katastrofos, rytoj bus madin
gos ateivių temos, paskui vėl kažkas.

Su kokiomis svarbiausiomis problemomis susidu
ria knygų platintojai?

Didelių sunkumų lyg ir nėra. Svarbiausias da
lykas yra tas, kad santykiai su visais knygynais yra 
dažniausiai konsignaciniai: nuveži jiems knygas, po 
to jie deklaruoja pardavimus ir sumoka tau už par
duotas knygas kitą mėnesį. Tačiau reikia pripažinti,
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informaciją, dvidešimt vienerių metų 
vaikinui buvo gana sunku ją suvokti 
ir suvirškinti, bet tai buvo viena iš 
pamokų. Po to man paskambino iš 
Švedijos ambasados ir pasiūlė dirbti 
Prekybos tarybai, apie kurią visiš
kai nieko nežinojau ir nesuvokiau. 
Kadangi neturėjau darbo, pasakiau: 
„Žinoma“. Taip čia ir dirbu.

Ėjai nuo praktikos prie teorijos?
Nuo 1994 iki 1.999 metų - penkeri 

metai praktikos. Pradėjau padėjėju, po 
to tapau konsultantu, vėliau - projek
tų vadovu, o 1998 metais man pasiūlė 
labai nestandartinį sprendimą - vado
vauti prekybos atašė biurui Lietuvo
je. Būdamas jaunas, ambicingas, aiš
ku, sutikau. Ir tada nuo 1999 iki 2001 
metų studijavau verslą. Tačiau darbas 
nenutrūko, tuo metu visą laiką va
dovavau Lietuvos biurui, bet kartu ir 
buvau atsakingas už mūsų strateginę 
verslo plėtrą Ukrainoje. O paskutinius 
penkerius-šešerius metus praleisda
vau mažiausiai dvi dienas Stokholme 
ir tris - Vilniuje. Juokais galima pasa
kyti, kad mano adresas - lėktuvas.

Skandinaviškas verslas 
ir Lietuva

Kokį interesą Lietuvoje turi švediškas 
kapitalas?

Interesą turi didelį. Ir, manau, kad 
turės. Pirma, Baltijos valstybės apskri
tai, tarp jų ir Lietuva, yra artimiausios 
Švedijos kaimynės Rytuose. Maža to, 
rinka yra greitai besiplėtojanti. Trečia, 
tai rinka, kuri visą laiką Švedijai buvo 
įdomi, tačiau ne visą laiką buvo sąly
gos čia investuoti.

Bet tai galima pasakyti apie visas tris 
Baltijos valstybes. O kur Lietuvos iš
skirtinumas?

Mes turbūt ir turėtume žiūrėti per 
regiono prizmę - Lietuva jame sudaro 
apie penkiasdešimt procentų Baltijos 
valstybių bendro nacionalinio produk
to. Gyventojų skaičiumi ji yra tokio pat 
dydžio kaip Latvija ir Estija kartu paė
mus. Iš pat pradžių labai stipriai atrodė 
Estija, dabar tokia yra Lietuva.

Pirmiausiai, dėmesys tikrai nema
žės, kadangi Lietuva toli gražu nėra iš
semta rinka. Antra - Lietuva turi tai, 
ko neturi kitos dvi Baltijos valstybės: 
regionus. Estijoje yra Talinas ir visa 
kita. Latvijoje yra Ryga ir visa kita, kas 
liko nuo Rygos. Lietuvoje yra Vilnius, 
Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai. 
Bet dar yra ir Alytus, Marijampolė, 
Telšiai, Plungė. Verslo geografija - 
daug platesnė.

Švedijos sąnaudos gana didelės, ir 
verslo arba gamybos perkėlimas yra 
labai aktualus. Aš pats sėdžiu keliose 
Švedijos bendrovėse, keliose bendro
vių valdybose, kurios yra perkėlusius 
verslą į Lietuvą, arba jo dalį į Lietuvą. 
Tai vis dėlto mažieji miestai yra daug 
patrauklesni, negu Vilnius, Kaunas ar 
Klaipėda.

Švedijos bendrovės yra žinomos 
kaip etiški darbdaviai, visą laiką tu
rintys visišką socialinę atsakomybę. 
Maža to, visada mokantys didelius

Kodėl etika naudinga verslui?
atlyginimus, kadangi nori lojalių dar
buotojų. Švedijos bendrovėms nieka
da nebus sunku surasti gerų darbuo
tojų, nesvarbu, kokioje valstybėje: ir 
Lietuvoje, ir Jungtinėse Valstijose visi 
žino apie švedišką valdymą ir tai, kad 
ten žmogui dirbti gera.

Tačiau tai reiškia didelės išlaidos per
sonalui?

Tai reiškia mažesnius pelnus.
Tebūnie didesnės išlaidos persona

lui, tačiau daug didesnis efektyvumas 
yra nepalyginti geriau, negu daug per
sonalo, mažos išlaidos personalui ir jo
kio efektyvumo. Išlaidos personalui ne
turi būti matomos kaip vienas nuogas 
skaičius. Visą laiką turi būti žiūrima į 
tai, kiek žmogus duoda bendrovei. Jei
gu vienas žmogus gali atlikti tiek pat, 
kiek trys darbuotojai kitoje bendrovė
je, kodėl jam nesumokėjus mažiausiai 
dvigubai didesnį atlyginimą? Šiuo po
žiūriu mes skaičiuojame netgi šiek tiek 
kitaip - geriau mažiau žmonių, bet la
bai atsidavusių, labai užsidegusių dar
bu, labai aukštos kvalifikacijos ir gerai 
apmokomų, negu daug, bet prastų.

Pats esi tarpininkas tarp Švedijos įmo
nių ir lietuviškų įmonių ir susiduri tiek 
su švedų verslininkais, tiek su lietuvių. 
Kokie yra pagrindiniai skirtumai?

Labai sunku kalbėti apie pagrindi
nius skirtumus. Vienas iš jų, kuris man 
labai aiškus, yra pasitikėjimo žmogumi 
pirmenybė prieš pasitikėjimą sistema. 
Lietuvoje verslas dažniausiai yra daro
mas dviejų žmonių. Švedijoje - dviejų 
įmonių. Ir tai yra labai natūralu, nes kai 
atsimeni penkiasdešimties metų istori
ją - sistema tikrai negalėjai pasitikėti, 
nes ji buvo sukurta žlugdyti žmogų. 
Švedijoje atvirkščiai - pasitikėjimas sis
tema yra daug didesnis negu individu, 
nes individas gali klysti - sistema su
kurta taip, kad žmogiškos klaidos būtų 
atitaisomos. Ir kada susiduria du tokie 
požiūriai, visų pirma į organizaciją, 
natūraliai įvyksta daug nesusipratimų, 
daug skirtumų - stresas tiek vieniems, 
tiek kitiems. Kitas dalykas, tai yra tur
būt tai, kad vis dėlto žodžio laikymasis 
šiek tiek skiriasi. Sakyčiau, kad lietu
viškos bendrovės dažniai vertina grei
tą uždarbį labiau negu ilgalaikius san
tykius. Švediška bendrovė dažnai gali 
neturėti pelno ar turėti mažesnį pelną 
šiandien, tikėdamasi ilgo, gero santy
kio, ir kažkada ji išloš daug daugiau, 
negu lietuvių bendrovės. Kitaip sakant, 
tai yra susiję su laiku. Su tuo, kaip mes 
abiejose kultūrose matome laiką. Lie
tuvoje laikas matomas labai trumpai ir 
trumparegiškai. Švedų kultūroje laikas 
yra matomas gerokai tolėliau ir tolia
regiškai. Mes kažką skaičiuojame me
tams, dviem, trims į priekį, o Švedijoje 
galima skaičiuoti penkeriems arba de
šimčiai metų į priekį.

Gerai kalbi apie švedų verslininkus, 
bet ar ten irgi nepasitaiko noro gauti 
greitų pelnų?

Taip, atsiranda. Bet dažniausiai to
kie individai yra labai greitai pašalina

mi iš sistemos, jie praranda reputaciją. 
Švedijoje vienas iš svarbiausių dalykų, 
kuris ir Lietuvoje jau po truputėlį at
siranda, yra reputacija. Jeigu ji prasta, 
niekas nenorės turėti reikalų. Ir dėl to 
reputacija yra toks dalykas, kurio ne
nusipirksi už jokius pinigus. Yra tam 
tikrų dalykų, tokių, kaip garbė, kurie 
nėra nuperkami.

Sakyčiau, kad Švedija - šalis, kuri 
remiasi tam tikromis labai svarbiomis 
vertybėmis. Ne procedūros, ne apra
šymai, ne kažkas kitas, bet vertybių 
sistemos. Ji niekur nėra aprašyta - ji 
tvyro ore ir kiekviename iš žmonių. Ir 
jeigu nepatekai į tą vertybių sistemą - 
tave labai greitai pašalina, nes auto
matiškai pats pasijunti svetimas. Dėl 
to daugelis sako, kad švedai yra labai 
šalti žmonės. Iš tikrųjų jie - labai šilti, 
labai žavūs, labai linksmi ir turi fan
tastišką humoro jausmą. Bet jie užtek
tinai ilgai tikrina, ar tavo vertybės yra 
panašios, kad jie galėtų atsiverti. Nes 
bijo - jeigu atsivers, juos ne taip su
pras ir bus gėda.

Mano pirmasis išsilavinimas, ku
ris yra filologinis-filosofinis, labai 
daug padėjo šiuo požiūriu, kadangi 
galėjau suvokti ne tiktai žmogų versle 
skaičių kalba, kurią visi žinome. Pelną 
ir nuostolį suskaičiuoti labai paprasta, 
bet labai sunku padaryti taip, kad visi 
būtų patenkinti. Abiem verslo partne
riams daug lengviau išlošti, kai tu su
voki kitą kultūrą. Todėl labai padėjo 
mano pirmasis išsilavinimas.

Apie žiniasklaidos verslo 
ypatybes

Daug kalbėjai apie etikų, etninius da
lykus, vertybes. Žinau, kad pats esi 
dalyvavęs lietuviškos žiniasklaidos 
rinkos procesuose, nes skandinaviš
kas ar švediškas kapitalas šioje sfero
je irgi turi interesų. Kaip pats vertini 
švediško kapitalo atėjimų į lietuviškų 
rinkų, kų jis čia pasiekė?

Galbūt galiu vertinti jo atėjimą ir 
šiek tiek net atsitraukimą. Apskritai 
apie švedišką žiniasklaidą aš galėčiau 
kalbėti dviem požiūriais. Pirma, egzis
tuoja dvi žiniasklaidos kryptys. Pirma, 
tai yra Bonnierių šeima su labai stipria 
vertybių sistema. Ji daugiau kaip šim
tą metų valdo žiniasklaidos priemo
nes - televiziją, radiją, savaitraščius, 
dienraščius, elektroninę, pramoginę 
žiniasklaidą. Tai vadinamoji etiška 
žiniasklaida, kurioje turinio požiūriu 
redaktorius turi daugiau įtakos už ge
neralinį direktorių. Kitaip tariant, ben
drovės generalinis direktorius negali 
pasakyti redaktoriui, kas bus spausdi
nama, o kas ne. Jeigu generalinis di
rektorius mėgintų veikti žiniasklaidos 
turinį, redaktorius galėtų drąsiai apie 
tai pranešti valdybos nariams, ir su 
tokiu generaliniu direktoriumi labai 
greitai būtų atitinkamai pasielgta.

Tai, kad 2003 metais Bonnierių 
šeima pasitraukė iš televizijos rinkos 
(parduota LNK), buvo šimtaprocen
tinis verslo sprendimas, nes nebuvo

sukurtas žiniasklaidos tinklas aplink 
visą Baltijos jūrą. Viena televizija kaž
kokioje valstybėje tiesiog nekrenta į 
didelės bendrovės strateginį paketą, 
todėl natūraliai pasitraukiama iš tos 
rinkos.

Ar vėl įmanomos didesnės inves
ticijos? Manau, kad taip. Daug kas 
priklauso nuo bendrų žiniasklaidos 
procesų ir žiniasklaidos skaidrumo 
Lietuvoje. Jei žiniasklaida išliks ir bus 
skaidri, o redaktorius bus kuo mažiau 
veikiamas generalinio direktoriaus, 
Lietuvos žiniasklaidos priemonių ver
tė tik kils, tuo bus geriau akcininkams, 
nes už tokias žiniasklaidos priemones 
užsienio bendrovės nori mokėti daug 
daugiau. Nemanau, kad turėtų būti la
bai svarbu, kas yra žiniasklaidos prie
monių savininkas. Ar tai lietuviškas, 
ar užsienio kapitalas - svarbiausia, kad 
žiniasklaidos priemonės valdymas 
būtų etiškas, kad jos turėjimas nebūtų 
naudojamas merkantiliniais tikslais, 
kad iš turinio nebūtų daromi pinigai.

Bet Lietuvoje norima per žiniasklai
dos priemonę pasiekti savo tikslų.

Kai tokių atvejų pasitaiko, aš iš 
karto suabejoju tokios žiniasklaidos 
priemonės ilgalaikiškumu. Nesvarbu, 
ką mums bekalbėtų tie vadinamieji 
„spin doctors“, arba ypač gerai visuo
menės formavimą išmanantys žmo
nės. Žmogus nėra kvailas ir jis mąs
to. Tai esminė prielaida. Jeigu žmogų 
nori apkvailinti, gali tą daryti tik tam 
tikrą laiko tarpą. Galima pasiekti tam 
tikrų tikslų manipuliuojant visuo
menės nuomone. Bet tokios mani
puliacijos per ilgą laiką, kaip ir visos 
ylos, išlenda iš maišo. Jos verčia abe
joti tikruoju kurios nors žiniasklai
dos priemonės vertės augimu. Ji gali 
būti vertinga šiuo metu, bet kaip gy
vybinga bendrovė ji nebus vertinga 
ilgai. Galiausiai jos prekinis ženklas 
bus siejamas su naudos siekimu, ir ji 
praras objektyvaus informacijos ne
šėjo įvaizdį. Tada automatiškai mažės 
auditorija. Kada taip atsitinka, tada 
krenta ir visa kita.

Kaip įsivaizduoji žiniasklaidos ateitį 
ne tik Lietuvoje, bet ir apskritai pa
saulyje?

Žiniasklaidos vartojimas pasaulyje 
labai kinta, kadangi keičiasi gyvenimo 
tempas. Pirma, pasaulis labai globalėja.

Nukelta į 11 p.
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informacija apie likučius. Tada pats 
galvoju ir skaičiuoju, kiek jiems rei
kia knygų turėti, kad netruktų ir kad 
neturėtų per daug.

Tai jūs platinimu pats užsiimate?
Užsiimu valdymu. Visi daro prie

laidą, kad knygyne yra lengviausia 
apskaičiuoti, kiek jiems reikės knygų. 
Bet mokslas sako: agregacijos taške 
lengviausia prognozuoti. O agrega
cijos taškas niekada negali būti vie
nas knygynas. Kada jungiu trisdešimt 
knygynų, į kuriuos tiekiu, tai mano 
agregacijos taškas prognozei yra pats 
tiksliausias.

Aš vienintelis Lietuvoje knygas ga
minu po šimtą arba po penkiasdešimt 
vienetų. Visi kiti galvoja, kad tai be
protiškai brangu. Tačiau neturiu san
dėlio, sandėlininkų, nėra transporto 
išlaidų į sandėlį ir atgal. Ir jeigu su
skaičiuotume - esu efektyvesnis. Dir
bu pagal vadinamąjį traukimo prin
cipą. Rinka traukia, o aš gaminu tiek, 
kiek jai reikia. Dauguma dirba pagal 
stūmimo principą - prigamina knygų 
ir stumia. Bet kur tu gali pristumti? 
Tik iki lentynų. O skaitytojo priversti 
nusipirkti negali.

Apie verslo konsultacijas
Skaičiau tokią knygą „Kaip tapti kon
sultantu“. Joje buvo tiktai vienas pus
lapis apie tai, kad turi būti kurios nors 
srities specialistas, o toliau aiškinama, 
kaip reikia kurti savo įvaizdį, derėtis, 
kaip uždirbti daugiau pinigų. Skaitant 
susidarė toks įspūdis: baigi universi
tetą - nežinai, ką daryti, tada tampi 
konsultantu. Kaip yra iš tiesų?

Geriausi pasaulyje konsultantai 
yra tie, kurie turėjo savo verslą, jį sė
kmingai tvarkė, pardavė ir pradėjo 
konsultuoti kitas įmones. Jie dažnai 
būna pensininkai, neturi ką veikti. 
Lietuvoje daug konsultantų, kurie to
kiais tapo jaunystėje. Juos išmokė, ką 
įmonėms reikia kalbėti. Tada visos 
konsultacijos yra orientuotos į kažko
kią siaurą sritį. Mano manymu, kon
sultantas turi visiškai išmanyti verslą.

Konsultantai bando stumti kaž
kokią metodiką ir sako: „Čia yra visų 
problemų sprendimas“. Tada visi grie
bia tą panacėją, pabando įdiegti. Ka
dangi panacėja skirta tik vienai vietai, 
ne sisteminė, ji iš karto sukelia neigia
mas pasekmes. Ateina nusivylimas, 
konferencijos irgi nedomina. Juk pra
nešėjas turi pasakyti visiems kažką 
tinkama. Dalyviai - nuo mažos iki di
delės įmonės, nuo buhalterio iki gene
ralinio direktoriaus. Kad pasakytum, 
kas jiems visiems tiktų, turi kalbėti 
globaliai. Jei kalbi globaliai, sako: „Aš 
nieko to negaliu atsinešti į savo vers- 
liuką, ko man į tas konferencijas eiti?“ 
Lygiai tas pats su vidiniais mokymais. 
Personalo skyrius bando reaguoti į 
poreikius. Tačiau kiekvienas vadovas 
mato juos skirtingus. Kada jie bando 
reaguoti į poreikius - vėl nieko neiš
eina. Problema ta, kad įmonės pačios 
nežino, kur slypi jų pagrindinė proble
ma. Visos mato simptomus. Daugelis 
konsultantų reaguoja į simptomus, ir 
daugelis vadovų į juos reaguoja. Labai

Apie knygų leidybą, 
konsultacijas ir verslo ateitį
mažai Lietuvoje konsultantų, turbūt 
ant dviejų rankų galima suskaičiuot, 
kurie suvokia, kaip iš simptomų nu
statyti pagrindinę problemą.

Kai kurie vadovai yra savo vers
lo įkaitai. Jie pavargo ir tikrai norėtų, 
kad ateitų konsultantai, kurie jiems 
padėtų. Tada jie sako: „Imkit mano 
verslą ir parodykit, ką sugebat“. Tačiau 
konsultantas niekad negali valdyti už 
vadovą. Vis dėlto priimti sprendimus 
turi generalinis direktorius arba savi
ninkas.

Ar tiesa, kad konsultavimo versle 
dvidešimt procentų sudaro konsul
tanto žinios, o aštuoniasdešimt - jo 
įvaizdis?

Pasakyčiau, kad t konsultavimo 
versle dvidešimt procentų sudaro nau
jos žinios ir aštuoniasdešimt procen
tų, kaip vadovai sugeba įgyvendinti 
pokyčius. Žmogus įpratęs daryti taip, 
kaip jis dabar daro, ir jaučiasi saugus. 
Jis žino visas savo klaidas, žino, kaip 
didvyriškai jas ištaisys, ir tai, ką siūlo 
keisti konsultantai, vadinasi - daryti 
tą, ko iki šiol nedariau ir mano auto

ritetas gali stipriai sušlubuoti, galbūt 
man nepasiseks, o gal ir nepavyks. 
Priešintis pokyčiams - psichologinis 
fenomenas. Pagal patirtį žinoma - du 
trečdaliai pokyčių nepavyko. Nebu
vo iki galo apgalvoti, antra, bet kuris 
naujas pokytis turi savo naujas rizi
kas. Ir daugelis nežino, sako: „Daryk 
taip, bus geriau“. Nemąstoma, kad bet 
kuris pokytis susijęs su rizika.

Beje, galime palyginti lietuvius su 
azijiečiais. Kinijoje, Taivane, taip pat 
skaičiau paskaitas, vadovavau semi
narams. Kuo skiriasi azijiečiai nuo lie
tuvio? Kada baigiame seminarą Lietu
voje, klausiame, kas tiko. Dažniausiai 
pasakoma, kas nepatiko. Ir galų gale, 
kad turbūt bus daug kliūčių, todėl to 
daryti nereikia.

Kai azijiečių klausi, kaip jiems pa
tiko seminaras, jie iš karto nesako, kas 
jiems patiko, kas ne. Atsako, kad iš se
minaro paėmiau tą ar aną ir nuo ryt
dienos pabandysiu įdiegti. Ir jų klau
simai yra tokie: jeigu tu taip sakei ir aš 
taip darysiu, tai man atrodo, kad bus 
vienokia ar kitokia pasekmė ir kaip ją 

tvarkyti? Pozityvumas yra kultūros 
dalis.

Tai gal lietuviškam verslui reikia to
kio pozityvumo ir tuomet būtų tam 
tikras proveržis?

Būtinai. Azijiečiai kartoja: „Tu gali 
kartu su mumis“. Ir visi jų palinkėji
mai tokie - laimės tau, sėkmės, geros 
nuotaikos, idėjų ir minčių įgyvendini
mo nuo rytdienos. Pas juos tokie ilgi, 
bet labai gražūs pasveikinimai. Laiš
kus taip baigia. Fantastiška skaityti.

Tai gal reikia importuoti azijiečių į 
Lietuvą?

Iš tiesų, pas mus dirba nemažai 
kinų. Tačiau ir kinai skirtingi. Didžio
joje Kinijoje arba okupuotoje Kinijoje, 
kaip jie vadina pagal Taivaną, žmonės 
šnerkščia ant grindų, prie stalo, valgo, 

; negražiai atrodo. Kinai Malaizijoje - 
inteligentiškumo viršūnė. Kad pama
tytum, kaip jie su pagaliukais valgo, 
kokios manieros prie stalo! Tada su
pratau, kad Kinijoje buvo sunaikinta 
inteligencija. Vyrauja kaimiškoji arba 
proletarinė kultūra. Štai važiuoji trau
kiniu - kinas šalia tavęs viską mėto

ant staltiesės, šnerkščia, spjaudo sau 
po kojomis.

Įdomiausia buvo susitikime su 
miesto, kuris mūsų masteliais atitiktų 
Šilutę, meru. Jame gyvena kokie trys 
milijonai gyventojų. Meras sėdėjo ša
lia manęs ir, kadangi mes buvom jų 
svečiai, savo rankomis maistą mums į 
lėkštę mėtė, šnerkštė, prie stalo spjau
dėsi.

Ar reklama dar veikia?

Grįžkime prie verslo temos - ar nenu
siviliama reklama, nes reklamos kū
rėjai, susidaro įspūdis, galvoja, kaip 
sukuti meno kūrinį ir laimėti pirmą 
vietą kokiame nors konkurse, o ne 
apie tai, kaip sukurti tokią reklamą, 
kuri skatintų pardavimus.

Išleidau knygą „Purpurinė karvė“, 
kurioje aprašoma, kaip po karinio- 
pramoninio komplekso atsiranda pra- 
moninis-reklaminis arba televizinis- 
pramoninis kompleksas. Anksčiau 
pateikdavai reklamą, kur kokia prekė 
yra, ir žmonės prie jos verždavosi, nes 

visko trūko. Staiga viskas pasaulyje 
pasikeitė - prekių yra visur. Todėl da
bar reklama trikdo. Jokios naujos in
formacijos ji neduoda. O ko mes visi 
šiais laikais neturime - tai laiko. Tad 
reklamos net nenorime žiūrėti. Ką 
daryti? Kaip šiais laikais paskleisti ži
nią apie savo produktą, prekę? Masi
nė reklama, kaip ir masinė produkci
ja, nebeveikia. Ji nebeįdomi. Žmonės 
individualizuojasi, kiekvienas nori 
atrodyti skirtingai. Iš čia - pažangiau
sios įmonės, tokios, kaip „Žara“. Vie
nintelė jų reklama yra vitrinų apipavi
dalinimas.

O kur yra paslaptis?
Darbo principuose. Jie daro taip, 

kaip aš darau. Jie valdo lentynas. Len
tynose yra tas produktas, kurį žmonės 
perka. Stebima, kokius drabužius per
ka, o kokių - ne. Jeigu juda - papildo, 
jeigu ne - perkelia į tą parduotuvę, 
kurioje juda. Dar vienas paradok
sas - jeigu šitoje parduotuvėje neper
ka, kitoje tikrai pirks. Vienoje parduo
tuvėje - per daug, kitoje - deficitas. 
Klausimas, kaip tą suvaldyti.

Prognozuojate žiniasklaidai liūdną 
ateitį?

Pažiūrėkime, kas darosi su žinias- 
klaida - didieji prekybos tinklai Eu
ropoje ar Amerikoje pradeda dalinti 
nemokamus dienraščius. Nemokami 
dienraščiai su jų reklama. Tebūnie 
ir nuostolingas, bet jeigu tinklai leis 
tokį dienraštį, jiems jis nebus nuos
tolingas. Be to, tinklai moka priverst 
tiekėjus duoti reklamai pinigus. O, 
tarkime, „15 min.“ negali priversti 
tiekėjų duoti pinigų reklamai. Štai ir 
skirtumas.

Šių dienų verslas yra tinklai bendrąja 
prasme?

Tinklai ir tarpusavyje - žiauri 
kova. „Vallmart“, pasaulinė kompani
ja, dirba visai kitu principu negu visi 
kiti tinklai. Jie valdo lentynas. Infor
macija dalijasi su visais gamintojais, 
kurie turi gaminti pagal vartojimą, 
o ne pagal prognozę. Mūsų tinklai 
daro tą pačią prielaidą, kad kol kas 
parduotuvė geriau negu agregacijos 
taškas nuspėja, kiek gaminti. Ir tada 
jie perka pagal prognozę. Jeigu perka 
pagal prognozę, kažko per daug, kaž
ko - per mažai. Ko per daug nupirkta, 
bandoma grąžinti atgal gamintojui. 
Tačiau kaip jam grąžinsi, jei jis - kaž
kur Kinijoje?

Lietuviški arba europietiški tin
klai bando mėgdžioti „Vallmartą“, bet 
jo principus taiko izoliuotai ir daro 
šiurkščių klaidų. Jei „užmuši“ vietinius 
gamintojus, tai prarasi lankstumą.

Pabandyk „užlaužti“ savo vietinį 
gamintoją - jis bankrutuos ir neteks 
savo lankstumo. Todėl ir kalbame, 
kaip įgyvendinti „aš laimiu - tu laimi“ 
santykius. Kas yra žydų verslo pagrin
das? Niekada nedirbk vienas; visada 
sukurk sprendimus „aš laimiu - par
tneris laimi“; trečias - dirbk pasitikė
jimo pagrindu. Trys principai. Trys 
baziniai banginiai, ant kurių viskas 
stovi.

Dėkoju už pokalbį.
Kalbino Virginijus Savukynas
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Antra, jis labai mobilėja. Kelionėse pra
leidžiame daug daugiau laiko, ir mūsų 
kiekvienos dienos dienotvarkė neatro
do įprastai, nes vis kažkas įvyksta. Dėl 
to žiniasklaida tampa ir taps nebe to
kia, kokia ji yra dabar. Dabar visi žino
me, kad tam tikrą valandą per televi
ziją rodomos žinios, tam tikrą valandą 
jos pranešamos per radiją, o tam tikru 
laiku iš ryto aš galiu nusipirkti laikraš
tį. Bet, pavyzdžiui, dalis žmonių gali iš
girsti komentarą per televiziją, radiją ar 
pasiskaityti paskutinę naujieną tik pusę 
dvylikos vakare. Dėl to, manau, labai 
stipriai keisis vadinamasis žiniasklai- 
dos kanalizavimas arba distribucija. 
Internetas ir elektroninės žiniasklaidos 
kanalai turės daug didesnę įtaką negu 
televizija. Internetas bus labai svarbus 
kanalas pasiekti žinią, ir dėl to žinias
klaidos modeliai keisis. Kaip keisis, aš 
nelabai norėčiau nusifilosofuoti, nes 
manau, kad yra žmonių, geriau tai iš
manančių tai už mane. Bet pagrindinė 
tendencija yra tokia. Žiniasklaidos var
totojai tampa mobilesni, jų gyvenimo 
tempas stipriai kinta, nėra nusistovėju
sios dienotvarkės.

Lietuvos įvaizdžio problemos

Norėčiau paliesti dar vieną - Lietu
vos įvaizdžio - temą. Pats daug ke
liauji, daug dirbi ne tik Švedijoje, bet 
ir Ukrainoje, kitose šalyse. Lietuvoje 
labai daug kalbama apie įvaizdį, bet 
mažai daroma. Sutinki su tuo?

Visiškai.

Kodėl taip yra? Ir ką būtą galima pa
daryti?

Nežinau, kodėl. Bet padaryti būtų 
galima labai daug. Pirma, kas yra Lietu
vos įvaizdis? Visiškai neseniai Lietuvo
je buvo užsakyta studija apie Lietuvos 
įvaizdį užsienyje, ir man teko ją varty
ti. Dažniausiai mus mato taip, kaip mes 
norime save parodyti. Lietuvos maty
mas kaip lygumų, kalnų, gintaro, alaus 
ir ūkininkų valstybės, sutikime, nėra

Kodėl etika naudinga verslui?
labai modernus. Vienas dalykas yra tai, 
kaip Lietuva yra matoma. Antra, tam 
tikri procesai, vykstantys politiniame 
gyvenime, deja, neprideda daug pliusų 
Lietuvai. Pradedant nuo prezidentinio 
skandalo ir baigiant paskutiniu jėgos 
struktūrų ir slaptųjų tarnybų skandalu. 
Mano manymu, pastarasis yra pati di
džiausia klaida politiniame Lietuvos gy
venime, padaryta per paskutinius tre
jus metus. Pagrindinė slaptųjų tarnybų 
sėkmingos veiklos prielaida yra veiklos 
slaptumas, o tuo metu slaptųjų tarny
bų darbas buvo diskutuojamas viešai. 
Savaime suprantama, visiems knieti tai 
sužinoti. Tačiau politikai turėtų būti pa
kankamai brandūs neatskleisti to, kas 
privalo likti slapta.

Bet juk Amerikoje irgi vyksta klausy
mai Kongrese, sudaromos komisijos, 
tiriančios CŽV veiklą. t

Tai yra puiku, tačiau operatyvinė 
informacija arba informacija, kuri gali 
būti svarbi nacionaliniam saugumui, 
neturėtų būti viešinama, apie ją iš viso 
neturėtų būti viešai kalbama. Kalbama 
apie valstybės teritorinį saugumą, kuris 
yra kiekvienos valstybės esminis daly
kas. O pažiūrėkime, kas įvyko Baltijos 
valstybėse per paskutinį pusmetį. Man 
labai keista, kad Jungtinės Amerikos 
Valstijos pralaimi mūšį po mūšio. Ka
ras Irake labai stipriai įtraukė Jungtines 
Valstijas, privertė jas susikoncentruoti 
ties viena valstybe, kai kitose erdvėse 
ėmė vykti daug keistų dalykų. Pažiūrė
kime, kas įvyksta Ukrainoje: pirmiau
siai, Oranžinės revoliucijos laidotuvės. 
Antra, VSD skandalas Lietuvoje. Tre
čia, visiškai neseni įvykiai Estijoje, ki- 
bernetinis karas su ja. Latvijoje dabar 
vyksta keisti dalykai su energetine po
litika. Visuose šiuose procesuose maty
ti labai aiškus paternalizmas bei aiškios 
jungtys. Nenorėčiau daryti jokių išva
dų, juolab giliau politikuoti arba kal
bėti apie tai, bet žiūrint iš šalies matyti 
tam tikri Rusijos veiklos dėsningumai.

Dar apie verslą, - kaip Skandinavijos 
investuotojai į visa tai žiūri?

Taip, tai svarbu. Yra investuotojų, 
kurie vertina. Smulkūs investuotojai 
žiūri labai paprastai. Yra Europos Sąjun
ga, NATO, vadinasi, viskas gerai. Stam
besnis investuotojas, kai kalbama apie 
šiek tiek didesnius pinigus, žiūri gero
kai giliau. Pagrindinės prielaidos - Eu
ropos Sąjunga, NATO. Toliau žiūrima į 
vidaus politiką arba į tai, kas vadinama 
valstybės pažeidžiamumu. Galiu pami
nėti vieną nevykusios investicijos pa
vyzdį per paskutiniuosius metus. Buvo 
viena Švedijos bendrovė, kuri norėjo 
statyti Lietuvoje didžiulį celiuliozės per
dirbimo fabriką. Didžiulė investicija, 
daugybė darbo vietų. Bet, deja, pasku
tinių metų įvykiai, nestabilumas vidaus 
politikoje ir neaiškus flirtas ar karas su 
Rusija bei masė kitų dalykų labai aiškiai 
sudėjo taškus ant „i“, ir ši bendrovė atsi
sakė investuoti.

4

Bet gal konkurentai paprasčiausiai 
nenorėjo, kad ši bendrovė ateitą į 
Lietuvą?

Realių šios bendrovės masto kon
kurentų Lietuvoje nėra. Niekas negali 
sutrukdyti - tik tai tam tikri veiksmai. 
Sutikime, kad ne viską konkurentai gali 
padaryt, ar ne? Deja, valstybės politika 
ir tam tikri jos žingsniai irgi lemia in
vestuotojų apsisprendimą.

O ką Lietuva gali padaryti gerindama 
savo įvaizdį pasaulyje ir būtent tarp 
verslo žmonią?

Visų pirma, manau, kad Lietuva 
turėtų sukurti dinamiškos valstybės 
įvaizdį, nes iš tikrųjų dinamizmas yra 
labai stiprus. Antra, Lietuva privalo 
padaryti vieną dalyką, tai yra, sukurti 
vienodas sąlygas tiek užsienio, tiek vi
daus investuotojams. Ir ne deklaraty
viai, o de facto.

O dabar šito nėra?
Pavyzdžiui, pasižiūrėkime į pasku

tinius konkursus - į naujųjų naftos 
plotų konkursą, kuriame dalyvauja 
viena užsienio ir dvi Lietuvos bendro
vės. Jeigu pasklaidysime pasiūlymus, 
pamatysime, kad sumos, kurias Lietu
vos bendrovės teigia investuosiančios į 
projektą, yra absurdiškai didelės. Tiek 
neinvestuojama net į žvalgymo pro
jektus Šiaurės jūroje, kur tikimybė rasti 
naftos yra gerokai didesnė. Vadinasi, 
bus tam tikra neskaidrumo dalis, kai 
bus investuota labai mažai, nafta bus 
surasta arba ne, o visa kita taip ir nebus 
sumokėta. Deja, tokių situacijų yra, ir 
jų gana daug. Mes galime kalbėti apie 
tai, kad viskas ant popieriaus yra gra
žu, niekur negali prisikabinti, viskas 
padaryta pagal teisės aktus. Bet žmo
gus, kaip ir visuomenė, yra mąstantis 
ir protingas. Ypač verslininkai, kurie 
puikiai žino, kaip tokie konkursai vyk
domi, kaip išrenkamas nugalėtojas ne
pažeidžiant konkurso sąlygų. Tai yra 
visiems labai seniai žinoma ir aišku. To
kie pat procesai yra vykę Norvegijoje, 
tokie pat - Saudo Arabijoje. Todėl ne
reikia ieškoti kvailesnio už save. Jei vie
ną ar antrą kartą taip padaroma, po to 
gali kalbėti kiek tik nori - investuotojas 
pas tave nebeateis. Aišku, atsakymas 
būtų toks: „Mums nereikia investuoto
jo, - mūsų pačių pinigų užteks“. Taip, 
pinigų užteks tol, kol nekilnojamojo 
turto rinkos kainos šitaip kils. Bet ko
kiu atveju pinigų šioje rinkoje yra tam 
tikras jų kiekis. Po kažkurio laiko tas 
kiekis nustos augti. Norint, kad valsty
bė ar bendrovė augtų, reiks injekcijos iš 
šalies. Ką tada darysime? Čia valstybė 
turėtų labai aiškiai balansuoti tarp įsi
pareigojimų nacionaliniams investuo
tojams ir valstybės įvaizdžio užsienyje, 
nes pasitikėti vien vidiniu vartojimu 
ir vidinėmis investicijomis negalima. 
Manau, bet kuriam investuotojui pa
siūlius investuoti kažkur kitur, kur jis 
turės daug didesnę maržą, visi kiti irgi 
pakels sparnus iš čia ir susidės pinigus. 
Tai, kad dabar gerai, nereiškia, kad bus 
gerai ir po 2013 metų.

Ačiū už pokalbį.
Kalbėjosi Virginijus Savukynas

Pasikeis knygos forma, bet turinys liks tas pats
Atkelta iš 8 p.
kad ne visi knygynai sąžiningai elgiasi. Kartais pa
sitaiko, kad jie deklaruoja mažiau knygų, negu iš ti
krųjų pardavė. Kartais nuvažiavęs į knygyną atlieki 
patikrinimą ir matai, kad jis turi paslėpęs ir nesu
mokėjęs tau apie penkiasdešimt tūkstančių litų.

Bet gali būti taip, kad jeigu knyga populiari, ji iš
perkama, ir jos vieta lentynoje lieka tuščia.

Taip atsitinka. Mes nuvežame, pavyzdžiui, pen
kias knygas, o knygynas parašo, kad pardavė dvi ir 
vėl užsako penkias. Akivaizdu, kad kažkas čia ne 
taip. Todėl didžiausia problema yra mokumo arba 
atsiskaitymo problema, nes mes negalime sekti, 
kontroliuoti, matyti. Aš jau anksčiau siūliau didme
nininkams arba leidėjų asociacijai įkurti centrą, į 
kurį suplauktų visa informacija iš kiekvieno knygy
no kasos aparato. Parduodama knyga ir informacija 
automatiškai nueitų į šį centrą. Pagerėtų ne tik at
siskaitymas, bet ir rinka matytų statistiką. Šiandien 
mes šito neturime ir nematome, kiek ir kokių knygų 
yra iš tikrųjų parduodama. Ne visos leidyklos infor
muoja. Viena pasako: „Mes - labai didelė leidykla“. 
Bet ne ta leidykla yra didelė, kuri išleidžia labai daug 
knygų. Tai leidykla, kuri daug parduoda.

„Alma littera“ turbūt yra vienas pavyzdys. Jie daug 
leidžia, bet sąrašą viršūnėse ją knygą nematau.

Jų knygų masė iš tiesų yra didelė. Praeitais me
tais jie išleido apie aštuonis - devynis šimtus pavadi
nimų, įskaitant ir vadovėlius. Reikia pripažinti, kad 
„Alma littera“ yra daugiausiai išleidžianti leidykla.

Seime buvo diskutuojama, kad Lietuvai reikia skai
tymo metą. Ar tikrai jie ką nors pakeistą rinkoje?

Manau, svarbiausias dalykas šiais laikais yra 
mūsų jaunosios kartos skaitomumas. Nes dabar jie 
visi metasi į internetines erdves, žaidimus, SMS, 
Skype programą. Galbūt tokie metai ir užkabin
tų jaunąją kartą, ji susidomėtų knygomis, pradėtų 
skaityti, atrastų knygą kaip alternatyvą kompiute
riui ar kažkokiems kitiems dalykams. Mano many
mu, svarbiausias dalykas - per tuos skaitymo me
tus daugiausiai dėmesio skirti jaunajai kartai.

Ar jūs nebijote, kad naujosios technologijos tiesiog 
paims ir išstums knygas? Nes užaugs karta, kuriai 
nereikės knygą. Antras dalykas: galbūt knyga tie
siog pasikeis, ji bus elektroninio pavidalo. Jei tau 
reikia knygos - eini į kažkokią elektroninę svetainę 
ir parsisiunti ją į savo kompiuterį. Ir sumoki gero
kai pigiau nei už popierinę knygą.

Tokia perspektyva egzistuoja. Tačiau pažvelki
me į tuos pasaulio kraštus, kuriuose technologijos 
iš tiesų yra pasiekusios aukštą lygį, pavyzdžiui, Ja
poniją. Teko keliauti ir matyti. Nepastebėjau, kad 
knygos dingtų iš lentynų. Žmonės važiuoja metro, 
eina gatvėmis, o jų rankose knygos. Kad ir kaip 
būtų keista, jas skaito.

Tai tik senoji karta, kuri užaugo su knygomis. 
Naujajai kartai, užaugusiai su kompiuteriu, ne
bus jokio psichologinio diskomforto skaityti ekra
ne, juolab, kad galbūt jie bus sulankstomi ir gana 
paslankūs.

Tai ateis, be abejo, ateis. Bet ir leidėjai keičiasi. 
Jie irgi kiti. Pradės leisti knygas elektroninėje erdvė
je. Pasikeis knygos forma, bet turinys liks tas pats.

Bet tada platintoją kaip ir nebereiks?
Teisingai, galbūt išnyks platintojų įmonės. O 

gal jos transformuosis į kitokio pobūdžio įmones, 
kurios užsiims elektroninių knygų prekyba. Viskas 
pakeis formą. Vieni išnyks, o tie, kurie greičiau su
voks tuos pakitimus, išliks.

Ačiū už pokalbį.
Kalbino Virginijus Savukynas

akiračiai
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Rezistencija, kolaboravimas ir konformizmas sovietmečiu
Atkelta iš 1 p.

„Terminija naujausiųjų laikų istori
joje“3. Eglė Wittig-Marcinkevičiūtė 
polemizavo su šiame seminare iš
sakytomis mintimis ir išprovokavo 
Valdemaro Klumbio repliką4. Paran
kios buvo į šių problemų svarstymus 
įsivėlusių (bet ne sąvokų analizės ly
gmenyje) istorikų Alvydo Nikžentai- 
čio5 ir Egidijaus Aleksandravičiaus6, 
literatūrologų Alfredo Gusčiaus7, 
Regimanto Tamošaičio bei rašytojo 
Vytauto Rubavičiaus nuomonės8. Du 
pastarieji svarstymai skirti LKP(b) 
narių bei lyderių pastarųjų metų raš
tijos srautui įvertinti. Kai kurie šios 
prokomunistinės literatūros tekstai 
taip pat buvo pravartus analizuojant 
kolaboravimo-rezistencijos santykio 
problematiką.

ak
ira

či
ai

Rezistencija (pasipriešinimas) 
Rezistencijos reiškinio apibrėžimai 
bei jos elementų išskyrimas nėra 
tokie problemiški kaip kolaboravi
mo ar konformizmo atveju. Visgi 
1944-1953 m. bei 1968-1988 m. re
zistencijos formos ir tikslai skyrėsi ir 
tai iškelia šių skirtingo meto bei jose 
besiskleidusių pasipriešinimo formų 
santykio ir specifikos problemas.

Stalinmečiu vienintelė efektinga 
pasipriešinimo forma buvo ginkluo
ta kova su okupantu, o šios kovos 
tikslas buvo nepriklausomybės atkū
rimas. Dėl intensyvių ir neprogno
zuojamų represijų bei represinio ap
arato veiklos efektingumo nebeliko 
galimybės prisiderinti prie režimo. 
Liko tik arba kolaboruoti arba trauk
tis į ginkluotę pogrindį, nes negin
kluotos pogrindžio grupės miestuose 
buvo greitai saugumo likviduojamos. 
Neliko ir terpės, kurioje galėjo tarp
ti neginkluotas pasipriešinimas, nes 
neliko opoziciškai nusiteikusios inte-
3 Genocidas ir rezistencija, 2001, nr. 1(9) - http://www. 
genocid.1t/Leidyba/9/genocida9.htm
4 E. Wittig-Marcinkevičiūtė, Koks skirtumas tarp Nijolės 
Sadūnaitės ir Antano Sniečkaus?: mintys nagrinėjant „ko
laboranto“ sąvoką // Kultūros barai, 2003, nr. 10, p. 21-27; 
V Klumbys, Dar kartą apie kolaboravimą (ir konformiz
mą), arba Koks gi skirtumas tarp Nijolės Sadūnaitės ir An
tano Sniečkaus // Kultūros barai, 2004, nr. 2, p. 21-24; E. 
Wittig-Marcinkevičiūtė, Tai koks gi skirtumas tarp kola
boranto ir konformisto? // Kultūros barai, 2004, nr. 4, p.2 
1-25; nr. 5, p. 20-24.
5 A. Nikžentaitis, Lietuvių prisitaikymo kronika H Atgimi
mas, 2005, vasario 25 - kovo 3 (nr. 8), p. 5,14.
6 E. Aleksandravičius, Lietuvių kolaboravimas: nacių ir so
vietų laikai // Metmenys, 2005, nr. 85, p. 42-76.
7 A. Gusčius, Konformizmas vakar ir šiandien // Metai, 
2006, nr. 11, p. 107-115.
8 Atmintis be atminties. Apie atsiminimų knygas kalbasi 
literatūrologai Virginijus Gasiliūnas, Jūratė Sprindytė, 
Regimantas Tamošaitis, rašytojas Vytautas Rubavičius H 
Metai, 2006, nr. 3, p. 96-111. 

ligentijos, o visas tarnautojų tinklas 
buvo pakeistas naujais žmonėmis9.

Tuo tarpu rezistencija po 1968 m. 
iš esmės nebuvo tiesiogiai orientuo
ta į nepriklausomybės atkūrimą. Tai 
buvo tolimas idealas, sietas su SSRS 
žlugimu, t.y. su įvykiais ne Lietuvoje, 
bet imperijos centre. Tik nedaugelis 
tikėjo tai pamatysią artimiausiais de
šimtmečiais10. Tarp jų buvo A. Štro
mas, kuris 1977 m. pabrėžė, jog re
zistentai nepriklausomybės atkūrimą 
laiko gana tolimu siekiu, o valdžiai 
priešinasi „dažniausiai neperženg
dami pačios valdžios vertybių siste
mos, stengdamiesi apginti ar žmonių 
pilietines teises, ar atskiras tautines 
institucijas“ n.

Būtina išskirti į K. Girnius rezis
tencijos sampratą, apimančią abu 
laikotarpius. Dėl jos konceptualumo 
vertąją pacituoti visą. Anot jo, „pasi
priešinimas gali reikštis:

a) priklausymu pogrindžio orga
nizacijai, kovojančiai su okupantu 
ginklu arba taikiomis priemonėmis, 
pvz. laikraščių ar atsišaukimų spaus
dinimu

b) atviru reikalavimu atkurti ša
lies nepriklausomybę. Žmogus nebu
vo rezistentas, jei jis reikalavo atkurti 
Lietuvos nepriklausomybę uždarame 
patikimų žmonių rate

c) protestais prieš esminius oku
pacinio režimo elementus bei pagrin
dinius žmogaus teisių pažeidimus

d) asmeniškai reiškiamu solidaru
mu patekusiems valdžios nemalonėn 
dėl a, b.c. Solidarumą valdžios perse
kiojamiems reikėjo reikšti asmeniš
kai, dalyvaujant jų teismuose, pasira
šant juos palaikančius pareiškimus, 
siekiant atkreipti pasaulio dėmesį į jų 
būklę. [...] Slapta ar iš toli reiškiama 
parama, esant galimybių tiesiogiai ją 
parodyti, nebėra solidarumas“.12

Egzistuoja vidinės arba pasyvios 
rezistencijos samprata. Ją lyg tai prak
tikavo tie inteligentai arba komparti
jos nariai, kurie savo viduje atmetė 
komunistinę santvarką ir sielos gel
mėse jai priešinosi. V. Tininis ją at
meta termino neapibrėžtumo13, o K. 
Girnius tokios sovietmečiu tik savam 
rate „bambėjusios“ inteligentijos pre
tenzijas vadintis rezistentais atmeta 
todėl, jog bambėdami jie neužsiėmė 
nei vienu iš rezistencijos veiksmų. 
Reti užtarimai nukentėjusiems kole
goms traktuotini kaip draugiškumas 
ir gailestingumas, o ne pasipriešini
mas. Galiausiai „doresnis, vertinges
nis gyvenimas dar nėra pasiprieši- 
nimas .
9 Gaškaitė N., Pasipriešinimo formos ir prisitaikymo ribos 
// Priklausomybės metų (1940-1990) lietuvių visuomenė: 
pasipriešinimas ir/ar prisitaikymas, V., 1996, p.155; Alek
sandravičius E., Op cit., p.69.
10 T. Venclova, Lietuvos ir pasaulio pilietis //A. Štromas, 
Laisvės horizontai, Vilnius, 2001, p. 19-20.
11 A. Štromas, Laisvės horizontai p. 248.
12 K. Girnius, Pasipriešinimas, prisitaikymas, kolaboravi
mas, p. 271.
13 V. Tininis, „Kolaboravimo“ sąvoka Lietuvos istorijos 
kontekste // Genocidas ir rezistencija, 2001, nr. 1(9) // 
http://www.genocid.1t/Leidyba/9/vytautas.htm
14 K. Girnius, Pasipriešinimas, prisitaikymas, kolaboravi
mas, p. 272.

Pasyviosios rezistencijos sam
prata persipina ar sutampa su tylio
sios rezistencijos samprata. Galima 
pasiremti kad ir Algirdo Brazausko 
atsiminimais15. Jis paskutinių dviejų 
sovietmečio dešimtmečių Lietuvos 
kompartiją paverčia sunkiai ir at
kakliai už Lietuvos interesus kovo
jančia opozicine jėga, stiprybės be- 
sisemiančia iš katalikiškų tradicijų. 
Nesvarbu ant kokio partinės hierar
chijos laiptelio bestovintys komu
nistai vaikus krikštydavo, tuokdavo- 
si slapta, vakarais uždangstę langus 
bažnytines šventes švęsdavo. Būtent 
todėl „atkūrus demokratiją buvusie
ji Lietuvos komunistų partijos na
riai atkūrė normalius santykius su 
Bažnyčia ir religija, vėl ėmė išpažin
ti tikėjimą visiškai neskausmingai, 
be jokių vidinio pasaulio laužymų 
ir dvasinių krizių“16. Logiška, jog to
kioje perspektyvoje „partija tebuvo 
priedas prie mūsų gyvenimo, - pri
verstinis priedas, su tuo reikėjo ir 
susitaikyti, ir stengtis toje sunkioje 
situacijoje išsaugoti Lietuvą“17. Dar 
daugiau - „Lietuvoje XX a. aštun
tajame - devintajame dešimtme
tyje komunistų partiją, manyčiau, 
iš esmės galima būtų pavadinti vi
suotine, tokia ramia, tylia rezisten
cija [kursyvas mano], bandant kuo 
daugiau toje situacijoje nuveikti 
Lietuvai“18.

Mėginimų įdiegti kompartijos 
kaip tyliosios rezistencijos bastio
no vaizdinį yra ir daugiau. Tereikia 
peržvelgti kad ir apologetinį atsi
minimų rinkinį, susijusį su Antano 
Sniečkaus šimto metų gimimo mi
nėjimu19, Vytauto Astrausko20 bei 
Liongino Šepečio21 atsiminimus. 
Tokių atsiminimų autoriai, anot Re
migijaus Tamošaičio, „visu įmano
mu apsukrumu kratėsi kolaboranto 
etiketės ir suteikė sau tragiškų kul
tūros ir istorijos herojų reikšmę“22. 
Nomenklatūrininkų reabilitacinės 
pastangos susilaukia paramos ir iš 
iki šiol komunistuojančių istorikų 
pusės. Pvz. Konstantinas Navickas 
„istoriniame“ veikale apie lietuvių 
tautos, vadovaujamos LKP, savigy
nos patirtį sovietmečiu23 mėgina 
įrodyti, jog iki 1940 m. LKP buvo 
nacionalinį patriotizmą internaci
onalinėje dvasioje išpažįstanti par
tija24, o po 1944 m. siekusi taikiu 
būdu nutraukti partizaninę kovą25.

15 A. Brazauskas, Apsisprendimas, 1988-1991, Vilnius, 
2004
16Ten pat, p. 34-35.
17 Ten pat, p. 31.
18 Ten pat, p. 33.
19 Sniečkaus fenomenas. Prisiminimai ir pamąstymai, Vil
nius, 2003. Verta šiuos atsiminimus palyginti su šio vei
kėjo aštuoniasdešimtmečio proga 1982 m. pasirodžiusiais 
Atsiminimais apie Antaną Sniečkų. Abiejuose netrūksta 
identiškos retorikos klišių.
20 V. Astrauskas, Įrėminti laike: prisiminimai ir pamąsty
mai, Vilnius, 2006.
21 L. Šepetys, Neprarastoji karta. Siluetai ir spalvos, Vil
nius, 2005.
22 Atmintis be atminties, p. 106.
23 K. Navickas, Lietuvių tautos savigynos patirtis. Lietuvos 
nepriklausomybės praradimo ir atgavimo istoriografinė 
apžvalga (1938-1993), Vilnius, 2003.
24 Ten pat, p. 76.
25 Ten pat, p. 164.

Kolaboravimas 
(bendradarbiavimas)
Rezistencijos (pasipriešinimo) an
tipodu įprastai laikomas kolabora
vimas. Šio negatyvių reikšmių pri
pildyto termino vartosena yra ypač 
išskydusi ir nekonkreti. Nors kartais 
pasigirsta „pagiriamieji žodžiai“ ko
laboravimui. Vos tik atkūrus nepri
klausomybę Albertas Zalatorius rašė, 
jog „Lietuva intuityviai buvo pasirin
kusi vienintelį išlikimą garantuojantį 
kelią - laikinai pavirsti lanksčių viks
vų ir pilkų smilgų lauku, savo šakni
mis apglėbusių ir saugančių ąžuolo 
giles“26. Egidijus Aleksandravičius 
kolaboravime (kurį beje tapatina su 
konformizmu ir oportunizmu) įžvel
gia lietuvių tautos išlikimo garanti
ją - „lietuviai - tipiška kolaborantų 
tauta, išvystyto kolektyvinio prisitai
kymo jausmo dėka sugebėjusi išlikti 
ir gal būt net sumažinti okupacinių 
bei totalitarinių režimų nešamą blo
gį“27. Jam pritaria kitas istorikas - 
„gerai prisitaikiusi prie sistemos 
lietuvių visuomenė išlaikė lietuviš
ką tapatumą. Lietuvoje, kitaip negu 
Baltarusijoje ar Ukrainoje, taip ir ne
susiklostė gausesnės žmonių grupės, 
vadinančios save tarybinių žmonių 
ar liaudies vardu“28.

Rašiusius apie kolaboravimą gali
ma suskirstyti į dvi grupes - a) tuos, 
kurie kolaboravimu vadina konfor
mizmą, prisitaikymą, prisiderinimą 
bei bendradarbiavimą su okupacine 
valdžia ir b) tuos, kurie siaurina ko
laboravimo sąvokos reikšmę iki mo
raliai smerktino ir teisiškai baustino 
bendradarbiavimo su okupacine val
džia. Pastarieji nuo kolaboravimo at
skiria didelę viešo gyvenimo erdvę ir 
ją įvardija kaip konformizmą, opor
tunizmą, konservacionizmą, prisitai
kymą ar prisiderinimą.

Vartojant kolaboravimo sąvoką 
plačiąja prasme, susiduriama su eile 
problemų. Pirmiausia kolaboravimas 
kartais suvokiamas „kaip buvimas 
okupacinės valdžios įsteigtame ar 
kontroliuojamame kasdieninio gy
venimo tinkle“29. Tai išreiškia tokie 
posakiai kaip „mes visi buvome ko
laborantai“ ar „kolaboravo visa Lie
tuva“. Manoma, jog moraline prasme 
„nesusitepti“ sovietmečiu buvo neį
manoma. Ši interpretacija klaidinga 
todėl, kad nebando diferencijuoti nei 
susilietimo su valdžios kontroliuo
jamomis sferomis būdo, nei pačių 
kontrolės sferų. Be to, ji eliminuoja 
laisvo apsisprendimą, kuris yra la
bai svarbus (ar net būtinas) kolabo
ravimo elementas. Pagal ją logiškai 
išeitų, jog N. Sadūnaitė ar A. Terlec
kas buvo kolaborantai, nes jie neiš
vengiamai „prisiliesdavo“ prie sis
temos - mokėjo mokesčius, lankėsi

Nukelta į 13 p.
26 A. Zalatorius, Literatūra ir laisvė. Kritika. Esė. Pokalbiai, 
Vilnius, 1999, p. 64.
27 E. Aleksandravičius, Lietuvių kolaboravimas, p. 57.
28 A. Nikžentaitis, Lietuvių prisitaikymo kronika, p. 14. 
29E. Wittig-Marcinkevičiūtė, Koks skirtumas..., p. 23.
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Atkelta iš 12 p.
ambulatorijose ir pan. V. Klumbys 
pasiūlė buvimą šiame visaapiman
čiame tinkle vadinti socialiniu kon
formizmu arba tiesiog socialiniu gy
venimu30.

Kita vertus, teiginį, jog kolabora
vimas buvo apėmęs visą visuomenę, 
galima apversti ir teigti, jog visi vie
nodai nekalti, nes visi buvo totalita
rinės santvarkos aukos. Tokią nuo
monę mėgino pagrįsti ar iki loginės 
ribos privesti Algis Kasperavičius. 
Anot jo po režimo sušvelnėjimo apie 
1956 m. kolaborantai liko tik represi
nėse struktūrose, o absoliuti daugu
ma visuomenės prisitaikė ir „vargu 
ar partinius veikėjus, netgi Centro 
komiteto, galima kaltinti kolabora
vimu“31. Visose gyvenimo srityse ne
beliko kito pasirinkimo, kaip tik ko
laboruoti. Kitaip tariant, laisvai valiai 
nebeliko erdvės reikštis.

Eglė Wittig-Marcinkevičiūtė opo
nuodama A. Kasperavičiui kryptelė
jo į kitą supaprastinimą. Anot jos 
Lietuvos gyventojai iš tikrųjų neturė
jo kito pasirinkimo, kaip tik gyventi 
jiems primestoje sistemoje, bet lais
va valia net stipriausio teroro metais 
reikštis galėjo ir būta visokių kitokių 
netalkininkavimo nesipriešinant for
mų. Stalinmečiu inteligentai galėjo, 
nors ir rizikuodami, tiesiog tyliai 
sėdėti. Tokio pasirinkimo galimybė 
gal ir yra „nepalyginamai padores
nė už talkininkavimą okupantams ir 
mažiau rizikinga nei ginkluotas pa
sipriešinimas“32, bet penktajame de
šimtmetyje sunkiai beįtikėtina. Juk 
tuometinis režimas inteligentijos ty
lėjimą traktavo kaip rezistenciją.

A. Kasperavičius apskritai ne
vartojo konformizmo termino, o 
Eglė Wittig-Marcinkevičiūtė apsi
draudė, jog jo nevartoja sąmoningai, 
nes mano, jog konformizmo inter
pretacijas (pvz. jos pačios pasiūly
tą netalkininkavimą arba taikymąsi 
nesipriešinant) „pirmiausia reikėtų 
nuodugniai išnagrinėti, konkretizuo
ti ir problematizuoti“33. Kita vertus, 
su jai būdingu nuoseklumu atveria
ma erdvė ir net būtinybė kolaboravi
mo sąvokos kontekste išskirti vietos 
prisitaikymo erdvei: „bet koks ben
dradarbiavimas yra taikymasis, nors 
ne kiekvienas taikymasis yra bendra
darbiavimas, kas implikuotų, jog kie
kvienas kolaborantas yra konformis
tas, nors ne kiekvienas konformistas 
yra kolaborantas. [...] Ne kiekvienas, 
kuris taikosi, automatiškai ir bendra
darbiauja“34.

Vieni iš pirmųjų, kurie kolabora
vimo erdvėje išskyrė vietos prisitai
kymui buvo Aleksandras Štromas ir 
Tomas Venclova. A. Štromas kraš
tutinį bendradarbiavimą su valdžia 
įvardijo kaip pilnutinį konformizmą, 
tuo tarpu T. Venclova - cinišku prisi-
30 V. Klumbys, Dar kartą apie kolaboravimą, p. 24
31 A. Kasperavičius, Kolaboravimas: chronologinės ribos 
H Genocidas ir rezistencija, 2001, nr.l(9) H http://www. 
genocid.lt/Leidyba/9/algis.htm
32 E. Wittig-Marcinkevičiūtė, Tai koks gi skirtumas... p. 
25.
33 Ten pat, p. 23.
34 Ten pat. 

taikėliškumu. Pastarasis nevengė aš
tresnių apibrėžimų ir tokius kolabo
rantus vadino žiurkėmis. A. Štromas 
ir T. Venclova sutarė, jog tokie žmo
nės netiki nei tarybine santvarka, nei 
komunizmo idėjomis. Netikėjimo ir 
nusivylimo kompensacija įgauna ke
letą formų. Viena jų yra dažnas gir
tavimas, kuris neretai pereina į alko
holizmą ir degradavimą. Šalia to T. 
Venclova išskyrė tris savybes: „tokia
me žmoguje nelieka nieko, išskyrus 
godumą, išskyrus norą būti visuome
nės gyvenimo „figūra“, ir, žinoma, iš
skyrus baimę [kursyvas mano] ,“35 Be 
to, žiurkės prisitaikiusios gyventi tik 
sovietinėje erdvėje, jos nebėgtų į Va
karus, net jei ir pasitaikys galimybė.

Anot Venclovos toks žmogus „iš 
esmės neturįs politinės sąmonės, ne
mąstąs apie tautos reikalus, neturįs 
tautos ateities vizijos“36. Tuo metu 
Štromas nori tikėti, jog kažkokie po
litinės sąmonės rudimentai net ir pil
nutinio konformizmo atveju yra išli
kę. Nors „krašto interesai šiuo atveju 
nesiderina su jo asmeniniais intere
sais, nes asmeniškai kolaborantui ne
priklausomybės atkūrimas reikštų, 
kad jis ne tik netektų visų savo val
dinių privilegijų, bet dar turėtų at
sakyti ir už savo nusikaltimus lietu
vių tautai“37. T. Venclova pranašiškai 
pramatė, jog kažkada tolimoje atei
tyje atkūrus nepriklausomybę „tary
binius valdininkus [...] reikės panau
doti, nes stigs administratorių. Net ir 
žiurkes teks panaudoti. Beje, žiurkės 
bėgs pirmos iškėlusios trispalvę, nors 
ir baisiai išsigandusios“38.

Štromas ir Venclova sutarė, jog 
kolaborantai į rezistentus ir šiaip pa
triotus žiūri kaip į asmeninius prie
šus, ir jų neapkenčia už tai, kad šie 
kėsinasi į nomenklatūros gerovės 
pamatus. A. Štromas dar pabrėžė, 
jog kolaborantai „vyresniojo brolio“ 
nekenčia daugiau negu kas kitas, nes 
jiems pirmiausia ir tenka su juo ben
drauti, patirti jo spaudimą, jo kon
trolę, jo valdžią“39.

Svarbus skirtumas yra tas, jog 
Štromas manė, kad pilnutinių kon
formistų LKP gretose yra mažuma40, 
tuo tarpu T. Venclova kalbėjo apie 
absoliučią daugumą - „elitas dažnai 
yra ciniškas, demoralizuotas, susirū
pinęs tik savo gerove“41. Be to, „lietu
vis valdininkas laikui bėgant blogėja: 
darosi ciniškesnis, didesnis alkoholi
kas ir didesnis savo tautos priešas“42.

Jau nepriklausomybės metais 
pasirodę tekstai atspindėjo kiek ki
tokį refleksijos lygmenį. Kęstučiui 
Girniui kolaboravimas pirmiausia 
„okupuotos šalies piliečio ryšys su 
okupacine valdžia, pasireiškęs talki
ninkavimu ją įtvirtinant, susidoro
jant su jos oponentais ar bent juos 
neutralizuojant“43. Talkininkavimas
35 T. Venclova, Vilties formos, p. 234.
36 A. Štromas, Laisvės horizontai p. 257.
37 Ten pat, p. 235.
38 T. Venclova, Vilties formos, p. 239.
39 A. Štromas, Laisvės horizontai p. 243.
40 Ten pat, p. 246.
41 Ten pat, p. 257.
42 T. Venclova, Vilties formos, p. 239.
43 K. Girnius, Pasipriešinimas, prisitaikymas, kolaboravi
mas, p. 269.

gali pasireikšti atsakingą pareigų ėji
mu okupanto valdžios ir organizacijų 
(pvz. Rašytojų sąjunga) struktūrose. 
Visgi nelygu laikotarpis - 1946 m. ta
rybiniai lietuvių rašytojai buvo akty
vūs kolaborantai, tuo tarpu 1970 m. 
Rašytojų sąjungos pareigūnai - daž
niausiai tik nuoseklūs karjeristai44. 
Alvydas Nikžentaitis taip pat pa
brėžia talkininkavimo turinio kaitą: 
stalinmečiu kolaborantais laikytini 
šauktiniai į sovietinę kariuomenę ir 
spaliukai, savo buvimu šiose struk
tūrose prisidėję prie sovietinės san
tvarkos propagavimo ir įtvirtinimo. 
Kolūkiečiai taip pat prisidėję prie 
ekonominio sovietų valdžios įtvirti
nimo. Tuo metu po Stalino mirties 
šios kategorijos jau nelaikytinos ko
laborantais45. Tokia samprata priartė
ja prie V. Klumbio socialinio konfor
mizmo koncepcijos. Joje neatsiranda 
vietos laisvam apsisprendimui - var
gu ar kolaborantu gali būti žmogus, 
nesuvokiantis, jog kolaboruoja, pvz. 
spaliukas ar kolūkietis.

Vytauto Tininio apibrėžime la
biausiai akcentuojamas sąmoningas 
tėvynės išdavimo motyvas: „kolabo
rantais laikomi žmonės, dažniausiai 
dėl politinių ir ideologinių įsitikini
mų išdavę Tėvynę, jos nepriklauso
mybę ir ėmę savanoriškai bendradar
biauti su okupantais“46. Šiuo atveju 
akivaizdus laisvos valios primatas.

Konformizmas (prisitaikymas, 
prisiderinimas)
Pas aptariamus autorius nepavyko 
rasti konformizmo apibrėžimo. Kaip 
ir mėginimų atskirti tai, kas anglosak
siškose sociologijos tradicijose vadi
nama conformity, nuo to, kas įvardi
jama kaip conformism. Tik retsykiais 
užsimenama, kad kūrybinės inteli
gentijos konformizmas egzistuoja ir 
liberalių režimų atveju47. Dauguma 
rašiusių apie sovietmečio laikų kon
formizmą skiria daugumą visuome
nės nuo inteligentijos ir kompartijos 
terpės. Daugumos visuomenės laiky
sena nediferencijuojama ir sutaria
ma, jog po stalinmečio prisitaikymas 
žmonėms be karjeristinių ar kultūri
nių ambicijų tapo gyvenimo norma
44 Ten pat.
45 A. Nikžentaitis, Lietuvių prisitaikymo kronika, p. 15
46 V. Tininis, „Kolaboravimo“ sąvoka...
47 Pvz. A. Gusčius, Konformizmas vakar ir šiandien, p. 
107-108. 

ir natūraliu reiškiniu. „Jie stojo į pi
onierius, komjaunimą, partiją, klus
niai vykdydavo nurodymus. Tokie 
žmonės nepergyveno jokio dvejini
mosi, nes nebuvo ko dvejinti“48 - pa
stebėjo K. Girnius. Dar daugiau, per 
paskutinius du režimo dešimtmečius 
prisitaikymo mastai išaugo, partijos 
masiškumas leido narystę joje laiky
ti nesmerktinu poelgiu, o vartotojiš
kos visuomenės vertybės suformavo 
naują kartą, kurioje „blatas“ suartino 
tiek komunistai, tiek eilinius kolū
kiečius49.

Sovietmečio laikų inteligentijos 
konformistinė laikysena nepasiduo
da schematizuotam skaidymui - 
„šiandien yra itin sunku kalbėti apie 
visų - patriotinių, servilistinių, sa
vanaudiškų ar niekšiškų - kolabo
ravimo aspektų proporcijas“50. Visgi 
netrūksta mėginimų išskirti jei ne 
proporcijas, tai bent struktūrines-hi- 
potetines konformistų grupes. Mėgi
nant struktūruoti inteligentijos prisi
taikymo formas išeities tašku galima 
pasirinkti V. Klumbio koncepciją, 
kurios spektrą ir segmentus galima 
pavaizduoti taip:

Socialinis konformizmas
Ideologinis konformizmas 
Politinis konformizmas
Kolaboravimas
Konformistinė (prisitaikėliška) 

laikysena skleidžiasi tarp neišven
giamo socialinio konformizmo (ar 
tiesiog gyvenimo) formų įvairovės ir 
kolaboravimo.

„Politinis konformizmas - tai daly
vavimas viešojoje politinėje veikloje 
(narystė kompartijoje), vadovavimas 
centrinėms nepolitinėms instituci
joms (universitetams, moksliniams 
institutams ir t. t.), darbas politinės 
ir partinės valdžios institucijose, dar
bas jėgos struktūrose, buvimas KGB 
agentu“51. Paskutiniai du įvardijimai 
iš esmės jau priskirtini kolaboravimo 
sferai, taigi, politinio konformizmo 
turinys persipina ir susilieja su kola
boravimo turiniu. Pabrėžtina, jog au
torius politinį kolaboravimą priskiria

Nukelta į 14 p.

48 K. Girnius, Pasipriešinimas, prisitaikymas, kolaboravi
mas, p. 273.
49 A. Nikžentaitis, Lietuvių prisitaikymo kronika, p. 14.
50 E. Aleksandravičius, Lietuvių kolaboravimas, p. 72-73.
51 V. Klumbys, Dar kartą apie kolaboravimą, p. 24.
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sąmoningai žmogaus pasirinkimo, 
suvokiant pasekmes, sferai.

„Tarp socialinio ir politinio yra 
tarpine grandis - ideologinis kon
formizmas. Juo vadinu ideologinių 
ritualų atlikimą, be kurio sovietme
čiu buvo beveik neįmanomi vieši 
veiksmai (ideologiniai įvadai knygo
se, pavadinimai ir dedikacijos; padė
kos „partijai ir vyriausybei“ kalbose 
iš tribūnų, straipsniuose ir t. t.)“52. 
Buvimas ideologiniu konformistu 
buvo neišvengiama inteligento dalia. 
Jis galėjo šlykštėtis politinio konfor
mizmo formomis, bet ideologinius 
ritualus (kaip pvz. dalyvauti parti
niuose susirinkimuos) turėjo atlikti. 
Tai jį artimo su socialinio prisitaiky
mo sfera.

Kęstutis Girnius, rašydamas apie 
inteligentijos prisitaikymą, taip pa
siūlė į jį žvelgti per laikysenų spektro 
prizmę. Jos atskaitos taškai - speci
alybinis ideologizavimasis ir as
mens santykius su partija ir valdžios 
struktūromis. Viename spektro gale 
rikiavosi tie, vengė disciplinų su aiš
kiu politiniu ar ideologiniu atspal
viu, netapo kompartijos nariais ir 
ne itin stengdavosi nuslėpti skep
tišką požiūrį į nūdienos gyvenimą. 
Kitame prisitaikymo spektro gale 
telkėsi tie, „kurie laikė marksizmą- 
leninizmą ir jo įvairias atšakas rim
tu mokslu, rinkdavosi politizuotas 
temas arba bent nuo jų neatsiribo
davo“53 bei „aktyviai dalyvavo par
tijos ir oficialių struktūrų veikloje, 
buvo sovietinio gyvenimo apologe
tai“54. Šioje schemoje konformizmo 
laipsnis (kaip ir V. Klumbio skalėje) 
priklauso nuo individo pasirinkimo 
laisvės.

Tai kraštutinės prisitaikymo ri
bos. Tarp jų egzistuoja neapibrėžia
ma zona, į kurią papuola bent kelios 
kategorijos inteligentų. Pirmiausia 
tie, kurie perdėm užsispyrusiai ne
vengė ideologizuotų sričių ir kartais 
eidavo į kompromisus, suvokda
mi, jog jų atsisakymas „būtų buvęs 
kontrproduktyvus mokslui ir tau
tos valstybiniam sąmoningumui“55. 
Visgi daugumą sudarė baikštieji ir 
karjeristai, į kompromisus einantys 
karjeristiniais, o ne patriotiniais su
metimais. Svarbus tokių inteligen
tų bruožas buvo siekis neoficialioje 
terpėje pateisinti kompromisiškumą 
vaizduojantis santvarkos oponen
tais - „privačiai inteligentai daug 
bambėjo, [...] tačiau riba tarp val
džios toleruojamo ir netoleruojamo 
bambėjimo (sunkųjį pavadinti kriti
ka) buvo puikiai įsisąmoninta ir be
veik niekada neperžengiama“56.

Jei jau iki galo schematizuoti ir 
paprastinti iš esmės neištirtą sovie-
52 Ten pat.
53 K. Girnius, Pasipriešinimas, prisitaikymas, kolaboravi
mas, p. 272
54 Ten pat.
55 Ten pat.
56 Ten pat, p. 273 

tmečio socialinę tikrovę, tai tarp 
V. Klumbio ideologinių konformistų 
ar K. Girniaus skalės centre atsidur
tų tie, kuriuos A. Štromas pavadino 
konservacionistais. Tai kultūrinėje, 
socialinėje ar valdymo sferoje besi- 
reiškiantys žmonės, kuriems rūpėjo 
išaugoti žmones, krašto žemės turtus, 
gamtą, kalbą, tradicijas, išsilavinimo 
lygį bei galiausiai laisvės ilgesį. Tokia 
laikyseną ką tik į Vakarus atvykęs A. 
Štromas 1975 m. pavadino „mūsų“ 
pasiruošimo laisvei programa57.

A. Štromas bene pirmasis įvardi
jo pagrindinį krašto konservacionis- 
tą - Antaną Sniečkų. Dar Lietuvoje 

parašytame straipsnyje Atsisveikini
mas su Antanu Sniečkumi, jis pabrė
žė, jog Sniečkus visada buvo fana
tiškas komunistas, lankstesniais nei 
SSSR vadovybė siūlomais metodais 
siekiąs sukurti komunizmą Lietuvo
je. Jam „partikuliarių Lietuvos inte
resų gynyba, pastangos pirmiausia 
rūpintis Lietuvos, kaip krašto, plė
tote, jos gyventojų gerovės kėlimu“58 
neprieštaravo komunizmo statybos 
idealams.

Vienas iš A. Sniečkaus metodų 
buvo lojalios, dar nepriklausomy
bės metus menančios inteligentijos 
panaudojimas tiek krašto gerovės 
kėlimui, tiek komunizmo statybai. 
Patriotiškai nusiteikusių ekonomis
tų veikla „atspindėjo ekonominius 
sovietinio režimo ir ūkio planavimo 
interesus“, bet „įgiję didelę įtaką šioje 
srityje jie veikė užsibrėžta kryptimi 
- tautos nelaimės akivaizdoje išgau
ti kuo daugiau naudos“59 - teigia E. 
Aleksandravičius. Iš esmės pozityvus 
Sniečkaus ir jo aplinkos žmonių ūki- 
nės-kultūrinės veiklos postalininiu 
laikotarpiu įvertinimas akademinė
je terpėje nekelia didesnio susierzi
nimo, nors pastebėtina, jog kritiškai 
šios terpės veikla dar neištirta.

Kas kita buvusių komunistų vei
kėjų atsiminimai ar iki šiol rašančių 
komunistinių., įsitikinimų istorikų 
darbai - čia Sniečkaus ir jo aplin
kos vaidmuo „išbalinamas“ ir hero-

57 A. Štromas, Laisvės horizontai p. 131.
58 Ten pat, p. 121.
59 E. Aleksandravičius, Lietuvių kolaboravimas, p. 72. 

jizuojamas. Kaip pavyzdžiu galima 
pasinaudoti gana tipišku Edmundo 
Juškio tekstu60, kuris pretenduoja į 
konceptualius apibendrinimus. Jis 
linkęs neskaidyti kolaboravimo ir 
konformizmo ir rašo apie Lietuvos 
gelbėjimą per kolaboravimą. Tuo už
siėmė „visų pirma tuo metu Lietuvos 
valdžios viršūnėse buvusieji įvairių 
ekonomikos, mokslo, švietimo, kul
tūros ir kitų sričių iškiliausi žmo
nės“61. Jų „strategijos tikslai buvo ša
lies žmonių gerovė ir lietuvių tautos 
tapatumo išsaugojimas bei tautinės 
savimonės stiprinimas“62. Tam reikė
jo lanksčios taktikos, kuri pasireiškė 

trimis kryptimis: „pirma, dėtis nea- 
bejojančiais, jog tikrasis ir vieninte
lis vadinamojo socializmo modelis 
yra tas, kuris sukurtas Tarybų Sąjun
goje. Antra, kad rusų tauta turi būti 
laikoma pirmąja tarp lygiųjų, kad vi
sada ir už viską ją reikia pašlovinti. 
Trečia, parodyti, kad patys susipratę 
lietuviai negailestingai kovoja prieš 
nacionalizmą“63. E. Juškys rašo apie 
Lietuvos valdžios atstovų begalines 
derybose, o kartais ir konfliktus su 
Maskva. Ši valdžia vadinama ir Res
publikos vadovybe, kuri siųsdavo į 
TSRS ambasadą JAV dirbti Lietuvos 
atstovus64 (autorius pats dirbo šioje 
ambasadoje). Dar daugiau - „nei pa
sipriešinimo per kolaboravimą stra
tegija, nei taktika per visą okupaci
jos laikotarpį iš esmės nepasikeitė“65 
[kursyvas manoj.

Konformizmas ar konservaci- 
onizmas susiliečia su jau aptarta 
rezistencijos, ar bent jau tyliosios 
rezistencijos samprata. Tokia sam
plaika komunistinių veikėjų liudiji
muose / atsiminimuose neatsitikti
nė. Galima ją mėginti aiškinti siekiu 
„tvirtinti naują savivaizdį, o sykiu 
pateisinti nugyventą gyvenimą bei 
pelnytą gerovę“66. Tokioje perspek
tyvoje sąvokų suplakimas tampa aiš-

60 E. Juškys, Nuo pasipriešinimo per kolaboravimą iki eu- 
rokumunizmo H Gairės, 2005, nr. 5, p. 20-31.
61 Ten pat, p. 23.
62 Ten pat, p. 24.
63 Ten pat.
64 Ten pat.
65 Ten pat. 25.
“Vytauto Rubavičiaus pasisakymas // Atmintis be atmin
ties, p. 102. 

kiai apgalvotu ėjimu. Galima ją aiš
kinti ir tuo, jog nomenklatūrininkai 
ir inteligentai psichologiškai pavo
jingai priprato prie savųjų kaukių. 
Galiausiai „viešojo gyvenimo dvivei
diškumas ilgainiui įsiskverbė į inty
miausias žmogaus dvasios ląsteles, 
gerokai apsunkindamas pastangas 
tyrai išlaikyti bent dalį savo gyveni
mo“67. Tokioje perspektyvoje sąvokų 
suplakimas atskleidžia giliai įsiša
knijusią netolimos praeities suvoki
mo, o blogiausiu atveju ir tapatybės 
patologiją. Visgi šios perspektyvos 
nebūtinai turi būti suprantamos kaip 
alternatyvios.

Išvados
Tyrimas nepretenduoja „išsemti“ nei 
visų šias sąvokas konceptualiai apta
riančių tekstų, nei galimų vartose
nos galimybių bei niuansų, vis dėlto 
darytina prielaida, jog esminės ten
dencijos buvo apžvelgtos. Pirmieji, 
pateikę analitiškesnius rezistenci
jos, konformizmo bei kolaboravimo 
apibrėžimus bei pamėginę pritaikyti 
sąvokas sovietinės Lietuvos tikro
vei aprašyti, buvo A. Štromas bei T. 
Venclova. Jau jų tekstuose atsisklei
dė skirtingi požiūriai, kurie buvo to
liau vystomi pastarojo dešimtmečio 
tekstuose šia tema.

Mažiausiai problemų kelia rezis
tencijos apibrėžtis bei jos turinys. 
Kiek problemiškesnė yra kolabora
vimo samprata. Neaiškumai kyla dėl 
to, kad įsišaknija dvejopa šios sąvo
kos vartosena - plačiąja ir siaurąja 
prasme. Daugiausia problemų kyla 
su konformizmo samprata bei mė
ginimais išskaidyti jo laipsnius. Šia 
prasme konformizmas laipsniuoja
mas tik inteligentijos ir kompartijos 
narių atveju, o daugumos visuome
nės konformizmas pristatomas ne
niuansuotai. Pabrėžtina tendencija 
„reabilituoti“ konformizmą, bet šie 
mėginimai aiškiai išsiskaido į profe
sionalių istorikų bei buvusių komu
nistinių veikėjų bandymus. Pastarieji 
kelia sumaištį suliedami kolaboravi
mo ir rezistencijos sampratas.

Pastebėtina, jog visi minėti au
toriai neatskleidžia savo mąstymo 
šaltinių, o juolab prielaidų. Nerasi
me nuorodų į kitataučių sociologų 
ar istorikų vartojamus rezistencijos, 
kolaboravimo bei konformizmo api
brėžimus. Kyla įspūdis, jog kiekvie
nas autorius sampratų ir sąvokų te
ritoriją atradinėja ir struktūruoja 
pats. Polemikų nedaug, tačiau net ir 
esamos - nevaisingos. Tokia padė
tis lemia nesusišnekėjimą, bet kartu 
tampa iššūkiu sovietmečio sąmo
nę tir(s)iantiems mokslininkams. 
Taigi analitiškesnės refleksijos, be
siremiančios tarptautinio lygmens 
tyrimais šia tema, poreikis yra aki
vaizdus.

67 K. Girnius, Pasipriešinimas, prisitaikymas, kolaboravi
mas, p. 277.

14 2007 m. rugpjūčio mėn. / nr. 8 (394)

14



DISKUSIJA

Pastabos, kurias paskatino recenzija
Vytautas Landsbergis

Recenzija - savotiškas žanras. Iš jos sužinai ir 
apie recenzuojamą daiktą, ir apie jo radimąsi lydė
jusius įvykius, ir apie tų įvykių buvusį bei esamą ver
tinimą.

Rašyti šias pastabas paskatino „Akiračiuose“ šių 
metų liepą paskelbta A. E. Senno recenzija apie kny
gą „SSSR i Litva v gody vtoroi mirovoi voiny. Tom 
I: SSSR i Litovskaja respublika (mart 1939 - avgust 
1940 g.)”, Vilnius, 2006.

Istorija, kas ir kaip sumanė tokią knygą, aptarinė
ta dar prieš jai pasirodant, ir A. E. Sennas neapeina 
šios temos. Jo šiek tiek priešpastatomos dvi piliečių 
kategorijos: „istorikai“ ir „konservatoriai“ arba poli
tikai. Pastarieji mat manė, kad jeigu Lietuvos okupa
cijos istorija iš dalies rašoma Maskvoje, o dar anon
suojant „abiejų šalių požiūrius“, tai labai pasitikėti 
nesą pagrindo. Žinoma, nebuvo taip, kaip utriruoja 
recenzentas: „politikai, atrodo, jau iš karto žinojo, 
kad šiame rinkinyje nebus nieko vertinga ir pamo
koma“. Tokių knygų, juolab istorijos temomis, tiesiog 
nebūna. Antai A. E. Sennas gražiai primena doku
mentus falsifikavusią sovietmečio knygą, V Kancevi- 
čiaus sudarytą 1976 m. rinkinį „Lietuva 1939-1940 
m. Istorinis posūkis į socializmą“. Čia jau vien pava
dinimas vertingas ir pamokomas mažiausiai dviem 
melagystėmis. Lietuva ne pati darė „posūkį“ ir buvo 
smurtu inkorporuota ne į „socializmą“. Kremliaus 
viršininkai nevengdavo paprasto daiktavardžio „so
vietizacija“, kaip ir veiksmažodžio „užimti“, kuris turi 
ir tarptautinį okupavimo atitikmenį. Tačiau oficia
liam vartojimui buvo patvirtintas kitoks žodynas.

A. E. Sennas kaip tik ir paliečia šią svarbią pro
blemą, rašydamas apie galimybę, kad „lietuviai ne
suprato rusų vartojamo žodyno reikšmių“. Sovietų 
vartoto ar rusų vartojamo, vertėtų papildomai pa
klausti, nors pastaruoju metu labai didelio skirtumo 

čia nėra; senasis orveliškas žodynas paties V. Putino 
nurodymu jau bus privalomas bent vadovėliuose. O 
ar į savotiškos lietuvių tautos sąvoką, sekant recen
zento posakiu, nepatenka kai kurie supratingesni is
torikai, nedrąsu būtų ir klausti.

Pernelyg suprastintas pats istorikų ir politikų iš
skyrimas. (Istorijos instituto direktorius vienoje kon
ferencijoje, kur teko dalyvauti, ėmė ir paskirstė Lietu
vos istorikus į „kairiuosius“ ir „dešiniuosius“, kaip tik 
sulygindamas su politikais). Nėra taip, kad istorikai vi
sai stokotų politinio mąstymo, o politikai nesidomėtų 
ir maža ką nutuoktų istorijoje. Nors neturiu istoriko 
diplomo, tačiau sklaidydamas recenzuojamą knygą 
susimąsčiau ties chronologine apimamo laikotarpio 
pradžia. 1939 m. kovas, Klaipėdos likimas. O kodėl 
ne Stalino kalba „partijos“ suvažiavime, kur tautų va
das paskelbė apie pribrendusį politinį posūkį fiurerio 
Vokietijos link? Kaip tik po šio siūlomos draugystės 
signalo, be abejo, visai atsitiktinai laiko požiūriu, Vo
kietija nedelsdama atima Klaipėdą. Prasideda geo
grafinis artėjimas. Tikra ir šiurkšti dalykinė knygos 
spraga yra stoka J. Stalino kalbos politbiure keturios 
dienos prieš pasirašant paktą su A. Hitlerio Vokietija. 
Ten vadas aiškino draugams viršininkams, kaip bus 
pasidalintos tarpinės šalys, tad ir Lietuva („Pabaltijy 
gaunam laisvas rankas“); brėžė ir tolesnę viziją, kaip 
sovietinė Vokietija padėsianti sovietizuoti Prancūzi
ją (o draugai prancūzų komunistai talkins griauda
mi savo šalies kariuomenę ir policiją). Priminsiu dar 
Stalino išeities tezę politbiurui - Europos kompartijos 
esančios per silpnos, kad pačios paimtų valdžią, šiam 
tikslui reikalingas „didelis karas“. Aišku, galima vietoj 
tokio fundamentalaus agresijos dokumento tradiciš
kai rašyti apie sovietų vadovybės didelį rūpestį SSRS 
saugumu, bet pirmiausia matykim, kad rinkinio spra
ga čia jau ne atsitiktinė.

Rusijos pusei neleido, tai suprantama, o Lietuvos 
pusė?

Man pasakys: džiaukis ir tuo, kas paskelbta, juk 
yra naujų dalykų. Tai ir džiaugiuosi, nebegalvoju 
apie Katynę, kur buvo nužudyta ir lietuvių karo 
belaisvių iš Rytų Lietuvos, apie pasienio policijos 
karininko A. Barausko kraują, pralietą 1940 m. bir
želio 15 dieną, apie okupuotoje Lietuvoje iš karto 
taikomą svetimos valstybės baudžiamąjį kodeksą. 
Tik štai įtarimas, kad rinkinio sudarytojai ir leidė
jai dar mato NKVD valdomą atskirą Lietuvos vals
tybę ligi 1940 m. rugpjūčio, kažkodėl tremiančią 
savo piliečius į užsienį, o birželio 15-oji nežymiai 
užtrinama, nors tai tikra dviejų laikotarpių skiria
moji gairė.

Tokių klausimų kelia jau knygos pavadinimas: 
tai esąs pirmasis tomas apie tęstinę „Lietuvos res
publiką“ ligi 1940 m. rugpjūčio. Apie ką bus antra
sis tomas? Ar apie SSRS karinės bei politinės oku
pacijos ir primesto sovietinės „respublikos“ statuso 
atmetimą 1941 m. birželį, Vokietijos okupaciją ir 
Ostlandą bei antrąją SSRS okupaciją, imamą tik ligi 
jos netiesioginio įtvirtinimo Potsdame, kai Antrasis 
pasaulinis karas Europoje tariamai baigėsi? O gal 
apie „Lietuvos Sovietų Socialistinės Respublikos“, 
nes taip nusprendė Stalinas, neteisėtą „teisinį tęs
tinumą“ po antrojo išvadavimo 1944-1945 metais? 
(Pirmąsyk mat vadavo iš buržuazijos). Ką vokiečiai 
buvo okupavę: Lietuvos Respubliką ar LSSR? Pa
matysim, tai konceptualu. Tai liečia net reparacijas, 
kurias pasiėmė SSRS.

Pabaigoje vėl apie A. E. Senno recenziją ir jo 
daromą svarbią išvadą: rusų ir lietuvių istorikų pa
rengtas dokumentų rinkinys „skatina gana nuodu
gnią Lietuvos inkorporacijos į Sovietų Sąjungą pro
blematikos reviziją“.

Štai raktažodis - revizija, kuris atspindi ir pra
dinį tų nelemtųjų „konservatorių“ susirūpinimą, ir 
galbūt istorikų arba dalies istorikų pasitenkinimą: 
pradedam revizuoti.

2007-07-17

Nepaminėtas jubiliejus
■ Šie ir praėjusieji metai buvo itin turtingi penkiasdešimtmetinių  jubiliejų 
buvusiai Sovietų Sąjungai ir jos oficialiąja pasekėja būti pasišovusiai Rusijai. 
Tarp jų - Chruščiovo destalinizacijos pradžia, vengrų sukilimas, pirmojo dirbtinio 
Žemės palydovo paleidimas - visi jie buvo (nebūtinai Rusijoje) paminėti. Tačiau 
vienas, ko gera, pačią didžiausią įtaką turėjęs (ir tebeturintis) jubiliejus taip ir 
nebuvo paminėtas. Tai 1957 metais Maskvos Čeriomuškų priemiestyje pradėtas 
statyti pirmasis betoninių skydinių plokščių namų kvartalas. Ilgainiui tokie namai 
pakeitė Sovietų Sąjungos ir jos satelitų įvaizdį. Vietoje Lenino žadėtos tarybų 
valdžios ir elektrifikacijos sovietuos etalonu tapo betoniniai skydiniai namai 
(toliau - BSN). Juo tapo ir taip dar ilgai bus.

Apie BSN prirašyta daug kas neigiama, 
dar daug bus rašoma. Šiame straipsny
je prie to neprisidėsiu. Ką besakytum, 
kaip juos bekeiktum, BSN buvo viena 
iš (o gal ir vienintelė) sėkmingai įvyk
dytų sovietinės valdžios programų. 
Egzistuoja dvi pagrindinės valdžios iš
laikymo kategorijos - lazda ir saldainis. 
Valdžios skiriasi tuo, kokia proporcija 
vieną bei kitą naudoja. Vakaruose poli
tikai tradiciškai konkuruoja, kas suge
bės pasiūlyti daugiau saldainių, o save 
ekspropriacijomis, pilietiniu karu ir 
kompartijos nemokšiškumu nualinusi 
sovietinė Rusija gyventojams neturėjo 
ką siūlyti - liko vis žiauriau naudoja
ma „lazda“. Stalino režimas ne tik išsė
mė lazdos galimybes, bet jo sukaupta 
baimė tapo gyventojus paralyžiuojan
čiu veiksniu. Toliau ta kryptimi žengti 
buvo neįmanoma. Šitai suprato (anot 
jo atsiminimų, pats taip pat baimės su

kaustytas) Chruščiovas. Vien baimės 
genami gyventojai toliau dirbt negalė
jo - būtinai reikėjo jiems pasiūlyti bent 
kiek saldainių. Buvo dedama pastangų, 
bet žinoma, jos sunkiai sekėsi. Biuro- 
kratizuoti, pagal lojalumą atrinkti pen
kmečių planų vykdytojai nesugebėjo 
pagaminti nei dorų mašinų, nei šaldy
tuvų, nei, pagaliau, tokio paprasto da
lyko kaip džinsai, kurie tuo metu tapo 
vienu iš mados etalonų. Ir štai kažkuris 
(bent man nežinomas) centrinio plano 
genijus pasiūlė BSN. Tereikia armatū
ros, labai didelio kiekio cemento bei 
žvyro - konvejeriniu būdu juos maišai, 
praskiedi, pili į formas ir dar kiek pa
laukęs gali vežti į statybos aikštę. Ide
aliai centriniam planavimui tinkamas 
statybos būdas. Ir gamino jis ne kokius 
džinsus, kurie neišvengiamai buvo ly
ginami su iš Vakarų atsivežtais, bet tai, 
ko sovietinis gyventojas troško labiau-

Kazys Almenas

šiai, tai, dėl ko jis buvo pasirengęs par
duoti savo lojalumą, net pasirengęs dėl 
to dirbti - būtent viltį, kad pagaliau at
siras galimybė ištrūkt iš komunalkosl

Šito sunku neįvertinti. Man pirmą 
sykį pasisekė atvykti į okupuotą Lie
tuvą 1966 metais. Įdomus laikotarpis. 
Dalis ištremtųjų buvo grįžę, „atšilimo“ 
nuotaikos dar neišblėsę, o gal svarbiau
sia - BSN statybų mastas tuo metu Lie
tuvoje buvo įsibėgėjęs. Pasekmes turė
jau progą stebėti tiesiogiai. Pažinojau 
dviejų kategorijų žmones: per Var
šuvoje gyvenantį poetą Juozą Kėkštą 
užmezgiau kontaktus su jaunais rašy
tojais, menininkais - tokia ne visai pa
tikima kategorija, o per savo profesiją 
pažinojau gal irgi nepatikimų, bet užtai 
reikalingų žmonių - inžinierių ir fizikų. 
Jų gyvenimo sąlygos tuo metu stipro
kai skyrėsi. Kai kurie nonkonformistai 
teturėjo tik antklodėmis atitvertą kam
pą komunalkoje, vienas dailininkas 
pusiau slapčia gyveno teatro dekoraci
jų sandėlyje. Tuo metu inžinieriai jau 
buvo spėję persikraustyti į neseniai pa
statytus BSN butus ir kviesdavosi į juos 
su neslepiamu pasididžiavimu. Langai 
nesandarūs, santechnikos mazgus teko 
permontuoti, tačiau visai kitokia savi
jauta, kai turi savo gyvenamąjį plotą, 
o namų šeimininkė turi savo virtuvę! 

Kai dabar dejuojama (ir teisėtai) dėl 
užsilikusios chruščiovinės statybos, ši
tai prisimenu. Tuo metu dar būta opti
mizmo, būta vilties. Manau, nemenką 
indėlį į tai įnešė ir spėriai Vilniaus ir 
kitų miestų prieigose dygstantys BSN 
kvartalai.

Po to, per vėlesnius apsilankymus, 
optimizmas mažėjo. Tam buvo daugy
bė priežasčių, bet toliau plėtojami BSN 
kvartalai prie to neprisidėjo. Anaip
tol - jie suteikė papildomų dingsčių 
jaustis, kad toje draugiškų seserų šei
moje mes visgi geresni už tuos kitus. 
Pasirodė, kad kartą pradėję, net BSN 
kvartalus sugebame geriau statyti! Le
nino premiją davė, per centrinę televi
ziją rodydavo kaip pavyzdį! Beje, tam, 
kad įsitikintum, jog lietuviai išties ge
riau statė, nereikia važiuoti į Maskvos 
priemiesčius - pakanka nuvykt į Visa
giną. Ten vienas šalia kito stovi namai, 
statyti Lietuvos ir Baltarusijos statybi
nių organizacijų. Nuorodų, kuris kie
no statytas, nereikia - pakanka vieno 
žvilgsnio.

Suprantama, šiuo metu tai mūsų 
savijautos nė kiek nešildo. Buvę Sovie
tų Sąjungos gelbėtojai, ko gera, jos eg
zistavimą prailginę BSN kvartalai tapo 
našta. Lengvai jų nenusikratysi. Šosta- 
kovičius net operetę apie juos parašė. 
Pažįstamas muzikas man tvirtino, kad 
muzika visai nieko, bet penkiasdešimt
mečio proga kažin ar statys. Libretą 
sunku iškęsti.

akiračiai
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J. GIMBERIO KŪRYBOS KAMPELIS

TRYLIKA PAPŲ
1. Negali imtis šiokių tokių darbų, 

nes manai, kad per tą laiką galė

tum nuveikti kažką reikšminges

nio. Todėl nedarai nieko...

2. (G)rožinė literatūra...

3. Aš sąžinę turiu! Tik retai ja nau

dojuos...

4. Dažniausiai tai vadinamoji kla

sika... Tokia puiki, nuostabi, iki 

ašarų jaudinanti, įtaigi, emocinga 

muzika, kad ašaros tvenkiasi. At

rodo, neišlaikysi - dar truputis ir 

gali ką nors papjauti...

5. Prajuokinti galima tuos, kurie 

nusiteikę juoktis. Įmanoma pra

juokinti ir tuos, kurie nenusiteikę. 

Bet tai jau abipusis prievartavi

mas...

6. Daugumai Senių Besmegenių 

įstatytos ne visos morkos...

7. Į daugelį priekaištų, pamokymų, 

abejonių, pritarimų ir net klausi

mų galima atsakyti „tai žinoma“...

8. Dar nebuvai „Akropolyje“?! Iš

krypėlis...

9. Žiūrėdamas į veidrodį prisimi

niau šitą banalią formulę „neat

randa savęs“...

10. Jei žmogus ko nors nenori, labai 

pasistengus, galimąjį įkalbėti. Pas

kui belieka kaltinti tik patį save...

11. Kompiuteris „besmegenį“ pri

pažįsta, o „besmegenę“ pabraukia 

kaip klaidą. Maniau, kadfeminis- 

tas, nes „kretinę“ irgi ragina taisy

ti. Bet „idiotės“ - jau ne. Vis len

gviau. O ir feministų jo nuomone 

nėra, tik feministės...

12. Desperatiškos tos pastangos - 

nusipirkti gyvenimą...

13. Vieno rašytojo „nuomonė“ 

apie kitą rašytoją man panaši į ie

ties metiko sukritikuotą sprinterį - 

kodėl tas, gan neblogai įsibėgėjęs, 

ieties taip ir nesviedė?

M. Zalcburgeris

TRYLIKA PAPŲ
1. Vis svarsčiau, kodėl man mokykloje ne itin „sekėsi“ astronomija? Matyt dėl tų nerealių, neaprėpiamų 
skaičių. Visais laikais kai kurių dalykų kainos už mano proto ribų...

2. Žinau, kad proto vienetas yra „protonas“. O kiek protonų turi „nominalus protas“, velniai žino...

3. Yra patyrusių gydytojų, bet yra ir patyrusių pacientų. Ir yra priežodis „atsimušė dalgis į akmenį“...

4. Kitą kartą, pamatęs krioklį televizoriuje, manau sau - sėdėčiau prie jo ir laukčiau, kol jis išsibaigs...

5. Vis neapsisprendžia, kuri iš septynių nuodėmių man didžiausia, kuri apskritai ne nuodėmė. Primenu: 
pavydas, apsirijimas, pyktis, puikybė, godumas, gašlumas, tinginystė. Tinginystė tinginystė...

6. Kai grįžęs iš parduotuvės išmečiau visus plastikinius maišelius, kuriuose parsinešiau maistą, kai išne
šiau į šiukšlių konteinerį kieme visas dėžutes, pakuotes, skardines, talpas, kartonėlius ir folijas - supratau, 
kodėl taip svaigiai pabrango „Prostamol uno“. Tada nusiraminau - kaip sako Semionovas, kai aišku, ko
dėl blogai, tai tas pat, kas ir gerai...

7. Yra toks rusiškas priežodis „gyventi gyvensi, bet daugintis nenorėsi“... Kitą kartą, kai noriu pasiskųsti, 
kad pensija maža, imu ir pagalvoju - o kam mums, pensininkams, daugintis?

8. Kartais net televizorius rausta iš gėdos, o politikui ir žurnalistui jame „vienodai rodo“...

9. Penktadienis - vestuvių diena. Prie Vytauto bažnyčios vestuviniai kortežai - džipai, lendroveriai... 
Tankų ir šarvuočių eilė dar neatėjo.

10. Pavartęs glencuotą žurnalą „Žmonės“, nesijaučiu žmogum...

11. Jei būčiau rusas, pasakyčiau „aš ją myliu“. Bet dabar negaliu - mūsuose tai jau įpareigoja ženytis...

12. Yra tokia firma „Rosoboronexport“. Gan ironiškai skamba - abreviatūra sudaryta iš „Rusijos“, „gy
nybos“, ir „eksporto“...

13. 2006 metų 12 mėnesio 16 dieną: viena ponia pasakė: „Jeigu eičiau į visų, su kuriais permiegojau, lai
dotuves - tai tik po laidotuves ir vaikščiočiau...

M. Zalcburgeris

TRYLIKA PAPŲ
1. Jeigu Tu, televizoriau, dar kartą per kriminalines žinias man pasakysi - „ nenustatytos lyties vyriškis“ 
ar „du vyrai ir pensininkas“ - įduosiu Tave kalbos policijai...

2. Sako, nesakyk „supaltu“... Sako, sakyk „vilkįspaltu“... O „su kepure“ - galima... Tai ką aš darau? Vie

toje griozdiško „vilkintis paltu ir su kepure“ grakščiai pasakau - „su kepure ir paltu“.

3. Viskas apsivertė šiuolaikiniame pasaulyje - „prieangis“ skamba tauriau už „priemenę“. O juk „prie
angis“ reiškia „prie angos“ (suprask - urvo), o „priemenė“ - „prie menės“ (suprask - pilies)...

4. Iš esmės „apatinės-kelnės“yra vienas žodis. Arba, pavyzdžiui, „šimtas gramų“. Arba „ministraspir
mininkas“... Todėl mes ir sakome „premjeras“, „kalsonai“ ir panašiai...

5. „Kalbančios galvos“ turi krutinti galvas, kad matytųsi, jog jos gyvos. Jos taip ir daro. Malačės...

6. Po mano kompiuterio monitorių ropinėja voriukas. Išlindo iš interneto?..

7. Nuo tokio klausimo man susvyruoja protas - „Ar gali politikai linksmintis kaip paprasti, normalūs 
žmonės?“ Ką jie apskritai gali, norėčiau paklausti...

8. Tūlas, kalbantis iš tribūnos ar televizoriaus, yra panašus į epochos sąžinę ir protą...

9. Galbūt ne etine, o estetine, tai yra, žodžio meno prasme galime vertinti šitą „daviau žodį“. „Duotas 
žodis“ gali būti tik labai graži stilistinė figūra...

10. Sardelė - tai tokia simpatiška dešrelė. Sasiska irgi dešrelė, bet kitokia. O ungurys - žuvis. Ne dešra, 
o žuvis!

11. Kalbininkų veiklą palyginčiau su Seimo darbu - niekam nežinomos pasekmės...

12. Televizoriaus ekranas gali būti ne tik visiškai plokščias, bet ir visiškai bukas. Žiūrovas irgi...

13. Girdėjau sakant, kad šunelis nori gerti, o aš grįžau prisilakęs... Taip - Kalbos komisija reikalinga.

M. Zalcburgeris
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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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