
Rusijos „baubas" - 
ne mitas, o tikrovė Valdas Rakutis

■ Ką tik Lietuvos kino teatruose „praūžė“ Rusijos kino naujiena - N.Michalkovo 
„1612-ieji“.Pažiūrėjus filmą susimąstai. Kodėl dabar ir kodėl taip. Netikiu atsitiktinumais, 
sutapimais ir kitais Dievo valios apsireiškimais, kai kalbama apie Rusijos politiką, ideologi
ją ir propagandą. Kas jau kas, o mes, lietuviai, turime labai turtingą santykių su Rusija pa
tirtį, ne kartą sėdėjom prie derybų stalo, kariavom, vargom nelaisvėj ar kitaip bendravom. 
Juk Rusijos politika, jos sukuriami ideologiniai modeliai yra labai seni, gal kiek keičiasi 
retorika, formos ir pateikimo būdai. Pabandykime „pagliaudyti“ tam tikrus įvaizdžius.

Kas yra sumaištis (rus. Smuta) - tai laikotarpis, kada nebuvo tvarkos, kišosi svetimieji, vyko 
grobimas, žudymas ir Rusijos ardymas. Šiandien - tai laikotarpis, kai sovietų respublikos 
bėgo iš Tėvynės, kai iškilo oligarchai, įtakojami ar remiami priešiškų jėgų, kai valstybė sė
dėjo skolose, o gyventojai sunkiai sudūrę galą su galu. Argi ne akivaizdus panašumas?

Kas yra Minino ir Požarskio sukilimas? - tai tautos (narod'o) ir mąstančių, atsakingų 
aukštuomenės atstovų susivienijimas svetimųjų ir jų statytinių išvijimas, tvarkos įvedimas, 
naujos dinastijos įsitvirtinimas ir tolesnis Rusijos stiprėjimas. Panašumai akivaizdūs, su
prantami, įtikinantys. Tai čia „vidaus rinkai“.

Ar šis filmas ir per jį reiškiamos idėjos yra pavojingos Lietuvai? Taip, be jokios abejo
nės. Priešo įvaizdis visada geriausias vienybės ir susiklausymo variklis, padedantis atskirti 
„gerus“ ir „blogus“, „savus“ ir „svetimus“. O kita vertus, kas geriausiai tinka šiandien „blo- 
giečių“ vaidmeniui? Vokiečiai? Ne, jie juk partneriai įtakojant Europos Sąjungą. Ameri
kiečiai? - ne, neparanku, jie greičiau geras klaidas darantys konkurentai, su kuriais geriau
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„1612" ir šiandieninės
Rusijos politinis kontekstas
Tomas Kavaliauskas

■ Šis filmas joks ne atsitiktinumas. Jis sutampa 
su Vladimiro Putino cariniu valdymu, demo
kratijos pabaiga Kremliuje. Visų pirma Rusija 
turi aiškią imperialistinę ideologiją, kuri buvo 
dingusi su Jelcinu, bet atgimė su Putinu. Ji akty
vi užsienio politikoje, naudojasi tuo, jog ne tik 
Ukraina bei Gruzija, bet ir didelė dalis Europos 
yra nuo jos priklausoma ekonomiškai. Toks Niki
tos Michalkovo filmas kaip „1612“ tik perspėja, 
jog Rusija puoselėja aktyvią ir agresyvią politiką. 
Kaip ir sovietmečiu, šioje šalyje kuriami propa- 
gandinai filmai. Tai liudija politinę strategiją. 
Rusija, pajutusi, kad gali primesti ekonomikos 
žaidimo taisykles, patyrusi pinigų galią, vėl tapo 
politinė žaidėja.
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Su viltimi
■ Taip norėtųsi baigiantis metams, šildantis prie šventinio židinio 
mieliems mūsų skaitytojams palinkėti, kad nūdiena apglėbtų praeitį 
dabartimi, o ateitį aistringais troškimais. Šie kadaise Kahlil Gibran 
apie laiką pasakyti žodžiai labai prasmingai įsipintų mūsų dabartin, 
jei ne tas vis stiprėjantis nerimas ir retoriniai klausimai, kas atsitiko 
su Lietuva per septyniolika pastarųjų Nepriklausomybės metų?
Kaip šiandien žiūrime į praeitį, kodėl tiek pykstame ant dabarties ir 
niurzgėdami pasitinkam ateitį?

Bandydami tęsti atviro žodžio mėnraščio tradiciją ir galutinai 2005- 
aisiais „Akiračius“ perkėlę į Lietuvą viltingai tikėjom, kad nonkon
formistinio, laisvo žodžio, sąžiningos ir nesušukuotos diskusijos 
pamokos labiausiai reikalingos mums patiems. Tada rašėme, kad 
pilietinės visuomenės bei laisvų asociacijų kultūros vystymasis rei
kalauja kur kas daugiau nekomercinės, gilaus intelektinio turinio 
ir polilogiškos spaudos, kuri skatintų spartesnę poleminės minties 
raišką, refleksijos bei pilietinio solidarumo ryšius, prisidėtų prie 
analitinės žiniasklaidos stiprėjimo, tiestų idėjinius tiltus tarp „čia ir 
ten“ krašto ir pasaulio lietuvių, tarp mokslo ir platesnių intelektua
linių sluoksnių, tarp kūrėjų ir „gyvenimo praktikų“ interesų. Nuo
širdžiai tikėjome, kad atsiveria galimybė visa tai, ką „Akiračiai“ savo 
pilietiniu veikimu jau yra išbandę išeivijos sąlygomis, patikrinti ir 
pritaikyti Lietuvoje, kad kadaise „laisvajame pasaulyje“ įgytos patir
tys itin reikalingos laisvos visuomenės pasaulį kuriančiai Lietuvai.

Gal kiek per daug ambicingi buvo tikslai, gal per mažai sten
gėmės, kad geltonėjančios ir parsidavinėjančios žiniasklaidos kon
tekste rastume daugiau skaitytojų, o gal per daug nekantriai laukia
me laisvos visuomenės?

Akivaizdu, kad laisva visuomenė tiesiogiai priklauso nuo to, 
kiek joje gyvena laisvų žmonių. Laisvų ne tik nuo sovietinio men
taliteto, pykčio, dvasinės tamsos, bet ir gebančių rinktis, vertinti, 
nebijoti drąsiai reikšti savo pilietinę poziciją.

Kiek tokių piliečių šiandien gyvena mūsų valstybėje ir kaip jie 
jaučiasi? Ar saugūs nuo melo, šmeižto, galios instrumentais mani
puliuojančių politikų ir jų pilkųjų kardinolų? Kaip turi jaustis lais
vas, savigarbus žmogus, kai nuolat maitinamas pusiau tiesa, pusiau 
melu, kai privačiuose, oligarchiniuose ir politiniuose interesuose 
susipynusi ir savo galia besipuikuojanti žiniasklaida manipuliuoja 
visuomenės nuomone ir slepia jai nenaudingą informaciją arba tie
siog vykdo užsakymus? Ko tikėtis iš tautos išrinktųjų, jei didesnė 
nei valdanti mažuma opozicija taip susipliekusi ir pravardžiuojanti 
vieni kitus teroristais, šnipais bei vagimis, kad tampa nepajėgi su
tramdyti ciniškai į oligarchinius ryšius grimztančią Vyriausybę?

Nusivylimu, regis, persiėmęs net ir pats valstybės Prezidentas: 
peikdamas išties silpnus ir susipainiojusius parlamentarus bara vi
sus, kurie drįsta kritikuoti kitas, tautos net nerenkamas valstybės 
institucijas, tarsi visų blogybių šaltinis būtų tik Seime. Negi visa tai 
dėl šventos ramybės ir ar tikrai tokia turi būti demokratijos kai
na? Kritiškai mąstantis, išsilavinęs ir tarp eilučių gebantis skaityti 
pilietis gal ir gali nesunkiai diagnozuoti mūsų valstybę kankinan
čias negales, o kaip kiti, į kuriuos jau nusitaikę žaizdas baigiantys 
išsilaižyti populistai, besidžiaugiantys visų karu su visais? O gal dar 
nepasimokėme iš 1940-ųjų ? Ar jau nebegirdime, kokius signalus 
mums siunčia Putino imperija? Ar jau tikrai esame tokie naivūs, 
kad tikime, jog KGB tik praeitis?

Tai tik keletas metų pabaigoje kirbančių klausimų. Vis dėlto lie
ka viltis, kad visuomenėje daugėja laisvų ir mąstančių žmonių, kad 
dar gebam atsirinkti tai, kas mums brukama kaip reklaminis sal
dainis ar dūmų užsklanda ir dėl ko mes negalime abejingai nuleisti 
rankų. Su tokia viltimi „Akiračiai“ ir baigia metus, žadėdami tęsti 
prieš penkiasdešimt metų tarp laisvų ir mąstančių žmonių užgimu
sią tradiciją.

akiračiai
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Egidijus Aleksandravičius

Rusijosparlamento-Dūmos- rinkimų 
rezultatai dar ilgai bus pasaulio spau
dos dėmesio centre. Tikrai ilgiau, nei 
būtų daugelio demokratinių Vaka
rų valstybių atveju. Putino partijos 
pergalė rodo, kad siauros kagėbistų 
bendruomenės valdžia virsta masi
niu, arba dar neseniai būtume sakę- 
visaliaudiniu projektu. Milžiniškas 
dabartinės valdžios populiarumas, 
masinis rinkėjų palaikymas verčia 
galvoti, kad chaotiškas demokratijos 
vertybių įtvirtinimo laikotarpis bai
gėsi. Ir baigėsi tų vertybių pralaimė
jimu bei pasitraukimu iš kovos lau
ko. Teisūs tie analitikai, kurie įžvelgia 
labai rimtus ir ilgalaikius poslinkius 
mūsų Rytų kaimynės gyvenime, ir 
kurie ragina nesumenkinti tų po
slinkių reikšmės rytiniams Europos 
Sąjungos naujakuriams. Pirmiausiai 
Baltijos šalims ir Lenkijai.

Julius Šmulkštys

Normaliai nereaguoju į negaty
vius komentarus, liečiančius mano 
straipsnius. Kiekvienas turi teisę iš
reikšti savo nuomonę, ir man tas 
visai suprantama. Tačiau penkių žy
mių istorikų, toliau penketukas, pa
sirašytas atsakymas („Dar kartą apie 
istoriją ir istorikus“, Akiračiai, nr. 9) 
į mano skiltį („Istorija ir istorikai“, 
Akiračiai, nr. 7) reikalauja reagavi
mo, nes jame pernelyg daug iškreiptų 
faktų ir nepagrįstų insinuacijų.

Pirmiausia penketukas mane ap
kaltina „nedviprasmišku“ pasiūlymu 
„nebefinansuoti Lietuvos istorijos 
instituto.“ Nežinau ką čia ir besakyti, 
nes tokio pasiūlymo skiltyje nėra, o 
tik mintis, kad istorikai nebijotų po
litikų finansinio šantažo, nes jo ne
bus, bet jei ir būtų, istorikams tam

Ir velnias, ir gegutė
Rusijos tapatybė ir atmintis mūsų 

akyse yra konstruojama iš naujo, ide
alistines (ir nacionalistines) nuosta
tas statant ant pamatų, kurių kokybė 
didesne dalimi priklauso nuo pasau
linių naftos kainų augimo. Tarkime, 
Jelcino Rusija stovėjo ant 30 JAV do
lerių už barelį, o štai Putino Rusijos 
kojos atremtos į tris kartus branges
nes naftos bačkas. Toji naujoji tapa
tybė yra ilgaamžių slavofilų utopijų 
ir globalizacijos mišinio rezultatas. 
Jauniems XIX amžiaus nacionaliz
mams būdingu užmoju padvelkia 
filmas „1612-ji“, kuriamos naujos va
dovėlinės istorijos tiesos, integruo
jančios Romanovų imperijos legen
das ir posovietinę vaizduotę. Galime 
įsivaizduoti naujai praregėjusios mi
nios ašaras, braukiamas už bolševikų 
nužudytos caro šeimos vaikus, Ru
sijos kariuomenės orkestrui grojant * 
Sovietų Sąjungos himną. Mūsų akyse 
tai tampa tikrove, kurios prieš dešim
tmetį negalėjo įsivaizduoti nei rusų 
demokratai, nei akylesni kaimynai.

Sovietų Sąjungos palikimo klau
simas naujojoje rusų vaizduotėje yra 
labai svarbus. Lietuvoje su tuo mes 
dažniau susiduriame geistino sovietų 
okupacijos žalos atlyginimo svarsty
tose. Tada girdime svarų argumentą: 
nemaišykime dabartinės Rusijos su 
Sovietų Sąjunga. Pirmoji negali būti 
atsakinga už antrosios nusikaltimus. 
Kaltė ir net gėda nėra paveldo objek

Ar istorija tik istorikams?
tikra prasme tas išeitų į naudą, nes 
jie nepriklausytų nuo tiesioginės ar 
netiesioginės valdžios įtakos.

Antra, penketukas man prime
ta teiginį, „jog istorikai negali ben
dradarbiauti tyrinėdami skaudžias 
praeities temas“. Aš nerašiau, kad 
istorikai „negali“ bendradarbiauti, 
o tik išreiškiau kai kurias abejones 
dėl tarptautinio bendradarbiavimo, 
konkrečiai paminėdamas su rusais 
rengiamą dokumentų rinkinį SSSR i 
Litva, 1939-1940. Mano pozicija skil
tyje buvo taip sutraukta: „Taigi, ar . . 
.. dokumentų rinkinys yra pozityvus 
įnašas į vieno istorinio laikotarpio 
studijas? Jei būčiau pats jį perskaitęs, 
į šį klausimą galėčiau atsakyti. Bet 
dėl jau minėtų priežasčių to negaliu 
padaryti, todėl reikės palaukti kitų 
istorikų išsamių vertinimų.“

Trečia, penketukas bando abe
jones dėl rinkinio atremti paminė
damas Prezidento Valdo Adamkaus 
sudarytą Komisiją nacių ir sovietų 
nusikaltimams įvertinti (KNSNĮ). 
Kadangi skiltyje iš esmės kalbėjau 
apie rinkinio sudarymo struktūrą ir 
galimas pasėkas turiniui, o ne apie 
turinį kaip tokį, rusų ir lietuvių isto
rikų grupę, tyrinėjančią sovietų-lie- 

tas. Dabartinės Maskvos administra
cijos retorikoje šie argumentai retai 
pateikiami be viešo šmaikštavimo 
ir ironijos. Dabartiniams rusams tai 
patinka. Mūsų politikams tai supran
tama: vis jautresni Rytų meškos ūsai, 
kam juos tampyti be jokio reikalo.

Oficialioji Rusijos atmintis veikia 
vožtuvo principu. Tai, kas baisaus 
nutiko bolševikams valdant, nutiko 
ir rusams, ir okupuotoms šalims. Tad 
kokia čia gali būti kalba apie žalą? 
Tačiau ten, kur dėmesys pakrypsta į 
Sovietų pergales ir išlikusį turtą, net 
nebandyk to diskutuoti. Rusijos teisė 
ir privilegija imtis patronažo viskuo, 
kas išbarstyta už dabartinės Rusijos 
sienų, pradedant sovietų karių, žuvu
sių II Pasaulinio karo frontuose, ka
pais ir baigiant okupuotos Lietuvos 
Respublikos ambasadų pastatais. Tai 
yra atmintis, sukurta politinio ken
tauro sąmonei.

Ar galime įsivaizduoti, kaip visa 
tai matosi ne nuo vakarinių Rusijos 
sienų, bet iš Rytų ir Pietryčių? Kaip 
šiandieninėje Rusijoje jaučiasi tos 
tautos ir gentys, kurios kadaise buvo 
užkariautos Romanovų ir įjungtos 
į milžinišką kolonijinės imperijos 
kūną. Net rusų bolševikai vadino tai 
tautų kalėjimu, savą revoliucijos uto
piją skirdami, neva, visų tautų laisvės 
reikalui. Ar ne istorijos ironija slypi 
tame, kad tuo metu, kuomet žlugo di
džiosios Vakarų kolonijinės sistemos, 

tuvių santykius 1939-1940 metais, 
palyginsiu su KNSNĮ. Pirmoji yra 
visuomenei uždara, antroji - atvira; 
pirmoje dalyvauja dviejų valstybių 
piliečiai, antroje - penkių; pirmoje, 
spėju, abi pusės pačios parinko savo 
narius, antroje - jie buvo pasiūlyti 
daugiausiai nevaldiškų organizacijų; 
grupė yra istorikų iniciatyvos rezul
tatas, KNSNĮ atsispindi valdžios po
litika. Pastarosios pagrindinis tikslas 
yra ne tik istoriniai tyrimai, bet ir 
okupacijų įvertinimas valstybiniu bei 
moraliniu atžvilgiu. Todėl nestebėti
na, jog be istorikų KNSNĮ dalyvauja 
ir kitų profesijų asmenys.

Ketvirta, penketukas sako, jog is
torikams siūlau atsisakyti dokumen
tinių publikacijų. Vėl yra iškreipiami 
faktai. Jokių dokumentinių publika
cijų nesiūliau atsisakyti, o tik paklau
siau, kiek dokumentų rinkiniai kaip 
SSSR i Litva bus istorikams naudingi, 
nes jie tėra vienas iš daugelio faktorių 
dokumentų ir kitų istorinių šaltinių 
ieškojimo, įvertinimo, atrankos ir 
panaudojimo procese. Už šią minti, 
su kuria aišku galima nesutikti, pen
ketukas mane vanoja neišmanymu 
istorikų darbo specifikos, abejojimu 
rinkinio sudarytojų kompetencija ir, 

Sovietų Sąjungos ir Rusijos federaci
jos politinė sandara, „respublikų“ ir 
autonominių rajonų tinklas pridengė 
rusiškos kolonijinės imperijos kūną. 
Sovietai tapo kolonializmo jungą 
bandžiusių nusimesti ir jau nusime
tusių tautų deklaratyviuoju gynėju. 
Kaip visa tai pasikeičia, į ką išvirsta 
sovietų režimą pergyvenusių, dabar 
jau vėl nacionalistinės Rusijos „na
cionalinių pakraščių“ žmonių (kau- 
kazietiškos išvaizdos, mongoloidinės 
išvaizdos, etc) gyvenimai? Į šį klausi
mą bandoma atsakyti tada, kai apgir
tę rusų skinheadai Maskvos gatvėse 
užmuša pagyvenusį buriatą rusiška 
pavarde. Apie tai prabylama, skaitant 
reportažus apie priešmirtinius aukos 
žodžius: ja že svoj... Aš gi saviškis.

Paveldėdama kolonijinės Roma
novų imperijos žemėlapius ir sovie
tinį internacionalizmą iškeisdama į 
karingo nacionalizmo principus da
bartinės Rusijos valdžia akivaizdžiai 
kuria eurazine migla pridengtas ne- 
okolonijines strategijas. Kuo baigiasi 
tiems „nerusiškos“ išvaizdos žmo
nėms, kurie nenori su tuo susitaikyti, 
rodo du Čečėnijos karai. Tai puikiai 
ir dramatiškai suvokia ir buriatai, ir 
jakutai, ir daugelis kitų Sibiro tautų, 
vis labiau pamirštančių savo tradici
jas ir kalbą, ir vis pasyviau stebinčių, 
kaip paskutinės kolonijinės imperi
jos vamzdynais teka jų žemės turtai. 
Turtai, už kuriuos kuriami brangūs 
kostiuminiai filmai, turintys Rusijos 
masėms padėti iš naujo susigaudy
ti, kas yra savas, o kas svetimas šioje 
globalėjančio pasaulio dalyje.

kas gražiausia, vadovavimusi „dar vi
sai nesena sovietine praktika - „ne
skaičiau, bet smerkiu“.

Dėl tariamos sovietinės praktikos 
esu kritikuojamas ir kitose penketu
ko atsakymo dalyse. Vėl turiu prisi
pažinti, kad, bendrai paėmus, vengiu 
kalbėti apie sovietinę įtaką ar men
talitetą, nes šie mūsų istorijos fakto
riai yra dažnai politiniais sumetimais 
piktnaudojami. Bet šiuo atveju ne
galiu nereaguoti, nes kaltinimai yra 
mesti prestižinio Istorijos instituto 
narių.

Bandydamas man primesti so
vietinę įtaką, penketukas pirmiausia 
turėtų į save pasižiūrėti. Penkių isto
rikų atsakymo pasirašymas yra ma
lonus, nes tiek daug dėmesio kreipia
ma mano komentarams. Tačiau jis 
taip pat primena sovietmečio prakti
ką viešus pareiškimus, smerkiančius 
JAV užsienio politiką, disidentus ar 
ką nors kita, kolektyviai pasirašyti 
geriausioms kolhozo melžėjoms, sta- 
chanovietiškai energingiems fabriko 
darbininkams ar panašioms išskirti
nėms profesijoms.

Daug svarbesnis ir liūdnesnis yra 
penketuko protestas „Akiračiams“, 
kad skiltį iš viso išspausdino. Čia 
jau tikrai kvepia sovietizmu. Nejaugi 
penki istorikai nesupranta elemen
tarių demokratinės santvarkos ir
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Rasa Baločkaitė

Ką gali pamatyti prekybos centre? 
Ypač tame, kuris pretenduoja būt pui
kiausiu ir nuostabiausiu... Ech, - pre
kybos centrai, visai kaip žmonės - čia 
kiekvienas viliasi būt puikiausiu ir 
nuostabiausiu... Prekybos centrai man 
primena paviljoną Pasaulinėje mugė
je, kur demonstruojami naujausi ci
vilizacijos laimėjimai, - šiuo metu, tai 
būtų filmas „Kietakiaušiai“, bateliai, su 
kuriais neįmanoma pastovėt ant kojų, 
ir šiaip gyva galybė įvairiausių gizmos 
(gizmos, pasak Jean Baudrillard, tai 
naujausias mados tendencijas ir tech
nologijos laimėjimus įkūnijantis, su
dėtingas naudoti, bet iš esmės kaip ir 
nereikalingas įrenginys...).

Prekybos centras - miestas mieste. 
Su savo logika, savo taisyklėmis, savu 
ritmu. Kaip senovės miestai-tvirtovės: 
autonomiška teritorija, aptverta mūro 
siena, su sargybos bokštais, plevėsuo
jančiomis vėliavomis, paradiniais var
tais ir šalutiniu įėjimu. Miesto archi-

Linas Venclauskas

Sena tiesa, kad įbaugintus žmones 
lengviau valdyti. Tuomet jiems tik 
kartkartėmis reikia parodyti malo
nę - padidinti pensiją ar algą, duo
ti ilgesnes atostogas ar galimybę su 
nuolaida pailsėti sanatorijoje. O tada 
ir vėl jie toliau sėkmingai sėdės ir 
drebės. Pasidarys intravertai ir ma
žai kuo besidomintys. Totalitariniai 
ar autoritariniai režimai čia, žinoma, 
turi pranašumą - galimybę atvirai 
ir nevaržomai naudoti jėgą, fizinį ir 
psichologinį terorą. Tiesiog gąsdinti 
jėga - primityvu, bet efektyvu.

Tačiau ką daryti, jei tokie veiks
mai tarptautinės bendruomenės ir 
visuomenės yra netoleruojami. Ga
lima paprasčiausiai nusispjauti ir to
liau daryti ką darius. Dėkui Dievui, 
Lietuvoje taip pasielgti jau, reikia ti
kėtis, neįmanoma. Bet tai, kad šalis

La ville radiouse, prekybos centrų antropologija
tektūra - tai istorijos išraiška; sąmonė, 
įgavusi formą; tai atsakas į žmogiškuo
sius troškimus.

Le Corbusier ir jo Spindulingojo 
miesto vizija - La ville radieuse, para
šyta 1933-aisiais... Pasak Le Corbusier, 
istorija buvusi viena didžiulė klaida - ji 
įsikūnijo klaidžiuose, chaotiškuose 
senuosiuose miestuose; netvarkinga, 
spontaniška jos raida atpažįstama siau
rose, nepravažiuojamose senamiesčių 
gatvėse, kakofoniškoje stilių painiavo
je, bei architektūroje išreikštomis pre
tenzijomis į statusą ir asmeninėmis 
ambicijomis.... Ateities mieste, spin
dulingame mieste, - la ville radieuse - 
dominuos logika ir grožis, lygiagrečios 
linijos, tvarka ir nuspėjamumas. Išva
lytas nuo atsitiktinumo ir dviprasmiš
kumo, šis miestas turėjo tąpti skaidria 
ir aiškia gyvenamąja erdve. Racionaliai 
suplanuota, tobulai funkcionuojanti 
homo sapiens gyvenamoji mašina.

Oscar Niemeyer, kurdamas Brazi
lijos miesto, naujosios Brazilijos sosti
nės, planą, šią viziją pavertė tikrove - 
diktatoriškas miestas, plano valdžia, 
grindžiama logika ir objektyvia tiesa, 
nepakenčia jokio nukrypimo.... Jokių 
minių, transporto kamščių, nieko be
reikalingo - nei detalių, nei žmonių. 
Po kurio laiko, Simone de Beauvoir 
nuvykusi į Braziliją, skundėsi, esą ten 
neįmanoma gyventi: „Čia tu niekur 
negali nueiti, nes čia beveik nėra kur 
eiti. Eidamas pirkti rašalo buteliuko 
turi sukarti nemažą atstumą tvoskiant 

Kuo gąsdinama mūsų visuomenė
bando gyventi demokratinėmis ir 
pilietinėmis normomis valdžios gei
dulio nė kiek neriboja.

Šalia jėga grįsto valdymo mecha
nizmo nuo seno egzistuoja ir kitas 
modelis, grįstas manipuliacijomis. 
Žinoma, jam reikia daugiau pastan
gų, rezultatų tenka laukti ilgiau, kita 
vertus, tie rezultatai gali išlikti ilgiau 
nei tikimasi arba pasirodyti vėliau, 
net kai jų nesitikima. Ir situacija 
Lietuvoje, šiuo atveju, atrodo kur 
kas rimtesnė.

Reikia pripažinti, kad gyvena
me manipuliacijų laikotarpiu, nors 
daug išmonės čia taip pat nėra. 
Naudojami senstelėję, bet klasiki
niai modeliai, visų pirma nukreipti 
į pasąmonės ir iracionalumo sferą. 
Viešojoje retorikoje gana dažnai 
galima išgirsti sąmokslo teorijai ar
timų samprotavimų - kad viena ar 
kita grupė yra pavojinga, stengiasi 
pakenkti doriems ir niekuo dėtiems 
žmonėms. Kad reikia būti sąmonin
giems ir vienytis kovai prieš nenau
dėlius, lyderiu, žinoma, pasirenkant 
tokių samprotavimų autorių. Politi
nėje retorikoje panaši frazeologija 
naudojama gana dažnai, viešojoje 
erdvėje nepasitikėjimo ir pavojaus 
varpai gaudžia tai garsiau, tai tyliau. 

karštai saulei.“ Sakoma - Brazilija nėra 
žmogiškas miestas.

Prekybos centras, priešingai - žmo
giškas miestas. Čia, kitaip nei Brazili
joje, yra kur nueiti. Diktatoriška tvar
ka remiasi revizuota subjektyvumo 
samprata. Homo ludens prieš homo 
sapiens. Žaidžiantis, vartojantis, im
pulsams ir instinktams pasiduodantis 
žmogus - geidžiantis žmogus. Geis
mas nėra racionalus. Tvarkingomis 
dozėmis tenkinamas geismas discipli
nuoja koridoriais judančius kūnus. Ly
giagrečios, tvarkingos geismo mašinų 
eismo juostos.

Prekybos centrai - kaip Las vega- 
sai ir Atlantic sičiai... Miestas, laisvas 
nuo istorijos - laisvas nuo praeities, 
prisiminimų, traumų ir pareigų. To
bula geismų tenkinimo mašina, apva
lyta nuo kaltės. Nuolaidos ir loterijos, 
laimėjimai ir pralaimėjimai... - kur 
šiuolaikiniam žmogui pajusti nerimą, 
jei net stomatologo kėdėje skausmo 
nejauti?.. Prekybos centrų pasaulis ku
pinas ir staigmenų, ir dviprasmišku
mo - nors ir surežisuotų nematomos 
kapitalo rankos.

Pasineri į iliuzorinę realybę, maya, - 
netikri Tadž Machalai ir Eliziejaus lau
kai... Atlantic Sityje, bent jau vande
nynas - tikras. Prekybos ir pramogų 
centre, Mega Aqua - dalelė vandeny
no tiems, kurie niekada nebuvo prie 
vandenyno. Ten plaukioja šeši rykliai 
iš Karibų jūros. Gal ryklys - plėšraus 
ir agresyvaus kapitalo simbolis? Prie

Bet iš pastarųjų įvykių akivaizdu tai, 
kad manipuliacijoms ir sąmokslo te
orijų personažams Lietuvoje imami 
vartoti „perkamiausi“ veikėjai, arba 
du didieji pavojai - homoseksualai 
ir teroristai.

Jau kurį laiką po Lietuvą klai
džioja brošiūra bauginančiu pava
dinimu „Sodoma ir Gomora“, aiš
ku, kad iš tokio pavadinimo gero 
nelauk, pasirodo, iš turinio taip 
pat. Knygelė išleista „geriausiomis“ 
samizdato tradicijomis - nei auto
riaus, nei tiražo, nei leidyklos. Tiesa, 
po autorinio teksto dar publikuoja
ma keletas straipsnių su pavardėmis, 
bet taip yra greičiausiai dėl to, kad 
tie straipsniai jau buvo publikuoti 
spaudoje. Pradžioje skaitytojui lyg ir 
siūloma diskusija - kokios vertybės 
heteroseksualios ar homoseksualios 
turi būti propaguojamos Lietuvoje. 
Gal bandant turiniui suteikti svo
rio - pateikiamos seksualinių orien
tacijų definicijos, aprašinėjamos 
psichologinės ir socialinės priežas
tys, lemiančios vienokią ar kitokią 
seksualinę individo orientaciją. Bet 
po to homoseksualai imami kaltinti, 
kad siekia išardyti šeimos instituciją 
Lietuvoje, tvirkinti jaunimą. Patei
kiamas net gėjų manifestas, kuris 

akvariumo, fotografuojasi garbaus am
žiaus pora - kruopščiai parišta skarelė, 
akiniai sunkiais rėmeliais, negrabiai su
dėtos sudiržę rankos - atvykę pasižiūrė
ti egzotikos, patys tapo egzotika - tokie 
keisti ir svetimi šioje erdvėje, tarsi įkū
nijantys kitą civilizaciją (kaip Cloisters - 
XIII amžiaus Pietų Prancūzijos vienuo
lynas, perkeltas į Niujorką ir patalpintas 
pačiam Manhetene....) Nuotraukoje 
įamžintas (beveik istorinis) susitikimas 
- 6 rykliai iš Karibų jūros ir garbaus am
žiaus pora iš Lietuvos kaimo. Kas galėjo 
pagalvoti, kad jie kada nors susitiks?..

Tikrovė, įgavus naują pavidalą. Ur
banistinė erdvė su savo skersgatviais, 
skverais ir fontanais, romantiškų su
sitikimų vietomis ir turistų traukos 
objektais... Jei pasiklydai - (turizmo) 
informacinis centras - tavo paslau
goms. Kenn Wilber integralios sąmo
nės teorija pabrėžia miesto ir kultūros 
daugiaplanį ryšį. Miesto erdvės dis
ciplinuoja ir sąmonę, ir kūnus. XIX 
amžiuje, kartu su didmiesčių augimu, 
iškyla miesto poetai, dailininkai, filo
sofai, lyrikai - mąstytojų ir maištau
tojų karta. Šarlis Bodleras ir jo „Pary
žiaus splinas“ - geriausias pavyzdys.

Atšiaurią gruodžio naktį Lietuvoje, 
kiaurai persmelkianti drėgmė, dan
gus be žvaigždžių - tik spindulingieji 
miestai alsuoja šurmuliu ir šiluma. La 
ville radieuse. Kas žino, gal netrukus 
iškils prekybos centrų mąstytojai ir 
maištautojai - nauja, radikali dailinin
kų, artistų, filosofų ir poetų karta.

stebėtinai panašus į Siono išminčių 
protokolų turinį. Tad brošiūra yra 
ne tik pigi propaganda, bet ir įran
kis nepasitikėjimui ir baimei kursty
ti. Žinutės esmė labai paprasta - at
eis gėjai, mes juos toleruosime, t.y., 
leisime užlipti ant galvos ir tuomet 
jie taps mūsų valdovais ir tvarkysis 
kaip nori, visai nepaisydami mūsų. 
Pateikiami ir „įtikinami“ pavyzdžiai 
tiek iš socialinio, tiek iš politinio, 
ekonominio gyvenimo. Teksto au
toriui žydrai rožinio Briuselio jau 
nepakanka, gal jis nėra toks baisus, 
gal tie gėjai visai sugyvenami? Tuo
met tekste išnyra vienas iš daugelio 
paradoksų ir nesusipratimų. Cituo
jamas vienas JAV mokslininkų, ku
ris, neva ilgai tyrinėja homoseksua
lų elgesį, jo priežastis ir t.t. Vienas 
iš jo teiginių, recituojamas „Sodoje 
ir Gomoroje“ teigia, jog visas na
cių elitas buvo gėjai. Dėl to jie buvo 
tokie žiaurūs ir negailestingi. Šioje 
vietoje autorius turbūt „netyčia“ pa
miršta, kad nacistinėje Vokietijoje 
homoseksualai tapo vieni pirmųjų 
persekiojimo ir represijų aukų, jie 
taip pat turėjo savo lagerius, jų rū
bai buvo ženklinami išskiriamaisiais 
ženklais, jie taip pat buvo žudomi.

Nukelta į 15 p.
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Tokia nepriklausomybė - Lietuvos gėda
Zenonas V. Rekašius
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■ Ne taip įsivaizdavom nepriklausomybę anuomet stovėdami Baltijos kelyje. 
Net Maskvos ir Bulgarijos žurnalistai stebėjosi ir garsiai reiškė savo susižavėji
mą išdidžia lietuvių tauta, vieningai prisimenančia prieš tiek metų jai padary
tų didelę skriaudų.

Dabar žmonės masiškai bėga iš Lietuvos. Bet lietuvis turėtų likti Lietuvoje. 
Vardan patriotizmo, tėvynės meilės, mūsų istorijos, savo ar savo vaikų ateities. 
Nuvažiuokite jūs, gerbiamieji, į Skuodu, šiaurės vakarų Lietuvoje. Ir patraukite 
iš ten Latvijos pasieniu / rytus, Ylakių link, iki Aleksandrijos kaimo.
Kaimas neseniai palaidojo tris iš mokyklos grįžtančius dešimtmečius. Juos 
sutraiškė girtas jame lenktyniavęs ir automobilio nesuvaldęs vairuotojas. Ke
tvirtame pradinės kaimo mokyklos skyriuje buvo dešimt mokinių. Dabar liko 
septyni.

Saulius Paulikas mėgo lenktyniauti. Ypač kai išgerdavo. Ir kai važiuodavo pro 
kaimo mokyklų. Jis gerai žinojo, kada kaimo mokykla moksleivius išleidžia 
namo. Saulius Paulikas buvo policininkas...

Ką žino girtuokliai, bet nežino 
seimūnai
Norėtųsi tikėti, kad Lietuvos Res
publikos įstatymų leidėjų protinio 
pajėgumo vidurkis yra gerokai di
desnis už eilinio pijokėlio, kuris įsta
tymų neleidžia, bet dažnai mėgsta 
juos laužyti. Toks įtarimas dar kartą 
man kilo, pradėjus aiškėti tragedijos 
Aleksandrijos kaime detalėms. Ypač 
paaiškėjus, kad pagrindinis avarijos 
sukėlėja panašių nelaimių yra turėjęs 
daugiau ir kad iš jų išsisukti jam pa
dėjusi didelė tėvų įtaka Skuodo rajo
ne: valstiečių partijos narys, Sauliaus 
tėvas Aloyzas Paulikas yra Skuodo 
rajono administratoriaus pavaduo
tojas, motina Aldona Paulikienė gy
dytoja, krikščionė demokratė, ligoni
nės administratorė. Saulius Paulikas 
iš įvykio vietos pabėgo. Jo brolis, taip 
pat policininkas, Saulių į policiją pri
statė tik praėjus 17 valandų.

Taip elgiasi beveik visi į avari
jas patekę vairuotojai, kurių kraujy
je gali būti alkoholio. Kodėl? Todėl, 
kad tokiu atveju patikrinus kraują ir 
nustačius alkoholio kiekį jame, gir
tumas tampa papildoma, nusikalti
mą sunkinanti aplinkybė, už kurią 
skiriama papildoma bausmė. Tačiau 
girtuokliai taip pat žino, kad pabėgi
mas iš įvykio vietos taip pat yra sun
kinanti aplinkybė, bet už ją papildo
ma bausmė neskiriama. Tik įstatymų 
leidėjai to, atrodo, dar nežino. O gal 
kai kurie ir nenori žinoti? Be abejo, 
dauguma Lietuvos seimūnų yra dori 
ir sąžiningi žmonės, kai kurie tik gal 
šiek tiek naivūs. Bet kad dauguma 
automobilius vairuojančių alkoholi
kų būtų gudresni už daugumą įstaty
mų leidėjų, niekuomet nepatikėsiu. 
Man atrodo, kad landos įstatymuose, 
kuriomis naudojasi vairuotojai al
koholikai, ten atsirado sąmoningai, 
padedant kad ir negausiai seimūnų 
grupei, kuri sąžinę yra pardavusi al
koholio pramonei...

Per 17 valandų Saulius galėjo iš
siblaivyti ir be kieno nors pagalbos. 
O kad Skuodo policijos komisaria
te nėra tvarkos, atrodo gerai žino ir 

Vilnius. Kai tik žinia pasiekė Vilnių, 
generalinis policijos komisaras su
stabdė Skuodo rajono komisaro įga- 4 
liejimus ir vadovavimą Skuode per
davė jo pavaduotojui.

Demoralizuota policija
Tokių atvejų, kad ir policijoje tai 
vienur, tai kitur įsivyrauja netvar
ka, pasitaiko turbūt daugelyje kraš
tų. Tačiau retai kur netvarka tampa 
chroniška liga, nuo kurios išsigydy
ti policija nepajėgia jau antras de
šimtmetis. Šitokie ir panašūs atvejai 
Lietuvos policiją vargina jau antras 
dešimtmetis, galima sakyti - beveik 
nuo pat nepriklausomybės atstaty
mo pradžios. Pradžioje tai reiškėsi 
policijos nepajėgumu kovoti su tur
to prievartavimu, kuris netruko per
augti į organizuotą nusikalstamumą, 
nusikalstamoms grupuotėms nepa
klususių verslininkų terorą, vagystes 
ir plėšikavimą. Reikia pripažinti, kad 
šią problemą Lietuvai ir jos polici
jai pavyko gan sėkmingai išspręsti ir 
verslas Lietuvoje šiuo metu jaučiasi 
gan saugiai. Tačiau ją pakeitė kitos 
nemažiau sunkiai sprendžiamos pro
blemos.

Viena problema, praktiškai de
moralizavusi nemažą policijos dalį 
yra lėšų trukumas. Prieš kelerius me
tus buvo labai sumažintos policijai 
skiriamos lėšos, tad dabar policija 
yra viena blogiausiai apmokamų tar
nybų. Eilinio policininko mėnesinė 
alga - 840 litų. Daug policininkų su
sirado geriau apmokamus darbus, o 
policija už dabar mokamus atlygini
mus jų pakeisti nesugeba. O jei ir pa
keičia, tai tokiais, kurie kitur darbo 
negauna.

Truputis aritmetikos: policinin
kas, per mėnesį uždirbantis 840 litų, 
pietauja restorane, prie pietų nusi
perka butelį degtinės ir kažkaip išsi
verčia, o tai reiškia, kad be algos jis 
dar gauna pinigų iš kitur ir prarasti 
darbą labai nebijo. Be to, jis žino, kad 
daug didesnę algą gaunantis seimū- 
nas dar kita tiek pinigų gauna rašti
nės reikmenims pirkti ir už juos ne

turi atsiskaityti. Bet užtenka ir poros 
klasių išsilavinimo, kad apskaičiuo
tum, jog seimūno algos rašalui ir po
pieriui kad ir norėdamas per mėnesį 
neišleisi. Jeigu seimūnams leidžiama 
šitaip legaliai apgaudinėti valstybę, 
t.y„ mokesčių mokėtojus, tai kodėl tų 
pačių mokesčių mokėtojų jis negali 
spustelt į kišenę įsprausti kyšį, jei šis 
per greitai važiavo?... Tai štai vienas 
pavyzdys, kaip trumparegė valstybės 
taupymo politika demoralizuoja po
liciją.

Kitas pavyzdys, kaip neapgalvota 
valstybės politika jau turi ir ateityje 
turės neigiamos įtakos policijai yra 
Aukštosios policijos mokyklos per
organizavimais į M.Riomerio teisės 
universitetą. Mokykla, kuri ruošė ir 
tobulino vadovaujančius policijos 
departamento kadrus buvo peror
ganizuota į aukštąją teisės mokyklą, 
ruošiančią būsimus advokatus, teisė
jus, kitų teisės sričių specialistus, ku
rių pakankamai paruošdavo Vilniaus 
universiteto teises fakultetas. Refor
ma įvyko premjero G. Vagnoriaus 
laikais. Kalbama, jog viena iš refor
mos priežasčių - kai kurių ministrų 
ir kitų aukštų valdininkų šeimos na
rių nepriėmimas į Vilniaus univer
siteto teisės fakultetą. Tokiu būdu 
nebeliko mokyklos, kuri ruoštų va
dovaujančius policijos darbuotojus; 
norintieji daryti karjerą Lietuvos po
licijoje stoja į legalius ar pusiau lega
lius Rusijos universitetų fakultetus, 
kuriuos Lietuvos valdžia uždarinėja, 
o spauda abejoja ten stojančių Lie
tuvos policijos pareigūnų lojalumu. 
Kita vertus, pelninga teisininko pro
fesija greit prisisotins ir Lietuvai JAV 
pavyzdžiu teks pradėti komplikuoti 
mokesčių sistemą ar kitus teisės ak
tus, kad ši didžiulė teisininkų armija 
turėtų darbo.

Pirmieji laimėjimai 
ir pralaimėjimai
Iki trijų moksleivių laidotuvių Alek
sandrijoje, o gal ir dar dieną kitą po 
jų atrodė, kad žodis „valdžia“ Lietu
voje jau tapo keiksmažodžiu. Ir ne 
bet kokia, o sava, lietuviška, nepri
klausoma valdžia. Laidotuvių išvaka
rėse susirinkusi prie Skuodo policijos 
komisariato minia degino žvakutes, 
o kaimo vyrai siūlė, kad Saulių Pau- 
liką valdžia atiduotų jiems. Mes tai 
nesiterliotume, nes lynčo teismas 
šiuo atveju būtų vienintelis teisingas 
sprendimas, - kalbėjo perpykę kai
miečiai. Atrodo, kad tokios pat nuo
taikos vyravo ir daugelyje kitų Lietu
vos vietovių. Uniformuoti pareigūnai 
kaime rodėsi tik lydimi civilių parei
gūnų, bijodami, kad kitaip gali išpro
vokuoti riaušes. Prie tokios kovingos 
nuotaikos nesiderino tik kažkieno 
paraginimas deginti žvakutes. Tai

kiai mirksinčios žvakutės nesiderino 
su pykčio ir skausmo iškreiptais vei
dais. Pykčio ir nusivylimo sava val
džia, kuri dar niekada nebuvo taip 
apleidusi ir išdavusi kantraus Lietu
vos kaimo žmogaus. Tik kai kaimas, 
praradęs kantrybę, išeina protestuoti, 
protestą reikia išreikšti kuo nors vy- 
riškesniu, ne degančiom žvakutėm... 
Nes kai protestas reiškiamas taikiai 
mirksinčiomis žvakutėmis, nedaug 
kas į tai kreipia dėmesį. Nebent vie
nas, kitas labai doras politikas. Bet 
kiek tokių yra?

Vienas doras politikas buvo ne
seniai į Seimą išrinktas Alytaus rin
kiminėje apygardoje, kur nugalėjo iš 
Rusijos ką tik grįžusį bėglį nuo Lie
tuvos teisėsaugos Viktorą Uspaskich. 
Ten išrinktas advokatas Kęstutis (Ži
linskas, tepraėjus vos porai dienų 
nuo Seime duotos priesaikos, įteikė 
įstatymo pakeitimo projektą, pagal 
kurį būtų uždaryta daugelis landų, 
kuriomis naudojasi į eismo nelaimes 
dėl girtumo patekę vairuotojai, no
rėdami išvengti bausmės. Į konser
vatorių frakciją įstojęs naujas Seimo 
narys atrodo išjudins labai apleistą 
eismo ir susisiekimo įstatymų leidy
bą ir tobulinimą. Tai, mūsų nuomo
ne, kad ir kol kas nedidelis, bet lai
mėjimas ten, kur jo labai reikėjo.

Na, o prie galimų pralaimėjimų 
šį kartą priskirtume prezidento V 
Adamkaus pareiškimą, kad jis, pa
sirašydamas, o ne vetuodamas 2008 
m. sausio 1 įsigaliosiantį įstatymą, 
kuris labai riboja alkoholio reklamą 
ir draudžiantį pardavinėti alkoholi
nius gėrimus rugsėjo 1 dieną, pra
sidedant naujiems mokslo metams, 
suklydo ir dėl to skundžiasi daug 
verslininkų. Prezidentas pažymėjo, 
kad niekam iki šiol dar nepavyko 
draudimais pašalinti girtuokliavi
mo. Tam reikalingos kitokios prie
monės: švietimas, auklėjimas šeimo
je, Bažnyčios, mokyklos pastangos. 
Prezidentas, be abejo, teisus, tvir
tindamas, kad draudimais girtuo
kliavimo nepašalinsi, lygiai kaip jo 
nepašalinsi ir kitomis Prezidento 
paminėtomis priemonėmis. Tikslas 
ir nėra alkoholį visiškai pašalinti, o 
tik sumažinti jo vartojimą. Be abejo, 
Prezidentas teisus, teigdamas, kad 
tie, kuriems jis būtinai reikalingas, 
sugebės ir draudimus apeiti, ir al
koholio nusipirkti. Taip, bet ne visi. 
Gal tik alkoholikai žinos vietas, kur 
visada galima gauti kad ir neaiškios 
kilmės alkoholio. Bet ne visi išge
riantieji yra alkoholikai, negalintieji 
vienos dienos praleisti negėrę. Alko
holio kontrolės, kaip ir kitų minėtų 
priemonių tikslas nėra visus alko
holikus atversti blaivybėm Tuo sie
kiama tik sumažinti girtuokliavimą,
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ypač tarp nepilnamečių. Todėl nesi
gailėkite, Prezidente, Lietuvai gerą 
darbą padaręs. O visiems vis vien 
neįtiksite. Nepaverskite laimėjimo 
pralaimėjimu.

Kasdieninė netvarka 
ir nesibaigianti
„buvusiųjų" medžioklė
Ir pabaigai paklauskime, ar kartais 
nėra ryšio tarp Bėgančiųjų iš Lietu
vos ir ten pasiliekančių nepatenkin
tųjų, kurio priežastis bent iš dalies 
slypi per dideliame valdžios dėme
syje buvusiems komunistams, kitaip 
tariant, liustracijai, kuri seniai turėjo 
pasibaigti ir kurios pagrindinė varo
moji jėga liko kerštas ir buvusio gero 
nomenklatūrinio gyvenimo pavy
das.

Tiesioginį ryšį tarp šių dviejų 
reiškinių vargu ar pavyktų įrodyti, 
nes jo turbūt ir nėra. Bet netiesiogi
nis ryšys, mano nuomone, yra ir gan 
stiprus. Per didelis dėmesys prieš 18 
metų egzistavusiai problemai nepa
lieka pakankamai laiko aktualiems 
dabartiniams klausimams spręsti. 
Todėl įstatymai ir pilni landų, pro 
kurias šiandieniniai įstatymų pažei
dėjai išsisuka nuo bausmės.

Oficialiai liustracija aiškinama 
kaip KGB ir kitų sovietų priespau
dos struktūrų darbuotojų registra
cija, tuo būdu juos apsaugant nuo 
galimo šantažo ir padedant išlikti 
lojaliems Lietuvai. Savaime aišku, 
kad kokių nors išlikusių dokumentų, 
kuriuose būtų įrodymai apie jų prieš 
Lietuvą ir jos gyventojus padarytus 
nusikaltimus nėra. Todėl praktiška 
liustracija susijusi ir su tardymu (ap
klausinėjimu), kurį atlieka Lietuvos 
VSD. Gauname keistoką situaciją: į 
sovietų ą iš užsienio grįžusius sovie
tų piliečius apklausinėdavo (tardy
davo) KGB, ieškodama antisovieti- 
nių įkalčių; dabar tų pačių žmonių 
tardymo (apklausinėjimo) protoko
luose Lietuvos VSD ieško sovietinių 
įkalčių. Tai paprasti žmonės, vien dėl 
savo amžiaus negalėję būti sovietinė
je nomenklatūroje (per jauni), kurių 
tardymo protokolai dabar bandomi 
panaudoti prieš juos pačius. Tokiu 
būdu neišvengiama atvejų, kai žmo
nės, kuriuos pagrįstai galima laikyti 
sistemos aukomis, padaromi jos ben
dradarbiais. Tokiu būdu, praėjus be
veik 18 metų po sovietinių struktū
rų žlugimo, viena tautos dalis dar vis 
kiršinama prieš kitą, nuo okupacijos 
ir aneksijos nukentėjusieji prieš oku
pacijos ir aneksijos talkininkus, ne
paisant kad tiek vieni, tiek kiti, vyks
tant okupacijai ir aneksijai buvo dar 
net negimę. Kas šitame vienos tautos 
dalies kiršinime prieš kitą, šiandien 
bandant pasverti anuometinius vienų 
nuopelnus, o kitų nuodėmes, ypatin
gai atsiduoda tautiniu ir valstybiniu 
nesąmoningumu, tai nevengimas pa
brėžti, kad tikrieji okupantai dažnai 
būdavo geresni už lietuvius kolabo

rantus. Betrūksta tiktai padėkoti atė
jūnams, kad jie mums išsaugojo daug 
ką lietuviško, ko nepavyko išsaugoti 
kitoms sovietizuojamoms tautoms. 
Ir jei Vilniaus universitetas išliko lie
tuviškas, tai dėkoti už tai turime kam 
nors iš Maskvos, o ne Jonui Kubiliui. 
Štai dėl ko dabar, kai paaiškėjo, kad 
tautos nuomonė apie nepriklauso
mos Lietuvos šiandieninę valdžią yra 
gan bloga, liustraciją dėl jos nuola
tinio savitarpio nesantaikos kėlimo, 
užuot kitų tautų pavyzdžiu siekus 
kuo greitesnio nacionalinio susitai
kymo, reikia kuo greičiau užbaigti.

Valstybė be idealizmo 
pagrindų
Kad iš okupacijos ir aneksijos letenų 
išplėštą valstybę nepavyko iš karto 
pastatyti ant teisingų pagrindų, dabar 
aišku ir be aiškinimų. Šiame straips
nyje paminėjome tik pačias akivaiz
džiausias iš jų. Taisytinų dalykų yra 
daugiau, negu vieno žmogaus jėgos 
leidžia juos visus apžvelgti. Tačiau 
pagrindinė klaida turbūt buvo ta, kad 
valstybę po pusės šimtmečio okupa
cijos ir aneksijos atstatyti pradėję ant 
tvirtų idealistinių pagrindų, vėliau 
juos patogiai pamiršome ir iškeitėme 
į paprasčiausią egoizmą. Seimas - toji 
demokratijos šventovė - tapo švento
ve tiems, kurie iš valstybės nori kuo 
daugiau ir kuo greičiau pasipelnyti. 
Taip, gerbiamieji, Lietuvos įstatymai 
tapo visoje Europos Sąjungoje pa
lankiausi alkoholizmui plisti ir juos 
tokius mums padovanojo ne kokie 
nors okupantai, o savi, nepriklauso
mos valstybės seimūnai. Dėl to girti 
policininkai traiško moksleivius, dėl 
to Lietuva pirmauja girtų vairuoto
jų sukeltų eismo nelaimių skaičiumi, 
dėl to kyla sugniaužti vyrų kumščiai 
ir liejasi moterų ašaros. Nežinau kito 
lietuvių kalbos naujadaro, kuris taip 
sparčiai artėtų link keiksmažodžio, 
kaip kad artėja žodis seimūnas. Apie 
tai turbūt reikėtų dažniau pagalvoti. 
Ypač prieš moksleivių laidotuves. Ir 
prieš artėjančius rinkimus.

Spaudoje dažnai užtinkame kal
tinimų Lietuvos mokyklai, kad ji ne
kreipia pakankamai dėmesio į Lie
tuvos istoriją ir neugdo patriotinio 
moksleivių nusiteikimo. Bet moky
kla neegzistuoja kažkokioje patrio
tinių idėjų tuštumoje, kurią pati tu
rėtų ir užpildyti. Mokykloje, manau, 
tik atsispindi pačios visuomenės trū
kumai ir silpnybės. Prisipažinkime, 
šiais laikais lietuviuose, ypač tarp 
liberalų, ne mada kalbėti apie savo 
paties patriotizmą. Todėl mane gerai 
nuteikė Tomo Venclovos - žmogaus, 
susilaukusio daugiausia priekaištų 
dėl savo tikrų ar tariamų kosmopo
litinių nuodėmių - žodžiai 9-me šių 
metų Akiračių numeryje: Esu lietu
vis, niekuo kitu negaliu ir nenorėčiau 
būti. Jeigu mes visi retkarčiais pa
našių žodžių nepamirštume, gal ir 
mokyklai būtų lengviau atlikti savo 
pareigą.

Šventiniam džiugesy 
truputis skausmo
Dainius Genys

■ Kadaise tokiu posakiu buvo anon
suojama vienos televizijos populiari 
laida. Tačiau toks problemos su
reikšminimo konstravimas primena 
sadomazochistinio prieskonio poreikį 
visuomenėje, apie kurį taikliai vie
name iš savo komentarų kalbėjo 
Vytautas Rubavičius (http://www. 
balsas.lt/naujiena/174170). Kita ver
tus, juokas pro ašaras, tačiau tokie, 
sakyčiau, nelogiški, aforizmai, regis, 
puikiai iliustruoja tam tikras mūsų 
visuomenės realijas.
Po Aleksandrijos nelaimės viešojo
je erdvėje nuvilnijo eilė komentarų 
su vienokiomis ar kitokiomis įvykių 
interpretacijomis.Nenorėdamas kar
totis nesigilinsiu į bene daugiausia 
šiame kontekste sulaukusį diskusi
jos aspektą - tinkamas ar netinka
mas buvo sprendimas atsistatydinti 
komisarui ir ministrui, tačiau norisi 
tarti kelis žodžius apie policiją ka
muojančias problemas ir jų santykį 
su visuomene.

Policijos veikla nuolat susilaukia 
nemažai visuomenės ir komentatorių 
dėmesio, koneveikti pareigūnų nepa
miršta ir eilinis prašalaitis. Tačiau to
kie - girtų pareigūnų autoįvykių su
kėlimas, kurių metu žūsta žmonės; 
ar kovinio ginklo panaudojimas savo 
malonumui - sveiku protu sunkiai 
suvokiami nusikaltimai ir todėl rei
kalauja išsamios analizės.

Keista, kad tokie įvykiai sukelia 
tik audringas diskusijas, tačiau ne 
valdžios norą realiai spręsti įsisenė
jusias problemas ir iš esmės refor
muoti policijos veiklą. Vis dėlto dau
gelis, ko gero, sutiks, jog ši problema 
peržengia policijos institucijos ribas 
ir į ją reikia žiūrėti kaip į visuomeni
nę problemą.

Apie garbę ir pareigą
Bandant dekonstruoti šią problemą, 
sociologiškai būtų galima prisiminti 
deviacijos sociologų naudojamą nu
krypstamo elgesio aiškinimo - struk
tūrinių suvaržymų- teoriją. Ji sako, 
kad visuomenėje egzistuoja tam ti
kri, bendrai suformuluoti tikslai, o jų 
pasiekimui yra numatytos instituci
nės priemonės jiems pasiekti. Kitaip 
sakant, visuomenėje dominuojantis 
materializmo kultas bei iškreiptas 
galios susvarbinimas struktūruoja 
daugelio žmonių elgseną tam tikra 
linkme. Viskas gerai, kol žmonės šių 
tikslų siekimui naudoja visiems pri
imtinus ir legalius būdus. Drama gi 
prasideda, kai atsiranda novatorių 
ar maištautojų, kurie pasiūlo naujus 
kelius tikslams pasiekti arba sukuria 
naujų siekinių, kurių vertė daugeliui 
yra abejotina.

Pareigūnai, kaip ir dauguma vi
suomenės narių, susiduria su ne
matomu visuomenės spaudimu su
sikurti tam tikrą gerovę, aprūpinti 
savo šeimą ir t.t. Tačiau dėl varganų 
atlyginimų jie negali užsitikrinti net 
vidutiniokų statuso ir tai yra pirmas 
pavojus lemiantis papildomų finan
sų paiešką, kuri gali vykti nelegaliais 
būdais. Dar daugiau, jiems tenka 
papildomos frustracijos dėl darbo 
specifikos: oficialūs lūkesčiai skatina 
- būti sąžiningam, būti garbingam; 
tuo tarpu neoficialūs - būti versliam, 
afišuoti savo galią.

Kalbant apie pareigūnus dažnai 
minimi britų ar skandinavų pavyz
džiai, kur policininkas savaime reiš
kia tam tikrą socialinį statusą. Dau
geliui tai yra pasididžiavimo dalykas, 
šeimos giriasi, jog jų dinastijose ga
lima rasti kažkelintos kartos polici
ninkų. Tačiau pamirštama pastebė
ti, kokios socialinės garantijos jiems 
yra suteikiamos. Nekalbant apie tai, 
jog nereikia sukti galvos dėl tarnybi
nės technikos naudojimo limitų, ap
griuvusių darbo kabinetų ir gyventi 
nuo algos iki algos. Visuomenė į juos 
žiūri kaip tam tikrus didvyrius ar pa
slaugius pagalbininkus. Tad leiskit 
paklausti - kaip mūsuose pareigūnas 
gali galvoti apie garbę ir sąžiningumą 
kai yra priverstas dirbti nenormalio
mis sąlygomis, o ateities perspekty
vos yra labai miglotos (jeigu ne tam
sios)?

Ne mažiau svarbu (o gal net ir 
svarbiau) kalbėti apie kasdieninius 
pareigūnų įvaizdžius. Greičiausiai, 
retesnis būtų įsivaizdavimas apie 
dorą ir sąžiningą policininką, nei 
vyraujanti - korumpuoto pareigū
no samprata. Idėja, jog kelių polici
joje gali dirbti sąžiningas pareigū
nas daugeliui kelia ironišką šypseną. 
Mes a priori įsitikinę, kad ten vieni 
kyšininkai. Čia vėl reiktų grįžti prie 
frustracijų. Jei visuomenė įsitikinus 
daugelį pareigūnų esant korumpuo- 
tus, tai kodėl jiems tokiems nebūti? 
Atitinkamu elgesiu jie patvirtintu ne 
tik šią sampratą, bet ir priartėtų prie 
visuomenės lūkesčių - būti versliam 
ir apsirūpinusiam. Šioje vietoje mes 
patys panaikiname moralinę verti
nimo dimensiją (Įdomiausia tai, jog 
imdami kyšį už KET pažeidimus po
licininkai mano priešingai - jog jie 
padeda mums sutaupyti... Tad gal 
moralinė dimensija vis tik išlieka?).

Ar kalta socialinė struktūra?
Remdamiesi struktūrinių suvaržy
mų teorija, galime teigti, jog dabar
tinius policininkų nukrypimus lemia
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APIE „AKIRAČIUS" IR AKIRATININKUS

Jau beveik metai, kai nebeturime vieno svarbiausių akiratininkų - Liūto Mockūno. Kauno Petrašiūnų kapinių panteone žmona Francoise Marie Puzyna Mockūnas jau 
pastatė jam paminklų. Mums, Lietuvoje leidžiantiems „Akiračius“, labai trūksta Jo išmintingų patarimų, tolerancijos ir sarkastiškų pastabų. Tik jis vienas gebėjo taip sa
vitai ir skvarbiai pažvelgti į pasaulio ir Lietuvos spaudų. Iki šiolei jo skilties vieta liko neužimta. Pačių „Akiračių“ istorija jau tampa istorija, bet jų leidėjų ir bendražygių 
pamokos - vis dar lieka atviro žodžio mokykla. Tad ir ateity skelbsime tekstus, padėsiančius prisiminti ir suvokti tas pamokas, dabartį pamatuoti praeitimi.
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Tarp girnų
LIŪTUI MOCKŪNUI ATMINTI

Saulius Žukas

■ Liūtų Mockūnų gerbiu ir prisimenu dėl dau
gelio priežasčių, bet vienų norėčiau ypatingai 
išskirti ir apie jų pašnekėti. Liūtas parašė įdomių 
ir labai svarbių knygų „Pavargęs herojus“, skirtų 
antisovietinės pokario rezistencijos aptarimui. Ir 
skirtų ne kiek romantizuotai šios kovos pradžiai, 
o dramatiškam jos pabaigos etapui. Šiandien 
galime pasiskaityti ne vienų partizanų atsimini
mų knygų, istorikų tyrinėjimus, kurie atskleidžia 
labai kontraversiškų partizanų asmeninio heroiz
mo fonų. Viena vertus, didžiulės sovietų pastan
gos palaužti pasipriešinimų savotiškai iš vidaus 
- užverbuojant partizanus bei jų ryšininkus, 
infiltruojant savo agentus, ir tokiu būdu formuo
jant slegiančių partizanų tarpusavio nepasiti
kėjimo atmosferų. Juk žinoma, kad vėlyvajame 
kovų etape didžioji dalis partizanų žūčių buvo 
išprovokuota išdavystėmis. Kita vertus, para
doksalus ir Vakarų elgesys, siekiant be kita ko ir 
savų tikslų šaltojo karo metais ir ypač prasidėjus 
kovoms Korėjos pusiasalyje. Kaip iš tiesų turėjo 
jaustis penkto dešimtmečio pabaigoje dėl savo ' 
tėvynės pasiryžęs aukotis žmogus? Sunku įsivaiz
duoti, kiek jis suvokė, kad pakliuvo tarp didžiųjų 
to meto pasaulio girnų? Gal tai naivūs klausimai, 
bet neieškodami įjuos atsakymo, daug kų supa
prastiname arba tiesiog daug ko nepastebime. 
Liūto knyga - svarus žingsnis ieškant atsakymo 
į šiuos ir visų eilę kitų svarbių klausimų, kuriuos 
kelia lietuviškoji rezistencija. Pasirinktoji knygos 
tema - Jono Deksnio likimas - leidžia remian
tis išlikusiais sovietinių archyvų dokumentais 
praskleisti uždangų į tai, kokiais būdais buvo 
kovojama su Lietuvos partizanais. O buvimas 
emigracijoje, žvelgimas į Lietuvų iš šalies, savaime 
priartino knygos autorių prie vakarietiškų ar
chyvų bei kontekstų ir leido lengviau kalbėti apie 
Vakarų poveikį Lietuvos rezistencijai.
Žvelgdamas į Liūto Mockūno istorinius rašinius, 
norėčiau pabrėžti savotišką autoriaus patosą - ais
tringą bandymą išlaisvinti mūsų kalbėjimus apie 
Lietuvos istoriją nuo mūsų pačių susikurtų klišių 
ir išankstinių vertinimų. Čia turiu galvoje tiek jo 
rašymus apie Šv. Kazimiero stebuklus, tiek ir apie 
pokario herojus. „Turiu prisipažinti, kad nesu is
torikas - tik istorijos mėgėjas,“ (247) - kuklinasi 
Liūtas, bet galima drąsiai teigti, kad pasisakyda
mas Lietuvos istorijos klausimais jis lygiavertis 
profesionaliems istorikams, o kartais gal net lais
vesnis, nes jo nesaisto įsipareigojimai savajai gil
dijai. Liūto istorijos rašiniai ne vienu atveju pu
blicistikai aistringi, bet minėtasis patosas, regis, 
visai pozityvus, nes kviečia istorikus platesnei 
diskusijai rūpimais klausimais. Liūtas nevengia 
nepopuliarių temų, kurias akademikai kartais nu
tyli (pavyzdžiui, polemika su istoriku J. Skrups- 
keliu dėl 1941 metų sukilimo spaudos), išdrįsta 
pateikti savą istorinių įvykių bei faktų įvertinimą, 
o vertindamas jis nebijo prisipažinti, iš kokių tra
dicijų, iš kokio konteksto pats žvelgia. Atskleis
damas savąsias žaidimo taisykles, jis apnuogina ir 
oponentų angažuotume priežastis. Žvelgia Liūtas

iš tradicinių liberalo pozicijų, polemizuoja su ka
talikiškos pakraipos istorikais. Šitaip jis tarsi tę
sia dar prieš Antrąjį pasaulinį karą prasidėjusią, 
o rezistencijos prieš nacius ir sovietus metu vis 
labiau eskaluotą ir iki naujausių mūsų istorijos 
įvykių ataidėjusią liberalų ir katalikų konfron
taciją (beje, Liūtas pabrėžia, kad turi galvoje ne 
katalikų tikėjimą, o tik politinę orientaciją). Atvi
rai kalbėdamas apie šią konfrontaciją, jis rodo jos 
pražūtingumą paskirais lietuviškos rezistencinės 
kovos momentais, kai mūšius su priešu imdavo 
gožti tarpusavio politinės rietenos.

Liūtas nepasitiki paradiniais politikų veiks
mais ir besaikiu kai kurių laisvės kovotojų heroi- 
zavimu, retušuojant jų portretus, nutylint tai, kas 
prieštarauja šventųjų aureolėms. Man atrodo, kad 
Liūtas knygos apie Joną Deksnį iki nepriklauso
mybės atgavimo nebūtų rašęs, net jei ir būtų ga
lėjęs gauti tuos pačius dokumentus. Knyga Pavar
gęs herojus - tai atsakas, polemika atsiliepiant į, 
jo nuomone, perdėtą partizanų pasipriešinimo 
romantizavimą. Tai rodo, tarkim, Liūto polemika 
su Kęstučiu Girniumi dėl partizano Lukšos verti
nimų, atskleidžiant netgi Lukšos-Daumanto kny
gos Partizanai redagavimo istoriją.

Aišku, knygos herojumi pasirinkęs Deksnį, 
Liūtas nuolatos turėjo teisintis ir tarsi ieškodavo 
vis naujų to pasiaiškinimo argumentų. Knygos 
pradžioje jis pats klausia, ar objektyvi jo papasa
kota istorija, ir atsako: „Žinoma, kad ne.“ Iš Luk
šos perspektyvos istorija būtų kitokia, iš Marku
lio perspektyvos, jei kas parašytų tokią knygą, - 
dar kitokia. Remdamasis Alfredu Sennu, Liūtas 
rašo: „Pristatant skaitytojui kiek įmanoma dau
giau galimybių ir aptariant tų galimybių logikos 
pagrindus, istorija tampa labiau subalansuota 
arba visapusiškesnė.“ (23).

Ir vis dėlto, kodėl Deksnys? Jis pasirinktas, nes 
buvo „svarbių įvykių, liečiančių lietuvių rezisten
ciją prieš sovietus centre. Kai kurie įvykiai pasa
kojami, remiantis vien Deksnio liudijimais, nes 
kitų nėra.“ (23). Liūtą ypač domina asmenybės 
lūžio momentas - herojus, patekęs į sovietų 
saugumo rankas, tampa išdaviku. „Konkrečių 
duomenų išsiaiškinti, kas vienu ar kitu atveju 
dėjosi biografijos subjekto psichikoje, nėra. Au
toriaus įsitikinimu, prasiskverbti į žmogaus sie
los gelmes gali padėti tik rašančiojo kūrybinė 
vaizduotė.“ (23). Tačiau dėliojami archyviniai 
faktai tokie paradoksalūs, kad Liūtas prisipažįsta, 
jog paaiškinti, kas dėjosi Jono Deksnio psichiko
je, visiškai suprasti jo vidinių išgyvenimų vin
gius galėtų „nebent koks nors lietuviškas Dosto
jevskis arba bent Johnas Le Carrė.“ (23).

Užpildydamas trūkstamos medžiagos grandis, 
Liūtas iš tiesų kartais bando įsivaizduoti Deks
nio elgesio motyvus ar net galimus poelgius, pa
vyzdžiui, kaip šis galėtų pasielgti dalyvaudamas 
operacijose prieš partizanus ar nuvykęs į Vaka
rus. Pirmuoju atveju, Liūto nuomone, jis tikrai 
būtų galėjęs grįžti prie herojinės savo praeities, o 
antruoju, be abejonės, atsimesti nuo sovietų. Šios 
prielaidos rėmėsi bendriausiomis Deksnio cha- 
rakterizavimo išvadomis. Štai viena iš jų: „Su
tikimas bendrauti su sovietais - nauja Deksnio 
avantiūra, iš kurios jis tikėjosi grįžti laimėtoju, 
turėjo vilties ką nors nuveikti Lietuvai.“ (397). 
Sakytum, ar ne per daug kreditų išdavikui? Tokį 
klausimą Liūtas gerai suvokia ir aiškina, kad jo 
tikslas - ne teisti Deksnį in abstracto. „Ko verti

tokio teisėjo sprendimai sėdint šiltame fotelyje, 
nepatyrus MGB tardymo košmaro?“ (24). Liū
tas primena, kad aptariant moralės klausimus 
ekstremaliomis situacijomis, „kokia nors Jeano 
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Paulo Sartre’o novelė „Siena“ kur kas naudinges
nė negu abstrakčia logika pagrįsta etikos sistema. 
Todėl šiosi knygos autoriaus tikslas nėra Deksnį 
teisti, bet mėginti jį suprasti.“ (24).

Manyčiau, kad aptariamieji moraliniai aspek
tai - viena įdomiausių šios knygos pusių. Ver
tindamas užsitęsusį pasitikėjimą Deksniu Vaka
ruose, Liūtas pastebi delikačią artimų jo draugų 
padėtį, „...nes jis vienintelis iš jų drįso aukotis - 
vykti ten, iš kur šansai grįžti (kalbama apie pa
skutinį jo išvykimą 1949 metais) fiziškai ir mo
rališkai sveikam ir nesuluošintam buvo beveik 
lygūs nuliui. [...] Deksnys rizikavo viskuo. [...] 
Draugai turėjo žinoti, kad savęs kompromitacija 
ir galbūt išdavystė - kaina, kurią reikės užmo
kėti. Bet jis, kaip ir buvusieji Vakaruose, troško 
Lietuvai laisvės. O reikalauti nusiplauti gėdą, rei
kalauti iš Deksnio maksimalios aukos - jo gy
vybės - galėjo tik tie, kurie patys buvo pasiryžę 
paaukoti savo gyvybę. Deksnio draugai priklau
sė ne tai žmonių kategorijai.“ (409).

Liūto Mockūno knygoje pasakojama istorija 
leidžia priartėti prie jau minėto vieno iš esmi
nių klausimų, - kaip jautėsi tuo metu aukotis 
pasiryžęs žmogus (nebūtinai Deksnys)? Šian
dien atrodo, kad galbūt ir gerai, jog toks žmo
gus labai daug ko nežinojo, kas anuomet darėsi 
aplinkui.

Viena iš kulminacinių knygos vietų - pasku
tinė Deksnio vadovaujama ekspedicija į Lietuvą. 
Greitaeigis britų žvalgybos parūpintas laivas su 
nusamdyta vokiečių įgula išlaipina prie Palangos 
šešių desantininkų grupę: trys lietuviai su Deks
niu priešaky, latvis ir du estai. Grupė gerai ap
rūpinta, pasirengusi, bet: nuo 1945 metų atnau
jintam Britų žvalgybos skyriui, nukreiptam prieš 
Sovietų Sąjungą, vadovauja žymusis sovietų šni
pas Kimas Philbey’is, taigi sovietai kontroliuoja,

kaip šiai ekspedicijai rengiamasi ir kaip ji vyk
doma; desantininkų grupėje esantis latvis Vivu- 
das Sveicas - sovietinio saugumo agentas, kuris 
kitą dieną po išsilaipinimo atsiskiria nuo grupės 
ir tiesiai raportuoja sovietams - jau atvykome. 
Pajūryje Deksnio grupės laukia perverbuoti Lie
tuvos partizanai, vadovaujami Algimanto Zaske- 
vičiaus, Lietuvos kariuomenės generolo sūnaus, 
buvusio rezistento, kurį Deksnys anksčiau buvo 
siūlęs į partizanų žvalgybos viršininkus; toje 
pačioje grupėje Deksnys susitinka ir Smetonie
nės brolį pulkininką Tadą Chodakauską, kuriuo 
pražūtingai patiki. Tik vienas iš atvykusiųjų lie

ka įtarus: atsiskiria nuo grupės ir girdi rusiškų 
ginklų šūvius, reiškiančius, kad desantininkai iš
duoti.

Kaip likti neišprotėjus tokioje mėsmalėje, jei 
likai - tavo nelaimei - gyvas ir patekai į sovietų 
saugumo rankas? Šis klausimas nuolat lydi skai
tant Liūto knygą apie Deksnio išdavystę, apskri
tai apie išdavystes, kaip apie paplitusį rezistenci
nių kovų pabaigos reiškinį. Tokiu mastu panašūs 
klausimai lietuvių autorių darbuose dar nebuvo 
nagrinėti. Tai didelis Liūto Mockūno įnašas į po
kario istorijos supratimą, į mūsų galvojimą apie 
save pačius.

■ Nors tais metais iš Amerikos Lietuvon skridau 
savo moksliniams tyrinėjimams ieškoti medžiagos 
universiteto ir partijos istorijos instituto biblio
tekose, Vilniuje vykusias krepšinio rungtynes su 
išeiviais stebėjau. Keletas įspūdžių mano atminty 
tebeliko neišdildomi.

Prisimenu, gausėjančios užatlantinės pažintys ir 
dažnėj antys abipusiai lankymaisi stiprino vidinę 
išeivijos nesantaiką. Vieni Amerikos lietuviai bijo
jo okupanto pastangų palaužti jų kovos dvasią, kiti 
manė esant būtina bendrauti su kaip galima di
desniu Lietuvos gyventojų skaičiumi. Krepšininkų 
idėjos rėmėjai ir organizatoriai - kaip Rytas Babic
kas, Rimantas Dirvoms, Jonas Kaunas, Raimun
das Mieželis, (pačioje išvykoj nedalyvavę), Tomas 
Remeikis, Edvardas Šulaitis, Algis Zaparackas ir 
kiti - vis dėlto ryžosi žaidimo aikštėje su Lietuva 
pabendrauti. Provokacinių spąstų jie nesitikėjo, 
nors netikėtumų galimybės ir neatmetė. Ir manęs, 
ir dar vieno kito asmens jie prašė stebėti Vilniaus 
aplinką ir apie įtartinus mostus juos tuojau pat 
painformuoti. Tuos jų prašymus gan greit pamir
šau, nieko įtartina nepastebėjau, ir vėliau galvojau, 
kaip aš būčiau galėjęs sportininkus nuo kelionės 
atbaidyti, net jei būčiau nujautęs kažką negera.

Prisimenu, iš Amerikos atvykę krepšininkai 
aikštėje puošėsi Gedimino stulpais. Gana didelia
me žiūrovų būryje šalia manęs stovėjo maža mer
gaitė ir vyresnio amžiaus moteris. Atrodė, kad tai 
jos močiutė. Tie stulpai patraukė mergaitės dėmesį 
ir ji paklausė, ką tai reiškia. Močiutė atsakė, kad 
„tai senobinis lietuvių ženklas.“ Keturių dešim
tmečių praeitis tiktai tą paaiškinimą teleidžia per
duoti kabutėmis nusakomu tikrumu.

1967-ieji
GEDIMINO STULPAI SPORTO AIKŠTĖJE Leonas Sabaliūnas

Prisimenu, prieš pat rungtynes prie manęs pri
ėjo Ričardas Vaigauskas, kurį šiek tiek pažinojau iš 
mūsų kelių susitikimų Niujorke. Kiek susierzinęs 
jis man, turbūt kaip Amerikos lietuviui, ėmė gana 
garsiai, ilgokai ir įkyriai priekaištauti dėl Gedimi
no stulpų - kas tiems sportininkams, tiems atplai
šoms, davė teisę tyčia rodytis lietuvių tautiniais 
ženklais! Erzelis truko keletą minučių, jaučiausi 
nepatogiai, nes pats greitai pastebėjau, kad tų prie
kabių netikėtumas mane kiek suglumino. Maniau, 
kad į jo priekaištus nesugebėjau protingai atsakyti. 
Sugrįžęs Amerikon visa tai papasakojau Algiman
tui Gureckui. Tas, nė minutės negalvojęs, man ir 
sako: „O aš jam būčiau pasakęs - taigi aišku, jei
gu jūsų sportininkai savo uniformas papuoštų 
Gedimino stulpais, tai Amerikos lietuviams tikrai 
nebūtų reikalo to daryti“. Stebėjausi mikliu savo 
draugo protu.

Prisimenu, mūsų sportininkai pasakojo, kokia 
rūpestinga buvo vietinė vadovybė, kokia paslau
gi, kaip ji stengėsi jiems aprodyti bent pagrindi
nes Vilniaus įžymybes. Pasakojo, kaip juos vedė 
dar ton aikštėn pasigėrėt Lenino paminklu. O tie 
sportininkai, dar meniškai neišprusę ir jau kiek 
nuvargę, to reginio neįvertino: „Po velnių, dar vie
nas plikis!“

Pagaliau prisimenu, ir kas turbūt svarbiausia, - 
pirmą kartą Vilniuj susitikom būrelis gerų draugų,

kur jau radom ir Bronių Vaškelį. Pralinksmėjom, 
padrąsėjom, susiradom savo gimines, valdžios pa
lydovai pradėjo kai ką nuleisti pro pirštus, pajutom 
tą trumpą sovietinės santvarkos atlydį. Pradėjom 
susitikinėti ir net iki vėlyvos nakties prašnekėti su 
kai kuriais Vilniaus literatais, dailininkais, mokslo 
žmonėmis ir kitų sričių kūrėjais, apgraibom susipa
žindami su jų darbais ir tais darbais buvom apdo
vanoti. Tų pasižmonėjimų ir pasilinksminimų da
lyviai, be mūsų pačių, buvo Vytautas Kalinauskas, 
Irena Kostkevičiūtė, Petras Repšys, Aušra Sluckaitė, 
Judita Vaičiūnaitė, Vytautas Valius, Sigutė Valiu
vienė, Vytautas Žalakevičius ir galbūt Sigitas Geda, 
Rimtautas Gibavičius ir Vincas Kisarauskas. Atski
rai mačiau dar Juozą Keliuotį, Romualdą Lankaus
ką, Marcelijų Martinaitį, Paulių ir Dana Norkus, ir 
Vytautą Raudeliūną. Kone visi jie buvo to pusiau 
viešo tautiškojo pogrindžio žmonės. Svaiginantis 
įspūdis -„mes“ ir „jie“ buvome visai tokie patys! 
Panašus Amerikos kaltinimas nesugebėjimu riboti 
Sovietų įtakos sferų plėtimosi. Tas pats žmonių tar
pe labai paplitęs karo pabaigos aiškinimas. Tie patys 
didieji tautiniai rūpesčiai. Apčiuopiamos pagalbos 
Lietuvai aptartis. Kalbos atvirumas nuo pat pirmos 
dienos iki paskutinės. Lyg tų mus skyrusių dešim
tmečių nebūtų buvę! Ilgam laikui liko brangios pa
žintys, ryšiai laiškais, ir pažadai keistis knygomis, 
žurnalais, dailės darbais ir muzikos įrašais.

akiračiai
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Krymas. 2007-ųjų spalis
Kazys Almenas

■ Odisėjas praplaukė pro Krymo pusiasalio krantus, graikai statė miestus, genujiečiai tvirtoves, Bizantija, turkai, to
toriai ir daugelis kitų tautų šiuo kraštu susižavėjo. Būta ko. Klimatas puikus, netrūksta derlingos žemės ir lietaus, yra 
kalnų, yra lygumų, vien tik jūra ko verta! Vieni čia užsibuvo kelis šimtmečius, kiti trumpiau. Prieš du šimtus metų atėjo 
rusų eilė. Pradėjo tarsi neblogai, statydino rūmus, kurie ir dabar stebina. Po to jiems pasimaišė protas. Puikiuosius 
vynuogynus pavertė kolchozais, sugriovė vietinę ekonomikų, trėmė totorius, užgriozdino slėnius „chruščiovkom“, visur 
pridaigino Lenino statulų. Krymas jiems to neatleis. Ne toks tai kraštas. Panašu, jog dabar jų laikas čia baigiasi.

Tarp Lenino ir„McDonaldo"
Apie puikiąją Krymo gamtą, istori
jos paliktus įspūdingus statinius ne
rašysiu; kelionių žurnalai tai pateikia 
kartu su spalvotais paveikslais. Apie 
dabartinę vidaus politiką taip pat ne
rašysiu. Norėtųsi, bet buvau ten per 
trumpai, kad ją perprasčiau. Prisieitų 
analizuoti Krymo rusų separatistinį 
judėjimą, santykius su Kijevu, Rusijos 
laivyno įtaką Sevastopolyje. Nerašysiu 
ir apie Krymo totorius, nors tai aktu
ali, neišspręsta tema, kurios svarba 
ateityje didės. Apie totorius būtina ra
šyt atsakingai, ir tam man stinga tiks
lių žinių.

Bus tad čia keletas pastebėjimų, 
kurie gal ir rišasi. Pradėkime su Le
ninu ir McDonald restoranu Jaltoje. 
Abu stovi ten, kur prasideda plačioji 
atostogautojų pasivaikščiojimui skirta 
Jaltos krantinė. Leninas didžiulis, jis 
žvelgia į McDonald restoraną, tas irgi 
didelis. Leninų mes prisižiūrėję. Šiuo 
atveju mus labiau stebino McDonald 
restoranas. Jų irgi matę pakankamai, 
tačiau tokio prigrūsto kaip šis, dar ne. 
Nors spalio mėnuo, vadinasi, turisti
nis sezonas baigėsi, tačiau restoranas 
sausakimšas. Mėsainių ir bulvyčių 
laukia tokios eilės, kad mes nuspren
džiam, jog užkąst eisim kur kitur. Vis
gi čia pats Jaltos centras, turėtų būti 
aibės vietų. Pereiname visą garsiąją 
krantinę nuo rytinio galo iki vakari
nio, praeiname pro fontanus, pro Če
chovo „damą su šuniuku“, pro tuzinus 
„obmien valiut“ taškų ir tris mote
rėles, kurios pardavinėja spragintus 
kukurūzus. Pakeliui keletas brangių 
restoranų, bet per visą plačiąją pro
menadą ir dar gerokai už jos - jokios 
užkandinės. Galop prie „Oreanda“ 
viešbučio kolonų pasukam į dešinę, 
dar gerokai paeinam, kol scenarijus 
tampa neturistinis. Ten randam „ke
babais“ ir „čeburekais“ prekiaujančius 
kioskelius. Kebabas pakenčiamas, če- 
burekai pažliugę, didžiumą jų sulesi- 
nam karveliams.

Praregėjęs komisaras
Aprašau šį mūsų nesėkmingą užkan
dinės ieškojimą, nes įžvelgiu tame 
turinį, kurį bus lengviau apibūdinti 
pristačius mus keturias valandas po 
Jaltos įžymybes vežiojusio taksisto 
samprotavimus. Draugiškas taksis
tas, beje, kaip ir dauguma, su kuriais 
bendravom. Kryme taksi pigūs, jų toli 
ieškoti nereikia, naudojom juos ir tar
pmiestinėm kelionėm. Dauguma vai
ruotojų skundėsi gyvenimu ir keikė 

valdžią. Šitai krymiečiai taksistai su
geba neblogiau už vilniškius, tačiau 
Jaltos taksistas buvo kitoks. Pradėjus 
kalbėti, pasirodė, kad jis turi filosofi
nių polinkių. Pasisakė, jog buvęs ko
munistas, kariškis, dargi komisaras, 
tarnavo daug kur, įskaitant Vengriją. 
Tikėjo komunizmu ir tuometine val
džia, nepraregėjo iki Sovietijos sugriu
vimo. Būtent tik tada/j o tėvai pradėjo 
atvirai kalbėti. Sužinojo tada, jog abu 
kilę iš vakarų Ukrainos, kad didžiu
ma jų šeimų buvo represuoti, tėvas 
bėgo į Donecką, ten sutiko motiną, 
vedė, ten jis užaugęs. Kaip kad būna 
su nusivylusiais tikinčiaisiais, dabar 
nekenčia komunistinės ideologijos. 
Ypač nekenčia jos dėl išugdyto vergiš
ko priklausomumo. Kai jis „praregė
jo“, išėjo iš kariuomenės dirbo miesto 
transporto įstaigoje, kur matė tiek ne
valyvumo, jog negalėjo pakęsti. Siūlė 
vadovybei išnuomoti autobusą, ga
rantavo jiems, kad padvigubins paja
mas, kurias iš autobuso gauna. Bet, ne, 
jokiu būdu, šie nesutiko. Kaip čia gali 
būt, jei jis daugiau uždirbs negu kiti? 
Nenuomavo, o po kelių metų bankru
tavo. Išėjo iš darbo dar prieš tai, pir
ko naudotas mašinas, siūlė paslaugas 
atvažiuojantiems turistams. Pradžioje 
sekėsi. Pats įdarbino vairuotojus, įsi
gijo naujesnes mašinas, pasistatydino 
namą kalnuose, uždirbo tada ir nau
jam „Wolksvagenui“, kuriuo ir mus 
vežiojo. Kurį laiką buvo laisviau, galė
jai daug ką daryti, tačiau po to atkuto 
senoji partinė nomenklatūra, susikū
rė „stogai“, o jis jiems jau nepriklausė. 
Prasidėjo varžymai, ilgainiui nepri
klausomai veikti tapo nebeįmanoma. 
Sovietų sąjungos nebėr, bet liko sovie
tinis mentalitetas, žmonės bijo veikti 
savarankiškai, pripratę, kad jiems di
riguotų. Dabar buvę partkomai tapo 
firmų direktoriais, partijos sekretoriai 
- burmistrais, o milicijos vadai - buvę 
KGB-istai. Jie tarpusavyje susiję, ne 
visada sutaria, bet sutaria, jog reikia 
žlugdyti žmonių iniciatyvą, kad nebū
tų konkurencijos.

Tai vienas iš posovietinės realybės 
apibūdinimų, įdomus šiuo atveju tuo, 
kad jį išdėstė komisaru buvęs taksis
tas. Kryme tai skambėjo itin įtikini
mai. Ideologijos ir ten nebėr, liko tik 
nostalgija, bet tos ideologijos sukur
tos monopolijos mikliai persiorienta
vo. Pavyzdžiui, kitur McDonald kor
poracija pripratusi konkuruoti, bet 
Jaltoje jos dalininkas yra vietinės val
dybos narys, tad pasirūpina, jog kon
kurencijos nebūtų. Tad pasirodo, jog 

tarp Lenino ir McDonald užkandinės 
jokios priešpriešos nėra. Anaiptol. Yra 
simbiozė.

Posovietiniai monopoliai ir 
šviesesnės ateities daigai
Tai visą postsovietinį regioną kamuo
janti liga, o Kryme ji matosi itin ryš
kiai. Monopoliai visur blogi, post
sovietiniai monopoliai dar blogesni, 
nes jie ne tik slopina konkurenciją, 
bet pratęsia Sovietijai įprastą ekono
minį neefektyvumą, skatina apsilei
dimą. Kryme tai ypač akivaizdu. Ten 
dar daug ką valdo „valstybė“. Kabu
tės šiuo atveju vietoje, nes „valstybė“ 
tai susipynęs vietinės valdžios, jėgos 
struktūrų, vietinių bei nevietinių oli
garchų derinys. Pavyzdžiui, pagrindi
niai Simferopolio, Sevastopolio vieš
bučiai dar vis valstybiniai. Viešbutis, 
kuriame apsistojome Sevastopolyje, 
tai grandiozinis Stalino laikų statinys. 
Jo frontone rikiuojasi didžiulės ko
lonos, vestibiulyje būtų galima lošti 
krepšinį; beje, jo grindys iš geležinių 
plokščių. Tikrai taip. Dar ir šiek tiek 
parūdijusios. Milžiniški marmuriniai 
laiptai dviem lankais veda į viršų, ne
blogai tiktų susėst žiūrovams. Bet lifto 
tai nėra, aptarnavimas sovietinis, su
prantama, nėra priėjimo prie Inter
neto. Kai teiraujamės, mums pataria 
eiti į „Pergalės“ kino teatrą. „Pergalės“ 
kino teatras vertas savo pavadinimo, 
taip pat su kolonomis. Kadaise jos pri
valėjo stebinti, dabar pastatas atrodo 
apgailėtinai. Laiptai iki kolonų aptru
pėję, viduje vėlgi kolonos, kurių visų 
neįžiūri, nes tamsoka, grindys įdubu
sios. Negi čia bus Internetas? Kampe 
sėdinti „dežurnaja“ užtikrina, jog iš 
tiesų yra. Reikia lipti šoniniais laiptais 
į trečią aukštą. Laiptai girgžda, sienos 
aprašinėtos grafiti, mėtosi tušti bute
liai. Viršuje ar tai atitvertas koridorius, 
ar tai rūbinė, bet išties stovi kompiu
teriai. Koks tuzinas paauglių žaidžia 
kompiuterinius žaidimus. Į mus žiūri 
įtariai, bet už nedidelę kainą (berods, 
vienas litas) leidžia prisėst prie kom
piuterio. Prisijungiame.

Pavyzdžių liudijančių užstrigusį 
ekonominį persiorientavimą bei ap
sileidimą galima išvardinti daug. Lie
tuvos turistai tokią padėtį apibūdina 
taip - „Jautiesi, tarsi būtum patekęs į 
praeitį“. Tikrai taip. Mes toje praeity
je taip pat buvę, pasižvalgius Kryme 
aišku, jog ganėtinai seniai. Įdomiau 
užtai pastebėti tai, kas iš šitų rėmų iš
siskiria. To irgi yra. Labiausiai įsime
na Balaklava, apie 15 km į pietus nuo 

Sevastopolio. Sovietiniais laikais tai 
buvo uždaras uostas, čia remontuo
davo atominius povandeninius laivus, 
ką liudija kalne priešais Balaklavos 
uosto krantinę juoduojantis didžiulis, 
betoniniais luitas rėmintas urvas. Ten 
dabar įrengta turistų atrakcija, tačiau 
ne dėl jos į Balaklavos uostą atplaukia 
tarptautiniai jachtininkai. Daug kur 
Kryme vaizdas puikus, bet Balaklavo- 
je jis pritrenkiantis. Siaura, nuo jūros 
pusės apsaugota įlanka, aplinkui kyla 
uolėti kalnai, ant kalno prie įlankos 
žiočių stūkso genujiečių XIII šimtme
tyje statytos tvirtovės griuvėsiai. Kai 
apsilankome, jau ne sezonas, bet uos
te prisišvartavusios kelios keliasde
šimties milijonų vertos jachtos. Mies
tukas aptvarkytas ir toliau tvarkomas, 
krantinė naujai pergrįsta, yra keletas 
prabangių restoranų. Viešbutis, kuria
me apsistojame, privatus, nepalyginsi 
su viešbučiu Sevastopolyje. Internetas 
prieinamas kiekviename kambaryje. 
Tarsi visai kitas pasauliukas. Ir žmo
nės čia elgiasi skirtingai.

Skirtingai atrodo ir Bachčisarajaus 
senamiestis. Ne Sovietija, ir pabrėž
tinai - ne Rusija. Namai daugumoje 
vienaaukščiai, kažkokiu stebuklu iš
vengta „cruščiovkų“. Chano rūmai 
skirti ne tam, kad kitus nustebintum, 
o patogiam gyvenimui. Neperdėti dy
džiai, neperkrauta dekoracijų, dvelkia 
subtilia elegancija. Ten pavaikščio
jus pajunti, jog būtent šitaip privalė
tų būti šitame krašte. Čia pati gamta 
pakankamai stebina, žmonėms nėra 
ko draskytis, reikia ramiai dirbti ir 
pasidžiaugt gyvenimu. Darbą, tiesa, 
kol kas ne itin ramų, Kryme atstovau
ja totoriai. Jie visi buvo ištremti, daug 
žuvo, bet totorių prieaugis nemažas. 
Išlikę grįžo, perima dirvonuojančias 
žemes, jų dėka vėl veši garsieji Kry
mo sodai. Bachčisarajus, o ne Sevas
topolio paradinės kolonos atstovauja 
tikrąjį Krymą.

Baigiant verta patikslinti pirmoje 
pastraipoje pareikštą nuomonę, jog 
rusų laikas Kryme baigiasi. Rusakal
bių Kryme liks, tačiau baigsis rusų 
dominavimas. Šiuo metu taip dar 
nėra. Nors dabar tai dalis Ukrainos, 
Krymas turi plačias savivaldos tei
ses. Vidinę politiką dominuoja rusai. 
Kai kur, pavyzdžiui, Sevastopolyje, jie 
agresyviau „rusiški“ negu pačioje Ru
sijoje. Tačiau jų „rusiškumas“ pasta
tytas ant irstančių pamatų. Vieną jų 
bandžiau straipsnyje apibūdinti - tai 
postsovietinė monopolinė ekono
mija, kitas, tai rūdijantis Rusijos lai
vynas Sevastopolio įlankoje. Laivy
nas surūdys savaime, o posovietiniai 
monopoliai konkurencijos neatlaiko. 
Konkurencijos sąlygomis jie žlunga, 
išsilaiko tik jei jų „stogas“ siekia pačią 
valdžios viršūnę, kuri konkurenciją 
pašalina. Taip yra Rusijoje. Ukraino
je vyksta kova tarp atskirų monopo
linių grupuočių. Kuri jų belaimėtų, ji 
nebus „rusiška“, Krymas bus atvertas 
konkurencijai. Tai jau matosi. Bala
klava yra tik vienas to atsivėrimo pa
vyzdys.
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ISTORIJA IR DABARTIS

Rusijos „baubas" - 
ne mitas, o tikrovė

Atkelta iš 1 p.

be reikalo nesipykti, be to, panašūs, 
rusams autoritetas dar nuo geležinės 
uždangos laikų. Lenkija - va, čia jau 
kitas reikalas, daug blogo yra padarę, 
šiaip nesimpatiški, nacionalistai, o 
ir Ukrainos reikalus maišo, priešra- 
ketines sistemas stato. Baltijos vals
tybės - išdavikės. Savo laiku buvo 
mielos, o dabar pasipūtė, visokius 
smulkius niekšiškus darbelius daro, 
su Rusijos priešais bendrauja...

Šis vaikiškas stilius pasirinktas 
neatsitiktinai. Taip galvoja žmo
nės - racionalūs argumentai, tuo 
labiau teisinimasis, nepadės, Rusi
joje gerbiami jėgos argumentai, to
dėl geriau nieko nesakyti, o padary
ti. Kaip suomiai padarė, va tada jau 
kitas reikalas, reikia suomius gerbti. 
„Protu Rusijos nesuprasi“ - ne visai 
teisingas teiginys. Rusiją galima la
bai lengvai suprasti, ir netgi protu, 
nes jos kolektyvinis mąstymas labai 
nesikeičia. Reikia tik atverti akis ir 
šiek tiek istoriją paskaityti. Galima 
sakyti, nuo XV a. Ivano III laikų 
nedaug kas pasikeitė. Tačiau rusus 
daugiau veikia ne protas, o pasąmo
nė, kur kas gilesnis tautos išminties 
klodas, kuriame yra užprogramuota 
visa vertybių sistema, leidusi iškilti 
ir sustiprėti Rusijos valstybei. Nors 
kartais ši pasąmonės veikiama tauta 
atrodo juokingai, juoktis nevertėtų. 
Nereikėtų ir nuvertinti, nes jie mus, 
o ne mes juos jau keli šimtmečiai 
skriaudžiame.

' „1612" ir šiandieninės
Rusijos politinis kontekstas
Atkelta iš 1 p.
Tai nereiškia, kad Rusija pasiekė 
gerovę masėms. Masėms - propa
ganda ir pakeltos pensijos prieš 
Vieningosios Rusijos partijos rin
kimus. Realybėje Rusijoje vyrauja 
milžiniškas atotrūkis tarp jos oli
garchų, jų socialinės padėties ir pa
prastų žmonių. Sankt Peterburge 
pakanka paeiti šimtą metrų į šalį 
nuo Nevski prospekto, kad išvys
tum žmones, gyvenančius antisa
nitarinėmis sąlygomis, nors ką tik 
ten buvo pompastiškai švenčiamas 
miesto trijų šimtų metų jubiliejus. 
Socialinis teisingumas - rusiškas. 
Permainoms vietos nėra - Puti
nas kontroliuoja padėtį, neleidžia 
oligarchams finansuoti opozicinių 
partijų ir už tokius mėginimus net
gi aštuoneriems metams nuteisia 
Chordokovskį, nors oficialus kal

Ar šitas filmas yra pavojingas? 
Ne, pats filmas nėra pavojingas Lie
tuvai. Pavojinga yra tai, kas už jo sly
pi. Rusijos visuomenė yra rengiama 
naujiems žygiams, naujam revanšui, 
o šitas revanšas yra mums labai pa
vojingas. Ypač todėl, kad mes visiš
kai nesuvokiame pavojaus. Iliuzi
jos - neatimama Lietuvos valstybės 
ir visuomenės dalis. Mes labai len
gvai leidžiamės užliūliuojami. Taip 
buvo XV a. pabaigoje, kai buvo ti
kima senąja protėvių stiprybe, tikė
jome Maskva, kuri atseit sugrius dėl 
savo tironiškos valdžios, tikėjome 
ir kryptingai bandėme paveikti bo
jarinus, lyg jie ką nors reikštų, kaip 
reiškė Lietuvoje ir Lenkijoje. Arba ti
kėjome geru caru Petru L Arba kal
bėjome apie visokius marazmus („jei 
mes nieko nepulsim, tai ir mūsų nie
kas nepuls“), nesirūpinom savo vals
tybe, o paskui, kai ją paradome, daug 
verkėme, kaltinom visus, tik ne pa
tys save. Pažvelkit, ar buvo Lietuvo
je tyrimų, kurie pabandytų atsakyti į 
klausimą, kodėl mes praradom laisvę 
XVIII a., o kodėl 1940 m.? Aš nekal
bu apie tyrimus, kur bandyta atsaky
ti į klausimą „kas kaltas?“, tokio po
būdžio tyrimų būta, bet iš jų jokios 
naudos, nes visi kiti buvo nekalti ir 
gali toliau elgtis kaip elgėsi. Ir dabar 
elgiasi taip, tarsi gyventume kažkur 
tarp Belgijos, Liuksemburgo ir Olan
dijos, o ne prie Vakarų pasaulio sie
nos ar ant sienos.

Šiuo požiūriu filmas „1612“ yra 
labai geras. Jis sudaro sąlygas lie

tinimas jam skamba štai kaip: nu
slėpti mokesčiai.

Tokia diktatūra turi viena tiks
lą - neleisti Rusijai subyrėti į ats
kiras suverenias tautas su vietiniais 
stipriais lyderiais; Vieningą Rusiją 
(tai ir Putino partijos pavadini
mas) naudoti, siekiant susigrąžinti 
1990-aisiais „prarastas teritorijas“.

Baltijos regionas - Estija, Latvi
ja, Lietuva - regimas kaip itin gar
dus politinis delikatesas, leidžiantis 
dominuoti Baltijos jūroje. Tačiau 
deficitinis, mat šis regionas suspė
jo atsiriboti nuo Rusijos per ES ir 
NATO struktūras bei sukurti išo
rinę ES sieną su Rusija. Tačiau šis 
regionas - ir kartus pipiras: Taline 
iškeltas bronzinis rusų kareivio pa
minklas ir Valdo Adamkaus atsisa
kymas Maskvoje švęsti 60-ties metų 
pergalės prieš fašistinę Vokietiją ju
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tuviams pradėti atsibusti, skaityti 
ženklus ir istoriją ir pradėti rūpin
tis savo valstybe. Ne žodžiais, ne 
„show“, bet rimtai, rūpinantis ir per
tvarkant biurokratijos liūne pasken
dusią tautinę mokyklą, korupcijos 
apimtą policiją, niekam nerūpinčią 
kariuomenę ir jaunosios kartos emi
graciją. Kartais užtektų tiesiog įvar
dinti, kad tai labai blogai, ir tai jau 
būtų žingsnis į priekį.

Rusija iš esmės atvirai reiškia 
pretenzijas į Lietuvos valstybę, jos 

biliejų išryškimo radikaliai priešin
gus politinius vertinimus: Kremlius 
save mato kaip Centrinės ir Rytų 
Europos išvaduotoją iš Vokietijos, 
užbaigiant Antrąjį pasaulinį karą, o 
Baltijos regionas Maskvą regi kaip 
okupantą, nepripažįstantį savo pra
eities kaltės.

Po tokio filmo, kaip „1612“, ku
ris užsakytas Putino prieš rinkimi
nei agitacijai už caristinį Rusijos 
valdymą, jau nebelieka iliuzijų, jog 
Kremlius artimiausiu metu keis po
litiką. Tik atsiprašymo už okupaci
ją Lietuva nesulauks ne vien dėl to, 
kad Kremlius atstatinėja prarastą 
sovietinę imperijos šlovę, o ir dėl 
to, kad kultūrinės prielaidos nelei
džia suvokti kaltinimo okupacija.

Rusai save regi kaip karo didvy
rius. Išskyrus gal tik tam tikrą inte
lektualų sluoksnį. Gegužės 9-osios 
šventimas Rusijoje rodo, jog žmonės 
nuoširdžiai tiki savo atlikta misija: 
karo veteranai, įsisegę Antrojo pa
saulinio karo metais gautus medalius 
už rizikavimą gyvybe fronto Unijose, 
mėgaujasi Raudonosios aikštės kari

teritoriją, nepripažįsta padariusi 
ką nors ne taip, patys žmonės, lyg 
ir geri bei mieli, pasąmonėje pa
siruošę pateisinti savo vadovybės 
veiksmus, todėl pabuskime iš iliu
zijų, savosios gerovės kūrimo kiau
to, auginkime savosios valstybės 
ir tautos žmones partijose ir už jų 
ribų, nes audra artėja, už horizon
to jau dunda, ir kas nebus tinka
mai pasiruošęs, pražus. Gali būti, šį 
kartą visiems laikams.

niu paradu. Tai - neatsiejama rusiš
kosios kultūros dalis. Ją stiprina įvairi 
sovietinė simbolika, kuri taikliai at
spindi tam tikrą sovietinių vertybių 
diskursą. Kūjo ir pjautuvo sovietinė 
simbolika ne tik nėra demontuota - ji 
suprantama kaip tiltų, metro stotelių, 
universitetinių bei politinių institu
cijų puošmena. Čia tiesiog nėra kon
ceptualios perskyros tarp sovietinės 
ir dabartinės Rusijos. Net sovietinis 
himnas atkurtas. Tad kaipgi tą per
skyrą būtų galima įvesti, jei rusams 
Sovietų Sąjungos subyrėjimas atnešė 
demokratiją, kuri jiems asocijuojasi 
su netvarka, oligarchų puikybe ir pa
didėjusiu nusikalstamumu? Tad na
tūraliai viltingai žvelgiama į Vienin
gos Rusijos partijos lyderystę.

Štai tokiame kontekste gimė pro
pagandinis, menką meninę vertę tu
rintis filmas apie Rusijos galią val
dant galingam Carui. Šioje vietoje 
svarbi ne filmo meninė vertė, isto
rinių faktų falsifikavimo lygis, o šios 
kino juostos pranešimas - Kremlius 
tiki savo galia. Tiki visa savo carinės 
Rusijos praeitimi.
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U Daugeliui „Akiračių“ skaitytojų tikrai nereikia pristatinėti Vaivos Vėbraitės, 
tiek daug jėgų ir energijos atidavusios švietimo reformai, tiek daug besirūpi
nančios pasaulio lietuvių šveitimu ir lietuvybės išsaugojimu. Iki šiolei ji šiais 
klausimais patarinėjo ir Prezidentui VAdamkui. Pateikiame keletu jos paste
bėjimų šiais klausimais, taikliai išsakytais pernai spalį LR ambasadoje Madri
de vykusiame seminare „Švietimas išeivijoje, bendradarbiavimas su Lietuvos 
įstaigomis ir jų atstovybėmis užsienyje“. Visa tai tebėra aktualu ir dabar.

Rūpesčiai 
dėl pilietinio ugdymo
Vaiva Vėbraitė

Gerbiamieji, sveiki po Madrido saule. 
Vilniuje jau šį savaitgalį buvo prana
šaujamas sniegas. Vienaip ar kitaip, 
ar šį savaitgalį, ar dar kitą, snaigės 
Vilniuje tikrai kris. Gamta kiekvieną 
žemės lopinėlį ženklina skirtingais 
orais ir šitaip puošia planetą. Visa 
gyvūnija paklūsta; juk visa priklauso 
nuo artimiausios aplinkos - išskyrus 
žmones.

Mes kitokie, nes išmanome, kaip 
patys keisti savo aplinką. Galime pa
keisti ją truputį, palindę po stogu. 
Galime pakeisti iš esmės, pakeitę gy
venamąją vietą. Galime keliauti po 
visą pasaulį, nes esame laisvi.

Tačiau laisvas žmonių judėji
mas - tai savaime dar nereiškia, 
kad esame savo likimo šeimininkai. 
Persikėlimas gyventi svetur dažnai 
vienas problemas tik pamaino kito
kiomis. Kur beatsirastume, tas pro
blemas tenka spręsti. Tenka gerokai 
paplušėti, kol imamės jaustis saugiai. 
Kol įsitvirtiname, pradedame padėti 
savo artimiesiems, užsitikriname sau 
patogią buitį ir imame svarstyti, kaip 
joje „atrasti save.“

Dar ilgiau užtrunka, kol suvokia
me, kad mūsų galiose - ne vien adap
tuotis savo aplinkoje, bet ir patiems 
ją keisti iš esmės. Mūsų galiose - bet 
kur pasaulyje kurti savą pasauliuką, 
kurio kontūrai mums jaukūs, kuria
me esame vienas kitam pažįstami ir 
jaučiamės reikalingi, kurio raidos au
toriai esame mes patys.

Tokius pasauliukus kuriame ben
dradarbiaudami. Gerai, kad modelį, 
kaip tai daryti, jau turime. Lietuva 
tuo turtinga, tuo turinti didelį pra
našumą (tai kai kurių kitų valstybių 
strategai laisvai pripažins), kad turi 
jau per pusšimtį metų perkopusią 
Pasaulio lietuvių Bendruomenę, ku
riai priklauso atskirų pasaulio šalių 
Lietuvių Bendruomenės. Iš pasauliu
kų - pasaulis.

PLB pamatiniai organizavimo
si principai yra itin paprasti, jų yra 
tik du: visuotinumas ir demokra
tiškumas. Šias PLB nuostatas prieš 
daugiau kaip pusšimtį metų įvardijo 
prelatas Mykolas Krupavičius Ame
rikoje ir filosofas Antanas Maceina 
Vokietijoje. Nuostabiausia, kad iš es
mės tas pačias nuostatas įvardija jau 
dvidešimt pirmojo amžiaus socio
logijos mokslininkai, bendruome
niškumo teorijos tyrėjai. Mokslinin

kai taip pat tvirtina, kad pilnavertės 
asmenybės tapsmui, būtiną patirti 
bendruomeniškumo pojūtį. Tai esą 
mums visiems gyvybiškai reikalinga.

Iš kur tas pojūtis atsiranda? Be 
abejo, esame nuo pat vaikystės įpina
mi į įvairias bendruo/nenes. Suaugę 
priklausome savo profesiniams, soci
aliniams, bičiulių rateliams. Kai ku
rie džiaugiamės Lietuvos pilietybe, 
esame jos pilietinės bendruomenės 
nariai. Užsienio lietuviai - Lietuvių 
bendruomenių nariai. Visi mes - 
Lietuvos tautos nariai. Bet - didysis 
bet... per pilietiškumo bei tautišku
mo prizmę suvokti savąjį „aš“, užsie
nyje ir Lietuvoje, turime išmokti. Tai 
jau iššūkis švietimui.

Vienas iš garsiausių pasaulio švie
timo filosofų Jaques Delors 1996-ai- 
siais metais išryškino keturias švieti
mo „kolonas“ 21-ajam amžiui: mes 
mokomės mokytis, mokomės veikti, 
mokomės būti ir mokomės gyventi 
kartu. Ką ši dėlionė reiškia?

Visi suprantame, kad šiandienos 
pasaulyje nepakankamas ir netinka
mas kadaise buvęs mokyklinis „žinių 
kalimas.“ Be žinių bagažo neapsieisi
me, bet dar svarbiau, kad

■ žinotume kaip surasti norimas 
žinias bei išmokti tai, ko reikia nau
jose situacijose,

■ kad turėtume stiprių praktinių, 
gyvenimiškų įgūdžių,

■ kad suvoktume savo kultūrinį 
paveldą, vertintume savo tapatybę, 
didžiuotumėmės ja,

■ ir vadovautumėmės pakantumu 
ir supratingumu, mokėtume dirbti 
bendradarbiauti.

Kas nežino, kad Lietuva nuo pat 
Nepriklausomybės atkūrimo prie
šaušrio įgyvendina sistemines švieti
mo reformas, reformas, kurios daug 
kam įgriso? Be abejo, deklaruojame 
Jaques Delors įvardytus siekius, ir 
stengiamės savo mokyklas kreip
ti jų link. Nors tų reformų kai kurie 
rezultatai tikrai neblogi, nors aš jais 
didžiuojuosi, ir manau, kad gali di
džiuotis visa Lietuva, tačiau nesibai
giančios permainos nesuteikia mūsų 
visuomenei džiaugsmo. Jau mes to
kie esame - vertimame pastovumą.

Visgi, nepaisant visuomenės aiš
kaus noro, kad viskas pagaliau nu
rimtų, nebekištų, gyvename tarsi 
kratomi drugio. Globalizacijos, in
formacinės visuomenės jėgos, vi

suotinai pripažintų vertybių neapi
brėžtumas užtvindė šalį. Visi esame 
murkdomi nuolatinių naujienų - tiek 
sėslus žmogus Lietuvoje, tiek Lietu
vos žmogus, išvykęs gyventi svetur. 
Kas buvo, niekados nebebus. Kas 
bus, niekas tiksliai nežinome.

Taigi kuo švietimas mus ir mūsų 
vaikus privalo apšarvoti? Kaip rengti 
jaunus ir nebejaunus žmones gyventi 
pastovios kaitos būsenoje?

Galėtume atsakyti gal šiek tiek 
paradoksiškai - kai rodosi, kad la
bai daug kas keičiasi, reikia mokėti 
surasti, įvardinti ir kliautis tuo, kas 
nesikeičia. Reikia patikimo, nesvy
ruojančio atramos taško, kad jaus
tumėmės saugūs ir drąsūs bet kur 
pasaulyje, ir taip pat namie. Vidinio 
atramos taško, nes tik vidinis visuo
met bus su mumis.

Kiekvienas iš mūsų įvardintume tą 
galimą nesvyruojantį atramos tašką 
kiek skirtingai. Būtų įdomų išklausy
ti visų. Šiam kartui aš pasiūlyčiau iš
bandyti tokią žodžių seką: garbingu
mas, pagarba - pagarba sau ir kitam, 
tarpusavio solidarumas. Pagaliau, 
emocinis tarpusavio ryšys. Cituoju 
mokslininkę Patricia Obst; „būtina 
sąlyga autentiškai bendruomenei: ji 
galima tik dažnai bendraujant, ypač 
svarbius įvykius kartu išgyvenant ir 
remiasi istorine atmintimi, kuri pri
imama kaip grupės ir asmens ben
dra istorija su unikalia išraiška meno 
kalba (plačiąja prasme)“. Štai ir mūsų 
tautinė tapatybė.

Tautai užsitikrinti būvį, tiesti atei
ties trajektoriją, organizuotis priimti 
visuotinus ir demokratiškus bendro 
gyvenimo sprendimus, reikia valsty
bės. Štai ir pilietiškumas.

Švietimas, rengdamas mus gyven
ti pastovios kaitos sąlygomis, mūsų 
neišduos, jeigu suteiks tvirtą vidinį 
atramos tašką. Jeigu padės mums su
vokti, išpažinti ir kurti tautiškumą, 
jei padės įvaldyti pilietiškumą, ir pa
dės jais remiantis sudaryti terpę sti
prioms asmenybėms bręsti stipriose 
bendruomenėse Lietuvoje ir užsie
nyje.

Tarsi savaime aišku, kad šitokio 
tautiškumo, šitokio pilietiškumo ug
dymas galėjo ir turėjo būti laisvos 
Lietuvos švietimo sistemos alfa ir 
omega. Tačiau taip nebuvo. Negaliu 
pasakyti kodėl. Paskutiniu metu tai 
gyvai diskutuojama. Gal todėl, kad 
gan anksti po Nepriklausomybės at
kūrimo tautiškumas kai kurių taria
mų autoritetų buvo supainiotas su 
ksenofobija, nepakantumu kitų tautų 
atžvilgiu. O patriotizmas, meilė tė
vynei, tapo supainiotas su sovietiniu 
imperializmu, aklu paklusnumu val
džiai. Posakis „patriotas - idiotas“, 
kaip kiekvienas trumpas ir drūtas lo
zungas, nesvarbu kiek jis skaudus ir 
kvailas, sunkiai išgyvendinamas kai 
jau įsiskverbęs į pasąmonę. Pilietiš
kumas buvo dirbtinai supriešintas su 
patriotizmu, o rezultatas tai, kad kai 
kuriose mokyklose pilietinis ugdy

mas tėra lygus valstybės organizavi
mo inžinerijos mokslui.

Tuo tarpu mums, Lietuvai, auten
tiško tautiškumo, patriotizmo, pilie
tiškumo ugdymo labai reikia. Apsi
žiūrėjome tik tuomet, kai didelė dalis 
visuomenės pradėjo pasigesti atsva
ros taškų, jausti ir viešai komentuoti 
spragas mokykliniame ugdyme.

Brendo supratimas, kad padėtis 
turi keistis. Jau 2000 metais Švieti
mo ir mokslo ministras patvirtino 
Patriotinio ugdymo programą, kas 
tuo metu dar atrodė daugeliui ir neį
prasta ir neįprastai drąsu. Patvirtino 
ministras programą, bet nepasisekė 
užtikrinti jos finansavimo, jos vyk
dymo, jos sklaidos. Ir šiek tiek vai
duokliškai programa metų metais 
kabojo internete, Ministerijos tin
klapyje, nesukėlus! didesnio atgarsio 
gyvenime.

Praėjo dar ilgas laiko tarpas. Bene 
emigracijos iššūkis suveikė. Suveikė 
ir supratimas, kad kokybiškas švie
timas - ką teigė ir Prezidentas V. 
Adamkus - tai valstybės fizinio bei 
dvasinio saugumo bei demokratiš
kos gyvensenos garantas. Ir pagaliau 
susidarė politinė terpė kurti naują 
Ilgalaikę pilietiškumo ir tautiškumo 
ugdymo programą, vadovaujantis 
2004-aisais metais patvirtintu Ilga
laikių valstybinių saugumo stiprini
mo programų rengimo planu.

Puiku, kad programa buvo pa
rengta, Seime aptarta, ir priimta 
2006m. rugsėjo. 19 d. Aišku, kad ji 
nėra tobula. Kiekvienas rastume ką 
sukritikuoti. Tačiau yra ir stiprių, 
konceptualių naujovių.

Viena iš jų - kad bene pirmą kar
tą tokiame teisės akte greta Lietuvos 
žmonių pripažįstami, įvardijami, 
įtraukiami užsienio lietuviai. Pažiū
rėkime:

„14. Programos tikslai:
1) formaliojo ir neformaliojo 

švietimo priemonėmis gerinti Lie
tuvos ir užsienio lietuvių vaikų bei 
jaunimo pilietinio ir tautinio ugdy
mo sąlygas;

2) tobulinti Lietuvos ir užsienio 
lietuvių suaugusiųjų pilietinio ir tau
tinio ugdymosi sistemą;

3) stiprinti asociacijų, mokyklų 
ir akademinių bendruomenių vai
dmenį ugdant Lietuvos ir užsienio 
lietuvių vaikų bei jaunimo ir suau
gusiųjų pilietiškumą bei tautiškumą, 
skatinant sąmoningą tautinę raišką ir 
pilietinį dalyvavimą“.

Kaip raudona gija užsienio lietu
viai, kaip Pasaulio Lietuvos integrali 
dalis, lieka programos akiratyje. Tai 
jau yra lūžis valstybės požiūryje ir 
valstybės sprendimuose.

Ką tai reiškia praktiškai? Progra
mai įgyvendinti numatyti trys laiko 
tarpsniai, nuo 2006 iki 2012 metų, 
ir iš karto patvirtintas jos priemo
nių planas. Jau šiais metais numatyti 
keli nedideli žingsniukai, kurie dar 
didelės reikšmės užsienio lietuvių

Nukelta į 11 p.
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Atkelta iš 5 p.
socialinė struktūra - sukurdama tam 
tikrus lūkesčius, tačiau nepalikdama 
šansų jiems pasiekti legaliais būdais. 
Žinoma, tokia situacija nebūtinai 
lemia kriminalinius nusikaltimus. 
Galima kalbėti ir apie mažesnius pa
reigūnų paklydimus bei deviacijas. 
Mano hipotezė apie policijoje vy
raujančią sampratą „varnas varnui 
akies nekerta“ (kas užtikrina vieni 
kitų nebaudžiamumą, pvz, dėl KET 
pažeidimų, tarp jų ir vairavimo iš
gėrus), jog ji gimė kaip kompensa
cija visuomeninėms frustracijoms. 
T.y. nors pareigūnai daug ir neuž
dirba, tačiau jie gali pasigirti prieš 
kitus visuomenės narius savo ne
baudžiamumu. Dėl ko jie ne tik su
taupo pinigėlių, bet ir demonstruoja 
savo galią, kas mūsų visuomenėje 
yra klaidingai siejama su autoritetu. 
Tokį savos galios afišavimą būtų ga
lima sieti su noru pasijusti svarbiam. 
Kitaip sakant, čia galioja papras
ta logika: „Jei jūs mums neduosit, 
mes patys pasiimsime“. Ir jie pasii
ma - važinėja be diržų, viršiją greitį, 
vairuoja neblaivūs, užgaulioja kitus 
ir t.t. Aiškumo dėlei reikia pasaky
ti, jog dabartinė situacija neatsirado 
per naktį, ji brendo kelerius metus. 
O tai, kad pastaruoju metu viešu
moje nuvilnijo keli skandalai tėra 
didžiulės problemos iliustracija.

Prastokus policijos darbo rezul
tatus taip pat būtų galima interpre
tuoti kaip tam tikrą protesto politi
ką: jei mūsų nevertinai, tai kodėl mes 
turim aukotis kruopščiai dirbdami 
savo darbą? Tik dėl etikos sumeti
mų neminėsiu konkrečių pavyzdžių 
ir ciniškų kai kurių pareigūnų po
žiūrio į savo darbą. Tačiau kažin ar 
dėl karo keliuose galima kaltinti vien 
pareigūnus. Šiuo atveju didesnė kaltė 
tenka pačiai visuomenei - būtent dėl 
įsivaizdavimo, jog keliuose esti pilna 
korumpuotų pareigūnų, su kuriais 
galima „susitarti“ ir taip užsitikrinti 
nebaudžiamumą, skatina sėstis prie 
vairo neblaiviam ir tikėtis, jog „nie
kas nepagaus“, o jei „pagaus“ tai iš- 
sipirksiu.

Turiu prisipažinti, jog policijos 
institucija yra man artima ir jaučiu

Šventiniam džiugesy 
truputis skausmo
Dainius Genys

Roko Medonio nuotrauka

jai simpatiją dėl daugelio priežas
čių. Visada maniau, kad policininko 
darbas įdomus, atsakingas ir garbin
gas, tačiau kai kurie šioje sistemoje 
vykstantys nesusipratimai tiesiog 
stulbina.

Apie keistą policijos personalo 
vadybą byloja nesenas įvykis, kuomet 
pora policininkų su kitu bendru tero
rizavo jaunuolius prie Kauno marių 
ir į darbą paleido net kovinį ginklą. 
Bausmės jiems buvo ne itin griežtos. 
Keisčiausia, kad jie vis dar turi šansų 
likti dirbti policijoje... Toks nebau
džiamumo ir policininkų „visagaly
bės“ pavyzdys tikrai neprisideda prie 
pasitikėjimo ir autoriteto didinimo. 
Sunku įsivaizduoti, jog šitaip diskre
ditavę „jėgos struktūrą“ asmenys gali 
likti policijoje. Jie dar tą pačią dieną 
turėjo būti pašalinti ir nubausti dvi
gubai griežčiau (būtent dėl policijos 
institucijos diskreditavimo). Kaip po 
tokių įvykių visuomenė gali vertin
ti asmenį, kuris nori įsidarbinti po
licijoje? Kažin ar daug būtų tokių, 
kurie motyvus sies su garbingumu, 
sąžiningumu, pasiaukojimu darbui. 
Greičiausiai vėlgi dominuotų nega

tyvūs ir pesimistiniai įtarimai. Taigi 
mes nesuteikiame jiems net men
kiausio šanso... Susimastyti reikėtų 
mums visiems - kodėl mes labiau 
linkę įsiminti policininkų prasižen
gimus, bet ne laimėjimus?

Ką daryti?
Kaip siekti situacijos pasikeitimo? 
Kaip su tuo kovoti? Idealu būtų kuo 
įvairiausiai. Akivaizdu, kad vien atly
ginimų kėlimas problemos neišspręs 
(juo labiau kai kalbama apie 100 ar 
200 lt priedus). Tuo tarpu komplek
sinės reformos galėtų būti pradžia. 
Daug laiko praeis kol pasikeis mūsų 
policininkų mentalitetas (17 metų 
formuotas neapibrėžtai ir sumišęs 
su buvusių milicininkų vertybėmis), 
todėl pradėti kaitą reiktų kuo grei
čiau. Dalies dirbančių „kadrų“ išlei
dimas į pensiją galėtų būti pradžia, 
idant naujai atėję nebūtų - kaip da
bar madinga sakyti - sulaužyti siste
mos. Svarbu sukurti tokį balansą ko
lektyve, jog žmonių su idealistinėm 
vertybėm būtų dauguma ir jie galėtų 
įtakoti „pažeistos“ mąstysenos kole
gas, o ne atvirkščiai. Išardyti klienta- 

listinius tinklus, kurie užtikrina ne
legalių veiklų tęstinumą ir apsunkina 
jų išaiškinamumą. Didesnė kontrolė 
galėtų būti papildomas veiksnys, ta
čiau tikrai nepagrindinis. Griežta 
tarnybinė pareigūnų kontrolė tikrai 
ne išeitis - turime savo pasitikėjimą 
duoti kreditan. Tuo tarpu socialinių 
garantijų (ir visų pirma atlyginimų) 
ženklus didinimas būtinas. Tai svar
bu ne tik siekiant sumažinti korupci
jos mastus, bet ir bandant prisivilioti 
geriausius kadrus. Ir žinoma, svarbu 
keisti mūsų pačių požiūrį į pareigū
nus, kas ir būtų vienas iš didžiausių 
iššūkių, kurio realizavimas įmano
mas tik organizuojant kompleksines 
reformas.

Svarbu suvokti, jog policijos re
forma yra lygiai tokia svarbi kaip ir 
švietimo, sveikatos ar bet kuri kita 
reforma. Saugumo poreikis yra vie
nas pamatinių, kuris leidžia žmo
nėms galvoti apie kitas elgsenos for
mas, o ne vien tik koncentruotis ties 
savo saugumu. Didesnis nusikaltimų 
išaiškinamumas suteiktų visuome
nėje daugiau darnos, o jei kada nors 
pavyktų įskiepyti pagarbos įstatymui 
jausmą, galėtume galvoti ir apie ma
žesnę socialinę atskirtį, glaudesnį vi
suomenės bendradarbiavimą, aukš
tesnį vieni kitų pasitikėjimo lygį ir 
1.1. Tačiau, regis, valdančiajam elitui 
chaoso kontekstas yra priimtinesnis, 
nes tai leidžia save pozicionuoti kaip 
tam tikrą mesiją galintį išgelbėti iš 
esamos padėties ir vis žadėti, ir žadė
ti spręsti problemas... Bet tai jau kita 
istorija.

Kad ir kaip būtų, šventiniame 
kontekste nesinori baigti minorine 
gaida. Internete nesunkiai galima ap
tikti naują folklorinio humoro atšaką, 
skirtą karui keliuose. Sunku pasakyti, 
ar jie gimė iš minėto sadomazochiz- 
mo poreikio, tačiau dera pastebėti, 
jog kai kurie juokai išties gerai suręs
ti: „Akcija: kas trečias stulpas laimin
gas“; „Tautinė akcija: papuošk žvaku
tėm pakelės medžius“; „Stabdžiai tik 
bailiams - liūdnai mąstė drąsusis Pe
triukas įstrigęs savo sumaitotame au
tomobilyje“... Tik ar nebus taip, kad 
daugelis jų bus priimti tiesiogiai ir tik 
paskatins karą keliuose?

Atkelta iš 10 p.
švietimui neturės - tiesiog nespėta. 
Žadama dar iki žiemos lituanisti
nėms mokykloms parūpinti papil
domos literatūros, galbūt mokomųjų 
žemėlapių, tačiau privalo, mano ma
nymu, būti suteiktas užsienio lietu
vių Bendruomenėms ne vien gavėjų, 
o aktyvių vykdytojų vaidmuo. O tai 
gali būti realu jau kitais metais, nuo 
2007-ųjų. Reikia tik ryžto, bendruo
menių apsisprendimo.

Bendruomenės jau dabar yra pi
lietiškumo bei tautiškumo mokykla 
už Lietuvos ribų. Nėra klausimo, kad 
jų jau esama patirtis yra vertinga pa
čiai Lietuvai. Lig šiol dalijimasis ta 

patirtimi vyko gan stichiškai. Kartais 
visi susitikdavome Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento organizuo
tuose kursuose pedagogams. Kartais, 
bet retai, Švietimo ministerijos spe
cialistai ateidavo ne vien paskaitų už
sienio lietuviams skaityti, o jų turimų 
įžvalgų pasisemti.

2005-aisias Pasaulio lietuvių 
mokslo ir kūrybos simpoziumas 
buvo tikra tautiškumo ugdymo pa
moka, bet neaišku, ar daug kas pa
moką perprato. Be abejo, pilietišku
mo ir tautiškumo ugdymas užsienio 
lietuvijoje vyksta ne tik mokyklose. 
Pilietiškumą bei tautiškumą ugdo 
pati bendruomenė savo organizuo
tos veiklos modeliu, steigdama tel

kinius, burdama žmones kultūrinei 
saviveiklai, sukurdama terpę orga
nizacijų veiklai, diegdama savitarpės 
paramos sistemą ir tiesdama tiltus 
tarp savo žmonių ir jų tėvynės.

Užtat programos taikinys ir vyk
dytojas, mano nuomone, turi būti ne 
lituanistinė mokykla, arba ne tik mo
kykla, o jai kontekstą sudaranti pati 
Bendruomenė. Net jei vienas ar kitas 
projektas kuriamas ar taikomas litua
nistinių mokyklų vaikams, mokyklos 
veikia ne vakuume, o bendruomenė
je - kitaip pilietiškumas ir tautišku
mas gali būti daiginami, bet neturi 
kur reikštis, vešėti.

Tikiu, kad jau kitąmet Švietimo ir 
mokslo ministerija paskelbs kvietimą 

dalyvauti pilietiškumo bei tautišku
mo ugdymo projektų konkurse. PLB 
šalių bendruomenėms šį kvietimą iš
platins. Jau dabar galima pačią pro
gramą ir jos priemones rasti interne
te, pasiskaityti ir pradėti svarstyti jos 
žadamas teikti galimybes. Galimybes 
stiprinti mokyklų aprūpinimą, ug
dymo turinį, jaunimo organizacijas, 
stovyklas, žiniasklaidą, tinklapius.

Gi jūs tai žinote, kokio galingo 
emocinio ir intelektualinio turinio 
atramos taško reikia lietuviui pasau
lyje, kokią atramą norite užtikrinti 
savo vaikams. Galite padėti Lietuvai 
padėti lietuvijai, ir sau pačiai, per šią 
programą. Pagaliau tam atėjo laikas.

akiračiai
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Ar mūsų dienų Riteris Pinigas išgelbės 
aukštojo mokslo Damą? Olga Suprun

ak
ira

čia
i

■ Nesiliaudamas verda aistros dėl aukštojo mokslo reformos. Iš tiesų, švietimo ir mokslo sistema Lietuvoje 
išgyvena krizę, jos reformos - būtinos. Šiuo klausimu sutaria visi. Tad iš kur toks sujudimas akademinėje 
bendruomenėje? Kodėl kyla pasipriešinimas tokiems iš pažiūros kilniems tikslams?!
Takoskyros reiktų ieškoti ne čia, nes čia jos paprasčiausiai nėra. Takoskyra atsirado po, to, kai šiemet, 
birželio 14 d. Lietuvos politinės partijos pasirašė susitarimų dėl vadinamosios aukštojo mokslo „reformos“, 
kurios vienintelis visiems gerai žinomas konkretus tikslas yra įvesti mokestį už aukštųjį mokslų. Visa kita 
šiame susitarime tėra abstraktūs pageidavimai, o „tikroji“ aukštojo mokslo plėtros strategija dar turės būti 
kuriama ateityje, ir tai pripažįsta šio susitarimo rengėjai. Būtent tai sukėlė abejones reformos sųžiningu- 
mu ir teisingumu!

Argumentai, kodėl reikia apmokestinti 
aukštąjį mokslą
Paanalizuokime apmokestinimo idėjos entuzi
astų argumentus. Iš anksto noriu pabrėžti, kad 
ši analizė jokiu būdu nekvestionuoja aukštojo 
mokslo reformos entuziastų kilnių tikslų. Abe
jones kelia tai, ar teisingas pirmasis reformos 
žingsnis. Juk visiems gerai žinoma liaudies iš
mintis byloja: „Gera pradžia - pusė darbo“. Ar 
mokesčio už aukštąjį mokslą įvedimą galima va
dinti gera pradžia?

Socialdemokrate švietimo ir mokslo ministrė 
Roma Žakaitienė pateisino pagrindinį reformos 
principą - aukštojo mokslo apmokestinimą, 

sakydama, kad baigę mokslus studentai turės 
aukštąjį išsilavinimą, gaus didesnius darbo už
mokesčius, užims geresnę padėtį visuomenėje, 
todėl pradžioje patys turėtų finansiškai prisidė
ti. Atrodytų, svarus argumentas, tačiau ar vals
tybė galėtų garantuoti darbo vietą tam, kuris 
mokės už studijas tikėdamasis, anot ministrės, 
užimti geresnę padėtį visuomenėje? Garantijų, 
deja, nėra. Nėra netgi žinoma, kaip keisis Lie
tuvos darbo rinka ir kokių specialistų gali pri
reikti po 4-5 metų. Todėl iš esmės studentams 
siūloma pirkti katiną maiše. Ir kol darbo vieta 
bei “geresnė padėtis visuomenėje” nebus „kon
trakto“ sudedamoji dalis, tol šis argumentas bus 
tik hipotetinis.

Galima pratęsti ministrės argumentą ir teigti, 
kad už bet kurią paslaugą, taip pat ir už moks
lą, privalu susimokėti. Tačiau teikiantys paslau
gas teikia ir paslaugos garantiją, o ar pasiruošusi 
valstybė suteikti geros darbo vietos garantiją?

katalikų mokslo akademijos pirmininkas dr. 
Paulius Subačiaus iliustravo savo požiūrį į aukš
tojo mokslo apmokestinimą teiginiu: „Nemoka
mas yra tik sūris spąstuose - aukštasis mokslas 
yra mokamas.“ Suprantamas šių žodžių auto
riaus susirūpinimas tuo, kad nemokamas daly
kas yra nevertinamas. Posakio „Nemokamas yra 
tik sūris spąstuose“ tikslas - įspėti naivuolius, 
kad nemokamai siūlomas daiktas ar paslauga 
gali būti tik spąstai. Tačiau ar viskas, kas yra siū
loma nemokamai, tėra spąstai? Argi tokie ne
mokami „dalykai“ kaip nuoširdi, pasiaukojanti 
draugystė, tikra meilė, talentas yra spąstai? Ar 
galime juos nusipirkti už pinigus?! Į šį klausimą 
net užkietėjęs kapitalistas atsakytų vienareikš
miškai: tikrai ne! Mokslas yra tas neapčiuopia
mas „daiktas“, kurio nederėtų įvardinti kaip pre
kės. Mokslas yra tokia gėrybė, kuri atneša naudą 
ir besimokančiajam, ir valstybei.

Seimo narė Irena Degutienė išsakė nuomonę, 
jog politinėms partijoms pasirašius susitarimą, 
buvo neteisingai sudėlioti akcentai. Pasak Sei
mo narės, pagrindinis pertvarkos akcentas turė
tų būti ne finansavimas, o studijų kokybė, kuri 
turėtų atitikti europinius standartus. I. Degutie
nės nuomone, vien finansavimo didinimas stu
dijų kokybės nepagerins. O pagerinti ją galėtų 
studijų programų išgryninimas, dėstytojų darbo 
krūvių sureguliavimas, jaunų specialisų pritrau
kimas darbui universitetuose ir mokslo institu
tuose. Kol visa tai nebus įgyvendinta, laukiamų 
pertvarkos rezultatų nesulauksime. Taigi Seimo 
narė sąžiningai pripažino, jog vien finansavimo 
didinimas studijų kokybės nepagerins.

Jeigu valdantieji siekia apmokestinti aukštą 
mokslą, taip reiktų ir sakyti, o ne kurti istori
jas apie tai, kaip mūsų laikų Riteris Pinigas ste
buklingai išgelbės aukštojo mokslo Damą. Re
formuoti aukštąjį mokslą galima tik vykdant 
sąžiningą, gerai apmąstytą, su visuomene išdis
kutuotą reformą, užuot priėmus įstatymą, pagal 
kurį jauni žmonės bus priversti pradėti savo gy
venimą smarkiai įsiskolinę. Jeigu išties siekiama 
pagerinti studijų kokybę, gerinkime ją. O jeigu 
tokiai sąžiningai reformai išties trūksta lėšų, 
nejaugi negalima būtų skirti jų iš Europos Są
jungos struktūriniu fondų? Juk žiniasklaidoje 
mirga pranešimų apie tai, kaip Lietuva nesugeba 
įsisavinti visų jai skirtų lėšų. Jas valstybė galėtų 
panaudoti jaunos kartos lavinimui bei kokybiš
kam mokymui.

Mokesčio už aukštąjį mokslą galimi 
neigiami padariniai
Piliečių judėjimo „Kitas pasirinkimas“ Taryba 
išplatino kreipimąsi į šalies Prezidentą, Seimo 
pirmininką bei Ministrą Pirmininką, kuriame 
išreiškė savo susirūpinimą dėl galimų neigiamų
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Fundamentaliosios konteksto apibū
dinimo sąvokos yra: okupacija, Pasi
priešinimas, Atgimimas, Nepriklauso
mybė.

Tačiau pirmiausia būtina pasaky
ti, kad filosofiją pranešimo autorius 
supranta kaip buvimo būtiškumo (ti
krumo) argumentavimo būdų paieš
ką.

Okupacija pranešime supranta
ma kaip laikas nuo juridinio Lietu
vos Respublikos.panaikinimo 1940 
m. liepos 21 d. iki Lietuvos Respubli
kos juridinio atkūrimo 1990 m. kovo 
11d.

Pasipriešinimas suprantamas kaip 
sąmoningas veikimas siekiant pakeis
ti visuomenės sanklodą, politinį reži
mą, galiausiai - ideologiškai apro
buotą santvarką.

Nepriklausomybė pranešime reiš
kia juridiškai postuluotą ir politiškai 
deklaruotą Lietuvos valstybės api
brėžtį.

Pagalbinės konteksto sąvokos: 
ginkluotas pasipriešinimas - Laisvės 
kovų sąjūdis arba Partizanų karas 
nuo 1944 iki 1953 metų; neginkluo
tas pasipriešinimas - visuomeniškai 
reikšmingas įvairiopas priešinimasis 
okupantams pradedant pogrindinė
mis pokario organizacijomis, bai
giant Nepriklausomybės atkūrimu, 
po kurio prasideda valstybinis pasi
priešinimas okupacijos recidyvams ir 
agresijos renovacijoms; Sąjūdis, arba 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdis, - na
cionalinio masto idėjinis, politinis ir 
juridinis okupacinio režimo keitimas 
ir vedimas Nepriklausomos valstybės 
atkūrimo link.

Papildomai reiktų apibrėžti dar 
šias sąvokas: kolaborantas - lojalumą 
okupaciniam režimui organizaciškai 
pripažinęs asmuo - komjaunimo ir 
komunistų partijos narys, okupaci
nio režimo administracinių struk
tūrų, taip pat slaptųjų tarnybų ben
dradarbis, Raudonosios ir Tarybinės 
armijos karininkas; disidentas arba 
„kitaip mąstantis“ - Lietuvoje plačiau 
nepaplitusi sąvoka, nes nekolaboruo
janti tautos dalis iš esmės visa „mąstė 
kitaip“, negu „kitaip mąstantys“ rusų 
disidentai, kuriems rūpėjo tik im
perijos režimo pakeitimas, o ne jos 
demontavimas, ką okupacijos pripa
žinimas reiškė lietuviams; okupacinė 
sąmonė - okupantų idėjas ir nuosta
tas kaip savas pripažįstanti sąmonė; 
okupuotoji sąmonė - okupacinei są
monei lojali mąstysena (šios sąvokos 
plačiau aptartos mano knygų „Atgi
mimo ištakose“ ir „Išsivadavimas“ 
įvaduose).

Atgimimas kaip visuomenės ilga
laikį procesą apibūdinanti sąvoka at
ėjo iš istorikų sąvokyno, kuris nusa
kė nacionalinio sąmonėjimo procesą 
XIX amžiuje. Kaip ir XIX amžiaus 
Atgimimas, siejamas su „Aušros“ ir 
„Varpo“ pasirodymu, XX amžiaus At
gimimas siejamas su nelegalios spau
dos - „Katalikų Bažnyčios kronikos“ 
ir kitos pogrindinės spaudos - pa
sirodymu ir žymi neginkluoto pasi
priešinimo intensyvėjimą. Tačiau jei-

Filosofija Lietuvos 
atgimimo procese
Romualdas Ozolas

gu Pirmasis atgimimas yra tautos, tai 
Antrasis - mąstymo ir valstybės atgi
mimų procesai.

Atgimimas apskritai apibūdinti
nas kaip mąstymo ir elgesio laisvė
jimo procesas. Laisvėjimas totalita
rinio okupacinio režimo sąlygomis 
reiškė vadavimosi iš režimo nusta
tytų normų bei jų pagrindu susifor
mavusių mąstymo ir elgesio stereo
tipų galimybių paiešką. Filosofijoje 
nekolaboravimas ir net pasipriešini
mas galėjo būti suprantamas ypatin
gai laisvai - kaip vos vos pastebimas 
kryptelėjimas nuo dogmos ar jos in
terpretavimo normos. Tačiau filoso
fijos totalitarizmo sąlygomis istoriją 
ir sudaro „erezijų“ ar „revizijų“ isto
rija - viešai fiksuotų, kartais ir paties 
režimo sureikšmintų pasaulėžiūrinių 
ir politinių konfliktų faktai, visa kita 
laikant pasaulėžiūros kismo poten
cialu, visuomenės savivokos kitimo 
kontekstu, priešistorija.

Tos „erezijos“ ar, kaip tada buvo 
sakoma, revizionizmas, nekalbant 
apie filosofijos klausimais rašiusių 
autorių pačių sau priskiriamą non
konformizmą, šiandieniniam tyrinė
tojui gali atrodyti ir pasirodyti labai 
menkaverčiais laisvės ženklais, tačiau 
tai - anų metų dvasinės realybės fak
tai, ir šiandieninės mūsų mąstymo 
laisvės ribos tikrąją vertę gali įgyti tik 
anos realybės fone, o protui, kuris dar 
nepaskendo filosofijos kaip intelektu
alinio žaidimo žavesiuose ir nori lai
kytis filosofinės tradicijos, pagal kurią 
mąstymas mąsto tikrovę, didesnę už 
mąstytojo savirefleksiją, teisė nepai
syti ano meto filosofijos skurdo kaip 
istorinės mąstymo realybės nepripa- 
žintina. Priešingu atveju beveik viską 
iš anų laikų tektų kone besąlygiškai 
atmesti.

Nors ano meto mąstysena stipriai 
tebeveikia šių dienų mūsų mąstymo 
kultūrą.

Kas yra okupacijos meto mąstymą 
determinuojantis faktorius?

Tai marksizmas-leninizmas - au
torių kolektyvo sukurtas Karlo Mark
so ir Frydricho Engelso ekonominių 
ir socialinių pažiūrų perdirbinys, 
pritaikytas prie Vladimiro Lenino 
revoliucijos teorijos ir Josifo Stalino 
socializmo sukūrimo imperatyvų, 
tarybinių akademikų įvilktas į filoso
favimą primenantį kalbėjimą, kurio 
tikslas - kiekvieną protą paskandinti 
spekuliacijų apie komunizmo - Die
vo žadėtos gerovės - sukūrimą ne po 
mirties, o žemiškajame gyvenime.

Banalu. Tačiau fundamentalu bū
tent tiek, kiek banalu.

Tarybinio marksizmo susiforma
vimo istorija - atskiras klausimas.

Ant Lietuvos dialektinis ir istori
nis materializmas nusileido jau sufor
muota marksizmo-leninizmo doktri
na. Ji buvo ta siena, kuri, viena vertus, 
uždengė ilgaamžę Lietuvos filosofi
nės minties pakankamai intensyvaus 
gyvenimo tradiciją su visais jos kom
piliacinio ir originalaus filosofavimo 
faktais, kita vertus, pradėjo stropiai 
prižiūrimą tarybinio marksizmo re- 
presyvaus indoktrinavimo veiklą. 
Nekalbant apie lietuvių mentaliteto 
mažakraujystes sustiprėjimą del emi- 
gracijon pasitraukusių Lietuvos filo
sofinių protų, pakanka paminėti Lie
tuvoj e. likusio profesoriaus Vosyliaus 
Sezemano likimą: 1950 metais jis 
atleidžiamas iš Vilniaus universite
to, suimamas ir nuteisiamas 15 metų 
tremties. To meto proto dogmatizavi- 
mo istorija dar beveik neanalizuota, 
bet ką galima konstatuoti ir be akade
minių studijų - tai tą aplinkybę, kad 
panašūs veiksmai parengė okupuoto
sios sąmonės vertimo okupacine są
mone juridinę ir psichologinę - bai
mės ir paklusnumo - bazę, filosofinį 
protą mutuodami į loginį protą: jo 
visiškai pakako marksistinės scholas
tikos perėmimui ir naudojimui. Ne
nuostabu, kad ir V. Sezemanas, 1956 
m. grąžintas į Lietuvą bei 1958 m. vėl 
pradėjęs profesoriauti universitete, 
dėsto tik logiką. Jeigu kas teigtų, kad 
okupaciją su jos filosofiniu mentalu
mu galima išbraukti iš istorijos kaip 
nebūtį, tas, mano nuomone, prisidėtų 
prie to mentalumo mutantinių formų 
dauginimosi šiandienybėje. Tik ano 
meto intelektinės privartos įdiegtų 
mąstysenos parametrų, dogmų ir ste
reotipų pažinimas gali - jeigu to są
moningai siektume - padėti įveikti 
tarybinio marksizmo palikimą. Koks 
jis?

Sisteminė analizė čia neįmanoma. 
Pažymėsiu tik keletą aspektų.

1. Radikalus ir agresyvus materi
alizmas aprioriškai atskiria filosofiją 
nuo transcendentinės problemati
kos - absoliuto, dievo, tikėjimo klau
simai paverčiami Dievo ir religijų 
problematika, o iš esmės - antire
ligine propaganda. Pasekmės šian
dienai - labai kuklus, palyginus su 
kitais, tikėjimui ir religijoms skirtų 
mūsų mąstymų lyginamasis svoris ir 
poveikis šiandieninei visuomenei, jų 
cechinis pobūdis visos filosofijos po
žiūriu.

2. Transcendentalumo deportavi
mas turi pasekmes ir filosofinio proto 
pobūdžiui: kadangi tikrovės realumas 
turi būti grindžiamas ja pačia, mąsty

mo tikrumo transcendentiniai argu
mentai, iki tol galioję tik religinėms 
filosofijoms arba religijas reflektuo
jančioms sistemoms, dabar pavedami 
grynajam loginiam mąstymui, kuris, 
viena vertus, filosofiją daro loginių 
spekuliacijų lauku, kuriame klasikų 
mintys yra sėklos, o autoritetų cita
tos - tų sėklų daiginimo šiltnamiai, 
racionalizmas tampa dogmatizmo si
nonimu, bet kokie ontologiniai prin
cipai - kliuviniais, o pats mąstymas 
realus tiek, kad samprotavimas tam
pa tiesos emanacija, gi jos gimdomi 
žodžiai - tiesiog daiktais. Štai kodėl 
ir šiandien tiesa yra ne tai, ką reikia 
išluobti iš esamybės, o tai, kas pasaky
ta: taip pasakė Marksas, taip - Hėge
lis, o štai šitaip - Froidas ar Vitgenš- 
teinas ir būtent tai yra tikrai! Arba tik 
tai, ką pasakiau aš pats!

3. Tarybinio marksizmo radikalu
sis materializmas iš mąstymo erdvės 
eliminavo ir realiąją žmonių praeitį, 
leisdamas liesti ją tik kaip klaidžio
jimų nuo klaidos prie klaidos istori
ją. Kadangi istorija vis dėlto sietą su 
mąstymu, kurio klaidingume įžvelg
tas ir jų gimdytų ekonominių for
macijų nepakankamumas, istorinis 
materializmas nubraukė viso klasiki
nio humanizmo principus ir juos ap
tarnavusių vertybių pasaulį, iš esmės 
nubraukdamas ir žmonijos istorinę 
patirtį. To reiškinio tiesioginė pase
kmė mūsų dienoms - istorinis nihi
lizmas, liepiąs mums nežiūrėti į pra
eitį, o tik į ateitį.

Šis pokario stalinistiniu okupaci
jos laikotarpiu suformuotas filosofi
nio proto ir visuomeninio mentaliteto 
kontekstas išsilaikė per visą okupaci
jos laikotarpį ir daugiau ar mažiau 
kito tik su ideologinės kontrolės 
švelninimo ar griežtinimo priepuo
liais. Tai svarbu turėti galvoje. Bet dar 
svarbiau atsiminti, kad - tegul ir labai 
specifiniu pagrindu atsiradęs savas 
filosofavimas sunkiau sunaikinamas, 
negu indoktrinuojamas svetimas.

Po Stalino mirties ir vadinamojo 
„asmenybės kulto demaskavimo“ pra
sidėjęs atlydys Lietuvoje buvo išnau
dotas ganėtinai produktyviai. 1956 
metais Vilniaus universiteto marksis
tinės filosofijos katedros vedėju tapęs 
Eugenijus Meškauskas sutelkė būrį 
bendradarbių ir mokinių, kuriems 
rūpėjo ne filosofinis kolaboravimas ir 
disertacinės scholastikos kūrimas, o 
filosofijos realios problemos, skyrium 
imant - savo pačių proto gyvybė. Fi
losofijos katedra iki pat Nepriklauso
mybės atkūrimo tapo mąstymo sava
rankiškumo gynimo ir savarankiško 
mąstymo ugdymo baze, davusia tam 
metui patrauklią mąstymo metodo
logiją ir išugdžiusią dvi kartas filo
sofų, padariusių ir tebedarančių po
veikį visam Lietuvos intelektualiniam 
gyvenimui. E. Meškausko sukurtos, 
jo terminu, mokslinės metodologijos 
esmė - dialektinio ir istorinio mate
rializmo teiginių sisteminio pagrįs
tumo ir empirinio patikrinamumo 
sąlygų ir galimybių analizė. Visa tai
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beveik neišėjo už dogmatikos teigi
nių rėmų, tačiau suteikė galimybę 
parodyti jų problemiškumą ir net ne
pagrįstumą, kitaip sakant, filosofiją 
deideologizavo, o turint galvoje ir jos 
pretenzijas - sekuliarizavo.

Destalinizacija, parodžiusi ko
munistinio totalitarizmo tolerancijos 
ribą Vengrijoje 1956 metais, savo lo
jalumo galimybes netruko atskleisti 
netgi „komunizmo su žmogišku vei
du“ doktrinai: ja paremtas vadina
masis Prahos pavasaris, 1968 metų 
rugpjūtį Varšuvos pakto tankų suva
žinėtas, tapo visos socializmo siste
mos rudens sambrėškomis. Lietuva 
su iliuzijomis, kad kas nors gali keis
tis, galutinai atsisveikino 1970-1971 
metais, kai buvo nužudytas įžymus 
kalbininkas Jonas Kazlauskas, į JAV 
pabėgo ir buvo sugrąžintas jūrininkas 
Simas Kudirka, o rašytojų sąjungos 
suvažiavimas tapo naujojo ideologi
nio susivaržymo deklaravimo arena.

Galbūt ne čia diskutuoti, idėjos 
gimdo gyvenimą ar gyvenimas gim
do idėjas, tačiau Romo Kalantos su
sideginimas (žinoma, neužmirštant 
Jano Palacho pavyzdžio) Lietuvos 
gyvenimui davė postūmį, tuo metu 
ne mažiau reikšmingą, negu visą is
toriją sąlygojęs Partizanų karas. Filo
sofiniam protui susideginimo faktas 
buvo absoliutus iššūkis: nesutikti su 
okupacija - ne kliūtis jokios sąlygos, 
pasipriešinimas alternatyvų neturi, 
klausimas nuo šiol gali būti vienas - 
kaip, kokiu būdu?

Okupantai iššūkiui buvo visai ne
pasirengę: susideginusįjį tradiciškai 
paskelbė nestabilios psichikos žmo
gumi, o laidotuvių minias fiksavo ir 
terorizavo, tačiau masinių represijų 
griebtis nedrįso.

Okupuotieji į iššūkį atsakė nele
galia spauda, kuri tolydžio stiprėjo 
iki tokio lygio, kad dabar laikoma sti
priausia, kaip tada sakyta, sąjunginė
se respublikose.

Kartu su Kalanta prabilo tikin
tieji: jie, galingiausia nonkonformis
tinės dvasinės orientacijos visuo
menės dalis, „Katalikų Bažnyčios 
kronika“ savo buvimą paskelbė kon
ceptualizuotai ir organizuotai. „Kro
nikos“ esminė pozicija - žmogaus 
prigimtinės teisės tikėti, savo tikėji
mą laisvai išpažinti ir nevaržomai jį 
praktikuoti - nereikalavo filosofinio 
pagrindimo, tačiau pačios tikinčiųjų 
realybės demonstravimas raštu buvo 
veiksmas, vertęs „Kronikos“ kelia
mais klausimais apsispręsti visiems, 
tikintiems ir netikintiems, diferen
cijavo visuomenę ir buvo tas pozi
tyvus fonas, kuris skaldė monoliti
nę kompartinės ideologijos tvirtovę. 
„Kronikos“ įnašas į Atgimimo pro
cesą - imperatyvus.

„Kronika“ paakino kurtis ir kitus 
tikėjimo bei katalikybės klausimus 
nagrinėjančius leidinius: „Dievas ir 
tėvynė“ (1976-1981, 19 nr.), „Tiesos 
kelias“ (1977-1981, 20 nr.), „Rūpin
tojėlis“ (1977-1990, 26 nr.), „Ateitis“

Filosofija Lietuvos atgimimo procese

(1979-1980, 6 nr.), „Lietuvos aidas“* 
1987-1989, 21 nr.).*

Nepavykus susivienyti su tikėjimo 
ir bažnyčios problemas nagrinėjan
čios spaudos leidėjais’*, susiformavo 
tautinės priespaudos problematiką 
(daugiausia istoriografiniu požiūriu) 
nagrinėjanti leidyba: „Laisvės šau
klys“ (1976, 5 nr.). „Aušrelė“ (1978,1 
nr.), „Vytis“ (1979-1980, 6 nr.), „Tau
tos kelias“ (1980-1981, 3 nr.).

Apie tą patį laiką - aštuntojo de
šimtmečio vidurį - randasi ir istori
osofinių bei filosofinių bandymų pu
blikacijos „Varpe“ (1977-1979, 8 nr.), 
„Perspektyvose“ (1978-1981, 22 nr.), 
„Alma Mater“ (1979, 4 nr.), „Lietu
vos ateityje“ (1981-1983, 7 nr.).

Atskirai reikėtų paminėti Lietuvos 
Helsinkio grupę, idėjinėmis šaknimis 
atsiremiančią į Žmogaus teisių de
klaraciją ir Helsinkio konferenciją. 
Grupės skelbti dokumentai Maskvos 
kitaminčių dėka buvo greitai išgar
sinami pasaulyje, tuo būdu sparčiau 
nei kita pogrindinė mintis pasiekda
mi ir Lietuvą.

Pogrindinė spauda buvo visuo
menės minties pokyčių skatintoja ir 
vienas iš pačių stipriausių režimo de
mokratizacijos šaltinių.

Filosofinės minties aspektu po
grindinė spauda vertintina žymiai 
kukliau. Joje dominuoja tuo metu 
viešpataujantis sąvokų loginės anali
zės principas su teiginių verifikacijos 
negalimybių (oficialiajame diskurse - 
galimybių) įrodinėjimu. Tačiau svarbi 
joje jau labai aiški ontologinė buvimo 
skirtis. Antai, „Laisvės šauklys“ oku
pacinę tikrovę laiko politiškai anapu- 
siška, verbalia (propagandiška) ir net 
netikra arba tikra tiek, kiek ji represy- 
vi. „Perspektyvos“ ją pripažįsta esant 
tikra, bet neteisinga ir taisytina. Tai
symo programos iš esmės sutampa 
su „Perspektyvų“ antrame numeryje 
(1978 metai) paskelbtos Andrejaus 
Sacharovo, studijos (parašytos 1975

Autorius remiasi Vilmos Vasiliauskaitės studijos 
„Tautinė ir liberalioji pogrindžio spauda. 1976- 
1981“ duomenimis.
" Žr. A. Terlecko „Įžangą“ 2003 metų „Laisvės 
šauklio“ komplekto leidimui. 

metais) išvadomis, kurių pagrindi
nės - visiškas įmonių savarankišku
mas, dalinė turto denacionalizacija, 
daugiapartinė sistema, streikų laisvė, 
judėjimo laisvė, privilegijų panaiki
nimas, teisė sąjunginėms respubli
kos svarstyti atsiskyrimo klausimą. 
Žmogaus ir visuomenės bei jų poli
tinės organizacijos sąrangos proble
matikos lietuvių pogrindinė spauda 
iš esmės nepagilino. Ši rusų kitamin
čių artikuliuojama ir propaguojama 
problematika lietuvių pogrindžio 
spaudos buvo tolydžio įvedinėjama į 
visuomenės sąmonę. Tas darbas taip 
pat reikalavo didžiulių pastangų, be 
viso kitko, susijusių su didele rizika 
ir represijomis. Jis davė plejadą pasi
šventėlių ir herojų, tokių kaip kunigai 
Juozas Zdebskis, Alfonsas Svarins
kas, Sigitas Tamkevičius, kaip Nijolė 
Sadūnaitė, Antanas Terleckas, kaip 
Mindaugas Tomonis, Gintautas Ieš
mantas, Vytautas Skuodis ir daugelis 
kitų.

Lietuvos Atgimimas galėjo pasi
remti viena tik Baltijos šalims isto
riškai tekusią galinga iš tarptautinės 
teisės perimta idėja: istorinės tiesos 
ir teisingumo atkūrimo reikalavimu 
remiantis fašistinės ir bolševikinės 
imperijų sąmokslu prieš šias tautas, 
fiksuotu slaptuosiuose Molotovo- 
Ribentropo protokoluose. Tos idėjos 
realizavimas reikalavo politinės vei
klos, kuri sąlygojo Lietuvos laisvės 
lygos įsikūrimą ir pirmą politinę de
monstraciją 1987 metais.

Grįžtant prie Atgimimo filo
sofinių aspektų, įdomu pažymėti, 
kad tų pačių „Perspektyvų“ 1 ir 3 
numeriai, kuriuose skelbiamos lie
tuvių autorių studijos, yra kur kas 
spekuliatyvesni, jų refleksija sun
kiai kyla virš uždaro nacionalinio 
pasaulio ir mokyklinio filosofavimo 
erdvės. Daug kam pas mus tai reikė
jo įveikti. Kai 1983 metais „Litera
tūroje ir mene“ paskelbiau straipsnį 
„Pasaulis yra čia“, kuriame bandžiau 
parodyti, kad, nepaisant esamos ti
krovės, mes gyvename būtiškai, su
silaukiau klausimo: „Kas jums davė 

teisę šitaip rašyti?“ Okupacija kaip 
primestoji, kaip ne mūsų realybė, 
metafiziškai naikino mus pačius, dėl 
ko mes ir šiandien nežinom, kaip 
elgtis su anuo metu - buvo jis ar 
ne, iš dalies nerasdami savęs ir da
bartyje - ieškodami savęs ne čia, ne 
Lietuvoj ir ne vien praktiniame, bet 
ir metafiziniame savo prote, ką liu
dija Nepriklausomybės laikotarpiu 
vos vos rusenęs ne tik visuomenės 
subjektiškumo apmąstymas, bet ir 
asmens personalumo nacionaliniu 
požiūriu analizė, nors būtent tai tu
rėjo būti tiesioginė Atgimimo im
peratyvų filosofijai tąsa, o tam tikru 
mastu ir pagrindinio XXI amžiaus 
klausimo - vieningas asmuo ar vie
ningas pasaulis - analizė.

Daug erdvesnis filosofine pras
me yra tarybmečio viešojoje erdvėje 
kuriamas nonkonformistinės filoso
fijos statinys. Nors tam tikra prasme 
jį reikėtų laikyti atgimstančios ori
ginaliosios lietuvių filosofijos kon
tekstu, jo poveikis nacionaliniam 
Atgimimui ir mentaliteto poslin
kiams politiniu aspektu ne mažes
nis nei pogrindinės spaudos: jeigu 
ši rodė R. Kalantos deklaracijos apie 
pasipriešinimo galimybes bet ku
riomis priespaudos sąlygomis įgy- 
vendinamumą, tai pro dogmatinio 
marksizmo plyšius ir kampus be
siskverbiantys laisvesnio mąstymo 
daigai ne tik tvirtino tą patį, bet ir 
viešai teigė, kad režimas nėra neįvei
kiamas ir reikia tik veikti. Diskusijų 
laisvė, kurią vėliau buvo priversta 
leisti griūvanti imperija, tai tik pa
tvirtina ir rodo, kad būtent viešoji 
opozicinė mintis buvo busimųjų di
džiųjų pokyčių konstruktorė.

Lietuvių kultūros ir visuome
nės minties pokyčių istorijoje vie
šasis filosofinis švietimas suvaidino 
išskirtinį vaidmenį. Kaip ir XVIII 
amžiaus švietimo filosofai, Lietuvos 
šviečiamosios filosofinės literatū
ros kūrėjai yra daugiau istoriogra- 
fai ir publicistai, etikai ir estetikai, 
negu išbaigtų klasikinio tipo siste-

Nukeltaį 15 p.
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NUOMONĖS

Atkelta iš 14 p.
mų kūrėjai ar net vienos kurios fi
losofinės koncepcijos referentai ir 
komentuotojai. Nenuostabu, kad jų 
dėmesio objektu tampa pasaulinė 
filosofijos istorija, kurios kontekste 
matosi visas dogmatinio marksiz
mo lokalumas ir spekuliatyvumas. 
Jie ieško naujų gyvenimo principų, 
pajėgių struktūrizuoti žmogaus ver
tybes.

Filosofijos klasikinių tekstų skel
bimo ištaka yra Filosofijos mokslo 
darbų žurnalo reorganizavimas, ir 
„Problemomis“ 1968 m. pavadintas 
naujasis leidinys sudaro sąlygas jau 
1974 m. išleisti pirmąjį „Filosofijos 
istorijos chrestomatijos“ tomą, kiek 
vėliau, 1978 m., pirmąją „Filosofi
jos palikimo“ serijos knygą. Ėję visą 
aštuntą ir devintą dešimtmečius, tie 
leidiniai sutelkė didžiulį bendradar
bių būrį, susispietusį aplink „Min
ties“ leidyklos Filosofijos redakciją, 
kurios dėka ta generalinė palikimo 
skelbimo linija buvo apauginta dau
gybe grynai populiarizacinių leidi
nių - „Etikos etiudai“, „Estetinė kul
tūra“, „Filosofijos istorijos baruose“, 
„Filosofijos skaitiniai“ ir 1.1.

Kokį atgarsį visuomenėje turėjo 
ši literatūra, gali liudyti faktas, kad 
Kantas, ėjęs 10 tūkstančių egzem
pliorių tiražu, rodė tik popieriaus, o 
ne paklausos stygių, gi Senekos ir 30 
tūkstančių buvo per maža. (30 tūks
tančių buvo Maskvos leidžiamos ti
ražo lubos.) Su draugystės vizitu at
vykę čekų leidėjai stebėjosi: ką,visi 
lietuviai filosofai? Kaip greitai švie
tėjų diegti principai išnyko nepri
klausomybėje, rodo, kad lietuviai ne 
visiškai ir ne visi paskendo filosofi
joje, tačiau faktas lieka faktu: vien 
jau matyti prasmes turinčias mintis 
buvo beveik stebuklas. Poetas Mar
celijus Martinaitis sakė: tai taip gra
žu, kad aš užsidarau, bijau, kad kas 
neatimtų.

Ir Pirmojoje Respublikoje būta 
šiokių tokių filosofijos klasikos verti
mų. Dygo ir augo savarankiško filo
sofavimo daigai. Tačiau visa tai vyko 
laisvės sąlygomis. Čia buvusią mąs
tymo laisvę ryškino režimo primesta 
mąstymo nelaisvė. Tai buvo specifi
nis palikimo publikacijų visuomenės 
protui efektas. Dabar apie jį ir liudyti 
nebepatogu - kažkokia sentimentali 
pasakėlė.

Tačiau tai - ne pasakėlė. Tai - kad 
ir kaip kas ją vertintų - mūsų min
tijimo atgimimo ir apskritai Atgi
mimo tikrovė. Ją kurdami, išaugo, 
subrendo ir į mūsų kultūros istoriją 
įsirašė tokie žmonės, kaip Bronislo
vas Genzelis, Kristina Rickevičiū- 
tė, Bronislovas Kuzmickas, Jokūbas 
Minkevičius. Atokiau stovi savo fun
damentaliuosius Lietuvos filosofijos 
istorijos veikalus kuriantis Romanas 
Plečkaitis, poetikos ir literatūros es
tetikos dvitomį konstruojanti Vanda 
Zaborskaitė. Ištakose matome Petrą 
Repšį, Ipolitą Ledą, Juozą Barzdaitį. 
Tą leidybinį judėjimą globojo leidėjas 
ir istoriografas Antanas Rybelis. Visi 

jie yra kūrėjai tos filosofinės erdvės, 
į kurią jau laisvai įsiveržia pati jau
niausioji su Atgimimu kylanti protų 
banga, kuri šiandien konfigūruoja 
mūsų mąstymo horizontus, dangų ir 
peizažą.

Tie klausimai, kaip ir filosofijos 
gyvenimo organizatorių brandos 
klausimai, būtų jau kita tema. Čia 
porą žodžių reikia pasakyti apie jau
nosios kartos filosofų atėjimą.

Nė vienas iš minėtųjų švietėjų 
nedalyvavo pogrindinėje spaudoje, 
nors ir skaitė ją, kai kurie - pagal 
galimybes ir platino. Dar labiau tai 
pasakytina apie jauniausią, tiesiogi
nėje E. Meškausko, o ne filosofijos 
istorijos katedroje, išaugusią filosofų 
kartą. Jų laisvės mąstymas rado pa
lankią dirvą vadinamoje „naujosios 
buržuazinės filosofijos kritikoje“. Jos 
dėka Arvydas Šliogeris pasirinko 
egzistencializmo studijai, Rolandas 
Pavilionis - loginę lingvistiką, Eval
das Nekrašas - filosofines tiksliųjų 
mokslų problemas ir pan. Gilinda
miesi į šias problematikas, jaunieji 
mąstė tiek savarankiškai, kad parašė 
darbų, kurių nebesitikėjo išspaus
dinti esamomis sąlygomis. Vieną 
Arvydo Šliogerio tokio rankraščio 
egzempliorių iki Nepriklausomybės 
buvau priglaudęs savo slaptavietėse.

Lasivėjant režimo varžtams, dis
kusijos iš susirinkimų butuose, susi
tikimų rūkymo vietose pamažu per
sikėlė į viešus seminarus, forumus, 
progines diskusijas. Lyderiavo tų 
laisvos minties raiškos vietų sąraše 
prie „Žinijos“ draugijos veikęs dar P. 
Slavėno įkurtas ir 1987 m. B. Gen
zelio vėl atkurtas Filosofų klubas, su 
laiku sutraukęs būrius jaunų žmo
nių, iki buvo uždarytas. Jo darbą at
naujinus Dailininkų sąjungoje viena 
iš paskaitų - Arvydo Juozaičio pra
nešimas apie politinę kultūrą - su
silaukė dėmesio ir užsienio lietuvių 
eteryje. Beje, ir Sąjūdis vos neišsi
liejo per diskusiją apie biurokratijos 
įveikimą Mokslų akademijos Verkių 
rūmuose. Taip nuo laisvos minties 
pereita prie laisvo veiksmo, prie lais
vėjančio ir išlaisvinančio veiksmo.

Lietuvos išsivadavimas - jos po
litinės įtampos spaudžiamame in
telektualiniame atgimime. Sąjūdžio, 
kuriam likimas lėmė išvesti Lietuvą 
per konjunktūrinę pertvarką į poli
tinį išsivadavimą, metodika kyla iš 
intelektualų sferose susiformavusio 
palaipsniško laisvės ribų plėtimo 
metodikos: peržengti ribą, užimtą 
erdvę apginti ir eiti toliau. Tai - Sąjū
džio „žingsnis po žingsnio“ taktikos 
pamatas. Gerai tai ar blogai - kitas 
klausimas ir kita tema. Šios temos 
išvada tokia: Atgimimas parengia 
Tautą ir Sąjūdį valstybės taikiam at
kūrimui, kas be reflektuojančio pro
to paprasčiausiai būtų buvę neįma
noma.

Pranešimas tarptautinėje konfe
rencijoje „500 metų filosofijai Lietu
voje“ 2007 m. rugsėjo 28 d. Vilniuje

Kuo gąsdinama mūsų visuomenė
Atkelta iš 3 p.
Tuo tarpu brošiūra visąlaik bando 
įrodyti, kad gėjas gėjaus neskriaus, 
visada jam padės ir t.t.

Kita mintis irgi gana paprasta, jei 
nesiimi išvedžiojimų: tegul jie sėdi 
savo rūsiuose ir barakuose ir džiau
giasi, kad juos pakenčiam, koks dar 
rodymasis viešoje erdvėje? Neįtiki
nama? Dar vienas „patikrintas“ fak
tas: JAV „Fordo“ gamykloje pradė
jo dirbti keletas gėjų, valdžia jiems 
leido kilti karjeros laiptais ir, ką jūs 
sau manot, netrukus buvo išspirta, 
korporaciją pradėjo valdyti gėjai ir 
dabar toje gamykloje dirba vieni ho
moseksualai.

Viskas pasakyta aiškiai - pavojus 
čia pat. Sunku suprasti, ką autorius 
ar autoriai norėjo pasakyti savo pu
blikacija, juolab kad netgi nedrįs
ta viešai rodyti savo veido? Kai kas 
sakytų - žodžio laisvė, tad gali sa
kyti ką galvoji. Sutikčiau su tuo, tik 
dažnai pas mus laisvė atsiejama nuo 
įsiparęigojimo ir atsakomybės. Ne
matau nieko blogo jei asmuo aiškiai 
pasako, kad nemėgsta homoseksua
lų. Tada jo pozicija aiški ir supran
tama. Problemos atsiranda tada, kai 
tas nemėgimas virsta neapykanta, 
kaltinimais, stereotipų diegimu. 
Šiuo klausimu vertybių dialogo, re
gis, dar teks palaukti.

Kitas atvejis dar paradoksalesnis. 
Banalybėmis nusagstytoje mūsų po
litinėje retorikoje be perstojo sužiba 
vis nauji ir nauji išminties „perlai“. 
O įvairios komisijos kuriamos kone 
kas mėnesį. Visai neseniai darbą 
baigė J. Abromavičiaus žūtį tyru
si komisija, o Seimas patvirtino jos 
išvadas. Daugeliui užkliuvo, kad 
konservatorių partija, ar net visas 
dešinysis blokas, yra susiję „su tero
ristinių bruožų turinčiomis organi
zacijomis“. Natūrali gynybinė kon
servatorių reakcija buvo, jog tai yra

Ar istorija tik istorikams?
Atkelta iš 2 p.
pilietinės visuomenės principų. Kad 
ir kaip, jų nuomone, nevykęs mano 
straipsnis, laisvoje visuomenėje peri
odinių leidinių redakcijos, o ne val
džios biurokratai ar institutų vado
vai, nutaria ką spausdinti. Atrodo, 
kad jei penketukas šiandien valdytų 
Lietuvą, laisvas žodis būtų leidžia
mas tik tiems, kurie su juo sutinka.

Penketuko reakcijoje atsispin
di tam tikra pažiūra į istoriją ir jos 
politinį vaidmenį. Vėl prisimena 
sovietmetis, kai ši, Vakaruose trak
tuojama kaip humanitarinių mokslų 
disciplina, turėjo specialią reikšmę. 
Marksistams-leninistams istorija yra 
instrumentas, kuris išaiškina praeitį 
ir dabartį bei nustato neišvengiamą 
ateitį. Be to, parodo, kas yra realu 
ir kas idealu, kas yra tiesa ir kas tik 
atrodo kaip tiesa. Trumpai tariant, 

šmeižtas ir noras keršyti. Ir iš tiesų 
jau senokai mūsų politikai tarpu
savio santykių aiškinimuisi ir ko
vai nebegaili jokių priemonių. Retai 
kada išgirsi ką kitą nei - tai politinė 
byla, tai kerštas ir t.t. Tuomet Seimą 
imi vaizduotis ne kaip tautos atsto
vų susirinkimą ir valdžios institu
ciją, bet bekovojančių gaujų areną. 
Tai visuomenės pasitikėjimo Seimui 
tikrai neprideda. Kita vertus, regis, 
kad ir pats Seimas nepasitiki jokio
mis valstybės institucijomis - daž
nas jų sprendimas susilaukia speci
alių Seimo komisijų.

Tokiame neaiškiame kontekste 
dar pasirodo ir „teroristai“. Keistai 
skamba, kad visa partija turi ryšių 
su „teroristais“, įdomu, kaip taip gali 
būti, kad visi. Be to, pats žodis „tero
ristas“ yra viena iš didžiausią baimę 
sukeliančių sąvokų. Net jei pas mus 
ir nėra sprogdinimų ar kitų diversijos 
aktų, užtektinai jų prisižiūrime per te
leviziją, laikraščiuose, internete. Tad 
su šia sąvoka baimės ir nesaugumo 
jausmas tuoj pat šokteli į viršų. Dabar 
jau nebe taip svarbu, ar ši formuluotė 
atsirado „iš inercijos“, ar buvo panau
dota sąmoningai. Kita vertus, jei jau 
taip norisi demaskuoti blogiukus yra 
standartinės formulės „nusikalstamas 
pasaulis“, „kriminalinis elementas“ ir 
t.t. Bet šitie tai negąsdina, štai „tero
ristas“ tai visai kas kita - efektyvu.

Akivaizdu, kad nei publikacijos 
a la „Sodoma ir Gomora“, nei Sei
mo narių ir komisijų atsainios for
muluotės prie psichologinės mūsų 
visuomenės sveikatos neprisideda. 
Kol kas dar neišmokome analizuoti 
ir diskutuoti problemų ir nesutari
mų, geriau jas permesti ant kažkie
no kito pečių ir ką nors apkaltinti. 
Tačiau einant lengvesniu keliu reik
tų prisiminti, kad sugriautą pasiti
kėjimą ir saugumą atstatyti daug su
dėtingiau nei sugriauti.

istorija yra pamatas racionalizuojąs 
komunistinę santvarką.

Tokia istorijos koncepcija ją iš 
humanitarinių mokslų disciplinos 
pavertė į ideologinį kultą, neliečiamą 
mirtingųjų, o tik režimo vadovų, jų 
cenzorių bei sankcionuotų istorikų. 
Skaitant penketuko atsakymą susi
daro įspūdis, kad sovietinė istorijos 
koncepcija nėra visiškai išnykus ir 
kai kurie istorikai dar vis veikiami 
jos dvasios. Kaip kitaip paaiškinti 
penketuko elitinį mąstymą, jog tik 
istorikai gali be mitų, pilnai ir objek
tyviai suprasti, interpretuoti ir revi
zuoti istorinius procesus. Visi kiti 
neturi teisės jų darbų įvertinti, o jei 
kas prasižengia su šia norma yra ap
kaltinamas kvestionavimu istorikų 
kompetencijos, nesupratimu jų dar
bo specifikos ir sovietinių principų 
praktikavimu.

akiračiai
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PASKUTINIS PUSLAPIS

Po karo prie Halių veikė 
toks kino teatras „Ke
lios“, todėl jame kiną 
ir rodydavo. Paskui jis 
kartu su tomis Halėmis 
sudegė, tai filmus de
monstruodavo bažnytė
lėje prieš Garažą. Vėliau 
maždaug priešais Siūlų 
gatvę, kur ji išeina į Juo
zapavičiaus prospektą, 
pastatė kino teatrą „Tai
ka“. Žodžiu, vietos keitė
si, o publika liko ta pati.

Filmus kuriantys 
žmonės paprastai leidžia 
žiūrovui pajusti, kada 
juosta baigsis. Arba he
rojai bėga susikabinę už 
rankų ir dingsta miglo
tuose toliuose, arba pa-

JO VAIKAI
Jurgis Gimberis

kyla vėtra ir užneša lapais ekraną, arba teka van
denys, leidžiasi saulė, klykia žuvėdros, skamba 
varpai, bilda traukiniai, veriasi panoramos, toliai 
ir taip toliau, žodžiu, dar minutė kita muzikos, 
vaizdų bėgančių titrų ir panašiai, o žiūrovai jau 
kyla ir šluoja prie durų. Daugelis užrašo „End“, 
„Fin“ arba „Pabaiga“ nesulaukia ir neima to į gal
vą. Neramus, nervingas žiūrovas, neramus ner
vingas pasaulis, nėr man laiko, nėr man laiko, aš 
nemėgstu dyko vaiko. Mokėmės kadaise tokį eilė
raštį, rodos, Kazio Binkio. „Man nereikia, užku
kavo, vakarėlio šito tavo, nėr man laiko, nėr man 
laiko, aš nemėgstu dyko vaiko“. Štai taip...

Nuo tų laikų praėjo daug dienų, naktų, metų 
ir įvykių, bet tradicija - šokt iš kėdžių ir lėkt, fil
mui vis dėlto dar nepasibaigus - išliko. Tai šioks 

toks ženklas. Ne tik mano nepagarbos tam, kuris 
padarė filmą, bet ir neatidos savo sveikatai. Ypač 
psichinei.

Aš bėgu. Aš bėgu ir iriuosi alkūnėmis. Ir dai
rausi, ar kas manęs nesivejia ir nelenkia. Ir televi
zorius man pritaria. Ar sakiau, kad esu televizo
riaus pakerėtas? Užkerėtas. Apžavėtas. Pavergtas. 
Jis mano mentaliteto. Jis irgi ryžtingai nutraukia 
bet kokius „galus“ ir rodo reklamą. Arba pradeda 
kitą laidą. „Nukerpami“ bet kokių meno kūrinių, 
bet kokių švenčių, bet kokių varžybų, karnava
lų, festivalių, olimpiadų, konkursų, akcijų finalai, 
jeigu ten nėra mūsų kaimuose ar priemiesčiuose 
gimusių čempionų.

Iš operos ir filharmonijos, skambant pasku
tiniams akordams ir arijoms, publika prie durų 
dar nesiveržia. Bet manau, kad tai tik laiko klau
simas - televizorius pasieks ir juos. Rodos, jau 
sakiau, kad abejoju, ar tikrai gyveno toks dėdulė 
Nojus... Bet kad jis turėjo sūnų Chamą - galvą 
guldau.

Ar mūsų dienų Riteris Pinigas išgelbės 
aukštojo mokslo Damą?
Atkelta iš 12 p.

mokesčio už mokslą padarinių. Pabrėžiama, 
kad partijų susitarimas atveria galimybę stu
dentų sąskaita padengti neefektyviai veikian
čios aukštojo mokslo sistemos kaštus ir gali 
tapti paskata atidėti būtinas jos reformas neapi
brėžtai ateičiai. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad 
studentų skirstymas į mokančius ir nemokan
čius už studijas skatintų “visų kovos su visais” 
būklę, didintų socialinę atskirtį ir skatintų jau
nimo emigraciją.

Siūlomas aukštojo mokslo apmokestinimas 
taip pat greičiausiai reikštų tai, kad universitetai 
butų suinteresuoti išlaikyti ir didinti studentų 
skaičių, nes į studentą būtų visų pirma žiūrima 
kaip į pinigų šaltinį. Todėl prielaida, kad studi
jų apmokestinimas skatins gerinti studijų koky
bę - toks yra viešai skelbiamas pradėtos refor
mos tikslas - yra klaidinga.

Kaip pasiklosime, taip išsimiegosime
Nėra padėties be išeities, Tą išeitį reikia tiesiog 
surasti, ir ji turėtų būti kuo labiau priimtina 
daugumai ir skatinti visų gerovę. Todėl ieškant 
teisingiausio sprendimo dėl aukštojo mokslo 
reformos reikia diskutuoti su akademine ben
druomene, įtraukti į diskusiją šviesiausius Lie
tuvos protus. Galima būtų paskelbti konkursą 
detaliam aukštojo mokslo Lietuvoje modeliui 
sukurti. Kai taip skubotai bandoma įdiegti mo
kestį už aukštąjį mokslą, jo rimtai nediskutavus 
ir neapsvarsčius alternatyvių aukštojo mokslo 
reformos modelių, kyla abejonės pradėtos refor

mos nuoširdumu. Juk visi žinome, kad skubos 
darbą velnias neša...

Vartai į aukštąjį mokslą turi būti atviri vi
siems, žinoma, būtina atsižvelgti į asmenų ge
bėjimus. Valstybė turėtų padėti kiekvienam pi
liečiui rasti savo vietą visuomenėje sudarydama 
sąlygas realizuoti jo prigimtinius gebėjimus.

Jeigu būtų nuspręsta palikti aukštąjį mokslą 
nemokamą, reikėtų užtikrinti, kad studentai su
voktų jį kaip valstybės investiciją, paslaugą au
gančiai kartai, nes, kaip minėta, požiūris, kad 
tai, kas nemokama, neturi vertės, nėra absoliu
čiai teisingas. Studentai turėtų suvokti, kad baigę 
studijas jie turėtų atsidėkoti valstybei nuoširdžiu 
darbu Tėvynės labui. Realiai didžioji visuome
nės dalis siekia sau naudos, todėl valstybė turėtų 
sureguliuoti šį siekimą.

Lietuvoje egzistuoja problema, kuri įvardina
ma kaip „protų nutekėjimas“, ir šią problemą bū
tina spręsti. Viskas yra tarpusavyje susiję. Mūsų 
šalyje darbo ir gyvenimo sąlygos didžiai visuo
menės daliai yra gan sudėtingos. Ir kol jos nege
rės, kol didės žmonių nepasitikėjimas politikais 
- tol vyks šis tylusis karas, vadinamas “emigraci
ja”, dėl kurio Lietuva netenka savo žmonių.

Valstybė, investuodama į jaunos kartos mo
kymą, turėtų apsisaugoti nuo tokių investicijų, 
kurios iš anksto pasmerktos bankrotui. O tai 
įvyksta kiekvienu atveju, kai studentas, gavęs 
stipendijos išmokas, baigęs studijas išvažiuoja 
laimės ieškoti svetur. Šią problemą galima būtų 
spręsti pasirašant stipendijų sutartis su tais stu
dentais, kurie ją gautų. Ši sutartis turėtų įpa

reigoti studentą pasibaigus studijoms atidirbti 
Lietuvoje nustatytą metų skaičių. Tokia sutar
tis jokiu būdu neturėtų riboti piliečio laisvės ir 
teisės rinktis, kurioje šalyje jis norėtų gyventi 
ir dirbti. Tačiau joje turėtų būti numatyta, kad 
studentas, anksčiau laiko negu leidžia sutartis 
išvykstantis į užsienį, visą valstybės išmokė
tą stipendiją turėtų grąžinti su procentais, pa
dengiančiais dėl infliacijos galinčius atsirasti 
nuostolius. Šitaip valstybė išvengtų didelės blo
gybės - nemokamai neberuoštų specialistų už
sienio valstybėms.

Taigi, būdų suvaldyti ir sureguliuoti aukšto
jo mokslo sistemą Lietuvoje neįvedant mokesčio 
už mokslą yra, reikia tik jų paieškoti.

Šalies Prezidentas išsakydamas savo požiūrį į 
vykdomą reformą pabrėžė, kad reikia kuo grei
čiau sudaryti reformos įgyvendinimo priežiūros 
grupę Seime, kad Švietimo ir mokslo ministeri
jos vykdomos pertvarkos žingsniai būtų nuose
klūs ir nenuviltų studentų bei akademinės ben
druomenės lūkesčių. Šią priežiūros grupę Seime 
planuojama sudaryti jau kitą savaitę.

Belieka tikėtis, kad reforma bus gerai supla
nuota, visapusiškai apmąstyta, atvirai išdisku
tuota su akademine bendruomene, o ją įgyven
dinus Lietuvoje visiems bus gera mokytis.

Nuoširdžiai dėkojame visiems „Akiračių" 
pagalbininkams ir rėmėjams už talką ir 

tikėjimą, kad idealizmas nėra tušti žodžiai. 
Ypač už paramą esame dėkingi Informacijos 

technologijų mokymo centrui ir jo 
vadovui E. Jačėnui.

Linkime visiems mūsų ištikimiems 
skaitytojams, kad 2008-tieji nenuviltų mūsų, 

o mes vieni kitų.
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ISSN 1822-153X

Leidėjas: visuomeninė organizacija „Akiračių rėmėjų klubas“ 
p/d-2436, LT-44016, Kaunas ACP
EI. paštas: info@akiraciai.lt
Interneto svetainė: http://www.akiraciai.lt

Redakcija:
Redaktorė Birutė Garbaravičienė, administratorė Vida Drungienė 
dizainerė ir maketuotoja Skaidra Vaicekauskienė

Redakcinė kolegija:

ISSN 1822-153X

9771822 153007
Egidijus Aleksandravičius, Kazys Almenas, Leonidas Donskis, Mykolas Dranga, Vytautas Germanas, Darius Kuolys, 
Arturas Mickevičius, Raimundas Mieželis, Zenonas V. Rekašius, Vaidas Repečka, Virginijus Sayukynas, 
Alfred Erich Senn, Julius Šmulkštys, Tomas Venclova 
Prenumerata žr. http://www.akiraciai.lt.
Spaudai parengė UAB „Versus aureus“ leidykla. Tiražas 2000 egz.

SPAUDOS, 
RADIJO IR 
TBLBVIZUOS 
RĖMIMO 
FONDAS

16 2007 m. lapkričio-guodžio mėn. / nr. 11 -12 (397)

16

akiraciai.lt
mailto:info@akiraciai.lt
http://www.akiraciai.lt
http://www.akiraciai.lt

	2007-nr11-12-AKIRACIAI-page01
	2007-nr11-12-AKIRACIAI-page02
	2007-nr11-12-AKIRACIAI-page03
	2007-nr11-12-AKIRACIAI-page04
	2007-nr11-12-AKIRACIAI-page05
	2007-nr11-12-AKIRACIAI-page06
	2007-nr11-12-AKIRACIAI-page07
	2007-nr11-12-AKIRACIAI-page08
	2007-nr11-12-AKIRACIAI-page09
	2007-nr11-12-AKIRACIAI-page10
	2007-nr11-12-AKIRACIAI-page11
	2007-nr11-12-AKIRACIAI-page12
	2007-nr11-12-AKIRACIAI-page13
	2007-nr11-12-AKIRACIAI-page14
	2007-nr11-12-AKIRACIAI-page15
	2007-nr11-12-AKIRACIAI-page16

