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■ Lietuva dabar mini Sąjūdžio iniciatyvinės grupės susikūrimo 1988 m. 
birželj dvidešimtmetį. Ši grupė egzistavo iki formalaus Sąjūdžio susikūrimo 
steigiamajame suvažiavime, vykusiame spalio mėnesį. Sąjūdžio tada sukurta 
struktūra Lietuvą vedė į nepriklausomybę, o 1990 metą kovą Sąjūdis tapo 
politine pozicija. Šie dvidešimt du mėnesiai padarė esminį pasikeitimą 
Lietuvos istorijos eigoje.
Šie metai taip pat ženklina ir trisdešimtąsias Lietuvos Laisvės Lygos 
susikūrimo metines - 1978 m. birželio 14 dieną - tad bus įdomu palyginti 
šią dvieją grupią retorikas. Šios organizacijos turėjo skirtingas šaknis. Lyga 
buvo iš esmės rezistencinė grupė, iš principo oponuojanti sovietą valdžiai, 
Sąjūdis buvo iš pradžią reformatorią grupė, pirmiausiai veikianti sistemos 
viduje. Pradžioje Sąjūdžio iniciatyvinė grupė laikėsi atokiau nuo Lietuvos 
Laisvės Lygos, abieją grupią atstovai viešai katu pasirodė tik 1988 metą 
rugsėjį. Spalį lygos atstovai dalyvavo Sąjūdžio suvažiavime, bet vis tiek abi 
grupės vadovavosi skirtinga strategija ir taktika.

Svarstant iniciatyvinės Sąjūdžio grupės veiklą, būtina prisiminti tuometinį 
foną. Kiekvienas, kuriam šiandien per trisdešimt, tikrai prisimena tą jaudulį, 
kilusį per televiziją stebint steigiamąjį Sąjūdžio suvažiavimą ar patirtis 
pirmą kartą švenčiant šv. Mišias priešais Vilniaus katedrą spalio 22 d. 
sekmadienį. Kita vertus, ženkli šiandieninią Lietuvos gyventoją dalis tuomet 
dar net nebuvo gimusi, tad jos suvokimas apie aptariamus įvykius jau yra 
perėjęs keletą filtrą. Galą gale ir liudininką atsiminimai su laiku keičiasi - 
žmonės atsimena tai, ką jie nori atsiminti. Dabar yra daugiau informacijos, 
bet nesutarimai ir aistros išaugo daug labiau, vertinimai ir perspektyvos taip 
pat pasikeitė. Tiesą sakant, šiandien sunku prisiminti tą dieną nuotaiką.
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Melui nereikia kojų
■ Liaudies patarlė byloja, kad melo trumpos kojos. Tačiau šiandieninį 
lietuvią folklorą reiktą pakoreguoti, nes melui jau nebedygsta nei 
trumpos, nei ilgos kojos. Tiesiog melas it smogas kybo virš mūsą viešojo 
gyvenimo, juo nuodais penimi naivesni visuomenės nariai, o dažnam - 
tai jau tiesiog įprasta būsena. Daugsyk apžvalgininkai analizavo 
lietuviškos žiniasklaidos ypatumus ir įprotį manipuliuoti pusiau tiesa 
pusiau melu. Bet kai kurie lietuviškos politikos bei oligarchijos cirko 
artistai pasirodė kur kas pranašesni už klasikinius melagius.
Štai buvęs ministras ir KGB rezervininkas Antanas Valionis viešai, televizi
jos laidoje net nerausdamas apsimelavo, neva jis nieko nežinąs apie ketini
mą sudaryti Seimo komisiją nacionalinėms grėsmėms tirti, t.y„ patikrinti, 
kas neva stovi už nugarų tų, kurie nebalsavo už LEO LT. Jis dievagojosi, kad 
tarp vadinamųjų signatarų jo parašo nėra. Tačiau paaiškėjus tiesai ir juodu 
ant balto įrodžius, kad tokio parašo būta, jis tyli it kapas - jokių atsiprašymų. 
Ką gi kai kurie politikai, matyt, išties yra savo žodžio šeimininkai - nori jį 
duoda, nori atsiima.

Jei tai būtų vaikų darželis, geriausiai Mikės Melagėlio vaidmeniui tiktų 
dabartinis premjeras Gediminas Kirkilas. Tačiau jis vis dar švelniai vadinamas 
demagogijos meistru: nesvarbu, kad vakare neprisimena, ką sakė ryte. Čia jau, 
matyt, reikėtų rimtesnio antropologinio tyrimo. Tačiau vienas paskutiniųjų jo 
melagystės perlų - pasakos apie dvidešimčia procentų sumažėjusias kainas. 
Štai čia jau ponas Kirkilas pranoksta net garsų jį Rytų Europos melagį Vengrijos 
premjerą Ferencą Gyurcsany. Tik pastarojo melagystėms visuomenė nebuvo 
tokia pakanti. Mes kantresni. Nėr ko stebėtis, niekas iš politikų nesureagavo, 
kai garsusis Seimo „juokdarys“ ir kiaulių auginimo žinovas A.Pekeliūnas apie 
visuomenės „bruzdėjimus“ ir garsiai reiškiamą nuomonę pažėrė „genialią“ 
frazę: „Iš kur atsirado naciai? Iš kur atsirado A. Hitleris? Valstybė nekontrolia
vo visuomenės“. Kita vertus, ko norėti iš panašaus tipo veikėjų. Juk dar ne taip 
seniai kai kurie parlamentarai ir net ganėtinai aukšti valstybės veikėjai laidė 
gerkles apie baisiuosius sorosininkus, neva prisidengusius pilietinės visuome
nės kūrimu, o išties tik keliančius nereikalingą bruzdesį valstybėje.

Tad jei jau tokie minties perlai liko beveik nepastėti, tai ko norėt, kai vi
sas „liūtiškas“ kovas laimėjęs, pastaruoju metu iš TV ekranų neišlipantis p. 
Ž.Marcinkevičius, gavęs oligarchinį patepimą iš visų valdžių ir ciniškai besi
mėtantis frazėmis apie kitų psichologines problemas, meluoja net nerausda
mas. Lietuvos radijo laidoje jis dievagojosi niekada nesinaudojęs ir neketinantis 
naudotis valstybės lengvatomis. Bet kaip tuomet vertinti istoriją apie tai, kaip 
meistriškai pasinaudoję valstybės lengvatomis neįgaliesiems, apsukrieji verslo 
strategai įsidėjo į kišenę apie 80 mln. litų. Kitas įžūlus melas, nuskambėjęs per 
vieną specialiai patogią minėtam ponui TV šou laidą, kad Lietuvos gyvento
jams elektros perdavimo tarifas nebus didinamas, kad jo nereikėjo ir dar dve
jus metus nereikės didinti. Tad kodėl gi prieš pusmetį tas nebūtinai didintinas 
tarifas buvo padidintas? Ar ne tie patys ponai įrodinėjo būtinumą kelti kainą? 
Ir dar vienas trumpo melo ilgomis kojomis epizodas: iš vakaro garsusis oligar
chas pareiškia, kad jau kitą dieną atsistatydins iš NDX energijos valdybos (su
prantama, mauras gi jau padarė savo darbą), o išsimiegojęs pareiškė, kad nieko 
panašaus neketina daryti ir apskritai savo pažadų neketinąs komentuoti: „Bus 
atskira informacija. Niekas nesitraukia čia iš niekur, bus komentarai“.

Taigi komentarų ir įžūlaus melo jau ne kartą teko girdėti. Ir pasakų 
apie skaidrumą. Toje pačioje laidoje visažinis exmedikas, mokykloje fiziką 
mokėjęs penketais, puolė šviesti tamsią liaudį - mat skaidrumas yra tai, kiek 
šviesos praeina pro stiklą. O kiek gi šviesos praeina pro šį procesą, kurio 
skaidrumu besidominti visuomenė apšaukiama tamsuomene, kiršintojais, 
destrukcijos skleidėjais? Gal melagių pasakų pasakoriams būtų kur kas pa
togiau jei išties įsigaliotų vienas iš Merfio dėsnių: „Visi meluoja. Bet nesvar
bu - niekas neklauso“. O gal melo tiek daug, kad dabar jau lenktyniaujama, 
kas smagiau suries kokią melų pasaką.
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Egidijus Aleksandravičius

Šis komentaras - ne apie teorijas, ir ne 
apie didįjį pasaulį, bet apie artimesnius 
dalykus, kurių artumas nė kiek nedi
dina supratimo. Lietuvos politinėms 
partijoms, pirmiausia socialdemokra
tams, galutinai prarandant tapatumą, 
sava elgsena nutolstant nuo viešai skel
biamų ideologinių ir vertybinių tiks
lų vis dažniau imama rašyti ir kalbėti 
apie politinio sluoksnio ir rinkėjų, arba 
tiksliau būtų sakyti - interesų grupių, 
išsiskyrimą. Dar kitaip pavadinus, su
siduriama su chroniška ir užsitęsusią 
politinio atstovavimo krize. Ne vieno 
apžvalgininko buvo pastebėta, kad 
be skrupulų paminant savus idėjinius 
principus, nesusimąstomą ir apie kon
krečių interesų grupių lūkesčius.

Kažkas sako, kad stabiliausias 
elektoratas priklauso konservato
riams - tai vis dar atminties traumas ir

Rasa Baločkaitė

Viena ryškiausių pop žvaigždžių klajo
jo apsiašarojusi Los Andželo gatvėmis, 
su nubėgusiomis pėdkelnių akimis, ir 
nuvarvėjusiu blakstienų tušu... Išraiš
ka veide - lyg E.Muncho paveiksle 
„Šauksmas“. O pasaulis stebėjo, už
gniaužęs kvapą..

Vis galvojau, kaži, ar spauda tiek 
pat dėmesio skyrė ir Sausio 13-osios 
įvykiams?.. Ar mūsų menka tauta yra 
mažiau reikšminga nei Britney Spe
ars? Gal tai galėtų tapti reikšminga 
atrama, ieškant identiteto - ir Vaka
rams įgeltame, ir intriga yra.... Lithu
ania - a country that matter less than 
Britney... Va Britney - tik pažiūrėkit, 
ji ir vėl be kelnaičių, o ką mes...? Mes 
tik kaip vaikai susikibom Baltijos ke
lyje ir beginkliai stojom prieš rusų 
tankus... Didvyriškos mirtys... Ir kam
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Partijos ir politinis atstovavimas
pagiežą sovietiniam režimui jaučiantys 
mūsų piliečiai. Šią savybę sėkmingai 
apibūdino Delfi apžvalgininkė Vidū- 
naitė. Bėda tik ta, kad tokių žmonių, 
kurių kognityvioje atmintyje sovietų 
režimas yra palikęs giliausius randus, 
neišvengiamai - tad pagal gamtos 
dėsnius - mažėja. Ar tai reiškia, kad 
konservatoriai ateityje turėtų tiesiog 
išnykti? Kol kas galime tarti, kad šis 
retorinis klausimas yra tik arkliško 
juoko bandymas. Tačiau atkreipkime 
dėmesį į tai, kad ištikimasis Tėvynės 
Sąjungos elektoratas neturi daugelio 
interesų grupės bruožų, nebent ma
nytume, kad tai savotiška laisva dau
gelio grupių samplaika. Ar nėra taip, 
kad teisėta neapykanta sovietams ir jų 
palikimui it kokia demarkacine linija 
driekiasi ne tarp tradicinių interesų 
grupių, bet skersai ir įkypai jų. Nebent 
galvotume, kad medikų, mokytojų^ 
juodadarbių aplinkos turi vienodas 
nuostatas to palikimo atžvilgiu.

Neturėtume visai atmesti ir soci
aldemokratų elektorato emocinio prie
raišumo galimybių. Buvusios komu
nistų gretos ir jų palikuonys gal ir yra 
labiau užsimaskavusios, ne itin savimi 
besididžiuojančios, tačiau neabejotinai 
siejamos emocinio bendrumo. KGB 
archyvai, visokie informatoriai ir pu
siau informatoriai, nesąmoningi ir są
moningi, desovietizacijos šmėklos, tam 

Pa(si)aukojimai
tai įdomu? Kaip rašė Saul Below, mir
tis ateina pas Dievą ir sako: „Ką man 
daryti? Būti mirtimi - dabar jau nieko 
didingo. Išvaduok, Dieve, mane nuo 
tos menkystės.“

Kadaise iškilusi buržuazija ėmėsi 
savaip tvarkyti pasaulį. Kaip Dievas 
ištrėmė savo demonus į pragarą, kaip 
buržuazija ištrėmė savuosius... Visa, 
kas ekonomiškai nenaudinga - aistra, 
beprotybė, liga ir nusikaltimas - užra
kinami kalėjimuose, ligoninėse, arba 
už miegamojo durų. Švarioje, sterili
zuotoje buržuazinėje sferoje, iš porce
liano puodelių, su sidabriniais šaukš
teliais, geriama pasaldinta arbata... o 
kažkur už kultūros nuausto tabu, ap
ribojimų ir draudimų šydo slypi kita 
tikrovė - purvina, nesuvaldoma, ir 
gundanti... Pasibjaurėjimas, kultūros 
kategorijoms nepaklūstanti gelmė ir 
chaosas, siaubo folkloras, anot Jean 
Baudrillard, ir nuosmukis, „panašus į 
aukojimo manifestaciją.“

Ekscentriškas ir demoniškas ne
valdomų troškimų pasauks - bohema, 
cirkai ir bordeliai... Pasakojama, kad 
kadaise žmonės nekantraudami laukė 
antrojo pasaulinio karo - va dabar tai 
prasiverš ilgai tramdyta galia...! Sukre
čiančios patirties poreikis, pavargus 
nuo racionaliai sutvarkytos, banalios 
tikrovės. Dabar, siaubo poreikį tvar
kingomis dozėmis tenkina populia

tikros retorikos klišės, bombarduojan
čios daugiau kolektyvinę pasąmonę, 
negu sąmonę - visa tai dirgina atmintį. 
Perversiška buvusiosios nomenklatū
ros sąmonė taip pat turi savo trauminį 
pamušalą, o tradiciniai polinkiai į val
džią vis vien stumia juos į paviršių. Kita 
vertus, eks-komunistinės socialdemo
kratijos rinkėjų aplinka irgi turi siaurėti 
pagal tuos pačius gamtos dėsnius.

Matyt todėl visuotinai reikalingas 
visuomenės interesų atstovavimas yra 
labai komplikuotas, skendintis emoci
nėse miglose. Profesinės, socialinės ar 
regioninės grupės pačios dideliu mas
tu skyla (nors ne taip aistringai kaip 
pirmaisiais nepriklausomybės metais) 
į jau aptartus frontus, skausmingai 
bandydamos panaikinti senstelėjusias 
demarkacijos linijas. Interesų grupių 
savivoka nelengvai susigyvena su post
sovietiniu emociniu palikimu. Nors 
gerų ženklų pamažu daugėja. Apie 
tai liudija vienur kitus sustiprėjusios 
profesinės sąjungos, gebančios įveikti 
valdžios baimę (pirmiausiai polici
ninkai). Net regioniniai, sub-etniniai 
judesiai, kaip, tarkim, bandymai įpoli- 
tinti žemaičių sąjūdį - jie irgi gali būti 
interpretuoti, kaip savyje turintys pro
vincijos žmonių interesų krūvį. Nepai
sant iš Lietuvos centro nuskambėjusių 
pajuokos garsų, į regionines - save 
suvokiančių ir besiorganizuojančių - 

rioji ir aukštoji kultūra. Pašalinti iš 
gyvenimo, smurtas, prievarta, irimas, 
mirtis, beprotybė ištremiami į parodų 
sales, sceną ir į ekraną. Marko Seltzerio 
teigimu, šiuolaikinė kultūra - „žaizdos 
kultūra,“ tai reiškia „visuomenės susi
žavėjimą sudarkytais ir atverstais kū
nais bei sudarkytais ir atvertais asme
nimis, kolektyvinį susirinkimą aplik 
šoką, traumą ir žaizdą“.

Britney ir jos žavingas nuosmukis. 
Jos geriausias performansas, su kuriuo 
susitapatinęs patiri laikinumą, nežinią 
ir siaubą. Spindinti pop kultūros iko
na. Iš pradžių - geismas, ar troškulys, 
dar tik numanomas. Pertraukos mo
kykloje, baltos puskojinės iki kelių. Po 
to - šlovė, dar viena nelaisvės forma. 
Britney jaučiasi pernelyg apsaugota. 
Apsaugota, nuo ko? Nuo tikro gyveni
mo, brutalios, grubios, nepasaldintos 
tikrovės. Disciplinuotas, tvarkingas 
gyvenimas, kaip saldi arbata ir sida
briniu šaukšteliu, ima kelti šleikštulį. 
Ar gali kalbėti apie gyvenimo pilna
tvę, jie niekada vienišas nežliumbei 
ant šaligatvio...?

Ach, tie žvaigždžių gyvenimai... 
Limuzinai, dizainerių kurti rūbai ir 
akinantis spindesys... Nemigos, neri
mo ir skausmo pėdsakus gerai mas
kuoja pudra. Kai jie žengia raudonu 
kilimu, spindinčiomis akimis, - su
režisuotas kiekvienas gestas, kiekvie- 

interesų grupes reikia žiūrėti tiek pat 
rimtai, kaip į profesines sąjungas arba 
panašios veiklos žmonių bendruosius 
interesus.

Nenoras, nesugebėjimas suvok
ti savo politinio atstovavimo liniją 
šiandien neabejotinai išskiria valdan
čiuosius socialdemokratus. Opozicijai 
visada yra lengviau, nes jai paliekama 
mažiau galimybių politinėje praktikoje 
įrodyti, ką reiškia jų skelbiamos tiesos. 
Tačiau užsisėdėję valdžioje ir net už- 
sižaidę savo rūmų žaidimuose Gedi
mino Kirkilo socialdemokratai turėtų 
perpildyti net visiškai skurdo aptemdy
tų sluoksnių ir darbininkijos kantrybės 
indus. Gulant po rinkėjų nuotaikų gar
vežio ratais vardan didžiojo kapitalo 
interesų sunku ne tik išlikti kairiaisiais, 
bet ir apskritai išsaugoti savo galūnes.

Žinoma, trumpo komentaro 
schema yra labai sąlygiška. Tačiau ji 
gali gundyti tęsti samprotavimus apie 
tai, kiek partijų atotrūkius nuo savo 
formaliai deklaruojamų atstovavimo 
krypčių įtakoja ta aplinkybė, kad even
tualiai atstovaujamas elektoratas savo 
ruožtu vangiai fermentuojasi į daugiau 
ar mažiau sąmoningas interesų grupes. 
Galbūt čia įžvelgtinas tam tikras dės
ningas ryšys tarp organizuotos pilieti
nės visuomenės silpnumo, įsigalėjusios 
biurokratijos idėjinės indiferencijos ir 
politinių partijų cinizmo?

nas judesys, jokių netikėtumų -kaip 
tai primena darbininkų paradą per 
Spalio revoliucijos metines Raudo
nojoje aikštėje! Abejotina galia, kuri 
svaiginasi pati savimi, neišvengiamas 
ir privalomas spektaklis, kuriam pa
sibaigus - ta pati tikrovė, su virtuvės 
rakandais, nuoboduliu, purvu, nemi
ga, vienatve. O dabar, darbo klasės 
šypsosi, pro sukąstus dantis, ir entuzi
astingai žygiuoja maršo ritmu. Bet vie- 
nądien okupuota tauta sukyla ir puola, 
bejėgė, prieš priešo tankus.

Britney šypsosi, šoka ir dainuoja. 
Moters kūnas, tapęs simboliu, ikona, 
visų nuosavybe, eksploatuotas ir su
naudotas pop kultūros industrijų, šou 
verslo ryklių, prodiuserių, fotografų, 
žurnalistų, ir šiaip tiesiog nuotykių (ir 
laimės, sekso, pinigų) ieškotojų... Kū
nas, pats sau nebepriklausantis - kaip 
pavergta, okupuota teritorija... Ech, 
tas surežisuotas gyvenimas, tarsi sveti
mas, privalomos šypsenos, surepetuo
ti lozungai, šaltai išmoktos frazės... Ir 
autentiškos patirties ilgesys.

Britney kenčia, pjaustosi, kraus
tosi iš proto - „nuosmukis, panašus į 
aukojimo manifestaciją“ - kad per ją 
ir su ja išgyvenę susinaikinimo siaubą, 
šleikštulį ir beprasmybę, grįžtume į 
savo nuobodžias ir tvarkingas konto
ras, standartinius butus ir standarti
nius santykius, sutvarkytą, racionalų 
ir pilką gyvenimą, pasaldintą serialų, 
svetimų dramų bei dizainerių gaminių 
klastočių cukrumi.
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Linas Venclauskas

Lietuva, kaip ir kitos kaimyninės mūsų 
šalys - Latvija, Estija, Lenkija, minė- 
damos savo nepriklausomybės sukak
tis susiduria su tam tikru paradoksu. 
Didesnioji nepriklausomybės sukaktį 
sudarančių metų dalis iš tiesų buvo pri
klausomybės metai. Juk ir Lietuva per 
tuos devyniasdešimt metų didesniąją 
laiko dalį buvo okupuota. Žinoma, lais
vės ir nepriklausomybės idėja nebuvo 
sutrypta ir vienokios ar kitokios jos 
manifestacijos pasirodydavo: ar tai būtų 
partizanų kovos, ar diplomatų veikla 
užsienyje, galų gale, tas pats nelegalus 
švenčių ir sukakčių minėjimas.

Tad vasario 16-toji pirmiausiai yra 
susijusi su mūsų istorine atmintimi, o 
sykiu ir nemažai su asmenine patirti
mi - nelegalus šventės minėjimas, ar 
jos minėjimas išeivijoje. Pirmiausiai

Julius Šmulkštys

Sekant Lietuvoje sukeltą isteriją dėl 
Leo Lt įteisinimo, iškilo keletas min
čių, kuriomis noriu su skaitytojais pasi
dalinti. Pirmiausia į akį krito visiškas 
nepasitikėjimas valdžia. Prezidentas, 
Seimas ir Vyriausybė buvo vanojami 
kaip nekompetentingi ar neskrupulingi 
parsidavėliai tamsioms jėgoms, kurių 
tikslai mums nieko gero nežada. Arba 
korumpuoti, tik asmeninės naudos sie
kią žmonės. Demokratinėse santvar
kose valdžios kritika yra ne tik neiš
vengiama, bet ir būtina. Tačiau kritika 
gali būti konstruktyvi arba destruktyvi. 
Deja, išpuoliuose prieš Leo Lt pastaroji 
buvo per dažnai pastebima.

Oponentų pozicija galima taip api
bendrinti: priėmus Atominės elektrinės 
įstatymo pataisas valdžia nesugebės ar 
nenorės užtikrinti Lietuvos interesų ap
saugojimo. Kodėl? Esmė, kad įstatymo 
pataisose nėra užtenkamai saugiklių; 
„Vilniaus prekyba“ nepatikima verslo 
kompanija, kuriai tik pelnas, o ne vals

Ką byloja Vasario 16-osios minėjimas?
pradėsiu nuo savo subjektyvių patirčių 
bei minčių. Man pačiam jau nebeteko 
vasario 16-tosios švęsti nelegaliai. Pir
mas minėjimas, kurį pamenu, įvyko 
mokykloje. Žinoma, buvo daug eufo
rijos, džiaugsmo ir pakilios nuotaikos, 
nes pagaliau buvo galima legaliai minėti 
savo nepriklausomybės dieną. Pamenu, 
tuomet visas ritualas buvo sukoncen
truotas į pačią vasario šešioliktą dieną, 
nepriklausomybės aktą, jo signatarus. 
Kitais metais scenarijus buvo panašus. 
Dabar, regis, istorinė šventės dalis taip 
pat sukasi apie šią ašį. Viena vertus, vis
kas logiška, juk ir minime vasario šešio
liktąją, kita vertus, nepriklausomybės 
aktas sukūrė precedentą atsirasti nau
jai mūsų valstybei. Be jokios abejonės, 
švenčių ir sukakčių metu yra kuriamas 
ritualas ir kartoti, kad ir visiems žino
mus dalykus ir faktus, nėra blogai, net 
būtina dar kartą prisimenant jų svarbą. 
Tačiau šiuo atveju yra pavojus, kad visi 
minėjimai taps labai panašūs ir vieno
di - nebesiskirs nei devyniasdešimtasis 
nei koks nors kitas.

Esmė čia, žinoma, ne skaičiuose - 
jei sukaktis apvali tai ir jos paminėjimas 
turi būti išskirtinis - bet koks savosios 
nepriklausomybės ir laisvės apmasty
mas yra prasmingas. Bet galbūt būtų 
prasminga į vasario 16-tąją žvelgti ne 
kaip į reiškinį, bet kaip į procesą - su 

Ar reikia liūto bijoti?
tybės interesai rūpi; žmonės nebuvo at
siklausti dėl Leo Lt; per daug skubama 
priimti pataisas pilnai ir skaidriai neiš
diskutavus jų pasekmes Lietuvai, įskai
tant galimą Rusijos įtaką. Yra ir daugiau 
opozicijos argumentų, pavyzdžiui, Sei
me darbiečių parama įstatymo patai
soms, bet jie nėra laikomi svarbiais pa
čių oponentų.

Taigi kaip dėl tų saugiklių. Ar jų 
pataisose per mažai, per daug ar maž
daug tiek kiek reikia, nežinau. Šie klau
simai yra ganėtinai subjektyvūs. Bet kas 
svarbiausia, jei tarp įstatymo vykdytojų 
nebus geros valios bei pasiryžimo ne
pažeisti valstybės interesų, tai ir šimtas 
saugiklių padėties neišgelbės. Žinoma, 
saugikliai gali apsunkinti piktnaudžia
vimą arba paskatinti skaidrią ir neko- 
rumpuotą veiklą. Tačiau vien jie neuž
tikrins to, ko dauguma Leo Lt oponen
tų nori: skaidrios, valstybės interesams 
atstovaujančios, visuomenei atsakingos 
sistemos. Su šia vizija visi patriotiškai 
nusiteikę žmonės gali sutikti, bet ar ide
alas būtų lengviau įgyvendintas atmetus 
Leo Lt, tai jau kitas klausimas.

Kitas debatuose dėl Leo Lt paste
bimas reiškinys tai fanatiškas nepasiti
kėjimas privačiomis verslo kompani
jomis. Aš manau, kad čia svarbiausia 
priežastis yra per penkiasdešimt oku
pacinio režimo metų įkaltas požiūris, 
jog viskas, kas privatu - bloga. Pavyz
džiui, kai kurie pataisų oponentai puolė 

šia data integruojant visą pirmosios Lie
tuvos respublikos laikotarpį. Tiesa, čia 
reiktų išskirti keletą lygmenų. Pirmiau
siai - istorikai profesionalai ir jų tyrimai 
byloja, kad į šią datą taip ir yra žvelgia
ma - yra aprašyta, kaip eita iki vasario 
16-tosios, kokia buvo jos reikšmė, kaip 
po šio įvykio rutuliojosi pirmosios Lie
tuvos Respublikos gyvenimas. Antras 
dėmuo - švietimo - vadinamojo ben
drojo lavinimo grandis. Ir joje situacija 
kiek kitokia (nebent, žinoma, ji stipriai 
pakito per pastaruosius trejų metus, 
tiek jau nebedirbu mokykloje) - čia pir
miausiai akcentuojamas faktas, įvykis, 
o ne procesas. Priežastys ir padariniai, 
pradžia ir pabaiga, o kas buvo tarp jų 
lieka mažai tepaliesta. Vėlgi jei istorikai 
jau yra įsitvirtinę įvairiausiuose istorijos 
baruose - nuo politinės istorijos iki kul
tūrologijos ir istorijos antropologijos, tai 
mokyklose kol kas tebevyrauja politinė 
istorija: datos arba įvykiai, kuriuos lėmė 
politikai, galios centrai ir pan. Kol kas 
tenka pasigesti individualesnių asmeny
bių paveikslų pateikimo, kultūros istori
jos, kasdienio gyvenimo pasažų.

Be abejo, yra pedagogų, kurie 
stengiasi perteikti ir tai. Ministerijos 
klerkai sakytų, kad čia visai nėra jokių 
problemų - yra popamokinė veikla, ga
limybė mokytojams kurti modulius ir 
jų rėmuose mokyti tai, kas jiems atrodo

„Vilniaus prekybą“, kad jos vienintelis 
tikslas kuo didesnis pelnas. Bet laisvos 
rinkos kontekste privačių kompanijų 
svarbiausias tikslas ir yra pelno maksi- 
malizacija. Kas stebina, tai kad tiek daug 
prieš Leo Lt kovojančių elito narių šio 
pagrindinio laisvos ekonomikos fakto
riaus nesupranta, arba nenori suprasti. 
Pelno maksimalizacija nereiškia, jog 
valstybė negali verslo kontroliuoti arba 
iš vien kartu su juo veikti. Kooperaci
ja tarp valdžios ir privataus sektoriaus 
yra dažnas reiškinys Vakarų pasaulyje ir 
jos tikslas yra tradicinį valdžios biuro
kratizmą suefektyvinti verslo metodais. 
Bet oponentai čia tuoj pasakytų, jog pas 
mus kitaip negu Vakaruose: Lietuvoje 
ne valdžia privatų verslą kontroliuoja, o 
pastarasis valdžią. Aš manau, kad taip 
nėra, nors reikia pripažinti kai kurių 
kompanijų didelę politinę įtaką. Tą patį 
galima pastebėti ir Vakaruose. Skirtu
mas tas, jog čia yra daugiau pasitikėji
mo ir valstybės institucijomis ir verslo 
organizacijomis, dėlto sandėriai tarp jų 
nesukelia tokios isterijos, kurią matėme 
pas mus.

Kitas dažnai oponentų keliamas 
klausimas - kodėl žmonių nebuvo at
siklausta ruošiant ir Seimui pristatant 
Leo Lt projektą? Nors Seimas yra jų 
išrinktas ir kaip toks atstovauja visiems 
piliečiams, oponentai teigė, jog priim
tos įstatymo pataisos yra labai svarbios 
todėl šiuo atveju parlamento sprendi

prasminga. Bet tiek popamokinę veiklą, 
tiek modulinius užsiėmimus lanko tik 
tie, kurie nori.

Galimas daiktas, kad mūsų istorinė 
sąmonė, o sykiu ir dalis tapatybės, for
muojami valdžios ir iškirtinai politinių 
sprendimų sureikšminimo būdu. Bai
gę mokyklą privalo žinoti, kada buvo 
įvestas litas, paskelbta žemės reforma, 
demokratinę santvarką pakeitė autori
tarinė, kad įvyko Klaipėdos sukilimas, 
pasirašyta SSRS ir Lietuvos nepuolimo 
sutartis. Na, dar kada buvo pastatyta 
pirmoji lietuviška opera. O ką veikė ir 
kokią reikšmę tų laikų procesams tu
rėjo Juozo Keliuočio veikla, ir ne tik jo 
redaguota „Naujoji Romuva“, bet ir jo 
žurnalistikos paskaitos Vytauto Didžio
jo universitete. Iš kurių, tiesą sakant, net 
ir šiandieniniams žurnalistams yra labai 
daug ko pasimokyti, ką reiškė Stasio Šal
kauskio kūriniai ir aktyvi visuomeninė 
veikla, kodėl atsirado ARS grupė ir t.t. 
Visa tai lieka „už borto“. Žinoma, galima 
sakyti yra universitetai, kitos aukštosios 
mokyklos, tegul ten studentai ir gilina
si į detales. Nors kur yra detalė, o kur 
esmė - atsakyti sunku, jei iš viso įmano
ma. Aišku ir tai, kad mokykla visko per
teikti negali, bet, manau, tam tikras ba
lansas viduriniajame ugdyme (žinoma, 
turiu omenyje istorijos mokymą) būtų
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mo neužtenka. Reikia ko nors daugiau 
ir čia dažnai buvo minimas referen
dumo surengimas atsiklausti piliečių 
nuomonės. Bet referendumus Lietu
voje labai sunku pravesti ir šis kelias iš 
anksto reikštų pataisų palaidojimą. Be 
to, idėja, kad visi svarbūs Seimo priimti 
įstatymai ar jų pataisos turėtų būti pa
tvirtinti ar atmesti referendumo būdu, 
praktiškai sustabdytų įstatymų leidimo 
procesą. Ar oponentai tikrai nori val
džią nuvesti į tokią aklavietę?

Pagaliau, ar per daug skubotai ir 
neskaidriai buvo priimtas Leo Lt pro
jektas? Ar kaip toks jis nesudaro gali
mybių didžiajam Rytų kaimynui savo 
įtaką Lietuvoje dar labiau išplėsti? Dėl 
tariamo skubotumo tegalima pasakyti, 
jog naujos atominės elektrinės statyba 
jau yra daugelį metų diskutuota. Naci
onalinis investuotojas taip pat. Ar opo
nentai norėtų procesą dar kelis metus 
pratęsti? Atmetus arba radikaliai pakei
tus Leo Lt ar vėl neatsirastų opozicija, 
kuri naują projektą kritikuotų kaip ne
tinkamą ir reikalautų jį priimti tik refe
rendumo būdu. Kitaip tariant, pasaka 
be galo toliau tęstųsi. Čia reiktų supras
ti, jog potencialiai kontraversiški pro
jektai, ar tai energetikos srityje ar kitur, 
visada sulauks kritikos. Tas yra beveik 
neišvengiama, bet neturėtų reikšti, kad 
geriau nieko nedaryti idant neužgavus 
įtakingų asmenų ar grupių.

Skaidrumo klausimas iš esmės 
yra - kiek informacijos galima pa
viešinti nesugriovus derybų proceso.
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Paprastos ir kultūringi
PAŽINČIŲ SKELBIMŲ SEMANTIKA Rūta Marcinkevičienė

■ Teisus buvo Gintaras Beresnevičius, viename iš savo komentarų sakęs, kad „ Reklamos skelbimai - savitas antropolo
gų dar nagrinėsimas žanras, atspindintis epochos svajones ir galimybes, turtų, įkainius bei įprastų vertybių kaitą amžių 
ir tūkstančių sandūroje. “ Pažinčių skelbimai kaip jokie kiti parodo žmonių vertybes ir lūkesčius, jausenas ir vertinimus, 
vienišių pasiūlų ir paklausų. Be to, jie yra ypatinga reklamos rūšis, nes jos autoriai reklamuoja patys save, apeliuodami 
į vienų ieškomąjį adresatų - galimų partnerį. Toks skelbimas rašomas pagal vienų paprastų bendrų schemų: „X ieško 
Y su tikslu Z“.-Schema paprasta, tačiau kiekvienu atveju vis kitaip pateikiama. Tad verta į jų pažvelgti atidžiau.

Esu 55 m., 176 cm ūgio, turintis 
aukštąjį išsilavinimą tarnautojas. Gy
venu vienas, savo bute, netoli Vilniaus. 
Mėgstu gamtą, keliones, sodo darbus. Su
sipažinčiau su inteligentiška ir simpatiška 
moterimi.

42 metų, 170 cm ūgio tamsiaplaukė, 
mėlynakė moteris, zodiako ženklas - Žu
vys, materialiai iš dalies apsirūpinusi, iš
siskyrusi, gyvenanti Panevėžio r., turinti 
du suaugusius sūnus (vienas - vedęs, kitas 
gyvena kartu), ūmi, mėgstanti bendrauti, 
gerą humorą, neturinti žalingų įpročių, 
norėtų susirasti gyvenimo draugą. Jis tu
rėtų būti darbštus, negeriantis, pageidau
tina iš Panevėžio ir aplinkinių miestų. At
liekančių bausmę prašau neskambinti.

Pirmiausiai apie pažinčių skelbi
mus kitų skelbimų fone. Jie skiriasi (ir 
tas skirtumas specialiai pabrėžiamas) 
nuo sekso paslaugų skelbimų, nuo tų 
visų eufemiškai užšifruotų, tačiau aki
vaizdžių siūlymų, kurie nuo savo pasi
rodymo skelbimų rubrikoje „Kitos pa
slaugos“ pradžios patyrusių daugialypę 
leksinę mutaciją. Nuo palydovių, gėlių 
į namus, Buratinų laukiančių Malvinų 
perėjusių per įvairias stadiją ir galiausiai 
nusistovėjusių ties erotiniais ar švelniais 
masažais, didžiausiu malonumu ir pan. 
Sekso paslaugų skelbimuose tikslas ne
deklaruojamas ir net neminimas, nebent 
netiesiogiai įterpiant didžiausia mūsų 
epochos siekiamybę - atsipalaidavimą. 
Jis yra savaime suprantamas ir dėl to pa
liekamas tarp eilučių. Jei kartais kokią 
pensininkių kompaniją ir suklaidintų 
dar vis gana dviprasmiškai skambantys 
cepelinai į namus, tai jos turėtų susipras
ti, pažvelgusios į rubriką - juk čia ne bet 
kokios paslaugos, bet Kitos. Mūsų pažin
čių skelbimai palyginti su vakarietiškais 
išsiskiria heteroseksualumu. Čia vyrai 
ieško moterų arba dažniau atvirkščiai, 
bet ne vyrai vyrų ar moterys moterų. Ir 
ieško jų kaip partnerių, o ne knygai gar
siai paskaityti.

Privalomoji pažinčių skelbimo da
lis - prisistatymas. Štai čia skelbimų au
toriai susiduria su rimta problema - kaip 
pasigirti nesigiriant, mat mūsų kultūro
je dar vis nepriimtina kalbėti apie save 
aukščiausiojo laipsnio būdvardžiais. Ir 
apskritai - ką minėti, kalbant apie save: 
grožį, protą, gerą būdą, šeimyninę pa
dėtį (našlys, išsiskyrusi), pomėgius ar 
finansinius išteklius. Sudėjus bemaž 
2000 skelbimų į vieną vietą ir išdėliojus 
jų žodžius pagal dažnumą paaiškėjo, kad 
dažniausiai minimi dalykai yra amžius, 
ūgis, gyvenamoji vieta, šeimyninė padė
tis, susipažinimo tikslas, išsilavinimas. 
Ne tokia svarbi informacija yra lieknu
mas, zodiako ženklas, materialinis ap
sirūpinimas, darbas, akių spalva, vaikai, 
plaukų spalva. Mažiausiai kalbama apie 
sveikatą. Dažniausiai minimi dalykai 
paprastai pateikiami glausčiausiai - san
trumpomis ir akronimais. Tokie yra trys 
skaičiai, pateikti svarbumo tvarka: am

žius, ūgis, svoris. Jie randami net ir pa
čiuose trumpiausiuose skelbimuose: 

50/160/60 moteris ieško draugo.
Ir apskritai skelbimų turinį labai le

mia jų ilgis. Iš visų keturių tirtų leidinių, 
tik Lietuvos ryto skelbimai buvo riboti iki 
40 žodžių, kitur - žurnaluose Atleisk, Vil
tys ir likimai, Kasdienės istorijos - galima 
rašyti, kiek nori, suprantama, už ilgesnį 
skelbimą mokant kur kas daugiau. Rašy
dami ilgesnius skelbiiųus vyrai ir mote
rys prisistato panašiai, bet ir skirtingai. 
Esama savybių, kurias kur kas dažniau 
mini vieni, o ne kiti. Į akis krinta tai, kad4 
moterys kur kas dažniau nei vyrai mato 
reikalą paminėti, jog yra materialiai ap
sirūpinusios ar savarankiškos (suprask, 
ne finansinės paramos ieškau), išsilavi
nusios ar inteligentiškos (matyt, tai atitin
ka tikrovę), simpatiškos ar patrauklios/ 
malonios išvaizdos (juk neprisistatysi 
esanti gražuolė), linksmos, jaunatviškos, 
tolerantiškos, tvarkingos ir draugiškos. Iš
imtis - Lietuvos ryto skelbimai, kuriuose 
galima rasti tokių sau skirtų epitetų kaip 
graži, žavinga, nepriekaištingos išvaiz
dos. Vyrai dažniau nei moterys nurodo, 
jog yra kultūringi, negeriantys (dažniau 
įvardijant tai kaip nepiktnaudžiaujan
tys), padorūs, sportiški. Bet kuriuo atveju 
dominuoja privalumai. Vienas mano bi
čiulis prisipažino, kad kai nori sužinoti, 
kiek puikių žmonių yra Lietuvoje, visada 
skaito pažinčių skelbimus. Jis mėgsta, 
kai žmonės kalba apie save, mat tuomet 
neišgirsi nieko blogo. Nors, teisybės dė
lei, reikia pasakyti, kad pažinčių skelbi
muose esama ir savikritikos, gražiai įvy
niotos į litotes, eufemizmus, metaforas. 
Kai kurios moterys prisipažįsta esančios 
visai ne manekenės, o vyrai, rašantys iš 
įkalinimo vietų - pasiklydę gyvenimo 
labirintuose.

Britų ar amerikiečių spaudoje besi
skelbiančios moterys, o kartais ir vyrai, 
nuo tokio kuklumo nemiršta ir prisista
to esančios gorgeous, beautiful, Russian 
beauty, breathtaking blond, very good 
looking male angel, nors dominuoja ir 
ne toks pagyrūniškas epitetas attractive. 
Apskritai britų skelbimuose ne tiek rašo
ma apie savo išvaizdą, kiek apie pomė
gius, kurie ten nurodomi patys įvairiau
si. Tik jiems įvardyti lieka nedaug vietos, 
nes vidutinis skelbimo ilgis yra tik 20 
žodžių.

Very pretty, tall, graceful, classic En
glish rose, 57, sensitive, artistic, cultured 
graduate, fun, excellent company, suc
cessful professional man, WLTM (would 
like to meet) 44-59for friendship or pos
sible relationship.

Jei žiūrėsim priešinga kryptimi - 
kada vyrai dažniau prisistato kitaip nei 
moterys, pamatysime tik vieną ryškų 
skirtumą: tik nedaugelis moterų ir kur 
kas daugiau vyrų sakosi esantys kultū
ringi. Kyla klausimas, kodėl? Gal būt dėl 
to, kad tokių vyrų yra didesnė paklausa, 
dažnai moterų skelbimuose mirga pagei

davimas - ieškau kultūringo - todėl čia 
laikas pereiti prie antrosios schemos da
lies - ieškomojo partnerio savybių.

Pageidautinos ieškomo partnerio 
savybės, nors ir idealizuojamos, atrodo 
patikimesnės, nes čia nėra perdėto ku
klumo ar savigyros pavojaus. Kai kurios 
jų yra abiem lytim universalios, o kai 
kurios - skiriasi. Visiems, ypač mote
rims, svarbu, kad partneris būtų rimtas. 
Ši savybė užima pirmą vietą pageidavi
mų sąraše, o toliau poreikiai skiriasi. Štai 
vyrams labai svarbu, kad moteris būtų 
simpatiška ir paprasta, o moterys ieško 
kultūringo, nuoširdaus ir išsilavinusio 
vyro. Čia į akis krinta dvi dažnai mini
mos ir gana mįslingos savybės: paprasta 
ir kultūringas.

Ką reiškia būti parastai arba kul
tūringam? Norint suvokti šių žodžių 
prasmę pažinčių skelbime, reiktų atlikti 
išsamią kasdienės jų vartosenos analizę, 
o dar geriau - psicholingvistinį eksperi
mentą, iš kurio turėtų paaiškėti, kokį tu
rinį žmones įdeda į šiuos žodžius. Vieno 
suėjimo metu atlikta trumputė apklausa 
parodė, kad paprastos - tai tos, kurios 
nepasikėlusios, neįsivaizdina, o kultūrin
gi - tai tie, kurie nesikeikia, nesimuša, 
yra mandagūs. Tačiau iš tikro paprastu
mas ir kultūra susiję su išsilavinimu, kita 
pageidautina partnerio savybe, smarkiai 
besiskiriančia tarp vyrų ir moterų. Aki
vaizdu, kad kur kas daugiau moterų nei 
vyrų pageidauja išsilavinusio partnerio.

Žiūrint plačiau atrodo, kad pažin
čių skelbimuose atsispindi esminė mūsų 
visuomenės problema - didžiulis skir
tumas tarp išsilavinusių, savarankiškų 
moterų ir kur kas mažiau išsilavinusių, 
prasigėrusių vyrų. Tas skirtumas ma
tomas gatvėje plika akimi ir yra ypač 
pastebimas į Lietuvą atvykstančių už
sieniečių, per jį mes pirmaujame Euro
poje dėl nuotakų eksporto ir savižudžių, 
dažniausiai vyrų, skaičiaus. Šio skirtu
mo šaknys gilios, siekiančios sovietmetį, 
kuomet vidurinėse mokyklose prasčiau 
už mergaites besimokantys berniukai 
buvo išproforientuojami į proftechnines 
mokyklas. Aukštosiose vaikinai telkėsi 
tik tam tikrose srityse, kitose dominavo 
merginos. Jas, baigusias universitetus, 
privaloma tvarka siuntė mokytojauti į 
tuos atkampius rajonus, kuriuose buvo 
daug vienišų traktorininkų. Tokie tad 
buvo tuometiniai bandymai spręsti de
mografines problemas. Kuo jie baigėsi, 
galima suprasti iš šiandieninių pažinčių 
skelbimų, per kuriuos ieškoma kultūrin
gų, išsilavinusių ir nepiktnaudžiaujančių 
tos kartos vyrų.

Jei pažvelgsime į britiškus skelbimus 
ir ten nurodomas besiskelbiančių ir ieš
komųjų partnerių savybes, į aki kris vie
na akivaizdi skirtybė - dažnai minimas 
humoro jausmas. Jis dėl savo didelio daž
numo ir vietos taupymo sumetimais yra 
įvardijamas akronimu GSOH kaip ir ki
tos standartinės šio žanro frazės (WLTM 

- would like to meet, LTR - long term 
relationship, DIY - do it yourself) Lietu
viškuose pažinčių skelbimuose humoro 
jausmas minimas dar palyginti retai:

Rimtas, kultūringas, simpatiškas, 
įdomus, energingas vilnietis, JAV univer
siteto absolventas. Ieško malonios išvaiz
dos ir proporcijų nuotakos-166-179 cm, 
iki 30 m. Privalumai - aukštasis išsilavi
nimas (gali būti nebaigtas), optimistinė 
logiška mąstysena. Puikus humoro jaus
mas, dvasinė pusiausvyra ir santūrumas. 
Gyvenamoji vieta nesvarbi.

47/180/73 išsiskyrusi, turinti aukš
tąjį išsilavinimą, auginanti sūnų, įdomi, 
savarankiška ir nepriklausoma moteris 
ieško patikimo, nuoširdaus ir sąžinin
go 40-50 metų draugo rimtai ir nuošir
džiai draugystei. Mėgstu aktyvų poilsį, 
gamtą, knygas, muziką, jaukią namų ši
lumą. Jeigu turi gerą humoro jausmą ir 
drąsos ieškoti moters skelbimų skyrelyje, 
paskambink.

Bjaurios išvaizdos, pikta, pilka kaip 
bažnyčios pelė 30-metė ieško vyro, turin
čio humoro jausmą.

Kita dažna ir dėl to akronimizuota 
britiškų skelbimų savybė - nerūkymas 
(santrumpa N/S), mūsų skelbimuose mi
nima taip pat retai, nes esama ir rimtes
nių ydų, kurios visos kartu įvardijamos 
kaip žalingi įpročiai. Šis žodžių junginys, 
kaip rodo dažninis žodžių sąrašas, yra 
vienas iš darniausiai vartojamų. Čia rei
kia pridurti, jog visai nesvarbu, kad skel
bimuose dažniausiai rašoma be/neturiu 
žalingų įpročių, t.y. kalbama ne apie jų 
buvimą, bet atvirkščiai. Pats faktas, jog 
jie yra minimi, yra iškalbingas.

Kaip jau minėta, labiausiai verti
nama partnerio ar partnerės savybė yra 
rimtumas. Ji perkeliama ir į trečią pa
žinties skelbimų dalį, kurioje nusako
mas pažinties tikslas. O jis gali būti labai 
įvairus - nuo labai trumpai įvardyto ir 
mažai įpareigojančio susipažinimo iki 
solidesnių, nors ir aptakiai suformuluotų 
ketinimų: nuoširdžiai draugystei, meilei, 
šeimai sukurti, rimtai draugauti, vėliau ir 
šeimai sukurti. Taigi dominuoja rimtos 
draugystės siekiai, sustiprinti teiginių 
Vienadienės pažintys nedomina. Rimtu
mas kaip ir draugystės ar draugo/draugės 
kategorijos yra tokios pats mįslingos ir 
neapibrėžtos kaip ir paprastumas ir kul
tūringumas. Susieti su itin dažna varto
sena skelbimuose ir kasdieniame gyve
nimo, šie žodžiai gali būti laikomi mūsų 
kultūros raktažodžiais. Kaip tokie, jie 
turėtų būti tiriami ir aiškinami kur kas 
platesniame nei vieno žanro, spaudos ar 
net visos rašytinės kalbos kontekste. No
rint suprasti, ką reiškia tokie žodžiai, rei
kia įsigilinti į šiandieninės gyvensenos ir 
kultūros kontekstą. Kol tai bus padaryta, 
belieka verstis paprastesniais būdais ir 
pabandyti suvokti šių žodžių reikšmes 
iš jų vartosenos tuose pačiuose pažinčių 
skelbimuose.

Paimkime kad ir draugystę, drau
gauti, draugą, draugę. Draugas yra pats 
bendrausiąs lietuviškas atitikmuo tam, 
kas vakariuose vadinama partner ir boy/ 
girl-friend (mūsų kalboje partneris daž
niau minimas darbe, ypač versle, nei 
asmeniniame gyvenime). Dažnai ir įvai
riuose kontekstuose vartojamo žodžio 
reikšmė yra tiek suabstraktėjusi ir išsky
dusi, kad ją suvokti leidžia tik kontekstas 
(plg„ kitos paslaugos). Dažnai toks drau
gas vadinamas gyvenimo draugu. Ieško
ma tokio gyvenimo draugo, kuris galėtų 
būti draugas savo draugės vaikams arba 
kuris būtų panašaus likimo draugas. Mo
teris rašo:
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Norėčiau susipažinti su panašaus 
amžiaus vyriškiu (maždaug 55-60 metų 
amžiaus), kuris būtų pasiturintis, inteli
gentiškas, neturintis žalingų įpročių, mo
kėtų suprasti ir būtų geras draugas.

Čia jau šiek tiek aiškiau, nes ieško
ma vyriškio, kuris be to dar ir būtų geras 
draugas, tačiau daugelyje skelbimų mi
nimas tik daugiškumas, o visą kitą rei
kia numanyti, nes stiprinamieji epitetai 
nieko nepaaiškina, tik dar labiau užmas
kuoja kalbėtojo intencijas:

Žmogus visada ko nors ieško: tarp 
žmonių - žmogaus, tarp žvaigždžių - 
žvaigždės, o kartais ieško ir vieno vienin
telio - tikro draugo. Garbinga vilnietė ieš
ko garbingo draugo. Ieško patikimo 34-42 
m. draugo.

Aišku tik viena, kad draugas tai dar 
ne vyras, t.y. ne sutuoktinis, bet kažkas 
pakeliui į jį, plg.: Jei Tu ieškai artimo gy
venimo draugo, galbūt ir būsimo vyro, ... 
Tačiau kitur iš kuklumo ar nežinia dėl ko 
ištrinama aiški draugo ir vyro-sutuok- 
tinio skirtis, nes draugo ieškoma vedy
boms ar bendram gyvenimui: ...ieško 
gyvenimo draugo rimtai draugystei, o gal 
ir vedyboms.... ieško gyvenimo draugo 
šeimai sukurti. Ieškau artimo sielai drau
go. Jei Tau ne daugiau kaip 50 metų, jei 
norėtum turėti normalią šeimą ir neieš
kai nuotykių, parašyk man.... draugauti, 
o gal ir bendram gyvenimui.

Taigi draugo samprata pažinčių 
skelbimuose yra daugialypė. Ne ką aiš
kesnė ir draugystės ar bendravimo sam
prata, nes norima kalbėti aptakiai, ne- 
įsipareigojant, kartais - neišsiduodant, 
todėl ir vartomi įvairūs eufemizmai: 
49/170/70 paprasta, linksma, nuoširdi 
našlė ieško patikimo panašaus amžiaus 
draugo įvairiapusiam bendravimui. ...vy
ras susipažintų su moterimi neįpareigo
jančiai draugystei. ...moteris norėtų susi
pažinti su vyru maloniam bendravimui.

Eufemizmų ar šiaip nelabai aišku ką 
reiškiančių posakių pažinčių skelbimuo
se yra ir daugiau. Neaiškų, ką tokio žanro 
tekste turėtų reikšti vyrų prisipažinimai, 
kad yra be kompleksų, plačių pažiūrų, 
mėgstantis turiningą gyvenimą, tvirto cha
rakterio. Moterų atveju: liberalių pažiūrų, 
turinti įsipareigojimo patirtį, temperamen
tinga, šiuolaikiška, vertinantį gyvenimą 
toks, koks jis yra, mylinti gyvenimą, mėgs
tanti viską, kad žmogišką ir pan. Dauge
liu atveju tai gali būti tik tuščios frazės, 
skelbimo ploto papildai, tačiau kai kada 
(apie tai teko skaityti pažinčių skelbimų 
parodijose) jos koduoja specialią reikšmę, 
atspėjamą iš viso skelbimo teksto:

Esu 40/184/84 vyras, ieškantis pa
prastos, seksualios vilnietės įvairiapusiš
kai draugystei. Šeimyninė padėtis nesvar
bu. Lauksiu SMS.

Tačiau tokie skelbimai yra reti, ly
giai kaip ir tie, kuriais per pažintis siekia
ma praktinių tikslų - pagalbos tvarkant 
ūkį, būsto ar darbo:

Esu 49 metų, Zodiako ženklas - Dvy
nys. Auginu tris sūnus: 25 metų (jis gyve
na savarankiškai) ir 17 bei 13 metų (jie 
gyvena kartu su manimi). Esu išsituoku
si, ūkininkauju. Žalingų įpročių neturiu. 
Ieškau vyriškio, kuris būtų pagalbininkas 
gyvenime. Turintys žalingų įpročių ir teisti 
- nesivarginkite. Norėčiau, kad atsilieptų 
vyresni nei 60 metų vyrai. Galiu prižiūrėti 
senelius, priimti juos gyventi.

Vieniša 53 metų valstietė ieško vie
nišo valstiečio. Ne dėl pramogos, bet dėl 
bėdos: 40-aisiais atėmė gyvulius, žemę, 
transporto priemones, 50-aisiais išvogė 
triušius-liko tik paukščiai, po 90-ųjų 
ėmė vogti ir paukščius, bet pasisekė pa

vogti tik 5, užtat likusius 118 nukankino 
nuodais. Dirbti čia jau nebeįmanoma - 
telieka keisti gyvenamą vietą.

43 metų, išsiskyręs, sergantis nepa
gydoma liga (ne ŽIV) vyriškis ieško įmo
nės ar įstaigos vadovės, kuriai sutiktų būti 
bet kuo, kad tik priimtų į darbą, pasiūlytų 
kažką pagal sugebėjimus. Specialybės ne
turiu, regėjimas silpnas.

Britiški skelbimai pažinties tikslo 
formulavimo atžvilgiu yra kitokie, kur kas 
įvairesni. Juose akronimu įvardijami ilga
laikiai santykiai - LTR (kaip ir ketinimai 
kurti šeimą ar užmegzti rimtus santykius: 
to start a family, for serious relationship) 
nėra labai dažni, pati dažniausia ir su lie
tuviškais skelbimais kontrastuojanti abs
trakti formuluotė yrafor fun. Konkrečiau 
toks pažinties tikslas įvardijamas taip: to 
share enjoyment and affection, to take out 
to dinner, for fun times, for endless adven- 
tours, for fun and friendship, for nights 
out and in. Neįsipareigojantis kvietimas 
dažnai papildomas eufeminiu išplėtimu 
maybe/possibly more, pig.: for fun, giggles 
and maybe more, for fun, ffiendship and 
hopefully more, kuris kituose skelbimuose 
aiškiau įvardijamas viena kuria nors lin
kme: a) seeks sole mate, to share interests 
with arba b) for romance or partnership, 
for loving relationship. Pragmatiškus 
tikslus deklaruojančių britiškų skelbimų 
rasti nepavyko. Matyt, šio žanro tekstuo
se tai nepriimtina.

Pragmatiški pažinties tikslai daž
niausiai nerašomi ir lietuviškuose skel
bimuose, dažniausiai minimi rimti, il
galaikiai santykiai, ieškoma žmonių, su 
kuriais būtų galima kartu praleisti likusią 
gyvenimo dalį. Kartais tiesiog ieškoma 
to vienintelio, tikrojo, antrosios pusės, 
pvz.: mergina tikisi sutikti tą vienintelį 
- savo gyvenimo meilę. Ši nuostata daž
nai sustiprinama papildoma pažinties 
tikslą nurodančia skelbimų dalimi, uni
kalia lietuviškiems skelbimams, kurioje 
nurodoma, kam nesikreipti, kas turėtų 
neskambinti, nerašyti ar kaip kitaip ne
trukdyti ir patys nesivarginti:

Tai kur gi Tu, mano vieninteli? Ieš
kau Tavo akių minioje, Tavo šypsenos, 
skirtos man... Bet žmonių daug aplink... 
Gal prasilenkėm? Esu linksma, jauna
tviška juodaplaukė našliuke, 40/164/60, 
Vėžys. Noriu sutikti romantišką juoda
plaukį vyruką, ne žemesnį nei 180 cm, 
37-42 metų, dirbantį, nestorą. Alfonsai 
ir teistieji, prašom netrukdyti. Ieškau tik 
rimtų santykių!

Iš šios skelbimų dalies galima atspė
ti, kas dažniausiai atsiliepia į skelbimus. 
Dar daugiau, pagal šią skelbimų dalį ga
lima susidaryti neigiamų pretendentų 
sąrašą dažnumo mažėjimo tvarka. Pirmą 
vietą jame užima teistieji ir nuotykių ieš
kotojai, vėliau eina vedę vyrai, girtuokliai 
ar alkoholikai (švelniau pasakant mėgs
tantys taurelę, taurelės vergai, stikliuko 
mėgėjai), alfonsai arba išlaikytiniai (jų 
stengiamasi išvengti ir kitaip, nurodant, 
kad ieškoma dirbančio ar materialiai ap
sirūpinusio vyro). Tarp rečiau minimų 
pasitaiko klajūnai, narkomanai, bena
miai, iš gatvės, basi romantikai, mamytės 
sūneliai, apsileidėliai, nusigyvenę, sava
naudžiai, blogų ketinimų turintys žmo
nės, nestabilios psichikos vyrai ar nuo
tykių ar naudos ieškotojos, užkietėjusios 
materialistės moterys.

Lyginant su britiškais skelbimais, 
įdomus atrodo nuotykių ieškotojo atvejis. 
Tai dar vienas neaiškios reikšmės posakis 
pažinčių skelbimuose, kurio reikšmę gali
ma numanyti iš konteksto. Nuotykių ieš
kojimas čia priešpriešinamas ilgalaikiam 

ir rimtam bendravimui. Angliškuose 
skelbimuose yra privalumas būti adven
turous, easy going nes tai yra nuobodulio 
antonimas ir optimizmo sinonimas, todėl 
šiuo epitetu dažnas ar dažna ir prisistato. 
Išvertus mūsų skelbimus pažodžiui į an
glų kalbą, jie sukeltų priešingą nei norimą 
efektą. Kita pažinčių tikslo vakaruose skir
tybė yra išankstinis neįsipareigojimas. Nei 
visam likusiam gyvenimui, nei santuokai 
čia partneriai paprastai nekviečiami.

Skelbimai paprastai baigiami nuro
dant koordinates, o kartais dar ir kvie
timu paskambinti ar parašyti. Atskirais 
atvejais priduriamas dar ir iš paslaugų ar 
produktų reklamos atėjęs pažadas: pas
kambink, tikrai nenusivilsi. Kai kada ža
dama meilė ir supratimas, laimės žiburys 
ir kiti geri dalykai.

Atskirai reikėtų komentuoti pažin
čių skelbimų stiliaus ypatumus, ypač 
ilgesniųjų, nes čia yra kur pasireikšti 
autoriaus talentui, galima didesnė stilių 
įvairovė. Skelbimuose galima rasti ir pate
tiškų aforizmų, ir filosofinių pamąstymų, 
ir parastų, nuoširdžių, graudžių prisipa
žinimų, pasakojimų, poezijos intarpų, 
rętorinių klausimų, metaforų, ironijos 
pliūpsnių, tyčinės stilizacijos atvejų. Visa 
ta stilių įvairovė daro skelbimus mažomis 
miniatiūromis, o kartais ir anekdotais. 
Lietuviškiems skelbimams būdingi stai
gūs perėjimai nuo poezijos į prozą, nuo 
patetikos į kasdienybę, nuo beasmenio 
kalbėjimo trečiuoju asmeniu (moteris ieš
ko draugo), prie betarpiško prisistatymo 
pirmuoju asmeniu ir tiesioginio kreipi
nio į adresatą (mano vieninteli, atsiliepk). 
Juose paatviraujama, pasiguodžiama:

Likimas man buvo dosnus, bet mai
nais anksti atsiėmė Mano žmogų. Aš 47 
m., 172 cm ūgio. Turiu gerą darbą, pomė
giai šiuolaikiški, bendraujanti, todėl visur 
kviečiama ir laukiama. Esu laiminga, 
bet... atsibodo leisti šventes draugų šeimo
se be poros. Jei Tau 45-55 m., esi nepri
klausomas, nuoširdus, gerbiantis moterį 
ir ieškai šaunios draugės - skambink ar 
parašyk.

Kai prieš akis daug didelių planų, 
siekių ir staiga netenki žmogaus, kitaip 
imi vertinti gyvenimą. Turbūt geriausiai 
suprasčiau našlius... Esu 47 m., 172 cm 
ūgio, labai besirūpinanti savo išvaizda, 
nes tada tiesiog gerai jaučiuosi. Gyvenu 
jaukiame bute, turiu gerą darbą, bet dar 
per anksti, kad patiktų vienatvė... Juk 
dviese lengviau?

Mano mielas seneli, jei esi vienišas 
- atsiliepk. Gal tau 75 metai - man irgi. 
Laiškais neturiu su kuo pasitarti, nusira
minti...Tad ieškau draugo, nevartojančio 
alkoholio, ne kalinio. Norėčiau nors gyve
nimo pabaigoje sutikti rimtą senelį paly
dėti saulėlydį.

Visiškai unikalus lietuviškųjų pa
žinčių skelbimų bruožas - poetiniai in
tarpai: Atlėk i mano širdį, ir atsinešk lašelį 
džiaugsmo, galbūt tuomet sušils jausmai. 
Atlėk, ir leiski man tave pažinti, nes aš ta
vęs jau laukiu per ilgai. Gyvenimas - tai 
laimė, o laimė - prieš akis. Gyvenimas - 
tai meilė, o meilė -prieš tave. Tokie intar
pai smarkiai skiriasi nuo vėliau pateikia
mos konkrečios informacijos:

Jaunystė drąsi lyg erelis, jaunystė 
plėšri lyg žvėris. Ji užburia jaunas krūti
nes bei ašaromis plauna akis. 21/175/70 
tamsiaplaukis, mėlynakis, sportiško kūno 
sudėjimo, paprastas, nevedęs jaunuolis 
mielai susipažintų su liekna mergina ar 
moterimi nuo 18 iki 2... Gali turėti vaiką. 
Esu materialiai apsirūpinęs.

Kartais mokyklinių atminimų albu
mų poezija pakeičiama sava ar papildo

ma apmąstymais transformuojant sausą 
ir dalykišką pažinčių skelbimą į savotiš
ką miniatiūrą ar vaizdelį:

Greit jau gegutė užkukuos ir į gam
tą mus vilios, ir vėl šaukiuos tave vardu, 
Mergužėle, kurgi TU?

Štai jau ir vėl pavasaris sugrįžo, 
paukščiai čiulba ulba, džiaugiasi gamta - 
skraido porelėmis, kuria savo gyvenimą. 
Ir aš - vakare stovėdamas prie tvenkinio, 
žiūrėdamas, kaip gražiai plaukia porelė 
gražuolių gulbių - galvoju: „0 kodėl gi 
man nepamėginus tos stebuklingos mei
lės“. Tad, mergaite, jeigu nori būti mano 
suprasta, mylima, parašyk man. Aš ta
vęs lauksiu tokios, kokia esi: graži, stora, 
plona, nėščia, su vaikučiu. Jei tau sunku, 
suraskime vienas kitą ir būkime kartu. Aš 
gyvenu Kelmės rajone.

Netipiniuose skelbimuose domi
nuoja lyriniai intarpai, ironiškieji ar hu
moristiniai - kur kas retesni:

Skelbiamas „tikro vyro“ konkursas! 
Norintys dalyvauti tegu siunčia savo gy
venimo aprašymą ir nuotrauką. Prizas: 
Patraukli trisdešimtmetė.

167 cm ūgio (27 m.) linksmas gaidys 
ieško linksmos vištos (25-30metų am
žiaus) rimtai draugystei.

Kada ne kada skelbimuose sublyksi 
stilizacija ir autoironija.

Gerbiamasis, jei esi vienišas, ateik 
ir negaišuok balnodamas žirgą ir šveis
damas balno kilpas... Aš negaliu tavęs 
sulaukti. Mano siela blaškosi kaip valtis 
audroje.

Esu 63/162/63.
Gerbiamasis, ar Jums neatrodo, kad 

mūsų likęs gyvenimas turi būti nepakar
tojama pasaka? Juk mes vieniši, pensi
nio amžiaus, turime gyvenimo patirties 
ir išminties būti laimingi. Todėl kviečiu 
susipažinti.

Britiški skelbimai šiuo atžvilgiu yra 
skurdesni, nes 20 žodžių ilgio tekste sun
ku parodyti išradingumą, nors ir tokiuo
se skelbimuose esama išmonės:

Middle-aged duck, 50s, bright plu
mage, fast paddler, seeks humorous drake 
with eye tinkle for company in the reeds 
and winter flights to S France.

Mid-50s MODEL, good body work, 
runs beautifully, very reliable, easy to 
maintain, no damage, looking for LTR 
with new owner, full service history 
available.

Apibendrinant lietuviškųjų pažinčių 
skelbimų analizę galima pasakyti, 
kad juose kaip niekur kitur atsispin
di mūsų visuomenė, jos privalumai ir 
trūkumai, iš jų trykšte trykšta žmo
nių vienatvė ir pragmatizmas, nusi
vylimas ir viltis. Mūsų skelbimų sa
vitumas išryškėja palyginus juos su 
britiškaisiais: didžiuma jų yra ilgesni, 
dėl to išradingesni, juose daugiau iš
monės ir individualumo, jų tekstai ne 
tokie šabloniški. Labiau skiriasi vyrų 
ir moterų rašyti tekstai, autorių prisis
tatymai kuklesni, daugiau eufemijos 
atvejų, dažniausi skelbimų žodžiai 
yra kultūriniai raktažodžiai. Skiriasi 
ir iš skelbimų išryškėjusios vertybės, 
kurias galima pateikti kaip tam tikras 
kultūrines opozicijas: mums svarbiau 
rimti, o ne lengvo pobūdžio dalykai, 
dvasiniai, o ne fiziniai, ilgalaikiai, o 
ne vienadieniai, stabilūs, o ne besikei
čiantys. Nors, antra vertus, ar šių ver
tybių tiesus deklaravimas nereiškia 
priešingai? ak

ira
čia

i
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Ankstyvąjį Sąjūdį prisimenant
Atkelta iš 1 p.
Pirmasis dalykas, kurį aš norėčiau pa
brėžti kalbėdamas apie tuos įvykius - 
tai nacionalinės vienybės pojūtis, ku
ris dabar yra gerokai išsivadėjęs. Tai 
buvo „dainuojanti revoliucija“. Poli
tinė diferenciacija ir manipuliacija 
greitai atėjo, bet 1988 metų rugpjūtis 
ir rugsėjis byloja apie emocinį spon
taniškumą ir augantį laisvės jausmą. 
Ir čia negali būti jokių palyginimų su 
surežisuotais sovietiniais masiniais 
susirinkimais. Ilgai prievartautos 
mintys liejosi viešumoje ir susilieda
vo su kitų žmonių mintimis be jokios 
valdžios ir jos užsimaskavusių bei 
viešų agentų priežiūros ir kontrolės.

Po savo susikūrimo iniciaty
vinė Sąjūdžio grupė sau nusibrėžė 
gana kuklias veiklos gaires, bet labai 
greitai buvo pasukta nauja krypti
mi. Iniciatyvinės grupės pagrindinė 
užduotis buvo parengti steigiamąjį 
Sąjūdžio suvažiavimą. Sąjūdžio sei
mas, sukurtas steigiamojo Sąjūdžio 
suvažiavimo, savo veiklą pradėjo 
kaip iš esmės komunistinio valdymo 
opozicinė grupė, ir galiausiai 1990 
m. rinkimuose į LTSR Aukščiausią
ją Tarybą triumfavo. Atėjus į valdžią 
pasikeitė ir Sąjūdžio charakteris. Per
ėjimas iš opozicijos į poziciją sukūrė 
naują politinio pasireiškimo sceną, 
kova už politinę įtaką ėmė augti, o 
1988 - 1989 m. vyravusi vienybė ar
tėjo prie savo pabaigos.

Tuo metu Liūtas Mockūnas pa
siūlė šį procesą interpretuoti naudo

ki
ra

či
ai

jant keršto ir meilės tematiką. Pa
aiškindamas savo mintį, jis nurodė 
1941 metais po nacių invazijos kilu
sią smurto bangą ir aistrą „kerštau
ti“ - iracionalią bangą ką nors nu
bausti už praėjusius sovietų okupa
cijos metus. O tai, kad realiai žydai 
nebuvo kalti dėl sovietų okupacijos 
troškusiems „keršto“ net neatėjo į 
galvą. Ir priešingai Sąjūdžio judėji
mas, 1988 m. „dainuojanti revoliuci
ja“ įkūnijo „meilę“, tautos susivieni
jimo jausmą, jautimąsi viena didele 
šeima, jungiamą priešinimosi sveti
mai valdžiai. Po Sąjūdžio triumfo ir 
naujos politinės scenos įsisteigimo, 
L. Mockūnas pastebėjo, kad „meilės“ 
jausmas ėmė tirpti, o „keršto“, tiems, 
kurie tarnavo sovietiniam režimui, 
ėmė augti.

Kad suprastume „keršto“ poreikį' 
galime prisiminti vien sovietų oku
puotos Lietuvos atmosferą - baimės 
ir neapykantos prisodrintą visuo
meninį gyvenimą. Sovietų režimas 
baimę naudojo kaip galingą ginklą 
išlaikant visuomenės stabilumą, o 
neapykanta išsivystė kaip natūralus 
vyriausybės vykdomos baimės poli
tikos rezultatas. Stalino vyriausybė 
vykdė masines lietuvių deportacijas. 
Leidimas tremtiniams grįžti neištai
sė visos žalos, padarytos visuomeni
niam audiniui. Be to, baimė ir nea
pykanta palietė ir valdžios viršūnes. 
Valdžia bijojo buvusių tremtinių ir 
draudė jiems viešai aptarinėti savo 
patirtis.

1988 - 1990 metais, kai masinis 
baimės pojūtis išgaravo ir žmonės 
ėmė viešai aptarinėti savo patirtis, 
dalies partijos lyderių baimė ėmė 
augti. Kai kurie sovietų Lietuvos val
dininkai aiškino, kad lietuviai norėjo 
juos nužudyti. 1990 m. Vasarį, kai 
TSKP CK svarstė galimas atsiskyri
mo nuo Lietuvos komunistų partijos 
pasekmes, kai kurie jos nariai išreiš
kė nuogąstavimus, kad yra galimybė 
susilaukti N. Ceausescu (Čiaušesku) 
likimo, kuris ką tik buvo nubaustas 
mirties bausme Rumunijoje. Baimė 
buvo įsišaknijusi ir pačioje sovietų 
sistemos viršūnėlėje.

Tokioje atmosferoje savo veiklą 
pradėjo Sąjūdžio iniciatyvinė grupė. 
Grupė buvo sudaryta iš intelektu
alų, asmenų, kurie buvo įsitvirtinę 
sovietinėje santvarkoje. Grupės na
riais tapo gerai viešumoje žinomi as
menys, o septyniolika iš trisdešimts 
pęnkių grupės narių buvo partiečiai. 
Gyvendami ir dirbdami sovietinėje 
sistemoje individai savigarbą išlaikė 
įvairiais būdais: vienas galėjo atsisa
kyti darbo Sovietų Sąjungos gilumo
je; kitas galėjo atsisakyti paaukštini
mo darbe. Trečias galėjo aiškinti, kad 
jis gynė Lietuvos interesus dirbdamas 
sovietinėje administracinėje sistemo
je. Vienas lenkų istorikas kartą man 
su pasididžiavimu pasakojo, kaip jis 
įtikinėjo sovietų valdžią leisti jam 
publikuoti dokumentus, susijusius 
su 1905 - 1906 metų įvykiais Suval
kuose, nes ši teritorija tada priklausė 
Lenkijos karalystei. Dar 1988 m. man 
iš kai kurių partijos intelektualų teko 
girdėti vartojant „atgailos“ terminą.

Iniciatyvinės grupės veikla su
kėlė naują populiarų tautiškumo ir 
santarvės jausmą, kurio iki tol, ti
kriausiai Lietuvoje nebuvo pasiekęs 
joks kitas judėjimas. Aš čia nevar
toju „vienybė”' termino. Nes judė
jimas neaprėpė visų Lietuvos lenkų 
ar rusų, o „Jedinstvo“ grupė bandė 
mobilizuoti ne lietuviškas gyventojų 
dalis. Taip pat buvo ir lietuvių, kurie 
norėjo tęsti sovietų režimo tradiciją. 
Pati Iniciatyvinė grupė turėjo savo 
kairįjį ir dešinįjį sparnus, tai pat kaip 
ir centrą. Iš išorės pati grupė buvo 
kritikuojama kaip per daug kon
servatyvi, o galbūt net ir Maskvos 
įrankis. Nepaisant nieko Iniciatyvinė 
Sąjūdžio grupė Lietuvoje susilaukė 
didelio populiarumo ir palaikymo, o 
su tarptautinės žiniasklaidos pagalba 
Steigiamasis Sąjūdžio suvažiavimas 
Lietuvą padarė pasaulinio susidomė
jimo objektu.

Suvažiavimas buvo meilės šven
tė, o komunistų partijos lyderiai jame 
dalyvavo kaip garbės svečiai. Lietuva 
tuomet jau buvo patyrusi visą eilę 
viešų susirinkimų: birželio 24 d. pa
lydint Lietuvos „deputatus“, liepos 

9 d. sveikinant juos sugrįžus, rugpjū
čio 23 d. minint Molotovo - Riben
tropo paktą, o spalio 7 d. iškeliant 
trispalvę ant Gedimino kalno. Bet 
savo užmoju ir dalyvių skaičiumi su
važiavimas liko beprecedenčiu atve
ju. Delegatai džiaugėsi beveik viskuo, 
beveik visais. Ne vienas komentato
rius susirinkimą vadino mitingu, o 
ne suvažiavimu.

Tačiau Sąjūdžio viduje jau ėmė 
reikštis įtampos. Aktyvistai, atvy
kę ne iš Vilniaus, ėmė kvestionuoti 
Vilniaus intelektualų dominavimą: 
narystė iniciatyvinėje grupėje taria
mai buvo per siaura, o pati grupė 
per daug bendradarbiavo su valdžia. 
Kauno delegacija suvažiavime pa
reiškė, kad lietuviai viešai turi pa
smerkti sovietų „okupaciją“, o vienas 
iš kalbėjusiųjų teigė, kad kai kurie 
Iniciatyvinės grupės nariai flirtavo su 
valdžia, idant iš jos galėtų gauti dau
giau malonių. Paskutinėje sesijoje, 
kai kam protestuojant, suvažiavimo 
organizatoriai išbraukė rezoliuciją, 
kuri kritikavo partiją ir vyriausybę. 
Šiaip ar taip, kongresas baigėsi kaip 
skardus naujos lietuvių nacionalinės 
savimonės manifestas.

Po kongreso partija ir Sąjūdžio 
vadovybė džiaugėsi medaus mėne
siu, bet neišvengiamos skyrybos įvy
ko netrukus. Sąjūdžio lyderiai pasu
ko į politiką, kai jie ryžtingai ėmėsi 
oponuoti Michailo Gorbačiovo siū
lymams keisti sovietų konstituciją, 
ir priešingai, partija ryžtingai pasi
priešino Aukščiausios Tarybos pa
stangoms pasekti Estijos pavyzdžiu 
respublikinius įstatymus paskelbiant 
aukštesniais už visasąjunginius. Po 
1989 m. vasarį vykusio Sąjūdžio su
sitikimo Kaune, kuriame buvo pa
reikšta, kad Lietuva turi tapti nepri
klausoma, partijos sekretorius Algir
das Brazauskas, pasiduodamas Mas
kvos spaudimui, pasmerkė Sąjūdžio 
radikalizmą. Tačiau šios dvi jėgos vėl 
rado sutarimą, kuomet Sąjūdis surin
ko triuškinančią balsų daugumą Lie
tuvoje renkant atstovus į Gorbačiovo 
naujai paskelbtus rinkimus į Liaudies 
deputatų kongresą. 1989 m. pavasarį 
Lietuvos deputatai Maskvoje planavo 
ir veikė drauge.

1989 m. vasarą partija pasirinko 
naują kursą ir ėmėsi atsiskyrimo nuo 
TSKP. Maskva šiam žingsniui prieš
taravo, kai kurie stebėtojai Lietuvoje 
burbėjo, kad visas šis procesas buvo 
apgavystė, kad partijos lyderiai su
stabdys Lietuvos nepriklausomybės 
siekį. Buvo akivaizdu, kad kyla kova 
dėl Lietuvos politikos kontrolės.

1989 m. gruodį partija formaliai 
atsiskyrė nuo TSKP, ir šio proceso 
priešininkai išsiskirstė, kad įrodytų 
savo ištikimybę ir paklusnumą Mas
kvai. Partiniai Sąjūdžio nariai užėmė 
svarbias vietas partijos centriniame 
komitete ir jo biure, ir 1990 m. sau
sį klausimas buvo, kaip man pasakė

Nukelta į 7 p.
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Atkelta iš 6 p.
vienas naujo Centrinio Komiteto na
rys, „Ar partiją sąjūdėja, ar Sąjūdis 
komunistiškėja?“

Nepartiniai Sąjūdžio nariai 
svarstė tą patį klausimą ir reikala
vo, kad Sąjūdis išlaikytų savo atskirą 
tapatybę. Jie reikalavo, kad partijos 
kolegos pasirinktų tarp partijos ir 
Sąjūdžio. Tarp šių dviejų organiza
cijų turėjo būti aiški diferenciacija. 
Nepartiniai sąjūdiečiai nugalėjo, o 
partija tuoj ėmė justi savo nuopuolį. 
1990 m. vasarą partijos narių skai
čius tirpo, o net ir pervadinta LDDP 
ji savo įtakos neatgavo iki 1992 m. 
Seimo rinkimų.

Tačiau reikia pastebėti, kad 
1990 m. sausį Lietuvos komunistų 
partija džiaugėsi didžiausiu populia
rumu savo istorijoje. Kai Michailas 
Gorbačiovas atvyko į Lietuvą atsta
tyti Maskvos autoriteto, didžiuliai 
mitingai palaikė partijos atsiskyrimą 
nuo Maskvos, kaip vieną iš Lietuvos 
nepriklausomybės realizavimo eta
pų. Aš vis dar puikiai atsimenu Vla
dimirą Beriozovą ir Vincą Justą Pa
leckį einančius Gedimino prospektu 
ir plačiai besišypsančius, kai entuzi
astingai nusiteikusi minia iš abiejų 
prospekto pusių džiugiai skandavo 
„Valio!“.

Partijos populiarumas padėjo 
jai rinkimuose į Aukščiausiąją Tary
bą 1990 m. vasarį ir kovą, bet ji vis 
tiek nesugebėjo pralenkti Sąjūdžio 
ir jo atstovų pergalės rinkimuose. 
(Politinės ir institucinės sumaiš
ties įrodymą, nors Sąjūdis tuomet 
jau buvo ryški politinė jėga, liudija 
formalūs rinkimų rezultatai, įrašyti 
AT protokoluose, kuriuose Sąjūdis 
net neįvardijamas kaip blokas). Są
jūdžio lyderis Vytautas Landsbergis 
buvo išrinktas AT pirmininku, o 
Algirdas Brazauskas paleido iš savo 
rankų valdžios vadeles. Jis Lietuvą 
valdė nuo 1988 m. pirmiausiai kaip 
pirmasis partijos sekretorius, o po 
to, panaikinus konstitucines partijos 
galias, kaip AT pirmininkas. Dabar 
Aukščiausioji Taryba išstūmė jį iš 
pareigų, o Sąjūdis tapo pozicija. Pir
masis Sąjūdžio istorijos etapas bai
gėsi su triumfu.

Apibendrindamas aš norėčiau 
grįžti prie Sąjūdžio Iniciatyvinės 
grupės ir jos veiklos charakterizavi- 
mo. Jos veikla susilaukė gana daug 
kritikos. Savo veiklos pradžioje gru
pė buvo reformatorė, o ne revoliu
cionierė. Savo veiklą ji pradėjo kaip 
„neformali asociacija“, kurios veikla 
tuomet tilpo į Gorbačiovo paskelb
tą programą. Gorbačiovo patarėjas 
Aleksandras Jakovlevas iš esmės 
pritarė Sąjūdžio susikūrimui. Bet ar 
tai Sąjūdį padarė „Maskvos kūriniu“ 
kaip kai kurie kritikai teigė? Lietuvių 
emigrantai tuo metu gana rezervuo
tai žvelgė į Sąjūdžio veiklą: jie la
biau buvo linkę remti radikalesnes 
nuostatas reiškusią Lietuvos Laisvės 

Lygą, o kai kas viešai Sąjūdį vadino 
Maskvos sukurtu „pokštu“. Kai kurie 
kritikai įrodinėjo, kad prie Sąjūdžio 
rankas prikišusi yra KGB, o keletas 
grupės narių vėliau patyrė „keršto“ 
reikalavimą, nes paaiškėjo, kad jie iš 
tiesų turėjo kontaktų su Saugumu.

„Keršto“ reikalavimas ne visuo
met buvo atskiriamas tiems žmo
nėms, kurie dirbo KGB kaip agen
tai ar informatoriai ir tiems, kurie 
tiesiog dirbo sovietinėje sistemoje. 
Klausimas apie anksčiau buvusius 
„individualius“ kontaktus su KGB iš
ties yra sudėtingas. Mano supratimu, 
pavyzdžiui, bet kas vykdamas į už
sienį prieš 1988 metus turėjos gauti 
CK pritarimą, o tam buvo reikalinga 
ir KGB charakteristika. Bet tai, as
menis keliavusius į užsienį, automa
tiškai nepadaro KGB bendradarbiais. 
Kiekvienas atvejis turi būti analizuo
jamas atskirai ir, kaip sako teisinin
kai, be iš ankštinio nusistatymo.

Savo laiku Levas Tolstojus smer
kė bet kokį dalyvavimą ir darbą val
džios institucijose, įskaitant net ir 
vaikų siuntimą į valdiškas mokyklas; 
jis rašė apie „namų deginimą“. Savo 
1941 m. liepos 3 dienos kalboje Stali
nas samprotavo panašiai, jis reikala
vo: „Jei Raudonajai Armijai tektų at
sitraukti visi riedmenys turi būti eva
kuoti, priešui neturi būti paliktas nei 
vienas variklis, bei vienas vagonas, 
nei gramas grūdų, nei litras degalų. 
Kolektyviniai ūkininkai turi atiduo
ti visus savo galvijus, o savo grūdus 
atiduoti saugoti valstybinės valdžios 
atstovams, kad šie juos išgabentų į 
užnugarį. Visa vertinga nuosavy
bė, įskaitant spalvotuosius metalus, 
grūdus ir degalus, kurie negali būti 
išvežti, tuoj pat privalo būti sunai
kinta.“ Tolstojus buvo gana turtingas 
ir jam nereikėjo darbo, Stalinas buvo 
toli nuo okupuotos teritorijos; nė 
vienam jų nerūpėjo kitų problemos, 
žmonių išlikimas.

Norėčiau pabrėžti Iniciatyvinės 
grupės programos augimą ir vysty
mąsi. Žinoma, Sąjūdis susikūrė so
vietinėje santvarkoje, tai buvo vieša 
organizacija, rengianti viešus susiti
kimus. (Man į susitikimą pavyko pa
tekti niekam nieko neklausinėjant.) 
Kritikai Iniciatyvinę grupę vadino 
pernelyg konservatyvia ir per daug 
susivaržiusia savo darbe; pradžioje ji 
aiškiai neatsiskyrė nuo sovietinės sis
temos; jos nariai buvo sistemos da
limi. Bet grupė greitai išmoko kaip 
galima augti ir vystytis.

Iniciatyvinė grupė, dirbdama 
sistemos viduje, drąsiai naudojo
si sovietinių įstatymų teikiamomis 
veiklos galimybėmis taip valdžiai 
keldama dar daugiau keblumų. 1988 
m. Iniciatyvinė Sąjūdžio grupė pra
dėjo veikti dykumoje, bet sugebėjo 
sukurti laisvės oazę, kurioje Lietuvai 
pavyko mobilizuotis ir tapti vienu iš 
svarbiausių veikėjų sovietų sistemos 
griūtyje.

SĄJŪDŽIO 20-MEČ1UI

Ką byloja Vasario 16-osios 
minėjimas?
Atkelta iš 3 p.

ne pro šalį. Galbūt tada ir standartinį - 
pernykštį ar užpernykštį minėjimo sce
narijų pritaikius iš naujo susikurtų įvai
riausi, gana individualizuoti vaizdiniai. 
Tokiu būdu vasario 16-toji taptų ne tik 
atmintina diena, bet ir savotišku simbo
liu, generuojančiu kažkam nepriklauso
mybės akto signatarus ir jų veiklą, kaž
kam kovas už nepriklausomybę, kažkam 
ARS veiklą, gal Balio Sruogos ar Boriso 
Dauguviečio išdaigas ir kūrybą, Juozo 
Tumo - Vaižganto įžvalgumą, šmaikš
tumą ir konstruktyvią kritiką. Tam, kad 
vasario šešioliktoji būtų traktuojama 
kaip procesas - visas pirmosios Lietuvos 
Respublikos gyvenimas - turėtų keisti ir 
dalis mūsų edukacijos ir perduodamų 
žibučių apie praeitį turinys. Tam turi 
keistis ir kolektyvinė mūsų atmintis.

Be abejo, atminties keitimasis yra 
ilgas procesas, bet jis neišvengiamas, o 
kartais ir reikalingas. Juk gana dažnai 
kalbėdami ar galvodami apie pirmąją 
Lietuvos Respubliką pirmiausiai ją įsi
vaizduojame kaip tautinę, t.y., lietuvišką 
valstybę. Bet juk vasario 16-osios inten
cijose ir po to sekusiuose dokumentuo
se buvo kalbama ir apie tautines mažu
mas bei jų teises, apie asmenis, kuriems 
Lietuva buvo tikroji tėvynė ir lojalumo 
objektas, tad būtų ne pro šalį grąžinti ir

Ar reikia liūto bijoti?
Atkelta iš 3 p.
Turbūt ir patys aršiausi oponentai 
pripažintų, o gal ir ne, kad šimtapro
centinis derybų paviešinimas reikštų 
jų nesėkmę. Ar užtektų tik galutinio 
susitarimo paskelbimo nesiimu spręs
ti, bet vienoks ar kitoks šiuo klausimu 
nutarimas, kaip rodo daugelio Vaka
rų valstybių praktika, mažai ką turėtų 
bendro su demokratinės santvarkos 
imperatyvais.

Jei Leo Lt bus įgyvendintas, Lietu
va viename energijos komponente atsi
ribos nuo Rusijos. Taigi cinikai galėtų 
teigti, jog sukeltos aistros dėl įstatymo 
pataisų yra didžiojo Rytų kaimyno 
inspiruotos, jei ne suorganizuotos. Aš 
nemanau, kad dauguma oponentų yra 
tiesioginiai ar netiesioginiai Maskvos 
paveikti; dėl to valdančiosios koalicijos 
pasiūlymas Seimo komisijai ištirti, kas 
stovi už kritikų pečių, yra nereikalingas 
ir pažeidžia Konstitucijoje garantuotą 
laisvo žodžio principą. Taip pat neturi 
daug prasmės ir oponentų reikalavimai 
kurti komisijas, kurios tirtų valdžios 
sprendimą priimti pataisas Atominės 
elektrinės įstatyme.

Per patį debatų dėl Leo Lt įkarštį 
prie prezidentūros susirinko labai sa
votiška oponentų mišrainė ir surengė 
visai neblogą politinį teatrą. Čia matėsi 
murzininkai, paleckininkai, paksinin- 

multikultūrinę dimensiją į mūsų istori
nę atmintį ir ją atspindinčius ritualus. 
Galų gale, lieka ir pavyzdžiai, modeliai, 
kuriais būtų galima sekti. Šios sukakties 
proga geru pavyzdžiu, manau, tapo ke
turių kaimyninių respublikų preziden
tų dalyvavimas iškilmėse. Latvius ir es
tus daugiau ar mažiau laikome broliais, 
o Lenkijos prezidento dalyvavimas 
galėtų būti traktuojamas ir kaip tam 
tikras susitaikymo ženklas. Juk vienas 
iš tariamai didžiųjų pavojų pirmosios 
Lietuvos Respublikos laikais buvo len
kai ir jų grobikiška politika. O Lenkijos 
prezidento vizitas iškilmių metu teikia 
vilties, kad, bent jau politiniu lygme
niu, istorinis ginčas ir nuoskaudos yra 
išspręsti ir ateityje laukia ne konfronta
cijos, bet partnerystė.

Kol kas atrodo, išlaikant standarti
nius vasario 16-tosios minėjimo šablo
nus, galima išvysti ir naujų aspektų bei 
detalių, o tai liudytų apie vieną dalyką: 
vasario 16-oji, jos atmintis ir minėjimas 
yra gyvi ir besikeičiantys, sykiu, nors gal 
ir maža dalimi, formuojantys ir mūsų 
istorinę atmintį bei tapatybę. Tiek at
mintis, tiek tapatybė, žinoma, yra ir for
muojamos ir kintančios, bet atmintinos 
datos kaip tik yra proga pamąstyti kur 
link krypsta mūsų tapatybė, ką mes at
simename, o ką pamiršome, galiausiai, 
ką dar reikėtų prisiminti ir įamžinti.

kai, taip pat liberalai, konservatoriai, 
Leo Lt projekto negavusių oligarchų 
samdiniai ir pilietinės visuomenės 
kūrėjai. Dalis jų sakėsi atėję suteikti 
Prezidentui paramą. Pop žvaigždė Ma
montovas, prisistatęs valstybės vadovo 
rėmėju, dainavo „Pabusk, Prezidente“. 
Ką gi, su tokiais rėmėjais kam iš viso 
reikalingi oponentai.

Atrodo, kad vieni iš prezidentūros 
piketuotojų tenorėjo pasinaudoti Leo 
Lt idant valstybėje sukėlus chaosą. Kiti 
jau ruošiasi ateinantiems rinkimams 
ir yra įsitikinę, jog bet kokia valdžios 
diskreditacija jiems padės juos laimėti. 
Pagaliau, buvo ir idealistų, kuriems kri
tika, ar tai valstybės institucijų ar priva
taus verslo, yra ne vienkartinis įvykis, 
o besitęsiantis procesas su tikslu Lie
tuvoje puoselėti pilietinę visuomenę. 
Tačiau pilietininkai turėtų neužmiršti, 
kad istorijoje yra daug situacijų kur 
jaunos demokratijos neatlaikė puolimų 
iš vidaus. Weimaro Vokietijos likimas 
tėra vienas tokių atvejų. Čia naujoji 
santvarka buvo be perstojimo pliekia
ma ir kairės, ir dešinės. Eventualiai ji 
prarado žmonių pasitikėjimą, kas prisi
dėjo prie totalitarizmo triumfo šioje ša
lyje. Lietuvoje tokio pavojaus dar nėra, 
bet destruktyvi kritika neduos naudos 
nei kritikams, nei kritikos objektams, o 
tiktai demokratijos priešams. ak
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■ Per mūsų skandalų išsiilgusį kraštų 
praūžė dar vienas skandalų cunamis. 
Susilaukė platesnio atgarsio negu daugu
mas anksčiau praūžusių, nes jame būta 
visko: realių baimių (didės Lietuvos 
energetinė priklausomybė!), įsisenėjusių 
fobijų (viskų valdo KGB statytiniai!), 
įtaigių metaforų (trigalvis slibinas!), 
patoso (parduodam mūsų vaikų ateitį!), 
pavydo (kaip ta VP uždirbo tokius pini
gus?), naivumo (biurokratai valdys ge
riau!), populizmo (kils elektros kainos!), 
romantikos (naudokim alternatyvių 
energijų!) ir taip toliau. Politikos įnašo 
nebandysiu analizuoti, nes kaip įma
noma paaiškinti, jog toje pačioje bari
kadų pusėje atsidūrė Paksas, Zuokas, 
konservatoriai ir netgi Murza? Sųrašas 
dargi nepilnas. Politinėm kategorijom 
to jokiu geru nepaaiškinsi. Apžvelgus tų 
įvairovę savaime kylu klausimas - kur 
bendrasis vardiklis? Ar toks gali būti? 
Jokio kito nerandu, tik tai, jog šio skan
dalo centre: AE (Atominė Energija).
Trumpa digresija: įvadinis paragrafas 
turi ironijos atspalvių, už tai norisi atsi
prašyti. Atleiskit. Apžvelgęs skandalo 
dalyvių įvairovę, nesuderinamus siekius, 
kai kurių dalyvių puikavimąsi prieš tele
vizijos kameras, kitaip negu su ironijos 
doze šio įvykio apibūdinti nesugebu. 
Tačiau reikalas gi rimtas, metodika taip 
pat rimta. Pilietinė iniciatyva svarbi, ją 
reikia ugdyti, valdžios sprendimus rei
kia tikrinti, būtina juos viešai svarstyti. 
To nepaneigia aplinkybė, jog to svars
tymo eigoje pasigirsta, švelniai tariant, 
ir kvailų nuomonių, kad neišvengiama 
demagogijos. Tai normalu ir nereikia 
graudentis, jog taip yra tik Lietuvoje, 
o ne „tikrose demokratijose“. Kad su
rengtose demonstracijose dalyvavo, pa
vyzdžiui, ir Murzos pasekėjai, jų svarbos 
nesumenkina, anaiptol, parodo, jog jos 
buvo išties viešos ir laisvos.

O visgi, kas juos ten visus subūrė? 
Siūlau atsakymą, kad demonstracijos 
buvo tokios margaspalvės, nes protes
tų pagrinde AE. Kai kurie dalyviai tai 
pasakė atvirai, kai kurie tvirtino, kad 
ne taip, tačiau garantuotai tai paskatino 
žiniasklaidos susidomėjimą, o kadangi 
domėjosi žiniasklaida, įsijungė politikai. 
Netvirtinu, jog visi, bet dalis tikrai. Vis
gi rinkiminiai metai. Beje, tai normalu, 
politiko toks amatas, neišrinks, jei ne
būsi pastebėtas. O čia mat AE!

Visuomenės sąmonėje apie šia 
technologijos sritį kursuoja tiek mitų 
bei mitų skatinamų baimių, kad iš
rinkti labiausiai klaidinantį nelengva. 
Pasirinksiu tokį, kuris apsunkiną daly
kišką diskusiją, tai mitas, jog AE tokia 
sudėtinga, jog ne mums, paprastiems 
žmonėms ją suprast. Kai atsisakome 
pastangų suprasti atsisakome taip pat 
galimybės spręsti, tada atsiveria platūs 
laukai kitų pateiktai klaidingai infor
macijai. O iš tiesų yra visai kitaip - AE 
yra viena iš paprasčiausių (sudėtingumo 
prasme) technologijų, fizinius dėsnius, 
kurie apibūdina jos veikimo pagrindus 
gali suprasti ir dvylikametis. Galima 
šį teiginį pratęsti, netgi jei jos veikimo 
principų nesuprantame, apie jų sau
gumą galime spręsti patys. Priedinės 
informacijos tam nereikia, tereikia pa
naudoti tą informaciją, kurią turime ir 
blaiviai galvoti.

AE-2. Keli mitai ir grįžtamasis ryšys
Kazys Almenas

Pradėkime su pagrindiniais dės
niais. Neperdedant galima teigti, jog 
fizikos dėsniai, kurie apibūdina AE vei
kimą yra mažiau sudėtingi negu, pavyz
džiui, dėsniai, kurie apibūdina medinių 
malkų degimą. Tikrai taip. Jei norime 
tiksliai apskaičiuoti medienos organinių 
medžiagų susijungimą su deguonimi 
(degimą) reikia žinoti medienos sudėtį, 
deguonies prieinamumą, degių produk
tų nutekėjimo galimybes ir taip toliau, o 
lygtys, kurios tai apskaičiuoja yra ne-li- 
nijinės (antro laipsnio ir aukščiau). Tuo 
tarpu apskaičiuoti branduolinio kuro 
energijos gamybą tereikia žinoti Urano 
izotopų koncentraciją plius kelių kons
trukcijai bei aušinimui reikalingų me
džiagų išdėstymą, kas svarbiausia tam 
naudojamos lygtys y/a linijinės (pirmo 
laipsnio). Fizinių procesų, tuo pat ir 
analizės sudėtingumas tarp linijinių in 
nelinijinių lygčių yra milžiniškas, toks 
didelis kad nelinijinius fizinius procesus 
dažniausiai net nebandoma fundamen
taliai apskaičiuoti, lengviau pritaikyti 
empirinius davinius . AE srityje to ne
reikia, jau prieš kelis dešimtmečius su
gebama aktyviosios zonos veiklą apskai
čiuoti taip tiksliai, kad priedinių ekspe
rimentų nebereikia. Tai vis per tai kad 
AE valdo linijiniai procesai.

Šitaip AE principų dvylikmečiui 
nedėstyčiau, pradėčiau paaiškindamas, 
kad branduoliai susideda iš nukleonų 
o pagrindiniai nukleonai yra dviejų rū
šių: teigiamo krūvio protonai ir neutro
nai, šie, kaip teigia jų pavadinimas, be 
krūvio. Ko gero, jis tai jau žinotų. Kol 
nuotoliai tarp nukleonų labai maži, jie 
vienas kitą traukia užtai atomai tampa 
stabilesni kai nukleonų daugėja. Tačiau 
kadangi protonai turi teigiamą krūvį kai 
nuotoliai kiek didesni jie vienas kitą at
stumtą. Taigi branduolyje veikia dvi jė
gos, trauka labai mažuose nuotoliuose, 
atstūmimas didesniuose. Branduoliui 
didėjant didesnę įtaka įgauna atstumia
moji jėga, taigi, tam tikrą dydį pasiekus, 
dar didesni branduoliai tampa mažiau 
stabilūs. Didžiausias stabilumas pasie
kiamas kai branduolyje yra apie 50 - 70 
nukleonų, tai tokie atomai kaip pavyz
džiui geležis. Tai vienas iš pagrindinių 
principų. Sekantį principą galima taip 
pat nesunkiai paaiškinti, čia jį tik pa
teiksiu - kai mažiau stabilūs atomai yra 
pakeičiami į stabilesnius, išlaisvinama 
energija, ir labai dideliais kiekiais. Pa
vyzdžiui saulėje vandenilio atomo bran
duoliai jungiasi į sunkesnius labiau sta
bilius He atomo branduolius- tai saulės 
energijos šaltinis. Mums prisieina bran
duolius ne jungti, o skelti. Didesniuo
se negu apie 70 nukleonų turinčiuose 
branduoliuose nuotoliai tarp pakraštyje 
esančių protonų didėja, o jų teigiamas 
krūvis vienas kitą atstumia. Kad būtų 
išlaikytas stabilumas branduoliui reikia 
daugiau traukos jėgą pridedančių neu
tronų. Tačiau pasiekiama riba, pavyz
džiui Urano izotopas 235 yra tiek nesta
bilus kad jei pridedi dar vieną neutroną, 
jis skyla. Skyla į stabilesnius mažesnius 
atomus, išlaisviną didelį kiekį energijos, 

o kadangi sunkūs atomai turi neutronų 
perteklių, skilimo procese taip pat išlais
vinami 2 ar 3 neutronai.

Štai ir AE veikimo pagrindas. 
U-235 branduolį galima perskelti įve
dant į j į neutroną, neutroną įvesti lengva, 
jie elektrostatinio krūvio neturi, užtai 
branduoliai juos noriai sugeria. Reikia 
tik neutronų kurie šiaip laisvi nelaksto, 
tačiau skildamas U-235 išlaisvina vidu
tiniai apie 2.5 neutronų! Taigi turime 
pagrindus grandininiam procesui, reikia 
į vieną vietą sutelkti pakankamai U-235 
atomų, pradėt su keletą neutronų, o jei 
vienas iš skilimo procese išlaisvintų neu
tronų pasiekia kitą U-235 branduolį, tai 
skilimo ir energijos generavimo procesas 
veiks pastoviai. Neutronai labai „lakūs”, 
atseit, karta išlaisvinti jie gali nuskrieti 
toli, juos noriai sugeria kitų atomų bran
duoliai. AE reaktyviosios zonos projek
tavimas siekia kad perdaug neutronų 
„nepabėgtų“ be naudos, kad bent vienas 
iš per skilimą išlaisvintų neutronų, pa
siektų kitą U-235 branduolį. Nesunku 
suprast kas atsitinka jei neutronų ge
neravimo balansas neišlaikomas. Jei po 
skilimo mažiau negu vienas neutronas 
pasiekia sekančios generacijos U-235 
branduolį, skilimų skaičius mažėja, jei 
daugiau - didėja. Beje šitame aprašyme 
apibūdinta priežastis kodėl apskaičiuoti 
šiuos fizinius procesus pakanka tiesinių 
lygčių. Daugumoje kitų fizinių procesų 
atomai sąveikauja su kitais atomais, neu
tronai vienas su kitu nesąveikauja, todėl 
neutronų balansą nustatančiose lygtyse 
nėra nario kuriame neutronų tankis pa
sirodytų kvadrate.

Paskutinį šiam straipsniukui reikia
mą fizinį principą tereikia prisiminti - 
kai kyla temperatūra, kūnai plečiasi, tai 
reiškia nuotoliai tarp atomų branduolių 
didėją, o tai reiškia kad neutronams da
rosi lengviau „pabėgti“ iš reaktyviosios 
zonos. Tai vienas iš fizikos dėsnių, (yra 
dar ir kitų, bet šito pakaks) kuris nau
dojamas projektuojant tokias AE reak
tyviąsias zonas kurios, tikrąją ta žodžio 
prasme, pačios save kontroliuoja. Visos 
dabar veikiančios atominės jėgainės taip 
suprojektuotos.

Tai labai svarbi AE ypatybė, kon
trolinės teorijos vadovėliuose tai vadi
nama „neigiamas grįžtamasis ryšys“. 
Tai reiškia, kai atsiranda koks trukdis ar 
sutrikimas ( o tokių realiame pasaulyje 
neišvengiamai pasitaiko) pats procesas 
turi mechanizmą kuris savaime, be įsi
kišimo iš šakes, gražina procesą į stabilią 
būklę. AE tai veikia sekančiai - saky
kim dėl kažkokio poveikio iš šalies skili
mo procesas AE dažnėja, tada generuo
jama daugiau energijos, kyla aktyviosios 
zonos temperatūra. Kylant temperatū
rai kuro strypai plečiasi, nuotoliai tarp 
atomų branduolių didėja, neutronams 
lengviau „pabėgti“ iš aktyviosios zonos. 
Neutronų pradeda trūkti, skilimai retėja, 
temperatūra krinta, kol vėl pasiekiamas 
projektinis balansas. Gerai suprojek
tuotoje aktyvioje zonoje tai veikia taip 
tiksliai kad temperatūros svyravimai 
neperšoka keleto Celsijaus laipsnių, jei 

temperatūra pakyla virš tos ribos, tada 
jėgainė pati išsijungia. Pažymėtina jog 
ši „save reguliuojanti“ ypatybė nepri
klauso nuo operatorių veiksmų. Jėgai
nėje kurioje teko dirbti juokaudavome 
(privačiai, viešai to nepasakysi) kad 
vietoj operatorių kontrolės pulte būtų 
galima paleisti tuziną šimpanzių, tegu 
jos spaudinėją ką panorį joms pasiseks 
tik jėgainę sustabdyti, avarijos sukelti jos 
nesugebės. Ši projektinė AE ypatybė pa
aiškina kodėl rimtų nelaimių, tokių ku
rios pareikalavo žmonių aukų AE istori
joje yra tiesiog neįtikėtinai mažai. Išties 
viso labo viena, nes garsioji „Trijų Mylių 
Salos“ nelaimė, kuri pamažu sunaikino 
aktyviąją zoną (tai įvyko jau reaktoriui 
sustojus) jokių žmonių aukų nesukėlė. 
Įsidėmėtina - AE veikia jau 50 metų, jų 
veikia šimtai, per tokį laikotarpį su to
kiu jėgainių skaičium įvairaus pobūdžio 
sutrikimai neišvengiami. Mechanizmai 
sugenda, struktūros lūžta, žmonės pa
daro klaidų, pasitaiko žemės drebėjimai, 
pasitaiko potvyniai. To pasakoje krinta 
lėktuvai, skęsta laivai, traukiniai susi
duria, dujų vamzdžiai sprogsta, naftos 
talpyklos užsidega, užtvankos sugriūva, 
apie nelaimes šachtose neverta ir kal
bėti, jų būna kas mėnesį. Apie šias ne
laimes žiniasklaida praneša tik jei aukų 
skaičius peršoka keliasdešimt žmonių, 
pasitaiko kad aukų būna ir keli šimtai. 
Apie sutrikimus AE jėgainėse žiniasklai
da praneša taip pat, skirtumas tas, kad 
aukų jie negali išvardinti. Jei pasitaikytų 
nelaimė kurioje žuvo bent vienas žmo
gus tai būtų išreklamuota daugiau negu 
„Trijų mylių salos“ nelaimė.

Suprantu jog šiuos žodžius skai
tantys nekantrauja paklausti - o kaip 
su Černobilių? Apie Černobylio nelai
mę ir aukų skaičių dar parašysiu. Tai 
buvo ne atsitiktinė, o „užprojektuota“ 
nelaimė. Neveltui pabrėžiau „neigia
mo grįžtamojo ryšio“ svarbą, ši ypatybė 
paaiškina kodėl per visą AE istoriją pa
sitaikė toks mažas aukų pareikalavusių 
nelaimių skaičius, ji taip pat paaiškina 
kodėl įvyko būtent ‘Černobylis’. Sovietų 
Sąjungoje suprojektuota kanalinė jėgai
nė, kuriai 1986-tais prigijo ‘Černoby
lio’ vardas, pagrinde yra visai nebloga, 
ji turi netgi keletą gerų savybių, tačiau 
pirmoji versija turėjo nedovanotiną 
projektuotojų klaidą - tam tikrame, 
tiesa ganėtinai siaurame operacijos dia
pazone, „neigiamasis grįžtamasis ryšys“ 
virsdavo teigiamu. Tai įvykdavo kai pa
jėgumas žemas, priedo kai kontroliniai 
strypai rasdavosi tam tikroje pozicijoje. 
Neplatus operacinis tarpas, tačiau štai 
viena dieną reaktorius pateko į šį re
žimą, netrukus pateko ir į istoriją. Po 
nelaimės ši projektavimo klaida buvo 
diagnozuota ir visuose tokio tipo AE 
pašalinta. Projektavimo klaidos nebeli
ko, per visus įmanomus operacijos dia
pazonus kanalinio tipo reaktoriai dabar 
turi „neigiamą grįžtamąjį ryšį“. Galiu 
užtai tvirtai užtikrinti, nežiūrint ko
kie sutrikimai pasitaikytų, netgi žemės 
drebėjimas Rytų Lietuvoje - „Ignalina 
nesprogs“.
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IŠ „AKIRAČIŲ" ISTORIJOS

Išeivijoje pasirodę „Akiračiai“ savo 
straipsniais ir ypač kritika ne vie
nam sudrumstė ramybę... Drąsūs, 
kritiški, kontraversiški, nuolat maiš
taujantys ir bandantys griauti pase
nusius stereotipus, nebijantys imtis 
nepopuliarių temų, atviri įvairioms 
nuomonėms - tokie skelbėsi esan
tys „Akiračiai“. Ne tik skelbėsi, bet 
ir stengėsi tokiais būti. Tačiau atvi
rai kalbėti ir rašyti paties akiratinin- 
kams ne visada buvo labai lengva ir 
paprasta. Kaip pastebėjo Vincas Ras
tenis - bepigu kalbėt atvirai, kai turi 
ką pagirti. Vienintelis keblumas tuo 
atveju - mokėt pasakyt taip, kad pa
tikėtų, jog atvirai kalbi, o ne tyčia pa
taikūniškai saldžialiežuvauji. Daug 
tikresnis atvirumo išbandymas, kai 
reikia pasakyti kam į akis tokią nuo
monę apie jį ir jo darbus, kurią jam 
tikrai nebus malonu girdėti1. Retas 
kuris iš kritikuojamų neigiamą atvirą 
žodį priima filosofiškai - dažniau
sia reakcija yra pyktis ir įniršis. Dar 
sunkiau ne tik kritikuoti kitus, bet ir 
patiems priimti gautą kritiką. Retas 
kuris išeivijos rašytojų, žurnalistų, 
politikų ramiai atlaikydavo kritiką, 
nesijaudindavo ir nesisielodavo arba 
bent jau įtikinamai suvaidindavo viso 
to nepaisą. Vienas iš tokių nuolat ki
tus kritikuojančių rašytojų-žurnalis- 
tų Bronys Raila pastebėjo, kad tokių
- nepykstančių arba to neparodančių
- charakterių lietuvių tarpe labai ma
žai: „daugumas tai tokie, kurie tave 
išmintingai mokys, kad tik nekreipk 
dėmesio, tik nesijaudink, neimk į 
galvą, ką koksai mulkis ar pavyduolis 
apie tave kalba ir rašo. O mandresnis 
kartais dar tau primins ir išdidumo 
reikalą arabišku priežodžiu: tegu šu
nys loja, o karavanas vis tiek keliauja 
toliau... Bet tegu tik pasitaiko jį patį 
gerai aploti, aptepti, apkaltinti ar vos 
truputį pašiepti, jo darbų neišgirti, 
reikšmę sumenkinti, talento neįver
tinti, - tada jau gevalt! Tada jis girdi 
tik šmeižtus ir juodinimus, melus ir 
purvus. Tie priekaištai jo akyse rodą 
moralinį kritiko bankrotą, išdavystės 
užmojus, yra patarnavimas Maskvai 
ir okupantui, maždaug patsai pasau
lio galas“2. Tiesa, kaip parodė istorija, 
pats B. Raila taip pat tilpo į šią jo ap
rašytų charakterių kategoriją...

Išeivijoje pasirodydavo nepa
tenkintųjų replikos, kad „Akiračiai“ 
kritikuoja tik kitos ideologinės sro
vės, kitų organizacijų, kitos spaudos 
darbus, tačiau gana nekritiški sau 
patiems, savos ideologinės grupės, 
sau artimiems žmonėms ir nemo
kantys priimti kritiką iš kitų. Laikas 
nuo laiko patiems „Akiračiams“ tek
davo patikrinti, kaip jie patys laikosi 
skelbiamojo „atviro žodžio“ principų. 
Pvz., ar turėtų laikraščio redakcija į 
laikraštį talpinti kad ir gerą straipsnį, 
bet kuriame yra paliečiamas ar net

1 V. Rastenis. Sudrumsta ramybė // Akiračiai, 
1970, Nr. 9(23).
2 B. Raila. Ar verta, ar yra prasmės? H Akiračiai, 
1977, Nr. 9(93).

„Nepakenti karščio,
neik į virtuvę..."
Daiva Dapkutė

puolamas to laikraščio bendradar
bis ar redakcijos narys? Dažniausiai 
lietuviška spauda tokiais atvejais ne
rodydavo per didelės „tolerancijos“ 
tokiai nuomonei. Tačiau kaip elgtis 
„atviro žodžio mėnraščiui“: skelbti 
tokį straipsnį ir rizikuoti supykdyti 
ar net prarasti savo bendradarbį, ar 
susilaikyti? Per visą mėnraščio leidi
mo istoriją tokių išbandymų „Akira
čiams“ buvo ne vienas, tačiau net ir 
tokiose situacijose, kada tikriausiai 
atsirasdavo stipri pagunda patiems 
nesilaikyti skelbiamų principų, „Aki
račiai“ išlikdavo ištikimi savo atviro 
žodžio mėnraščio moto. „Akiračių“ 
puslapiuose galėdavo pasirodyti ir 

Algirdas Gustaitis, Jack de Witt, Barry Sullivan ir Bronys Raila

pačių bendradarbių/redakcijos narių 
diskusiniai straipsniai, prieštarau
jantys kito nuomonei. Pasirodyda
vo ir kritinė nuomonė, kai kada gal 
net ir skaudžiai paliečianti pačius 
akiratininkus.

Galima būtų paminėti pora ryš
kesnių atvejų, kurie labai gerai liudi
ja atviro žodžio mėnraščio poziciją. 
Vienas iš tokių rimtų išbandymų 
buvo, kai 1977 m. Nr. 9 „Akiračiuo
se“ buvo išspausdinta Aleksandro Pa
kalniškio j r. kritiška recenzija Bronio 
Railos (vieno iš mėnraščio bendra
darbio, turėjusių „Akiračiuose“ nuo
latinę savo skiltį „Antraip“) knygai 
„Bastūno maištas“3. B. Raila nebuvo 
iš tų, kurie olimpiškai ramiai atlaiko 
kritiką, priešingai, - dažnai savo skil
tyse spaudoje jis atsakydavo savo kri
tikui, kai kada netgi siekdamas patį 
kritiką suniekinti, sumenkinti, ir po 
to dar ilgai jo nepamiršdavo. Pasiro- 
3 A. Pakalniškis. Nebastūniškas maištas. Pole
minių straipsnių rinkinys H Akiračiai, 1977, Nr. 
9(93), p. 12-13.

džius A. Pakalniškio straipsniui visi 
„Akiračių“ skaitytojai, rodos, laukė 
B. Railos reakcijos - supyks jis ir šį 
kartą ar ne...

Po kritikos išspausdinimo R. 
Railos skilties kitame „Akiračių“ 
numeryje jau nebebuvo. „Akiračiuo
se“ tuoj pat pasirodė įvairių žmonių 
tekstai ir laiškai dėl A. Pakalniškio 
recenzijos. B. Railos draugai Stasys 
Santvaras ir Vytautas Alantas puolė 
ginti Railą ir piktintis „Akiračiais“, 
kodėl jie įdėjo tokį straipsnį ir dar 
parašytą kažkokio jauno, niekam ne
žinomo asmens4. Kiti rašiusieji (Ar
vydas Barzdukas, Mykolas Drunga, 
Kazys Almenas, J. Vaičjurgis, Kęstu

tis Girnius5) gynė „Akiračių“ atviro 
žodžio poziciją ir stebėjosi, kad B. 
Raila galėtų supykti ar įsižeisti už 
kritiką. B. Railai jie siūlė elgtis pa
prasčiau ir nepykti, kai nuolat kitus 
ne per meiliai kritikavęs ir jis pats 
retkarčiais sulaukia atlygio - kritikos 
savo knygoms. Po tokių atvirų laiškų 
ir tekstų „Akiračiuose“, B. Railai nie
ko kito nebeliko, kaip viešai atsakyti 
į visus laiškus ir raginimus - nejau
gi prisipažinsi, kad skaitytojai buvo 
teisūs? „Net man, nei niekam kitam 
dėl kritikos nedera įsižeisti, supykti 
ar jos bijoti. Bet kokia kritika, o ypač 
neigiama, aštri, žiauri net ir kvaila, 
gali būti tik naudinga josios aukom ir

4 S. Santvaras. Linkėjimas nepakalniškėti // Aki
račiai, 1978, Nr. 1 (95); V. Alantas. Recenzija pa
remta pirštu// Akiračiai, 1978, Nr. 1(95).
5 A. Barzdukas. Apie šaudymą ir atsišaudymą H 
Akiračiai, 1978, Nr.l (95); M. Drunga. Kriterijai 
ir apsaugos sienos // Akiračiai, 1978, Nr.l (95); K. 
Almenas. Nesusipratimas ar pašto kaltė? Laiškas // 
Akiračiai, 1978, Nr.l (95); J. Vaičjurgis. Laiškas H 
Akiračiai, 1978, Nr.l (95); K. Girnius. Dėl „Bastū
no maišto“ ir kritikos. Laiškas // Akiračiai, 1978, 
Nr.3 (97). 

skaitytojam“6 - rašė jis ir prisipažino, 
kad jau daug anksčiau planavo baigti 
savo žurnalistinius maištus, gal net ir 
pasitraukti iš „Akiračių“, tačiau pasi
lieka ir toliau dirbs mėnraštyje. Greta 
B. Raila pridėjo ir keletą pagiriamųjų 
žodžių „Akiračiams“ už jų drąsą, ste
reotipų laužymą, modernumą, neuž- 
darumą ir pan.

Tačiau ne viešumai skirtuose B. 
Railos laiškuose „Akiračių“ redakci
jos nariams jis nebuvo toks atlaidus 
ir pakantus kritikai. Jo reakcija buvo 
aštri ir pikta - pamatęs „Akiračiuo
se“ paskelbtą A. Pakalniškio recenzi
ją jis įsižeidęs pareiškė, kad po tokio 
žingsnio nutraukia bet kokius ryšius 
su „Akiračiais“.

„Akiračių“ redaktoriams teko 
spręsti problemą, kaip išsisukti iš 
susidariusios situacijos - niekas ne
sitikėjo, kad B. Railos reakcija bus 
tokia karšta, bet nejaugi dėl to keisti 
ir atsisakyti atviro žodžio pozicijos. 
Tačiau prarasti vieną iš aktyvių ben
dradarbių, dėl jo straipsnių ir kon
troversijų mėgstamą skaitytojų, taip 
pat nesinorėjo. Vienas iš redakcinės 
kolegijos narių Henrikas Žemelis 
užėmė savotišką tarpininko pozici
ją tarp B. Railos ir redaktorių - kaip 
senas pažįstamas ir bendradarbis jis 
bandė „atvesti į protą“ B. Railą, įkal
bėti pasilikti „Akiračiuose“ ir nere
aguoti taip į paprasčiausią kritiką: 
„Nežinau, gal aš ir klaidingas, bet 
žinau, jog mano reakcija yra kitokia, 
negu tavo, jaunuolis parašė straipsnį, 
o ne koks rimtas literatūros kritikas, 
tai kodėl taip karščiuotis. Aš asmeniš
kai, arba iš viso nereaguočiau, arba 
linksmai duočiau suprasti, kodėl jis 
klysta savo išvedžiojimais. Aš nema
nau, kad Pats nepakenti absoliučiai 
jokios kritikos? Jos yra daug, girdėjau 
ir aš apie tą paskutinę knygą, bet juk 
tai natūralu. Bet dėl to, spjauti į „Aki
račius“ - man atrodo per daug. Išei
tų, kad toks vienas straipsnis privertė 
Tave pasitraukti - aš kažkaip to visko 
nesuvirškinu“7.

B. Raila buvo kitokios nuomo
nės. Jis pyko, kad redakcijos nariai jo 
iš anksto neinformavo ir nesupažin
dino su A. Pakalniškio tekstu, netgi 
kritiką išspausdino tam pačiam pus
lapyje kaip ir B. Railos skiltį. Labiau
siai jam buvo nesuprantama, kaip 
redaktoriai leido spausdinti tekstą 
prieš vieną iš savų, prieš savo ben
dradarbį. „Taigi Drungai rašiau ir 
Tau pakartoju, kad toks rašinys, kaip 
to Pakalniškio, puikiai tinka, stačiai 
idealus „Naujienoms“, „L. Lietuvai“, 
„Dirvai“ ar bet kuriam kitam tarybi- 
ninkų-altininkų ir reorgų laikraščiui. 
Nereikėjo net poros pastraipų iš ran
kraščio išbraukti, priešingai - dar pri
dėti daugiau šmėro, ir būtų net geriau 
negu obskurantai „Naujienų“ bendra
darbiai sugeba parašyti. Man atrodė, 
________________ Nukelta į 11 p.
6 B. Raila. Pro domo sua // Akiračiai, 1978, Nr.3 
(97).
7 H. Žemelio 1977 10 24 laiškas B. Railai. VDU 
ISC, H. Žemelio fondas. F.10, ap. 2, b. 103,1.4. ak
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POKALBIAI

Akademinė nepriklausomybė 
ir diskusijų kultūra Lietuvoje
■ Neseniai ekonomistas Romas Lazutka portale „alfa.lt“pasirodžiusiame pokalbyje 
ekonominiais klausimais (ar dėl pajamų mokesčio mažinimo daugiausiai laimės turtingieji?) 
pareiškė: „O nepriklausomai nuomonei niekas neatstovauja, net stipresnių profsąjungų 
vadovai yra savamoksliai ir negali diskutuoti su bankais ar Investuotojų forumu“.
Tai ir davė progų elektroniškai susirašinėjantiems Tadui Žukui ir Mykolui Drungai diskusijas pratęsti ir 
pakreipti truputį kita linkme. Beje, pažymėsime, kad Tadas Žukas yra teisininkas, Liucernos universiteto 
(Šveicarija) Lyginamosios ir anglo-amerikiečių teisės skyriaus mokslinis bendradarbis, to paties 
universiteto Internacionalizuotos ir europeizuotos privatinės teisės tyrimų centro doktorantas.

Tadas Žukas: Aš galvoju, kad tai ne
priklausomai nuomonei visų pirma 
turėtų atstovauti akademiniai sluoks
niai. Bet ar jie Lietuvoje pakankamai 
nepriklausomi (ypač aštriausiose 
ekonomikos, finansų, verslo, tei
sės, politologijos srityse)? Vienas iš 
aukštojo mokslo reformos tikslų ir 
turėtų būti padaryti taip, kad jiems 
REALIAI atsirastų visos sąlygos 
būti nepriklausomiems nuomonės 
reiškėjams. Bet ar girdėjote, kad kas 
nors viešumoje keltų šią temą kaip 
problemą?

Mykolas Drunga: Sutinku su 
Jūsų pasakymu, kad „tai nepriklau
somai nuomonei turėtų atstovauti 
akademiniai sluoksniai“. Problema 
Lietuvoje ne ta, kad jie nepakankamai 
nepriklausomi, o ta, kad aštriais klau
simais daugelis jų nesiryžta ką pasa
kyti. Yra išimčių - tas pats R. Lazutka
- jis ir iš akademinių sluoksnių, ir pa
kankamai nepriklausomas (kairysis), 
ir savo nuomonę drąsiai reiškia. Bet 
kitų tokių, kaip jis, tarp akademikų 
beveik nėra. Štai, iš mano aplinkos, L. 
Donskis, E. Aleksandravičius drąsiai 
ir dažnai reiškia nuomonę, bet retai 
kada konkrečiais, kontroversiškais 
ekonomikos, finansų, verslo, teisės, 
politologijos klausimais. Tai interesų, 
kompetencijos, bet ne nepriklauso
mumo klausimas. Na, prisiminiau, 
mano kolega Vilniuje Kęstutis Girnius
- irgi dėstytojas, dažnai braukiantis 
prieš plauką „Veide“. Aš irgi dažniau 
pakomentuočiau aštrius klausimus, jei 
tam turėčiau finansinę paskatą. Man 
moka už vertimus, dėstymą, studentų 
ruošimą, VDU laikraščio redagavimą 
(kur aš visiškai nepriklausomas), o 
radijas - tik už spaudos apžvalgas. 
Kitiems darbams nelieka laiko, o ne 
trūksta nepriklausomybės.

Tadas Žukas: Iš vienos pusės 
pritardamas Jūsų pozicijai, kad yra 
žmonių, kurie viešumoje aktyviai 
pasisako įvairiais svarbiais klausi
mais tuo pačiu būdami akademikai 
(čia savo aštrumu man išties yra itin 
išsiskiriantis, prieš „establišmen- 
tą“ drįstantis eiti ir dėl to labai gerbti
nas Kęstutis Girnius), turiu pasakyti, 

.2 kad kėliau klausimą ir kiek kitu as- 
2 pektu: ką daryti, kad tai būtų daroma 

ir tose srityse, kur vos iškišęs koją už
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universiteto - į praktiką - gali daug 
uždirbti ir pinigų, ir įtakos prasme. 
Finansuose, ekonomikoje, teisėje, 
turbūt ir politikos bei tarptautinių 
santykių moksluose panašu. Jūsų 
paminėtus asmenis žrnau ir vertinu. 
Bet, pataisykit, jei klystu: ar nėra taip, 
kad, pvz., Kęstutis Girnius gali sau 
leisti pasakyt daugiau nei kitas, nes 
jis jau yra labai daug pasiekęs gyve
nime - „padaręs karjerą“? Jei galiu 
pasiteirauti: kiek jam metų?

Stebint lietuvišką viešąją erdvę 
man atrodo, kad stipriau pasisakyti iš 
rimtų žmonių sau gali leisti ir leidžia 
daugiau jau garbaus amžiaus žmo
nės, „visko pasiekę“. Ir man rodos, 
kad, kuriant tą „infrastruktūrą“ lais
vai minčiai, Jūsų paliestas finansinis 
klausimas tai nepriklausomybei prie
laidas sukurti yra be galo svarbus. Bet 
vien jo, taip manau, neužtenka. Kita 
svarbi prielaida būtų tikrą profeso
riaus nepriklausomybę užtikrinantys 
instrumentai universiteto viduje (tu
riu mintyje kažką panašaus į „tenure“ 
JAV arba „ordinariatą“ germaniškose 
šalyse), reali fakulteto, kaip profeso
rių visumos, savivalda.

Nors neturėdamas nė lašo abejo
nės dėl Jūsų nepriklausomybės, turiu 
dar ir tokį komentarą: tą „neprikau- 
somybę“ čia turbūt turėtume suvokti 
ir platesne prasme. Jei žmogus dviem 
ar trim etatais dirba, kad pragyven
tų, kiek jis (nuo to) „nepriklauso
mas“ gali dar ir leisti sau prabangą 
komentuoti ką nors viešumoje, jis 
turbūt net nespėja tuo domėtis, o gal 
ir nebenori. Dirbant ne vienoje dar
bovietėje taip pat padidėja ir interesų 
konfliktų galimybė.

Akademikas turėtų turėti tą 
„prabangą“ leisti sau viskuo, kas 
jam atrodo svarbu, laisvai domėtis 
ir laisvai apie tai kalbėti (interesą, 
kad jis būtent tai ir darytų, turi ir 
visuomenė).

Aišku, kalbant apie viešąją er
dvę išlieka klausimas, kurį vis daž
niau kelia mano rato žmonės: kiek 
privačiai, visų pirma pelno siekian
čiai ir tam tikrų etinių, pilietiškumo 
principų neturinčiai žiniasklaidai 
visa tai įdomu (ir vėl išlenda nepri
klausomybės, „laisvės nuo“ klausi
mas, kurį irgi norėtųsi pradėti kuo 

greičiau spręsti „struktūriškai“. Ko
kia apimtimi tai pasiekiama realy
bėj - kitas, sudėtingas klausimas). 
Lietuviškos žiniasklaidos kokybės 
klausimai itin ryškūs tampa ją lygi
nant su vakarietiškąja.

Mykolas Drunga: Kęstutis Gir
nius gimė 1946 m., aš 1948 m., jis 
iš tiesų yra labai daug pasiekęs gy
venime, tačiau svarbiau tai, kad jis 
jaučiasi kaip laisvas vakarietis inte
lektualas, kuriam aštrios diskusijos 
įprastas dalykas. Pvz., buvo susikir- 
tęs su tokiu pat vakarietišku intelek
tualu Liūtu Mockūnu dėl rezistento 
Jono Deksnio, vėliau tapusio sovietų 
agentu, bet abu - Girnius ir Mockū- 
nas - neprarado vienas kitam pagar
bos. Tokių atvejų Lietuvoje reta.

Šiaip jau sutinku su Pačiu, kad 
„akademikas turėtų turėti tą „pra
bangą“ leisti sau viskuo, kas jam at
rodo svarbu, laisvai domėtis ir laisvai 
apie tai kalbėti“. Deja, darbas trimis 
etatais tą prabangą siaurina, o psi
chologinės priežastys (pvz., bijau su
sipykti su draugu, ir nenoriu pasida
ryti dar vieno priešo, etc.) Lietuvoje 
irgi riboja intelektualų veiklumą.

Tadas Žukas: Beje, jei jau kal
bant apie p. Girnių užsiminiau apie 
stiprius, kritiškus straipsnius, tai, jei 
dar nesu to sakęs, Jūsų tekstas „Aki
račiuose“ apie pilietinę kiekvieno 
iš mūsų pareigą kritikuoti teismų 
sprendimus man yra vienas stipriau
sių ir giliausią įspūdį palikusių teks
tų šia tema. Pasidalinau su draugais 
teisininkais, bet platesnių diskusijų 
nekilo: mano spėjimas yra toks, kad 
egzistuoja tam tikros baimės net dis
kutuoti šia tema. Ypač drąsu buvo, 
kad palietėte konstitucinės teisės 
profesoriaus Mesonio pavardę tie
siogiai tame tekste; kaip matote, iš 
teisininkų tarpo niekas nedrįso kaž
ko panašaus padaryti, todėl buvo itin 
sveika, kad į diskusiją įsitraukė kitų 
disciplinų atstovai. Nemaloniausias 
aspektas atrodo tas, kad priimant 
sprendimus visgi, panašu, dominuo
ja daug baimių „prieš viršininką“, 
beje - jas bijoma net viešai išsakyti... 
(Taigi faktinei minties ir žodžio lais
vei riboti nebereikia net valstybinių 
draudimų, kuriuos ne vienas dar ge
rai prisimena iš sovietmečio.)

Jūs čia palietėte ir kitą esminį te
mos elementą: laisvo žmogaus laiky
seną ir diskusijos kultūrą. Be to irgi 
toli nenueisim. Kad Lietuvoje į kri
tiką reaguojama asmeniškai, žinau 
ir iš kolegų pasakojimų - kai kurie 
net labai išgyvena, kad bent kažkiek, 
nuosaikiai pakritikavęs kito kolegos 
mintį, vėliau sužinai, kad jis labai įsi
žeidė, vos ne visam gyvenimui...

Kaip tą laisvės kultūrą išsiug
dyti? Čia nepaprastas klausimas, ir 
matom, kad skirtingos tautos ir ben
druomenės skirtingai sėkmingos šiuo 
atžvilgiu. Aš manau, kad kiekvienam 
intelektualui laisva diskusija, stiprus 
priešininkas yra dalykai, apie kuriuos 
jis turėtų svajoti, o ne priešingai! Štai 
neseniai skaičiau storą knygą, straips
nių rinkinį, skirtą rengiamo Europos 
civilinio kodekso temai. Ten irgi yra 
ir „meinstrymas“ (kuriame daug ti
krų grandų), ir grupelė tų, kurie tai 
idėjai labai priešinasi. Tai, aišku, šali
ninkai leidžia idėją populiarinančius 
leidinius ir t.t. Vienas iš tokių ir yra 
pastarasis, pavadintas „Link Europos 
civilinio kodekso“. Tai, rodos, labai 
natūralu būtų ten sudėti vien idėjos 
šalininkų darbus? Bet ne, jie tuo ne
pasitenkina: šalia visų tekstų įdėtas 
ir didžiausio šio projekto priešinin
ko, prof. Pierre Legrand iš Sorbonos 
universiteto Paryžiuje, tekstas, pava
dintas „A diabolical idea“ (beje, neži
nau, ar tyčia, paskelbtas 13-ame sky
riuje), kuriame šis labai gerbiamas ir 
pasaulinio garso specialistas stipriai 
kritikuoja pačią idėją, pavadindamas 
ją matot kaip. O ar pas mus, pvz., lei
džiant kokį straipsnių rinkinį apie 
mokslo ar sveikatos apsaugos refor
mą jos „stūmėjai“ ką nors panašaus 
įdėtų į savo leidinį, kaip manot? Taip 
ir išeina, kad turim monologų seri
jas, bet ne pokalbį, ne dialogą.

Panašiai, beje, nekart būdavo 
ir interviu su K. Girnium - jo labai 
kruopšti kritika kad ir dvigubos pi
lietybės klausimu kai kurių save šio 
klausimo specialistais laikančių tei
sinės bendruomenės narių būdavo 
tiesiog dirbtinai ir dažnai net ne
sirenkant retorikos „nuleidžiama“, 
„sudirbama“. Apmaudu tai matyti, 
o jam, kaip inteligentiškam kitos 
bendravimo kultūros žmogui, turėtų 
būti ir itin skaudu visa tai klausyti. Ir 
keisčiausia, kad tai laisvai tikrų dis
kusijų erdvei, rodos, nėra net rimto 
poreikio.

Kalbant apie „akademiko pra
bangą“ (o aš manau, kad turėti aka
deminį sluoksnį ir universitetus ir 
yra prabanga, geriausia prasme, ir 
turime labai vertinti tai, kad gali
me sau tokią leisti), man patinka 
vieno mano įdomiausių profesorių, 
Lawrenceb Lessigo iš JAV Stanfordo 
universiteto teisės mokyklos, požiū
ris, pateiktas jo asmeninėje interneto 
svetainėje (http://lessig.org/), aka
deminei nepriklausomybei apibrėžti

Nukelta į H p.
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Atkelta iš 10 p.
ir deklaruoti skirtame skyrelyje, pa
vadintame „Disclosure“. Jis puikiai 
atspindi tai, ko. aš manau, kad ir vi
suomenė tikėtųsi ir turėtų norėti iš 
profesoriaus, universiteto žmogaus:

„Esu teisės profesorius. Man 
moka, kad dėstyčiau ir rašyčiau apie 
dalykus, kurie mane domina. Mano 
akademiniams tyrimams nevado
vauja niekas kitas kaip tik aš pats. Iš 
manęs nereikalauja dėstyti tam tikro 
kurso, ir niekada kas nors viršesnis 
už mane nereikalauja iš manęs ar 
net tik prašo mane rašyti tam tikra 
tema ar klausimu. Šia svarbia pras
me esu laisvas darbuotojas“. Toliau 
detalizuodamas tai, kaip jis suvo
kia akademinės nepriklausomybės 
principą, L. Lessigas rašo: „Man yra 

ypatinga privilegija, jog turiu darbą, 
kuris leidžia man sakyti būtent tai, 
ką manau, o ne tai, už ką man moka, 
kad sakyčiau. Ši laisvė kadais buvo 
norma tarp profesionalų. Ji mažiau ir 
mažiau yra norma šiandien. Kadaise 
teisininkai turėjo profesinę etiką, 
leisdavusią jiems sakyti tai, kuo jie 
tiki. Dabar turime „verslo konfliktų“ 
koncepciją, reiškiančią konfliktą su 
komerciniais esamų ar būsimų kli
entų interesais ir nutildančią daugelį 
nuo sakymo to, kuo jie tiki. Įdar
binant medikus jiems nustatomos 
sąlygos, neleidžiančios aptarinėti 
tam tikrų medicininių procedūrų 
(žr., pvz., Rust v. Sullivan). „Think 
tankuose“ dirbantys tyrėjai spręsda
mi dėl klausimų, kuriuos tirs, visų 
pirma sužino, kas yra jų finansuoto

jai. Ir, galop, ir akivaizdžiausiai, tas 
pats tiesa ir kalbant apie politikus: 
nuolatinis poreikis pritraukti pini
gus vien tam, kad galėtų išlikti savo 
kėdėse, verčia juos išsivystyti „šeš
tąjį jausmą“ apie tai, kokie pareiški
mai (teisingi ar ne) sukels neigiamų 
pasekmių pritraukiant dolerius iš 
rėmėjų. Išskyrus galbūt vieną išimtį 
(politikus), niekas neverčia profesi
onalų daryti šitokio kompromiso. ... 
Vadinu šiuos principus „Nepriklau
somybės principais“, nes tikiu, kad jų 
neatitinkantis elgesys, bent jau tarp 
profesionalų, kompromituoja mūsų, 
kaip profesionalų, vaidmenį, ir veda 
prie savotiškos korupcijos“.

Išdėstęs savo poziciją šiais klau
simais, L.Lessigas priduria, kad ji tu
rėtų būt suprantama kaip kvietimas 

pradėti diskusijas šia tema, nes tai 
yra pokalbis, „kurį mes visi turėtu
me turėti“ (pasakęs tai jis priduria 
tik tiek, kad ignoruos tų skaitytojų 
atsiliepimus, kurių argumentavimo 
stilius sustojo vystytis vidurinėje 
mokykloje).

Taip norėtųsi, kad kažką pana
šaus į L. Lessigo nepriklausomybę 
žmogus įgytų dar neperkopęs penkto, 
šešto ar septinto dešimtmečio. Nors, 
reikia pripažinti, kad p. Girnius yra 
didelė išimtis ir tarp perkopusiųjų. 
Manau, kad daug duoda tai, kad esi 
užaugęs laisvoje šalyje ir visuomenė
je, nes visgi iš artimiausios aplinkos 
tiek daug mokomės - daugiau nei iš 
kitur.

Siunčiu geriausius linkėjimus ir 
tikiuosi, kad pokalbį dar pratęsim.

„Nepakenti karščio; neik į virtuvę..."
Atkelta iš 9 p.
kad toks rašinys visiškai netinka tik 
„Akiračiams“, nes jis sudaro kontra- 
dikcijų visai jų linijai ir dvasiai (...) 
Yra bendri standartai, nuoseklumo ir 
tono standartai net ir laisviausio ar 
atviriausio pobūdžio spaudai. Yra ir 
džentelmeniškumo papročiai, jei jau 
nekalbėti apie etikų. „Akiračiai“ dar 
tik skinasi kelių į lietuviškų gyveni
mų. Opozicijos jiem dar penkiariopai 
daugiau, negu šalininkų (...) Jei norim 
bręsti ir stiprėti, reikia nemenko įsi
tempimo, tarpusavy solidarumo, savo 
pastovių bendradarbių prestižo ir gal 
net „autoriteto“ palaikymo. (...) kai 
mus daugelis spjaudo, negi mes turėtu
me dar ir patys tarpusavyj spjaudytis, 
kaip štai man tiesiai į veidų pasistiebęs 
šoko arogantiškas jaunuolis. (...) Senų 
draugysčių įvairūs incidentai neturė
tų sunaikinti, nes labai sunku įsigyti 
naujas draugystes. Aš tik nusivyliau 
jumis visais - ir labai! - ir Tavimi gal 
labiausiai, nes Tu spaudos darbe esi 
redaktorių tarpe su didžiausiu stažu 
ir senjority, ir vis tik nesulaikei tokios 
pamišėliškos taktikos - eliminuoti pa
stovų ir ištikimų bendradarbį“.8

B. Raila tikėjosi viešų atsiprašy
mų, apgailestavimų iš redakcinės ko
legijos narių, tada jis galėtų sugrįžti 
į „Akiračius“, tačiau taip nebuvo - 
redakcijos nariai Zenonas Rekašius, 
Karolis Drunga gynė „Akiračių“ 
poziciją ir visiškai nesijautė kalti. Jie 
laikėsi pozicijos, kad nieko baisaus 
neįvyko - išspausdindami A. Pakal
niškio kritiką jie tik laikėsi tų pačių 
atviro žodžio principo taisyklių, ku
rias buvo paskelbę, ir kurias taikė ki
tiems. H. Žemelis, siekdamas išlaikyti 
B. Railą, dar bandė šiek tiek švelninti 
situaciją, kad tai gali būti vertinama 
kaip redakcijos narių redakcinio pa
tyrimo stoka, kai vardan kontrover
sijos ir „pūtimo prieš vėją“ buvo taip

8 B. Railos 1977 11 01 laiškas H. Žemeliui. VDU 
ISC, H. Žemelio fondas. F. 10. ap. 4, b. 86,1.17-19. 

pažiūrėta į Pakalniškio tekstą. Visai 
kitaip, jo nuomone, būtų susidėlio
ję, jei tai būtų įdėta kaip Pakalniškio 
nuomonė-laiškas, o ne kritika9... Ta
čiau ir jis gynė „Akiračių“ poziciją, 
kad juose negali būti jokios cenzū
ros: „Akiračiai“ redakciniai gal ir yra 
savos rūšies fenomenas, bet jie vis vien 
yra atviro žodžio mėnraštis - nuo
monių įvairumas ir yra jų stiprybė, 
o ne cenzūra, linija ir t.t.“10.

Šiek tiek R. Raila atsileido, kai 
„Akiračiuose“ buvo įdėti jį ginantys S. 
Santvara ir V. Alanto straipsniai, o gal 
šiek tiek atlėgo pirmasis įkarštis, nes 
jau 1978 m. vasario mėnesį jis rašė 
H. Žemeliui, kad ryžosi „nusileisti ir 
daugiau nebemurmėti“11. Tačiau vis 
tik jis dar jautėsi įskaudintas „Akira
čių“ redakcinės kolegijos ir dar labiau 
supyko pamatęs, kad „Akiračiai“ ir 
toliau išlieka ištikimi savo atviro žo
džio principui, - greta jį palaikančių 
tekstų „Akiračiuose“ pasirodė K. Gir
niaus ir kitų atviri laiškai, kuriuose 
stebimasi, kodėl jis pyksta už kritiką. 
B. Railos tekstų po šios istorijos su
mažėja: 1978-1979 m. dar pasirodo 
vienas-kitas tekstukas, po to jis dings
ta keliems metams, kol vėl, pamiršęs 
visas nuoskaudas, B. Raila grįžta į 
„Akiračius“, rašo savas skiltis ir netgi 
nori įeiti į redakcinę kolegiją.

Apie kitą panašią istoriją, gal tik 
ne tokią aštrią ir piktą, turbūt galė
tų papasakoti dabartinis „Akiračių“ 
redakcinės kolegijos narys Mykolas 
Drunga. Jam pačiam taip pat teko 
susidurti su „Akiračių“ atviro žodžio 
moto ir priimti, galbūt karčią ir neti
kėtą, kito redakcijos nario H. Žeme
lio kritiką. Po kelių Amerikos lietu
vių (kurių tarpe buvo ir M. Drunga) 
1987 m. kelionės į Lietuvą ir „Gim
tajame krašte“ atspausdinto apvalaus

9 H. Žemelio 1977 11 08 laiškas B. Railai. VDU 
ISC. H. Žemelio fondas. E 10, ap. 2, b. 103,1. 7.
10 H. Žemelio 1977 10 24 laiškas B. Railai. VDU 
ISC, H. Žemelio fondas. E10, ap. 2, b. 103,1.4.
11 B. Railos 1978 02 27 laiškas H. Žemeliui. VDU 
ISC, H. Žemelio fondas. F. 10, ap. 4, b. 86,1.28. 

stalo pasisakymų, H. Žemelis „Aki
račiuose“ atsiliepė gana kritiškai - 
ypač .už jo pasisakymus Lietuvoje 
kliuvo Mykolui Drungai. M. Drun
ga į pasirodžiusią kritiką sureagavo 
gana piktai - surašė ilgą 21 lapo laiš
ką su komentarais ir pasiaiškinimais 
ir išsiuntinėjo „Akiračių“ redakcijai 
ir plačiam ratui bendradarbių. Jam 
taip pat atrodė keista ir skaudu, kad 
jį sukritikavo savi - juk juos visus 
sieja bendras tikslas: padėti Lietuvai 
remiantis šūkiu „Veidu į Lietuvą“. 
Kai puola svetimi (pvz., frontinin
kai ir kiti), tai suprantama, bet kai 
„Akiračiai“... Juk jie turėtų palaiky
ti vienas kitą, o ne kritikuoti, viešai 
pulti spaudoje. Savo piktą laišką M. 
Drunga baigė pageidavimu, kad būtų 
sukviestas „Akiračių“ redakcinis ko
lektyvo posėdis, būtų apsvarstytas 
šis klausimas ir kitame „Akiračių“ 
numeryje būtų paskelbtas koks nors 
tinkamas, padėtį atitaisantis tekstas.

„Akiračių“ redakcija stengė
si nesikišti, paliko viską išsiaiškinti 
patiems H. Žemeliui ir M. Drungai. 
Pats H. Žemelis kaip visada išliko ra
mus: „taigi, čia yra iškilęs ginčas, nuo
monių skirtumas tarp M. Drungos ir 
manęs, todėl vėl kartoju, kų buvau pa
sakęs Tabor Farmoje - nepatenkintas, 
nesutinki su apžvalgos komentarais 
- parašyk „Akiračiams“ laiškų“12. Jis 
siūlė M. Drungai reaguoti papras
čiau ir šalčiau, juk tokie dalykai ir 
ypač kritika yra normalus dalykas 
spaudos pasaulyje. Savo atsakyme H. 
Žemelis įdeda ir savo - seno spaudos 
darbuotojo - pamokymą jaunajam 
M. Drungai: „kas būtų, jei dėl kiekvie
no šiek tiek kontroversinio straipsnio, 
„Akiračių“ red. būtų priversta šaukti 
posėdžius, skelbti pareiškimus ir t.t. 
Juk kiek kartų aš ir kiti buvome užpul
ti spaudoje. Ar dėl to jau reiktų pulti 
į panikų. Čia juk ir yra senas taip va-

12 H. Žemelio 1987 10 10 laiškas M. Drungai. VDU 
ISC, H. Žemelio fondas. F.10, ap.2, b.102,1. 2. 

dinamas „žurnalistinis žaidimas“. Jei 
nenori jame dalyvauti - pasitrauk“13. 
M. Drunga pasiliko ir toliau ilgus 
metus bendradarbiavo „Akiračiuo
se“ drauge su H. Žemeliu.

Tokių „Akiračių“ istorijų galima 
būtų papasakoti ir daugiau. Neiš
vengė akiratininkai įvairių nesutari
mų, nemažai būta ir karštų diskusijų 
redakcinės kolegijos posėdžiuose. 
Tiesa, visa tai galėtų papasakoti tik 
jie patys, nes „Akiračių“ redakcinė 
kolegija jokių protokolų nerašė ir 
diskusijų nedokumentavo. Tik, kaip 
jie patys pasakoja, niekada nebuvo 
ginčų dėl pačių „Akiračių“ linijos, 
konfliktų tarp pačių bendradarbių, 
tik diskusijos dėl smuklių dalykų, 
metodų, įvykių ir jų interpretavimo, 
ar kokių nors straipsnių14.

„Akiračiai“ buvo vienas kritiš
kiausių laikraščių lietuvių išeivijo
je - kritiškai ir kai kada netgi aštriai 
pasisakantis prie išeivijos visuome- 
ninio-politinio gyvenimo negero
ves. Laikantis atviro žodžio principų 
nuo „Akiračių“ bendradarbių kliū
davo ne tik svetimiems, bet neretai 
ir saviems. Rodos, tai šių žmonių 
neatstūmė nuo mėnraščio (net jei 
pirminė jų reakcija būdavo skaudi 
ir pikta) ir nesumažino jų noro ra
šyti ir bendradarbiauti mėnraštyje. 
Turbūt ir jiems buvo suprantama 
tai, ką H. Žemelis bandė paaiškinti 
M. Drungai ir kitiems „Akiračių“ 
redakcijos nariams: „Jei dėl kiekvie
no išpuolio (...) reiktų taip jaudintis, 
tai seniai reiktų uždaryti kromelį. 
Čia tinka senas prez. Trumano po
sakis, jei nepakenti karščio - neik į 
virtuvę“15.
13 Ten pat.
14 Pranutė Mockūnienė dažnai prisimena istori
ją, kai vieno vakarėlio metu rimtai susiginčijo ir 
ne juokais „susikibo“ Zenonas Rekašius ir Bronys 
Raila. Visi buvę aplink susirūpinę stebėjo ir ruošėsi 
eiti skirti ir taikyti abiejų susipykusių. Tik vienas 
Liūtas Mockūnas ramiai sėdėjo tarp dviejų ugnių 
ir klausėsi. Vėliau Liūtas į visų priekaištus, kodėl jis 
nesikišo į Z. Rekašiaus ir B. Railos konfliktą, labai 
ramiai paaiškino: „Kas pykosi? Zenonas su Broniu? 
Ne, jie nesipyko, čia tik jų tekstai susipyko“. Pasiro
do, jis buvo teisus - greit Z. Rekašius ir B. Raila jau 
ramiai diskutavo prie baro.
15 H. Žemelio 1987 10 10 laiškas M. Drungai. VDU 
ISC, H. Žemelio fondas. F.10, ap.2, b.102,1.3. ak
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Kam JAV emigrantams reikia
dvigubos pilietybės? Zenonas V. Rekašius

■ Po to, kai Konstitucinis teismas išaiškino, kad Lietuvos pilietybė negali būti masiškai dalinama kitų kraštų piliečiams, 
tarp JAV lietuvių kilo šioks toks triukšmelis. Tiesų sakant, didelio triukšmo tuo reikalu čia niekada ir nebuvo. Pirmosios, dar 
prieš Antrųjį pasaulinį karų čia gyvenusios emigrantų bangos palikuonims šis klausimas atrodo iš viso nelabai aiškus: jeigu 
jų tėvams užteko turimos JAVpilietybės, tai kodėl jie dabar turėtų siekti kažkokio nelabai pažįstamo krašto pilietybės? 

Panaši ir daugumos „trečiabangių”, į Amerikų atvažiavusių jau Lietuvai atgavus nepriklausomybę, laikysena.
Dauguma jų - tikrieji emigrantai, Mariaus Katiliškio žodžiais tariant, išėję negrįžti. Tai ir pasas grįžti į ten, iš kur 
atvykę, nereikalingas... O dalis jų čia atvykę tik laikinai ir nelegaliai bando užsidirbti pinigų ir grįžti namo.

Daugiausia apie dvigubų pilietybę kalbančių yra tarp „antrabangių“. Tai tie, kurie Antrojo pasaulinio karo metu pasitraukė 
iš Lietuvos nuo besiartinančios sovietinės kariuomenės. Šie politiniai pabėgėliai pradžioje savęs net nelaikė emigrantais 
ir ilgų laikų vadinosi tremtiniais, tuo bandydami pasiteisinti už pasitraukimų iš tėvynės, užuot priešinęsi okupantams.
Net ir emigravus į Amerikų, jų renginiuose daina „Leiskit į tėvynę“ nutilo tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę.

Pilietybė, pasas, 
emigracija
Pilietybė apibrėžia žmogaus santykį 
su savo valstybe. Emigrantams tenka 
apsispręsti: likti savo krašto piliečiu ar 
priimti pilietybę krašto, į kurį emigra
vai. Tie, kurie emigruoja nuolatiniam 
gyvenimui, paprastai pasirenka an
trąją galimybę, nes ji turi šiokių tokių 
praktiškų privalumų, o tiems, kurie 
atvyksta tik laikinai ir planuoja ateityje 
grįžti į tėvynę, kitos valstybės pilietybė 
(išskyrus atskirus atvejus) beveik ne
reikalinga. Todėl stebina faktas, kad 
antros bangos „tremtiniai“ taip lengvai 
suemigrantėjo.

Iki 2006 metų Konstitucinio teis
mo sprendimo, lietuvių tautybės politi
niai pabėgėliai galėjo atstatyti Lietuvos 
pilietybę, neatsisakydami jau turimos 
kito krašto pilietybės. Tačiau tik nedi
delė dalis JAV gyvenančių politinių pa
bėgėlių ir jų vaikų pasinaudojo šia gali
mybe. Tai kodėl tos dvigubos pilietybės 
taip labai prisireikė dabar?

Iš tikrųjų Lietuvos Konstitucinio 
teismo sprendimas prieš dvigubą pilie
tybę lietuvių kilmės JAV piliečių gyve
nime nieko iš esmės nepakeitė. Tiems, 
kuriems lietuviško paso neprisireikė 
per pirmus 16 atkurtos Lietuvos nepri
klausomybės metų, nelabai jo reikia ir 
dabar. Tai geriausiai parodo čionykš
tės bendruomenės veikėjų argumentai 
už dvigubos pilietybės reikalingumą. 
Jie emociniai ir apeliuoja į patriotiz
mą: mūsų, lietuvių, nedaug, todėl rei
kia stengtis, kad kuo daugiau jų išliktų 
visame pasaulyje. Dviguba pilietybė 
esą kažkaip sustabdys arba sulėtins 
nutautimo procesą, o vieną kitą emi
grantą ateityje gal net paskatins grįžti į 
tėvynę. Paaiškinimų, kaip stalčiuje gu
lintis dar vienas pasas ar panašios pasy
vios priemonės prisidės prie šių gražių 
tikslų įgyvendinimo, nėra. Jų turbūt ir 
nereikia, nes pati dvigubos pilietybės 
problema „antrabangių“ JAV lietuvių 
tarpe yra dirbtina, o trečiosios bangos 
didžiąją dalį sudaro nelegalūs emigran
tai, kuriems kol kas nepasiekiama (arba 
ir nesiekiama) JAV pilietybė.

Dvigubos pilietybės kaina
Išeivijos, ypač JAV lietuvių tarpe, dvi
gubos pilietybės klausimas svarstomas
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ne visai deramai, sakyčiau netgi ne vi
sai sąžiningai. Klausimas pristatomas 
taip, tarsi vienintelė kliūtis, neleidžianti 
emigrantams iš Lietuvos likti ir Lietu
vos piliečiais yra Seimo nenoras priimti 
reikiamus įstatymus arba Konstitucijos 
pataisas. Visiškai nesvarstomas klausi
mas, kokių neigiamų pasekmių pačiai 
Lietuvai gali turėti dvigubos pilietybės 
įteisinimas. Juk dauguma pasaulio vals
tybių vis dėlto ribojasi viena pilietybe, 
o tai reiškia, kad dviguba pilietybė turi 
ne tik privalumų, bet ir neigiamų pada
rinių. Be to čia kalbama apie dvigubą 
pilietybę kaip priemonę, padėsiančią 
emigrantams išlaikyti lietuvybę. Už šio 
abejotinos vertės teiginio slypi atvirai 
neišsakyta prielaida, kad dvigubos pi
lietybės privilegija kažkaip bus tailcoma 
tik lietuvių tautybės emigrantams, kas 
būtų nesuderinama su Konstitucija, 
užtikrinančia lygias teises visų tautybių 
piliečiams. Tokie nacionalistiniai apri
bojimai taip pat būtų nesuderinami ir 
su Lietuvos įsipareigojimais Europos 
Sąjungai. Kaip dvigubos pilietybės įtei
sinimas paveiktų kitų tautų imigracija 
į Lietuvą? Tai vis klausimai, kuriuos 
reikėtų išsamiai pasvarstyti, prieš sku
biai neriant į dar neištirtus dvigubos 
pilietybės vandenis. Tačiau tai padary
ti, manau, yra specialistų Lietuvoje. Aš 
apsiribosiu pora emigrantiškų dvigubos 
pilietybės motyvų iš JAV, kurie Lietuvos 
atrodo dar nepasiekė.

Nauda kartais abejotina
Priežastis, kodėl Lietuvos pilietybės at
statymas, JAV lietuvių tarpe buvęs jau 
nebeaktualus, staiga suaktualėjo, turi 
šiek tiek komišką atspalvį. Kelis me
tus vienbalsiai priimamais nutarimais 
kažkokius Lietuvos reikalus tvarkiusi 
Seimo ir JAV lietuvių bendruomenės 
komisija pavargo. Tiksliau kalbant, il
gos kelionės, nuobodūs pranešimai 
ir praktinės reikšmės neturintys bal
savimai tebuvo tik malonūs išeivijos 
atstovų egotrip (atsiprašau, kad šio an- 
glicizmo nemoku tinkamai išversti - 
z.v.r.), bendruomenėje atgarsio taip ir 
nesusilaukę. Priešingai, bendruomenės 
atstovai toje komisijoje sugebėjo paro
dyti geroką nesusuvokimą Lietuvos pa
dėties (pvz. priekaištas valdžiai, kodėl ji 
Lietuvoje neplatina išeivijos spaudos). 
Taip pat mūsų bendruomenininkai, 

egzaminuodami valdžios atstovus net 
nepastebėjo, kad tuo pačiu metu Sei
mas ir valdžia taip paleido iš rankų al
koholio tvarkymo reikalus, kad ir me
dikai, ir Bažnyčia, ir dalis spaudos ėmė 
kelti balsą apie alkoholizmo ir alkoho
lio įstatymų betvarkės keliamą pavojų 
tautos išlikimui.

• Darbas Lietuvos Seimo ir JAV Lie
tuvių bendruomenės komisijoje garbės 
jos nariams neatnešė. JAV Lietuvių ben
druomenė iš šios komisijos pasitraukė, 
vietą užleisdama Pasaulio lietuvių ben
druomenei (PLB). Tačiau ne visi PLB 
atstovai iki 2006 metų spėjo susitvarkyti 
Lietuvos pilietybės reikalus, todėl da
bar, nebūdami Lietuvos piliečiai, negali 
bendrai su Lietuvos seimūnais spręsti 
Lietuvos reikalų. Štai kodėl dvigubos 
pilietybės dabar prisireikė kai kuriems 
JAV gyvenantiems lietuvių veikėjams, 
kuriems anksčiau Lietuvos pilietybė ne
buvo reikalinga.

Dar vienas „antrabangių“ JAV 
lietuvių tarpe dažnokai girdimas aiš
kinimas teigia, kad dviguba pilietybė 
būtų lyg savotiškas meilės Lietuvai įro
dymas, o kai kuriuos išeivius gal ir pa
skatintų ateityje grįžti į Lietuvą. Tačiau 
toks aiškinimas ne visada tinka trečios 
bangos emigrantams, ypač tiems, ku
rie dėl vienokių ar kitokių priežasčių 
apie Lietuvą atsiliepia ne labai gerai. 
Labai įspūdingas tokio nelogiško ar
gumentavimo už dvigubą pilietybę pa
vyzdys yra Donato Janutos straipsnių 
Drauge (2008 m. sausio-vasario mėn.) 
„Dvigubų pilietybių ir žalių kortų me
džioklės“ tęsinys. Jo autorius aprašo iš 
nepriklausomos Lietuvos atvykusios ir 
nelegaliai JAV apsigyvenusios Jurgio ir 
Rūtos šeimos bėdas. Juos 2002 metais 
netikėtai užklupo policija, o imigra
cijos pareigūnai iškėlė deportacijos 
bylą. Norėdami išvengti deportacijos, 
teisme jie prašė politinio prieglobsčio. 
Lietuvoje jie esą buvę persekiojami, 
buvo pažeidžiamos jų teisės, nes Lietu
va nors ir nepriklausoma, bet dar tebe- 
valdoma tų pačių komunistų, kurie ją 
valdė sovietų okupacijos metu. Tokius 
teiginius parėmė laikraščių iškarpomis 
ir faktų, kad tuomet Lietuvos preziden
tu buvo A. Brazauskas, „visą gyvenimą 
kopęs komunistų partijos karjeros laip
tais“. Remdamasis šitokiu nepriklauso
mos Lietuvos pristatymu JAV teismas 

2003 m. rudenį suteikė Jurgiui ir Rūtai 
politinį prieglobstį.

Nesmerkiu žmonių, kuriems geras 
gyvenimas yra taip svarbus, kad grąži
nimą į tėvynę jie suvokia kaip bausmę 
ir stengiasi jos išvengti bet kokiomis, 
nebūtinai visada labai garbingomis 
priemonėmis. Tačiau argumentai, kurie 
šiuo atveju užtikrino JAV politinį prie
globstį nepriklausomos Lietuvos „per
sekiojamiesiems“ ir „skriaudžiamie
siems”, manęs nedžiugina. Priešingai, 
jeigu mes išeivijoje pradėsime džiaugtis 
šitokiais bėgančiųjų iš Lietuvos laimėji
mais, tai tie, kurie lieka ten toliau kęsti 
„buvusių komunistų valdininkų perse
kiojimą ir skriaudimą”, tai supras kaip 
priekaištą už pralaimėjimą ir pasilikimą 
tokioje Lietuvoje.

Man tačiau keisčiausiai atrodo į lo
gikos rėmus neįtelpanti Donato Janutos 
išvada, kad nelegaliems emigrantams iš 
Lietuvos JAV teismo suteiktas politinis 
prieglobstis padės (ar bent turėtų padė
ti) Lietuvoje įteisinti dvigubą pilietybę. 
Jis rašo, kad dabar, gavę „žalią kortą“ 
Jurgis ir Rūta ateityje ją iškeis į JAV pi
lietybę, o ją gavę pradės rūpintis dvigu
bos pilietybės klausimais. Nes „Lietuvos 
pilietybė yra svarbus patvirtinimas išei
vijos lietuviams, kad mes, nors ir būtu
me toli nuo tėvynės, irgi gerbiame ir 
priklausome po ta pačia trispalve“.

Žaislas suaugusiems, 
problema vaikams
Šie vien jausmais grindžiami argu
mentai rodo, kad „išėjusiems negrįžti“ 
emigrantams Lietuvos pilietybė nėra 
labai svarbi. Tai daugiau žaislas, kurio 
tikslas - nuraminti sąžinę, priekaištau
jančią dėl paliktos tėvynės arba politi
nių ambicijų patenkinimas. Todėl Lie
tuvos įstatymų leidėjai neturėtų gaišti 
daug laiko ir sukti galvos dėl dvigubos 
pilietybės vienokio ar kitokio įteisini
mo, tuo labiau kad tokie pasiūlymai 
slepia ir tautinę diskriminaciją: kaip 
padaryti, kad dvigubą pilietybę gautų 
tik lietuviai, bet ne kitataučiai Lietuvos 
piliečiai. Nejaugi norime vėl atsidurti 
ir už Europos Sąjungos, ir už NATO 
ribų?!

Yra betgi vienas klausimas, kurį 
reikėtų įstatymu sutvarkyti. Tai užsie
nyje gimusių Lietuvos piliečių vaikų 
pilietybė. Gerai, jeigu užsienio valstybė 
vaikui automatiškai nesuteikia savo ša
lies pilietybės. O jeigu vaikas laikomas 
piliečiu pagal gimimo vietą, nežiūrint jo 
tėvų pilietybės? Tėvų pastangos tokiam 
vaikui gauti Lietuvos dokumentus atsi
muša į kitos valstybės čia mums pasta
tyta dvigubos pilietybės barjerą. Manau, 
kad šiuo atveju reikėtų įstatymo, kuris 
užsienyje gimusių Lietuvos piliečių vai
kams pripažintų Lietuvos pilietybę, ne
paisant, kaip šį klausimą sprendžia kito 
krašto įstatymai. O suaugęs pilietis pats 
apsispręstų, kurią pilietybę jis pasiren
ka. Manau, kad toks dvigubos pilietybės 
laikinumas neprieštarautų Konstituci
jai, nes tik suaugę piliečiai gali naudo
tis balsavimo ir kai kuriomis kitomis 
pilietinėmis teisėmis. Tik suaugę tokie 
dvigubi piliečiai turėtų pasirinkti vieną 
iš dviejų pilietybių.
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RECENZIJA

Smalsumas pražudė kalakutą (į 
sriubą pateko, vargšelis). Tokia da
lia ištiko ir mane (į sriubą nepate
kau, bet pražuvau), kai į rankas pa
ėmiau Tomo Arūno Rudoko knygą 
„Pornomūza“1, mat man toks ties
mukiškas autoriaus „taškymasis“ 
vyriška sėkla ir kitais kūno sekretais 
nėra labai malonus. Knygyne spon
taniškai griebiau pirmą pasitaikiusią 
knygą, kurios anotacija, beje, ir pa
vadinimas labiausiai intrigavo. Vir
šelis pusėtinas - tamsoka autoriaus 
nuotrauka, kur jo bruožų įmatyti 
neįmanoma, ir ant jo peties klūpan
ti pieštinė pusnuogė mergina: lyg ir 
galima dekoduoti visą romaną - ra
šytojas ir jo nuoga mūza, įkvepianti 
nuogai raiškai (tiek fiziologine, tiek 
lingvistine prasme). Knyga nebu
vo nei populiariausių dešimtuke, 
nei šiaip kokioj „garbingoj“ vietoj, 
o kukliai gulėjo lietuvių literatūros 
skyriuje. Kai pradėjau skaityti, suvo
kiau, kad pasirinkti vertėjo atsakin
giau, nepasikliauti pirmu įspūdžiu - 
irgi gerbtinas žmogaus bruožas. Ko 
gero, leidykla „Kitos knygos“, ku
ruojanti undergroūnd'inių knygų 
segmentą ir tai viešai pareiškianti 
savo tinklalapyje http://kitoskny- 
gos.lt, kur akcentuojama „literatūra 
/ kontrkultūra / kontrpolitika / ra
dikaliai kitos knygos“2, sąmoningai 
apsiėmė išleisti Rudoko romaną. 
Tiesa, nors ir nedideliu tiražu - 
1800 egzempliorių.

Knygos anotacijoje Darius Po- 
cevičius teigia: „T. A. Rudokas - lie
tuviško literatūrinio undergroundo 
tėvas, fantazuotojas, chuliganas, gir
tuoklis, mergišius, meilės dainius ir 
buvęs zekas, trijų vaikų tėvas ir buvęs 
trijų žmonų vyras, persona non grata 
visuose Vilniaus baruose“. Pamaniau, 
jei tokia spalvinga autoriaus asmeny
bė, tai kūrinys turėtų trykšti visomis 
vaivorykštės spalvomis (tryško, aiš
ku, tik ne spalvomis, o tekstas pasi
rodė gana pilkas). Knyga parašyta 
2004 - 2005 metais, tačiau išleista tik 
2007-aisiais, nes leidyklos, išskyrus 
„Kitas knygas“, atsisakė ją leisti (ga
lima numanyti, kodėl) - tai buvo dar

1 Rudokas T. A. PORNOMŪZA. - Kaunas: Kitos 
knygos, 2007.143 p.
2 www.kitosknygos.lt žiūrėta 2007.10.05

Sūnaus palaidūno paburnojimas Eugenija Valienė

vienas akstinas skaityti šią knygą. Juk 
pasitaiko atvejų, kai gera knyga kelio į 
skaitytojus ieško kelerius metus ir ne 
iš karto sulaukia pripažinimo. Tačiau 
pradėjus skaityti romaną, nuomonė 
pasikeitė, todėl nagrinėdama kūrinį, 
vengsiu nukrypimų į autoriaus bio
grafiją (nors „Pornomūza“ - beveik 
autobiografinė T. A. Rudoko kny
ga“) ir laikysiuosi naujosios kritikos 
metodo.

Pirmajame „Pornomūzos“ pus
lapyje nurodoma, jog tai - kišeninis 
romanas. Įdomu. Knygos formatas 
nė iš tolo neprimena to, kuris skir
tas kišenėje nešiotis. Esu rankose 
laikiusi „Merfio dėsnius kišenėje“ 
- tai pusės sprindžio knygutė. O 
Rudoko romanas! Tokia knyga tik 
kišenes plėšytų - nepraktiška. Be to, 
kam skaitytojui turėti kišenėje kny
gą, kaip pats Rudokas teigia, apie 
nieką (bet vargu ar apie nieką, jei 
tam - t.y., autoriaus žodžiais tariant, 
dulkinimuisi - skiriama romane 
nemažai vietos)? Merfio dėsniai 
bent jau šiokią tokią išmintį reiškia. 
„Pornomūzoje“ išminties nė su ži
buriu nerasi, tačiau keiksmažodžių, 
brutualaus sekso scenų, spermos, 
prakaito, seilių ir alkoholio - nors 
vežimu vežk. Na, šiuo atveju išryš
kėja adresatas, kuriam skirtas šis 
romanas - tai literatūriškai išpru
sęs, liberalus ir šiek tiek atliekamų 
pinigėlių kišenėje turintis lietuvis. 
Mažos apimties knyga kainuoja ne
pigiai - apie 19 litų. Tokio „menta
liteto“ žmogeliai, kaip pagrindinis 
romano veikėjas, nuo pat ankstaus 
ryto „revizuoja“ šiukšlių konteine
rius ir trypčioja prie pigiausios al
koholio platinimo vietos, o ne prie 
knygyno būriuojasi. Juolab kad ši 
knyga ne iš tų, kurią norėtųsi skai
tyti dar kartą. Antrąkart skaityda
mas, nebepajusi savotiškos nuosta
bos jausmo, kurį autorius specialiai 
provokuoja. Ši knyga efektinga tik 
vienkartiniam paskaitymui (auto
riaus pasirinktas kišeninio romano 
žanras tarsi šauna pro šalį, nes kiše
ninis skaitymėlis yra skirtas daug
kartiniam švietimuisi).

Tekste jaučiamas sąmoningas 
katalikiškos visuomenės puoselėj amų 
moralinių vertybių (skaistumo, mei
lės artimui) paneigimas. Pagrindinis 
romano personažas Jurgis Mitkis ne
silaiko kone viso dekalogo: „Jurgiui 
pasidarė DZIN. Dzin lietuvių menta
litetas, Katalikų Bažnyčia ir kalėjimo 
metai“ (p. 21). Jis perfrazuoja frazę 
cogito ergo sum? - „pisu, vadinasi, 
esu!“ (p. 135). Akivaizdu, jog mąs
tymo virtuoziškumo tikėtis neverta: 
kai visa ko ašis tampa žmogaus kūno 
dalis žemiau juosmens, tomis pat ka-

3Lot. Mąstau, vadinasi, esu. 

tegorijomis vertinami žmonės, net ir 
pats gyvenimas. Vulgari raiška įpras
minta neįmantria stilistika, todėl ap
sunkti galima nuo nuolat kartojamų 
lytinių organų pavadinimų, o ne nuo 
minčių periversijų.

Susidaro įspūdis, jog Jurgio Mit- 
kio esminius pasaulėžiūros kontūrus 
štrichuoja kalėjimo patirtis. Sėdėda
mas kalėjime, jis vis mąsto apie lais
vę, o kai į ją patenka - laisvė pasirodo 
esanti ne tokia, kokią jis įsivaizdavo: 
„Jis pats pasikeitė, o pasaulis - ne“ 
(p. 11). Mitkis jaučiasi „nuodėmin
gas, bet laimingas“. Iš kalėjimo Jurgis 
grįžta į namus pas tėvą (kaip biblinis 
sūnūs palaidūnas, tačiau tik grįžimo 
motyvas sieja Jurgį ir Biblijos perso
nažą, mat Jurgis atgailauti nelinkęs), 
su juo susibara ir iškeliauja pas savo 
draugužę vardu Mūza (ją būtų galima 
traktuoti ir kaip įkvėpėją, dėl kurios 
Jurgis Mitkis pakreipia savo gyveni
mą teigiama linkme). Tėvui mirus, 
Jurgis gailisi, kad nuoširdžiai su juo 
nepasikalbėjo, net ašarą išspaudžia. 
Pasirodo, Jurgiui sentimentalumas 
nėra svetimas, nėra jis toks gyvulys, 
koks jis pats manosi esąs: „gyvūnas, 
vardu Jurgis Mitkis“ (p. 59).

Šis, rodos, nestoras ir stambiu 
šriftu spausdintas, kaip pats autorius 
teigia, kišeninis romanas „nesilei
do“ vienu ypu skaitomas dėl to, kad 
vaizduotė per daug „įsibėgėdavo“ ir 
suveikdavo jutimai (ypač skonio). 
Todėl patariu, šiukštu nevalgykit 
skaitydami. Tekstas „glitus“, nuo jo 
tarsi laša žmogaus sekretų: vyriškos 
sėklos, prakaito ir seilių. Skaityto
jas prie pornografinių sekso scenų 
pratinamas pamažėle: pradžioje - 
trumputis „pasidulkinimas“, o pas
kui - pornografinės (žodis erotinės 
yra pernelyg subtilus šiame konteks
te, nes neatskleidžia tikrosios „pasi
linksminimo“ seksodrome dvasios) 
orgijos perpasakojamos žodžių „į 
vatą nevyniojant“:

Irka nesusilaikė ir taip pat pasi
davė orgazmui, purtoma traukulių, 
aimanavo ant grindų, susikišusi ran
ką į tarpkojį. Tuo metu Jurgis par
klupdė Mūzą, užėjęs iš už nugaros 
praplėtė jos sėdmenis ir pyzdą ranko
mis, sugrūdo bybį taip giliai, kad šis, 
rodės, pasiekė gomurį, ir ėmė galingai 
dulkinti, lyg norėdamas, kad bybis iš
lįstų pro burną, (p. 53)

Hedonistiniai teksto akcentai 
nesuintriguoja, nes blaivia sąmone 
suvokiama, jog jie neadekvatūs ti
krovei; jie pateikti per daug tiesmu
kai, kad sudomintų ir įtrauktų skai
tytoją. Regis, kiek paslėpta erotika, 
lytinių organų eufemizavimas būtų 
sukėlę geresnį efektą. Tačiau, matyt, 
autoriaus ne to siekta. Nuolatinis 
vyrišką ar moterišką lytinį organą 

apibūdinančių vulgarių žodžių var
tojimas iš pradžių šokiruoja, paskui 
piktina, vėliau erzina, o galiausiai 
sukelia persisotinimo jausmą ir są
monė juos tarsi eliminuoja iš teksto. 
Stengiamasi vengti jausmų, tačiau 
stačia galva neriama į pojūčius: į 
alkoholio išprovokuotą apsvaigimą, 
į orgazmo sukeltą ekstazę, angliš
kas love* keičiamas į lietuvišką lova 
(viskas profanizuojama, matuojama 
sanguliavimo ir jo suteikto malonu
mo matais). Galima teigti, jog auto
riaus intencija - sąmoningai papik
tinti puritonišką lietuvių visuomenės 
dalį, gal net priversti ją pripažinti, 
kad dalis tiesos romane esama, taip 
pat jam svarbu deklaruoti maišto 
idėją, atkreipti dėmesį į save:

Šios nakties tema - pornografija, 
mergaitės ir berniukai! Pornografija 
sau, tau ir visiems! Knygos, filmai, 
bajeriai ir visas mūsų por-no-gra-fi- 
nis gyvenimas Marijos žemėje! Nes 
danguje pornografijos nėra! (p. 59)

Jurgis Mitkis pažeria ironiškos 
socialinės kritikos visuomenės at
žvilgiu: pabrėžia maskaradiškumą, 
kaukių kaitaliojimą: „Tai buvo klou
no kaukė - jau ne kalinio. Kaukė, 
kuri labai tiko prie šios veidmainin
gos, iškrypusios, besimaivančios ka
talikų visuomenės, viską leidžiančios 
už durų ir nieko - viešai“ (p. 60). 
Tekstas tarsi simptomas sergančios 
dvilypumu visuomenės, kuri gyvena 
saviapgaulėje, jog yra sveika. Peikia
ma ne religija, bet ja besivadovau
janti visuomenė.

Apibendrinus galima teigti, jog 
pornografija yra viso romano raiš
kos maniera. Pornografija suvokia
ma kaip (a)moralių dalykų dekla
ravimas, savo prigimties, instinktų 
nevaržymas - tai tarsi nemelavimas 
nei sau, nei Dievui (kuris kartas nuo 
karto pagrindinio veikėjo yra prisi
menamas). Paprasta stilistika neape- 
liuoj a į klasikinės literatūros kanonus 
ar (post)modernistinius ieškojimus. 
„Pornomūza“ primena pikto vaiko 
burnojimą prieš tėvą, arba žmogaus, 
kuriam šiame gyvenime nesiseka 
(dėl sėkmės jis net nesistengia), des
peratiškus išsišokimus.

Tad T. A. Rudoko romaną „Por
nomūza“ vertėtų griebti tiems, kurie 
mažai žino falo pavadinimų (p. 95), 
ieško seksualinio prusinimosi šal
tinių, nori „praplėsti“ savo žodyną 
keiksmažodžiais ar nešvankiomis 
dainelėmis - maža kur jų gali pri
reikti. Mėgstantiems išpuoselėtą ir 
intelektualią literatūrą teks nusivilti, 
tačiau adrenalino dozė skaitant - ga
rantuota. Linkėjimas susidomėju
siems - sėkmės patiriant skaitymo 
malonumą!
'Angį. Meilė ak

ira
čia

i
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Feljetoniškas požiūris į laikinąją sostinę
Asta Petraitytė

UValstybės sostinė, net jei ji ir laikinoji, yra 
toks organizmas ar darinys, kuriame beveik viskas 
hiperbolizuota. 1918-1940 metų Kaunas nebuvo 
išimtis. Turėdamas didmiesčio ir sostinės statusus, 
miestas tapo ypatingu traukos centru. Jis diktavo 
madas ir stilius, o šie formavo plačiųjų visuomenę, 
jos kasdienę aplinkų bei laikysenų, kas neretai pa
virsdavo gyvenimo grimasomis. Skaitant amžininkų 
(V. Gustainio, P. Klimo, T. Naujalio, P. Orintaitės, 
S. Raštikio) atsiminimus ar to meto spaudų ir ypač 
bulvarinę (pavyzdžiui, „10 centų“, „Laikas“, „Lapas“, 
„Sekmadienis“) išryškėja keli karikatūriniai anuome
tinės kaunietiškos gyvensenos eskizai. Jų rėmų ribos: 
geografiškai - Laisvės alėja ir visas miesto centras, 
socialiai - valdininkai, jų antros pusės ir prostitutės, 
kultūriškai - restoranų ir barų publika. Tai tekstas - 
šaržas, kuriame sumaningai paliekami to meto 
kaunietiškus žodynas, šnekta, sakinių konstrukcijos.

ki
ra

čia
i

Laisvės alėja Kaune

Teko patirti, kad mūsų Kauną, mūsų laikinąją 
sostinę, apėmė prabangos bacilos. Ne tik iš savų, 
atvykstančių iš provincijos, iš kaimo žmonių, bet 
ir iš svetimųjų, atvykusių iš Europos didmiesčių, 
dažnai galime išgirsti, kad Kaunas skęsta praban
goje. Ypač ji metasi į akis išėjus į Laisvės alėją. Jau 
kokiais 1938 metais čia tėra tik apie dešimt vie
no aukšto namų1, kurie atrodo, kaip nykštukai 
šalia moderniškojo „Pieno centro“ dangoraižio. 
Kad ir paprastą dieną čia sutikus kokio vidutinio 
tarnautojo žmoną, galima pamanyti, kad tai kaž
kokia markizė, taip ant jos šlama šilkai ir aplink 
kaklą raitosi lapė. Bet ką čia ir bekalbėti, jei ir 
mūsų kauniškės padoresnės tarnaitės neatsilie
ka nuo kokios nors Berlyno ponios2. Šventadie
niais alėja - kaip nuotakų turgavietė, kur panelės 
su atitinkamais rūbais, pirštinaitėm, ridikiuliais, 
skrybėlaitėm, frizuotam garbanom ir prisipudra- 
vusios. Jos po dvi tris lėtai slankioja besidairyda- 
mos į šalis ir stebi kokį įspūdį padaro ponams ir 
ponaičiams3. Geriausia jaunikio partija yra koks 
diplomatas arba ministeris, kaip aukščiausios ka
tegorijos valdininkas, o ne kontoros raštininkas su

1 „Laisvės alėjoj...“ H „Laikas“. 1938 m. balandžio 26 d., nr. 13, p. 4.
2 „Prabangos bacilos...“ H „Laikas“. 1938 m. balandžio 10 d., nr. 2, 
p. 3.
3 „Nuotakų turgavietės Kaune...“ // „Lapas“. 1933 m. balandžio 9 d., 
nr. 15, p. 2.

storu, kaip jis pats, labai aptrintu portfeliu. Šven
tą dieną nebematyti suplyšusių ir purvinų batų, 
klumpių, juodų maniškų. Jas pakeičia lakierkos ir 
120-300 litų vertės kostiumai4, cilinderiai, skry
bėlės, lazdelės ir vasaros sezono baltos kelnės, dėl 
kurių vienas toks šoko nuo tilto, kai jam mama 
nupirko... rudos spalvos!5. Visa alėja tiesiog nu
šviesta vitrinų ir pastatų spindesio, iš kurių išsi
skiria prašmatniausia „Paramos“ virtiną6 ir per 
šventes iliuminuoti naujieji pašto rūmai.

Ką ten išsakysi! Juk visa Europos ir Ameri
kos geografija telpa Kauno centre, ypač kai skaitai 
viešbučių pavadinimus: „London“, „Roma“ (Lais
vės alėjoje), „Lietuvos viešbutis“ (S. Daukanto g.), 
„Venecija“, „Bristol“ (Vasario 16-osios g.), „Europa“ 
(Gedimino g.), „Locarno“, „Kanada“, „Amerika“, 
„New-York“ (Vytauto pros.). Kai kurie jų keičia 
pavadinimus, savininkus, bet ne savo biznius ir pa

stovius gyventojus, tai yra trečiarūšius tarakonus. O 
viešbučių svečių knygose daugiausiai figūruoja čio
nykštės publikos vardai ir pavardės (daugiau vien
gungių, bet yra ir vedusių...7). O kur dar restoranai, 
barai, cukrainės ir traktieriai su savo nevietiniais 
pavadinimais („Metropolis“, „Versalis“, „Bar-Pale- 
Ale“, „Automatas“, „Kazino“, „Madrid“, „Bachus“, 
„Central“, „Lev“, „Locarno“), kurie priklausė visiems 
„blumbergams“, „fridmanams“, „golbergams“, „levi 
Chaimams“, „rezgikams“, „rozmarinams“ ar „konra- 
dams“, „maksams“ ir jų brokams8. Prašmatniausia 
vieta yra „Metropolis“, kur kvepia „Mokos“ kava, 
krupnikas ir dirbtinai užtemdyta9. Tas restoranas

4 Ten pat.
5 „Dėl netinkamų...“ H „Įdomus mūsų momentas“. 1937 m. rugpjū
čio 8 d., nr. 25, p. 4.
6 „Parama vartotojų kooperatyvas, veikęs Kaune nuo 1919. /.../ Be 
organizacinių ir organizacinių laimėjimų, P. Lietuvos, o labiausiai 
Kauno prekyboje pralaužė pirmuosius kultūringos prekybos ledus. 
Ji pirmoji savo parduotuvėse iškirto didelius langus, juos dekoravo, 
juose išstatydavo kainas, pagal kurias turėjo derintis ir daugumas 
prekybininkų“. H Lietuvių enciklopedija. Bostonas, 1960. T. XXI, p. 
530-531. „Paramos“ kooperatyvo vitrina buvo lyg prabangos žen
klas, kuris dažniausiai minimas ir to meto spaudos tekstuose, ir am
žininkų atsiminimuose.
7 „Kauno landynės“ H „Lapas“. 1932 m. gruodžio 11 d., nr. 5, p. 2, 
7.
8 „Visas Kaunas. Lietuvos Respublikos 1932-1933 metų Kauno 
miesto valdžios ir savivaldybės įstaigų, visuomenės veikėjų, pramo
nės ir prekybos įmonių adresų knyga“. Kaunas, 1933. P. 176-204.
5 Orintaitė P. „Ką laumės lėmė: atsiminimai; Liepalotų medynuose: 
apybraiža“. Vilnius: Vaga. 1993. P. 130-170.

mena įvairius mūsų valstybės įvykius ir asmenis, čia 
žiba auksas ir briliantai (95 procentai dirbtinių) bei 
šlama šilkas vėliausių Paryžiaus madų modeliuose. 
Damos dūsauja įsispraudusios į siauras sukneles su 
didelėm iškirptėm, o ponai rūko papirosus ar ciga
rus. Šaudo bonkos šampano ir skraido šimtinės iš 
storų kišenių į bufeto kasą. Publika vaišinasi iš šim
taprocentinio pelno, iš gerai pavykusios statybos, iš 
nenukarpytų priedų ir, galbūt, iš būsimos medžia
gos... tardytojams10. Kas meta šimtinę nesiraukyda- 
mas, tas kilnus džentelmenas ir jam galima lenktis 
ligi žemės, o kai jis atsisės į kalėjimą, o jo baldus par
duos iš varžytinių, tai be baimės bus galima spjauti 
jam į veidą11. „Metropolis“ - tai įvykis, bet jei nueini, 
sakysim, į „Božegraika“, taip vadinamą Kauno sve
tainę arba „Centralką“, ar kur nors kitur, tai iškil
mingai užsisakai silkutę, grafinėlį...12 Svarbiausia - 
pigu. Pas „Medžiotojus“ dar pigiau: grafinėlis degti
nės kainuoja tik litas aštuoniasdešimt centų, o alaus 
bonka septyniasdešimt penkis centus13. Tai vis dėl to 
noro pasišvaistyti du jauni Užsienio reikalų ministe
rijos darbuotojai, per naktį baliavoję „Versalyje“, pa
liko ten sąskaitėlę tūkstančiui dviems šimtams litų 
ir ramiai sau miegojo su ministerijos seifų raktais, 
ir abu neteko tarnybos14. Žodžiu, restoranai ir barai 
- slidus reikalas, kur lošimo automatai, artistės, deg
tinė ir kitos moterys, kur visi praleisti vakarai. Pa
vyzdžiui, Laisvės alėjos restorane „Automatas“ nuo 
devynių valandų vakaro prasideda programa. Visi 
stabukai apsėsti, čia publika inteligentiška ir lietuviš
ka. Klausosi džiazbando. Bet kai kaunietė, kabaretų 
artistė pradeda pašėlusiai trepsėti „kazoką“ ar „če- 
čiotką“, o jos draugė uždainuoja rusiškus romansus 
tokiu darkytu vertimu, tai publika pradeda tyčiotis, 
kad jos pačios susigėsta15. Paskui išeina rygietės ar
tistės, centralinės Afrikos negrų „kostiumuose“, tai 
yra truputį daugiau už figos lapelį. Ponios nuduo
da esančios šokiruotos ir tik vogčiomis žvilgsi į 
grakščias šokėjų kūno formas. Vyrai godžiai smei
gia aistringus žvilgsnius į apnuogintus kūnus ir ryja 
kiekvieną erzinantį šokėjų judesį16. Panašūs vaizdai 
ir bare „Pale-Ale“, kur rūbininkai, tai yra pasipūtę 
šveicoriai įtariamai apžvelgia bei įvertina atėjusiųjų 
rūbus ir ypač alkūnes. Suprask - ar jos nekiauros bei 
kokia galimybė arbatpinigių. Tuomet įeini į salę, kur 
frakuoti muzikantai žiovaudami griežia ir išdidžiai 
žiūri į tuos stabukus ant kurių stovi tik alaus bokalas. 
Lankytojai čia daugumoje semitiškos išvaizdos, bet 
ne tie su silkėtais pilvais iš Žuvų turgaus senamies
ty... Kalba jie žydų, rusų kalbomis. Kur daugiau be- 
tuviška išvaizda - tai jau girdėti lenkiškas akcentas. 
Aplink gelumbė, kotikai, karakuliai, šilkas ir cigarai. 
Publika tikrai miesčioniška, riebi, atsiganiusi, tai yra 
pinigingi biznieriai ir jų be skonio ultramoderniškos 
damos. Tos ponios, jaučiančios vyrų kišenėse dolerių 
šlamėjimą, nuduoda abejingumą, persisotinimą, kol 
jų biurgeriai apatiškai krapštinėja dantis, pjaustinėja 
nagus ir galvoja apie balansą, žiūrėdami į šokančias 
artistes17. Bet ir aukščiausios rūšies, ir eiliniuose res
toranuose ar restoranėhuose didžiausias sujudimas 
-------------------------- Nukelta į 16 p.
10 „Kaunas juokiasi, Kaunas verkia“ // „Lapas“. 1933 m. sausio 8 d., 
nr. 2, p. 2.
11 Ten pat.
12 „Po darbo valandų. Valdininkų pramogų škicai“ H „Sekmadienis“. 
1936 m. rugsėjo 13 d., nr. 37 (447), p. 2.
13 „Medžiotojų“ restoranas“ U „10 centų“. 1936 m. rugpjūčio 2 d., nr. 
1018, p. 4.
14 Dargis A. „Paskutinis Lietuvos rugpjūtis“ H „Nemunas“.1989, nr. 
8, p 15-20.
15 „Kauno landynės“ H „Lapas“. 1932 m. gruodžio 11 d., nr. 5, p. 2, 
7.
16 Ten pat.
17 Ten pat.
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Svajonės apie miestą
■ Neseniai, eidama Laisvės alėja namo ir dairydamasi į vis tuštėjančias parduotuvių vitrinas bei kavinių 
langus, prisiminiau kažkada skaitytų straipsnį. Tai buvo dar tarpukariu leisto dienraščio „Diena“ 
korespondento Edmundo Danto mintys. Šis vyriškis kaip ir aš dabar kažkada vaikščiojo pagrindine ne 
tik miesto, bet ir visos šalies gatve. Laisvės alėja jam kėlė pasididžiavimų, o miestas džiugino savo sparčia 
plėtra. Mano mintys buvo kiek kitokios. Mųsčiau, o ko gi nebepamatysiu rytoj? Kai tokiais tempais iš 
miesto širdies dingsta parduotuvės bei kavinės, tampa nebeaišku, kas Laisvės alėjos laukia ateityje. Tuo 
tarpu „Dienos“ korespondentas drųsiai kūrė planus apie tai, kaip gi miestas turėtų atrodyti po 50 metų. 
Iš šios dienos žvelgiant, kai kurios jo mintys atrodo gana drųsiai net ir dabartiniam kauniečiui. Tačiau 
siūlau paskaityti patiems.

Giedrė Milerytė

Kaunas po 50 metų
Architektų ir statytojų projektai. Ateities Kauno gyvenimo vaizdai
Laikraščiai paskelbė, kad Talino burmistras, susi
žavėjęs nepaprastu, stačiai pasakišku Kauno augi
mu, Kauno burmistrui parašė laišką, kuriame pra
šo patarti, kuriuo būdų jis galėtų priversti Talino 
gyventojus, kad jie naujausius, moderniškus pas
tatus statytų ne priemiesčiuose, kaip dabar daro, o 
miesto centre.

Kauno burmistras į šį pilną pagyrimo laišką dar 
nespėjo atsakyti. Bet tatai ir nesvarbu. Įdomu tiktai, 
kad seno ir pusėtinai kultūringo Talino burmistras 
susižavėjo pasakišku Kauno augimu.

Šitaip augdamas, kaipgi Kaunas atrodys po 50 
metų, tai yra 1984 metais-štai kokį klausimą kipšiu
kas įnešė mūsų galvon, į kurį mes norėtumėm bent 
apytiksliai atsakyti. Nei spėlioti, nei pranašauti mes 
visiškai nepasirengę. Norim mes tik iš esamų duo
menų bei perspektyvų parodyti išaugusio ir moder
niško Kauno vaizdą, koks jis bus lygiai po 50 metų.

Koks šiurpulingas nustebimas pagautų kau
nietį numirusį 1934 m. rugsėjo m. 22 d. ir atsikė
lus} ir grabo 1984 m. tą pačią dieną!

Linksmakalny, pačioj aukščiausioje vietoj, tuo
jau už Aleksoto, iš tolo matosi milžiniškas statinys. 
Ne gyvenamo trobesio tatai esama ir ne kokio fa
briko, tai yra 200 metrų aukštumo bokštas iš ce
mento ir plieno atliedintas. Ties jo viduriu matosi 
dvi kolosališkos bronzinės galvos, gi užpakaly jų 
bokštas stiepiasi į dangų. Bokšte eina gyvenimas. 
Turistai, kurie lėktuvais atskrenda net iš Filipinų ar 
Havajų salų dieną ir naktį lanko šita bokštą. Apa
čioje įrengtas didžiulis baras, toliau eina kavinė. Tai 
- Dariaus ir Girėno bokštas. Išmirę šitų dviejų vyrų 
vienminčiai, tačiau kurie dar likę, pasakoja, kad 
1933 metais juodu, skrisdami per Atlantą, tragiškai 
žuvo Soldino miškuose. Vakarais, kai tik sutemos 
apgaubia Kauną, bronzinės jų galvos yra apšviečia
mos stipraus prožektoriaus.

Iš čia matosi visas Kaimas. Centre, nuo Nemu
no ir Neries santakos iki Vytauto parko bei geležin
kelio stoties tiesiasi į dangų aštuonių, devynių aukštų 
pastatai. Seniai jau iš šitų centrinių kvartalų išnyko 
dviejų trijų aukštų namukai. O 1934 m. inž. Navic
ko ir inž. Kemono nugriautų lūšnų liekanas tegalima 
pamatyti tik miesto muziejuje.

Anoj pusėj Neries, tarp Nemuno, Neries ir 
Nevėžio, kame prieš 20-30 metų buvo Vilijampolė, 
Raudondvaris bei paskiri kaimai dabar išaugęs di
džiulis fabrikų priemiestis. Tai darbininkų kvartalas. 
Čia gyvena apie 50000 darbininkų, dirbančių ten pat 
esančiuose fabrikuose. O kokių čia tik fabrikų neesa
ma! Milžiniškos odos perdirbimo dirbtuvės, geležies, 
automobilių, medžio, vatos, įvairių šilkų bei kitokios 
manufaktūros fabrikai. Dar prieš 30 metų vyriausy
bė padėjo visas pastangas, kad darbininkai čia galėtų 
patogiai įsikurti. Davė jiems mažus sklypelius, padė
jo pasidaryti nedidelius namus, kurie yra mūriniai.

Šios pusėj Neries, kur ankščiau buvo kažkokie 
fortai, už geležinių vartų iki buvusių Kalnicos ir kitų 
kaimų, viešpatauja gili ramybė. Mat čia yra kaip ir li
goninių kvartalas.

Šv. Luko ligoninė yra pati seniausia. Kas ją čia 
pastatė, rodos, 1930 metais,..tai aplinkui ir bėgiojo 
daugybė kiškių, kuriuos medžiotojai šaudydavo. O 
dabar tose vietose stovi milžiniškas miesto ligoni
nės trobesys. Seserų Kazimieriečių ligoninė, dakta
ro Kuzmos vardo klinika ir daugybė kitų mažesnių. 
Aplink ligonines stovi gražūs sodneliai su viliojančiai 
medžiais, vandens fontanai trykšta. Bet grįžkim ar
čiau į Kauną. Šančiai!

Akgi, kaip nepažįstami tie Šančiai su buvu
siom landynėm, siaurutėm gatvelėm. Dabar čia išau
gęs milžiniškas su aukštais namais, medžiais bei ne
dideliais sodneliais Juozapavičiaus prospektas tiesiu 
šniūru nuo pat Žaliojo tilto eina iki Vilų priemiesčio 
arba, kaip ankščiau vadinosi, A. Panemunės tilto. 
Platus ir ilgas šitas Juozapavičiaus prospektas, iš šonų 
apsodintas jau išaugusiomis liepomis. Už Nemuno, 
kur ankščiau buvo A. Panemunė, yra išaugęs didelis 
Vilų priemiestis.

Čia nėra jokių dirbtuvių, jokių fabrikų, jokių 
kitų įmonių, kaip tik vilos. Ties antruoju pliažu iš 
visų pusių apsupta didelių pušų stovi nepaprastai 
daili vila. Fazanai su povais vaikštinėja aplink ją. Ke
letas stirnų rageliais žaidžia su gyvatvore. Tai - Vals
tybės prezidento vila, kaip ir vasaros rezidencija. Čia 
valstybės Prezidentas su savo šeima praleidžia dalį 
vasaros atostogų.

Fredoj pastatytas didžiulis lėktuvų fabrikas. To
liau, Aleksote, keletas stiklo fabrikų. Karo aviacijos 
aerodromas.

Bet dabar grįžkim į Kauno centrą. Laisvės alė
ja. Ai man, kaip ji pasikeitusi. Kokia ji buvo vargšė 
ir nuskurusi anais 1934 metų laikais ir kokia puošni 
dabar su savo didžiuliais namai, aukštais. Tik vienas 
Pieno centras per visą 50 metų išlaikė savo seną iš
vaizdą. Gaila šio vargšo Pieno centro.

Prie 50 metų ji buvo Laisvės alėjos papuošalas, 
viso Kauno pasididžiavimas, o dabar ak, gi, koks jis 
menkas, prieš šituos savo kaimynus dangoraižius, 
koks sukūdęs ir neturtingai atrodantis. Pamatęs jo 
ištupėjusias ir pasigailėjimo vertas sienas numirtų iš 
susigraužimo anais gražiais laikais buvęs pieno cen
tro valdytojas P. Glemža.

O kur gi visos ministerijos, kurgi valstybės pre
zidento rūmai? Seniai jau nebeliko tų įstaigų liekanų

Buvę prezidento rūmai perstatyti į šešių aukštų 
statinį, kuriame dabar yra įsikūrusi Kauno guberna
toriaus įstaiga. Buvusios vidaus reikalų ministerijos 
rūmuose įrengta moderniškiausia miesto pirtis, ku
rioje miesčionys maudosi. Visos aukštosios įstaigos 
perkeltos į Vilnių, bet tai nekliudo Kaunui augti ir 
plėstis. Tiesioginis Kauno ir visos šiaurinės Lietuvos 

valdytojas yra Kauno gubernatorius, kurį skiria pats 
prezidentas. Taip pat ir valstybinis teatras persikėlė į 
Vilnių, o Kaune liko Kipro Petrausko vardo teatras, 
kuris dabar yra įsikūręs Vyrauto kalne, naujuos mo
derniškuos rūmuos. O koks gi čia grandiozini pas
tatas? Nepriklausomybės aikštės vidurį? Žmonės 
pasakoja seniau čia buvus kažkokių rūmų cerkvę. 
Vėliau, Lietuvai tapus nepriklausomai ta cerkvė buvo 
paversta į Kauno įgulos katalikų bažnyčią. Bet vėliau 
atsirado užsispyrėlių, kurie nutarė išnaikinti žiaurios 
rusų priespaudos atsiminimą.

Po ilgų ginčų Įgulos bažnyčia buvo sutarta iš pa
grindų perstatyti. Stogas su visais penkiais kupolais 
buvo nugriautas, pristatyta dar keletas aukštų ir da
bar čia stovi monumentalus statinys net vienuolikos 
aukštų. Tai yra kultūrinė įstaiga. Šitie monumentalūs 
rūmai saugo rečiausias mokslo knygas, žymių Lietu
vos rašytojų kūrinius. Šitie rūmai saugo visas lietuvių 
tautos kultūrinais vertybes. Be, to juose įrengta di
džiausia visoje Lietuvoje biblioteka, skaityklos radio 
bei televizijos aparatai ate. Čia vyksta iš visų Lietuvos 
kampų jaunimas prisiminti anuos tolimus nepriklau
somybės atgavimo laikus, pasižiūrėti nuo penketo 
-šešeto desėtkų metų išlikusių senosios ir pusėtinai 
užmirštos kultūros liekanų. Pati Laisvės alėja didžiau
sia ir gražiausia gatvė visoje Lietuvoje. Liepos beveik 
šimtametė, praeiviui suteikia nepaprastai patogią 
paunksmę, gėlių kvapas skverbiasi iš didžiulių vazo
nų, o dailūs balti suoliukai poilsiui vilioja. Nė vienas 
sunkvežimis čia jau seniai nėra sudrumstęs gyvento
jų ramybės, visi telegrafo, telefono bei elektros laidai 
sulindę į požemį. Skersgatviuose nebestovi nė vienas 
vežikas, nes šita susisiekimo priemonė jau seniai pa
naikinta ir tik vieną improvizuotą vežiką dabar ga
lima pamatyti miesto muziejuje. Gatvėse matosi tik 
pora policininkų be ginklų, vien lazdelėmis, gi gatvių 
sąnkryžiavimo judėjimą tvarko robotas. Į stotį sueina 
du požeminiai traukiniai. Vienas jungia fabrikų prie
miestį ir eina po Neries dugnu. Antrasis ateina iš Vilų 
priemiesčio arba buvusios A. Panemunės. Nemuno 
ir Neries krantinės sutvirtintos betono bei mūro sie
nomis ir šlaitais. Pagal šių upių krantus eina plačios 
gatvės susidedančio iš dviejų dalių: žemutinės pagal 
patį upių krantą, atskiriamas sunkiam ir pramonės 
susisiekimui ir viršutinis - bulvaro pavidalo gatvės 
skirtos lengvajam susisiekimui ir pasivaikščiojimui.

Prie Neries iš abiejų pusių aukščiausias P. Vilei
šio tiltas. Nemuno ir Neries santakoje matosi par
kas. Su dailiais paviljonais Nemuno saloje priešais 
Daukanto ir Maironio gatves taip pat įrengtas dailus 
parkas. Betoniniai krantai, prie kurių prikabinėta 
daugybė lengvų valčių. Didžiuli tiltas per Nemuną 
gi prieš Utenos gatvę toks pat tiltas per Nerį. Prie Ita
lijos bei Ragočių gatvių žaliuoja tračios pievos ir pa
vargusį pakeleivingą kaunietį vilioja poilsio. Tunelis, 
kuris buvo prakastas 1936-1937 metais iš Seimo ga
tvės galo į P. Vileišio tiltą, jau trupučiuką apgadintas 
ir dabar remontuojamas. Taip pat remontuojamas 
ir tiltas jungiantis A. Šančius su Vaižganto gatve per 
geležinkelį. Priešais Užšilių kaimą per Nemuną pa
daryta didžiulė užtvanka. Tenai pastatyta didžiulė 
hidroelektros stotis, kuri elektrą teikia ne tik mies
tui, bet ir žymiems krašto plotams. Sako, kad 1934 
metais kauniečiai didelį vargą vargdavo lipdami 
kažkokiais mediniais laiptais į Aleksotą ar Žaliakal
nį. Dabar nebėra didelės bėdos. Už centą funikulie
rių gali užvažiuoti į Aleksotą, Vytauto parką arba 
Žaliakalnį.

Ak gi, kaip stebuklingai pasikeitęs Kaunas šiais 
1984 po Kristaus gimimo metais. Mes tik iš sene
lių pasakojimų atsimenam, koks jis buvo didelis 
nabagas prieš 50 metų. Tai yra 1934 Ir savo širdyje 
reiškiam anam seneliui 1934 metų Kaunui savo gilų 
pasigailėjimą.

„Diena“, 1934 09 23, Nr.38.
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PASKUTINIS PUSLAPIS

Feljetoniškas požiūris 
į laikinąją sostinę
Atkelta iš 14 p.
būna algų dieną. Gaila, kad „pirmas“ būna tik kartą 
per mėnesį18, nes būtent tada, ir ypač valdininkai, 
sau leidžia lankyti šias įstaigas. Staliukai tada už- 
sakinėjami iš anksto. Iš anksto sudaromos draugų 
kompanijos ir- sustatomas meniu. Dažniausiai ben
dradarbiai sumeta nustatytą pinigų sumą ir pagal ją 
rikiuoja visus savo išgėrimus. Tik spėk suktis. Atėję 
jie kartais nurodo ką reikia atnešti, kartais tik mes
teli atsainią frazę: „Kaip žinai, vadinasi...“. O meniu: 
kiekvienai galvai po grafiną, po dvi silkutes alyvoje, 
po bonką selterio ir agurką. Nuo tos normos visada 
viskas prasideda, nes dažnai ji kartojama kelis kar

VDU studentų matematikų-fizikų draugijos arbatėlė 1936 m.

tus ir kartais vienu Įeitu dalyku paįvairinama. Bet čia 
tuo tik prasideda baliavojimas. Nes kai visi jau būna 
pakankamai įsilinksminę, tada pradeda skambėti 
nešvankios frazės, vapaliojimai „...tamsta, tamsta...“ 
ir besimėtantys torto gabalai. „Tamstos“ sau leidžia 
atiduoti kelneriui paskutinius algos likučius, kad 
kitą dieną vėl lauktų „pirmo“, kaip gervės giedros...19 
O algų išmokėjimo dieną visai nelaukiami „trak- 
tierščikai“ vėl sukinėjasi tų pačių klientų tarnybos 
įstaigose, renka iš skolininkų dešimtines ar šimtus 
ir likviduoja vekselius bei pragertas sąskaitas20. Toks 
amžinas pinigų trūkumas neleidžia valdininkėliams 
linksmintis nuolat, kasdien, nes jie per vieną vaka
rą praleidžia tiek, kad galėtų pakakti keliems vaka
rams. Bet tik taip jie supranta savo markę ir kainą: 
„...negaliu juk visą vakarą sėdėti pasidėjęs vieną gra
finėlį. Kad jau gert, tai gert. Aš ne iš tų, kurie ateina 
su visa šeima, su uošvėm ir švogerkom, apsėda visą

18 Atlyginimai valdininkams paprastai buvo mokami kartą per mė
nesį, kitiems - kas savaitę.
19 „Po darbo valandų. Valdininkų pramogų škicai“ // „Sekmadienis“. 
1936 m. rugsėjo 13 d., nr. 37 (447), p. 2.
20 „Kauno landynės“ H „Lapas“. 1932 m. gruodžio 11 d., nr. 5, p. 2,7. 

stalą ir rėkia kelneriui: „Vieną bonką „Birutės“ ir še
šios stiklinės!“ Aš taip pat ne plikis studentas, kuris 
užsako sau vieną bokalą alaus, lėkštę sūdytų žirnių 
ir tris valandas triukšmo. Ne ponai, aš valdinin
kas ir man reikia bent kartą žmoniškai pasirodyti 
visuomenei!“21.

Kitos geros progos save parodyti ir palenk
tyniauti - tai visokios šventės ir ypač Kalėdos bei 
Naujieji Metai. Kai žiba visų krautuvių vitrinos ir 
sieksniniais plakatais vilioja pirkėjus: „Kalėdų do
vanos tik pas mus!“, „Vynai ir konjakai specialiai 
Kalėdoms!“, „Be radijo - ne Kalėdos!“ Auksas, si
dabras, krištolas ir šilkas, veliūrai bei konjakas, li

keris, benediktinas, unguriai, ikrai, bananai sukasi 
kokios „...ioliktos“ kategorijos22 valdininko žmo
nos galvoj. Ji tik ir diriguoja: „Reikia parinkti vynai 
ir užkandžiai. Ar užsakei Rabinovičiui, kad par
vežtų „Martel“ ir šampano. Būtinai reikia pasam
dyti nors tris kelnerius, nes su tarnaitėmis gėda ir 
prasidėti.“23. Tokia ponia! Ir su skoniu, ir su titulu! 
Kasdien ji rengia arbatėlę po arbatėlės, žaidžia pre
feransą, dėlioja pasjansą, rytais perka malkas turguj, 
užsiima labdara (kai daugiau išleidžia, negu surenka), 
vaiko tarnaites ir dūsauja didžiosios meilės. Ir kas, 
kad prieš keletą metų ganė kiaules kokiam nupiepu-

21 „Po darbo valandų. Valdininkų pramogų škicai“ H „Sekmadienis“. 
1936 m. rugsėjo 13 d., nr. 37 (447), p. 2.
22 „Lietuvos įstatymai nustatė atskiras kategorijas bendrosios tar
nybos valstybės tarnautojams, teismo tarnautojams ir karininkams. 
Bendrųjų kategorijų iki 1924 buvo 20, o nuo 1924 sausio 1 - 18-ka. Į 
pirmą kategoriją Iškirti sargai, valytojai ir kt, į XVII - katalikų vys
kupai, stačiatikių metropolitas, Klaipėdos gubernatorius, ministerijų 
generaliniai sekretoriai, nepaprasti pasiuntiniai ir įgalioti ministrai, 
akredituoti kitoms valstybėms“. H Lietuvių enciklopedija. Bostonas, 
1957. T. XI, p. 168. Aukščiausių kategorijų valdininkų namuose per 
didesnes iškilmes patarnavimui prie stalo buvo samdomi garsesnių 
restoranų kelneriai.
23 „Kalėdos riebios, Kalėdos liesos“ H „Lapas“. 1932 m. gruodžio 25 
d., nr. 7, p. 2. 

sios parapijos kaime24. Bet didieji prieššventiniai su
judimai vyksta visų direktorių, referentų ir valdinin
kų žmonų salonuose. Suprantama, kad kokia VIII 
kategorija nenori nusileisti poniai sekretorienei, tad 
ir jos bute verda kumpiai, žąsys ir kalakutai. Ta pačia 
proga prigriebiami ir karakulio kailiai (žinoma, į kre
ditą už 800 litų), ir nauja šilkinė suknelė, kurią vakare 
atneš siuvėja25. Sakysim pasisekė, kad suknelė ne iš to 
ano madų salono, kur kartais galima kuo užsikrėsti, 
nes paaiškėja, kad parvežta suknelė yra ne nauja, o 
dėvėta, atiduota į vietos valyklas išvalyti ir tada išsta
tyta į salono vitriną. Kaip nauja! Šiaip tai visos jos yra 
išprosijamos ne dėl dezinfekcijos, bet kad neatrodytų 
nešiotos26. Taip ir verda abi, ponia ir žąsis:

- „Palauk, šiemet mes nušluostysim nosį tiems 
„...aičiams“. Pas mus balius bus daug šumnesnis. Ant 
jo algos uždėjo areštą, Kalėdoms negaus nė pusės al
gos27. Dabar žinos, kaip įsivaizduoti aristokratus“28.

Tad toks tas varžymasis ir veržimasis į kuo 
aukštesnį luomą. Kitas būdas - per „salonų liūto“ 
vaizdavimąsi, kuris yra privisęs visuose visuomenės 
sluoksniuose. Tik tai tokie „liūtai“ ar frantai kartais 
pasirodo besą baisūs sukčiai. Jie, jau atlikę bausmę 
už vienas machinacijas, toliau darbuojasi, pasivadinę 
„baronais“, „aukštais valdininkais“ ar kitais skambiais 
titulais, vilioja iš dorų piliečių pinigus29. Jie mėgsta va
žinėtis „Ford ais“30 ar taksi ir beveik niekad neapmoka 
šoferiams. O kur dar krūvos jų neapmokėtų sąskaitų 
keliuose Kauno restoranuose ir visi tie smulkūs rei
kalai su policija31. Ir išeina iš restorano tas „liūtas“, 
ir prieina prie jo kokia įspūdinga blondinė, ir sėda 
abu į auto, nurūksta į kokį trečiarūšį viešbutėlį. O ki
tos dažytos lieka naktinėje Laisvės alėjoje ir suokia: 
„Labas gražuoli, labas, pupsik.“ Nors viena jų tikrai 
užkalbins, priėjusi sustos už kelių žingsnių ir, pravė- 
pusi stipriai dažytas lūpas, dirbtinai šypsosis. Jų tokie 
suvytę veidai ir storu sluoksniu pudra užtepti žandai. 
Jos laiko rankoj papirosą, nuo jų sklinda degtinės kva
pas. Tokias galima pamatyti ir dienos šviesoj, ir net toj 
pačioj Laisvės alėjoj ant suolo, linksmai kalbančias ar 
valgančias karštas dešreles. Tik visų jų likimai pana
šūs, nors kažkada ir jos svajojo atvažiavusios į Kau
ną sėkmingai ištekėti už ponaičio valdininko, skęsti 
šilkuose ir vaikyti tingines tarnaites. O dabar jos iš 
pirmos rūšies restoranų dauginasi į antros, iš jų į vieš
butį, o paskui į purviną sostinės! gatvę32, kur jų kaina 
po du tris litus, kaip kilogramas kaimiško sviesto...
24 Ten pat.
25 Ten pat
26 „Skandalas madų salone“ H „Lapas“. 1933 m. vasario 12 d., nr. 7, 
p. 1.
27 „Išeikvojimas patikėtų svetimų pinigų arba kitokių vertybių pasisa
vinimas, dažnai susietas su dokumentų klastojimu: asmuo, tarnauto
jas iš fizinio ar teisinio asmens arba viešoje tarnyboje, pasisavina visą 
arba dalį pinigų, kilnojamo turto ar vertybių, kurias jis prižiūri, tvar
ko, gauna arba išduoda savo šeimininko vardu ir sąskaita.“ H Lietuvių 
enciklopedija. Bostonas, 1956. T. IX, p. 130. Tarpukario laikotarpiu 
Kaune buvo ypač dažnos taip vadinamos išeikvojimo bylos. Viena 
garsiausių buvo „Maisto“ byla, o didžiausia suma, kuri buvo pasisa
vinta iš kasos, - kelios dešimtys tūkstančių litų.
28 „Kalėdos riebios, Kalėdos liesos“ // „Lapas“. 1932 m. gruodžio 25 
d., nr. 7, p. 2.
29 „Naujos Čereškos gastrolės“ H „Įdomus mūsų momentas“. 1937 
m. kovo 14 d., nr. 10, p. 5.
30 „Ford“ markės automobiliai buvo vienas iš dažniausiai minimų 
prabangos ženklų, nors to meto Kaune savo atstovybes turėjo „Pe- 
gues“, „Chrysler“, „Plymuth“, „Opel“, „Fiat“ firmos.
31 „Sulaikytas šoferių apgaudinėtojas“ H „Laikas“. 1938 m. balandžio 
10 d., nr. 2, p. 4.
32 „Motin, kur tavo duktė?“ H „10 centų“. 1938 m. spalio 10 d., nr. 
1694, p. 2.
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„Akiračius" galima prenumeruoti:
„Akiračius“ galima užsiprenumeruoti Lietuvos pašte. Metinės 
prenumeratos kaina nuo 2008 m. Lietuvoje 48 Lt. Prenumera
ta užsienyje 48 USD. Dėl prenumeratos rašyti info@akiraciai. 
lt. „Akiračių“ skaitytojai Lietuvoje gali prenumeruoti mėnraštį, 
pervesdami pinigus pagal šiuos rekvizitus: asociacija „Akiračių 
rėmėjų“ klubas. Sąskaitos Nr. LT65 7300 0100 7464 8534. AB 
bankas „Hansabankas“, banko kodas 73000. Būtina nurodyti 
tikslų gavėjo adresą ir pavardę.
„Akiračių“ administracijos atstovas JAV - Vytautas Ger
manas, 6118 Ivanhoe Avenue, Lisle, H 60532. Užsienio pre
numeratoriai gali su juo susisiekti visais prenumeratos ir čekių 
siuntimo klausimais.
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