
„Lietuviškoji sėkmės istorija" 
arba dar kartą apie emigraciją
Dainius Genys

U Emigracijos tematika, regis, ir Lietuvoje jau tapo savotišku klondaiku sociologams, 
antropologams, istorikams, o gal net ir ekonomistams. Vis labiau ir labiau gilinamasi 
į šią. sritį bandant paaiškinti šį fenomeną. Dar įdomiau tai, jog ši tematika įgalina 
pasisakyti ne tik kvalifikuotus mokslininkus, bet ir eilinius piliečius: neabejoju, jog pas 
mus beveik neliko tokių, kurių nebūtų palietusi ši problematika ir kurie neturėtų^savo 
nuomonės. O nuomonių esama pačių įvairiausių.

Nesunku pastebėti, jog iš esmės dominuoja dvi radikalios emigrantų vertinimo sam
pratos - teigiama (emigrantus pateisinanti, pasilikusius smerkianti) ir neigiama (emi
grantus smerkianti, pasilikusius pateisinanti). Tuo tarpu labai retai (turiu galvoje ne 
mokslinius tyrimus, bet eilinių žmonių vertinimus) galime išgirsti nuomones, bandan
čias gilintis į šią priešpriešą, bandančias plačiau suprasti emigracijos reiškinį ar ieškan
čias argumentuoto paaiškinimo.

Pradėti reikia nuo to, jog turime pripažinti, kad emigrantai - tai nėra homogeniška 
grupė. Ir nors juos jungia ši visiems išeiviams tinkanti sąvoka, tačiau po ja slepiasi skir
tingo amžiaus, išsilavinimo, lyties, socialinio statuso žmonės. Todėl generalizavimas 
kalbant apie emigrantus nepripažįstant jų įvairovės yra netikslus ir netgi klaidingas. 
Manyčiau, tai yra viena iš problemų, kuri sėja nepasitenkinimą ir neapykantą disku
sijose tarp Lietuvoje ir svetur gyvenančių tautiečių. Suprantu išeivių pyktį ir nepasi
tenkinimą, kuomet jiems visiems be išimties yra metami kaltinimai neva jie visi yra 
„dvasios ubagai pardavę tėvynę, besivaikantys didesnio atlygio ir gyvenantys tvartuo
se“. Ir atvirkščiai - likusieji tėvynėje neretai apkalbami kaip „nuosaikūs konformistai, 
nesugebantys išbandyt naujų iššūkių ir t.t.“ Ir vienas, ir kitas teiginys, be abejo, prasi
lenkia su tikrove. Apskritai, galima sakyti, jog tai labiau emocijų paveikti teiginiai, iš ko 
dažniausiai ir kyla priešprieša tarp emigrantų ir likusiųjų.

Bandant analizuoti emigracijos fenomeną būtina jį išskaidyti į smulkesnes dalis dėl 
jo kompleksiškumo. Galima kalbėti apie emigracijos priežastis, išvykimo tikslus, emi
grantų įvaizdžius, prisitaikymo galimybes „ten bei čia“, sėkmės istorijas ir t.t. Šįkart 
apsiribokime pasvarstymais apie „sėkmės istorijas“.

Ko gero, kiekvienas esame girdėjęs ne vieną „sėkmės istoriją“, kuomet vargingas 
lietuvis su viena kuprine išvyko užsienin ir per kelerius metus „prasimušė į žmones“, 
susikūrė naują gyvenimą, tapo visų gerbiamas ir turtingas. Toks pelenės istoriją pri
menantis vaizdinys tapo savotiška „lietuviška svajone“, paskatinusia tūkstančius tau
tiečių asmeniškai ją patikrinti. Žinoma, vieniems pavyko (ir ji tapo dar įtikinames
nė), kitiems, deja, ne (tačiau tai nesugadino pasakos, kadangi josios kūrėjai greitai 
įtikino nelaimėlius esant pačius kaltus dėl per menko stropumo, kalbos nemokėjimo 
ir t.t.). Bene ryškiausias sekantis tokios istorijos kūrimo bruožas grįžusiųjų elgesys - 
jie skuba pirkti butus, prabangias mašinas, mėgaujasi „turtingo žmogaus gyvenimu“ 
taip bandydami įrodyti savo neblėstančią sėkmę. Kažkuria prasme tai primena ne per 
seniausius laikus, kuomet į užsienį išvykstančių žmonių skaičius buvo labai ribotas, 
ir kurie grįžę jautėsi it savotiški dievukai demonstruodami užsienyje įsigytus daiktus, 
nukopijuotas manieras (neva įsisavintus kultūros simbolius) ar net įspūdingus užsie
nietiškus automobilius. , ,
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Šalis ta maxima 
vadinas
■ Premjeras susirūpino Lietuvos įvaizdžiu. Darbo grupė 
Lietuvos įvaizdžiui pasaulyje gerinti ėmė tuo rūpesčiu 
rūpintis. Ir kiek pasiramstę smakrus it rūpintojėliai 
nutarė, kad mes pasaulį nustebinsim savo drąsa. Taigi 
pasakosim apie save kaip drąsuolių tautą. Ir dar mat reiktų 
skambesnio užsienietiško Lietuvos pavadinimo. Ką gi drąsi 
ta mūsų Vyriausybė. Net paties liūto neišsigando. Kai 
„trigalvio slibino“ įsčiose užgimė LEO.LT. Nesvarbu, kad leo 
pradėtas neteisėtai, t.y., net ne pagal įstatymą, kurį paskui 
skubia skubos tvarka buldozeriu drąsiai, įsikinkę politinius 
turistus soclibus ir darbiečius bei saviškius socdemus, 
„sutvarkė“, t.y., pritaikė derėtis daugiau neketinantiems 
drąsiems krautuvininkams. Tą drąsą drąsiai 
apdainavo drąsuoliams palanki kai kuri žiniasklaida, 
kurioje dosniai reklamuojasi liūtų tramdytojai.

Sakysite - per daug ironijos ir pykčio, matant, kaip „drą
siai“ su mumis visais susidorojo Vyriausybė, prastumda- 
ma skubias ir ne itin skaidrias derybas. Tik kad tos drąsos 
atstovauti viešajam interesui tai pačiai Vyriausybei ir pri
trūko. Drąsiai savo interesą gynė verslas, kurio prigimtis, 
suprantama, kuo daugiau uždirbti. Ir jie tikrai būtų buvę 
drąsūs, jei būtų gebėję visuomenei įrodyti, kad jų drąsa pa
grįsta padorumu. Deja, ultimatyvus tonas, pareiškimai ir 
savotiškų formų spaudimas, pasitelkiant nešvarius meto
dus, demonstravo ne drąsą, o nachališkumą. Net viešųjų 
ryšių triukai su drąsiojo žvėrių karaliaus įvaizdžiu, dar net 
Seime neįvykus svarstymui, labiau priminė kitas liūtiškas 
savybes - ne drąsą, o plėšrumą. Visi, kurie nepuolė gar
binti naujai užgimstančio liūto, buvo apšaukiami jei jau ne 
Lietuvos priešais, tai bent jau marginalais (ak, aikčiojo vie
na pasakų apie gerąją maximą autorė, net konservatoriai su 
libdemais susimetė).

Deja, drąsiosios Vyriausybės ūkio ministras ir pats 
premjeras it pasakų gyvūnėliai, kurie nuolat sukiojasi apie 
liūtą karalių, tik pritariamai linkčiojo, demonstravo de
magogijos virtuoziškumą, painiojosi savo atsakymuose ir 
dorai nė į vieną rimtesnį klausimą nesugebėjo atsakyti ir 
patvirtinti, kad atominė elektrinė tikrai bus pastatyta, o 
nacionalinis „reketuotojas“ tikrai taps investuotoju, o ne 
akcijų biržos makleriu.

Kad per daug rimtai ir piktai neatrodytų, nes vis dėlto 
gal net anksčiau nei rinkimuose nevykėliai liūtų patarnau
tojai atsikvošės, prisiminkime išmintingą Ezopo pasakėčią 
apie varlių karalių. Taigi kadaise varlės ėmė baisiai šaukti 
ir skųstis Dzeusui, kad joms reikia naujo karaliaus. Negalė
damas tų rėksnių apsikęsti, jis numetė į tą jų kūdrą rąstą ir 
tarė „Štai jūsų karalius“. Tad ar mūsų „drąsiai“ apie liūtišką 
ir karališką drąsą šaukianti Vyriausybė neapsižiūrės vieną
syk, kad vietoj liūto liko su rąstu. Pagalvokim, kol dar drąsi 
Vyriausybė nepakeitė Lietuvos vardo į kur kas „karališkes- 
nį“. Gal ir laikas, belaukiant valstybinių jubiliejų.

akiračiai
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Egidijus Aleksandravičius

Net apsimetant, kad lietuviai yra 
tiesiog pasmerkti būti europiečiais, 
lieka galimybė retsykiais susimąsty
ti, kaip veikia į mūsų šalį atnešti Eu
ropos Sąjungos politiniai papročiai 
ir teisės kultūros elementai. Nekyla 
abejonių, kad posovietinėje politi
nėje erdvėje, t.y., neišdildomų ko
munistinės nomenklatūros refleksų 
sąlygomis vienokius motyvus turėju
sios europiečių normos gali pasiekti 
visiškai kitokius rezultatus.

Nepaisant jau įvykusios Europos 
biurokratijų sąjungos posovietinių 
šalių ir visuomenių mentaliniai skir
tumai nuo senbuvių yra tiesiog mil
žiniški. Turtėjame greitai, bet mūsų 
visuomenės solidarumas išlieka la
bai menkas. Tarkim, veiksniai, ku
rie tik truputėlį suerzintų prancūzų 
ar italų profsąjungas, Lietuvoje gali

Julius Šmulkštys

Svarstant konstitucijos vaidmenį 
valstybėje, neseniai spaudoje pasiro
dė straipsniai atkreipdami dėmesį į 
nekontroliuojamos daugumos grės
mę demokratinėms santvarkoms. 
Vienas žymus teisininkas pateikė 
mažoritarinės ir konstitucinės de
mokratijos koncepcijas, kurių pir
moji gali valstybę nuvesti į totalita
rinę sistemą kaip nacių Vokietijoje, 
o antroji yra pilna konstitucinių sau
giklių, sudarančių efektyvias kliūtis 
tokiam likimui įvykti.

Pirmiausia tenka pripažinti, kad 
nekontroliuojama dauguma tikrai 
gali demokratinę santvarką sužlug
dyti. Putino Rusija yra tik vienas toks 
pavyzdys. Saugikliai, apsaugojantys 
individų ir mažumų teises, be abejo, 
yra reikalingi, tačiau jie negarantuo-
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Posovietinis europietiškumas
ilgam laikui išdeginti ir taip gležnus 
visuomenės savarankiškumo daigus. 
Perfrazuodami senovės išmintį, pa
sakytume: Kas tinka Jupiteriui, gali 
nugalabyti jauti.

Šiame komentare stabtelėčiau tik 
prie dviejų epizodų, kuriuose euro- 
pietiškos teisinės ir politinės nuosta
tos arba jau sukėlė liūdnus mūsų vi
suomenės gyvenimo padarinius, arba 
dar gresia juos sukelti. Pirmasis liečia 
posovietinės nomenklatūros gudry
bėmis iškaišytą asmens duomenų ap
saugos nuostatų įgyvendinimo pro
cesą. Šis europietiškas ir neabejotinai 
prasmingas principas posovietinėje 
aplinkoje pirmiausia buvo pritaikytas 
tam, kad nuo visuomenės akių būtų 
paslėptas KGB archyvų masyvas. Jei 
jau istorikai yra registravę tuzinus 
pavyzdžių, kada buvo neprieinamos 
sovietų tarnų (ir nebūtinai agentūri
nės) bylos, tai ką galima kalėti apie vi
suomenės ir individo teises atidengti 
sovietų okupacijos paslaptis.

Nomenklatūrininkų ir kagėbis
tų šeimyninė atmintis tikrai nori 
pasilaikyti sau šias paslaptis, o san
tykiavimo su Maskvos viršininkais 
metu įgytos patirtys leidžia be vargo 
pasinaudoti Europos Sąjungos tei
sės aktais. Vsio zakonno, ir net dau
giau. Per 17 nepriklausomybės metų 
traumuota lietuvių atmintis gero
kai apdulkėjo. Karjeros ištroškusiai 

Konstitucija ir demokratinė santvarka
ja demokratijos išlikimo. Weimaro 
Vokietijoje naciai nebuvo remiami 
daugumos balsuotojų ir net jiems 
pagrobus valdžią ir pradėjus terorą 
prieš politinius oponentus, Hitlerio 
partija 1933 kovo mėnesio rinki
muose surinko 43.9 procentų visų 
balsų; prieš pučą ji tik vieną kartą 
gavo truputį daugiau negu trečdalį..

Nacių atėjimas į valdžią parodė, 
jog mažumos, jei gerai suorgani
zuotos ir susidedančios iš ideologi
nių fanatikų, demokratinę santvarką 
taip pat gali palaidoti. Konstituci
niai saugikliai nepadės jos išsaugo
ti, jei piliečiai bus pasyvūs, į politi
nius procesus žiūrės ciniškai ir, kas 
svarbiausia, savo dalyvavimą politi
koje motyvuos baime ir nepasitikė
jimu. Taip iš dalies atsitiko Vokieti
joje. Norintieji radikalių pasikeitimų 
arba bijantys kitos totalitarinės par
tijos laimėjimo balsavo už nacius ar 
komunistus. Nors tuo metu nė viena 
partija neturėjo daugumos, bet kar
tu paėmus dvi didžiosios, tarp savęs 
kovojančios antidemokratinės jėgos, 
ją įgavo.

Kas atsitiko Weimaro Vokietijo
je sukomplikuoja daugumos/mažu- 
mos vaidmens demokratijoje aiški
nimą, bet taip pat dar kartą parodo, 

jaunuomenei jau ir visai nė motais 
nomenklatūrinės tradicijos paliki
mas, o visokio plauko palikuonių ir 
rezervistų tankis politiniame elite jau 
seniai akis bado.

Istorinės sociologijos prasme būtų 
įdomus toks tyrimas: panagrinėti ke
lių šimtų aukščiausios šiandieninės 
Lietuvos valdžios erelių kilmę. Buvęs 
aistringas komsomolo aktyvistas iš 
aukšto KGB karininko ar komparti
jos sekretoriaus šeimos- štai vienas 
tipas, kuris gana greitai išryškėtų 
Užsienio reikalų ministerijoje, VSD, 
misterijų viršūnėse ir įvairių patarėjų 
korpuse. Bjaurus dalykas, pasakytų 
kas nors, kam pavesta saugoti asme
nų (ypač iš naujojo valdžios sluoks
nio) duomenis. Žinoma, vaikai ne
gali atsakyti už tėvų nuodėmes. Net 
Algirdas Paleckis, jei jis dar nutuo-

* kia, ką plepa.
Tačiau, ar nebado akių skirtingos 

naujųjų lietuvių karjeros galimybės? 
Gal kas nors tiki, kad tremtinių ar 
politinių kalinių atžalos ir posovie
tinėse Vilniaus pagairėse išugdytas 
jaunimėlis turėjo vienodas starto po
zicijas. Nothing personai, čia tik ko
lektyvinio silueto linija...

Antras Europos Sąjungos aktas, 
kurį besąlygiškai priėmė mūsų tautos 
Seimas, yra šviežias. Tai telefoninių 
pokalbių bei elektroninės korespon
dencijos sekimo įstatymas, sulaukęs

jog konceptai „dauguma“ ir „ma
žuma“ politikoje yra dinamiški ir 
neprognozuojami. Jei komunizmo 
grėsmės nebūtų buvę, nacių popu
liarumas tikriausiai nebūtų toks di
delis ir, priešingai, už komunistus 
balsavusių skaičius pakilo, nes buvo 
bijoma nacių valdžios.

Be to, reikia pastebėti, kad tuo 
metu Weimro konstitucija buvo lai
koma viena iš moderniausių. Tai
gi vokiečiai turėjo tobulą valstybės 
pagrindinį teisinį dokumentą, bet 
demokratinės santvarkos vis tiek 
neišlaikė, kas daug ką pasako apie 
konstitucijų esmę ir vaidmenį de
mokratinėse santvarkose.

Konstitucija tėra metodas demo
kratijos sukūrimui ir išlaikymui. Jis 
nėra demokratinės santvarkos išlai
kymo garantas, nes tai daugiausia 
priklauso nuo to, ar piliečiai yra įsi
pareigoję šiai santvarkai ir ją remia 
ne tik žodžiais, bet ir veiksmais. Me
todas iš esmės tiktai palengvina įgy
vendinti svarbiausius demokratinius 
principus kaip laisvė, lygybė, pasi
kliovimas daugumos sprendimais ir 
t.t. Žmonių įsipareigojimas priklauso 
nuo daugelio faktorių, įskaitant poli
tinę kultūrą, materialines sąlygas ir 
kitus. Sąlygoms keičiantis gali keistis 

didelio europiečių pasipriešinimo. 
Belieka tik uždaryti senovišką paš
to tarnybą ir uždrausti tarpusavyje 
šnibšdėtis. Tada jau tikrai priartėtu
me prie pasaulio - bent senojo žmo
nių pasaulio - pabaigos.

Yra žinomi ir iš dalies supranta
mi šio akto motyvai: globalaus tero
rizmo pavojus ir visuomenė saugu
mo klausimas, vardan atsakymo į jį 
verčiantis atsisakyti jaukaus privatu
mo ir dalies tradicinių asmens teisių. 
Šiandien nesunku nujausti, kokie šio 
akto taikymo pasekmių skirtumai 
greitai atsiras tarp Vakarų Europos 
ir posovietinės šalies. Lietuvoje, kur 
specialiųjų tarnybų, pirmiausiai elek
troninio sekimo monopolisto VSD 
pareigūnai , tarnaudami grupiniams 
interesams gali it kurmiai raustis po 
asmeninį žmonių gyvenimą, kuomet 
demagogiškai įrodinėjant apie as
mens duomenų apsaugą be skrupu
lų dalijamasi operatyvine medžiaga 
su patarnaujančia žiniasklaida, itin 
sunku bus įgyti pasitikėjimą, kad sis
tema tarnauja žmogui, o ne daro su 
juo, kas patinka.

Posovietinės sąmonės europėji- 
mas greičiausiai negali būti viena
reikšmis ir vienakryptis. Blogieji re
liktiniai politiniai polinkiai lengviau 
sugers negatyviuosius vieno ar kito 
teisės akto bruožus. Tad naiviems būti 
pavojinga: juos ir šventoriuje muša.

ir įsipareigojimas. 1929 metais pra
sidėjusi pasaulinė ekonominė krizė 
prisidėjo prie demokratijos žlugimo 
Vokietijoje bei sukėlė totalitarizmo 
grėsmę ir kitose Vakarų valstybėse. 
Net tokioje Amerikoje totalitarinių 
partijų balsai padidėjo ir, jei depresi
ja būtų dar ilgai tęsusi, antidemokra
tinių jėgų galimybės patekti į valdžią 
būtų pasidarę realios.

Jei demokratinių konstitucijų 
efektyvumas priklauso nuo piliečių 
palaikymo, yra svarbu, kad jie su
prastų šių dokumentų reikalingumą 
santvarkai, kurioje visi gali laisvai 
realizuoti savo žmogiškąjį potenci
alą. Pagarba konstitucijoms ir įsipa
reigojimas jas išlaikyti nėra vienodi 
Vakarų demokratijose. JAV konsti
tucija per kelis šimtmečius yra įga
vusi sakralinį statusą; beveik niekas 
prieš ją iš principo nepasisako. Ne
sutarimai iškyla tiktai dėl būdų, kaip 
pagrindinį šalies teisinį dokumentą 
suderinti su nuolat besikeičiančiom 
politinėmis, socialinėmis ir ekono
minėmis sąlygomis. Panaši pagarba 
randasi kituose anglosaksiškuose 
kraštuose, Skandinavijos valstybėse 
ir atskirose šalyse kaip Šveicarijo
je ir Olandijoje. Kai kuriose Vakarų
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Kazys Almenas

Prieš metus, šituose puslapiuose ra
šiau:

Metai, į kuriuos įžengėme, Rusi
joje tęsis 14 mėnesių, iki 2008-tųjų 
kovo 2. Tada, pagal nustatytų grafikų 
privalėtų įvykti prezidentiniai „rinki
mai“. Deja, mūsų terminologija ribota. 
Būtinai reikia kito žodžio, bet jo nėra. 
Tas pats žodis „rinkimai“ buvo naudo
jamas apibūdinti farsus, kurie vykda
vo Sovietijoje. Atsimenu, kaip vienam 
bukam, ar bukų vaizduojančiam so
vietinės Lietuvos KGB-istui aiškinau, 
jog lietuvių kalboje žodis „rinkimai“ 
išvestas iš žodžio“‘rinktis“. Jei nėra iš 
ko „rinktis\ negali būti ir „rinkim“’. Tai 
pats elementariausias dėsnis. Yra eilė 
kitų. Dabartinė Rusija, nežiūrint dau
gelio panašumų, ne Sovietija. Dabar 
bus išstatytos kelios alternatyvios pre
zidentinių kandidatų iškamšos, ir kas 
labai norės galės tikėti, kad išties vyks
ta rinkimai. Rinkimai, mūsų prasme; 
atseit, be kabučių, tikrai nevyks. Vyks 
rinkimai: kontroliuojamas teatras, per 
kurį vyks valdžios viršūnių dalinis pa
keitimas ar persigrupavimas. Jis vyks 
pagal dabartinius ir dar vis besikei
čiančius Rusijos vidinių jėgų struktū-

Linas Venclauskas

Mūsų viešajame diskurse sparčiai 
populiarėja gana nauja sąvoka - to
lerancija. Kita vertus, nėra ji jau to
kia nauja. Egzistavo ji ir nelemtu 
sovietmečiu, tik tuomet ši sąvoka 
priklausė techninio žargono sferai, 
pavyzdžiui, veržlės tolerancijos ly
gis - t.y., kokį išorinį poveikį (kraty
mą, daužymą ir t.t.) ji gali atlaikyti, 
arba organizmo tolerancija vaistų 
ar bakterijų atžvilgiu ir pan. Ir, re
gis, visai neseniai viešajame diskur
se „tolerancijos“ sąvoka imta taikyti 
bendražmogiškų santykių plotmė
je. Daugėja ir tolerancijai išryškinti 
ar pabrėžti skirtų renginių ar įvy
kių. Sugiharos fondas „Diplomatai

Ilgiems metams besibaigiant
rų santykius. Kaip tai galop klostysis, 
kolei kas ir patiems rusams neaišku. 
Pamatysim.

Tuo metu apie būsimą „rinkimų“ 
procesą Rusijoje dar nedaug buvo ra
šoma, dabar prirašyta tiek, jog mano 
„pranašiškas“ paragrafas skamba kone 
banaliai. Jau matėme, vyko ne rinki
mai, o „rinkimai“. Dabar, artėjant pa
skutiniam etapui, ir to neliko. Liko kė
džių perstumdymas, prezidentas taps 
premjeru, jo klapčiukas bus preziden
tas, bet tai tik žodžių žaismas. Ar kas 
atsimenat Nikolai Švernik? Nagi, tarp 
1949-1953 metų jis buvo visos SSSR 
prezidentas! Tikrai taip. Pasitikrinau 
enciklopedijoje. Tuo metu Josifas Džu- 
gašvili užėmė kuklias „pirmojo sekre
toriaus“ pareigas. Tiesa, tas „pirmojo 
sekretoriaus“ titulas tai užsieniui; vie
tiniams reikėjo kažko iškilmingesnio, 
užtai Stalinas tapo „generalisimu“ ir 
„vadu“ (vožd). Daugumas šiuometi
nių pranašysčių apie Rusiją remiasi 
šia istorine patirtimi - modelis bus 
taikomas iš naujo. Putinas pirma va
dinsis premjeru, vidiniam vartojimui 
reiks kažko prakilnesnio, gal „tautos 
vadu“; šis pavadinimas jau išbando
mas. Putino eroje, prezidentu paskir
tas Medvedevas bus tiek pat svarbus, 
kaip kadaise kažkoks draugas Nikolai 
Švernik. „Back in the USSR“ dainavo 
Bitlai. Anot daugelio pranašaujančių, 
Rusija jau ten atsidūrė.

Mano pranašystė kitokia: 2008-tieji 
bus metai, kai „Back in the USSR“ trau
kinys beviltiškai įstrigs, iešmininkai 
kovos tarpusavyje, traukinio vadovo 
Putino žvaigždė leisis, o gal bus ir visai 
nusileidus. Kaip dera rimtiems „prana

Tolerancija -
už gyvybę“ nuo 2002 metų skelbia 
metų Tolerancijos žmogų, pernai 
laikraščio „Klaipėda“ skaitytojai taip 
pat ėmė rinkti jų nuomone toleran
tiškiausią žmogų, Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamentas nuo 2007 
metų teikia nominaciją, pavadin
tą „Už tautinę toleranciją“, skiriamą 
už tautinės tolerancijos skatinimą ir 
propagavimą visuomenės informavi
mo priemonėse. Pernai metų gegužę 
Klaipėdoje Amberlifeas suorganiza
vo spontanišką koncertą skatinantį 
„taiką, toleranciją kitiems ir šypse
ną o ne kumštį artimui“. Po truputį 
minėtinos dienos statusą įgauna ir 
Tarptautinė tolerancijos diena, mini
ma lapkričio 16 dieną.

Žinoma, visų šių renginių tikslai 
kilnūs ir prasmingi, kita vertus, po 
vieno ar kito įvykio pasigirsta dis
kusijos - kodėl paminėti jis ar ji, už 
ką ir pan. Kaip jau minėjau, toleran
cijos sąvoka mūsų viešuose kalbėji
muose pasirodė ne taip jau ir seniai. 
Kita vertus, pačioje pradžioje ji buvo 
vartojama, jei taip galima sakyti, pro
fesionalų - sociologų darant įvairias 

šautojams“, remsiuosi istorija. Rusijos 
atveju, tai laiko patikrinta metodika. 
Nuo Ivano Žiauriojo laikų, su laikotar
pio įtakotomis smulkiomis pataisomis, 
istorijos ciklai kartojasi. Tiems, kurie 
mėgsta pranašauti nesismulkindami, 
galvos daug sukt nereikia. Buvo Sta
linas su kažkokiu Šverniku, vadinasi, 
bus Putinas su kažkokiu Medvedevu. 
Pamirštąsias šiuo atveju „smulkme
nas“ suskaičiuoti nelengva. Apytikrė 
statistika teigia, jog jų buvo nuo 20 iki 
30 milijonų. Tiek nužudytų, ištremtų, 
badu numarintų ir kitaip pašalintų ti
krų, tariamų, ar visiškai nieko dėtų Sta
lino valdžios „vertikalės“ priešininkų. 
Gal Stalinas persistengė, gal buvo gali
ma valdžią sukoncentruoti, visuomenę 
įbauginti ir su kiek mažesniu pašalin
tų priešininkų skaičiumi, tačiau kitų 
kraštų, epochų bei visuomenių patirtis 
rodo, jog norint įtvirtinti nuo priešta
ravimų apsaugotą „valdžios vertikalę“, 
kitaip galvojančius naikinti būtina. Iš 
tiesų, būtina naikinti ne tik pasipriešin
ti norinčius, reikia naikinti ir pasiprie
šinti sugebančius. Reikia sukurti tokią 
baimės atmosferą, jog visuomenė tikė
tų, kad net galvojimas apie pasiprieši
nimą pavojingas. Taip buvo pastatyta 
Stalino „valdžios vertikalė“, tokia buvo 
Sovietų Sąjunga. Brežnevo laikai, tai 
palaipsnis (atsiminkim, labai ir labai 
lėtas) tos įdiegtos baimės blėsimas. Kai 
ji pakankamai išblėso, sugriuvo ir visa 
vertikalė.

Rusijai ir Rusijos pavergtoms tau
toms buvo duota nauja galimybė. Da
lis jų ja pasinaudojo. Deja, Rusijos 
nelaimei, norėdamas apsaugoti savo 
senatvę ir šeimą, Jelcinas iš KGB gretų 

vertybė ar tik žodis?
apklausas ar konstruojant teorijas, 
istorikų - bandant paaiškinti vieną 
ar kitą praeities momentą ir t.t. Gra
žiai ir įtikinamai ši sąvoka skamba 
intelektualų, kartais politikų lūpose. 
Jautriau į sąvokas ir jų vartojimą re
aguojantys asmenys tokį tolerancijos 
sąvokos išsiplėtimą linktų priskir
ti jos kaip reiškinio mirčiai. Girdi, ji 
praranda savo turinį, yra devalvuoja
ma ir tampa plačiai vartojama, taigi ir 
pigia preke. Minėtas Amberlifeo su
rengtas koncertas „One world“ dalies 
asmenų buvo interpretuotas būtent 
taip - tolerancijos tematika dabar po
puliari, „ant bangos“, vadinasi, atlikė
jas (ar jo vadybininkai) tai suprasda
mas tyrą idėją naudoja tam, kad įgytų 
daugiau populiarumo, o pati toleran
cija jam nė motais. Regis, šiuo atveju 
turime gana dažną atvejį - kiek sąvo
ką vartoti, kad ji nesusidėvėtų ir vis 
dar turėtų pirminę, pozityvią savo 
prasmę. Atsakymas čia irgi labai pa
prastas - tik diskusijos dėka galime 
suvokti ir įprasminti sąvokos turinį. 
Tad naudodamasis šia teise pabandy
siu išdėstyti savąjį požiūrį.

ištraukė Putiną. Ištraukė jį kaip sykis 
kai stipriai pradėjo kilti naftos ir dujų 
kainos. Putinas, remdamasis nuo Sta
lino laikų užsilikusiom baimės nuo
sėdom bei naudodamas milžiniškas 
lėšas jėgos struktūrų papirkimui, pra
dėjo kurti savo „valdžios vertikalę“. 
Kaip jam sekasi?

Šitie metai tai parodys. Kol kas pa
statyti tik tos vertikalės pastoliai, da
bar artėja metas kai prisieis juos sti
printi. Neišvengiamai kils kitaminčių 
(ar nepakankamai papirktų) vėjas. 
Prisieis juos bauginti, tačiau žmogus 
paradoksiškas sutvėrimas. Taip, dau
guma bailūs, bet štai visad būna ir tų 
kitų. Nepakanka juos bauginti, tenka 
remtis Stalino ne originaliu, bet tau
piai išreikštu posakiu - „Yra žmogus, 
yra problema. Nėra žmogaus, nėra 
problemos.“

Tų „problema“ jau dabar atsiranda, 
ir jų bus vis daugiau. Politkovskojos, 
Litvinenko bei eilės kitų pašalinimo 
nepakaks. Šia temą galima vystyti to
liau, remiantis istoriniais pavyzdžiais 
ir nekintama žmogaus prigimtimi. Tai 
būtų sunkiasvoriai argumentai. Metų 
pradžios pranašystei norisi kažko len
gvesnio. Pusiau juokais, bet ir pusiau 
rimtai siūlau tokią pranašystę - Pu
tiną pakirs satyra. Niekas kitas taip 
nesugeba nuvainikuoti pretenziją bei 
pasipūtimą kaip satyra. O tas mažas, 
siaurų akių KGB-istas gi tiesiog pra
šosi satyros. Vien tos nuotraukos, ku
rios demonstravo jo nuogą beplaukę 
krūtinę ko vertos. Satyros bus, jos jau 
yra, metams bėgant ji pasieks platėjan
tį rusų visuomenės ratą. Pasitikiu rusų 
tauta - ji humoro jausmą turi.

Vos tik ėmus plačiau vartoti to
lerancijos sąvoką, ji neturėjo aiškaus 
savo turinio ir prasmės. Tai buvo tie
siog sutarimo, palaikymo, pritarimo 
sinonimas. Toleruoju, vadinasi, pri
tariu, palaikau. Bet kodėl tuomet šis 
tik sinoniminę prasmę turintis žodis 
tampa vis populiaresnis. Kas nors 
galėtų argumentuoti tai - mados rei
kalas ir vaikymasis, modernaus lek
sikono privalomas inkliuzas. Jei visi 
tarp Vilniaus ir Briuselio šneka apie 
toleranciją, tai kaip man to nedary
ti? Galima likti nesuprastam. Reikia 
vartoti populiarias sąvokas, rody
ti situacijos ir vertybių supratimą ir 
po to elgtis taip kaip išeina. Bala ne
matė. Kita vertus, tolerancijos sąvo
ka yra ir pakankamai manipuliatyvi: 
na, gerai, aš pasakiau ką nors netin
kamo, bet tuomet būkite tolerantiški 
mano atžvilgiu ir nuleiskite tai negir
domis. Arba manyti - kodėl jie tokie 
netolerantiški - aš taip pat turiu teisę 
pareikšti savo nuomonę.

Tokiose ir panašiose situacijose ir 
išryškėja tai, kad tolerancija dar ne
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AŠTRIU KAMPU

Kai žiniasklaida tampa purvasklaida
Zenonas V. Rekašius

ak
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■ Sakoma, jog visuomenė turi tokią valdžią, kokios ji nusipelno. Manau, 
kad panašią taisyklę galima pritaikyti ir valdžiai. Tai yra, kad ir valdžia 
turi tokią spaudą, kokios pati yra verta. Tiesa, ką valdžia turėtų daryti, 
norėdama valstybėje geresnės tvarkos, receptai gan paprasti: reikia leisti 
geresnius įstatymus, geriau prižiūrėti jų vykdymą, griežčiau tvarkyti 
nepareigingus.pareigūnus, gabiau spręsti ekonominius klausimus ir t.t. 
Bet ką valdžia turėtų daryti, kai savo pareigų tinkamai neatlieka spauda, 
arba, plačiau tariant, ir visa žiniasklaida? Jei spauda, užuot visuomenę 
informavusi, ją klaidina ar net, Dieve sergėk, ima valdžią šantažuoti. 
Cenzūruoti? Man, amerikietiško sukirpimo liberalui dar nuo studentavimo 
laikų demokratija be spaudos laisvės yra tiesiog neįsivaizduojama, o 
cenzūra yra pati didžiausia nelaimė, kokia tik gali ištikti laisvą spaudą.

Priežiūra reikalinga vaikams. 
Žiniasklaida — suaugusiųjų 
reikalas
Prisimenu, prezidentaujant dar Al
girdui Brazauskui, bičiuliai mane, 
kaip turintį šiek tiek praktikos svetur 
leidžiant lietuvišką laikraštį, siuntė 
pas Prezidentą, pabandyti jam įpirš
ti mintį, kad ir Lietuvos spaudai ne
reikia nei cenzorių, nei kokios nors 
spaudos kontrolės įstaigos, ko buvo 
pasigedę sovietmečiu buvę spaudos 
prievaizdai. Bandžiau tada aiškin
ti Prezidentui, kad „Akiračiai“ JAV 
valdžiai neteikia kontrolinio nume
rio, neverčia straipsnių į anglų kalbą, 
nedeklaruoja savo tikslų ir priemo
nių, kaip tų tikslų siekiama. Žodžiu, 
mėnraštis galėtų net nežinoti, kad 
JAV turi valdžią, jei ne viena smul
kmena: norint gauti papigintą pašto 
tarifą reikėdavo kartą per metus pa
skelbti mėnraščio tiražą ir jo pasis
kirstymą. Šis reikalavimas buvo skir
tas apsaugoti reklamos pirkėjus nuo 
apgaulės, nes reklamos kaina pri
klauso nuo tiražo ir panašių dalykų. 
Mus, nespausdinusius apmokamos 
reklamos ir neturinčius tuo reikalu 
finansinių įsipareigojimų, šis reikala
vimas lietė tik pro forma. Tai ir vis
kas. Jokios cenzūros, jokio valdžios 
kišimosi, jokių trukdymų.

Nors pokalbis buvo mandagus ir 
malonus, įtikinti Prezidento man ne
pavyko. Jis liko prie savo nuomonės, 
kad šiokia tokia priežiūra spaudai 
visgi reikalinga. Ir nepasisekė turbūt 
dėl mano kaltės. Remdamasis sava 
patirtimi automatiškai nutariau, kad 
ir Lietuvos spauda bei transliuotojai 
spaudos laisve naudosis atsakingai, o 
į pasitaikančius neatsakingos laiky
senos atvejus valdžia reaguos pagal 
įstatymus. Žodžiu, žiniasklaida mo
kės būti žiniasklaida, o valdžia mo
kės būti valdžia. Tai yra, kad ir vieni, 
ir kiti žinos, jog įstatymai galioja vi
siems ir kad žiniasklaida nėra kažko
kia privilegijuota kasta virš įstatymo.

Spaudos laisvė 
ir atsakomybės baimė
Lietuvos žiniasklaida yra laisva, ne
varžoma cenzūros ir daugmaž ne
trukdoma valstybinių ar visuomeni

nių kontrolės institucijų. Didžioji jos 
dalis gerai tenkina ar bent stengiasi 
gerai tenkinti savo skaitytojų porei
kius. Kiek blogesnė padėtis yra su in
formacijos transliuotojais, bet ir čia 
padėtis nėra ypatingai bloga. Tačiau * 
atsirado nauja žiniasklaidos rūšis, su 
kuria laisvuose Vakarų civilizacijos 
kraštuose man anksčiau nėra tekę 
susidurti. Atrodo, kad tai būdinga tik 
komunistinėje priespaudoje ilgesnį 
laiką buvusiems kraštams. Pripra
tinti prie baimės atvirai reikšti savo 
mintis, šių kraštų gyventojai linkę ir 
laisvės sąlygomis drąsesnes mintis 
reikšti anonimiškai. Šia baime pa
sinaudoja neatsakingi žiniasklaidos 
leidėjai ir redaktoriai. O susilaukę 
priekaištų dėl žemo lygo, klaidingos 
ar net įstatymu draudžiamos infor
macijos platinimo, redaktoriai ban
do išsisukinėti, kad tai ne jų, o ano
niminių autorių atsakomybė.

Nepriklausomybės pradžioje į 
šį keistą reiškinį - į žiniasklaidos 
straipsnius reaguoti anonimiškomis 
(t. y., be tikro vardo ir pavardės skel
biamomis) nuomonėmis - nebuvo 
kreipiama daug dėmesio. Nuo tarpu
kario Lietuvoje populiarių slapyvar
džiais pasirašytų straipsnių ir skai
tytojų laiškų ši anoniminė rašliava 
skyrėsi tuo, kad jų autoriai būdavo 
redaktoriams žinomi, tuo tarpu elek
troniniu paštu atsiunčiamų anonimi
nių nuomonių autorius ne visada ir 
norint galima atsekti. Tai reiškia, kad 
praktiškai autoriai lieka niekam neži
nomi, o tai leidžia nekultūringiems, 
neatsakingiems ar „blatniems“ auto
riams pamiršti gėdos jausmą ir savo 
„nuomonę“ išsakyti taip, kad pado
riam žmogui ne tik šitokioje žinias- 
klaidoje rašyti, bet ir ją skaityti greit 
praeina noras.

Manau, kad dalis skaitytojų, ko 
gero, net neįsivaizduoja, kas deda
si toje lietuviškoje anoniminės žur
nalistikos terpėje, todėl paminėsiu 
porą „švaresnių“ pavyzdžių. Štai, 
susidūręs su nepatikusia oponento 
mintim, anonimas trenkia: „Tu esi 
šūdas“. Nesupykite, gerbiamieji, čia 
parinkau vieną iš mandagesnių ar
gumentų. Dažnai vyriškos giminės 
oponentas susilauks ne donelaitiško 
š..o, o gerokai riebesnio vyriškos gi

minės daiktavardžio, kurio drovūs 
lietuviai kalbininkai net į žodynus 
nededa. Moterims - panašūs mote
riškos giminės epitetai. Diskrimina
cijos nėra.

Anksčiau šitokios logikos galė
davai pasiskaityti nebent viešosiose 
išvietėse ant sienų. Dabar tos pačios 
rūšies skaitalo gali rasti anoniminė
je lietuviškoje žiniasklaidoje. Skirtu
mas tik toks, kad žmonių, tvarkančių 
viešąsias išvietes, nevadiname redak
toriais. O gal reikėtų?

Žala ne žodžiai
Atsiras, ko gero, vienas kitas kritiškas 
skaitytos, kuris apkaltins mus davat
kiškumu, nes per daug jaudinamės 
dėl anoniminėje žurnalistikoje pasi
taikančių nepadorių žodžių ar posa
kių. Tačiau ne dėl vieno kito nepado
raus žodžio anoniminis žurnalizmas 
šaukte šaukiasi didesnio valdžios dė
mesio. Tam yra dvi priežastys:

1. anoniminėje žurnalistikoje įsi
vyravęs plūdimasis ir asmens puoli
mas niekais verčia mokyklos pastan
gas diegti kritišką mąstyseną, pratinti 
kritikuoti oponento mintis, o ne patį 
oponentą. Tai ilgalaikė žala krašto 
kultūrai ir civilizacijai, ir

2. prisidengus anonimiškumu yra 
laužomi įstatymai ir toleruojama vei
kla, už kurią būtų baudžiama, jei tai 
būtų daroma atvirai.

Nėra instrumentų, kurie tiksliai 
išmatuotų vieno ar kito reiškinio 
daromą žalą krašto kultūrai ir civili
zacijai. Čia reikia ilgesnį laiką trun
kančių humanitarinių studijų. Bet 
ir paviršutiniškas žvilgsnis kelia rū
pestį, kad jau padaryta žala gali būti 
didesnė, negu pradžioje atrodė. Vie
na šitokio užsitęsusio baimės padik
tuoto anonimiškumo pasekmė, ko 
gero, yra visa eilė įstrigusių reformų, 
neleidžiančių kraštui galutinai persi
orientuoti iš sovietinės į vakarietiš
ką valstybę. Turiu mintyje įstrigusią 
sveikatos apsaugos reformą, nedaug 
nuo sovietinių laikų pasikeitusią uni
versitetų struktūrą, nedovanotinai 
ilgai užsitęsusį liustracijos procesą, 
korupciją, ypač susijusią su ne visai 
sėkminga privačios nuosavybės gra
žinimo praktika. Visi šitie procesai 
reikalavo drąsesnių sprendimų, tuo 
tarpu anoniminė žurnalistika, tarp 
kitų blogybių, skleidė baimės ir ne
pasitikėjimo jausmą, paveldėtą iš so
vietinės praeities.

Anoniminė teisė laužyti 
įstatymus
Jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai, 
pavyzdžiui, draudžia skleisti ar kurs
tyti neapykantą rasiniu, tautiniu, re
liginiu pagrindu, tai reiškia, jog taip 
daryti draudžiama visiems Respubli
kos gyventojams. Tačiau anoniminė 

Lietuvos žurnalistika jums palieka 
labai slegiantį įspūdį. Joje klesti di
džiulė religinė netolerancija, antise
mitizmo daugiau negu bet kur kitur, 
o apie moters vietą visuomenėje čia 
dar išgirsite tokių nuomonių, lyg bū
tumėte pakliuvę į kokią islamo fun
damentalistų respubliką.

Kodėl valdžia, matydama, kaip 
anoniminėje spaudoje viešai laužo
mi grupinę neapykantą skleisti drau- 
džiantieji įstatymai, tokią padėtį tole
ruoja? Juk taip griaunamas valdžios 
autoritetas. Jeigu galima nekreip
ti dėmesio į vienus nepatinkančius 
įstatymus, tai kodėl taip pat nesielgti 
su kitais nepatinkančiais įstatymais? 
O kad taip iš tikrųjų yra, pavyzdžių 
netrūksta.

Viena galima priežastis, kodėl 
valdžia šiuo atveju nesiryžta im
tis veiksmingesnių priemonių prieš 
įstatymų laužytojus yra jų anonimiš
kumas. Tie, kurie sudaro anonimams 
sąlygas nusikalsti, t.y., anonimų ko
mentarus talpinančios žiniasklaidos 
leidėjai ir redaktoriai sugalvojo bur
tažodį, kuris turėtų juos atleisti nuo 
atsakomybės. Turėtų, pasirodo, už
tekti dviejų žodžių: „Komentatoriaus 
atsakomybė“.

Jeigu iš tikrųjų tokie burtažodžiai 
atleistų nuo atsakomybės už skel
bimą to, ką įstatymas draudžia, tai 
nesąžiningiems leidėjams ir redak
toriams taip atsidarytų tikros aukso 
kasyklos. Pavyzdžiui, prisidengus 
slapyvardžiu reklamuoti narkotikus 
ar kokia kitą nelegalią veiklą. Bet tei
sinėje valstybėje taip nėra ir negali 
būti. Įstatymas negali toleruoti dvi
gubų standartų. Skleisdami įstatymu 
draudžiamą informaciją, baudžia
mąją atsakomybę užsitraukia ne tik 
jos autoriai (nesvarbu, ar jie tai daro 
anonimiškai, ar atvirai), bet ir nusi
kaltimo bendrininkai redaktoriai ir 
leidėjai.

Toli gražu ne visa žiniasklaida, 
kuri skelbia anoniminius komen
tarus, palieka slegiantį įspūdį. Yra 
ir priešingų pavyzdžių. Vienas toks 
dėmesio vertas būtų bernardinai.lt 
tinklalapis, save internetiniu dien
raščiu pristatantis. Jo anoniminiuo
se komentaruose beveik nepasitaiko 
neapykantos proveržių ar šiaip ne
kultūringų išsišokimų. Atrodo, kad 
redaktoriai jų paprasčiausiai netal
pina. Todėl ten nerasi nuogo plūdi
mosi, vyksta diskusijos, dažniausiai 
visai rimtos. Šis pavyzdys rodo, kad 
kai redaktoriai atlieka savo darbą, 
tai ir anoniminėje terpėje įmanomos 
rimtos, sakyčiau net atviro žodžio 
diskusijos. Diskusijos, kurių lygis tie
siog prašyte prašosi jų dalyvių vardų 
ir pavardžių. Anonimiškumas nebe
tenka prasmės.
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Tendencija ir šantažas
Atrodo, kad valdžia, nekreipdama 
dėmesio į pasitaikančius dalies ži- 
niasklaidos neatsakingos laikysenos 
atvejus, nesitikėjo, kad išsiaugins 
sau priešininką, kuris vykdys tik sau 
naudingus ir parankius įstatymus. 
Dar daugiau. Įsikalę į galvą posakį, 
kad žiniasklaida yra kažkokia ke
tvirtoji valdžia, spaudos žmonės, 
atrodo patys save įtikino, kad jie iš 
tikrųjų turi kažkokių teisių ar galių, 
kurių neturi paprasti mirtingieji. 
Visa tai visu nuogumu atsiskleidė 
Seimui gruodžio mėnesį priėmus ir 
Prezidentui pasirašius naują Alko
holio reklamos kontrolės įstatymą. 
Įstatymą, kuris smarkiai apriboja 
silpnesnių alkoholinių gėrimų re
klamą televizijoje dienos metu, nuo 
6 vai. ryto iki 11 vai. nakties, kada 
televizija daugiausiai žiūrima nepil
namečių.

Dėl šio įstatymo netrukus kilo 
TV3 televizijos sukelta krepšinio ais
truolių audra, nes TV3 pranešė, kad 
dėl šio įstatymo ji nebetransliuos Eu
ropos krepšinio pirmenybių bei kitų 
sporto varžybų ir tik nakties metu ro
dys jų vaizdo įrašus. Tokį savo spren
dimą jie teisina tuo, kad dėl reklamos 
draudimo praras pajamas, gaunamas 
iš alaus gamintojų.

Kad praradus dalį pajamų trans
liuotojui teks keisti transliacijų pro
gramą ir apimtį, galime sutikti. Bet 
kai dėl vieno gaminio reklamos pra
radimo visiškai atsisakoma ne tik 
krepšinio, bet ir kitų varžybų trans
liacijų, tai toks ketinimas atsiduoda 
šantažu. Keista, kad prie šio šantažo 
prisidėjo ir valstybinė televizija LTV. 
Be to, ir alaus reklama kažin ar bus 
visiškai prarasta, nes lieka galimybė 
ir toliau reklamuoti ne patį produktą, 
bet jo prekės ženklą, kuris reklamoje 
dažnai ir būna prekės pakaitalu. Ko
dėl pagrindinis krepšinio transliuo
tojas Lietuvoje orientuojasi vien tik 
į aludarius, ignoruodamas kitokios 
produkcijos gamintojus? Gal, užuot 
kaltinus Seimą dėl seniai pribrendu- 
sio įstatymo priėmimo, reikėtų savęs 
paklausti, kaip čia atsitiko, kad al
koholis tapo vieninteliu krepšinio - 
naujosios lietuvių religijos - pajamų 
šaltiniu.

Bet grįžkime prie žiniasklaidos 
atsakomybės. Alaus reklamos drau
dimas atima mums teisę mėgautis 
krepšiniu. Seimas uždraudė žiūrė
ti krepšinio rungtynes, nes televizi
ja jų netransliuos, o Lietuvoje nėra 
tokių didelių salių, kad sutalpintų 
visus norinčius jas matyti. Netikiu, 
kad Seimas pats būtų sugalvojęs tokį 
beprotiškų įstatymų. Tai tik keli su
interesuotos spaudos tendencingo 
reikalo pristatymo pavyzdžiai. O 
kur visa tirada nešvankybių įstaty
mo autorių - konservatoriaus An
tano Matulo ir socialdemokratės 
Birutės Vėsaitės adresu, paleistų 
anonimų komentatorių. Tačiau ir 
to dar negana. Reikia užmušti visus 

seimūnus, kurie priėmė tokį beprotiš
kų įstatymų, - šaukia kitas įsiaudri
nęs anonimas. Ir čia jau egzaminas 
valdžiai, konkrečiai - prokuratūrai. 
Nes Konstitucija neleidžia jėga vers
ti valdžios. Taigi ir seimo narių žu
dyti nevalia. Nevalia ir tokius veiks
mus skatinti. Ir nusikalsta ne tik šio 
nedoro siūlymo anonimas autorius, 
bet ir jį skelbiančio laikraščio ar in- 
ternetinio tinklalapio leidėjai ir re
daktoriai.

Tyčiojimasis ir plūdimasis 
vietoj informacijos
Kadangi dėl alkoholio reklamos 
draudimo žiniasklaidos priemonės 
praras dalį pelno, kai kurie anoni
miškumą toleruojantieji leidiniai 
pirmenybę vietoj informacijos ati
davė tendencingumui, dezinforma
cijai. Tikslas - kad suklaidinti skai
tytojai imtų ginti savof pomėgius, 
nepastebėdami, jog iš tikrųjų gina 
leidėjų pelną, jų egoizmą. Bet tam 
reikia išsiugdyti skaitytoją, kuris 
pats informacijos neanalizuoja, bet 
tiki tuo, ką jo laikraštis ar tinklalapis 
parašo jam svarbia tema. Tam tiks
lui tinkamiausi žmonės, kurie nėra 
labai šviesūs, labai išsilavinę, kurie

Konstitucija ir demokratinė santvarka
Atkelta iš 2 p.
valstybėse, pavyzdžiui, Italijoje ir Is
panijoje, demokratinės konstitucijos 
egzistuoja, bet dėl įvairių priežasčių, 
įskaitant politinį nestabilumą, ir tik 
palyginti neseniai įkurtas demokra
tines santvarkas, neturi tiek piliečių 
paramos kaip kraštuose su šimtmeti
nėms demokratinėmsi tradicijomis.

O kokia situacija Lietuvoje? Pas 
mus irgi nėra šimtmetinių demokra
tinės santvarkos tradicijų. Pirmoji 
Lietuvos Konstitucija, priimta 1922 
metais, buvo demokratinė. Ji gyva
vo iki 1926 metų perversmo ir vėliau 
buvo pakeista autoritarinio rėžimo 
interesams atitinkančiu pagrindiniu 
įstatymu. Lietuvai antrą kartą pa
skelbus nepriklausomybę, vėl buvo 
įkurta demokratinė santvarka su 
nauja Konstitucija. Pastarajai jau su
ėjo penkiolika metų, neilgas laiko
tarpis, bet ilgesnis negu pirmosios 
Konstitucijos ir kol kas nesimato 
reiškinių, kad artimoje ateityje 1992 
metų dokumentui gresia 1922 metų 
Konstitucijos likimas.

Bet vis dėlto šiandien galima pa
stebėti tam tikrų problemų visuo
menės ir Konstitucijos santykiuose. 
Ypač kiek tai susiję su Konstituciniu 
teismu. Konstitucijos nėra sukalkė
ję dokumentai, parašyti amžiams ir 
nereikalingi keisti istorijai žengiant į 
priekį. Aš čia neteigiu, jog pagrindi
nį šalies dokumentą reikia dažnai ir 
be išsamių diskusijų taisyti; anaiptol, 
bet koks svarbus keitimas turi būti 

mėgsta ginčytis, bet nesugeba argu
mentuoti. Kurie nori pasirodyti gu
drūs į save panašių tarpe, bet bijo in
teligentiškesnės kritikos, todėl nori 
likti anonimiški, žinomi tik kitiems 
anonimams draugams. Priemonė 
prisijaukinti šitokią minios (o gal 
tiksliau būtų sakyti bandos) instink
tui paklusti linkusią skaitytojų gru
pę, pasirodo, gan paprasta. Užtenka 
leisti jiems laisvai, be jokių varžtų, 
prisidengus slapyvardžiais plūstis, 
tyčiotis iš priešininkų ar nepatin
kančias mintis skelbiančių autorių. 
Kitaip. Kaip žiniasklaidos chuliga
nizmu šitokio reiškinio nepavadinsi. 
O jei toks apibūdinimas kelia abejo
nių, patys paskaitykite, kokiais pur
vais anonimų buvo drabstomi Alko
holio kontrolės įstatymo autoriai ir 
šalininkai. Mes padoriame laikraš
tyje tokio plūdimosi net cituoti ne
drįstame.

purvas vietoj žinios
Kad nemaža dalis Lietuvos žinias
klaidos Alkoholio reklamos draudi
mą sutiko nepalankiai, stebėtis gal ir 
nereiktų. Leidėjai pabijojo, kad pra
ras dalį pelno, gaunamo iš alkoholio 
reklamos, todėl pirmenybę atida- 

iš anksto apgalvotas ir išstudijuo
tas. Kita vertus, jei Konstituciją labai 
sunku derinti su naujai iškylančio
mis problemomis ir iššūkiais pataisų 
priėmimo būdu, Konstitucinis teis
mas pasidaro vienintelė institucija 
šiam uždaviniui atlikti.

Lietuvos Konstitucinis teismas 
dar nėra visuomenės priimtas ir 
pilnai suprastas kaip teisėtas Kons
titucijos keitėjas/aiškintojas. Tas 
iš dalies Rolando Pakso apkaltos 
procese ir nutarime dėl dvigubos 
pilietybės. Konstitucijos keitimo/ 
aiškinimo srityje sprendimai yra 
neišvengiamai kontroversiniai, bet 
jei jie nėra anuliuoti pataisų būdu, 
juos privalome traktuoti kaip nau
jus įstatymus.

Visa tai nereiškia, kad Konstitu
cinio teismo sprendimų negalima 
kritikuoti, bet kritika kritikai nely
gi. Jei negatyviai vertinami ne patys 
sprendimai, o teisė juos daryti, tai

jau yra kvestionuojamas pačios 
Konstitucijos legitimumas. Tokios 
pažiūros į Konstitucinį teismą atsi
spindėjo kai kurių politikų reakci
joje į kelis jo neseniai padarytus nu
tarimus. Net Aukščiausias teismas 
įsivėlė į Rolando Pakso apkaltos pro
cesą ir bereikalingai įnešė tam tikrų 
neaiškumų dėl Konstitucinio teismo 
vaidmens mūsų politinėje sistemoje.

Neseniai „Veido“ žurnalas patei
kė apklausinėjimų duomenis, susiju
sius su Konstitucija ir Konstituciniu 
teismu. Pagal juos 70 procentų ap

vė ne visuomeniniams interesams o 
egoistiniams motyvams. Tačiau prie
monės, kurias anoniminė žiniasklai
da pasirinko kovoti prieš šį draudi
mą, manau, žiniasklaidai jau davė ir 
dar ateityje duos daugiau žalos, negu 
naudos. Žiniasklaida, kuri skyrė tiek 
daug vietos anonimiškam plūdimui
si, tyčiojimuisi, įžeidinėjimams ir 
praktiškai ignoravo klausimą, kaip 
alkoholio reklamos reikalai tvarkomi 
kitose šalyse, kelia rimtų abejonių, 
ar tai buvo nesugebėjimas atlikti pa
grindinio žiniasklaidos uždavinio - 
informuoti skaitytoją, ar sąmonin
gas apsiskaičiavimas, kad šiuo atveju 
purvasklaida duos daugiau naudos 
už žiniasklaidą. Manau, kad anoni
miškumas, bandant tuo pačiu už jį 
išvengt atsakomybės, yra didelė da
lies žiniasklaidos klaida.

Buvau ir tebesu prieš bet kokią 
spaudos cenzūrą. Ir šiuo atveju ne
matau reikalo priimti kokį vien ži
niasklaidai skirtą įstatymą. Žurna
listai turi laikytis tų pačių įstatymų, 
kaip ir kiti piliečiai.

Žodžio, minties ir sąžinės laisvė 
gaunama ne veltui. Ji perkama atsa
komybės kaina. O valdžios pareiga - 
rūpintis, kad nebūtų skolininkų.

klaustųjų yra arba visai Konstituci
jos neskaitę, arba tik keletą ištraukų. 
Tačiau 54 procentai norėtų ją keisti, 
o dar 17 procentų bent nedideles pa
taisas priimti. Reikia pripažinti, jog 
ir senose demokratijose mažai pilie
čių yra savo konstitucijas skaitę, bet 
ten, bendrai paėmus, nėra daugu
mos polinkio jas skubiai keisti.

Apklausinėjimo duomenis ga
lima įvairiai interpretuoti, tačiau, 
man atrodo, jog nesusipažinimas 
su pagrindiniu įstatymu, bet no
ras jį keisti parodo tiesioginį ar ne
tiesioginį protestą prieš dabartines 
ekonomines ir socialines sąlygas. 
Panašiai kaip politikoje. Balsuoja
me už įvairias neseniai susikūrusias 
partijas nepagalvodami ką jos mums 
gali atnešti, nes svarbiausias tikslas 
yra išreikšti nepasitikėjimą tradici
nėms partijoms dėl tikro ar įsivaiz
duoto nesugebėjimo gyvenimo lygį 
pakelti.

Visa tai sugestionuoja, jog kons
titucijos vaidmuo demokratinėje 
santvarkoje pas mus nėra pilnai su
prastas. Daug piliečių ją traktuoja ne 
kaip santvarkos teisinį pamatą, bet 
politinę instituciją panašią į parti
jas, Seimą, Prezidentą ir Vyriausybę. 
Taigi kalbėti apie visuotinį pasitikė
jimą Konstitucija bei įsipareigojimą 
ją ginti pas mus yra per anksti. Ki
taip sakant, dar daug reikės pada
ryti, ypač edukacinėje sferoje, idant 
visuomenė susipažintų ir suprastų 
pagrindinio šalies įstatymo paskirtį.

akiračiai
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■ Žmogaus protas informaciją įsi
sąmonina selektyviai. Tai evoliucijos 
eigoje išugdyta būtina savybė. Bejos 
pražūtumėm, aplinka mus tiesiog 
užtvindo informacija, būtina pirma 
atrinkti, į ką atkreipsim dėmesį, po to 
dar stropiau atrinkti tai, ką įsisąmo- 
ninsim. Daug tenka atmesti, kai ką 
išlaikyti. Didysis mokytoją, advo
katą, politiką ir 1.1, iššūkis yra, kaip 
pateikti informacija tokiu pavidalu, 
kad ji būtą ne tik pastebėta, bet ir 
įsisąmoninta. Kai ką mes įsisąmoni
name sunkiai (pavyzdžiui, daugybos 
lentelę), kai ką lengvai, pavyzdžiui, 
gandus apie draugę Ziną. Vienas pa
tikimiausią būdą pasiekti informaci
jos įsisavinimą, yra pateikti ją kartu 
su gąsdinimu. Žmogaus prote, vėlgi 
tai evoliucijos pasekmė, yra didelė 
talpa baimėms.

ak
ira

či
ai

Kadaise, kai dar buvau palyginti jau
nas branduolinės energetikos pro
fesorius, ANS ( American Nuclear 
Society) vadovybė nusprendė, jog 
pakaks mums sėdėti savo laborato
rijose, būtina išeiti į žmones, ir jiems 
pateikti tikros informacijos apie at
ominę energiją. Tuo metu kursavo 
tiesiog marios klaidingos informa
cijos. Holivudas suko filmus apie ra
diacijos gimdytus monstrus, dėme
sį į save norintys atkreipti politikai 
gąsdino nebūtais pavojais, žinias- 
klaidai trūko skandalų, tad viską, 
kas gąsdina, ji mielai perteikdavo. 
Žodžiu, buvo labai panašiai kaip ir 
dabar, tik aš tada buvau jaunesnis ir 
naivesnis. Tikėjau, kad jei mes, ku
rie toje srityje dirbame ramiai, da
lykiškai paaiškinsime- kokia reikalo 
esmė, žmonės sugebės atrinkti pelus 
nuo grūdų. Supras, kas tikra, o kas 
išpūsta sensacija arba tiesiog melas. 
Taigi, kaip ir eilė mano kolegų, įsi
jungiau į šią akciją. Rašėm straips
nius, eidavom į mokyklas, visuome
nines organizacijas, visur, kur tik 
mus kviesdavo arba kur įsiprašyda- 
vom, aiškindavome (reikia papras-

AE-1. Kaip, kaip, kaip paaiškinti?
Kazys Almenas

tai ir dalykiškai, perspėjo ANS va
dovybė), atsakinėjome į klausimus. 
Pabuvau tada „Rotary“ ir „Šreiner“ 
klubuose, pas įvairias tautiniu pa
grindu suburtas organizacijas, pas 
italus, žydus, meksikonus, beje, ir 
pas lietuvius.

Pateiksiu įsiminusį pavyzdį. Bu
vau pakviestas „Juditos seserijos“ 
skyriaus. Tai žydiška moterų organi
zacija, pavadinta pagal biblinę Juditą, 
kuri po meilės nakties su Holofernu 
nukirto jam galvą. Pamanytum, jog 
tai karinga organizacija, bet nieko 
panašaus. Auditorija apie 30 pagy
venusių ponių visos atrodo taikiai, 

apsirengusios madingai, bet Holofer- 
ną kažin ar sužavėtų. Jos mandagiai 
išklauso mano pasakojimo, nors ma
tau, kad dalis nuobodžiauja ir laukia, 
kol prasidės kavutė ir joms įdomesni 
pokalbiai. Kai ateina klausimų me
tas, viena atsistoja.

- O kaip spręsite tą baisią radio
aktyvių atliekų problemą?

Tai nuolat besikartojantis klausi
mas tokiuose susirinkimuose.

- Jūs manot, kad tai didelė pro
blema?

- Baisi problema. Visi taip 
sako...

Man telieka atsidusti. Pagal mums 
ANS paruoštą brošiūrą reikia ne pa
mokslauti, bet stengtis į aiškinimo 
procesą įjungti auditoriją. Bandau:

- Gal vertėtų mums bandyt api
būdinti „baisias problemas“. Proble
mų gi turime daug, kaip tarp jų atpa
žinti „baisią problemą“? Kas tai per 
sutvėrimas? Kokie jos bruožai? Gal 
jūs man padėsite juos įvardinti?

Ponios tokio klausimo nesitiki, 
jos susižvalgo. Tyla. Reikia tęsti:

- Aš bandysiu apibūdinti „baisios 
problemos“ bruožus. Pažiūrėkim, ar 

jūs pritarsit.- Murmesys auditorijo
je, galvų linkčiojimas.

- Vienas bruožas, tai žuvę žmo
nės. Jei yra reiškinys, dėl kurio žūva 
žmonės, turime problemą, jei jų žūva 
daug, tada turime baisią problemą. 
Pagal žuvusiųjų skaičių tas proble
mas galima bandyt rūšiuoti. Dides
nis skaičius, didesnė problema Su
tinkate?

Ponios pritaria.
- Tada atsiranda karai, epidemi

jos, žemės drebėjimai. Tai išskirtini 
atvejai, bet yra reiškinių, kurie nuo
lat reikalauja aukų. Vanduo, pavyz
džiui, kasmet Amerikoje paskęsta 
apie 5000 žmonių, mašinos tai bai
siausia problema. Amerikoje kasmet 
judėjimo nelaimėse apie 40000 žūva. 
Sutinkate, kad tai problema?

Ponios dar vis sutinka, nors kai 
kurios suraukia antakius. Vis dėlto 
jos'čia automobiliais atvažiavo. Prisi
eina problemų bruožus išplėsti.

- Kitas baisios problemos bruo
žas yra kančia. Jei kas sukelia žmogui 
kančią, turime problemą. Tai įvairios 
ligos, manau, sutiksite, kad ŽIV yra 
didelė problema.

Sutinka.
- Trečias baisios problemos bruo

žas gali būt destruktyvi priklausomy
bė. Pavyzdžiui, narkomanija. Ji ne tik 
naikina tam pasidavusį asmenį, bet 
sukelia pavojų visuomenei ir jai daug 
kainuoja.

Visos sutinka. Kažkurį ponia pri
deda - Ir alkoholizmas.

- Tikrai taip, ir alkoholizmas. Tai
gi, apibūdinom tris esminius bruo
žus: viena- mirtini atvejai , antra - 
žmogaus kančia, ligos , trečia - kaina 
visuomenei, pavyzdys- narkomanija. 
Galima jų apibrėžti ir daugiau, bet gal 
sutiksite, jog „baisi problema“ priva
lo turėt bent vieną iš šių bruožų?

Prieštaravimų nėra.
- Tada pažvelkime į vadinamąją 

radioaktyvių atliekų problemą. Pati
krinkime apibudintus bruožus paei
liui:

pirma - mirtini atvejai.: nuo ato
minių jėgainių radioaktyvių atliekų 
niekas nemirė;

antra - kančia: niekas nuo radio
aktyvių atliekų nesusirgo;

trečia - apie priklausomybę ne
kalbėsime, lieka - kaina visuomenei. 
Toms, kurios naudojate atominėse 
jėgainėse išgautą elektros energiją, 
radioaktyvių atliekų saugojimas pri
deda apie 2 iki 5 proc. prie elektros 
energijos kainos. Elektra sudaro apie 
1,5 proc. vidutinio amerikiečio išlai
dų. Taigi, apie 0.03 proc. jo biudže
to. Už kramtomąją gumą išleidžiama 
daugiau. Ar pagal šiuos kriterijus 
mes galime radioaktyviąsias atlie
kas vadinti „baisia problema“? Ar 
galime?

Atsimenu buvau visai patenkintas 
savo argumentacija. Na, tiesiog gele
žimi apkaustyta logika ir dargi suge
bėjau į argumentaciją įjungti audito
riją. „Juditos seserijos“ ponios atrodė 
kiek sutrikusios, jos susižvalgė tarsi 
laukdamos kuri čia atsistos priešta
rauti tam savimi pasitikinčiu profe
soriui. Viena elegantiškai atrodanti 
ponia vis dėlto atsistojo ir pareiškė:

- O aš vis vien manau ,kad radio
aktyvios atliekos yra baisi problema.

Sutrikti teko man. Tada nesugal
vojau, ką atsakyti, bet privalėjau likti 
mandagus.

- Jei ponia taip tikite - atsakiau, - 
tada taip ir yra.

Tuo metu tai tariau su ironija, da
bar patirties turiu daugiau, ironijos 
neliko. „Baisios“ ar bet kokios kitos 
problemos esmę galima apibūdin
ti daug paprasčiau, tereikia vieno 
bruožo - jei mes (didelė dalis visuo
menės) tikime, kad kas nors yra pro
blema, tai ir yra problema. Skamba 
tarsi tautologija, tačiau tai esminė 
įžvalga, man truko visa eilė metų ją 
įsisąmoninti. Ne faktai lemia, ne lo
gika, o tikėjimas. Problemos pavojus 
gali būti stipriai perdėtas, gali būti 
visiškai įsivaizduotas, tačiau jei tuo 
tiki pakankamai žmonių, tai tampa 
problema visiems.

Tai bendras dėsnis, atominė ener
gijos sritis ne išimtis. Visi tikėjimai 
į nerealius pavojus yra visuomenei 
vienaip ar kitaip žalingi. Jei nieko 
kito, jie atitraukia dėmesį nuo realių 
pavojų, neretai stabdo pažangą, gali 
atnešti skaudžių pasekmių. Pavyz
džiui, kadaise Europoje buvo tikima, 
kad „raganos“ sukelia rimtus pavojus, 
buvo nužudyta dešimtys tūkstančių 
nekaltų žmonių. Perdėtas tikėjimas 
AE pavojingumu apsunkino ne tik 
mūsų kartos gyvenimą, jis skaudžiai 
atsilieps kitoms kartoms. AE plėtra 
buvo praktiškai sustabdyta, degieji 
planetos ištekliai buvo eikvojami, jų 
išmetamos šiltnaminės dujos įtako
jo klimatą. Visa tai dabar, pagaliau, 
po 50 metų tarsi pradedama supras
ti. Bet tik iš dalies, dezinformacijos 
srautai ir dabar nemažėja, o sukurtos 
virtualios baimės yra tapusios prie- 
diniu informacijos blokavimo filtru. 
Informacija, kuri yra priešiška susi
kurtai baimei, išvis nepriima.

Tos informacijos buvo daug, per 
trisdešimt metų jos dar padaugėjo. 
Prieš trisdešimt metų tikėjau, kad te
reikia ją pateikti ir visuomenė klau
sysis. Deja. Ir dabar, kai, tiesa, daug 
rečiau turiu progos platesniam vi
suomenės ratui pasidalinti savo ži
niomis apie AE, žinau, kad pabaigus, 
neišvengiamai kas nors auditorijoje 
atsistos ir paklaus -

- O kaip spręsite tą baisią radio
aktyvią atlieką problemą?
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TEMA

„Lietuviškoji sėkmės istorija", 
arba dar kartą apie emigraciją
Atkelta iš 1 p.

Galbūt tokios „sėkmės istorijos“ kilmę gali
ma sieti ir su kitu sovietmečio paveldo elemen
tu, kuomet vyraujant geležinei uždangai išvykos 
svetur atrodė it .rojaus gabalėlis ir nors daugelis 
niekad realiai (ar kaip nors kitaip) nebuvo susi
dūrę su užsieniu, tačiau širdyje žinojo - ten gy
venimas kitoks. Atsiradus galimybei ir išvykus 
pasižmonėti, pasirodė, kad ten gyvenimas iš ties 
kitoks, o dėl nesugebėjimo adekvačiai įvertinti 
savosios ir svetimosios realybės ir gimė ši isto
rija kaip priešpriešos esamai santvarkai įpras
minimas ir kaip ilgus metus puoselėtų lūkesčių 
pateisinimas. Juk dar visai neseniai iš Vakarų 
viskas buvo priimama kaip nekvestionuojamos 
duotybės, nejaučiant tikslo pamąstyti, ar mums 
to reikia. Gerai ištreniruotas konformizmas ir 
kritiško mąstymo nebuvimas padarė meškos pa
slaugą -emigraciją skatinančios „sėkmės istori
jos“ nebuvo kvestionuojamos ar dekonstruoja- 
mos, o savas kontekstas vertinamas su neigiama 
konotacija (adekvačiai neįvertinus esamų priva
lumų).

Dera paminėti, jog šis „sėkmės istorijos“ dis
kursas kuriamas ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus. 
Žiniasklaida, pajutus fenomeno mąstą ir galimy
bę iš to uždirbti, nepraleidžia progos pakalbinti 
„sėkmingą karjerą užsienyje“ padariusį asmenį 
ar parodyti kaip gražiai žmonės gyvena ten ir 
t.t. Tokią žiniasklaidos poziciją galima suprasti 
- juk gražios viltys parduodamos lengviau. Kita 
vertus, pas mus dar nėra gaji samprata, jog re
alybę galima analizuoti ir parodyti iš skirtingų 
perspektyvų apimant visą jos sudėtingumą.

Kitas įdomus aspektas emigracijos analizės 
diskusijoje - kodėl emigracijoje galima dirbti 
juodus darbus ir jais netgi didžiuotis (tai tarsi 
neatsiejama „sėkmės istorijos“ dalis), tačiau į 

klausimą „ar tokį darbą dirbtumėte Lietuvoje?“ 
dažniausiai kategoriškai ir netgi su tam tikra 
arogancija atsakoma NE!

Galima bandyti suprasti vieną tokios logikos 
aspektą - galbūt (sakau galbūt, nes nesu įsiti
kinęs šimtu procentu) užsienyje už žemiausios 
grandies darbus mokama daugiau. Žmonės išvy
kę į kitą šalį, dirbdami sunkiausius darbus, tau
po pinigėlius, kad tik turėtų ką namo parsivežti 
ir tuo didžiuotis prieš čia dirbančius tautiečius. 
Tačiau sunku suprasti - ar tas apmokėjimo skir
tumas „čia ir ten“ yra išties toks didžiulis, kad 
atsisakytum padorumo ir garbės?! Praplėskime 
mintį - reikia pripažinti, kad bet koks darbas 
yra savaime garbingas, nesvarbu šlavėjo, padavė
jo, vadybininko ar profesoriaus. Svarbu, jei dir
bama kruopščiai ir sąžiningai. Darbo specifika 
neužtraukia negarbės. Negarbę užsitraukia pa
tys darbininkai, kurie atlieka darbą nesąžiningai 
(simuliuoja, sukčiauja, apgaudinėja, išnaudoja 
kitus ir t.t.), todėl negarbingų, darbuotojų gali 
būti (ir yra) kiekvienoje srityje, tačiau pati darbo 
specifika niekuo dėta. Tad, regis, galime sutikti, 
j°g Pats darbas nešlovės nedaro ir visai nesvar
bu, kur jis yra dirbamas. Tačiau grįžkime prie 
esmės - kodėl žmogus dirbdamas pvz., senukų 
prižiūrėtoju, fermoje, taksi vairuotoju ar pan. 
ten, tuo džiaugiasi, tačiau šiukštu negali dirbti 
tokio pačio darbo čia? Ar tikrai vien tik pinigai 
čia dėti? Ko gero, ne. Visų pirma čia žaidžia fak
torius, jog anoje valstybėje šio žmogaus niekas 
nepažįsta ir jam nedaro negarbės joks darbas. 
Nepaisant to, jog jo gyvenimo ir darbo sąlygos 
neretai yra labai prastos (tik dėl politinio ko
rektiškumo nevartotinas žodis iš v raidės). Juk 
ne vienam teko girdėti istorijų, kuomet Airijoje 
gyvenantys ir pvz., fermose dirbdami asmenys 
triūsia pragariškomis sąlygomis. Žinoma, Lietu

voje jie niekuomet to nedarytų - tačiau užsieny
je, viskas OK. Kodėl?

Dirbant tokius darbus stengiamasi galvoti 
vien tik apie pinigus ir ką su jais veikti grįžus 
į tėvynę. Blogos darbo sąlygos šiuo atveju tėra 
laikinas tarpsnis pakeliui į pagrindinį tikslą - 
grįžus namo tuos nemalonius faktus galima nu
tylėti, o savo pasakojimus koncentruoti ties sė
kmingais epizodais ir jausti pasitenkinimą prieš 
kitus. Siekiant patvirtinti savo teorijos/gyveni- 
mo būdo legitimumą, grįžus iškilmingai dera 
teigti, jog „tokio darbo čia niekada nedirbčiau“. 
Taip maskuojant dalį realybės kuriamas mitas, 
kuriame stengiamasi pateisinti savo požiūrį (ar 
net savo egzistencijos dalį) ir priartėti prie „sė
kmės istorijos“ realizavimo. Tačiau iš tiesų, tai 
tėra viso to triūso ir nežmoniškų kančių panei
gimą, tarsi pasakant, kad visa kas buvo daroma 
neturi prasmės.

Kita vertus, tai asmeninis žmogaus reikalas 
ir jo pasirinkimas, kokį darbą jis nori dirbti. Tad 
apie tai gal net ir nevertėtų išsiplėsti jei ne vie
nas bet - kaip jaustis žmonėms, kurie tokį patį 
darbą dirba čia? Ar tas pats darbas skirtingose 
valstybėse turi skirtingą specifiką? Ar vien tai, 
kad, pvz., mūsų prieglaudų darbuotojai, taksi 
vairuotojai ar šlavėjai neišvažiavo iš savo šalies 
yra menkesni darbuotojai? Žinoma, ne. Sun
ku pasakyti, ar jie čia pasiliko iš idėjos „dirbti 
vardan tėvynės“, ar dėl to, kad nemoka užsienio 
kalbos, ar kad nežino kaip išvažiuoti - tačiau jie 
vis vien verti pagarbos nes dirba savo darbą.

Nori nenori tenka susimastyti - iš kur atsi
randa gimtojo konteksto nuvertinimas? Ar no
ras prisitaikyti prie „sėkmės istorijos“ yra iš ties 
toks didelis, jog nebesugebama adekvačiai įver
tinti situacijos? Ar toks gajus yra galvojimas, jog 
laimingi žmonės gali būti tik kitur, tačiau jokiu 
būdu ne Lietuvoje? Iš kur tas negatyvus diskur
sas savo šalies atžvilgiu kai kurių emigrantų tar
pe? Ir kodėl savos patirtys gali būti išaukština
mos tik per kitų sumenkinimą?

akiračiai
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IŠ „AKIRAČIŲ" ISTORIJOS

Atviro žodžio mėnraštis Daiva Dapkutė

ak
ira

či
ai

U,,Turbūtjau nuo priešistorinių laikų 
atviras žodis laikomas didžiai teigia
ma vertybe, nors jam sakomieji pagy
rimai dažnokai esti kaip tik neatviri, 
kadangi atvirą žodį neretai giria ir 
tas, kas širdies gilumoj jo neapkenčia: 
negražu, mat', atvirai pasisakyti prieš 
atvirą žodį...“1 (V. Rastenis)
Šiais metais sukanka 40 metų, kai 
1968 m. liepos mėnesį Čikagoje pa
sirodė naujas laikraštis, pavadintas 
„AKIRAČIAI. Atviro žodžio mėn
raštis“. „Akiračiai“ išėjo viešumon 
be manifesto, be papunkčiui surašy
tos programos, o tik su trim žodžiais 
pasakyta intencija - kalbėti atviru 
žodžiu2. Naujas liberaliosios lietuvių 
išeivijos srovės leidžiamas laikraštis 
nuo pat pirmojo numerio atkreipė į 
save išeivijos visuomenės dėmesį ir 
išsikovojo savąją nišą tarp lietuviškų 
laikraščių- drąsūs, provokuojantys, 
kontroversiški, nebijantys skelbti įvai
rias nuomones atspindinčius straips
nius, atkreipiantys dėmesį į išeivijos 
politinio-visuomeninio gyvenimo 
negeroves, griaunantys mitus ir nu
sistovėjusius stereotipus, „Akiračiai“ 
savo atviru žodžiu dažnai sudrums
davo aplinkinių ramybę. Dėl to vie
nų buvo vertinami ir mėgiami, kitų 
kritikuoti ir smerkiami, bet svarbūs ir 
reikalingi išeivijos visuomenei, „Aki
račiai“ buvo tarp laikraščių, turėjusių 
nemažą įtaką lietuvių išeivijos politi
niam, visuomeniniam gyvenimui.

Išeivijoje lietuviai sudarė uždarą 
ir gana konservatyvią visuomenę. Li
beralusis sparnas išeivijoje ilgą laiką 
neturėjo savos periodinės spaudos. 
Šalia dešiniųjų leistų „Aidų“, „Tėvy
nės sargo“, „Į Laisvę“, socialistų leisto 
„Darbo“, liberalai galėjo priešpastatyti 
Vokietijoje iki 1949 m. leistą „Mintį“, 
žurnalą „Šviesa“ (1946-1949). Vėliau 
kurį laiką tuščią vietą užėmė žurnalas 
„Santarvė“ (leistas Lietuvių rezisten
cinės santarvės Londone 1953-1958 
m.) ar studentų santariečių skyriai 
„Drauge“ ir „Naujienose“. 1959 m. 
pasirodęs jaunosios kartos kultūri
nis žurnalas „Metmenys“, redaguotas 
Vytauto Kavolio, tik iš dalies užpildė 
spragą, o nesutarimai ir diferenciacija 
išeivijoje dėl kultūrinių ryšių su oku
puota Lietuva skatino naujo leidinio 
atsiradimą. 7-ojo dešimtmečio antro
je pusėje išeivijoje sustiprėjus nesuta
rimams ir diskusijai dėl ryšių su Lie
tuva dažnai nuomonės, kurios skyrėsi 
nuo išeivijos spaudoje skelbiamų tiesų 
būdavo laikraščių redaktorių atmeta
mos su paaiškinimu: „Jeigu norite 
skelbti savo nuomonę, skelbkite savo 
laikraštyje“3.

1 V. Rastenis. Sudrumsta ramybė II Akiračiai, 
1970, Nr. 9(23)
2 Ten pat.
3 L. Mockūnas. Lietuvių išeivijos ir krašto 
santykių dinamika. // Nelygiagretės parale
lės. Publicistika ir kritika. Vilnius: Versus au
reus, 2007, p. 298.

Idėja pradėti leisti naują periodinį 
leidinį buvo kilusi dar 1966 m. Čika
goje, tačiau ji buvo realizuota tik po 
dviejų metų, kai susibūrusi vienmin
čių grupelė, vadinamieji „šimtinin
kai“ įnešė po 100 dolerių ir surinko 
reikalingą sumą pirmųjų numerių lei
dimui, įkūrė „Viewpoint Press, Ine.“ 
bendrovę, kuri rūpinosi naujo leidinio 
pasirodymu. Iš vienos pusės tai buvo 
bandymas leisti liberalaus pobūdžio 
laikraštį, skirtą skelbti kitur nepagei
daujamai nuomonei dėl ryšių su kraš
tu, atvirą laiko dvasiai ir dalykų kaitai 
laiko tėkmėje4, kita vertus, tai buvo 
savotiškas maištas5 prieš susiskirsty
mą į ideologines sroves, tradicines 
politines partijas, pfimityvų antiko
munizmą, kitokios nuomonės neto
leravimą, uždarumą ir konservatyvų 
požiūrį į ryšius su okupuota Lietuva. 
Nenorėdami daryti kompromisų dėl 
Lietuvos nepriklausomybės („komu
nistinė Lietuva yra priimtina tik tada, 
jei ji yra nepriklausoma“6) aplink 
„Akiračius“ besiburiantys žmonės 
vis tik rėmė ryšių su Lietuva idėją. 
Kuriant naują leidinį buvo nuspręs
ta, kad reikalingas naujas periodinis, 
svarbiausia „nesrovinis“ politinių, vi
suomeninių ir kultūrinių klausimų 
žurnalas, kuriame „įmanomas laisvas 
pasisakymas visais svarbiais reika
lais“. Pasak laikraščio įkūrėjų, leidinio 
turinys turi pasižymėti „drąsa, nebi
jojimu imtis kad ir karščiausių temų“, 
ypač siekta jaunesnės kartos prisijun
gimo ir dalyvavimo, kad jie „šiame 
leidinyje matytų tikrai laisvą tribūną

Vincas Rastenis - vienas iš „Akiračių“ steigėjų

4 H. Žemelio 1968 02 15 laiškas bendradar
biams. VDU ISC „Akiračių“ fondas.
5 T. Remeikis. „Akiračių“ ištakos ir istorinės 
perspektyvos. 2008 01 15. VDU ISC.
6 L. Mockūnas. Lietuvių išeivijos ir krašto 
santykių dinamika. H Nelygiagretės parale
lės. Publicistika ir kritika. Vilnius: Versus au
reus, 2007, p. 296. 

kalbėti apie dalykus, kaip ji juos mato 
ir supranta“7.

Naują leidinį buvo nuspręsta leisti 
kartą per mėnesį, tačiau dėl finansinių 
sunkumų greitai tie metai „sutrumpė
jo“ iki dešimties mėnesių - per metus 
pasirodydavo 10 numerių. Daug il
giau užtruko steigėjų diskusijos dėl 
mėnraščio pavadinimo. Kaip prisi
mena vienas iš laikraščio steigėjų Ze
nonas Rekašius, patys steigėjai nelabai 
žinojo, kaip pavadinti tokį keistą naują 
„padarą“: „Kasdien išleidžiamas lai
kraštis vadinamas dienraščiu, kartą 
per savaitę - savaitraščiu, o kartą 
per mėnesį? Mėnesinraščiu? Kažkaip 
blogai skamba. Tada Vincas Rastenis 
mums paaiškino, kad kartąper mėnesį 
išleidžiamas leidinys bus mėnraštis, o 
dėl mūsų abejonių, kad tokio žodžio 
iš viso nėra, nusišypsojo ir tarė: jeigu 
nėra, tai bus“3. Būtent Vincas Raste
nis tapo ir naujo laikraščio krikšta
tėviu: „Beveik vienbalsiai sutarėme, 
kad pavadinimas neturėtų būti pre
tenzingas, neimplikuotų tiesos žino
jimo ar jos nežinančiųjų pamokymo. 
Jokios pretenzijos į neklaidingumą. 
Priešingai, pavadinimas turėtų at
sispindėti ieškojimą, netikrumą, 
nebijojimą net suklysti. Be to, ne
norėjome, kad anksčiau tokiu pat 
pavadinimu leistas leidinys siūlytų 
kažkokią ideologinę giminystę. Ta
čiau daugumai priimtinų pasiūlymų 
taip ir nesulaukėme. Be didelio entu
ziazmo buvo sutiktas ir V. Rastenio 
siūlymas mėnraštį pavadinti „Aki
račiais“. Kažkoks neskambus, akėčias

7 Trumpa „Viewpoint, Ine.“ organizavimo 
padėties apžvalga. VDU ISC „Akiračių“ fon
das.
8 Z. Rekašius. Apie Vincą Rastenį. Pluoštas 
atsiminimų // V. Rastenis. Tarp kairės ir deši
nės, tarp Lietuvos ir Amerikos. Vilnius: Ver
sus aureus, 2004, p. 49. 

primenantis pavadinimas. Tačiau kai 
reikėjo į spaustuvę atiduoti pirmąjį 
numerį, nieko geresnio nesugalvoda
mi likome prie „Akiračių“.9

Pirmasis Akiračių numeris pasi
rodė 1968 m. liepos mėn. Pirmąjį ve
damąjį „Apie spaudą ir laisvę“ rašė 
grupė redaktorių, nes vyriausiojo re
daktoriaus nebuvo nei tada nei per 
visus ateinančius metus. Šiame veda
majame redaktoriai aptarė naujo lei
dinio genezės priežastis, pristatė lai
kraščio kryptis:

„Akiračiai yra priemonė užimti 
bent kai kuriems tiems mūsų visuome
ninio mąstymo takams, kurių kiti ven
gė. Priemonė atvirai aiškintis, svarstyti 
ir vertinti mūsų tautos dabartį svetur 
ir ypač namie, Lietuvoje. Priemonė, 
įmanomai plačiausiuose akiračiuose 
apsidairant ir įvairiausiais požiūriais 
apmąstant, nuoširdžiai ir atvirai per
žiūrėti bei persvarstyti mūsų darbus ir 
žygius, nukreiptus į Lietuvos ateitį“10.

Atviro žodžio mėnraštis - „Akira
čių“ moto - buvo sąmoningai parink
tas ir visus leidimo metus laikomas ir 
saugomas11. Jis išskyrė „Akiračius“ iš 
kitos išeivijos spaudos, nes jiems ne
buvo draudžiamų ar nesvarstytinų 
temų. „Akiračiuose“ buvo galima pa
siskaityti apie tai, apie ką nebuvo ra
šoma nei „Drauge“, nei „Dirvoj“, nei 
kitoje išeivijos spaudoje, o skaityto
jams buvo įdomu sužinoti ne tik tai, 
ką manė ir galvojo dauguma, bet ir 
kitokią, nors kai kada gal ir neįpras
tą nuomonę. „Akiračiai“ buvo atviri 
įvairioms nuomonėms ir juose galėjo 
rašyti ir kunigas, ir ateistas, ir komu
nistas, ir nacionalistas, ir liberalas, ir 
konservatorius, jei tik jų svarstomi 
klausimai buvo surišti su išeivijos ar 
lietuvių tautos gyvenimu.12 Kai kurie 
„Akiračiuose“ pasirodę straipsniai ti
krai niekada nebūtų buvę publikuoti 
kitoje išeivijos spaudoje.

Ši tolerancija ir įvairių pažiūrų 
žmonių bei jų nuomonių priėmimas 
buvo susijęs su pačiais „Akiračiais“ 
ir jų atsiradimu. „Akiračiai“ niekada 
neturėjo jokio užnugario, jokios par
tinės linijos, kuri kontroliuotų ir nu
statytų mėnraščio liniją. Nebuvo netgi 
vyriausiojo redaktoriaus - tik redak
cinė kolegija, kuri spręsdavo „Akira
čių“ klausimus, siūlydavo temas, ieš
kodavo autorių arba patys parašydavo 
tekstus. Būdavo, kad kildavo diskusi
jos dėl temų, ar atskirų straipsnių ir 
redaktoriai dvi valandas ginčydavosi 
dėl kokio nors straipsnio13.

9 Ten pat.
10 Apie spaudą ir laisvę H Akiračiai, 1968, Nr. 
1.
11 Dvidešimtmečiai „Akiračiai“. Pokalbis 
„Akiračių“ redakcijoje // Akiračiai, 1988, 
Nr.8(202), p. 8.
12 Ten pat.
13 D. Dapkutės ir D. Kuizinienės pokalbis su 
L. Mockūnu ir Z. Rekašiumi. Vilnius, 2006 09 
22.
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Patys „Akiračiai“, pažiūrėjus į 
mėnraščio steigėjų ir bendradarbių 
sąrašą, išliko ištikimo savo moto. 
Mėnraščio leidėjų ir bendradarbių 
tarpe galima buvo rasti įvairių pa
žiūrų žmonių nuo kairės iki dešinės: 
„Akiračiams“ talkininkavo buvęs 
aukštas tautininkų partijos atstovas 
ir ideologas Vincas Rastenis, san- 
tariečiai Kostas Ostrauskas, Liūtas 
Mockūnas, Zenonas Rekašius, kata
likiškos ideologinės srovės - Lietuvių 
fronto bičiulių organizacijos nariai 
Leonardas Dambriūnas ir Donatas 
Bielskus, Karolis Drunga (rezisten
tas, 1945 m. su Jonu Deksniu pasi
traukęs iš Lietuvos, buvęs liberalios 
Rezistencinės santarvės narys), To
mas Remeikis (Skautas akademikas), 
Rimvydas Šliažas (ateitininkas), Hen
rikas Žemelis („Minties“ redakto
rius, Lietuvių rezistencinės santarvės 
narys), disidentai Tomas Venclova ir 
Aleksandras Štromas, pasitraukę iš 
Lietuvos vėlesniais metais. Leidėjai 
stengėsi, kad laikraštis būtų aktualus 
ir įdomus. „Akiračių“ skaitytojų ra
tas taip pat apimdavo įvairių ideolo
gijų, amžiaus bei įsitikinimų žmones. 
Net didžiausi kritikai ir priešininkai 
dažnai skaitydavo mėnraštį, buvo ir 
tokių skaitytojų, kurie redaktoriams 
sakė: „nesutinku su „Akiračių“ linija, 
bet visada perskaitau nuo pradžios iki 
galo“14.

Patiems „Akiračių“ leidėjams ir 
bendradarbiams nekilo klausimų 
dėl „atviro žodžio“ - jiems nereikėjo 
stengtis, vaidinti ar girtis atviru žo
džiu, jie paprasčiausiai tokie buvo. 
Daug sunkiau buvo suvokti visiems 
aplinkiniams, skaitantiems „Akira
čius“, kur gi tas atviras žodis, ir ką jis 
galėtų reikšti. Nepasitenkinimų „Aki
račiais“ ir ypač juose pasirodžiusiais 
kritiniais straipsniais buvo nemažai - 
kliūdavo ir autoriams, ir pačiam mėn
raščiui, dažnai ir „atviram žodžiui“, 
kurį daugelis suprasdavo skirtingai.

Išeivijoje vis dažniau pasirodant 
straipsniams, nukreiptiems prieš 
„Akiračius“, kuriuose pati atviro žo
džio sąvoka tariama tai su pašaipa, tai 
su panieka, neįstengiant, tačiau, nė po 
jomis paslėpti kunkuliuojančio pyk
čio prieš atvirą žodį15, 1970 m. „Aki
račiuose“ buvo atspausdintas Vinco 
Rastenio straipsnis „Sudrumsta ra
mybė“, skirtas būtent „atviro žodžio“ 
paaiškinimui.

Esama įvairių atviro žodžio sam
pratų. Viena atviro žodžio sampra
ta, V. Rastenio žodžiais tariant, „lyg 
senoviška gimnazistiška“, - kaip ka
daise „įsimylėję gimnazistai atvirumu 
vadindavo išpuoselėtus, tiesiog iškvė
pintus jausmų, ir svajonių išsipasako
jimus“. Panašaus „atviro žodžio“, pa
sirodo, buvo ir iš „Akiračių“ belaukta 
išeivijoje, o vienas iš skaitytojų jau po 
antrojo laikraščio numerio atsisakė 
„Akiračių“, paaiškindamas, kad tikė-

14 Dvidešimtmečiai „Akiračiai“. Pokalbis 
„Akiračių“ redakcijoje // Akiračiai, 1988, 
Nr.8(202), p. 10.
15 V. Rastenis. Sudrumsta ramybė // Akira
čiai, 1970, Nr. 9(23)

IŠ „AKIRAČIŲ" ISTORIJOS

„Akiračių1 redaktorių su šeimomis susitikimas pas Tomą Remeikį

jęs, jog „Akiračiai“ kelsią spaudos lygį 
tik „į šviesaus intelekto, geros širdies, 
kilnaus būdo ir nemeluotos pakantos 
aukštumų viršūnes“16. Priešingai, nei 
tikėjosi tokie skaitytojai, „Akiračiai“ 
pirmiausia atkreipė dėmesį į išeivijos 
visuomeninio-politinio gyvenimo ne
geroves, tai, kas kitoje išeivijos spau
doje dažnai buvo nutylima, neskelbia
ma, nes akiratininkų nuomone, tokių 
„dalykų nutylėjimas yra ne atvirumas, 
o pusiau melas, tiesos vengimu grin
džiama tolerancija blogiui“17. Dide
lė lietuvių išeivių dalis dėl tautinio 
identiteto išsaugojimo emigracijoje 
gyveno tarsi dvasiniame gete, o užda
rumas nenuteikdavo blaiviai, kritiškai 
savianalizei. „Akiračiai“ laikėsi pozi
cijos, jog nereikia slėpti nuo visuome
nės nei savo pačių, nei savo krašto, nei 
aplinkinių klaidų, reikia prisiminti ir 
analizuoti visus istorijos faktus, ir ma
lonius, ir liūdnus, ir garbingus, ir kar
tais net gėdingus50. Savo straipsniuose 
jie pajudino ne vieną stereotipą.

Kita atviro žodžio prasmė, pasak 
V. Rastenio, susijusi su atvirų durų są
voka. Jei tai „atviro žodžio mėnraštis“, 
tai aiškinama taip, kad toks mėnraš
tis esąs įsipareigojęs laikyti savo skil
tis atviras viskam, ką tik kas sumanys 
parašyti.18 „Akiračiai“ šios pozicijos 
laikėsi - mėnraštyje niekada nebuvo 
jokios cenzūros, o ir pačių redaktorių 
tarpe buvo laikomasi pozicijos, jei esi 
nepatenkintas, nesutinki su paskelbtu 
straipsniu - rašyk ir diskutuok „Aki
račiuose“19. Dažniausiai laiškų skilty
je tilpdavo atsiųsti laiškai redakcijai, 
atsiųstieji straipsniai taip pat būdavo 
dedami, nors kaip ir visose redakci
jose kai kurie straipsniai vis tik nepa
siekdavo skaitytojų, dėl neįdomumo 
ir neaktualumo.

Trečia V. Rastenio išskirta atviro 
žodžio samprata atvirumą privalomai

16 Ten pat.
17 Ten pat.
18 Ten pat.
19 Henriko Žemelio 1987 10 10 laiškas Myko
lui Drungai. VDU ISC „Akiračių“ fondas. 

sieja su objektyvumu ir net su prievo
le išlaikyti pusiausvyrą tarp teigiamų 
ir neigiamų vertinimų, arba teigia
miesiems duoti net persvaros20. Bet
gi atvirumas negali būti tais dalykais 
sąlygojamas. Dar daugiau abejonių 
kyla dėl objektyvumo sąvokos, juk 
atvirumas pirmiausia yra „sąžiningas 
subjektyvios nuomonės pasakymas“. 
Pasak V. Rastenio: „subjektyvi nuo
monė gali būti ir netikusi, ir klaidin
ga, ir prieštarautina, gali būti ir vien 
tik girianti, ir vien tik peikianti: ji vis 
tiek atvirai pasakyta, jei pasakyta to
kia, kokia ji kalbančiojo įsitikinime 
yra. Atviras žodis nebūtinai yra tiesos 
ar gilios išminties žodis. Mano mintis 
kartais gali būti visai absurdiška, bet 
jeigu aš ją pasakau be pagražinimų, 
o taip, kaip manau, tai kalbu atvirai. 
Priešingai, jei kalbėčiau nebūtinai tą, 
ką manau, o tą, kas neva „reikia“ sa
kyti pagal kieno nors pageidaujamą re
ceptą („sauja pagyrimų ir ne daugiau 
kaip žiupsnelis atsargių papeikimų“), 
tada nebūtų atviro žodžio“21.

„Akiračiai“ taip pat nebuvo neklys- 
tantys, skelbdavo įvairius diskusinius ir 
provokuojančius straipsnius, pateikda
vo kad ir subjektyvią, bet argumentuo
tą nuomonę, dažnai pabrėždami, kad 
jie nepripažįsta vienos tiesos. Akirati- 
ninkai stengėsi skelbti savo atvirą žodį 
su visomis „aureolėmis ir dėmėmis“, 
neskirstydami vien tik į juodą-baltą, 
teisingą-klaidingą, neieškodami nei 
angelų, nei nusidėjėlių, jie mokėdavo 
pasišaipyti iš vienų ir surasti ką nors 
gero kituose. Mėnraštis visada stengėsi 
būti kaip laisvos minties forumas, ku
riame visos lietuvių tautą liečiančios 
problemos būtų kritiškai svarstomos 
be išankstinių nusistatymų ar išvadų22.

Tiesa, redakcijos nariai stengdavo
si stebėti reakciją į „Akiračius“, nors

20 V. Rastenis. Sudrumsta ramybė H Akira
čiai, 1970, Nr. 9(23)
21 Ten pat.
22 Dėl naujo politinių, visuomeninių ir kul
tūrinių klausimų žurnalo leidimo. VDU ISC 
„Akiračių“ fondas. 

ne visada reaguodavo į išeivijos spau
doje pasirodančius straipsnius bei 
kritiką. Kai kada įdėdavo šmaikštų 
atsakymą, tuo dar daugiau sukeldami 
dar didesnių neapsitenkinimų bangą. 
Buvo bandoma išlaikyti savotiška pu
siausvyrą, stebint atsiliepimus, kritiką 
ir pagyrimus. „Jei vienodai kritikos iš 
abiejų pusių (ir radikalų ir kitų) - ei
nam gera linija. Jei kuri pusė gina, jau 
blogai...t<23 - juokavo redaktoriai.

„Akiračių“ pradininkai, pradė
dami leisti mėnraštį, nesitikėjo, kad 
jis gyvuos ilgai. Pasak jų, „Akiračių“ 
leidimas turėjo būti trumpalaikė ak
cija, truksianti metus, gal porą, kaip 
iššūkis tuometinei išeivijos spaudai, 
kuri nenorėjo skelbti nemažos išeivių 
dalies nuomonę išreiškiančių straips
nių24. Tačiau ši „trumpa akcija“ truko 
37 metus, iki 2005 metų sausio mėne
sio, kada „Akiračių“ leidimą buvo nu
spręsta perkelti į Lietuvą.

Persikėlus į Lietuvą „Akiračiai“ 
pasikeitė. Autorius iš Amerikos kei
tė autoriai iš Lietuvos, senųjų akira
tininkų pavardės daugeliui iš mūsų 
dabar negirdėtos, tekstai nežinomi. 
Keitėsi „Akiračių“ tematika, atsira
do naujos aktualijos, tačiau antraštė 
liko ta pati „atviro žodžio mėnraštis“. 
Kokia prasmė šiam žodžiui yra sutei
kiama dabartinių „Akiračių“ bendra
darbių ir redakcijos - turbūt galėtų 
atsakyti tik jie patys. Iš senųjų „Aki
račių“ galima būtų pasimokyti daug 
ko - pirmiausia tolerancijos, atviru
mo ir atviro žodžio pozicijos. Ar pa
vyks Lietuvoje „Akiračiams“ surasti 
savąją nišą, išlaikyti seniesiems bū
dingą aštrumą ir atvirumą - parodys 
laikas. Juk niekas negalėtų pasaky
ti, kad atviras žodis šiomis dienomis 
Lietuvoje nebereikalingas...

23 D. Dapkutės ir D. Kuizinienės pokalbis su 
L. Mockūnu ir Z. Rekašiumi. Vilnius, 2006 09 
22.
24 L. Mockūnas, Z. Rekašius. Su skaitytojais 
atsisveikinant H Akiračiai, 2004, Nr. 10(364), 
p.l.
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POLEMIKA

Kas laimės kitus rinkimus?
Zenonas V. Rekašius
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■ Lietuvos politinis elitas pergyvena savotišką artėjančią seimo rinkimą baimę. Baimę, kad po ją ir 
vėl ketverius metus Lietuvą valdys komunistai. Tačiau pirmiausia turbūt reikėtą pasiaiškinti, kas gi 
yra tie komunistai, iš kur ją tiek Lietuvoje atsirado ir kodėl, praėjus bemaž dviems dešimtmečiams 
nuo Sov. Sąjungos - pirmosios pasaulyje proletarinės valstybės - žlugimo, Lietuvai vėl gresia 
pavojus nuslysti į šios fiziškai ir morališkai susikompromitavusios ideologijos pasekėją rankas.
Iš tikrąją komunistai šiuo atveju turėtą reikšti buvusiuosius, t.y., buvusios Sov. Sąjungos aneksuotos 
Lietuvos valdančiosios komunistą partijos narius. Ir tai ne visus, o tik jos elitą, vadinamąją nomenklatūrą. 
Praktiškai nomenklatūrą sudarė seni ir beveik vien vyriškos giminės komunistai, privilegijas dažniausiai 
iki gyvos galvos užsitikrinę arba ištikimą darbu partijai ir sugebėjimais (ko antikomunistai nelabai linkę 
pripažinti), arba pataikavimu ankstesnei nomenklatūrai. Taigi, nomenklatūra buvusioje komunistą 
partijoje sudarė tik nežymią mažumą, apie kurią kalbėti dabar, kaip apie turinčią bet kokią įtaką 
Lietuvos politiniam gyvenimui, gali tik tie, kurią gyvenimo laikrodžiai sustojo 1990 metais, atkuriant 
nepriklausomybę. Nomenklatūros etikečią klijavimas šiandieniniams veikėjams Lietuvos politinės padėties 
ne tik nepaaiškina, bet ją tik be reikalo supainioja ir sujaukia.

Komunistai valdžioje - 
sau įsikalbėta liga
Žymiai sudėtingesnis yra komunistų arba, tiksliau 
sakant, buvusių komunistų klausimas šiandieninė
je Lietuvos valdžioje. Žinoma, ir šiuo atveju sakyti, 
kad Lietuvą dabar valdo komunistai, yra, švelniai 
tariant, netiesa, nes ir buvusių Lietuvos komunis
tų dabar jau nebegalima vadinti komunistais, nes 
legalios kompartijos Lietuvoje nebėra, o ir apie ne
legalios kompartijos veiklą užuominų nepasitaiko. 
Tiesa, Rusija bando savo įtaką Lietuvoje išlaikyti 
ar net plėsti, bet tai jau ne komunizmo, o rusiško
jo nacionalizmo ir imperinės tradicijos išdava , su 
komunizmu beveik jokio ryšio neturinti.

1990 m. dauguma Lietuvos TSR komunistų 
partijos ir jos vadovybės narių pasisakė už atsis
kyrimą nuo SSRS kompartijos, taip pat iš pradžių 
už Lietuvos suverenitetą SSRS sudėtyje, o vėliau 
ir už visišką Lietuvos nepriklausomybę. Kad tau
tos dauguma už sovietmečiu patirtas skriaudas ir 
neteisybes nebuvo linkusi kaltinti Lietuvos komu
nistų vadovybės, išskyrus tuos, kurie buvo padarę 
konkrečius nusikaltimus (k.a., stribus ir pan.) ir 
per daug uolius Maskvos valios vykdytojus, rodo 
ir faktas, kad pirmuoju nepriklausomos Lietuvos 
prezidentu buvo išrinktas buvęs paskutinis Lietu
vos kompartijos vadovas (ir jos praktinis likvida
torius) Algirdas Brazauskas. Tačiau didelė tautos 
dalis tikėjosi kitokių rezultatų. Tie, kurie buvo nuo 
komunistinės valdžios skaudžiai nukentėję, ypač 
tremtiniai, politiniai kaliniai, jų artimieji, dėl reli
ginių įsitikinimų ar kitokių ideologinių priežasčių 

diskriminuotieji, tikėjosi, kad sovietmečiu gerai 
gyvenę ir valdžios privilegijomis naudojęsi buvę 
komunistai valdžios vietas turės norom neno
rom užleisti čia paminėtiems antikomunistiniams 
sluoksniams. Šie antikomunistiniai sluoksniai ne
suprato, o gal net nenorėjo suprasti, kad komunis
tų partija jau seniai nebebuvo radikaliai revoliu- 
cionieriškai nusiteikusio proletariato partija, kad 
vis daugiau į ją stodavo ne darbininkijos, o inte
ligentijos atstovai, pašiepiamai vadinami techno
kratais. Kodėl buvusi darbininkų partija buvo ši
taip buržuazėjanti? Todėl, kad į valdžią atėjusi kaip 
išnaudojamosios klasės partija, pati norom neno
rom turėjo tapti valdančiąja. O tai reiškia, kad jai 
vis mažiau bebuvo reikalingi revoliucionieriai, o 
kaskart labiau reikėjo sugebančių valdyti. Valdy
ti pramonę, ūkį, ekonomiką, politiką, visuomenę, 
žodžiu viską, ką tik užsimojusi tvarkyti totalitarinė 
valstybė.

Kompartija buvo tapusi specialistų, vadybinin
kų, biurokratų partija. Specialistų, be kurių neiš
siverčia jokia valdžia. Kodėl tad Lietuvoje prieš 
šiuos buvusiuosius sovietinės valdžios biurokratus 
kilo reakcija, kai panašaus reiškinio nematome ki
tose buvusiose sovietinėse respublikose arba jis ne 
taip ryškus ir sunkiau pastebimas? Manau, kad tai 
atsitiko todėl, kad Lietuvoje dauguma šių buvusių 
komunistų partijos narių liko toje pačioje, tik pa
vadinimą pakeitusioje partijoje. Vėliau partija su
sijungė su antikomunistine socialdemokratų par
tija ir perėmė jos pavadinimą, tačiau ir naujajai 
socialdemokratų partijai iš inercijos tebeklijuo- 

jamos buvusiųjų, komunistų, nomenklatūrininkų 
etiketės, nors partijoje yra daug žmonių, kuriems 
šios etiketės visai netinka. O ir pati partijos politi
ka šiuo metu reiškiasi stambaus kapitalo rėmimu 
ir neturi nieko bendra su komunizmu.

Tose buvusiose sovietinėse respublikose, ku
riose kompartija neišliko kaip atskira partija, kad 
ir nauju pavadinimu, jos nariai išsiskirstė po skir
tingas partijas, todėl nebebuvo partijos, kuriai 
būtų galima klijuoti komunistines etiketes (arba 
tolios partijos buvo per mažos, kad pakliūtų į val
džią). Todėl tos respublikos išvengė panašios sau 
įsikalbėtos ligos, kad jas, esą, dar tebevaldo esan
tieji ar buvusieji komunistai. Lietuvoje tuo tarpu 
šitokios etiketės tapo patogiu pasiteisinimu sa
voms politines dešinės klaidoms ar nesugebėji
mams pateisinti.

Dešiniarankė kairė ir kairarankė dešinė
Gyventojų apklausų duomenys aiškaus laimėjimo 
šiuo metu nežada nė vienai partijai. Jei rinkimai 
vyktų artimiausią savaitgalį, balsus juose maž
daug po lygiai pasidalintų dvi didžiausios parti
jos: socialdemokratai ir konservatoriai. Tektų ir 
vėl lipdyti dviejų didžiausių politinių priešininkų 
koaliciją. Tačiau apklausų duomenys šį kartą nėra 
labai patikimi dėl kelių priežasčių. Visų pirma, su
sidomėjimas būsimais rinkimais šį kartą yra ge
rokai mažesnis, negu anksčiau. Didesnis rinkėjų 
skaičius tebėra neapsisprendę ar žada rinkimuose 
nedalyvauti. Antra, daugelis gyventojų dar vis te
begalvoja apie emigraciją, ir trečia, dėl visos eilės 
priežasčių (valdžios nesugebėjimo susitvarkyti su 
korupcija, teisėsaugos problemomis, alkoholizmu, 
eismo nelaimėmis ir pan.) galima laukti daugiau 
protesto balsų už R.Pakso, V. Uspaskicho ir kitas 
panašias neaiškių veikėjų ir neaiškių tikslų sie
kiančias partijas. Todėl rinkimų rezultatai, kurie 
padiktuotų koalicinę “komunistų“ (socialdemo
kratų) - “antikomunistų“ (konservatorių) vyriau
sybę, dar nebūtų patys blogiausi.. Daug blogesnis, 
turbūt pats blogiausias, kokį tik galima įsivaiz
duoti, rezultatas būtų tuomet, jeigu, vienai iš šių 
dviejų didžiųjų partijų, tarkim konservatoriams, 
negavus pakankamai balsų, tektų formuoti kitos 
partijos koaliciją su paksistais arba su uspaskichi- 
ninkais.

Prasmę pamažu praranda ir politinio Lietuvos 
spektro skirstymas į dešinę ir kairę. Tradiciškai 
dešinė atstovauja turtingesniųjų sluoksnių inte
resams, kairė - vargingesniesiems. Pagal tradiciją 
socialdemokratai turėtų būti kairieji, konservato
riai - dešinieji. Konservatoriai galbūt ir pateisintų 
dešiniųjų lūkesčius, išskyrus kai kuriuo pilietinių 
teisių klausimus, tačiau esant valdžioje socialde
mokratams darbininkų padėtis beveik nepage
rėjo: augant ekonomikai kilo įmonių pelnas, bet 
darbininkų atlyginimai beveik nesikeitė, iki kol 
dėl emigracijos pramonėje ėmė trukti darbo jė
gos; socialdemokratai sėkmingai priešinosi pro
gresyvių pajamų mokesčių įvedimui, nors tokie 
mokesčiai yra net ir didžiausiose kapitalizmo tvir
tovėse; maždaug 20 nuošimčių gyventojų gyvena 
žemiau skurdo ribos.

Ir dar vienas Lietuvos politiniam gyvenimui 
būdingas reiškinys: silpsta, menkėja ir galų gale 
į kitas partijas įsilieja mažesnės, tačiau praeityje 
žymų vaidmenį suvaidinusios partijos. Taip nese
niai pasimirė (t.y, į konservatorius įsijungė) tau
tininkai, demokratinėje visuomenėje taip ir nesu
gebėję tvirčiau įleisti šaknų. Taip pat iš politinio 
gyvenimo pasitraukė ir krikščionių demokratų 
partija, nors jos narių tarpe dar yra besipriešinan
čių konservatoriams. Kiekvienu atveju, klerika
lizmas Europoje nebeturi ateities, ne išimtis čia ir 
Lietuva.
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Karas prieš visus, bet už ką?
Nors seimo rinkimai toli, o prezidento - dar to
liau, tačiau rinkiminė kova jau prasidėjo ir vyksta 
labai aršiai. Į prezidentus dar nesvarstomi net ga
limi kandidatai, o Seimo rinkimai atrodė daug ak
tualesni, nes daug kas, ypač konservatoriai, smar
kiai agitavo už priešlaikinius rinkimus. Tačiau nei 
pozicija, nei opozicija naujų idėjų ar naujos pro
gramos seimo darbui nepasiūlė, todėl tikėtis, kad 
naujai pirma laiko išrinktas seimas apčiuopiamai 
skirsis nuo dabartinio, daug vilčių nėra. Geriau 
laukti, kol pasibaigs šio seimo kadencija ir tada 
kandidatus vertinti pagal tai, ką atliko ar neatliko 
šis seimas.

Deja, ir šis būdas neleidžia patikimai spėlioti, 
kokie bus seimo rinkimų rezultatai, dėl to, kad vie
nas iš pagrindinių rinkimų žaidėjų užėmė keistą 
ir labai rizikingą priešrinkiminę taktiką. Taktiką, 
kuri jam gali atnešti ir netikėtai stambų laimėjimą, 
ir net katastrofišką pralaimėjimą. Kodėl konserva
toriai pasirinko tokią rizikingą taktiką, nebandysiu 
net spėlioti. Tik bendrais bruožais paminėsiu, kuo 
ji skiriasi nuo įprastinių rinkiminių kampanijų.

Pirma keista rinkiminė konservatorių takti
ka rinkėjus nustebino dar per praeitus preziden
to rinkimus, kai iš anksto prižadėjęs remti Valdo 

Adamkaus kandidatūrą partijos pirmininkas An
drius Kubilius pranešė, kad partija remia liberalų 
partijos kandidatą Petrą Auštrevičių. To dar nega
na, į žurnalistų klausimus, kas paskatino atsisaky
ti pažadų remti Adamkų, Kubilius paaiškino, kad 
partija neatsisakė remti Adamkų, kad ji į tą pačią 
vietą remia abu kandidatus. Kaip šitokį atsakymą 
išversti į suprantamą lietuvių kalbą, vargu ar galė
tų paaiškinti net pats A. Kubilius.

Sekantis sunkiai suprantamas konservatorių 
pirmininko politinis ėjimas - sėkmingas buvusio 
Seimo pirmininko Artūro Paulausko atstatydini
mas nepasitikėjimo būdu, po to padėkojant už gerai 
atliktas pareigas. Kam jau kam, o Artūrui Paulaus
kui teko sunkus išbandymas vadovauti valstybei 
per apkaltos procesą prezidentui Rolandui Paksui 
ir tą sunkų egzaminą jis išlaikė be priekaištų, nors 
jo klaidos būtų galėję sužlugdyti apkaltos procesą. 
Ir laikinai eidamas prezidento pareigas Paulaus
kas jų nepanaudojo asmeniškiems tikslams. Todėl 
Kubiliaus išpuolis prieš buvusį Seimo pirmininką 
paliko keršto už sėkmingą R. Pakso apkaltą įspūdį. 
Kitokio įtikinančio paaiškinimo kol kas nesulau
kėme.

Panašių pavyzdžių būtų galima paminėti dau
giau. Apsiribosiu tik dar vienu, kadangi jis būdin

gas eilei panašių atvejų. Tai labai savotiškas atvejis, 
kai žmogaus pavardė naudojama taip, tarsi ji pati 
savaime būtų kažkoks nusikaltimas. Tai anksčiau 
buvusio prezidento V. Adamkaus patarėjo Albino 
Januškos pavardė. Neva Januška pažįsta Stonį, turi 
interesų kažkokioje „Dujotekanoje“, turi įtakos 
Užsienio reikalų ministerijoje ir kad toji Januškos 
įtaka kažkokia prasme bloga Lietuvai, gera blogam 
užsieniui ar dar kažkas neaiškaus. Vienu metu Ja
nuškos pavardę konservatoriai nepalankiai spau
doje paminėti sugebėdavo beveik kasdien, nors ir 
labai atidžiai šį atvejį sekdamas negalėčiau pasaky
ti, kuo jis kaltinamas, ką blogo yra padaręs, kodėl 
apie jį kalbama taip, tarsi pati jo pavardė būtų įro
dymas, kad tai blogas žmogus.

Ilgokai valdžioje užsibuvę socialdemokratai 
žmonėms galbūt yra pakankamai atsibodę, todėl 
tokia priešrinkiminė taktika grindžiama prielaida, 
kad politinių oponentų ar konkurentų kaip žmo
nių puolimas gali duoti neblogų rezultatų. Man 
atrodo, kad vis dėlto pozityvi rinkiminė kampani
ja, siūlanti naujus sprendimus nesprendžiamiems 
politiniams klausimams arba tobulesnius spren
dimus ten, kur dabartiniai sprendimai neduoda 
patenkinamų, būtų naudingesnė tiek konservato
riams, tiek visoms kitoms partijoms.

C
Tolerancija -
Atkelta iš 3 p.

visuomet pas mus suvokiama ne tik 
kaip garsas ar sinonimas, bet tam ti
kra vertybė - turinti savo principus ir 
vidinę logiką. Nors, kurį laiką buvo 
gana gaji nuomonė, jog tolerantiškas 
žmogus yra tiesiog pakantus, ar, dar 
stipriau pasakius, konformistiškas ir 
pasyvus. Sykį aš esu tolerantiškas tai 
aplinką priimu pasyviai ir nesiimu 
jos keisti ir susitaikau su viskuo. Tu
riu gyvenime kažkokių tikslų, bet jų 
bandau siekti ne kurdamas kažkokias 
galimybes, bet išnaudojamas situaci
jas. Kitaip negalima - aš tolerantiškas 
kitiems, aplinkai ir t.t. Pamenu, prieš 
keletą metų viename seminare lekto
rius taip apibrėžė toleranciją: mieste 
man reikia iš taško A nukakti į tašką 
B. Važiuoju autobusu. Vasara, autobu
sas sausakimšas, kvapas blogas. Bet aš 
tai toleruoju, nes man reikia pasiekti 
tašką B. Išeitų, jog jei esi tolerantiškas 
dėl nieko sau per daug galvos nesuki. 
Tačiau tokia interpretacija ne tik, kad 
neatskleidžia tolerancijos kaip verty
bės turinio, bet ir gerokai jį iškraipo.

Egzistuoja dar vienas, gana pana
šus tolerancijos suvokimas. Pagal jį 
tolerantiškas asmuo juo turi savo pa
žiūras, vertybes ir nuostatas, jomis 
vadovaujasi ir dalijasi. Bet sutikus 
kitą individą su kitokiomis pažiūro
mis tolerantiškas žmogus jas priims. 
Jei nepadarys savomis vertybėmis 
tai bent pokalbio, diskusijos metu 
primygtinai tvirtins, kad pašnekovo 
pažiūros pačios teisingiausios, įžval
gos geriausios ir pan. Kitaip tariant, 
šiuo atveju tolerantiškas asmuo turi 
būti tiesiog nuolankus ir pirmiausia 
jo savybė - tai liaupsinti savo pa
šnekovą, girti jo laikyseną. Bet šiuo

vertybė ar tik žodis?
atveju labiau tiktų nuolaidžiavimo ar 
net bandymo įsiteigti sąvoka. O pati 
tolerancija tampa gražia dekoracija, 
bet ne dialogo akstinu.

Aš būčiau linkęs palaikyti pozici
ją - jog tolerancija pirmiausiai ir iš 
esmės yra dialogiška vertybė. Grįsta 
tvirtomis pažiūromis ir įsitikinimais, 
sykiu suvokiant, jog šalia manųjų 
vertybių ir pažiūrų gali ir net turi 
egzistuoti kitokios pažiūros, verty
bės ir įsitikinimai. Iš karto galima 
pagalvoti - tai, kad čia palaida bala, 
ar anarchija kažkokia. Tačiau tole
rantiškas žmogus savųjų vertybių 
niekada nedarys arbitraliomis, taip 
pat vadovausis bendražmogiškomis 
vertybėmis, emocijomis ir jausmais. 
Pavyzdžiui, visuomet gerbs žmo
gaus gyvybę, suvoks ir empatiškai 
išgyvens skausmą ir netektį, nepri
klausomai nuo rasės, politikos ar 

religijos. Bet ar vertybės neturi būti 
ginamos? Akivaizdu, kad taip ir čia 
pasirodo tolerancijos esmė - du (ar, 
žinoma, daugiau) individų ekspo
nuodami ir diskutuodami savo ver
tybes priima ir bando suprasti kitaip 
manančių vertybes ir poziciją. Dar 
daugiau - tolerantiškas asmuo tu
rėtų ne tik priimti kitokias pažiūras, 
bet jis taip pat gali kritikuoti jo galva 
silpnąsias oponentų argumentų pu
ses, bet tuo pačiu ir ginti kitokio gal
vojimo teisę, net jei vertybiškai šis 
individui ir nėra artimas. Savas ver
tybes ir pažiūras ginti lengva, nes tai 
yra asmens savastis. Nesunku ginti ir 
savo bendraminčius, bet štai ginant 
kitaip manančius jau reikia perženg
ti per save. Ar, kitaip tariant, būti to
lerantiškam.

Kartais tokia pozicija gali įgauti 
ir lingvistiškai gana prieštaringai ir

keistai skambančią netolerancijos - 
netolerancijai formą. Ar gali tole
rantiškas žmogus pasisakyti prieš ką 
nors? Žinoma. Situacija būtų kiek 
keistoka, jei individas kažkam opo
nuodamas įnirtingai gintų savuosius 
ir savo pažiūras, tuomet tai ir būtų 
savųjų vertybių gynimas - natūrali 
intelektinė ir psichologinė būsena. 
Bet jei asmuo peržengia per save ir 
neturėdamas jokio asmeninio inte
reso griežtesnį kritikos žodį pasako 
užtardamas bendruosius principus, 
puolamą kitaminčių, kitatikių ir 
pan. poziciją. Tai, be jokios abejo
nės, tolerancijos gestas. Belieka tik 
pasikartoti - tolerantiškas asmuo 
yra nusiteikęs dialogui vertybių pa
grindu, nenori jų išsižadėti ar jas 
neigti pagal situaciją, bet taip pat 
jis pasiruošęs daryti viską, kad eg
zistuotų, būtų išgirsta ir apginta kita 
nuomonė ir pozicija. Manau, jei „to
lerancijos“ sąvoka užpildoma tokiu 
turiniu tuomet ji tampa nebe tuščiu 
žodžiu, bet vertybe.

akiračiai
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Vienos kavinės monologas,
kuriantis dialogus Agnietė Laurinaitytė

■ „Cafe de Paris“- Vilniaus senamiesčio centre esanti kavinė, kurią atradau prieš kelerius metus. Jau pirmą kartą ten 
užėjus amūras mestelėjo mažą strėlytę į mane, įsimylėjau tą vietą: „Paryžius Vilniuje, tuomet pagalvojau“. Aišku, jis 
keičiasi, transformuojasi ir nežinia kuria linkme, bet kažkas lieka to pirminio, dėl ko vis norisi ten užeiti. Vieta, kuri 
man padovanojo daug draugą, laiko, kuris ten dažnai sustodavo, naujo suvokimo, beviltišką įsimylėjimą ir meno. 
Vieta, kuri mane ne tik dažnai įkvėpdavo, bet ir gniuždydavo. Gal dėl to ją mėgau, kad ji nešė ne tik džiaugsmą, bet ir 
romantišką liūdesį, kad į ją užsukdavau ne tik linksmintis, bendrauti su žmonėmis, bet ir jausti vienišumą.

„Paryžiaus kavinę“, kaip ją vadina 
daugelis mano sutiktų žmonių, ga
lima rasti aprašytą ir vienoje mano 
aptiktoje knygoje. Štai lietuvių ra
šytojas Raimondas Dikčius rašo 
šiek tiek kitaip nei aš, galbūt ne taip 
romantiškai: „Pačiame Vilniaus se
namiesčio centre, priešais mažutę 
stačiatikių cerkvę, prisirpo pūlin
gas korbunkulas, kuris vadinosi 
„Paryžiumi“, ir taikomoji jo paskir
tis buvo pramogų kavinė „meniš
kos sielos žmonėms“, kitaip tariant, 
bohemai.“ (R. Dikčius. Velniai bal
tais drabužiais“. 2001. Vilnius/24 
psl.)

Kavinių populiarumas didėja, jos 
vis dažniau tampa įvairių susitikimų 
vietomis. Pacituosiu vieną prancūzų 
rašytoją: „Anksčiau būdavo taip: 
nori suvilioti moterį ar ją išsaugoti, 
reikia ją nusivesti į teatrą ar operą 
ar paplukdyti po ežerą Bulonės miš
ke. Nūnai teatrai gauna subsidijas, 
operos įgrūstos į Bastiliją, o Bulonės 
miškas prarado pirminį žavesį. Nuo 
šiol reikia tenkintis vien restoranais“ 
(F. Beigbeder „Trenkto jaunuolio 
memuarai“, Vilnius, 2005/ 34psl.). 
Taip ir „Paryžius“- susitikimų vie
ta, pasimatymų guolis, bendravimo, 
šokių, naujų pažinčių ar šiaip kavos 
gurkšnojimo erdvė.

Žmonės visais laikais mėgdavo 
turėti mylimą vietą, kur leisdavo 
laiką. Paskaičius įvairias biografijas 
galima surasti tokių faktų. Tarkim, 
genijus Picasso su „jo šutve“ jaunų 
ispanų dailininkų, kai gyveno Par
yžiuje, nuolat lankydavosi viename 
Monmartro kabarete „Le Zut“ (Et!): 
„Picasso šutvė renkasi kas vakarą 
mažytėje saliukėje, kur šeimininkas 
Frede patiekia statinaitę alaus ar deg
tinėje išmirkytas vyšnias.“(Picasso. 
Išminčius ir beprotis. M. L. Berna- 
dac, P. Du Bouchet. Baltos lankos. 
1997/36 psl.)

Aišku, egzistuoja tam tikra grupė 
žmonių, kurie ypatingai daug laiko 
praleidžia kavinėse, ir tai tinka ne 
tik jaunimui, bet ir solidaus amžiaus 
žmonėms. I. Bashevis Singer Ame
rikos žydų imigrantas Amerikoje 
rašė: „Nors pasiekiau tokį gyveni
mo lygį, kai didesnė dalis mano už
darbių atitenka mokesčiams, aš vis 
dar tebevalgau kavinėse, kur dažnai 
būnu sau vienas. Man patinka pa
siimti padėklą, aliuminio šaukštus, 
peilį, šakutė ir servetėlę, išsirinkti 

patiekalą, kuris man suteiks malo
numo. Be to, aš čia sutinku žemiečių 
iš Lenkijos...“ (I. Bashevis Singer. 
Kavinė Brodvėjuje. 1997/21 psl.)

Tiek laiko praleidus toje vietoje, 
atėjo noras pasigilinti, kas yra „Pary
žiaus“ kavinė“? Kas ją formuoja? 
Ar egzistuoja konformizmo apraiš
kos joje? Kodėl ten žmonės ateina? 
Ar tai galima pavadinti šiokia tokia* 
bendruomene?

Įdomu, kaip ši kavinė neria savo 
tinklą, į kurį patenka, vadinami „pa
ryžiečiai“, žmonės, su kuriais dar iki 
šiol nemoku bendrauti, nors galbūt 
esu viena iš jų? Kaip susitinka bar
menas su lankytoju? (Barmenas - 
kavinė - Lankytojas)

Bandant šiek tiek išvengti su
bjektyvumo, kadangi pati esu išti
kima „Paryžiaus kavinės“ lankytoja, 
noriu pasakyti, kad mano tarp pa
žįstamų yra daugybė, kuriems vi
siškai nepatinka ši kavinė ir pasak 
jų, jie jaučiasi svetimi toje aplinko
je, bei mano kavinės liaupsinimas 
neatitinka tikrovės. A. de Botton 
rašė, kad „retsykiais, kuris nors res
toranas sėkmingai užsikariauja tei
sę kažkam vadintis Visatos centru, 
tačiau net jeigu valgytojas labai pa
sistengęs gauna staliuką ir įsitaiso 
šlovingoje įstaigoje, jis jaučia keistą 
paradoksą“. (A. de Botton. Roman
tinis sąjūdis. Vilnius, 2006)

Įdomu tyrinėti kavinę, kurią tu 
mėgsti ir kuri prisideda prie Vil
niaus senamiesčio Bohemijos, tai 
yra menininkų buveinių. Jau minė
tas prancūzų rašytojas F. Beigbeder 
štai ką sako apie barų svarbą visuo
menėje: „Tas, kuris sakosi bent šiek 
tiek pažįstąs visuomenę, turėtų būti
nai kokią valandą pasėdėti ant šokių 
aikštelės krašto bare ir užsirašinėti. 
Čia gali rasti ką tiktai nori: klasių 
santykius, ir gundymo gudrybes, ir 
kultūrinės tapatybės lūžį, ir grupi
nės terapijos seansą“ (F. Beigbeder 
„Trenkto jaunuolio memuarai“, Vil
nius, 2005/111 psl.)

Kodėl „Paryžius“?
Atėjau čia pailsėti,
Tačiau namie palikau save

Aivaras de Kampas
Pradėsiu nuo klausimo, kodėl kai 

kurie žmonės pasirenka „Paryžiaus“ 
kavinę? Atsakymų yra daug ir, ko 
gero, aš jų visų nesurasiu, besirem
dama atliktais stebėjimais, interviu, 
bei savo patyrimais.

Pirmiausiai galima pakalbėti 
apie kavinės aplinką, į kurią įeina 
ne tik daiktai, bet ir bendras klima
tas, atmosfera, nuspalvintas emoci
jomis. Nuolatinis lankytojas Justas 
kavinę pavadino namais, jis sakė: 
„Man patinka čia aplinka, aš galiu 
ateiti ir net nereikia žmogaus šalia. 
Aš turiu kažkokią mėgstamą vietą, 
mėgstamą gėrimą, mėgstamą ritua
lą. Nes kodėl, tai yra namai? Tai yra 
savotiškas ritualas, tu ateini į tą vie
tą, pas tuos žmones, taip ramiai ir 
tai netrikdo. Tu Jautiesi čia gerai, ar 
su savo bėdom, ar su savo džiaugs
mais.“ (Interviu su nuolatiniu „Cafe 
de Paris“ lankytoju Justu, 2008 01 
02). Taip pat tame pačiame interviu, 
jis paminėjo, kad jį žavi aplinkos ka
meriškumas. Taip iš tikrųjų kavinė 
yra labai maža, tarsi koridorius, sa
vaitgaliais būna tiek daug žmonių, 
kad vos gali praeiti.

Pažįstama kavinės aplinka gali 
sukelti jausmą, tarsi namie, kaip 
Justas minėjo, o tai savaime sukelia 
kažkokį saugumo bei laisvumo pojū
tį. Kaip F. Skarderud rašė apie pietus 
viename restorane: „Sėdėjau ramiai 
ir ramiai valgiau, tyrinėdamas neri
mą už restorano lango.“ (F. Skarde
rud. Nerimas. Klajonės po moder
nųjį Aš. Vilnius, 2001/ 57/264 psl.) 
Jeigu rašytojo minėtą nerimą laikyti 
neigiamu dalyku arba net grėsme, 
tai kavinė, kurią tu pažįsti, tave nuo 
to gali apsaugoti.

„Paryžiečiai“ - nuolatiniai kavi
nės lankytojai, „savi“, daug priside
da prie aplinkos formavimo ir gali 
padėti atsakyti į klausimą „Kodėl 
„Paryžius“?. Jau minėtas lankytojas 
Justas juos apibūdina kaip labai sa
vitus: „Saviti, labai saviti, ko aš pa
sigendu kitur. Kadangi pats dirbu su 
žmonėmis, tai va, to trūksta, ne iš
vaizdos, bet kažkokių, gal kartais ir 
gąsdinančių savybių, koks pats nesi 
ir nenorėtum būti, bet tave žavi, kad 
kiti sugeba tokie būti. Tai yra kaž
kokia savotiška terpė. (...) Gal kaip 
daiktai, kurie guli šitoj erdvėje, tu 
ateini ir tau yra natūralu, kad jie 
čia guli. Vieną kartą gal vieno nėra, 
kitą kartą kito.“ Taip pat Justas sako, 
kad žmonės, esantys šioje kavinėje 
padeda jaustis laisvam: „Kažkokio 
laisvumo turi, nors gal jie ir kom
pleksuoti, tragiški ir juos ten rei
kėtų gaminti pergaminti. Gal todėl 
aš irgi galiu būti laisvas, galiu dary

ti, ką noriu.“ (Interviu su nuolati
niu „Cafe de Paris“ lankytoju Justu, 
2008 01 02).

Nors į „Paryžių“ renkasi daug 
menininkų, kurie galbūt yra indi
vidualistai daugiau ir sunkiau ben
draujantys, čia tai laikoma teigia
mu bruožu, kuris kuria asmenybes. 
Kavinės barmenė Katia teigė, kad 
„Paryžiaus“ menininkai tavęs tarsi 
neprisileidžia, ir kad tai gal ir yra jų 
skiriamasis bruožas. Menininkai iš 
esmės gyvena savam pasauly, ir vi
siškai juos suprasti yra sunku. Tai 
yra daug atskirų pasaulių vienoje 
vietoje. (Interviu su „Cafe de Paris“ 
barmene Katia 2007. 12. 21) Šalia to 
tiktų Vinikoto teiginys, kad tikra
sis „Aš“ iš tikrųjų yra apimtas „ne- 
komunikacijos būsenos“, taip pat 
„Poeto, filosofo, ir menininko tem
peramentas yra tam tikra pozityvi 
melancholija“. (F. Skarderud. Ne
rimas. Klajonės po modernųjį Aš. 
Vilnius, 2001/ 57/264 psl.)

Kita „Paryžiuje“ lankymosi prie
žastis galėtų būti pažįstami barme
nai. Kaip Justas minėjo, kad netgi 
nesvarbu aptarnavimo lygis, jeigu 
barmenai yra tavo pažįstami ir tau 
mieli žmonės: „Paryžiaus“ bar
menai daugelis yra be kvalifikaci
jos, neidealūs, toli gražu, ir kartais 
galbūt norėtųsi geriau, nes mėgstu 
gerą aptarnavimą. Bet čia ateinu ne 
dėl aptarnavimo. Į kitur atėjęs ga
liu pareikšti pretenzijas, kodėl man 
padarė taip ar kitaip. O čia yra vis- 
tiek, tu gali prasėdėti prie baro va
landą ir gal tavęs niekas nepaklaus, 
ką įpilti, nes jau ir žino, kad tu pats 
niekur neskubi. Ir kai gauni kažką 
pagamintą iš tau mielo žmogaus, 
tai yra daug skaniau, nors galbūt ir 
apdegęs blynelis ar koks perdžiūvęs 
„paninis“ (sumuštinis). Jeigu toks 
blynas būtų paduotas kitur, galbūt 
pykčiau. O čia viskas kitaip (...)“ 
Beje, jis pavadina barmeną jungia
mąją dalimi: „Manau, kad žmogus, 
kuris ten tupi už baro yra labai svar
bus. Neįsivaizduoju kaip galėčiau 
pamilti vietą, jeigu nemylėčiau to 
atributo (barmeno), kokia aplin
ka bebūtų. Ir tiesiog nužudo pusę 
procentų, kai kas nors pasikeičia 
ir ateina, pavyzdžiui, koks šlykštus 
žmogus ir tu kenti, nes labai myli 
tą vietą. Barmenai yra jungiamoji 
dalis ir jeigu nebūtų „Paryžiuj“ bar
menų, kurie buvo ir yra, tai nesusi
formuotų viskas, kas yra.“ (Interviu 
su nuolatiniu „Cafe de Paris“ lanky
toju Justu, 2008 01 02)

„Cafe de Paris“ ypatingai jaučia
mas poreikis, kad barmenas būtų 
bendraujantis ir išklausantis lanky
toją. Katia pacitavo vieno kliento 
žodžius: „Nikodemas kažkada sakė, 
kad buvo „Paryžiuj“ „afigiena“ bar
menė, neatsimenu jos vardo, sorry, 
bet ji viską žinojo apie kiekvieną 
ateinantį, kur dirba, su kuo miega, 
kiek vaiką turi, viską, kur gyvena ir 
ką veikia. Pajaučiau, kad žmonėms

Nukelta į 14 p.
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RECENZIJOS

Fotografija kaip gyvenimo veidrodis
ŽVILGSNIS | NAUJAUSIUS GINTARO ČESONIO DARBUS

Gabrielė Kuizinaitė

■ 2007 metų įsimintiniausiu Kauno menininku išrinktas ir šių metų pradžioje 
nominuotas fotografas Gintaras Česonis. Menininkas per pastaruosius metus 
itin produktyviai dirbo: per metus išleisti du solidūs albumai, viena po kitos 
surengtos personalinės parodos, dalyvauta daugelyje parodų Lietuvoje ir 
užsienyje.

Gintaras Česonis 1992-1996 metais 
studijavo Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto Menų fakultete, vėliau 
fotografijos studijas gilino Prancū
zijoje Nacionalinėje Arlio mokyklo
je. 1996-1999 metais Kauno Vytauto 
Didžiojo universitete Menų fakultete 
baigė magistrantūros studijas. Nuo 
1999-ųjų dėsto Vilniaus dailės akade
mijos Kauno fakulteto Tarpdiscipli
ninių menų katedroje.

Fotografija dar nuo studijų metų 
menininkui tapo viena iš pagrindinių 
meninės saviraiškos formų. G. Če
sonis yra sukūręs įvairios tematikos 
fotografijos ciklų. Tačiau pastaruoju 
metu menininkas susitelkė ties dviem 
temom: jis įprasmino tėvo Stanislovo 
dvasinį portretą, bendraudamas su 
juo paskutiniaisiais jo gyvenimo me
tais. Kita tema - Kauno fortai, foto
grafijos pristato visiškai naują požiūrį 
į Kauno tvirtovę ir jos aplinką.

Knygoje „Tėvas Stanislovas“ G. 
Česonis kuria neeilinės asmenybės, 
dvasininko tėvo Stanislovo portre
tą, fiksuodamas paskutiniųjų jo gy
venimo metų fragmentus. Kuriamas 
portretas, įsižiūrint į veido bruožus, 
raukšles, mimiką. Preciziškai kuria
mame portrete dėmesys skiriamas 
šešėliui, šviesotamsos žaismui, susi
telkiama į portretą, minimalizuojant 
foną, pabrėžiant asketišką dvasininko 
gyvenamąją aplinką. Fotografas tarsi 
gaudo akimirkas, kuriose atsiskleidžia 
tėvo Stanislovo vidinė šviesa, ramybė, 
išmintis, liudijanti tikėjimą. Portre
tas yra kuriamas palaipsniui, etapais: 
dvasininkas fiksuojamas susitelkęs 
maldos akimirkoje, atliekantis dvasi
nes apeigas. Tada fotografijų autorius 
savo žvilgsnį praplečia su Paberžės 
bažnytėlės interjeru, mišiose ir pamal
dose dalyvavusiais ir su tėvu Stanislo
vu bendravusiais žmonėmis, Paberžės 
gamtos detalėmis. Fotografijos kalbai 
tėvo Stanislovo portreto kūrimo pro

cese antrina paties knygos herojaus 
mintys, jo svarstymai apie pasaulį, 
tikėjimą, meilę Dievui ir dvasinę ra
mybę, kuri reikalinga kiekvienam 
žmogui tam, kad jis sugebėtų įveikti 
jį užklupusius didžiuosius gyvenimo 
sunkumus. Šioje knygoje autorius ap
siriboja juodai balta, nespalvota foto
grafija, kuri padeda išryškinti, akcen
tuoti kuriamo personažo nuotaiką, 
emociją, charakterio bruožus. Dažna 
fotografija įgauna grafikos kūriniui 
būdingą kompoziciją, akcentuotus 
štrichus, kurių funkcija palaipsniui, 
nedideliais žingsneliais priartėti prie 
legendomis ir mitais apipintos tėvo 
Stanislovo asmenybės. Ar fotografo 
tikslas yra tą asmenybę „nuleisti“ į 
kasdienybės lygmenį, demistifikuoti? 
Vienokį atsakymą greičiausiai pateik
tų pats fotografas, kitą turės šios kny
gos skaitytojas. Man rodosi, kad G. 
Česonio knygos tėvas Stanislovas yra 
iki šiol esantis greta mūsų visų, savo 
asmenybe, tekstais, savąja tikėjimo 
samprata sustiprinantis mūsų tikėji
mą, tačiau tuo pačiu išlaikantis savo 
fenomenalios asmenybės paslaptį.

Visiškai kitokio pobūdžio yra me
ninės fotografijos albumas „Pasivaikš
čiojimas po Kauno tvirtovę“. Šiai kny
gai fotografas medžiagą rinko daugelį 
metų: dar studijų metais susidomėta 
fortais ir jie pradėti fotografuoti įvai
riomis technikomis ir skirtingais foto
aparatais. Džiugu, kad knygos rengimą 
ir leidybą iniciavo Vytauto Didžiojo 
universiteto Karo istorijos centras. Be 
rėmėjų paramos leidinys, be abejonės, 
nebūtų tokios puikios poligrafinės ko
kybės. Albumo įvado autorė, menoty
rininkė Jūratė Tūtlytė puikiai nusako 
dabarties ir praeities sąsajas šiame al
bume: „Meninės fotografijos albumas 
„Pasivaikščiojimai po Kauno tvirtovę“ 
šiek tiek provokuojančiai kviečia nu
krypti nuo labiausiai vaikštomų Kauno 
pėsčiųjų trasų ir pasukti nepramintais 

takais. Pėdinti į užžėlusias fortifikaci
nių įtvirtinimų tankumynus, lankytis 
po amunicijos rūsius ir sandėlius leis
tis į karinių slėptuvių požemius. Palen
gva eiti į gluminančią nuostabą kelian
čiais kariniais kebais, bylojančiais apie 
specifinę Kauno, kaip buvusios carinės 
Rusijos imperijos tvirtovės, praeitį. 
Prislopintos rudo kolorito G. Česonio 
Kauno tvirtovės fotografijos fiksuoja 
griūvančius pastatus, apleistą aplinką, 
ištrupėjusias sienas ar pastato liekanas, 
tačiau prislopinti kontrastai ir spalvos, 
kartais dirbtinai išblukinti fonai suku
ria paslaptingumo, buvusios istorijos 
įspūdį. Stambiu planu fiksuota gam
tos detalė, augalai, rūkas tą įspūdį tik 
dar labiau sustiprina. Autorius nesiekia 
savo albume dokumentiškai fiksuoti 
išlikusius fortų pastatus ir jų aplinką. 
Jo sukurta meninė fotografija įgauna 
didesnę prasmę nei dokumentinė. G. 
Česonio nuotraukose pateikiamas for
tų pastatų fragmentai, netikėtai pama
tyta siena, laiptai, grotuotas langas tam
pa ne tik istorine realybe, bet ir įtaigia 
menine faktūra, taip žiūrovo sąmonėje 
persipina kelios dimensijos. Ši knyga ir 
supažindina su architektūrinio pavel
do objektais, ir paverčia juos meniniu 
objektu, sukeliančių aliuzijų su kalėji
mu, labirintu, tuneliu, požemiais.

Ne vieną dieną fotografas vaikš
čiojo su fotoaparatu po apleistus Kau
no fortus, fiksuodamas fortų gamtos 
detalių fragmentus, kartais nors is
torinės forto liekanos simbolį, fortus 
rūke, saulės šviesoje, naktį etc. Gin
taras Česonis esamos fortų realybės 
neperkūrė. Jis vaizdavo fortus tokius, 
kokie yra apleistus, apgriuvusius, jo 
fotografijos nedramatizuojančios ir

Nevykėlių anatomija RamunėKocha_
K. Sabolius. Bloga knyga. Vilnius: 
Tyto alba, 2006.
Kritikai kaip susitarę K. Saboliaus 
knygą aptarinėja pradėdami nuo 
provokuojančio pavadinimo. „Blo
ga knyga“ tiesiog prastai parašyta ar 
analizuoja blogį? Vargu ar autorius 
galėjo būti toks kuklus, kad iš anks
to pasmerkė savo kūrinį. K. Saboliaus 
lyg ir nereikėtų pristatinėti, nors šis 
romanas jam pirmasis. Autorius, kaip 
ir skelbiama knygos viršelyje, yra ak
tyvus visuomenės ir kultūros veikė
jas - vienas žurnalo „Pravda“ įkūrėjų, 
Oskaro Koršunovo teatro konsultan
tas, VU filosofijos fakulteto dėstyto
jas, vertėjas, LTV bendradarbis... Kaip 
juokauja naująją šio autoriaus knygą 
recenzuojantys kritikai - devyni ama
tai, dešimta - knyga. Romaną 2006m. 
išleido leidykla „Tyto alba“. Knygyno 
lentynose balta knyga plonu viršeliu 
išsiskiria nebent kuklumu, taip nebū
dingu šiuolaikinei knygų leidybai. Bet 
manyčiau, toks kuklumas apgaulin
gas - pretenzijos į postmodernizmą 
ir visai suprantamas autoriaus siekis 
atkreipti į save dėmesį akivaizdus vos 
paėmus knygą į rankas - ekscentriškas 
pavadinimas ir viršelyje pavaizduota 

nesiekiančios keisti esamos situacijos. 
Studijuodamas magistrantūros studi
jose, menininkas sėkmingai apgynė 
magistrinį darbą šia tema, kiek vė
liau sukūrė internetinę svetainę www. 
http://tvirtove.kaunas.lt O savųjų dar
bų apie tvirtovę cikle fotografas sten
giasi atkreipti dėmesį į aplinką, į isto
rinio paveldo naikinimą.

G. Česonio darbai išsiskiria darnia 
kompozicija, įdomiais netradiciniais 
ir tradiciniais siužetais, preciziška ne
spalvotų fotografijų estetika. Foto
menininkas Gintaras Česonis dirba 
ryškiai ir prasmingai, tai įrodo ir ap
tartosios menininko knygos. Abi kny
gos visiškai skirtingos. Lietuvoje dar 
nėra daug knygų, kurios fiksuotų vie
no žmogaus gyvenimą arba susitiki
mo su tuo žmogumi akimirkas. Tokio 
pobūdžio albumus labiau įprasta leisti 
Vakaruose. Aptariantieji knygą „Tėvas 
Stanislovas“ išskiria jos išskirtinumą ir 
šiuo aspektu. Abi knygas autoriui pa
rengti padėjo tas pats autorių kolekty
vas. Tai menotyrininkė Jūratė Tūtlytė, 
dizainerė Sandra Kasparavičienė, ver
tėja Raimunda Česonienė.

G. Česoniui fotografavimas yra 
tapęs gyvenimo būdu, verčiančiu ieš
koti savojo santykio su aplinka, žmo
gumi. „Fotografija yra kaip gyvenimo 
veidrodis. Viskas trapu, keičiasi, atsi
tinka tik kartą. Gyvenimo nesureži
suosi, jį gali parodyti tik tokį, koks jis 
yra tavyje. Turi jį pažinti tokį, koks tau 
skirtas, kurį tau padovanojo, kuriame 
tu esi. Jei tikiesi, kad gyvenimas atsi
suks į tave tinkamu ar norimu kam
pu - gali ir nusivilti. Laukdamas to, 
praleisi daug svarbių akimirkų šian
dien.“ 

moteris-krokodilas leidžia spėti, kad 
skaitytojui nuobodu neturėtų būti.

Šiuolaikinį vartotoją sunku nu
stebinti, kad ir kaip stengtųsi net pa
kankamai plataus akiračio kultūros 
veikėjas. Akį patraukia savotiškos 
iliustracijos. M. Griškevičiūtės bes
palviai piešinukai dažnam skaitytojui 
gali priminti mokinuko pabandymus 
sąsiuvinio paraštėse. Bet reikia pri
pažinti, kad šios specifiški vaizdeliai 
puikiai papildo chaotiškas autoriaus 
mintis ir išreiškia pagrindinio vei
kėjo, šizofrenija sergančio Teodoro 
keisčiausias fantazijas.

Kokio skaitytojo šaukiasi šis lite
ratūrinis eksperimentas? Manyčiau, 
šiuolaikiško, tolerantiško, drąsaus, 
nevengiančio susidurti su netradi
ciniu mąstymu. Knygoje nemažai 
bjaurumo estetikos užuomazgų. Žy
mus šios srities teoretikas O. Spen- 
gleris yra išvardinęs nemažai vadi
namųjų „mirštančio meno“ bruožų. 
Egzotiški skoliniai, nerimtumas, 
žaisliškumas, dirbtinumas, abejoti
nas autentiškumas - to tikrai galime 
atrasti „Blogoje knygoje“.

Nukelta į 14 p.
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BOHEMA

Vienos kavinės monologas, 
kuriantis dialogus
Atkelta iš 12 p.
patinka, kad barmenas žino, kas tu 
esi.“ Kadangi Katia pati barmenė, ji 
jau nuo pat pradžių savo darbo šioje 
vietoje suprato, kad čia svarbu ben
drauti su ateinančiais žmonėmis: 
„Aš supratau, kad su klientais reikia 
bendrauti kažkaip ypatingiau, nei 
aš įsivaizdavau apskritai apie pada
vėjos darbą. Supratau, kad čia žmo
nės ateina vis tie patys ir iš dalies dėl 
tavęs.“ (Interviu su „Cafe de Paris“ 
barmene Katia 2007 12 21)

Justas atskleidė, kad jis susipaži
no su savo mergina „Paryžiuje“, kuri 
dirbo barmene: „Užėjau į „Paryžių“ 
vieną gūdų rugpjūčio vakarą. Norė
jau išgerti vieną puodelį arbatos ir 
eiti namo, namo, namo, nes reikia 
eiti namo. Bet tai užsitęsė iki vėly
vos nakties ir jau ne arbatos, bet ir 
kažko stipriau. Taip ir susipažinom. 
Ji dirbo už baro, kažkaip buvo gan 
ramu, buvo dar įmesta į darbą ir 
palikta viena (neseniai dirbo). Tai 
buvo tokie globėjiški pamokymai iš 
mano pusės.“ (Interviu su nuolati
niu „Cafe de Paris“ lankytoju Justu, 
2008 01 02)

Beje, per vieną mano atliktą ste
bėjimą prie manęs priėjo barme
nas ir papasakojo istoriją, kas taip 
pat rodo bendravimą ir atvirumą: 
„Šiandien ateina vaikinas ir užsisako 
arbatos su brendžiu ir medumi. Aš 
atnešu jam viską, pats įpilu į vandenį 
brendį, o medaus ir arbatos maiše
lio neįdedu, maniau, pats įsimes. Po 
kiek laiko jis ateina susimokėt, o aš 
pastebėjau, kad jis išgėrė tą brendį su 
vandeniu, o arbatos su medum taip 
ir neįsidėjo. Jam sakau, paskaičiuo
siu tik už brendį, jis klausia: kodėl? 
Kai papasakoju, ėmė juoktis, nes pa
miršo.“ (200712 04)

D. G. Myers rašo, kad žmogus 
mėgsta labiau tuos dirgiklius, ku
rie kartojasi, taigi tai tinka ir žino-* 
nėms, kuriuos mes dažniau sutinka
me. Taip pat, jis teigia, kad žmonės 
mėgsta tas bendruomenes, kurios 
leidžia būti savimi. Žmogus apibū
dina save remdamasis ryšiais su ki
tais žmonėmis. (D. G. Myers. Psi
chologija. 2006)

Ar egzistuoja konformizmas?
Konformizmas yra mūsų mąsty

mo ir elgesio priderinimas prie tam 

tikros grupės. Mes pritariame kitų 
žmonių nuomonei, arba dėl to, kad 
norime gauti socialinį pritarimą, 
arba dėl to, kad vertiname kitų pa
teiktą informaciją.

Manau, kad „Paryžius“ yra ta vie
ta, kur nekonformistiškas elgesys yra 
priimamas. Kaip jau buvo minėta iš 
interviu, čia renkasi žmonės, kurie 
yra „atskiri pasauliai“ ir jie turi tam 
tikro laisvumo. Tačiau man buvo 
įdomu patyrinėti atėjusių naujokų 
barmenų adaptaciją prie kavinės, 
kur šiek tiek galima įžvelgti konfor
mizmo.

Katia minėjo apie barmenus 
naujokus kad: „Kai jų labai daug, 
prarandi save, nes kai ateina vienas 
žmogus, jam lengviau integruotis į 
komandą, o kai keli nauji, tai išky
la grėsmė, kad viskas labai pasikeis“. 
Be to, „atėjus naujokui dirbti į „Par
yžių“, ir jeigu tu niekada ten nesi bu
vęs anksčiau ir nestebėjęs aplinkos, 
neįmanoma suprasti, kad čia yra 
šeima, o ne paprasta kavinė“ (Inter
viu su „Cafe de Paris“ barmene Ka
tia 2007 12 21)

Justas pasidalino prisiminimu 
apie vieną naujoką barmeną: „Pa
vyzdžiui, kaip Rička atėjo dirbti, jis 
buvo toks šoumenas, atrodė, kad 
jam kokiam stoties bare reikėtų 
dirbti, nors jis buvo labai linksmas 
ir geras barmenas. Bet jį aplinka 

kažkaip pakeitė.“ Be to, pridūrė, kad 
naujokai kelia stresą lankytojams: 
„Visada ateinantis naujas barme
nas bet kokiu atveju sukelia stresą. 
Čia aš jaučiuosi kaip namie, ir pir
miausiai, į mano namus ateina kaž
koks svetimas žmogus ir kažką čia 
daro, ir visų pirma nieko nemoka. 
Aš pats už jį viską geriau žinau, kur 
viskas padėta ir kas ko nori, kaip 
čia bendrauti.“ (Interviu su nuolati
niu „Cafe de Paris“ lankytoju Justu, 
2008 01 02)

Vienas užsienietis atėjęs į „Cafe 
de Paris“ pasakė: „Pasižiūrėjęs į 
gėrimų asortimentą, iš karto galiu 
pasakyti, kas čia renkasi, tai jauni 
muzikantai ir šiaip neturtingi meni
ninkai.“ (Interviu su „Cafe de Paris“ 
barmene Katia 2007 12 21)

Taigi, „Paryžius“- turinti savitą 
atmosferą kavinė, galbūt „meninin
kų“ vieta. Kavinė, kuri nuolat kalba 
ir jos monologas kuria intymius dia
logus: lankytojas-lankytojas, barme- 
nas-barmenas,barmenas-lankytojas, 
kavinė-lankytojas.kavinė-barmenas. 
Taip formuojasi kavinės aplinka-er- 
dvė, kuri išsiskiria savo kamerišku
mu ir kurioje įsikūrusi šiokia tokia 
„paryžiečių“ bendruomenė. Kavinės 
bendruomenę myli tie, kurie tampa 
jos dalimi. Tie, kurie tampa jos dali
mi, vėl gi prisideda prie „Paryžiaus“ 
formavimosi. Ir ratas sukasi.

Nevykėlių anatomija
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Atkelta iš 13 p.
Visų pirma, neaiškus pats kūrinio 

žanras - nors reikėtų knygą vadinti 
romanu, ji dažnai primena drami
nį kūrinį: neretai pateikiami veikėjų 
vardai ir sausi dialogai vengiant bet 
kokių aprašymų. Kadangi didžioji 
veiksmo dalis vyksta realybės šou, 
toks autoriaus pasirinkimas atrodo 
pateisinamas, žiūrovas jaučiasi tar
si stebėdamas įvykius per televizijos 
ekraną. Estetinį pasitenkinimą pa
justi beveik neįmanoma skaitant apie 
Teodoro absurdiškas nesėkmes, ku
rios gana smulkmeniškai aprašinė
jamos (tarkim, gulėjimas ant plytelių 
tualete, nugriuvimas į kapo duobę 
per brolio laidotuves). Juokinga būtų 
kalbėti apie vertybių ieškojimą, kai 
pagrindinis veikėjas netgi, atrody
tų, tokią fundamentalią vertybę kaip 
meilė prilygina apsivėmimui: „Meilė 
yra didelė ir keista tarsi vėmimas. At
rodo, blogumas jau nuslinko kažkur 
į gylį, ištirpo skrandžio sultyse. Atro
do, užsimerksi ir miegosi, atrodo, pas 
tave atskrenda sapnų malūnsparnis. 
Va tada imi ir apsišliaukini. Štai tokia 
netikėta yra meilė“(p.l8). Akivaizdu 
tai, kad, kaip pasakytų Heideggeris, 
autoriui nesvarbu, kaip šis kūrinys 
veikia, tegu tik skaitantysis nelieka 
abejingas.

Kičas literatūroje nėra keiste
nybė. Šiek tiek įdomiau, kai au
torius bando pretenduoti į filo

sofinius pasvarstymus ir naudoja 
populiariosios kultūros atributus: 
veiksmas nukeliamas į realybės šou, 
pagrindinis veikėjas kasdien sutin
ka žvaigždes savo darbovietėje: „Pa
žįstu juos visus: žvaigždę-gimnastą, 
žvaigždę-niekas-iki-galo-nesupran- 
ta-mano-tekstų, žvaigždę-papai, 
žvaigždę-mano-didesni, žvaigždę- 
kam-vargintis-kai-yra-bekvoka- 
las, žvaigždę-noriu-būti-žvaigždė, 
žvaigždę-chuliganą-ir-vienu-metu- 
poetą, žvaigždę-kiborgą (...)“ (p.21). 
Tokie žodžių kratiniai tik iš pirmo 
žvilgsnio pasirodys beprasmiai, iš 
tiesų ne vienas, kuris mūsų dieno
mis spėja domėtis žiniasklaidos nau
jienomis, atras realių K. Saboliaus 
išvardintų veikėjų prototipų. Ar au
toriui pavyksta atsiplėšti nuo šių „in
kliuzų“? Vargu. Tenka pripažinti, kad 
skaitant knygą kažkodėl vaizduotė
je dažniau iškyla lietuviškų realybės 
šou detalės nei filosofinės mintys.

Egzotiškais skoliniais (dar vie
nas postmoderniųjų meno srovių 
bruožų) galime pavadinti veikėjus 
su iškraipytais vardais ir kalbėji
mo manieromis. Pavyzdžiui, kei
kūne prancūzė Marie: „Šlykštėtis 
žodžiu „bibi“ yrha tres provincialu, 
teip daryti gali tik liuobei ilgei lais
vei nemąsčiuSI šalis. Aš maniau, 
kad čia yrha rhyšys su lietuvišKIU 
nacionalizMIU“(p.84). Arba pasta
ruoju metu lietuviškų humoro laidų 

pamėgtą akcentą vartojantis Papa 
Orechovas: „Oi, jūs tik nisijaudzin- 
kit, valykit ir nisijaudzinkit, božeč- 
ky ty moj, jaudulys baisingai kenkia 
racionaliai įvertintci dalykų padzie- 
tį ir ant sveikatas atcilėpia, kak kad 
patci pastcibėjote“ (p. 150) Tekstas 
taip apkrautas panašiais kalbos „gry
nuoliais“, kad kartais apsunkina patį 
skaitymą (bet autorius ir nežada ma
lonumų, tai akivaizdu jau iš knygos 
pavadinimo). Daugelis kūrinio sky
rių pradedami citatomis, kurias taip 
pat būtų sunkoka vienareikšmiškai 
įvertinti, įdomu tai, kad daugelis jų 
atspindi šių dienų masinės kultūros 
realijas (pavyzdžiui, Marilyn Man- 
sono arba serialo „Sopranai, mafi
jos kronikos“ citatos) ir tikrai keistai 
atrodo šalia cituojamas Platonas, E 
Dostojevskis, A. Strindbergas, Kohe- 
letas. Bet pripažinsiu, toks autoriaus 
sprendimas gana įdomus ir šiek tiek 
gelbsti tekstą nuo tendencingo kičo 
akcentavimo.

Šioje bjaurumo estetikos atribu
tų raizgalynėje mažiau dėmesingas 
skaitytojas gali pasigesti iškeltų pro
blemų. Juk ir primityviausia meno 
kalba turi kažką sakyti, kažkuo su
jaudinti. Ir autorius to nepamiršta, 
jis kalba apie blogį, kurį mūsų dieno
mis vertėtų suprasti visai kitaip, nei 
anksčiau ir atpažinti iš visai kitokių 
bruožų. Veikėjų apmąstymai apie 
blogį ir jo apraiškas man pasirodė 
pačios įdomiausios romano vietos, 
dėl kurių kūrinį apskritai buvo ver
ta skaityti: „Didžioji žmonijos klaida 

yra ta, kad iki šiol ji blogio ieškojo 
vaikus aukojančių satanistų apeigo
se, narkotikų prekeivių irštvose, pe- 
dofilų internetiniuose puslapiuose, 
masiniuose genociduose. Aš manau, 
kad toks blogis yra vaikiškas, nes jis 
akivaizdus ir atviras, lyg prikakotos 
naujagimio sauskelnės.(...) Žinot, 
man blogis siejasi su švaros jausmu. 
Su pobūviais, vakarinėmis suknelė
mis, brangiais kvepalais ir plastine 
chirurgija. Blogis yra išmintis, pro
tas, grožis ir visa tai vainikuojanti 
puikybė“.(p.76). Autorius pateikia 
naują žvilgsnį į visuomenę, bando iš 
naujo įvertinti gėrio ir blogio sąvo
kas. Tai amžina grožinės literatūros 
ir apskritai meno tema, į kurią šįsyk 
pažvelgiama kitu kampu.

Ar šiame atgrasančių vaizdų kra
tinyje lieka erdvės tradicinėms verty
bėms? Pritarčiau teoretikams, teigian
tiems, kad postmoderniame mene 
tam kaip ir nebėra vietos. Tai nereiš
kia, kad menas tampa tiesiogine šio 
žodžio prasme amoralus, tiesiog jis 
pikčiau bado pirštu į visuomenės ydas, 
kapstosi po žiniasklaidos, manipulia
vimo žmogumi priemones, analizuo
ja šiuolaikinio jauno žmogaus nevy
kėlišką bandymą gyventi savo realų 
paprastą gyvenimą ir kovą su visuo
menės įdiegtais kompleksais. Ar šioje 
knygoje skaitytojas atras kažką naujo? 
Smarkiai abejoju. Galbūt teks norom 
nenorom atsigręžti į dalykus, kuriuos 
manėme galintys toleruoti. Gal įstrigs 
viena kita citata. O gal tiesiog bus gai
la laiko, sugaišto blogai knygai.
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ISTORIJA IR DABARTIS

Tarp laisvės ir autoritarizmo girnų
■ Ar kas dar prisimena Jugoslaviją, už vakarietiškos širmos slėpusią diktatūrą ir nacionalizmą? LTV laidoje „Be pykčio“ viešėjo legendinis disidentas iš Serbijos 
Mihaijlo Mihailov, dar Josip Broz Tito laikais prognozavęs apie galimas pjautynes, Pokalbyje prisiminta Balkanų regiono specifika bei istorijos pamokos. Tai 
pokalbis apie tai, kas siejo to meto Jugoslavijos ir Sovietų Sąjungos diktatorius ir kodėl šiandieninė Serbija susidėjo su Putino Rusija. Neseniai baigėsi rinkimai 
Serbijoje, kurie primena, kad Balkanuose susitaikymas dar labai trapus. Pateikiame sutrumpintą pokalbį.

Leonidas Donskis: Nepaisant, kad 
jūs susiėjote savo likimą su Serbi
ja, bet vis dėlto .esate rusų kultūros 
žmogus. Jūs lyginate buvusią Jugo 
slaviją ir Sovietų Sąjungą. Jūsų kny
ga „Maskvos vasara“ - disidentinės 
literatūros klasika. Tad gerai žinote 
apie Rusiją ir Serbiją. Tai du patirties 
modeliai, ar jūs galėtumėte pasakyti, 
kokie su laisve susiję skirtumai tarp 
buvusios Jugoslavijos ir Sovietų Są
jungos? Mes turėjome iliuziją, kad 
Jugoslavija buvo kur kas laisvesnė. 
Keliaujant ten net reikėjo užpildyti 
specialias anketas, kaip ir į kapitalis
tines šalis. Vis dėlto ši šalis atėmė iš 
jūsų laisvę: nelaisvėje jūs praleidote 
septynerius metus, nes nesutarėte su 
režimu.

Mihaijlo Mihailov: Tai supranta
ma, kai iš Sovietų Sąjungos važiuoda
vo į Jugoslaviją, ji buvo laikoma kapi
talistine šalimi, nors tokia ir nebuvo. 
Paprasčiau tariant, Jugoslavijoje Tito 
buvo Stalino mokinys, turėjęs didelę 
komunistinę patirtį ir t.t. Turiu gal
voje tai, kad jam II pasaulinio karo 
metais ir pilietinio karo Jugoslavijo
je metu laimėti pavyko su Raudono
sios Armijos pagalba, bet po to jau 
norėjosi būti nepriklausomam nuo 
Stalino. Ir štai čia, 1948 metais, įvy
ko susidūrimas tarp Tito ir Stalino. 
Tito pagal Stalino receptą dar II pa
saulinio karo ir pilietinio karo metais 
sukūrė policiją, kuri jam buvo paval
di. Ir kai buvo priimta informacinio 
biuro (jis buvo sukurtas panaikinus 
kominterną ir norint kontroliuoti ko
munistinius judėjimus) rezoliucija, ji 
pasmerkė Tito, kad šis neva nuėjo 
nekomunistiniu keliu. Štai tada Tito 
pasakė „ne“. 1948 m. birželio 28 d. 
visi Jugoslavijos laikraščiai paskelbė 
tą rezoliuciją ir jugoslavų atsakymą. 
Tuomet tuo pačiu Stalino metodu, 
išsiaiškinus, kaip kas partinėse kuo
pelėse balsavo -visi, kurie balsavo už 
infobiuro rezoliuciją, pateko į bai
siausius lagerius, kur žuvo santykinai 
daugiau nei Stalino lageriuose. Tais 
pačiais Stalino metodais Tito likvida
vo opoziciją. Bet vėliauTito pelnė pa
ramą Vakarų pasaulio, kuris suvokė, 
kad nors ir komunistinė šalis, bet su
griovė Kremliaus monolitą. Parama 
buvo solidi, net nereikalaujant žmo
gaus teisių laikymosi. Kaip neseniai 
išleistoje knygoje rašo istorikas Erza 
Betli, Tito buvo palaikomas nuo 1948 
m. iki jo mirties 1980 m. - Jugoslavi
jos palaikymui išleista apie 100 mlrd. 
dolerių, nes buvo suprasta, kad ver
ta tai daryti. O į vidaus reikalus nie
kas nesikišo. Tad keikti Stalino ko
munizmą buvo privalomą, o minėti 
Tito ir jo lagerius ne - už tai sodino 

į lagerius kaip Sovietų Sąjungoje. Tad 
buvo pas mus tokia diktatūra, nors 
minkštesnė - kurį laiką leido spaus
dinti Šv. Raštą, galima buvo Bibliją 
nusipirkti. Sov.Sąjungoje tai nebuvo 
leidžiama. Vėliau pradėjo leisti por
nografinius žurnalus ir buvo mano
ma, kad Jugoslavijoje - laisva spau
da. Žinau, kad Maskvoje jugoslaviški 
žurnalai buvo skaitomi kaip vakarie
tiški. Tačiau visa kita buvo tokia pati 
vienpartinė sistema. Jugoslaviškas 
socializmas turėjo savo savivaldą, ji 
kiek skyrėsi nuo planinės ekonomi
kos, bet buvo viena partija, kuri viską 
diktavo. Po to Tito atvėrė sienas dar
bininkams, išvažiuojantiems į Vaka
rus. Apie vieną milijoną Jugoslavijos 
darbininkų dirbo Vakarų Europoje. 
Ir atsitiko tai, apie ką žmonės mažai 
žino. Kontroliuoti tą milijoną darbi
ninkų Vakarų Europoje - Vokietijo
je, Prancūzijoje, Švedijoje, šiek tiek 
JAV- buvo sunku. Emigrantų spau
dos nebuvo galima kontroliuoti, tai 
jugoslavų slaptoji policija, panaši į 
KGB, likvidavo Vakaruose daugiau 
nei šešias dešimtis redaktorių, leidė
jų, geriausių emigracijos spaudos ra
šytojų. KGB to niekad nedarė.

L. D.: Žinau, kad ir jūsų gyvybei 
irgi grėsė pavojus. Skaičiau Jūsų is
toriją ir dokumentus, kad buvo tokia 
teorinė galimybė. Jums irgi grėsė pa
vojus?

M. M.: Teisybė, bet aš visai atsi
tiktinai tapau disidentu. 1964 m. 
pagal kultūrinių mainų programą 
tarp Sovietų Sąjungos ir Jugoslavi
jos mane pasiuntė į Maskvą, savaitę 
buvau Leningrade. Parašiau knygą 
„Maskvos vasara“. Tai buvo paskuti
niai Chruščiovo metai. Aš labai gy
riau jo vykdomą liberalizaciją. Bet 
kai 1964 m. spalį Chruščiovą nu
vertė, nauja vyriausybė - Brežnevas, 
Kosyginas, Podgornas - ėmėsi res- 
talinizacijos. Mano knyga, kuri iki 
išleidimo turėjo pasirodyti žurnalo 
„Delu“ trijuose numeriuose, vasa
rį buvo išspausdinta antroji dalis. 
Tada naujas tarybinis pasiuntinys 
Puzanovas kažkodėl pareiškė ofici
alų protestą Tito.

Tito, kuris visada palaikė balan
są, turbūt nutarė kažką daryti ir savo 
kalboje, beje, pasakytoje kasmetinėje 
prokurorų konferencijoje, pareiškė, 
jog negi mes, politikos žmonės, turim 
jums nurodinėti, kas pažeidinėja įsta
tymą. Štai kažkoks Mihaijlo Mihai
lov juodina brolišką Sovietų Sąjungą. 
Mane areštavo iškart mano kamba
ryje filosofijos fakultete Zadare. Kai 
ant jūsų užgriūva pats generalinis se
kretorius ir prezidentas iki gyvos gal
vos - kelio atgal nėra.

L. D.: Žinau, kad kai kurios jūsų 
tezės buvo beveik pranašiškos. Jūs 
prognozavote pjautynes, daug krau
jo pareikalausiantį siaubingą karą 
Jugoslavijoje. Ta prognozė, deja, išsi
pildė. Ir dar yra vienas įdomus jūsų 
vertinimas, turintis provokacijos ele
mentų, - jūs sakėt, kad disidentai, ne
paisant jų drąsos, nesugebėjo nieko 
esminio padaryti, kad įveiktų Sovie
tų Sąjungą. Jūs manote, kad neverta 
pervertinti disidentų. Ar galėtumėte 
pakomentuoti? Aš visada žavėjausi 
disidentais ir labai mėgau jų kultūrą. 
Maniau, kad jei kas ir metė iššūkį XX 
apižiui ir totalitarizmui, tai ta saujelė 
žmonių, kurie sakė tostus apie savo 
beviltišką kovą. O jūs sakote, kad tai 
buvo iš principo gražus, bet neesmi
nis faktas.

M. M.: Taip aš manau, neesminis. 
Tai dvasinis faktas, bet pati komunis
tinė sistema žlugo dėl kitų priežas
čių, galbūt dėl to, kad nebuvo jokios 
galimybės iniciatyvai ekonomikoje 
ir atvedė prie visiškos ekonominės 
sistemos sklerozės. Net minimaliai 
kolūkių pirmininkams patiems ko 
nors imtis buvo neįmanoma. Ir štai 
ta sistema sugriuvo nuo savo pačios 
svorio. Žinoma, disidentinės kultū
ros nebuvo, jei palyginsi su sovietine 
kultūra tais metais, kai pasirodė di
sidentinė. Net neįmanoma palyginti, 
kad tikra kultūra pereitų į disidentų 
rankas. Bet kad ir kaip norėtųsi, kad 
dvasinis pradas būtų esminis, bet to
kiomis istorinėmis ekonominėmis 
sąlygomis neiškart ima veikti. Gal
būt jei kokį dešimtmetį dar sovietinė 
sistema būtų veikusi, gal disidentystė 
būtų buvusi radikalesnė, t.y., veiks
mingesnė. Bet ne dėl to sugriuvo so
vietinė sistema. O Jugoslavijoje, su
prantama, buvo dar kitaip. Nors kai 
kas panašiai buvo ir Sovietų Sąjun
goje - Vidurinės Azijos tautose buvo 
įmanomos pjautynės. Bet Jugoslavi
joje, kurią sudarė penkios-šešios tau
tos visiškai suprantama buvo, juk net 
ir demokratinėje sistemoje labai sun
ku spręsti nacionalinius klausimus, 
o Tito laikė Jugoslaviją kaip Stalinas 
Sovietų Sąjungą. Ir jei demokratija 
būtų buvusi anksčiau, dar prieš jo 
mirtį, galbūt pjautynių nebūtų, ar 
būtų buvę mažiau. Tokį kelią pasirin
ko Kemalis Atatiurkas, Turkijos pre
zidentas, kuris įvedė daugiapartišku- 
mą, nors buvo diktatorius. Galvoju, 
kad Tito irgi taip galėjo pasielgti. Ir 
tada Jugoslavija gal ir būtų iširusi, 
bet be pjautynių. Bet taip neatsitiko. 
Sociologai mano, kad net Ispanijoje 
po Franko būtų buvusios tokios pa
čios pjautynės, jei būtų buvę rinki
mai regionuose kaip buvo Jugoslavi

joje, kur rinkimai vyko respublikose, 
o paskui tik centriniai.

L. D.: Bet žmonės keitėsi. Jūs už
siminėte apie vieną žmogų, kuris 
suvaidino įdomų vaidmenį, buvusį 
Kroatijos prezidentą Franjo Tudž- 
maną. Jūs jį pažinojote ir jis ne visa
da buvo nacionalistas.

M. M.: Ne visada. Ilgą laiką jis 
buvo pats oficialiausias ir jauniausias 
Tito generolas. Jis gyveno Belgrade. 
Buvo netgi visos Jugoslavijos armijos 
personalo tarnybos viršininkas. Tai 
aukščiau nei respublikos sekretorius, 
centro komiteto narys. Po to jis tapo 
nacionalistu. Pažinojau jį, kai nebuvo 
nacionalistas ir kaip buvo.Atvažiavo 
į Vašingtoną, kur tuo metu gyvenau, 
padėjau jam surengti pasisakymą 
kongrese ir t.t.

Iracionalu, bet ką padarysi - na
cionalizmas neracionalus reikalas. 
Aš pats jokiu būdu nesu nacionalis
tas. Kaip kovoti su nacionalizmu ir 
ar verta kovoti, kaip išspręsti šį reika
lą - man tebelieka mįslė.

L. D.: Žinote, mūsų bendras drau
gas, žymus Lietuvos politikos mąs
tytojas ir disidentas Aleksandras 
Štromas, kurį labai vertinu kaip mąs
tytoją ir kaip draugą bei mokytoją, jis 
gi tiksliai ir įdomiai prognozavo So
vietų Sąjungos suirimą. Tuo jis buvo 
unikalus ne tik Lietuvos, bet ir pla
tesniuose politologų sluoksniuose. O 
jūs prognozavote Jugoslavijos griūtį 
ir visas tas pjautynes. Ką manote apie 
šiandieninę Rusiją? Ar ji jus nuvylė, 
ar jums kartais neatrodo, kad istori
ja kartojasi, kad kai kurie procesai, 
kuriuos matėme Sovietų Sąjungoje, 
kartojasi dabar?

M. M.: Deja, tai labai matoma ir, 
žinoma, visų pirma Rusija didžiu
lė šalis ir čia egzistuoja inercija, kai 
kurie praeities istorijos sunkumai. Iš
ties Rusija, kažkuria prasme jos val
dovas Putinas eina lengviausiu keliu, 
o Rusijai lengviausias kelias - auto
ritarinis, t.y., sunkiausia šalyse, kur 
nebuvo demokratijos ją įgyvendinti. 
Rusijoje lengviausia eiti autoritariniu 
keliu. Ir būtent tuo keliu juda Putinas 
ir netgi savo politikoje su Vakarų pa
sauliu visiškai sąmoningai, tarsi pra
deda šaltojo karo politiką, bet viso to 
priežastys vidinės, o ne išorinės.

L.D.: Jūsų pasaulėžiūros, filoso
finio požiūrio, kūrybos pagrindas - 
dvasingumas, dvasinis pradas. Turiu 
galvoje, kad garsusis disidentas Serge
jus Kovaliovas pabrėždavo tiesos po
litiką. Nuolat stengdamasis parodyti 
kontrastą tarp realios politikos, kuri 
kartais remiasi melu, dažnai pragma- 
tiškumu, ir tiesos. Ar jums neatrodo,

Nukelta į 16 p.
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PASKUTINIS PUSLAPIS

13 PAPŲ1-9

I. 1just wonder, kaip sako amerikonai - argali žmogus, įsteigęs 
viešnamį, sakyti, kad sukūrė 50 naujų darbo vietų?

2. Aš dar suprantu, kai žmogus kalbasi su televizoriumi - vis 
dėlto mato kažkokius vaiduoklius. Bet su telefonu?!. Juk tai tas pats, 
kas šnekėtis su prosu2 ar su dušo rageliu...

3. Sakyk kų nori, bet skaityti Bibliją, vejantis lėktuvų, yra ne
švanku. Nors ir neskaitai bėgdamas, iš esmės tos pastangos - vienu 
metu...

4. Bent jau paveiksliukus vartydamas patyriau, kad kai kurios 
fizinės meilės pozos reikalauja tam tikrų pastangų. Tačiau iš prak
tikos žinau, jog metų metais valgyti „iš vieno bliūdo“ gali būti dar 
sunkiau...

5. Kartais pasigirsta kalbų apie „atliekamus pinigus“. Tai yra mi
tas bei nesųmonė. Štai „atliekamų dainų“ - tikrai pasitaiko...

6. Poetas Nekrasovas daugiau nei prieš šimtų metų parašė poemų 
„Kam Rusijoje gyventi gera?“ Neatsimenu, ar tikrai ten yra klaustu
kas. Gal tik tokia deklaracija, kaip dabar „pas mūsų“3„Kas yra kas 
Lietuvoje“...

7. Tas, kuris visada ir visur vėluoja, yra nepunktuaJus. Bet kaip 
pavadinti tų, kuris ateina visada per anksti? Paranojiku, sakyčiau. O 
jeigu dar ten, kur nereikia, tai jau - visas idiotas...

8. Wash and go and wash and go and wash and go and wash and 
go and wash and go and so on...

9. Lietuva - žemės ūkio šalis, auginanti krepšininkus... Bet yra ir 
tokių, kurie su terbom į Islandijų patraukia...

10. Dar vienas Ražo-Mišiugino dėsnis... Apversk antraip - an
traip ir atrodys...

II. Vienų kartų turim pagaliau suprasti - reklama už savo turinį 
neatsako!

12. Tūlas menininkas įžymus ne savo darbais, o garsus savo lai
kysena...

13. Kai mes sakome „aš nematau tame prasmės“ arba „logikos“, 
ar tai turėtų dar kų nors reikšti be to, kas pasakyta? Pakartosiu - 
„aš nematau čia jokios logikos“... Ar tada jos ir nėra, ar čia kažkas 
kita?
1 Primenu - „papa“ tai pastaba paraštėje. Kad viena yra „papa“, o trylika - jau „papų", aš 
nekaltas, čia kalbininkų klastos reikalai.
2 Dabar prosą vadina lygintuvu - absoliučiai technologinis terminas, kaip „kastuvas“, 
„semtuvas“, „srėbtuvė“...
3 Žemaičių dialektu - „mūsuose“

13 PAPŲ-10

1. Yra toks primatų porūšis - chama- 
fdrilai...

2. Yra žmonių, kurie turi tiek pinigų, 
kiek žmogui turėti nesveika. Todėl atsiran
da „Kleino kelnės“, šimtus kartų brangesnės 
už serijinius džinsus, ir „Guči akiniai“ ku
rie nuo kiniškų praktiškai skiriasi tik kai
na. Kelnės ir akiniai, broliai baltaveidžiai, 
negali būti patys už save šimtus kartų ge
resni...

3. Nemėgstu derinių „dvasios puota“, 
„malti šūdų“... Turbūt absoliučiai tiesiogiai 
suvokiu, beveik regiu. Matyt nesu poetas...

4. Gan apgailėtinai skamba „galima 
kentėti“... Orų, darbų, sutuoktinį, gyveni
mų...

5. Kartais pasijuntu esųs Barbė Tridar- 
bė... Tupiu ant skiedryno ir skambinu mo
biliuoju...

6. Laikas mokytis skambinti pianinu... Supranti, priblėso malo
numas gyventi. „Back to school, papasha!“

7. Į bet kų galėčiau atsakyti - man šiandien klimaksas. Kiti 
suko - depresija...

8. Kodėl „pietūs“ yra ir pietūs, ir Pietūs? Reiktų paklausti Rū
tos...

9. Kartais vis dėlto supranti, kad esi per senas ir per suaugęs 
visokiems smulkiems ir niekingiems judesiams. Bet žiūrėk neapsi
žiūrėjęs ir vėl darai kokį pseudo seksualinį pasų...

10. Kai aš pasigirtu, kad mano draugas mokslų daktaras, tai ir 
pats bent kiek sudaktarėju...

11. Kaina gali būti įžeidi...
12. Kai žiūrau į Algimanto Mikutos nuotraukų naujoje jo knygo

je, tai manau, kad galbūt tikrai romėnai yra kilę iš žemaičių...
13. Kai pagalvoji, kiek vargom, kol išradom televizijų, ir kas da

bar iš to išėjo, tai atrodo nusigraužtum nagus iki alkūnių. Tik dar 
pasižiūrėtum „šokių dešimtukų“ ir nusigraužtum...

Tarp laisvės ir autoritarizmo girnų
Atkelta iš 15 p.
kad tai - paradoksalus pasaulis - maža 
saujelė žmonių, tokių kaip jūs, Kova
liovas, Andrejus Sacharovas, gynėte 
dvasingumą ir tiesą,politikoje. Ar tai 
prarastas utopinis projektas, ar mano
te, jog ši alternatyva visada gyva?

M.M.: Žinoma, alternatyva visa
da egzistavo ir egzistuos, bet net ne
reikia tikėtis, kad ji kada nors laimės. 
To dar nematyti, bet ar maža dalykų 
egzistavo per amžius ir tik tam tikru 
metu iškildavo. Bet be to, kaip be 
druskos, pasaulis būtų prėskas.

L. D.: Dabar Serbija, kaip manot, ar 
tai šalis, kuri eina kaip Europa, grįž
ta į Europą, ar joje jaučiate padalytą 
Europą, dvi ar net tris europas? Turiu 
galvoje visą regioną, kuriam būdinga 
unikali Balkanų multikultūrinė for
ma. Ir štai visiškas žlugimas...

M. M.: Jugoslavija šia prasme 
buvo išties nuostabi šalis, jei ne ko
munistinė sistema... Čia - visos ge
ografinės zonos - Adrijos pajūrys, 
Alpės, ežerai - žavinga šalis. Ir įvai
rios kultūros - musulmonai, pravos
lavai, katalikai ir t.t. Kultūriniai ry

šiai tebeegzistuoja. Man atrodo, kad 
kultūrinė erdvė dar atsistos ant kojų. 
Ir dabar kroatų teatro veikėjai atva
žiuoja į Belgradą, o iš Belgrado į Sa
rajevą. Šiame lygmenyje dar kažkoks 
bendrabūvis egzistuoja. Bet apskritai 
viskas taip nyku. Štai aš baigiau gim
naziją Sarajeve ir iš ten iki Adrijos 
pajūrio galėjau nuvažiuoti dviračiu. 
Dabar aš buvau Sarajeve ir ne dvira
čiu, o su draugu automobiliu kelia
vom į Dubrovniką, tai teko aštuonias 
sienas kirsti: baigiasi Bosnija, pra
sideda Kroatija, paskui vėl baigiasi 

Kroatija, prasideda Bosnija. Tai neį
tikėtina. Ne tik kad nėra laisvo žmo
nių, ekonomikos bendravimo, išvis 
nieko nėra. Taip negalima išgyventi. 
Kas nors turi keistis. Nekalbu jau apie 
tai, kad Serbija netgi susimetė su Ru
sija dėl Kosovo. Tiesiogiai su Putinu 
susimetė. Ir kur tai nuves - neaišku.

L.D.: Bet pasistenkinkim baigti 
optimistine gaida. Aš labai tikiuosi, 
kad šis projektas, kuriam jūs visada 
tarnavote, t.y. įvairių kultūrų žmonių 
draugystė, kuriuos jungia vizija kito
kios politikos ir kitokio pasaulio. Ir 
tikiu, kad tai praturtins ir kitas kar
tas, ir ateities pasaulį.

Pokalbį užrašė Birutė Garbaravičienė
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