
Pilietinės religijos stoka
KODĖL ŽMONĖS NESIDŽIAUGIA VALSTYBINĖMIS ŠVENTĖMIS?

Dainius Genys

■ Kodėl žmonės mielai švenčia šv. Kalėdas, šv. Velykas ir kitas populiarias šventes? 
Pagaliau, kodėl šios šventės populiarios? Ar tik dėl to, jog tuo metu gauname dovanų? 
Greičiausiai, kad ne. Mano galva dėl to, kad jos daugeliui kelia šiltus jausmus. Jos tampa 
tam tikromis užuovėjomis nuo mūsų kasdieninės rutinos. Mes džiaugiamės galėdami pabūti 
artimųjų ar bičiulių draugijoje, galiausiai tai tampa ramybės, susikaupimo ir gyvenimo 
apmastymo laikotarpiu. Šios šventės mums kelia sentimentus, mes džiaugiamės prisįminę 
vienų ar kitų ankstesnių švenčių epizodų. Norom nenorom mes tapatinamės su jomis.

Kodėl panašių jausmų negalėtų kelti tokios šventės kaip Vasario 16-oji ar Kovo 
11-oji? Juk tai ne kų mažiau reikšmingos šventės mūsų gyvenimui - be šių laimėjimų 
mes negalėtume džiaugtis laisve bei nepriklausomybe! Kita vertus, ar mes galime 
jų metu pailsėti? Ar jų šventimas gali reikšti atsipalaidavimų, susikaupimų?

Pavyzdžiui, šv. Kalėdos mums asocijuoja
si su krikščioniškom vertybėm bei ramu
ma, o valstybinės šventės mums tūrėtų 
kelti tam tikrus savigarbos ir pasididžia
vimo jausmus - juk jos įprasmina bene 
didžiausius mūsų valstybinius laimėjimus, 
kuriuos mes pasiekėme vieningai, būdami 
viena tauta.

Reikalas tas, kad visa tai tėra istori
niai sentimentai. Daugeliui mūsų šiomis 
dienomis mažai ką reiškiančiais pasvars
tymais. Kiek iš mūsų galvodami apie vals

tybines šių dienų aktualijas gali jaustis 
ramūs? Kam iš mūsų valdžios vyrų darbas 
suteikia saugumą, užtikrintumą, atsipalai
davimą? Ar mūsų valstybės raida mus ska
tina ja didžiuotis?

Klausimai nėra lengvai atsakomi 
tiesa?

Apie tai, jog nepaisant fakto, kad šie
met švenčiame 90-tą Valstybės atkūrimo 
gimtadienį, šis jubiliejus nesulaukė jokio 
ypatingo nei politikų, nei žiniasklaidos, 
nei eilinių piliečių dėmesio (nepaisant
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Visuomenės 
tradicijos
VDU PROFESŪRA ĮVAIRIŲ DRAUGIJŲ 
VEIKLOJE (IKI 1940 M.)

Asta Petraitytė

■ Anuometinėje nepriklausomoje Lietuvoje ypač daug veikė 
įvairių visuomeninių organizacijų, sųjungų, korporacijų, 
būrelių, draugijų. Pastarosioms, vienijusioms bendraminčius 
pagal profesinius interesus, pažiūras ar pomėgius, priklausė 
nemaža to meto visuomenės elito dalis, intelektualai, 
inteligentija, mokslo ir kultūros veikėjai, studentai, 
sųmoningesnė bei labiau išsilavinusi miestiečių dalis. Žinoma, 
kad kelios draugijas buvo susikūrusios dar iki 1918 metų ir 
savo veiklų tęsė ne vienų dešimtmetį: „Lietuvių dailės draugija“, 
„Lietuvių katalikų blaivybės draugija“ ar „Lietuvių mokslo 
draugija“. Peržiūrint įvairių draugijų narių sųrašus, galima 
pastebėti, kad pačiais aktyviausiais nariais buvo Vytauto 
Didžiojo universiteto profesūra, dėstytojai, kurie neretai buvo 
ir tų organizacijų valdybų ar tarybų, garbės nariais. Tad 
vertėtų peržvelgti universiteto akademinės bendruomenės, 
jos narių veiklos mastus bei indėlį įvairių draugijų veikloje, 
kurių tarpukariniame Kaune galima skaičiuoti dešimtimis.
Po 1918 metų didesnė lietuviškosios visuomenės dalis buvo 
nepaprastai aktyvi ir organizuota, o atskiras jos narys juto par
eigą veikti, kurti, dirbti valstybės klestėjimo labui. Remiantis 
1922, 1923, 1927, 1931 ir 1934 metų statistiniais duomenimis 
apie Vytauto Didžiojo universiteto profesūrą, čia dirbo daugiau 
kaip pusė šimto ordinarinio ar ekstraordinarinio profesoriaus 
laipsnį turinčių mokslininkų ir beveik tiek pat privatdocento 
ar docento pareigas užimančių dėstytojų. Jų pavardes galima 
rasti bent vienos draugijos narių sąraše. Neretai kolegos moks
le buvo ir kolegomis keliose tose pačiose organizacijose, drau
gijose, sąjungose, korporacijose. Tą liudija įvairių bendrų Lie
tuvos ir kitos šalies draugijų, tokių, kaip lietuvių-gudų, lietu
vių-latvių, lietuvių-prancūzų, lietuvių-švedų, lietuvių šveicarų, 
lietuvių-ukrainiečių ar „Lietuvių draugija SSRS Tautų kultūrai 
pažinti“, išlikę narių sąrašai. Juose yra ir Lietuvos diplomatų, ir 
užsienio šabų diplomatinio korpuso, rezidavusio Kaune, narių 
pavardės. Tad universiteto profesūra galėjo draugijų susirinki
muose susitikę su diplomatais tiesiogiai kalbėtis apie mokslą, 
studijas, kultūrinius mainus, tartis dėl konkrečių užsienio lek
torių atvykimo ir jų paskaitų, taip pat įvairių knygų, spaudos, 
kitų leidinių atsiuntimo. Pavyzdžiui, Lietuvių-britų draugija, 
kurios ilgamečiu pirmininku buvo VDU rektorius, profesorius 
Vincas Čepinskis, turėjo savo klubą su skaitykla ir biblioteka. 
Lietuvių-prancūzų draugija taip pat turėjo skaityklą ir biblio
teką, o prenumeruojamus leidinius gaudavo tarpininkaujant 
Prancūzijos atstovybei Kaune. Ši draugija nuolat rengdavo 
prancūzų kalbos kursus, kuriuos dėstė tuo metu ir universite
te, ir mokyklose dirbę prancūzai A. Giuntz, A. Prioult, P. Prou. 
Lietuvių-šveicarų draugijos nariais buvo beveik tik abiejų šabų 
profesūra. Iš lietuvių pusės nuolatiniu draugijos valdybos nariu 
buvo K. Regelis (1938 m. buvo išrinktas vicepirmininku), taip 
pat P. Brenderis, L Tamošaitis, Z. Žemaitis. Kai kurių draugijų
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Egidijus Aleksandravičius

Šventės ir jubiliejai yra tam, kad per
kratę atmintį, aprėpę sunkumų ir 
nesėkmių pėdsakus, įstengtumėm 
pakelti akis nuo grindinio ir valingai 
ieškotume pergalių ženklų. Mano pa
sirinkta tema yra netikėtai iššaukian
ti. Kai kam gali net dingtelėti mintis, 
jog imuosi Lietuvos valstybės fasado 
puošėjo vaidmens, nesusimąstyda
mas, ką tai reiškia auditorijoje, kuri 
per atstumą - ir daugiau per liguis
tos žiniasklaidos akinius - stebi, kas 
Lietuvoje darosi, ir liūdnai stebisi, 
kad gali dėtis tokie dalykai, kaip dvi
gubos pilietybės įstatymas bei jo ko
mentarai. Ne veltui Draugas iš karto 
paklausė, ar visai praradau nuovoką

ra

Julius Šmulkštys

Prieš Seimo arba prezidento rinkimus 
Lietuvoje įvyksta tai, ką pavadinčiau 
juokų sezonu. Politikai stengiasi įvai
riomis priemonėmis pagerinti savo 
įvaizdį bandydami įrodyti, kad yra 
skaidrūs, kad jų ar jų partijų išrinki
mas valstybei atneš šviesesnį rytojų 
ir kad oponentai yra korumpuoti ir 
nekompetentingi. Politikoje tas yra 
normalu ir beveik reikalinga. Juokin
gumo aspektas atsiranda ne bandy
muose save kuo geriau pristatyti, o 
oponentus sumenkinti, bet priemo
nėse šiuos tikslus pasiekti.

Šįmet sezonas atėjo anksčiau ir 
yra juokingesnis negu prieš tai buvę. 
Sunku pasakyti, kada jis prasidėjo, bet 
sudarius dirbtinę isteriją dėl Leo Lt 
juokai pradėjo srautu tekėti. Po Liūto 
kontroversijos pasirodė dar įdomesni, 
galima sakyti juokingesnį, dalykai. 
Čia prie įvairių taktinių ėjimų dar 
prisidėjo keršto elementas bei įvairios 
reakcijos į jį.

Esantieji skirtingose dėl Liūto ba
rikadų pusėse netrukus reikalavo Sei

Prie laisvės dvidešimtmečio slenksčio
KODĖL NEĮSTENGIAME DŽIAUGTIS LIETUVOS LAIMĖJIMAIS
■ Šiemet, Pirmosios Respublikos devyniasdešimtmečio ir Lietuvos Sąjūdžio dvidešimtmečio metais, pasitikti Kovo 
11-osios šventę savaime yra jaudinantis dalykas. Ir kaip tokiomis progomis atsitinka, kiekvienas pasiryžęs šventinei 
paskaitai atsistoja prieš pasirinkimo kryžkelę. Gi kryžkelės yra įvairios ir klaidžios. Tačiau didžiausias galvosūkis yra 
ties pasirinkimu tarp beribės džiugesio patetikos ir kritinės nepasitenkinimo retorikos. Vargu ar šiandien yra sunku 
patirti, kad nusivylimo nuotaikos ima viršų. Nuotaikos, kuriomis persunkta viešoji erdvė ir net baukščiai praslinkusi 
Vasario 16-osios šventė: dvi visame krašte matomos TV kompanijos net minutės nesugebėjo paskirti Vasario 16-ajai.

siūlydamasis savo trumpoje paskai
toje diskutuoti, kodėl nesugebame 
džiaugtis Lietuvos laimėjimais...

Iš karto pasakysiu, kad neketi
nu bandyti vardyti visų tų reiškinių, 
įvykių ir politinių žingsnių, kurie 
sveiko proto ir atviros širdies būtų 
atpažįstami, kaip laimėjimai, pasie
kimai, net pergalės. Nevardysiu pre
zidentų, premjerų, ministrų ir šiaip 
politinę galią įgijusiif asmenybių. Ne 
dėl to, kad neturėčiau savo nuomo
nės ar baiminčiaus dėl jos skelbimo. * 
Priešingai, nuolat tą darau elektro
ninėje ir popierinėje žiniasklaido- 
je, ir, ko gero, esu nenoromis įgijęs 
kandaus, nepatenkinto niurzglio 
įvaizdį. Gal Draugas tiesiog pagal
vojo, kad prie mano publicistinės 
fizionomijos nedera šventinio džiu
gesio šypsena.

Juokų sezonas
mo komisijų ištirti oponentų motyvus, 
interesus ir, kas svarbiausia, kokios 
jėgos už jų stovėjo ir kokie buvo jėgų 
tikslai. Po to sekė interpeliacijų tieki
mo srautas. Šias eilutes rašant (kovo 
viduryje) jau buvo pateiktos arba pla
nuojamos interpeliacijos Gediminui 
Kirkilui, Andriui Kubiliui ir Viktorui 
Muntianui. Vėliau Seime vyko balsa
vimai dėl pasiūlymų ištirti aplinkybes, 
kuriose buvo suformuota dabartinė 
koalicinė vyriausybė ir suorganizuota 
opozicija Liūto projektui. Pirmas pa
siūlymas buvo preliminariniuose bal
savimuose priimtas, bet nesulaukė ga
lutinio pritarimo, antras buvo atmes
tas. Taigi dar viena laikinoji komisija 
turėjo aiškintis, „kurie fiziniai ir (ar) 
juridiniai asmenys, neturintys kons
titucinių Vyriausybės sudarymo įga
liojimų, darė įtaką ar kaip kitaip savo 
sprendimais iš esmės nulėmė 14-osios 
Vyriausybės sudarymą, ar ši jų įtaka 
neprieštarauja konstitucinėms Vy
riausybės sudarymo nuostatoms bei 
principams, taip pat valdžių atskirimo 
principui ir nekelia grėsmės Lietuvos 
valstybės konstitucinei sandarai.“ Na 
ir išmintingi tie mūsų seimūnai. Aš 
siūlau, kad tyrimas prasidėtų su po
nios Kirkilieniės apklausinėjimu. Ar 
ji, kaip fizinis asmuo, per pusryčius 
(arba per pietus) nepadarė sprendimo 
patarti vyrui, kaip sudaryti Vyriausybę 
ir tuo nepažeidė Konstitucijos? Komi
sijos tikslai yra juokingi, bet taip pat 
liūdni, nes jie tik parodo, kad pasiryžę

Pasiryždamas dalytis sampro
tavimais apie tai, kodėl nesugeba
me džiaugtis Lietuvos gyvenimu, 
kuo puikiausiai suprantu, kiek daug 
atgrasių politinių veiksmų bei liū
dnų nuotykių nutiko per netolimos 
praeities metus. Vardyti tas bėdas 
ir pralaimėjimus - vėlgi- primintų 
bandymą išlaužti neužrakintas duris. 
Rengiausi kalbėti visai apie ką kita. 
Stovėdami ties mūsų kadaise išsvajo
tos ir apdainuotos laisvės dvidešim
tmečio slenksčiu mes tiesiog galime 
pabandyti perkelti savo emocingą 
dėmesį ne tiesiogiai į valstybinio 
ar politinio gyvenimo plotmę, bet į 
mūsų visuomenės sąmonės ir socia
linės psichologijos barus. Štai šiuose 
baruose mūsų kalbėjimas iš tiesų at
rodo iššaukiantis. Be Dainiaus Pūro 
ir dar kelių visuomeniškai įsipareigo- 

bet kokia kaina dabartinę vyriausybę 
diskredituoti parlamentarai net nesu
pranta kokias nesąmones kalba. Už šį 
tekstą balsavo 60 Seimo narių

Dar buvo ir kitų pasiūlymų naujas 
komisijas kurti bei interpeliacijas teik
ti, bet jau minėtų pavyzdžių užtenka, 
kad būtų galima susidaryti vaizdą apie 
nūdienos politinius žaidimus Lietuvo
je. Į juos yra įtrauktas ir Prezidentas 
Valdas Adamkus. Paksininkai kreipsis 
į Konstitucinį teismą idant išsiaiškintų, 
ar valstybės vadovas nesilaikė Konsti
tucijos išimties tvarka suteikdamas 
Lietuvos pilietybę Rusijoje gyvenan
čiam verslininkui M. Sadekovui. Šis 
kaltinimas praeityje buvo daug kartų 
diskutuotas ir Prezidentas yra seniai 
davęs atsakymus į visus jam šioje situ
acijoje žinomus klausimus. Nuo to lai
ko jokios naujos informacijos nebuvo 
pateikta. Kad valstybės vadovas neži
nojo, kas ir kiek jo fondui aukojo, yra 
visiškai suprantama. Per dabartinius 
prezidento rinkimus Jungtinėse Ame
rikos Valstijose paaiškėjo, kad du svar
biausi Demokratų partijos kandidatai, 
Barack Obama ir Hillary Clinton, taip 
pat nežinojo, kas ir kiek jų rinkiminei 
kampanijai pinigų paaukojo.

Paksininkai kerštauja visiems, ku
rie neva prisidėjo prie jų herojaus nu
šalinimo. Todėl nestebėtina, kad prieš 
rinkimus buvo vėl ištraukti seni kalti
nimai prieš Prezidentą. Aš Sadekovo 
nepažįstu, bet kiek žinau jis niekada 
nebuvo atsisakęs Lietuvos pilietybės, 

jančių psichologų tokiomis temomis 
apskritai ne daug kas Lietuvoje rašo. 
O istorikui - net istorinės psicholo
gijos aistringam mėgėjui - imtis šių 
svarstymų tai jau tikras iššūkis.

Tad pasirinktas kampas yra la
bai amerikietiškas: siūlau įsivaizduo
ti prieš mūsų akis iki pusės pripiltą 
stiklinę ir kartu pagalvoti, kodėl mes 
-šiandienio pasaulio lietuviai- daž
niausiai pasakysim, jog ji tiesiog 
pusiau tuščia. Nesunkiai mūsų ži- 
niasklaidoje surastume ir tokių pa
vyzdžių, kada pusiau pilna stiklinė, 
yra aprašoma it visiškai tuščia. Kas 
atsitiko su mūsų kolektyvine savi
jauta, bendra išmintimi ar su mūsų 
protų ir širdžių akimis, kad į Lietuvos 
gyvenimą reaguojame būtent taip, 
kaip reaguojame? Todėl mano mintis
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todėl jei „tvarkingi ir teisingi“ šią situ
aciją nori sulyginti su J.Borisovo atve
ju, jie, švelniai tariant, klysta.

Iš dalies laikinų komisijų, interpe
liacijų ir kitų panašių triukų lavina vis 
didėja, nes koalicinė vyriausybė nesu
geba Seime parodyti tiek vieningumo 
ir disciplinos, kiek jų turi opozicija. 
Neretai mažuma pasidaro dauguma, 
jei pirmoji yra įsitikinusi savo tikslų 
teisingumų, o antroji savais lyg ir abe
joja. Be to, sunkėjančios ekonominės 
sąlygos nepadeda esantiems valdžioje, 
nepaisant ar konkrečiais klausimais jie 
yra „teisingi“, ar ne. Pagaliau, koalici
joje yra partijų, kurios jau intensyviai 
ruošiasi ateinantiems rinkimams ir 
yra įsitikinusios, kad per didelis ben
dradarbiavimas su kitais koalicijos 
partneriais joms gali neišeiti į naudą. 
Tokia partija yra liberalcentristai, ku
rie retsykiais Seime neparemia Vy
riausybės politikos. Jie puikiai žino, 
jog vos išsilaikanti koalicija už tokį po
litinį „neištikimumą“ nieko nenubaus. 
Ypač kai rinkimai jau taip netoli.

Opozicijoje padėtis yra kitokia. 
Čia daugumą pasiūlymų interpeliuoti, 
tyrinėti, Konstitucinio teismo klausti 
inicijuoja paksistai, o konservatoriai ir 
liberalai dažnai tėra šitos prorusiškos 
partijos, kuriai politinis nestabilumas 
yra teigiamas reiškinys, pasekėjai.

Taigi, ko dar galima laukti iki 
rinkimų? Spėju, kad juokų sezonas 
pasidarys dar juokingesnis. Kol mūsų 
politikai ir partijos demokratinės san
tvarkos prerogatyvas naudos tik savo 
asmeniniams, partijos ar net kitos 
valstybės interesams, juokų ir liūdesio 
tikrai nepritruks.
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Rasa Baločkaitė

Ar gali būti visos reikšmių sistemos 
lygios? Ar įmanoma sugriauti binari
nes opozicijas? Pasitikti Kitą be jokių 
išankstinių vertinimų, vien tiktai su 
nuostaba, su atvirumu..?

Peter Ustinov sakė - I am proud 
being ethnically dirty. Ar gali didžiuo
tis, kad esi „etniškai purvinas,“ kad 
esi pasaulio pilietis, kuris jaučiasi kaip 
namie bet kuriam planetos kampely
je? O ar gali didžiuotis, kad esi etniš
kai švarus, ir kad ketvirtį amžiaus tam 
pačiam mažame miestelyje? Ne, nega
li, nes tai banalu, nuobodu, provinci
alu... nes tai skleidžia nepadorų naci
onalizmo tvaiką... Aš nebuvau išdidi... 
Aš tik susigėdau ir nieko nesakiau...

Ech, ta tolerancija... Sugriauna
ma vertybių hierarchija, o žiūrėk - kai

Linas Venclauskas

Čia man norėtųsi paliesti dar prieš 
kurį laiką prasidėjusius mokytojų 
streikus. Turbūt mažai kas ims gin
čyti, kad šiandien mokytojų profesija 
yra nuvertinta. Čia tuoj pat skamba 
kontrargumentas - kitų kultūrinin
kų taip pat. Akivaizdu, kad kultūrinis 
gyvenimas Lietuvoje išgyvena ne per 
geriausius laikus. Bet grįžkime prie 
mokytojų.

Diskusijose kartais keltas klausi
mas - ar pedagogas iš viso gali strei
kuoti? Ar jis tam turi teisę? Pirmas 
mano spontaniškas atsakymas būtų - 
žinoma. Taip, akivaizdu, kad mokyto
jams tenka sudėtingos pareigos, kad 
j iems streikuoj ant vaikai lieka neužim
ti ir pan. Bet, pavyzdžiui, Prancūzijoje 
net nekyla klausimas galima mokyto
jams streikuoti ar ne, jei jie būtų ne
patenkinti savo darbo sąlygomis. Juos 
dar ir paremtų kitos profesinės sąjun
gos, tarkim, geležinkeliečių. Atrodo 
paradoksalu, bet taip yra. Nemaža 
dalis gerovės Prancūzijoje išsikovoja-

Personažai ieško publikos
kurie dalykai ir vėl atsidūrė aukščiau 
už kitus. Su vertybėmis, kaip ir su 
tais Karlo Markso aprašytais eili
niais - juk negali padaryti taip, kad 
visi pėstininkai taptų leitenantais ir 
generolais. Interpretuok kaip nori, o 
vis vien... - kažkas turės būti mažiau 
nereikšmingas...

Galia - nulinės sumos žaidimas, 
sakė Ralfas Dahrendorfas. Kadaise 
žmonės galynėjosi dėl duonos kąsnio 
(istorinėje perspektyvoje - visų pirma 
dėl mėsos, o dėl duonos kur kas vė
liau...). Dabar galynėjamasi dėl pras
mės. Prasmė tampa deficitu. O pras
mė, kaip ir galia, įgyjama Įeito sąskai
ta. Prasmė - nulinės sumos žaidimas. 
Ženklai patys savaime neturi jokio tu
rinio. Turinys, referencijos grandinė
je, įgyjamas per nuorodą į kitus. Pras
mės yra santykinės, žodžiai fiksuoja 
skirtumą... Kaip rašė Stiuart Hali, 
sąvoka baltieji įgyja prasmę santykyje 
su juodais, vyriškumas įprasminamas 
per opoziciją su moteriškumu, suval
domas skirtumas, aukštesnioji klasė 
diferencijuojasi nuo žemesniosios....

Prasmės referentiškumas. Tampi 
svarbiu tik santykyje su kitais, nesvar
biais. Tampi reikšmingu, tik pavergda
mas kitą nereikšmingumui. Kuo ma

Ar mokytojai turi teisę streikuoti?
ma būtent streikais. Tačiau čia svar
bus vienas aspektas - šalyje egzistuoja 
streikų tradicija ir kultūra. Žinoma, 
kitoms visuomenės grupėms streikas 
niekuomet nėra malonus dalykas. Bet 
šaka to egzistuoja dar ir dialogas - 
bandymas surasti kompromisą, ko 
mūsų mokytojų streiko atžvilgiu bent 
jau man teko pasigesti. Mokytojai (ar 
teisingiau jų lyderiai) save pristatinėjo 
kaip nuskriaustuosius ir tebeskriau- 
džiamus, todėl turinčius teisę kelti be
kompromisius reikalavimus, o tai jau 
bylotų apie savanaudišką mentalitetą 
ir šantažą. Nesakau, kad valdžios ar 
valdžių švietimo politika buvo ir yra 
teisinga. Bet reikalavimai daryti taip 
ir ne kitaip ir po to sekantys teiginiai, 
jog „su mumis nesišneka“ skamba 
kiek keistai. Kaip galima šnekėtis, jei 
iš vienos pusės skamba aiškūs ir be
kompromisiai reikalavimai. Šiuo atve
ju kai kuriems profsąjungų lyderiams 
greičiausiai pristigo atsakomybės ir 
valstybinio mąstymo.

Galima svarstyti ir kita medalio 
pusė: gal valdžia (bendrąja prasme, 
o ne socialdemokratai, liberalai, kon
servatoriai ir 1.1., ar kokios nors koali
cijos) iš tiesų iš aukšto žiūri į švietimo 
sistemos problemas, arba net jų nesu
pranta. Tuomet pirma mintis ir būtų, 
jog tik radikalus kalbėjimo būdas - 
streikai, bado akcijos ir pan. privers 
valdžią atkreipti dėmesį į problemą. 
Nors bet kokiu atveju dialogas gali 

žiau prasmės, tuo daugiau susireikš- 
minimo - reikia nuolat būti scenoje, 
on stage, reikia rodyti save, reikia de
monstruoti savo prasmę, savo išskir
tinumą ir nuolat gauti patvirtinimą. 
Personažai ieško publikos, prieš kurią 
galėtų atlikti savo vaidmenis, įtikina
mai suvaidinti, ir įtvirtinti, įteigt bei 
įsiteigi savo tapatybę... ieško pripaži
nimo, laukia aplodismentų... kai kurie 
- tiesiogine prasme - ech, tas liūdnai 
pagarsėjęs „Kelias į žvaigždes“... Nes 
subjektai, kaip daiktai, siekia prasmės, 
siekia būti kotiruojami, kaip akcijos 
biržoje, reitinguojami, būti matomi, 
būti celebrities, arba nonebrities. Ech, 
kaip smagu gauti tokią etiketę - „di
rektorius“, „profesorius“, „mokslų dak
taras“, arba kad ir tas pažymėjimas, kur 
suteikiama pavardė su galūne ,,-ienė“. 
Gali egzistenciškai suaugt su ta etikete, 
susiklijuot su ja ir šitaip įsiprasminti.

Otto Weiningeris šaipėsi - mote
ris, nuolat klausianti, ar aš tau graži, 
jau nėra graži. Jei ji turėtų gražumo 
savyje, jei nereikėtų to nuolatinio de
monstravimo ir klausinėjimo, siekiant 
išgauti nuolatinius patvirtinimus. 
Mūsų visuomenė - spektaklio visuo
menė. Moteriška kultūra - pačia blo
gąja šio žodžio prasme. Bobiška...

būti kur kas veiksmingesnė priemo
nė. Keistai atrodo ir tai, kad pedago
gų streikai iškyla politinių batalijų ir 
artėjančių rinkimų fone. Tokiu būdu 
sąmoningai ar ne mokytojai ne tik sie
kia pagerinti savo gerovę, bet ir tampa 
manipuliacijų subjektais, o tai iš tie
sų pavojinga. Nenoriu būti fatalistas 
ar blogas pranašas, bet net istoriškai 
žvelgiant reta kuri valdžia nesistengė 
uzurpuoti ar bent jau sau palankiai 
įtakoti švietimo. Nes švietimas tai ne 
tik žinios ir išsilavinimas, bet ir ma
nipuliacijos įrankis. Žinios gali būti 
pateikiamos selektyviai, formuojama 
vienokia ar kitokia istorijos, visuome
nės raidos, politinės tradicijos sam
prata. Pavyzdžiui, kad tik valingas ir 
visas atsakomybes sau prisiimantis 
individas yra vertas būti tautos lyde
riu, ar kad tik tokia, o ne kitokia poli
tinė doktrina ir santvarka garantuoja 
visuotinį gėrį ir pan. Pasidavimas ma
nipuliacijoms gali garantuoti ne tik 
materialinės situacijos pagerėjimą, bet 
ir pradžioje gal net nesuvoktus ir tie
siogiai neprisiimtus įsipareigojimus ar 
įtakas. Galų gale prasta gerove moky
tojai skundžiasi toli gražu ne pirmus 
metus. O teiginiai, kad kentėjom kiek 
galėjom, bet daugiau nebegalime, ir 
tuoj pat keliami bekompromisiai rei
kalavimai nelabai tarpusavyje dera. 
Kažkokių veiksmų buvo galima im
tis ir anksčiau, esant mažiau įtemptai 
situacijai.

Susvetimėjimo samprata mark
sistinėje teorijoje - žmogus, pavers
tas gamybinės (ir vartojimo) mašinos 
sraigteliu, nebegali išreikšti savęs nei 
per sąmonę, nei per darbą, jis susve- 
timėja pats sau, savo paties žmogiškai 
prigimčiai ir žmogiškam potencialui. 
Jo paties pagaminta prekė dabar jam 
atrodo egzotiška, geidžiama, nepasie
kiama - ją reikia išsipirkt... Dar dau
giau - jo paties identitetas, jo asmeny
bė tampa kažkuo, ką reikia įgyti, ką rei
kia išsipirkti... Identitetas tampa atviru 
projektu, kurį pats gali - ne, negali, 
- privalai susikurti. Net nesusikurti - 
nuolatos, kasdien jį kurti ir jį įtvirtinti. 
Rasti savo auditoriją, suvaidint nepa
mirštamą, kvapą gniaužiantį, išskirtinį 
vaidmenį, išlikt scenoje kiek įmanoma 
ilgiau, išlaikyti žiūrovų dėmesį...

Personažai desperatiškai ieško 
publikos. Saul Bellow rašė: „Valenti
nas Geršbachas tapo baisiausiu vei
kėju, laksto po miestą savo .Lincoln 
Continental1, apsivilkęs lašišos vėmalų 
spalvos švarku. (...) Jis ėmė pardavinė
ti bilietus į savo eilėraščių skaitymus. 
(...) Kai skaitė eilėraštį apie savo senelį 
gatvių šlavėją, neišlaikė ir apsiverkė. 
O žmonės negali išeiti. Visos durys 
užrakintos.“

Kita vertus, nesutarimo ir įtam
pos banga, regis, atslūgo - mokytojai 
grįžta į mokyklas, valdžia pažadėjo 
imtis reformų, o kai kurie žingsniai 
jau matyti. Tad ar galim tikėtis, jog 
panaši įtempta situacija nepasikartos? 
Galbūt jei pedagogai suvoks savo atsa
komybę ir, žinoma, teises bei imsis jas 
tinkamai realizuoti. Išliks laisvų ir kri
tiškų individų pavyzdžiu ne tik savo 
mokiniams, bet ir visuomenei, bei ne
pasiduos manipuliacijoms. O valdžia 
daugiau dėmesio skirs švietimui.

Galima būtų iš mokytojų atimti 
streikų teisę, kaip yra, pavyzdžiui, Vo
kietijoje. Ten mokytojai yra laikomi 
valstybės tarnautojais ir prieš ją strei
kuoti negali, tačiau tuo pačiu jiems yra 
suteikiamos visos socialinės garan
tijos: padorus atlyginimas, senatvės 
pensija, atostogos, netgi, jei reikia, so
cialinis būstas. Sistema gal ir nebloga, 
bet kad ją imtis įgyvendinti Lietuvoje 
reiktų visų partijų strateginio susitari
mo (kurių, kaip žinome, partijos nėra 
linkusios laikytis) arba kritiškumo ir 
politinės kultūros brandos - kuomet 
valdžioje liktų kelios aiškiai ideolo
giškai atpažįstamos, savo vertybes ir 
idealus žinančios ir ginančios politi
nės jėgos. Galbūt tokio kritiško ir po
litiškai išprususio bei visuomeniškai 
atsakingo jaunuolio (iš)ugdymas būtų 
gražiausia, o sykiu ir radikaliausia 
mokytojų streiko forma. ak
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Turtingoji Lietuva šelpia 
skurstančią lietuvišką Ameriką
Zenonas V. Rekašius

■ Nepriklausomybę atgavusiai Lietuvai ilgą laiką labai reikėjo užsienio ekonominės pagalbos. Dabar 
jau ir Lietuva pati gali užsieniui šiek tiek padėti. Štai, pavyzdžiui, Los Angelų mieste, JAV pietvakariuose 
susibūrusi lietuvių bendruomenė sumanė parapijos pastate susiremontuoti socialinį centrą. Lietuvos 
vyriausybė per Tautinių mažumų ir išeivijos departamentą tam tikslui skyrė 10,000 litų langams, durims, 
dažams, lentynoms, kitoms statybinėms medžiagoms pirkti. Turės dabar losangeliečiai kur susirinkę 
pasišnekučiuoti, kavutės išgerti, ant Lietuvos valdžios už dvigubos pilietybės atėmimą paburnoti.

Paramos iš Lietuvos prašė ir gavo ne 
tik Los Angeles JAV Lietuvių ben
druomenės apylinkės valdyba. Pra
šiusių ir gavusių yra daugiau. Losan- 
geliečius pasirinkau pirmu pavyzdžiu 
todėl, kad jie pinigų prašė statybai, o 
tai duoda progos ir Lietuvai šį tą pa
simokyti iš amerikietiškos patirties. 
Amerika, kol dar buvo galingiausia 
ir turtingiausia pasaulio valstybė, 
skirdama pagalbą užsienio kraštams, 
reikalaudavo, kad tam tikslui skiria
mi pinigai būtų panaudojami pirkti 
Amerikoje pagamintoms prekėms. 
Tad ir šiuo atveju vietoj pinigų Lietu
va galėjo losangeliečiams pasiųsti ge
ros kokybės langų, lentynų, kerami
nių plytelių. Amerikos valdžia net ir 
užsienį remdama visų pirma galvoja 
apie savo darbininkus ir savo versli
ninkus. Ir Lietuva, ateityje šelpdama 
vargstančius JAV lietuvius, turėtų pa
našiai elgtis.

Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas pernai iš JAV lietu
vių organizacijų gavo 23 paramos ir 
šalpos prašymus. Dauguma prašiu
siųjų - JAV Lietuvių bendruomenės 
padaliniai, pradedant bendruomenės 
apylinkėmis, lituanistinėmis moky
klomis ir baigiant Kultūros taryba. Ši 
ponios Marijos Reinienės vadovau
jama taryba gavo daugiausiai para
mos - 25,248 litus, kelionių į JAV lie
tuvių stovyklavietes, filmavimo, mon
tavimo išlaidoms („Dokumentinis 
filmas apie JAV lietuvių stovyklas“).

Iš viso JAV organizuota lietuvija 
iš Lietuvos valdžios prašė beveik pusę 
milijonų litų (495,839Lt.) paramos, o 
gavo 110,849 litus.

Ar tik finansinė krizė?
Kai JAV Lietuvių bendruomenė net 
ir kuklioms kasdieninės veiklos išlai
doms padengti pinigų nebesurenka iš 
savo narių ir paramos ieško Lietuvos 
mokesčių mokėtojų kišenėje, tai įro
dinėti, kad ji pergyvena didele krizę 
nebėra reikalo. Lieka tik atsakyti į 
klausimą, ar krizė vien tik finansinė, 
ar jos šaknys slypi kažkur giliau?

Manau, kad priežastys, sukė- 
lusios krizę Amerikos lietuvių ben
druomenėje, panašios į tas, dėl kurių 
politinę krizę pergyvena Lietuva. Tai 
visuomenės susvetimėjimo liga, kai 
paprastų žmonių (runkelių) tarpe įsi

vyrauja nuomonė, kad valdžia (elitas) 
rūpinasi tik savimi, kad jam nerūpi 
valstybės reikalai ar paprastas pilietis. 
JAV bendruomenėje per paskutinius 
keletą metų panašiai įsivyravo gru
pė, kuriai buvo įdomus tik žaidimas 
valdžia su Lietuva, o čionykštis ben- 
druomenininkas tame žaidime buvo 
tik dekoracija. Neįdomi dekoracija. 
Nereikia labai stebėtis, jei tokio-' 
je aplinkoje ir bendruomenininkui 
bendruomenė ėmė atrodyti ne per 
daug įdomi. Ypač kai reikia atverti 
piniginę. Norite įrodymų? Pasiskai
tykite 1996 m. Gimtojo krašto 22 nr. 
Vien straipsnio pavadinimas, „JAV 
lietuvių bendruomenė žengė žingsnį, 
kurį galėjo pradėti ir Lietuvos valsty
bė“ daug ką pasako. Neminėsime čia 
visų grandiozionių JAV bendruome
nės bendrai su Lietuvos Seimu dirbti 
įsipareigojimų ir padangėmis skrai
dančių aukštosios politikos planų. 
Paminėsime tik keletą „linksmesnių“ 
pažadų. Štai, tarp principinių vei
klos sričių JAV Lietuvių bendruo
menė įsipareigojo rūpintis Lietuvos 
nacionaliniu saugumu, socialiniais 
reikalais, tarptautine politika. Reikia 
pripažinti, kad socialinius reikalus 
Bendruomenė sėkmingai sprendžia 
kartu su Lietuvos valdžia: kambario 
socialiniams Los Angeles Bendruo
menės reikalams remontui medžia
gas parūpino Lietuvos valdžia. Tačiau 
JAV bendruomenės įsipareigojimai 
nacionalinio saugumo ir tarptautinės 
politikos srityse kol kas tebėra karinė 
paslaptis. O užsimota buvo nemažai:

stiprinti Lietuvos kariuomenę, 
organizuoti tarptautinę konferen

cija Vidurio Europos klausimais
prižiūrėti santykių su Ukraina 

gerinimą,
prižiūrėti Karaliaučiaus proble

mos sprendimą.
Būtų galima paminėti ir dar ke

lias dešimtis tuomet padarytų Ben
druomenės „aukštosios politikos“ 
įsipareigojimų, kurių įgyvendinimas 
taip ir liko „karine paslaptim“. Pami
nėsime tik dar vieną pažadą, rūpintis 
JAV lietuvių spaudos platinimu Lie
tuvoje. Pasirodo, kad rūpintis sava 
spauda galima ir jos neskaitant. Nes 
jeigu Bendruomenės vadai patys 
skaitytų tą JAV lietuvių spaudą, kurią 
norėjo platinti Lietuvoje, tai žinotų, 

koks Lietuvos gyventojų nuošimtis 
gyvena žemiau skurdo ribos. Tada 
būtų gėda prašyti, kad Bendruome
nės Kultūros tarybos pirmininkei ke
lionės iš Čikagos į Dainavos stovyklą 
išlaidas apmokėtų Lietuvos mokesčių 
mokėtojai.

Drauge (2008.III.23) paskelbtas 
paramos iš Tautinių mažumų ir išei
vijos departamento prašiusiųjų są
rašas. Jame daug paramos prašančių 
šeštadieninių lituanistinių mokyklų, 
kuriomis rūpinasi ar turėtų rūpin
tis JAV Bendruomenė. Bet kažkodėl 
paramos atrodo lengviau ieškoti ki
toje Atlanto balos pusėje. Tačiau yra 
ir kitokių pavyzdžių. Štai Čikagoje, 
Jaunimo Centre veikia Čikagos litua
nistinė mokykla. Ją lanko beveik vien 
nesenai atvykusių „trečiabangių“ vai
kai. Pernai mokykla buvo perpildyta, 
nebegalėjo priimti daugiau mokinių, 
nes trūko klasių, o greta - tuščios vie
nuolyno celės. Tėvų komitetas suor
ganizavo talką: griovė mažų celių sie
nas, iš jų darė didesnes klases, dažė, 
tvarkė baldus, apšvietimą ir mokslo 
metus pradėjo keliose naujose klasė
se. Ir viską padarė patys savo jėgomis. 
O talkos organizatorius pranešė, kad 
tik vienas iš tėvų kviečiamas atsisakė 
ateiti į talka, nes darbovietėje dirba 
septynias dienas per savaitę. Tai va 
ką ir be Lietuvos mokesčių mokėto
jų pinigų gali padaryti paprasti JAV 
bendruomenininkai, kurie ... Kara
liaučiaus problemų sprendimų prie
žiūrą palieka Lietuvos Respublikos 
Užsienio reikalų ministerijai.

Varžybos 10:1 televizijos 
naudai
Varžybas, kas daugiau pinigų išvilios 
iš Lietuvos, nors ir padedama kitų or
ganizacijų, vis tik laimi ne Bendruo
menė, o Čikagoje įsikūrusi Lietuvių 
televizija. Štai Arvydo Reneckio 
vadovaujamai televizijai premjeras 
Gediminas Kirkilas, esą, pažadėjęs 
trims metams po milijoną litų kas
met. Prisiminkime, JAV bendruome
nei pernai teko tik apie 100 tūkstan
čių litų valdiškų Lietuvos pinigų. Tai 
jeigu premjeras ištesės savo pažadą, 
tai varžybos pasibaigs rezultatu 10 : 
1 Lituanica TV naudai. Nebent kitais 
metais JAV Bendruomenei Lietuvos 
valdžia būtų gerokai dosnesnė.

Mums tačiau ramybės neduoda 
kitas klausimas. O kiek milijonų savai 
televizijai išlaikyti sumobilizavo pati 
turtingiausioje pasaulio šalyje gyve
nanti lietuvių išeivija? Ar bent buvo 
bandyta darbą pradėti savomis, išei- 
viškomis lėšomis? Televizija išeivijos 
pensininkams, išeivijos pensininkų 
pinigais! Šis dėsnis ypač patrauklus 
turėtų būti tiems išeivijos sluoks
niams, kurie tiki radikalių dešiniųjų 
skleidžiama propaganda, kad Lietuva 
dar nėra tikrai nepriklausoma, kad ją 
dar vis valdo komunistai...

Neskraidantys lėktuvai 
ir„Fluxus" menas
Prieš keletą metų Čikagoje lankantis 
prezidentui Algirdui Brazauskui ste
bėjome keistą reiškinį. Iš kažkur atsi
rado keli raumeningi, lietuviškai kal
bantys verslininkai, kurių iki tol lie
tuvių išeivių veikloje neteko matyti. 
Jie beveik pečiais nustūmė šalin mus, 
eilėje laukiančius paspausti Lietuvos 
prezidentui ranką, o Prezidentą ir jo 
palydą išsivežė kažkur ištaigingais li
muzinais, aptarti biznio reikalų. Tik 
vėliau sužinojome, kad Prezidentas 
buvo įkalbėtas pirkti lėktuvą „ypatin
gai palankiomis sąlygomis“. Kažkas 
vargais negalais tą sukiužusį lėktuvą 
nuskraidino į Lietuvą, kur paaiškė
jo, kad norint skraidyti jam reikia 
kapitalinio remonto, kuris kainuo
tų daugiau, negu naujesnis lėktuvas. 
Tautiečių parūpintas „ypatingai pa
lankias sąlygas“ Lietuvai teko nura
šyti į nuostolius. Negalima, pasirodo, 
pasitikėti kiekvienu išeivijoje sutiktu 
lietuviškai kalbančiu tautiečiu.

Joną Meką Vilniaus miesto val
džia susirado ne išeivijoje. Mekas 
į Vilnių pats atvažiavo. Atsivežė ir 
„Fluxus“ meno srovės pradininko 
Jurgio Mačiūno nesudegusį kūrybi
nį palikimą. Mačiūnas vienu metu 
gyveno Manhatane pas Meką, vėliau 
išsikraustė į kaimą. Kraustantis už
sidegė jo kūrybą vežęs sunkvežimis. 
Mekas tada surinko apdegusias Ma
čiūno kūrybos liekanas ir pridėjęs 
savo turimas Mačiūno dovanas, jas 
dabar atvežė į Vilnių. Ten jas iš Meko 
už 23 milijonus litų nupirko Vilniaus 
miesto savivaldybė.

Pirkinys sukėlė daug ginčų. Vil
niaus vicemeras Algirdas Paleckis 
kaltino pirkinį organizavusius biu
rokratus dėl per didelės kainos ir ne
skaidraus sandėrio. Vargo ir skurdo 
nestokojančiai Lietuvai šitoks išei- 
viško meno pirkinys esąs per didelė 
prabanga. Be to, valdininkai sulygę 
Meko prašomą kainą, negavę specia
listų įvertinimo. Valdininkai teisinosi, 
kad tiek Mačiūno kolekciją įvertinęs 
Princetono universitetas, o jiems apie 
tai sakęs pats Mekas. Šitoks pasiteisi
nimas skamba labai nerimtai ir lei
džia spėlioti, kad sandėris galėjo būti 

Nukelta į H p.
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kelių išimčių) jau buvo kalbėta ko
legų. Pastabos labai taiklios.

Tačiau pagalvokime kitaip - ar 
buvo tam sąlygos? Šalia kelių kitų,

Pilietinės religijos stoka
KODĖL ŽMONĖS NESIDŽIAUGIA VALSTYBINĖMIS ŠVENTĖMIS?

šiame tarpušventyje nuvilnijusių 
skandalų, vienas didesnių (ir mano 
galva reikšmingesnių) buvo peda
gogų streikas. Nesigilinsiu į tai. Tik 
pastebėsiu, jog jie tikrai tą daro ne 
iš gero gyvenimo ir nereikalauja 
nieko tokio, kas jiems nepriklau
sytų. Beje, pedagogų vaidmuo su
reikšminant valstybines šventes 
(gerąja prasme) bei angažuojant 
jaunąją kartą jųjų šventimui yra 
milžiniškas. Šioje vietoje grįžkime 
prie esminio klausimo - ar moky
tojai turi nors menkiausias sąlygas 
švęsti valstybines šventes? Jei su
tiksime su prielaida, jog šventimo 

pagrindas yra šilti jausmai jubilia
tui, atsakymas vienareikšmis - ne. 
Kaip gali švęsti valstybės gimta
dienį, jei ji tave erzina, jei ji tavimi 
naudojasi, jei ji manipuliuoja tavo 
pasitikėjimu? Tokiame konteks
te pats šventimo faktas atrodytų 
mazochistinis.

Kritikai greičiausia sakys - ne
reikia valstybės tapatinti su politi
kais ar jų kuriamomis intrigomis. 
Ir išties - valstybė tai ne vien po
litikai, tai ir patys piliečiai. Ta
čiau kaip netapatinsi, jei tų pilie
čių niekas neklauso ir jie jaučiasi 
bejėgiai?

Apie skirtingas strategijas kaip 

būtų vienas iš greičiausių ir galbūt 
didžiausią poveikį turinčių žings
nių. Deja, pas mus šią idėją tenka 
nukelti neribotam laikui, nes regis 
mūsų sparčiai augančiame biudže
te vis neatsiranda lėšų filmui apie 
valstybingumą susukti... (broliai 
latviai tą jau suspėjo padaryti).

Kad ir kokie vėjai mus mėtytų, 
grįžkime prie JAV. Dera pastebėti, 
jog ten filmų statymas ir jų laisvės 
vertybių (įvairiomis prasmėmis) 
įprasminimas tėra pasekmė to, ką 
Robert N. Bellah įvardijo kaip - pi
lietinė religija. Pasak Bellah, ame
rikiečių patriotiškumo jausmas yra 

pasaulyje vis dar nesutariama dėl 
tų pačių revoliucinių įsitikinimų, 
už kuriuos kovojo mūsų protėviai,- 
pavyzdžiui, kad žmogaus teisės par
eina ne iš valstybės didžiadvasišku
mo, bet iš Dievo.

Galiausiai, ar jūs būtumėte 
Amerikos piliečiai, ar pasaulio, rei
kalaukite iš mūsų tiek pat tvirtumo 
bei pasiaukojimo, kiek mes iš jūsų 
reikalausime. Leiskite mums ženg
ti pirmyn ir vadovauti šaliai, kurių 
mylime su mūsų vieninteliu tikru 
atlygiu - gryna sųžine, su paskuti
niu mūsų poelgių teisėju - istorija. 
Suprasdami, jog čia, žemėje, Dievo 
darbas iš tikrųjų turi būti ir mūsų 
pačių, prašome Jojo palaiminimo ir 
pagalbos.

Kaip tą suprasti? Tai reikštų, 
jog gyvename Visagalio akivaizdo
je, kuris ir yra aukščiausias galių 
suverenas. Aukščiausią žmogiškąją 
galią turintys vis vien lieka atsakin
gi jam, todėl ne tik patys turi puo
selėti tam tikras dorybes, bet visą 
tautą vesti paskui save. Būtent dėl 
pilietinės religijos specifiškumo, ji 
netapo tuščiu formalizmu, bet tapo 
įrankiu pilietiniam sąmoningumui 
sustiprinti. Kitaip sakant, religinis 

patriotiškumo pagrindas tapo ver
tybiniu pamatu amerikiečių pilie
tiniam sąmoningumui.

Mūsų atveju, religija taip pat 
vaidino ganėtinai svarbų vaidmenį 
ir tarpukariu, ir sovietinėje ero
je ir tik pastaruoju metu jis kiek 
sumenko (sunku pasakyti ar tai 
reiktų sieti su vietiniu kontekstu 
ir kitų institucijų svarbos iškilimu, 
ar su globaliu kontekstu, kuriame 
religijos kaip instituto svarba ma
žėja). Regis, prezidentinėje prie
saikoje yra žodžiai „tepadeda man 
Dievas“, tačiau jų reikšmės svar
bą lietuviškajam patriotiškumui 
analizuoti reikėtų atskirai. Šioje 
vietoje svarbus būtų ne tik retros
pektyvus žvilgsnis, bet ir religijos 
sąsajos su patriotiškumu nūdienos 
akivaizdoje. Apie ką, beje, labai 
taikliai neseniai kalbėjo ir Tomas 
Venclova.

Nesiimant gilesnės analizės, 
tačiau mėginant atsakyti į pradžio
je iškeltą klausimą, tenka dar kartą 
pastebėti: patriotiškumui skleistis 
reikalingas palankus kontekstas. 
Jei jo nėra - mes tik ir matome 
kasdieninius skandalus bei žmo
nių rutiniškus nusivylimus. Tuo 
tarpu suradus patrauklų apvalkalą 
situacija galėtų ženkliai keistis. Čia 
vėl grįžtu prie visuomenės šauklių 
vaidmens: visuomenei svarbu pa
rodyti ne tik esamas blogybes, bet 
kur kas svarbiau žvilgsnį nukreipti 
teigiama linkme. Ypač jei kalbame 
apie šventes.

Pilietinė religija nėra kažkas, 
kas gimsta per naktį. Siekiant sti
printi tautiečių patriotiškumą, 
mūsų laukia ilgas kelias, greičiau
siai truksiantis ne vieną dešimtme
tį. Galbūt bent šioje srityje galime 
ieškoti visuomeninio konsensuso 
ir dirbti išvien.

užtikrinti valstybinių švenčių po
puliarumą tautos sąmonėje, kalbė
ta yra nemažai. Pačių siūlymų būta 
įvairiausių: nuo ėjimo link popso 
iki solidžios, vertybiškai pagrįs
tos šventės scenarijų. Visgi kol kas 
nesimato, jog būtų pasistūmėta nė 
viena kryptim.

Šiame kontekste bene dažniau
siai minimas JAV pavyzdys su nuo
rodomis į jų Liepos 4-ąją. Ir tikrai, 
tai didelė šventė, apie kurią susuktą 
eilė hitais tapusių filmų. Pilietinio 
sąmoningumo ugdymas remiantis 
masinės produkcijos priemonėmis 
(šiuo atveju būtent kuriant filmus) 

stiprus, nes jis yra glaudžiai susi
jęs su religija, tačiau nėra religijos 
pakaitalas. Remdamasis istoriniais 
pavyzdžiais, autorius parodo, jog 
laisvės, nepriklausomybės vertybės 
yra kildinamos iš Dievo, o jos įtvir
tinamos daugelio prezidentų inau
guracinėse kalbose. Argumentams 
pagrįsti Bellah cituoja 1961 m. 
sausio 20 d. Kenedžio inauguracinį 
kreipimąsi:

Pasaulis dabar labai sudėtin
gas. Juk mirtingos rankos įgijo galių 
panaikinti visus žmogiškojo skurdo 
pavidalus bei pakeisti visus žmo
giškojo gyvenimo modelius. Be to,
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Atkelta iš 2 p.

reikia priimti ne kaip politologijos ar 
politinės istorijos, bet kaip socialinės 
antropologijos ar psichologijos dir
vonų daigus.

Sutikime, pusiau tuščios stiklinės 
klubo nariai nesunkiai praleistų visas 
minėjimo valandas vardydami An
trosios Lietuvos Respublikos nesė
kmes, pradedant ydingu nuosavybės 
restitucijos aktu ir baigiant pilietybės 
reikalais. Ilgiausiai jie užtruktų atpa
sakodami tas Lietuvos gyvenimo ypa
tybes, kurios išryškėja nusileidus nuo 
Vilniaus valdžios bokštų, o prisiarti
nus prie medikų, mokytojų, ūkininkų 
ar juodadarbių kasdienybės, kurioje 
bent kiek didesnis valdžios jautrumas 
šviečia gal net rečiau nei saulė vidur
žiemio Lietuvos danguje. Atpažįstan- 
tys ydas, nesėkmes ir pralaimėjimus 
turi pagrįstą teisę nesidžiaugti. Jie gali 
teisėtai liūdėti.

Kuklesniame kampe susispies 
tie, kuriems regėsis pusiau pilna sti
klinė. Jų akyse nepriklausomybę at- 
kūrusios Lietuvos žingsniai į tarptau
tinę demokratinio pasaulio bendriją 
nesunkiai įgis žavaus stebuklo žymių. 
Kad ir koks mažaraštis galėjo atrodyti 
lietuvių politinis sluoksnis, tačiau su 
svarbiausiais valstybinio statinio už
daviniais buvo sėkmingai susidorota. 
Narystė NATO ir Europos Sąjungoje 
atvėrė galimybes toliau stiprinti savo 
užsienio politikos ir europinio reikš
mingumo raumenis. Net jeigu ginčy- 
simės dėl vieno ar kito mūsų užsienio 
politikos viražo, turėtume patikėti, 
kad Europoje įvertinti prezidento 
Valdo Adamkaus veiksmai yra tikra 
Lietuvos gyvenimo sėkmės žymė. Gal 
iš atokaus atstumo mūsų pasiekimai 
labiau matosi?

Tad kodėl neįstengiama džiaugtis 
Lietuvos laimėjimais, jei neabejotinai 
tokių laimėjimų esama? Kas trukdo 
bent per šventes pajusti pasididžia
vimą ne tik Lietuvos krepšininkų 
pergalėmis Europos ir pasaulio krep
šinio čempionate? Ilgai nemąstant 
atsakytume, kad laimėjimais sunku 
džiaugtis tada, kai nesėkmių regimy
bė užgožia akiratį, kai yra bandoma 
skaičiuoti, ko turime daugiau. Tačiau 
sociopsichologiniai tyrimai aiškiai 
rodo, kad tai, kas angliškai vadinama 
feeling of happiness nėra tiesiogiai su
siję nei su ūkiniu pasiturėjimu, nei su 
valstybės galiomis. Įvairuojančiuose 
tyrimuose, skirtuose pamatuoti pasi
tenkinimo savaisiais gyvenimais lygį, 
galime atrasti skirtingai surikiuotų 
tautų gretas. Tačiau galingiausios pa
saulyje valstybės - Jungtinių Ameri
kos Valstijų - piliečių pasitenkinimas 
retai pakyla į antrojo dešimtuko vi
durį. Tai reiškia, jog galingiausios ir 
turtingiausios pasaulio tautos žmo
nių gyvenimo džiugesio laipsnis yra 
žemesnis nei, tarkim, Kosta Rikos. 
Nesulyginami pragyvenimo lygiai ir 
nesulyginamos galimybės virtualiai
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Prie laisvės dvidešimtmečio slenksčio
KODĖL NEĮSTENGIAME DŽIAUGTIS LIETUVOS LAIMĖJIMAIS

dalyvauti sėkmingiausios komandos 
žaidime. Kai kurie tyrinėtojai teigia, 
kad šie rodikliai leidžia įtarti, kad 
mažų valstybių ir tautų savijauta yra 
geresnė.

Abrahamo Maslow o pasekėjai 
iš humanistinės psichologijos varpi
nės neretai teigia, kad pasitenkinimas 
gyvenimu neturi tokio begalinio pri
klausomumo nuo ūkinio pasiturėji- 
mo. Štai šiuolaikinės britų visuome
nės tyrimai rodo, kad tokio džiugesio, 
kurį vidutinis jaunas anglas patiria 
uždirbęs 10 000 svarų per metus per 
visą savo gyvenimą daugiau nepatiria, 
net jei jo pajamos išauga dešimterio
pai. Žinoma, tai neįrodo, kad vargšų 
ir turčių jausenos yra tapačios. Soči-, 
aline prasme tai tik išduoda, kad pra
gyvenimo dugnas yra svarbesnis už 
pragyvenimo stogą. Ne visuomenės 
turto siekis, bet kova prieš skurdą to
kioje plotmėje įgyja didesnę reikšmę.

Gal lietuviai, kurie visomis 
ūkinėmis-kultūrinėmis prasmėmis 
pralenkia kostarikiečius, yra drėbti 
iš kitokio molio? Juk mūsų ekono
minio veržlumo faktų net visiški 
pesimistai nesiimtų neigti. Pamažu 
šie poslinkiai ima jaustis ne tik tur
to viršukalnėse, bet ir viduriniajame 
sluoksnyje. Tačiau nevilties, neįgalė- 
jimo džiaugtis tuo, kas valstybės gy
venime pasiseka, galiausiai santarvės 
su pačiais savimi (esame ne tik emi
gracijos, bet ir savižudybių lenkty
nių nugalėtojai) stygiaus akivaizdoje 
peršasi įtarimas, kad lietuviško pesi
mizmo neišjudina ekonominio verž
lumo vėjai. Gal pamiršome iškelti 
bures? O gal tiesiog nebežinome, į 
kurį krantą plaukti?

Praėjusių metų pabaigoje pilie
tinė organizacija, pasivadinusi Kau
no plėtros forumu, sugalvojo atlikti 
tyrimą apie kauniečių pasitenkinimą 
savuoju gyvenimu mieste. Kadan
gi esu susipažinęs su klausimynu ir 
tyrimo rezultatais, galiu sakyti, kad 
nėra jokių sensacijų: miesto, kurio 
piliečiai labiausiai demonstruoja ne
pasitenkinimą, turtingųjų ir mažiau 
pasiturinčių žmonių gyvenimo džiu
gesio lygis yra iš esmės panašus.

Šie fragmentai mane verčia 
teigti, kad galia pastebėti laimėjimus 
arba net džiaugtis jais nėra tiesiogiai 
surišta su laimėjimų kiekiu - ir ūki
nių, ir kultūrinių. Pamažu Lietuvos 
politinio ir visuomeninio gyvenimo 
kritikai ima kreipti dėmesį į daly
kus, mažiau susietus tiesiog su san
taupomis, namais ir automobiliais. 
Štai vis dažniau lietuvių emigracijos 
priežasčių imama ieškoti ne tiesio
giai nedarbo (skelbiama jau 28 000 
laisvų darbo vietų Lietuvoje), ne 
naujųjų lietuvių kapitalistų darbo 

išnaudojimo drakoniškuose polin
kiuose, bet valdžios (ir darbdavių) 
santykiuose su paprastu žmogumi, 
su tarnautoju ir darbininku, gydyto
ju ir mokslininku. Jau matyti ir žen
klai artėjančio suvokimo, kad ne tik 
hierarchiniai, bet ir apskritai žmonių 
tarpusavio santykiai yra daug labiau 
lemiantys kiekvieno iš mūsų savijau
tą, pasaulio matymą, bei apsispren
dimą dėl iki pusės pripildytos( arba 
nugertos) stiklinės vertinimo.

Amerikiečių ar Vakarų europie
čių skonis iš karto susikerta su Lie
tuvos lietuvių tarpusavio santykiais 
tuomet, jei būna lemta susidurti su 
reiškiniu, kuris jau senokai yra pa
krikštytas karo keliuose vardu. Bau
dos auga, sužalojimai ir praradimai - 
taip pat. Tarp gresiančios bausmės 
už pražangą ir tikrovės žiojėja didelis 
griovys. Bausmės didelei daliai agre
syviausių vairuotojų yra it adrenalino 
akseleratorius. Tada girdim pasikar
tojantį aimanavimą: juk važinėjame 
taip, kaip gyvename... Kokią valdžią, 
kokį politinį elitą galima pakaltinti 
dėl subjurusios nuotaikos pervažiavi
mo per lietuvišką didmiestį metu?

Artėdamas prie savo samprota
vimų kulminacijos ir neišleisdamas 
iš vaizduotės Kovo 11-osios ir mūsų 
laisvės dvidešimtmečio slenksčio pa
sakyčiau, kad nesugebėjimas džiaug
tis mūsų šalies laimėjimais yra susijęs 
ne tiek su nesėkmių pertekliumi, kiek 
su psichologinėmis ir net moralinė
mis problemomis, sustiprėjančiomis 
dėl nedalyvavimo visuomenės gyve
nime, dėlneprisiėmimo atsakomybės, 
dėl per didelio valdžios ir valdančiųjų 
sureikšminimo. Atomizuotos, per
dėto privatizmo (vengiu čia žodžio - 
individualizmas) sraute išblaškytos 
visuomenės žmogus neišvengiamai 
patenka į susvetimėjimo gniaužtus. 
Tuose gniaužtuose tiek turčius, tiek 
skurdžius ima nesugebėti džiaugtis 
ne tik kaimyno, bet ir savo gyvenimo 
laimėjimais.

Vėlgi, ne kokia nors valdžia, bet 
mūsų pačių sąmonės (ir net pasąmo
nės) judesiams priklauso tas triukš
mas, kuris pasigirsta, atlikus Euro
pos Sąjungos vidurinių mokyklų 
savijautos tyrimus. Pasirodo, mūsų 
vaikai - nepriklausomai nuo moky
mo lygio ir net nuostabių matemati
kos žinių - jaučiasi labiau nei kiti jų 
bendraamžiai prislėgti ir pažeminti. 
Lietuviai mokiniai tarp kitų bendra- 
europiečių yra patiriantys daugiau
sia savitarpio patyčių. Čia nereikia 
nei specialių psichoanalizės žinių, 
kad suvoktume, jog pažemintas ir 
traumuotas vaikas jau gyvendamas 
savo suaugusio gyvenimą visad tu
rės sunkumų susilaikant nuo kito - 

ypač silpnesnio - pažeminimo. O 
be šio susilaikymo vargu ar gali at
sirasti taurus gebėjimas džiaugtis 
kito, kitų ir net visų Lietuvos žmonių 
laimėjimais.

Šioje moralės ir psichologijos 
sankirtoje įžvelgtinas vienas daly
kas. Tada, kai nustojama džiaugtis 
laimėjimais, kurie it žibantys krislai 
gali būti išbarstyti nesėkmių fone, iš 
esmės atsisakoma dalyvauti bendro 
darbo talkoje. Išsaugoti galią tuos 
laimėjimus matyti ir jais džiaugtis 
yra žmogaus valios pastangų ir įsi
pareigojimų reikalas iš karto po to, 
kai baigiasi vaikystė. Juk tik vaikys
tėje džiaugsmams nereikia didelių 
proto argumentų. Kalbėdamas apie 
valią džiaugtis savo tautos kūrybiniu 
genijumi tikrai neužsiimu nei Antro
sios Respublikos fasado puošyba, nei 
bandau ką nors pralenkti pelenų kie
kiu savo plaukuose. Suprantu, sek
damas rašytoju Ričardu Gaveliu, kad 
nuolat laimingas ir patenkintas yra 
tik idiotas. Tačiau drįstu teigti, kad 
nuolat skausmingai nepatenkintas 
yra tik beviltiškas sadomazochistas.

Nebesugebame džiaugtis Lietu
vos laimėjimais dėl daugelio prie
žasčių, kurių dauguma slypi ne tų 
laimėjimų galimame menkume, 
bet mūsų santykyje su pasauliu ir 
jo žmonėmis. Sena išmintis byloja, 
kad norint džiaugtis mažais ir di
deliais dalykais, reikia pasistengti. 
Reikia valios ir moralinės įtampos, 
nes įžvelgti politinių konkurentų 
ar oponentų veiksmų teigiamybes 
emociškai yra sunku. Gebėjimas 
džiaugtis tuo, ką pasiekėme, gali būti 
susijęs ir su paprastu suvokimu, kad 
idealai retai visiškai įsigyvena mūsų 
tikrovėje. Dėl to idealai ir yra idealai. 
Jie it kompasas, žymintis vaizduotės 
ir gyvenimo sroves.

Ir dar. Galbūt šiandien mes per 
mažai džiaugiamės laimėjimais, nes 
savo kiemuose, darbuose ir įstaigose 
per mažai giname savuosius įsitiki
nimus ir vertybes. O gal stiprių pro
fesinių sąjungų ir laisvos visuomenės 
kraštų žmonės turi didesnį gyvenimo 
džiugesį, nes nėra vieniši, nėra atskiri 
ir beviltiški savo privatybės skaisty
klos gyventojai. Džiaugsmas ir pasi
tenkinimas kaip dalyvavimo visame, 
kas darosi mūsų Lietuvoje ir pasaulio 
lietuvijoje, vaisius - štai tokią pa
prastą gyvenimo tiesą bandyčiau iš
rėkti, žengiant artyn Lietuvos laisvės 
dvidešimtmečio slenksčio. Linkiu, 
kad bent švenčių metu niekas mums 
netrukdytų pakelti pusiaupilną taurę 
šampano už visų mūsų tėvynę!

(Iš paskaitos, skaitytos 2008 03 11 
JAV, Čikagoje, Lemonte)
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Ar sprendžiamos 
tikrosios problemos?
Mindaugas Kaselis

■ Bendriausiu atveju problemą galime apibrėžti kaip tam tikrą nemalonią 
būseną arba susidariusią nepalankią situaciją, kuri yra nepriimtina 
daugeliui piliečių. Tačiau ta „nepriimtina būsena“politikoje sprendimus 
priimančių asmenų gali būti įvardinta remiantis jų asmeniniu, subjektyviu 
supratimu, patirtimi, vertybėmis, ideologijomis, pojūčiais, interesais ar siekiais 
interpretuojant susidariusią probleminę situaciją, kas ir įtakos pasirinktos 
problemos formulavimo variantą. Tad naujausiosios postmodernistinio 
pobūdžio viešosios politikos analizės srovės bei tam tikri pavieniai autoriai 
akcentuoja objektyvumo išnykimą, reliatyvizmo apraiškas bei konstravimo 
galią formuojant tam tikras socialines problemas.

Pavyzdžiui, Deborah Stone teigia, jog 
problemos apibrėžimas - strateginis 
situacijų vaizdavimas, nes kiekvienas 
situacijos aprašymas tėra vaizdas, at
siveriantis iš vieno požiūrio taško, o 
individai ir valdžios agentūros sąmo
ningai konstruoja tokius situacijos 
vaizdinius, kurie padėtų įteisinti jų 
geidžiamą veiksmų strategiją1. Pana
šiai samprotauja ir teoretikas Murrey 
Edelman, kuris įsitikinęs, jog kie
kvienoje socialinėje problemoje glūdi 
prasmių įvairovė, kuri atspindi intere
sus skirtingų grupių, kurios siekia pra
stumti savo veiksmų liniją ir ją pava
dinti sprendimu2. Tai, kad problemos 
supratimas - tai suinteresuotų pusių 
interpretacijų konstruktas patvirtina 
ir William N. Dunn žodžiai: „proble
mos formulavimą stipriai veikia tai, 
kokiomis prielaidomis nagrinėjamoje

Liberalieji Vakarai
ir Lietuva Jonas Sirtautas

■ Europos žmogaus teisių teismo sprendimas dėl leidimo homoseksualams 
siekti įsivaikinti vaikus Lietuvoje buvo sutiktas prieštaringai. Į darbą kibo 
žurnalistai, skelbdami straipsnius apie gėjų grėsmę Lietuvai, sulaukta 
gausybė įvairiausių komentarų bei nuomonių tiek iš valstybinių bei 
religinių institucijų atstovų, tiek iš eilinių valstybės piliečių. Nestebina 
nuomonių įvairovė - vieni už, kiti prieš, vieni akcentuoja tradicinės 
šeimos svarbą, jos vertybes, niekina iškrypimus, kiti kalba apie 
toleranciją, o būtent apie tolerantišką Europą ir nepakančią Lietuvą.

Diskusija, kuria būtų siekiama nu
spręsti, ar suteikti homoseksualams 
galimybę įsivaikinti vaikus ar ne, ko
kie to pliusai ir minusai, būtų nesi
baigianti, kadangi kiekvienas disku
sijos dalyvis rastų savo „svaresnių“ 
už kitus argumentų. Tačiau į šią situ
aciją reikia pažvelgti ir iš kitos pusės, 
o ne tik pateikinėti savo „teisingą“ 
nuomonę ir bandyti paveikti kitaip 
manančius.

Stebint reakciją į Europos žmo
gaus teisių teismo sprendimą, kad 
draudimas asmeniui siekti įsivaikinti 
vaikus dėl jo seksualinės orientacijos 
pažeidžia Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konven
ciją, greta tradicinio daugumos Lie
tuvos visuomenės neigiamo požiūrio 

probleminėje situacijoje remiasi skir
tingos suinteresuotos šalys“3. Akivaiz
du, kad šių teoretikų įžvalgos liudija, 
jog socialinių problemų įormuluotės 
neapsiriboja visuotinai tam tikrais 
priimtais objektyviais kriterijais, bet 
veikiau atspindi daugiausiai įtakos 
turinčios grupės (valdžioje ar kaip 
interesų grupės) pasiūlytą problemos 
sprendimo versiją ar požiūrį.

Taigi, remiantis konstruktyvis- 
tine perspektyva, socialinę realybę 
vertėtų traktuoti ne kaip objektyvų 
„faktą“, o veikiau sukonstruotą socia
linės tikrovės versiją. Tokiu būdu so
cialinės problemos - savotiški visuo
meniniai judėjimai, kylantys iš atski
rų visuomenės sluoksnių ar interesų 
grupių elgsenos4. Savotiškas politikos 
problemų dirbtinumas išreiškia, jog 
problemos neegzistuoja atskirai nuo 

į gėjus regima ir tokia pat valstybės 
institucijų ir jų atstovų, atsakingų už 
vaikų teises, jų apsaugą bei įvaikini
mą pozicija. Tačiau kad ir kaip vai
kais besirūpinančios institucijos no
rėtų užkirsti kelią Europos žmogaus 
teisių teismo sprendimo galimoms 
pasekmėms, bet jos to padaryti ne
gali, nes įstatymų pataisos, tiesiogiai 
draudžiančios gėjams įsivaikinti vai
kus, būtų traktuojamos kaip diskri
minacija, kuri demokratinėse šalyse 
yra neleistina. O Lietuvos atveju už 
panašų nusižengimą nubaustų Euro
pos Sąjunga, kadangi Lietuva privalo 
laikytis visoms ES narėms privalomų 
normų.

Lietuvos valdžia privalo laikytis 
priimtų ES sprendimų - atsižvelg- 

jas apibrėžiančių asmenų ar grupių, 
ir tai reiškia, kad nėra „natūralių“ 
visuomeninių sąlygų, kuriomis ar 
dėl kurių atsiranda politikos proble
mos5. Tad socialinė problema, tenki
nanti tam tikrus ideologinius intere
sus, negali būti pripažinti visuotinai, 
todėl jos „konstruotojai“ mėgina 
pritraukti šalininkų6. Akivaizdu, jog, 
formuojant tam tikra socialinę pro
blemą, ji konstruojama atsižvelgiant 
ne tik į įtakingų grupuočių (esančių 
valdžioje arba spaudimo ar intere
sų grupių) ideologinę ar moralinių 
įsitikinimų prizmę, bet taip pat į 
jų tikslus bei interesus, kurie retais 
atvejais prasilenkia su pragmatiniais 
išskaičiavimais.

Be to, konstruktyvistinės pers
pektyvos kontekste vertėtų paminė
ti ir įtakingą masinių informavimo 
priemonių vaidmenį nulemiant bei 
išskiriant problemų aktualizacijos 
laipsnį. Žiniasklaidos vaidmuo, api
brėžiant ir išdidinant, t.y., konstruo
jant problemas tam tikrais atvejais 
pasireiškia kaip perdėtas, nes tokias 
atvejais iškreipdama faktus ir kur
dama stereotipines grėsmes masinės 
informavimo priemonės gali for
muoti įtaigų kontekstą, užsitikrinant 
viešosios nuomonės palankumą 
„prastumti“ tam tikrą joms palankų 
su tariama problema susijusį projek
tą7. Dar daugiau, tam tikrais atvejais 
žiniasklaida, pristatydama sociali
nes problemas realizuoja savotišką 
„spektaklį“, pakreipdama problemų 
pateikimo būdą taip, kad akcentuo

dama į ES sprendimus, ji reguliuoja 
institucijų veiklą, kad pastarosios ne
nukryptų nuo keliamų reikalavimų, 
o šiuo konkrečiu atveju nediskrimi
nuotų homoseksualių asmenų. Bet ką 
daryti, jeigu ES institucijų primetami 
principai nesutampa su konkrečioje 
valstybėje nusistovėjusiomis tradi
cijomis ir visuomenės pažiūromis? 
Kaip Lietuvos valdžia turi suderinti 
visuomenės ir ES pozicijas, kad vi
suomenės akyse ji liktų kaip ištikima 
daugelio nuomonei, o ES atžvilgiu - 
kaip pareiginga ir paklusnia nare? 
Lietuvai belieka balansuoti, ir iš
vengiant pažeidimų, sudaryti tokias 
sąlygas, kurios maksimaliai apsun
kintų galimybes homoseksualams 
įsivaikinti vaikus. Ir tokie ketinimai 
yra viešai skelbiami.

Liepa Pečeliūnaitė pateikia Sei
mo Šeimos ir vaiko reikalų komisijos 
surengto posėdžio, skirto aptarti Eu
ropos žmogaus teisių teismo spren
dimui, išsakytas dalyvių pozicijas1. 
Seimo Šeimos ir vaiko reikalų Ko
misijos pirmininkė Rima Baškienė 
užtikrino, kad Lietuvoje bus stengia
masi panaikinti net mažiausią riziką 
vaikus įsivaikinti homoseksualams. 
Anot jos, viskas turi būti nukreipta 
ta linkme, kad tokių atvejų Lietuvoje 

1 Pečeliūnaitė L. Seimo komisija: grėsmė, kad Lie
tuvos vaikus įvaikins homoseksualai lieka (http:// 
www.alfa.lt/straipsnis/166864) 

jami nereikšmingi, bet patrauklūs 
žiūrovui elementai, kaip pavyzdžiui 
personalijų įvairios charakterių 
bruožų ypatybės8. Tokiais atvejais, 
visai realu, kad problemos tikroji 
esmė ir reikšmė yra nubloškiamos 
į užribį arba visai eliminuojamos iš 
viešojo diskurso.

Taigi, modernioje visuomenėje 
gali iškilti reali grėsmė, kad prisideg
damas tariamomis problemomis eli
tas gali simuliuoti tikrųjų problemų 
sprendimą. Ar tik nebūta bandymų 
manipuliuojant visuomenę pereiti 
nuo itin skausmingos tautai masi
nio alkoholio vartojimo sukeliančių 
skaudžių padarinių mažinimo pro
blemos prie sugalvotos - „kenkimo“ 
Lietuvos pasididžiavimui ir sportui 
Nr. 1 krepšiniui „problemos“? Ar 
švietimo reforma bandoma spręsti 
tikrąsias problemas? Ar po naujojo 
Aplinkos ministro paskyrimo pa
sklidusi retorika spręsti įsisenėjusias 
aplinkosaugines problemas virs rea
liais darbais?

1 D. Stone, Viešosios politikos paradoksai, 2004, 
Vilnius, p.159-160

2 M. Edelman, Politinio spektaklio konstravimas, 
2002, Vilnius, p.23

3 William N. Dunn, Viešosios politikos analizė, 
Vilnius, 2006, p.88
4 Ten pat, p. 103

5 William N. Dunn, Viešosios politikos analizė, 
Vilnius, 2006, p. 86

6 M. Edelman, Politinio spektaklio konstravimas, 
2002, Vilnius, p.26

7 W. Parsons, Viešoji politika, Vilnius, 2001, p.107

8 M. Edelman, Politinio spektaklio konstravimas, 
2002, Vilnius, p.108

net nebūtų. Teisingumo ministerijos 
atstovė Renata Juozikienė homosek
sualių asmenų mėginimus įsivaikin
ti vaikus įvardijo kaip „grėsmę“, ir 
apgailestavo, kad ta grėsmė niekada 
nebus panaikinta. Vaiko teisių ap
saugos kontrolierė Rimantė Šalaše- 
vičiūtė teigė, kad nors Lietuvoje dar 
neatsirado homoseksualų, panorusių 
įsivaikinti vaikus, bet tokiems atve
jams reikia iš anksto užkirsti kelią dėl 
vaiko interesų. Kad ir kokie bebūtų 
minėtų institucijų atstovų argumen
tai, viena aišku, kad klausimu dėl 
homoseksualių asmenų galimybės 
įsivaikinti vaikus, netolerantiški yra 
ne tik daugelis eilinių piliečių, bet ir 
pati valdžia.

Bet būtina suprasti, kad nėra ta
patūs dalykai toleruoti homoseksualų 
asmenį ir toleruoti to homoseksualo 
siekius, galinčius stipriai įtakoti kitų 
žmonių gyvenimus (šiuo atveju įvai
kintų vaikų gyvenimą). Nors Lietuvos 
visuomenei dažnai primetama poko
munistinėms valstybėms būdinga ne
tolerancijos etiketė, tačiau neretai ga
lima išgirsti lietuvio nuomonę, kad jei 
homoseksualus asmuo jam netrukdo, 
tai tegul ir būna toks koks yra. Tačiau 
toks požiūris dažniausiai yra išreiš
kiamas anonimiškai, nesiviešinant, 
baiminamasi, kad kas neužsipultų, ir

Nukelta į 11 p. ak
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IŠ PROFESIONALO APKASŲ

■ Šio skyriaus mieliau nerašyčiau. 
Ne dėl to, kad trūktų informacijos: 
jos tiek kad į visų metų „Akiračius“ 
nesutalpintum. Ne dėl to, kad žinau, 
jog bus tokių, kurie vis vien nepatikės. 
Prie to pripratau, žmonės atsirenka 
tų informacijų, kuri jiems patinka. 
Varžaus dėl to, jog bus tokių, kurie 
jausis įskaudinti, kuriems, kas čia 
parašyta, kertasi su paaiškinimu, 
kodėl jiems ar jų artimiesiems prisi
eina kentėti ligų, negalių, netgi mirtį. 
Kai užpuola negandos, visi ieškome 
paaiškinimų, o klaidingas paaiškini
mas gali suteikti daugiau paguodos 
negu juoda nežinia. Tačiau neturiu 
pasirinkimo, negaliu užbaigt kad ir 
trumpų serijų straipsnių apie atominę 
energijų neminėjęs „Černobylio“.

Apie tos nelaimės pagrindinę prie
žastį rašiau praėjusiame „Akiračių“ 
numeryje, čia bandysiu glaustai api
būdinti pasekmes žmonėms ir aplin
kai. Autoritetingų studijų daug, viena 
iš svarbiausių yra Jungtinių Tautų or
ganizacijos vadovaujama tarptautinė 
mokslinė analizė, kurios išvados pa
skelbtos 2005 metais.

Tuo metu suskaičiuota 50 mir
čių, kurias galima priskirti nelaimės 
pasekmėmis, 31 - tai gaisrininkai bei 
kiti darbuotojai, kurie lipo ant jėgainės 
stogų ir buvo apšvitinti milžiniškomis 
radiacijos dozėmis nuo atsivėrusios 
aktyviosios zonos. Jie mirė per mė
nesį. 19 - likusių mirčių priskiriamos 
lėtinėms nelaimės pasekmėmis, 9-ios 
iš jų skydliaukės vėžio padariniai. Visi 
individai iš tų, kurie per nelaimę ar ke
lios dienos po jos dalyvavo nelaimės 
likvidavimo operacijose. Beje, skaičius 
lėtinių mirčių atskirose studijose kiek 
skiriasi. Pavyzdžiui, IAEA (Tarptauti
nis Atomines Energijos Susivienijimas) 
studijoje pateikia 60 mirčių, yra studi
jų, kurios priskaičiuoja apie 40. Tai ne 
esminiai prieštaravimai, o iliustracija, 
kad išskyrus atvejus, kai apšvitinama 
labai aukštom dozėm (minėtieji 31 in
dividai), nustatyti mirčių priežastingu
mą sudėtinga.

Suprantu, jog šios išvados, švel
niai tariant, skiriasi nuo tų, kurias 
esame daugelį kartų skaitę, girdėję, 
mate per televiziją. Ten kalbama apie 
dešimtis tūkstančių, o kai žvelgiama 
į ateitį, šimtus tūkstančių, netgi mili
jonus mirčių! Tai kartota tiek dažnai, 
kad nestebina, jog dauguma tuo tiki. 
Susiduriu su tuo įsitikinimu nuolat. 
Pateiksiu pavyzdį. Prieš dvejus metus 
dalyvavau viešame pokalbyje apie at
ominę energiją, kai atėjo klausimų iš 
salės metas, atsistojo žilaplaukė po
nia. Akivaizdžiai supykus. Kreipėsi 
į mane: „Pasakykit, kiek tų bernelių, 
mūsų tautos žiedo, kuriuos nugabeno 
į Černobylio košmarą, jau mirė! Pasa
kykit, kiek jų dar mirs!“ Jei tai nebūtų 
mesta taip piktai, būčiau pasistengęs 
atsakyt ramiau. Šiuo atveju išsprūdo:“ 
Kiek jų mirė tiksliai pasakyti negaliu, 
bet tiksliai žinau kiek jų mirs. Visi!“

Manytum, jog suaugusiems ne
reikėtų aiškinti, kad visi mirsim. Visi,

AE -3. Černobylis!!! Kazys Almenas

iki vieno. Kokios tų mirčių priežastys? 
Vėlgi, negi aiškinsi suaugusiems, kad 
jų būna labai įvairių? Kai bandome 
apimti didesnį skaičių žmonių, nie
ko kito nelieka kaip statistinė analizė. 
Taip išeina, kad apytikrį atsakymą į 
ponios klausimą žinau, nes prieš kele
rius metus Lietuvos energetikos insti
tute buvo atlikta analizė. Padėti likvi
duoti Černobylio nelaimės pasekmes 
iš Lietuvos vyko apie 7000 daugiausia 
jaunų žmonių, vyrų. Iki 2000 metų 
(tada atlikta analizė) iš jų mirė apie 
480. Jei atrinktumėm tą patį skaičių 
vyrų, kurie 1986 m., tai yra Černoby
lio metais, buvo 24 -29 metų amžiaus, 
ir lankėsi tais metais vykusioje Dai
nų šventėje, po to pritaikytumėm tos 
amžiaus grupės statistinį mirtingu
mą, gautume 560 mirčių. Nejaugi tai 
reiškia kad Dainų šventė buvo pavo» 
jingesnė? Suprantama, klausimas ab
surdiškas. Atsižvelgiant į kontrolinės 
grupės įvairovę, abu skaičiai pakan
kamai arti vienas kito, kad tegalime 
teigti, jog juose Černobylio nelaimės 
įtakos įžvelgti negalima. Ponią neten
kinantis atsakymas būtų buvęs - ne
nustatytas radiacijos įtakotas padidė
jęs mirtingumas. Kaip sunku nustatyti 
tokio pobūdžio įtaką, iliustruoja trys 
didelės apimties, mokslinių institutų 
atliktos, kelis dešimtmečius trukusios 
studijos. Štai jų pagrindinės išvados:

JAV atominiuose laivuose tarna
vusių vyrų mirtingumas yra žemes
nis, jų sveikatingumas geresnis nei 
statistinių, tos pačios amžiaus gru
pės amerikiečių (studija apėmė apie 
13000 vyrų, ji tęsiasi).

Hirosimos ir Nagasakio antpuolį 
pergyvenusių tėvų, t.y., antros genera
cijos japonų sveikatingumas geresnis, 
mirtingumas žemesnis nei tos pačios 
amžiaus grupės statistinio japono 
(studija apima daugiau nei 100 000 
japonų)

Černobylio draudžiamoje zonoje 
gyvenančių žmonių mirtingumas yra 
žemesnis nei statistinio ukrainiečio. 
Šiuo atveju dalyvių skaičius mažesnis, 
bet skirtumas ženklus.

Kaip paaiškinti tokius rezultatus? 
Nejaugi jie rodo, kad priedinė radia
cija pagerina sveikatą? Esama ir tokių 
teorijų, bet ne, šios studijos to neteigia. 
Priežastis, kuri paaiškina visus šiuos 
rezultatus yra - atranka. Analizuo
jama grupė skyrėsi nuo kontrolinės 
grupės ne tik tuo, kad ji buvo paveikta 
radiacijos, bet ir kitais pobūdžiais:

Povandenių laivų įguloms atren
kami fiziškai sveiki vyrai, taip atrink
tos grupės mirtingumas žemesnis nei 
statistinio tos pačios amžiaus grupės 
amerikiečio. Radiacijos įtaka, jei tokia 
buvo, neapčiuopiama.

Antros generacijos Hirosimos- 
Nagasakio atranka, labai specifinė. 
Jų tėvams bei tėvų bendraamžiams 
teko išgyventi didelį fizinį stresą. Di

delis skaičius tėvų bendraamžių mirė 
nuo bombos sukeltų padarinių, nuo 
karščio, nuo sprogimo sukeltų ban
gų, buvo užmušti griūvančių pastatų. 
Dalis mirė nuo labai aukštų radiacijos 
dozių. Tie, kurie mirė, antros genera
cijos nesulaukė, jų tėvai sulaukė. Di
delius fizinius stresus pergyvena svei
kesni, genetiškai stipresni individai. Jų 
tėvai tad nebuvo statistiniai japonai, o 
atrinkti, šios atrankos pasekmės pas
tebimos ir sekančioje generacijoje. O 
kokia radiacijos įtaka genetinei infor
macijai? Ši studija iliustruoja, kad jei 
tokia ir yra, ji mažesnė negu atrankos 
įtaka.

Trečias pavyzdys apgaulingas. 
Juo norėjau iliustruoti, kad darant 
statistinius palyginimus būtina lyginti 
tolygias populiacijas. Parašyta - „mir
tingumas žemesnis negu statistinio 
ukrainiečio“. Tikrai taip yra, skirtu
mas netgi keleri metai. Apgaulė ta, 
kad „statistinis ukrainietis“ apima vi
sas amžiaus grupes, skaičiuojant mir
tingumą įskaitomi ir tie, kurie mirė 
jauni. Draudžiamoje zonoje nėra 
mokyklų, užtat ten beveik nėra vaikų, 
daugiausia tai senyvi į savo gimtąsias 
vietas sugrįžę žmonės. Rimtos moks
linės studijos į tai atsižvelgia, tokios 
studijos tęsiamos, jų išvada, kai atsi
žvelgiama į amžiaus grupes, skirtumo 
tarp draudžiamoje zonoje gyvenan
čio ir atitinkamo amžiaus vidutinio 
ukrainiečio nėra.

Gal skaitytoją labiausiai nustebins 
kitas teiginys - tų studijų nelabai rei
kėjo, jų rezultatus buvo galima numa
tyti. Netgi tada, kai paieškoms metami 
dideli pinigai, labai sunku rasti to, ko 
nėra. O kad nėra - jau buvo žinoma. 
Pateiksiu itin supaprastintą, trumpam 
straipsniui pritaikytą apibudinimą, 
kas buvo žinoma. Per ankstesnius 
dešimtmečius buvo atliekami šimtai 
eksperimentų, apšvitinant biologinius 
organizmus kontroliuotom radiacijos 
dozėm. Iš žinduolių naudotos pelės, 
žiurkės, katės, šunys, kiaules ir netgi 
šimpanzės. Daviniai štai tokie:

Atitinkamo intensyvumo lygio 
radiacija yra pavojinga. Lygmeniui, 
kuris yra mirtinai pavojingas šilta
kraujams žinduoliams, priskirkime 
skaičių 1000.

Radiacijos neigiamą poveikį žin
duolių organizmams galima betarpiš
kai, t.y., apšvitinto individo atveju, at
sekti iki lygmens, kuris atitiktų maž
daug skaičių 100.

Norint atsekti žemesnių dozių 
apšvitinimo pasekmes, reikia statisti
nių, daug individų apimančių studijų. 
Jų rezultatai sunkiau interpretuojami, 
jų statistinis patikimumas pradingsta 
pasiekus lygmenį atitinkantį maždaug 
40.

Visata, taip pat ir mūsų planetos 
paviršius, yra ir visada buvo radiacijos 
švitinamas. Priklausomai nuo vieto

vės, jos intensyvumas stipriai įvairuo
ja, atitinkantys skaičiai būtų nuo 0,1 
iki 3, išskirtinais atvejais net iki 20

Dėl Černobylio nelaimės dide
liuose plotuose kuriam laikui radi
acijos intensyvumas išties padidėjo. 
Vietomis jis padidėjo 2, 4 netgi iki 
10 kartų. Tai reiškia, nuo, tarkim, 0,2 
iki netgi 2,0. Tačiau po kelių savaičių 
nukrito perpus, po to toliau mažėjo. 
„Draudžiamosios zonos“ ribos buvo 
praplėstos iki įstatymiškai leidžiamo 
radiacijos fono intensyvumo, bū
tent 0,5. Ne, aš nesuklydau, yra ne
mažai vietų ant šios planetos pavir
šiaus, kur radiacinis fonas nuolat yra 
aukštesnis.

Įtariu, kad skaitytojams pabodo 
pateikti skaičiai: tie, kurie dar turit 
kantrybės, palyginkit juos su skaičium 
40. Tai daugmaž riba iki kurios galima 
eksperimentiškai atsekti radiacijos po
veikį naudojant didelius laboratorinių 
pelių kiekius. Tad suprantama kodėl, 
kad ir geriems mokslininkams, kad ir 
gerai finansuojamoms studijoms (tai 
lemia politika, ne mokslo poreikiai) 
žemų dozių radiacijos poveikių rasti 
nepasiseka. Net ir kelių surūkomų ci
garečių įtaka statistiškai apčiuopti su
gebama, o žemų dozių radiacijos ne. 
Žinojome tai prieš Černobylį.

Tačiau skaitot ir per televiziją 
dažnai matot visai ką kitą. Kodėl taip? 
Gerbiamieji, aš tik branduolinės ener
getikos inžinierius. Atsakymas į šį 
klausimą ne mano kompetencijoje.

Pabaigai romantiškas gamtos 
vaizdelis. Šiltas, vėlyvo rugpjūčio va
karas netoli Černobylio jėgainių IV 
bloko. Nesenai palijo, oras skaidrus, 
kupinas sodrių rudens kvapų. Prieš 
mus iš vakarų pusės besileidžiančios 
saulės apšviestas, rytų pusėje į vaka
ro ūkanas grimztantis didelis, keistos 
formos betoninis pastatas. Tai gar
susis, per televizijos ekranus žmones 
bauginantis sarkofagas, kuris gaubia 
IV bloko liekanas. Žinau gerai, kaip jis 
atrodo, dienos šviesoje apžvelgėme jį 
iš visų pusių, dabar sustojome po va
karinio pasivaikščiojimo apylinkėje. 
Černobylio aplinka tapusi tikru gam
tos rezervatu, ir per trumpą pasivaikš
čiojimą matėme lapę bei tris stirnas. 
Gamta čia bujoja. Ne kitaip ir prie 
sarkofago, pažvelgus į dangų atrodo, 
jog čia gyvybės dargi daugiau. Kur
link bepažvelgsi vakarinį orą skrodžia 
kregždės. Kai kurios visai čia pat, le
kia virš ir aplink sarkofago bloką, kai 
kurios taip aukštai, kad atrodo tarsi 
taškiukai. Šimtai tų kregždžių. Kur 
jos perisi, klausiu mano palydovo. 
Nagi daugumas ant sarkofago sienų, 
sako jis. Betono tarpuose neužlyja, 
neblogos vietos lizdams. Kaip ir vi
sus gyvūnus sekam ir kregždes. Nors 
užsimušk, pasikeitimų nerandame. 
Kregždės kaip kregždės.
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Atominė elektrinė ir artėjantys rinkimai
Zenonas V. Rekašius

Lietuva iš Sovietų Sąjungos paveldėjo du Ignalinos elektrinėje veikusius 
atominius reaktorius. Kadangi abu reaktoriai buvo tos pačios rūšies, 
kaip ir katastrofų Černobylyje sukėlęs reaktorius, Lietuva, Europos 
Sąjungos ES spaudžiama, vienųjų uždarė 2001 metais, o antrųjį 
pasižadėjo uždaryti 2009 metais, nežiūrint, kad papildomi patobulinimai 
padarė Černobylio tipo avarijų jame praktiškai neįmanoma. Kaip ten 
bebūtų, 2009 metų gale Lietuva praras apie 90 proc. anksčiau krašte 
pagaminamos elektros energijos pajėgumo. Yra, tiesa, bandoma prašyti 
ES pratęsti Ignalinos antrojo bloko uždarymų iki bus pastatyta nauja 
atominė elektrinė, tačiau vilčių, kad ES sutiks tai padaryti beveik nėra.

Kada vetuoti, kada 
nevetuoti?
Vasario mėnesį Seimas priėmė Vy
riausybės patiektą įstatymą steigti 
strateginį investuotoją, pavadintą 
LEO vardu, kuris prižiūrės ir vykdys 
naujos atominės elektrinės toje pa
čioje Ignalinoje statybą. Pagrindinį 
naujos firmos kapitalą sudaro vals
tybė (apie 2/3) ir privatus prekybos 
tinklo Maxima kapitalas (maždaug 
1/3). Dar Seime svarstant įstatymą 
dėl jo kilo daug ginčų, tačiau balsuo
jant priešininkai nuo balsavimo susi
laikė, tad balsuojančių prieš nebuvo, 
iš ko galima spręsti, kad opozicija 
šiam įstatymui buvo ne tiek gausi, 
kiek garsi. Pralaimėjusi Seime, opo
zicija viltis sudėjo į Prezidento veto. 
Tačiau prezidentas Adamkus žino
mas kaip atominės elektrinės šalinin
kas, kiekviena proga raginęs Lenkiją 
greičiau baigti užsitęsusias derybas ir 
pradėti bendrą „elektros tilto“ statybą 
iš Lietuvos pro Lenkiją į Vakarų Eu
ropą. Prasidėjo spaudimas ir aiškini
mas, kad Prezidentas privalo vetuoti 
LEO įstatymą, nes to reikalauja tau
tos interesai. Man atrodo, kad „tau
tos interesai“ paprastai paleidžiami 
į apyvartą tada, kai pritrūksta daly
kinių argumentų. Prezidentui vis tik 
pasirašius įstatymą prasidėjo prie
kaištai, kartais net viešai reiškiamos 
abejonės jo patriotizmu, daugiausia 
iš apie Piliečių Santalką susitelkusių 
sluoksnių.

Tos pačios aplinkos žmonės ne 
taip seniai Prezidentą kaltino buvu
sių komunistų ar kėgėbistų globa už 
tai, kad jis vetavo įstatymą, verčiantį 
Valstybės saugumo departamentą 
(VSD) atskleisti kai kurias operatyvi
nes paslaptis. Juk seimas esąs tikrasis 
valstybės šeimininkas ir prezidentas, 
vetuodamas seimo priimtą įstatymą 
atima šeimininko teisę žinoti, kas da
rosi valstybėje.

Nieko blogo, jeigu piliečiai kri
tikuoja vienokį ar kitokį Prezidento 
apsisprendimą, pagal tai, kokios gali 
būti jo pasekmės, bet abejonės patri
otizmu ar sprendimo motyvais jau 
nebėra kritika. Tai jau reikalavimas, 
kad Prezidentas sprendimus darytų 
vadovaudamasis ne savo, o kritiko 
protu ir sąžine. Tokiems patartina se

kančiuose rinkimuose patiems kan
didatuoti į prezidentus...

Priekaištai „Liūtui"
Naujos atominės elektrinės statyba 
rūpinsis naujai įsteigta bendrovė, 
kurios pavadinimas lietuviškai būtų 
„Liūtas“. Kodėl, vaizdžiai kalbant, 
naujagimis „Liūtukas“, ant Seimo 
išduotų „gimimo metrikų“ dar net 
nespėjęs gauti Prezidento parašo, jau 
susilaukė daug kritikos ir priekaištų? 
Vienareikšmio atsakymo į šį klausi
mą nėra, nes kritika labai įvairi: nuo 
rimtų priekaištų iki visiško nesusikal
bėjimo. Turbūt pats rimčiausias prie
kaištas, kad vyriausybė šį pelningą 
susitarimą be konkurso atidavė Ma
xima prekybos tinklo savininkams. 
Priešingame priekaištų spektro pa
kraštyje - buvusio Santalkos pirmi
ninko gen. J. Kronkaičio Amerikos 
lietuviams išsakytas teiginys, kad 
„Vyriausybė turi labai neaiškų pro
jektą, kaip pastatyti naują atominę 
elektrinę. A projektą įtrauktas tarp
tautinis užsienio investuotojas (...)“ 
tačiau kol tas užsienio investuotojas 
tėra tik gen. Kronkaičiui žinoma pa
slaptis, rimčiau šį teiginį komentuoti 
vargu ar įmanoma.

Visai skirtingu požiūriu „Leo“ 
projektą vertina Arimantas Dragū- 
nevičius straipsnyje „Pasiutpolkė 
prie įskilusios energetikos geldos“ 
(bernardinai.lt). Jis aiškina, kad at
ominės elektrinės Lietuvai nereikia; 
uždarius Ignalinos antrąjį reaktorių, 
pradžioje užteks šiluminių elektri
nių gaminamos elektros energijos, 
vėliau reikės plėsti esamas ir statyti 
naujas dujomis ar mazutu varomas 
elektrines. Autoriaus išvados parem
tos optimistine prielaida, kad Rusija 
smarkiai nedidins dujų kainų, todėl 
vien Lietuvą elektra aprūpinti pajė
giančių šiluminių elektrinių gamina
ma energija bus pigesnė už tą, kurią 
pagamintų nauja atominė elektrinė. 
Be to, toks Lietuvos sprendimas pa
liktų Latviją ir Estiją visiškai energe
tinei Rusijos malonei. O ir nedidelės 
Lietuvos elektros tinklų sistemos 
stabilumui užtikrinti prisijungimas 
prie Rusijos tinklų būtų praktiškai 
neišvengiamas.

Kiti mano dėmesį atkreipę pa
sisakymai arba gina ir teisina naujos 

atominės elektrinės projektą, arba 
abejoja jo ekonominiu gyvybingumu, 
reaktoriaus pavojingumu arba neskai
driu ar neteisėtu bendrovės LEO stei
gimu. Todėl, manau, nemažai dėme
sio ir pritarimo susilaukė Piliečių San
talka, pakvietusi vilniečius į diskusiją: 
„Naujoji Ignalinos atominė elektrinė: 
už ir prieš“. Diskusijoje dalyvavo ži
nomi energetikos, aplinkosaugos ir 
fizikos specialistai bei vyriausybės 
atstovai, todėl karštos, bet dalykiškos 
diskusijos labai reikalingos.

Be naujos elektrinės 
Lietuva - be ateities
O dabar mano požiūris. Kad Lietu
vai reikia naujos, didelės ir patikimos 
elektrinės, gaminančios daug ir pigios 
elektros energijos ne tik vidaus rin
kai bet ir ES kaimynams, man atrodo 
yra ir ekonominė, ir politinė būtiny
bė. Be to, norint išvengti energetinės, 
o tuo pačiu ir politinės priklausomy
bės nuo didesnių ir nebūtinai drau
giškų valstybių, neužtenka rūpintis 
vien savo reikalais. Jei iki šiol Lietuva 
tiekdavo didžiąją dalį Latvijai ir Esti
jai reikalingos elektros energijos, tai 
ir uždarius Ignaliną negalėsime jų 
palikti vien likimo ir Maskvos ma
lonei. Reikia atsižvelgti ir į Lenkijos 
poreikius, kurią ES spaudžia mažinti 
akmens anglies naudojimą elektrai 
gaminti.

Negaliu pritarti ir tiems, kurie 
siūlo atsisakyti atominės elektrinės 
ekonominiais sumetimais. Atseit, 
elektros galėsime pigiau pirkti svetur. 
Rinkos ekonomikoje kainas diktuoja 
paklausa ir pasiūla. Pertekliaus pre
kės pinga, deficitinės prekės brangsta. 
Ir užsienio mums dabar siūloma pigi 
elektros energija labai greit pabrangs 
uždarius antrąjį Ignalinos reaktorių. 
Kas tuo netiki, tegul pažiūri, kas prieš 
ketvertą ar penketą metų atsitiko 
Kalifornijos valstijai, nusprendusiai 
energiją importuoti iš kitų valstijų, o 
JAV federalinei valdžiai panaikinus 
elektros kainų kontrolę.

Dar viena priežastis, kodėl mums 
reikia naujos ir ne vien vidaus porei
kius tenkinančios atominės elektri
nės, yra ta, kad elektros energija yra 
gan paklausi prekė Vakarų Europoje. 
Tankiai apgyventa Vak. Europa prak
tiškai nebegali plėtoti savo elektrinių 
tinklo ir trūkstamą elektros energiją 
turi importuoti iš rečiau apgyven
tų kraštų, turinčių elektros energi
jos perteklių. Lietuva ne tik atitinka 
šias sąlygas, bet dar turi ir atominei 
elektrinei idealų partnerį - Kruonio 
hidroakumuliacinę elektrinę, kas 
įgalina pigaus tarifo metu pagamintą 
elektros energiją eksportuoti bran
gaus tarifo metu.

Tačiau pagrindinė priežastis, 
kodėl pasisakau už naujos ir stam
bios atominės elektrinės statybą yra 
nerašyta taisyklė, kad nėra pasaulyje 
valstybės, kuri būtų toli ekonomiškai 
pažengusi ir kurios gyventojai būtų 
pasiekę aukštą civilizacjos lygį, ne
turėdami daug pigios ir patikimos 
elektros energijos. Atsisakydami 
statyti naują stambią elektrinę mes 
tik parodytume, kad neišmokome 
vienos iš sunkiausių ir nemaloniau
sių prieškarinės nepriklausomybės 
pamokų.

Daug kuo prieškarinės Lietuvos 
gyvenime galime pasidžiaugti ir pa
sididžiuoti. Ekonomika tačiau buvo 
silpniausia anuometinės Lietuvos 
gyvenimo sritis. Mažiau negu 3 mi
lijonus gyventojų turintis kraštas ne
pajėgė savo žmonių aprūpinti duona 
ir darbu. Šalis, kurios 80% gyveno 
kaime, lyg kasdieninę maldelę karto
jo teiginį, kad Lietuva - žemės ūkio 
kraštas. O valdžia, uždraudusi emi
graciją, stebėjosi, ko jauni žmonės 
emigruoja. Net į Brazilijos džiungles, 
kai nebeliko geresnių emigracijos 
galimybių. O ką reikėjo daryti jau
nam žmogui krašte, kur pramonės 
beveik nebuvo. O jos nebuvo todėl, 
kad beveik nebuvo ir elektros. Net 
Kaune, laikinojoje sostinėje, mo
nopolininkai belgai, susidėvėjusios 
ir pasenusios elektrinės savininkai, 
užuot statę naują pajėgesnę elektri
nę, pelną didino keldami kainas ir 
taip dusindami miesto pramonę. Ki
tas pavyzdys: 1940 metais Panevėžy
je pastačius cukraus fabriką, reikėjo 
jame pastatyti ir elektros generato
rių, kuris fabriką aprūpintų elektros 
energija; maža miesto elektros stote
lė to padaryti nepajėgė. Lietuva pa
gal vienam gyventojui pagaminamą 
elektros energijos kiekį Europoje 
buvo priešpaskutinėje vietoje. Blo
gesnė padėtis buvo tik Albanijoje.

Neišmokta pamoka
Emigraciją nutraukė Antrasis pasau
linis karas, o sovietams okupavus Lie
tuvą prasidėjo masinės Lietuvos gy
ventojų deportacijos į Sibirą ir kitas 
Rytų Sovietuos sritis. Tačiau su Stali
no mirtimi pasibaigė masinės depor
tacijos, o savanoriškos emigracijos į 
kitas sovietines respublikas praktiškai 
nebuvo. Kodėl? Manau, kad nuo sa
vanoriško emigravimo į kitas sovie
tines respublikas gyventojus sulaikė 
trys pagrindinės priežastys:

• patriotiniai motyvai,
• karo ir sovietizacijos nusiaub

tame krašte gyvenimas visgi ne
buvo daug blogesnis, negu kitose, 
ilgiau sovietų valdžioje buvusiose 
respublikose, ir
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Kuo vasarį gyveno Armėnija
Rugilė Andziukevičiūtė

Apie nepastebėtą juodąją 
revoliuciją
Jeigu į kelias dienas ir kelias naktis 
trunkančius protestus Jerevane Vaka
rų žiniasklaida atkreiptų dėmesį, tai 
greičiausiai juos visai pelnytai galėtų 
pavadinti juodąja revoliucija.

Kodėl juodąja? Armėnijoj kitos 
spalvos nemėgstamos. Ir dar todėl, kad 
čia niekam nedalinamos jokios vėlia
vėlės, kepurės ar marškinėliai, čia nie
kas nerysi vienodais kaklaryšiais bei 
nėra visų kitų posovietinių valstybių 
revoliucijoms būdingų, gerai koordi
nuotą veiksmų planą, atskleidžiančių 
atributų. Čia per naktis dega iš gumos 
atliekų sukurti laužai, motinos atveža 
maistą savo iš aikštės nesitraukian
tiems vaikams, ant asfalto stovi kelios 
dešimtys palapinių. Vakarui atėjus 
penkiasdešimt tūkstantinė minia išre- 
tėja, dauguma armėnų traukia namo, 
nes Jerevane šalta, o kitą dieną, kaip 
sutarta, 15 vai. aikštė vėl tampa pilnu
tėlė. Ir taipjau beveik savaitė.

Rinkimus vasario 19 laimėjusiu 
buvo paskelbtas Seržas Sargisianas, 
šiuo metu einantis premjero parei
gas, bei artimas dabartinio preziden
to Roberto Kočiariano bendražygis. 
Jam didžiausią iššūkį metė Levonas 
Ter Petrosianas, pirmasis Armėnijos 
prezidentas, vienintelis realus opozi
cijos kanditatas. Rinkimų kampanija 
buvo arši, įtempta ir, kaip atskleidė 
aukštas rinkėjų aktyvumas, be galo 
įtraukianti visus žmones. Premjeras 
akivaizdžiai naudojosi visomis jam 
prieinančiomis žiniasklaidos priemo
nėmis, valstybinio aparato ištekliais 
ir padarė save matomiausių kandida
tu. Tuo tarpu jo priešininkas Levonas 
Ter Petrosianas jau prieš rinkimus 
mobilizavo žmones į gatves, neregėti 
mitingai vyko nuo pat rudens vidurio 
su žinia: „Jei laimės Sargsianas, reikš 
kad rinkimai buvo suklastoti.“ Re
miantis nepriklausomų apklausų ir 
žiniasklaidos pranešimais, nevyriau
sybinių organizacijų publikacijomis, 
rinkimus neva laimėjusio S. Sargsia- 
no palaikymas buvo iš tiesų menkas. 
Žmonės jau per pirmąjį jo premjera- 
vimo pusmetį apsčiai prisiklausė ne
išpildytų pažadų, pamatė neįmano
mo masto kasdieninės korupcijos ir 
nuo jos pavargo.

Patys rinkimai, ESBO pripažinti 
atitinkančiais standartus, bet su trū
kumais, čia laikomi nesąžiningiausiais 
istorijoje. Žmonės rezultatais tiesiog 
nepatikėjo (S. Sargisianas 53 proc., L. 
Ter Petrosianas 21.5 proc.) pasipik
tino net tie, kurie nerėmė opozicijos 
kandidato ir nebeapsikentė su tokiu 
cinizmu, tad išėjo visi į gatves.

Apie kandidatus
Levonas Ter Petrosianas, kilęs iš Siri
jos diasporos šeimos, turintis daktaro 
laipsnį orientalistikos srityje, mokan
tis šešias pasaulio ir keletą mirusių 
kalbų, neabejotinai vienas intelektu
aliausių kandidatų šiuose prezidento 
rinkimuose. Deja, nemaža dalis ar
mėnų su juo sieja šalčio ir bado me
tus, kurie prasidėjo 1988-aisiais, kar
tu su Kalnų Karabacho karo pradžia. 
Kaip tik 1988 L. Ter Petrosianas buvo 
vienas iš Karabacho komiteto vadovų 
Armėnijoje, kuris galėtų būti lygina
mas su mūsų sąjūdžiu. Neramumų 
laikais ragavęs ir kalėjimo Maskvoje, 
vėliau sugrįžo į Armėniją, 1991-aisiais 
buvo didžiule balsų dauguma (84,5 
proc.) išrinktas pirmuoju Armėnijos 
prezidentu. 1996-aisiais metais buvo 
perrinktas prezidentu, tačiau po dve
jų metų, šaliai grimztant į vis didesnę 
korupciją ir nepriteklių, atsistatydino.

62-jų metų kandidato rinkiminė 
kampanija pasižymėjo gausiais mi
tingais jau nuo rudens, net ir tuomet 
pripildančiais žmonėmis visą nepri
klausomybės aikštę. Levonas Ter Pe
trosianas save sieja su Nacionalinio 
judėjimo partija, neturinčia savo kan
didatų parlamente, oficialiai šio kan
didato taip ir neparėmusia.

Buvęs prezidentas per rinkimus 
mobilizavo didžiąją dalį balsuotojų, 
kurie buvo priešiškai nusiteikę S. Sarg- 
siano ir R. Kočiariano tandemui. Vis 
dėlto dalis žmonių nėjo balsuoti už šį 
kandidatą dėl blogų asociacijų su ne
pritekliaus ir karo metais, kadangi iki 
šiol laiko jį atsakingu už tai, ką reikėjo 
iškentėti Armėnijai. (O iškentėti rei
kėjo nemažai - ketverius metus - dvi 
valandos elektros per dieną, niekada 
nesušylantis vanduo, riboti maisto iš
tekliai). Kita svarbi priežastis, sutruk
džiusi mobilizuoti visus opoziciškai 
nusiteikusius rinkėjus - jo pozicija 
Kalnų Karabacho konflikto atžvilgiu. 
Pragmatiškasis kandidatas kaip šio 
konflikto išeitį siūlė atiduoti Azerbai
džanui ir taip jiems priklausančias te
ritorijas supančias Kalnų Karabacho 
teritoriją, kurios yra strategiškai labai 
svarbios. Nors pozicija yra realistinė 
ir galbūt galinti atnešti rezultatų, ta
čiau daugeliui armėnų tai principo 
ir garbės reikalas. Pagal vyraujančią 
nuomonę, jei Armėnija atiduotų šias 
teritorijas, tuomet herojiškas laimėta
sis karas dėl Kalnų Karabacho nebe
tektų prasmės.

Beje, ESBO dar prieš rinkimus 
paskelbė, kad šis kandidatas yra 
pernelyg negatyviai vaizduojamas 
žiniasklaidoje.

Rinkimus laimėjęs S. Sargsia
nas, artimas prezidento R.Kočiariano 

bendražygis ir lygiai kaip ir prezi
dentas yra kilę iš Kalnų Karabacho. 
Ir Sargsianas, ir Kociarianas Sovietų 
Sąjungos laikais priklausė Kalnu Ka
rabacho Komunistų partijai ir užė
mė svarbius postus. Vėliau, 1988 m. 
prasidėjus Kalnų Karabacho karui, S. 
Sargsianas tapo šio regiono gynybos 
komiteto vadovu. Abu „Karabacho 
klano“ atstovai taip pat priklauso ir 
tai pačiai valdančiajai Respublikonų 
partijai. S. Sargsianas vadovauja Ar
mėnijos vyriausybei nuo 2007-ųjų 
balandžio, prieš tai vadovavo Gyny
bos ministerijai.

Ir jis, ir R. Kociarianas laikosi 
itin griežtos politikos Kalnų Karaba
cho atžvilgiu, t.y., siekia išlaikyti savo 
kontrolėje teritorijas, kurios supa Kal
nų Karabachą. Paradoksaliai, S. Sarg- 
siano programoje užsienio politikos 
atžvilgiu teigiama, kad reikia siekti 
geresnių santykių su visais kaimynais. 
Žinoma, be kompromiso šio konf
liktiško regiono atžvilgiu, pagerinti 
santykiu su Turkija ir Azerbaidžanu 
neįmanoma.

Nors abu kandidatai, be abejo, 
nėra antirusiški, nes apskritai Armė
nijos užsienio politikoje Rusija vaidi
na svarbų vaidmenį, tačiau S. Sargsia
nas yra artimesnis Rusijai, siekiantis, 
kad Rusija taptų svarbiausia partnere 
visose srityse. Neatsitiktinai ir V. Pu
tino metinėje kalboje Armėnija mi
nima kaip svarbi strateginė partnerė, 
taip pat tikėtinas ypač glaudus ben
dradarbiavimas karinėje srityje.

Sargisiano pergalę nuspėti sun
ku nebuvo, dėl jo galimybių naudotis 
administraciniais ištekliais ir įtakoti 
viešojo sektoriaus darbuotojų, ypač iš 
kaimo vietovių, balsavimą.

Apie žmones
Daugeliui armėnų opozicijos tiesiog 
nebuvo. Kadangi ir vienas, ir kitas 
kandidatas siejamas su klanine siste
ma, didelio masto korupcija, galbūt 
nė vienas nėra „žmonių“ prezidentas.

„Su mumis pasielgė kaip su gyvu
liais, pas mus viskas azijietiškai“, - liū
dnai kalba ne vienas. Tokiais momen
tais kaip niekad aiškiai atsiskleidžia 
ryšys tarp valstybės valdymo sistemos 
ir žmogaus orumo.

21 metų Armėnas, dieną bėga 
į paskaitas, o po jų iškart jau kelinta 
para iš eilės budėti į nepriklausomy
bės aikštę, teigia, kad tai daro ne dėl 
kito kandidato. O tiesiog dėl pokyčio. 
Jis sako neapkenčiantis dabartinės 
korumpuotos sistemos ir nors aklai 
netiki opozicijos kandidatu- buvusiu 
prezidentu, deja, savo valdymo metu 
taip pat pagarsėjusiu savo nešvariais 
darbais, Levonu Ter Petrosianu, bet 
būtent su juo sieja galimus pokyčius. 

Jo akyse jau matyti viltis, nes protes
tuotojai išsireikalavo balsų perskaičia
vimo. Armėnas sako, kad pirmą kartą 
į mitingą susirinko tiek daug jaunų 
žmonių, ir tai jam teikia tikėjimo, kad 
yra visuomenės dalis, kuri nesitaiksto 
su dabartine sistema, kuri kada nors 
galbūt galės išgyvendinti dabartinę 
klaninę valdymo sistemą.

Aikštėje svetimi nemėgstami. Už
sienio stebėtojais čia buvo stipriai nu
sivilta, kadangi masiškai klastoti rinki
mai buvo paskelbti atitintančiais stan
dartus, tuo tarpu armėnų politologai, 
NVO atstovai ir kiti aktyvistai šiuos 
rinkimus laiko pačiais blogiausiais iš 
kada nors vykusių. Nusivilta ir pasi
piktinta. Opoziciškai nusiteikusiems 
armėnams užsienio organizacijų rin
kimų nepripažinimas iš būtų suteikęs 
palaikymą. Dabar, kai nėra Vakarų, 
kad ir nominalaus spaudimo, jie turi 
kovoti vieni. Kaip kad keli protestuo
tojai mane tikina, besitęsiantys streikai 
nėra be reikalo, kadangi balsai jau per
skaičiuojami. Jeigu paaiškės, kad rin
kimai iš tiesų buvo suklastoti, tuomet 
niekas Vakarų arbitrais čia nebetikės. 
Kaip ir pačiais Vakarais, kurie čia daug 
toliau, nei tarkim nuo vos už 200 km. 
esančios Gruzijos.

Norisi klausti, kodėl viena Va
karams yra įdomu o kita ne. Ypač kai 
tokiame kontekste Vakarų spaudimas 
ar domėjimasis gali būti tiek daug 
lemiantis.

Gal dėl to, kad rinkimų dieną Fi
delis Kastro paskelbė apie savo atsista
tydinimą, ar todėl, kad Vakarų dėmesį 
jau kelinta savaitė kaustė ir Kosovo 
nepriklausomybė. Bet galbūt labiau
siai dėlto, kad armėnų rinkimai, poli
tinė situacija neįtilpo į Vakaruose taip 
mėgstamą takoskyrą: prorusiškumas 
ir provakarietiškumas, kuri savaime 
kažkodėl Vakarų politikams ir anali
tikams tolygi antidemokratijai ir de
mokratijai. Gruzijos perversmas buvo 
gera pamoka ir Gruzijos vyriausybei, 
ir Vakarams. ES vadovai galbūt liausis 
garbstę Saakašvilį ir pamatys, kad pro- 
vakarietiška gali reikšti populistiška ir 
antidemokratiška bei atvirkščiai.

Tuo tarpu Armėnija neturi tokių į 
Vakarus orientuotų ambicijų ir negali 
dėl objektyvių geopolitinių duotybių 
sau leisti pyktis su sąjungininke ir ar
tima geografiškai - Rusija. Kintamųjų 
kombinacija nepalanki ir - be jokios 
nuostabos - Armėnija, Vakarų nura
šyta kaip prorusiška, eina į užmarštį, 
taip ir neišsivaduodama iš pilkosios 
zonos, ir galbūt kada supanašėsian- 
čia savo statusu su centrinės Azijos 
valstybėmis.

***

Stebiu naktį šąlančius, permai
nom tikinčius žmones. Tai ne studen
tų revoliucija ir ne aklai opozicija be- 
sikliaunančių žmonių minia. Revoliu
cijai metas nepalankus, palaikymo iš 
kitur, deja, nėra. Pilkas poindustrinis

Nukelta į 14 p.
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Atkelta iš 4 p.

ne visai skaidrus. Abejonių sukėlė ir 
pats „Fluxus“ judėjimas: ar tai verty
bes kurianti meno, ar jas griaunanti 
antimeno srovė?

Turtingoji Lietuva šelpia 
skurstančią lietuvišką Ameriką

Politiškai korektiškas 
pasityčiojimas
Nesigilindami į „Fluxus“ reiškinio ir 
pirkinio aplinkybių analizę mes vis
gi manome, kad pirkdama Mačiūno 
kolekciją Vilniaus savivaldybė padarė 
didelę klaidą. Abejonių kelia Mačiū
no kad ir nepavykęs flirtas su sovietų 
diktatorium Nikita Chruščiovu, ir pa
stangos visame šitame reikale ieškoti 
ko nors lietuviško. Bet ir tai - smul
kmenos, palyginus su priemonėmis, 
kuriomis Mačiūnas ieško vertybėmis 
persisotinusio Vakarų civilizacijos 
žmogaus dėmesio. Dėmesio, kurio 
net genijui šiais laikais nelengva rasti. 
Pigiausiai dėmesys perkamas provo
kacija. Ir Jurgio Mačiūno paveikslų, ir 
tokių kaip „Kristus myžaluose“, tiks
las - pasityčioti iš tų, kurie įsižeis ir 
galbūt piktai reaguos. Mačiūnas čia 
nėra originalus. Ir Amerikoje mo
kesčių mokėtojų pinigais remiamose 
parodose yra buvę pasityčiojimų iš 
patriotinių (JAV vėliavos) ar religinių 
(nukryžiuotojo) simbolių.

Man tokiais atvejais norisi meni
ninkų (ar antimenininkų?) paklausti, 
o kas atsitiktų, jei vietoj krikščioniško 
jūs ten įmerktumėte, tarkim, judė
jų religinį simbolį. Manau, kad kiltų 
nemažas triukšmelis ir valdžios para
mos tokie renginiai nebesusilauktų. 
Nes antisemitizmas šiais laikais yra 
nebe madoje ir būti antisemitu - po
litiškai nekorektiška. Bet pasišaipyti 
iš tikinčiųjų krikščionių dar madinga 
ir politiškai korektiška. Todėl mane ir 
stebina tyla, ypač tų, kurie save laiko
me liberalais. Jei teigiamai vertiname 
klerikalizmo pasitraukimą iš politinės

arenos, kad jis valstybinėmis priemo
nėmis nebeprievartauja netikinčiųjų 
ar kitaip tikinčiųjų, tai neturėtume 
tylėti ir tada, kai mokesčių mokėtojų 
pinigais Vilniaus miesto savivaldybė 
perka pasityčiojimą iš krikščioniškų 
vertybių.

Ir apskritai menas - subjektyvus 
reikalas, geriau klesti daugiau laisvės 
turinčio privataus kapitalo globoje.

Post Scriptum:
Šiame rašinyje neminėjau argumentų 
už „Fluxus“ kolekcijos pirkimą Vil
niaus miestui. Už pirkinį atsakingi 
savivaldybės tarnautojai teisinasi, kad 
tai padės stiprinti Lietuvos įvaizdį mo
dernios pasaulio kultūros žemėlapyje. 
Man apskritai nepriimtinas požiūris į 
kultūrą kaip prekę, kurią galima nu
sipirkti it taip pagerinti krašto įvaiz
dį. Bet tai nesvarbu, svarstyti galima 

ir man nepriimtinu požiūriu. Deja, 
diskusija taip ir neišsivystė. Pirmasis 
prieš „Fluxus“ pirkimą pasisakęs Al
girdas Paleckis susilaukė priekaištų, 
kad jo senelis 1940 metais sovietams 
okupuojant Lietuvą tapo valstybės 
išdaviku. Atseit, prieš kritikuodamas 
„Fluxus“ pirkinį ponas Paleckis turėjo 
pasirinkti patriotiškesnį senelį. Ne
paskatino diskusijų ir paties J. Meko 
pasiteisinimas, kad sandėris vertas jo 
kainos, nes „Jurgis Mačiūnas buvo 
genijus“. Daug pasaulyje genijų ir ne
įrodysi, kad Mačiūnas nėra vienas iš 
jų. Ir ne vienas iš mūsų, atsistoję prieš 
veidrodį, žiūrime į genijų. Ir nebū
tinai klystame. Bet svarstybos ir čia 
nesimezga. Net ir mano bičiulis Leo
nidas Donskis neatsispyrė pagundai 
sandėrio kritikams prisegti liumpenų 
etiketę, nors tai ir darė su profesoriui 
prideramu rimtumu.

Galų gale bet kokią rimtesnės 
diskusijos galimybę palaidojo Lon
done studijuojanti žurnalistė Kris
tina Sabaliauskaitė. Internetiniame 
Lietuvos ryto tinklalapyje ji rašė, kad 
kai apimdavo gėda būti lietuve, ji ei
davusi „kaip deguonies įkvėpti naci
onalinio pasididžiavimo“ į Tate Mo
dern, kur ilgiausiai užtrukdavo prie 
„Fluxus“ ekspozicijos... „Jonas Me
kas, atveždamas „Fluxus“ palikimo 
perlą į Lietuvą, padarė vieną didelę 
klaidą - vadovavosi sveiku protu ir 
pasaulyje priimtais kriterijais (...) Ir 
nepamatė, kad iš tiesų veža perlus 
kiaulėms.“ - rašė panelė Sabaliaus
kaitė. Tai turbūt bus pati „subtiliau
sia“ ir ,kiauliškiausia“ mano bet kada 
skaityta savireklama, po kurios ne
bėra ko diskutuoti. Nebent redakto
riui Rimvydui Valatkai patarti įsigyti 
didesnę šiukšlių dėžę - z. v. r

Liberalieji Vakarai ir Lietuva
Atkelta iš 7p.

nepradėtų pačio vadinti gėjumi, les- 
biete ir kitais epitetais. Tad ką kalbėti 
apie platesnių galimybių gėjams su
teikimą, jeigu visuomenėje dar nėra 
susiformavusio tvirto homoseksualių 
asmenų toleravimo (pvz., galimybė 
gauti gerai apmokamą, net jei darbda
vys ir žinos apie netradicinę busimojo 
darbuotojo seksualinę orientaciją). Čia 
tas pats, kas statyti namą, ant netvirto 
pagrindo. Reikia atkreipti dėmesį į tai, 
kad visuomenės netolerantiškumas 
homoseksualų ketinimams įsivaikinti 
kyla iš ištikimybės savo tradicinėms 
vertybėms, nesutampančioms su ES 
pozicija, kuri išreiškia Vakarietiškojo 
liberalizmo poziciją.

Lietuva nuolatos akcentavo savo 
ryšį su Vakarietiška kultūra, ir didelį 

norą atgal į ją įsilieti po SSRS žlugi
mo (vienas iš tokių įrodymų - LR 
konstotucinis aktas „Dėl Lietuvos 
Respublikos nesijungimo į postso
vietines rytų sąjungas“). Todėl Lietu
vos valdžia privalo „žaisti“ pagal Va
karų primetamas taisykles, o būtent 
paisyti demokratinių principų, laiky
tis liberalių visuomenės normų (pvz., 
toleruoti įvairiausias mažumas, nuo 
tautinių iki seksualinių). Lietuvos 
valdžia gali būti netolerantiška tik 
savo požiūriu (pasisako prieš gėjų 
galimybę įsivaikinti), bet jokiu būdu 
ne savo veiksmais (tiesiogiai neįveda 
įstatymų, draudžiančių gėjams įsi
vaikinti), nes tai pažeistų liberalios 
vakarietiškos visuomenės principus. 
Valdžią turintis ir sprendimus prii
mantis elitas, vaikų teises saugančių 

institucijų vadovai ir atstovai yra tos 
pačios visuomenės dalis, visuome
nės, kurioje tradicinės vertybės prieš
tarauja homoseksualumui, o ką jau 
kalbėti apie galimą platesnių jiems 
galimybių suteikimą. Todėl savaime 
suprantama, kodėl taip prieštarin
gai sutiktas Europos žmogaus teisių 
teismo sprendimas, ir taip energingai 
pasiryžta užkirsti tam kelią (žinoma 
neperžengiant leistinų ribų).

Todėl Lietuvos visuomenei kyla 
dar vienas svarbus klausimas - kas gi 
yra ta demokratija, kurios Lietuva ne
turėjo didžiąją XX-ojo mažiaus dalį 
ir todėl negalėjo tinkamai jos pažin
ti? Vis daugiau žmonių yra nusivylę 
Vakarietiško liberalizmo atneštomis 
„madomis“, o tarp jų ir bandymu 
suteikti homoseksualams galimybę 
įsivaikinti vaikus. Ar ne pakanka to, 
kad demokratija užtikrina galimybę 
homoseksualams egzistuoti?

Žinoma, Vakarų europiečiai yra 
pakantesni negu Rytų Europos ša
lių visuomenės, bet faktas, kad šalia 
dešimties Europos žmogaus teisių 
teismo teisėjų, priėmusių garsiai nu
skambėjusį sprendimą, buvo septyni 
tam nepritarę, rodo, kad absoliutaus 
pakantumo homoseksualams vaka
ruose taip pat nėra - persvara nedi
delė, o be to ir sprendimas dar nėra 
galutinis, jis turės būti peržiūrėtas. 
Tad kova už savas tradicijas ir prie
šinimasis kol kas dar daugeliui mūsų 
piliečių nepriimtiniems kai kuriems 
liberaliųjų Vakarų principams nėra 
nusikaltimas ar barbariškumas, tai 
neturėtų būti vertinama kaip atsiliki
mo požymiu, nors ir dažnai bando
ma spekuliuoti tuo, kad kaip lietuviai 
Europoje buvo pakrikštyti paskuti
niai, tai taip ir dabar nesuvokia civi
lizuotesnių ir humaniškesnių Vakarų 
„misijos“. ak
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VDU PROFESŪRA ĮVAIRIŲ DRAUGIJŲ VEIKLOJE (IKI 1940 M.)

Atkelta iš 1 p.

susikūrimui stimulą davė ir vėliau šiek tiek įtako
jo jų veiklą Lietuvos ir kitos šalies užsienio reikalų 
ministerijos, pavyzdžiui, Italijos, Prancūzijos. O 
sunkiai besikūrusi „Lietuvių draugija SSRS Tau
tų kultūrai pažinti“ tik paskutiniais metais turėjo 
apie 30-40 narių. Jai priklausė P. Augustaitis, M. ir 
V. Biržiškos, K. Jablonskis, L Jonynas, S. Kolupaila, 
V. Krėvė-Mickevičius. Kelias draugijos narių eks
kursijas į Rusiją finansuodavo (sutarus su sovie
tais) Lietuvos užsienio reikalų ministerija. To meto 
amžininkai prisimena, kad pagrindi
nį vaidmenį šioje draugijoje vaidino 
SSRS pasiuntinys V. Pozniakovas, o 
„...tieji profesoriai, mūsų valdžios 
įpareigoti, greičiausiai ėjo atatupsti“ 
(P. Orintaitė „Ką laumės lėmė: atsimi
nimai; Liepalotų medynuose: apybrai
ža“. Vilnius, 1993.). Paprastai dvišalės 
draugijos švęsdavo nacionalines šven
tes, ta proga rengdavo koncertus, mi
nėjimus, parodas, kultūrinių renginių 
savaites. Pavyzdžiui, Lietuvių-ame- 
rikiečių draugija, turėjusi apie šimtą 
narių, švęsdavo JAV Nepriklausomy
bės dieną surengdami išvyką su gar
laiviu, o Padėkos dienos proga buvo 
rengiami iškilmingi pietūs ir paskaita. 
Šiai draugijai priklausė M. Biržiška, 
S. Kolupaila (draugijos iždininkas),
K. Pakštas. Didžiausios iškilmės buvo latvių ir estų 
nepriklausomybės sukakčių minėjimuose, kurie 
būdavo rengiami Vytauto Didžiojo universitete. Iš 
pradžių atskirai veikusioms lietuvių-latvių ir lietu- 
vių-estų draugijoms, o 1930 metais abiem susijun
gus į vieną organizaciją, ilgus metus joms priklausė 
M. ir V. Biržiškos, A. Janulaitis, V. Lašas, P. Leonas, 
M. Riomeris, A. Senn, J. Tumas-Vaižgantas, E. Vol
teris. Paskutiniais metais ypatingu aktyvumu pa
sižymėjusios draugijos rengė ne tik susirinkimus, 
paskaitas, bet ir bendras trišales konferencijas. Ne
abejotina, kad visos tokios dvišalės draugijos buvo 
abiejų valstybių vidaus ir užsienio politikos dalis.

Kitas draugijas, kuriose aktyviai reiškėsi uni
versiteto profesūra, galima įvardinti, kaip profe
sines: Lietuvos istorijos, Lietuvių kalbos, Lietuvių 
mokslo, Lietuvos teisininkų, Lietuvos geografų 
draugijos. Jų veikla buvo ypatingai svarbi ir nau
dinga, pirmiausia, mokslui, jo vystymui, akademi
nei bendruomenei, profesūrai, studentijai. Lietu
vos gamtininkų draugija, veikusi 1934-1940 metais 
ir kurios nariais buvo V. Biržiška, V. Čepinskis, L. 
Vailionis, leido žurnalą „Gamta“. Prie šios draugi
jos veikė matematikų sekcija. Savą leidinį (žurnalas 
„Praeitis“) turėjo ir Lietuvos istorijos draugija, vei
kusi 1929-1941 metais. Jam straipsnius rengdavo 
draugijos iniciatorius ir žurnalo redaktorius A. Ja
nulaitis, taip pat V. Biržiška, K. Jablonskis, L Jony
nas. Prie draugijos veikė istorijos mokytojų sekcija. 
Lietuvos teisininkų draugija, veikusi 1920-1940 
metais, leido neperiodinį žurnalą „Teisė“. Lietu
vių mokslo draugija, kuri buvo įkurta dar 1907 m. 
Vilniuje, ir jai priklausė J. Bagdonas, M. Biržiška, 
A. Janulaitis, A. R. Niemi, J. Tumas-Vaižgantas, E. 
Volteris, paskutiniais savo veiklos metais turėjo 
apie 2000 narių. Tačiau tai buvo kelios išimtys, nes 
paprastai draugijų narių skaičius buvo nuo kelių 
dešimčių iki šimto ar šiek tiek daugiau dviejų šim
tų. Lietuvos geografine draugija, veikusi 1934-1940 
metais, propagavo ir skleidė kraštotyros ir geogra

fijos žinias. Jai priklausiusi universiteto profesūra, 
ne kartą paminėti S. Kolupaila (draugijos vicepir
mininkas), P. Matulionis, K. Pakštas, leido krašto
tyros tema darbus, turėjo atskirą akademinę sek
ciją, rūpinosi geografijos dėstymu mokyklose ir 
net surengė pirmąjį geografų kongresą (surengti 
antrąjį kongresą sutrukdė karas). Pomėgių, ben
drų interesų ar pažiūrų pagrindu kūrėsi Lietuvos 
meno kūrėjų draugija (nariai: J. Eretas, P. Leonas, 
B. Sruoga), o jos teatro sekcija išaugo į teatro mo
kyklą ir vėliau buvo perduota Valstybinio Dramos

Teatro žinion. Lietuvių kalbos draugijai, kuri veikė 
su pertraukomis, priklausė P. Dovydaitis, B. Sruo
ga, L Tamošaitis, J. Tumas-Vaižgantas ir E. Volteris. 
Vienu metu net veikė draugija Tautų Sąjungos idė
jai platinti su L Jonynu ir pirmininku A. Janulai
čiu priešaky, o Lietuvos atgimimo draugija, kuriai 
priklausė P. Matulionis ir Z. Žemaitis, propagavo 
tautinį susipratimą. Medžiotojų draugija, vado
vaujama T. Ivanausko turėjo apie 5000 narių (dar 
viena išimtis tarp draugijų narių skaičiaus), turėjo 
savo leidinį ir vėliau išaugo į Medžiotojų sąjungą. 
Lietuvių dailės draugija (veikusi dar iki 1918 metų) 
turėjo savo dailės saloną, rengė įvairias parodas 
ir leido jų katalogus, turėjo daugiau nei 200 na
rių. Lietuvių katalikų blaivybes draugijos veiklos 
pradžia, su pertraukomis, skaičiuojama nuo 1908 
metų. Tarp jos narių buvo J. Eretas, Z. Ivinskis. 
Draugija išleido beveik šimtą knygų ir brošiūrų 
blaivybės ir sveiko gyvenimo būdo tematika, tam
priai bendradarbiavo su kitomis, sveiką gyveni
mo būdą propaguojančiomis, draugijomis ir visi 
jie buvo pilnateisiai tų draugijų nariai, galėdavo 
dalyvauti visuose susirinkimuose. Lietuvai pagra
žinti draugija rengdavo medelių sodinimo akcijas, 
paukščių globos ir inkilėlių kėlimo dienas, rūpino
si paminklų apsauga. Draugija leido vienkartinius 
informacinius švietėjiškus leidinukus, o jos nariai 
buvo T. Ivanauskas, P. Matulionis, J. Tumas-Vaiž
gantas, L. Vailionis. Būtina paminėti dar vieną 
draugiją, kurios aktyviais nariais buvo universiteto 
profesūra. Tai lietuvių studentų susišelpimo drau
gija, veikusi 1922-1940 metais. Grynai studentiška 
draugija turėjo savo valgyklas, maisto prekių par
duotuves, alaus barą, kino teatrą. Ji teikdavo bepro- 
centes paskolas, stipendijas, o jos nariais-rėmėjais 
buvo V. Biržiška, V. Čepinskis, P. Leonas.

Vardinant tik tuos įvairių draugijų narius, ku
rie dirbo ir Vytauto Didžiojo universitete, išryškėja 
keli patys aktyviausi: profesoriai broliai Biržiškos, 
A. Janulaitis, P. Leonas ir J. Tumas-Vaižgantas, taip 

pat V. Čepinskis, S. Kolupaila, P. Matulionis, L. Vai
lionis, E. Volteris. Jų pačių biografijos liudija apie 
itin aktyvią profesinę ir visuomeninę veiklą. Myko
las Biržiška, dirbęs universitete nuo pat jo įkūrimo 
dienos, žinomas literatūros istorikas, profesorius, 
humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, univer
siteto prorektorius ir rektorius bei garbės daktaras, 
buvo dar ir „Aušros“ berniukų gimnazijos direk
torius. Jo broliai Vaclovas Biržiška, žinomas bibli
ografas, universiteto Teisių fakulteto administraci
nės teisės docentas, ekstraordinarinis profesorius, 
universiteto bibliotekos direktorius, ir Viktoras 
Biržiška, universiteto matematikos gamtos fakul
teto docentas, ekstraordinarinis profesorius, buvo 
net keliolikos draugijų nariais. Jie susitikdavo Lie
tuvių-ukrainiečių draugijos ar „Lietuvių draugi
jos SSRS Tautų kultūrai pažinti“ susirinkimuose. 
1928-1935 metais M. Biržiška buvo Lietuvių-žydų 

kultūrinio bendradarbiavimo drau
gijos pirmininkas (draugija veikė iki 
1940 metų), o V. Biržiška - Gamti
ninkų draugijos matematikų sekcijos 
pirmininkas ir paskutinis paminėtos 
Lietuvių-ukrainiečių draugijos pir
mininkas. Teisininkas Augustinas 
Janulaitis, pirmasis Lietuvos teises 
istorikas, jau nuo 1910 metų priklau
sė Lietuvių mokslo draugijai. Ypa
tingai aktyvus buvo kunigas Juozas 
Tumas-Vaižgantas, docentas, huma
nitariniame fakultete dėstęs lietuvių 
literatūrą, buvo daugumos išvardintų 
draugijų narys. Beje, po jo mirties 
V. Biržiška buvo J. Tumo-Vaižganto 
draugijos steigėjas ir narys. Anksčiau 
paminėtas profesorius S. Kolupai

la (hidrologas) buvo taip pat Lietuvos matininkų 
ir kultūrtechnikų draugijos garbės narys bei Lie
tuvos foto mėgėjų draugijos pirmininkas, taip pat 
Kalinių globos Soterijos draugijos valdybos narys. 
Aktyvumu nenusileido fizikas, profesorius, univer
siteto rektorius V. Čepinskis ir zoologas, gamtinin
kas, profesorius T. Ivanauskas bei miškininkystės 
katedros vedėjas, profesorius P. Matulionis, taip 
pat profesoriai P. Avižonis, K. Pakštas, L. Vailionis, 
E. Volteris, Z. Žemaitis. Paminėtini P. Augustaitis, 
J. Bagdonas, P. Brenderis, P. Dovydaitis, J. Eretas, 
Z. Ivinskis, K. Jablonskis, L Jonynas, L. Karsavi
nas, V. Krėvė-Mickevičius, P. Kuraitis, V. Mykolai
tis-Putinas, A. R. Niemi, J. Purickis, P. Raulinaitis, 
M. Riomeris, P. Ruseckas, B. Sruoga, P. Šalčius, J. Ši- 
moliūnas, L Tamošaitis, A. Trimakas. Žinoma, kad 
kai kurie jų dirbo universitete nuo pat jo įkūrimo 
dienos, vadovavo katedroms ar fakultetams. Greta 
darbo universitete ar mokyklose, jie skaitė viešas 
paskaitas auditorijose ir per radiją, leido vienkar
tinius ar periodinius leidinius, ruošė jiems straips
nius, pranešimus, rengė katalogus ir knygas. Tokiu 
profesūros aktyvumu nereikėtų stebėtis, nes net ir 
Aukštieji kursai, kaip universiteto ištakos, buvo „... 
įsteigti grynai privatine iniciatyva ir privatinėmis 
lėšomis“. O pirmiems šešiems sukurtiems fakulte
tams vadovavo jau ne kartą minėti P. Avižonis, T. 
Ivanauskas, A. Janulaitis, E. Volteris, Z. Žemaitis. 
Bet būtų per drąsu teigti, kad visa čia suminėtos 
universiteto profesūros veikla ir draugijose buvo 
ypatingai aktyvi, dominuojanti. Suprantama, kad 
kartais jie sutikdavo būti tik simboliniais nariais ir 
apsiribodavo garbės nario titulu. Tačiau jų pavardės 
pritraukdavo į draugijas naujus narius, kurie galėjo 
reikštis įvairioje visuomeninėje veikloje. Toks švie- 
tėjiškumas, filantropija, intelektualinis bendravimas 
ir bendradarbiavimas buvo brandžios anuometinės 
visuomenės ženklas. Ir dar - beveik visos tuo metu 
veikusios draugijos savo pavadinime turėjo žodžius 
„Lietuva“ arba „lietuvių“, lyg savojo tapatumo žen
klą. Viską sustabdė 1940 metų okupacija.
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RECENZIJA

Vertingas enciklopedinis leidinys, 
skirtas žymiems Lietuvos žydams
Dr. Solomonas Atamukas

Pastaruoju metu Lietuvos Respubli
koje vis daugėja lietuvių mokslinin- 
kų-istorikų ir kultūros veikėjų nuos
tatos, kad Lietuvos valstybės istorija 
turi atspindėti ne vien titulinės lietu
vių tautos istorinį kelių ir kultūrą, bet 
ir kitų nuo seno gyvenančių šalyje 
tautų istoriją bei jų svarų indėlį į jos 
ekonomiką ir kultūrą. Tai savaime 
liečia ir žydų tautos raidą Lietuvoje, 
jos religinę, ekonominę ir kultūrinę 
veiklą, pasižymėjusius įvairiose sri
tyse litvakus tiek pačioje Lietuvoje, 
tiek visame plačiame pasaulyje garsi
nusius savo gimtinę Lietuvą.

Tuo principingu pagrindu reiš
kiasi svarbi tendencija. Ne tik verčia
mos atitinkamo pobūdžio knygos iš 
užsienio kalbų į lietuvių kalbą, bet, 
kas ypatingai pažymėtina -plečiasi ir 
vyresnės lietuvių kartos mokslininkų, 
ir naujų jaunų lietuvių mokslininkų, 
jau mokančių anglų, ivrit, jidiš ir ki
tas kalbas, tobulinusių judaikos sri
tyje Izraelyje bei kitose šalyse ir su
gebančių naudotis turtinga moksline 
ir kitokia judaikos literatūra, gretos. 
Tai palengvina versti į lietuvių kalbą 
svarbius judaikos kūrinius ir parengti 
bei išleisti savo nuosavus originalius 
mokslinius darbus Lietuvos žydijos 
istorijos ir kultūros klausimais.

Galima paminėti šioje srityje be- 
sireišinačius profesorius Liudą Trus
ką, Saulių Sužiedėlį, Tomą Venclovą, 
Egidijų Aleksandravičių ir Leonidą 
Donskį; mokslų daktarus Valentiną 
Brandišauską, Arūną Bubnį, Vygan
tą Vareikį, Šarūną Liekį, Algimantą 
Kasperavičių, Aušrą Pažėraitę, Vladą 
Sirutavičių, Darių Staliūną, Jurgitą 
Verbickienę, Eglę Bendikaitę; žurna
listus Rimvydą Vanagą, Zenoną Re
kašių, Vaidotą Zaunį, Liną Vildžiū
ną, Rimvydą Valatką.

2007 m. pasirodė naujas lietuvių 
žurnalisto Virgilijaus Liauškos, da
bar gyvenančio Izraelyje, parengtas 
ir išleistas Vilniuje leidinys lietuvių 
kalba „XX a. Lietuvos žydų enciklo
pedinis žinynas“! 271 psl., leidykla 
„Musmirė“)

Prieš pateikdamas savo sampro
tavimus apie naują vertingą leidinį, 
noriu trumpai supažindinti lietuviš
kąjį skaitytoją su leidiniais, kurie jau 
nušvietė tą temą.

Septintajame XX a. dešimtme
tyje Izraelyje ivrit kalba išėjo didelio 
formato istorijos keturtomis „Jamu- 
dut Litą“ - „Lietuvos žydija“. Tai la
bai svarbus leidinys, skirtas Lietuvos 
žydų istorijai nuo seniausių laikų iki 
1945 m., t.y., iki Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos ir įvykusios Lietuvos 
žydų beveik totalinės katastrofos. 
Trečiajame tome (1967) yra du sky

riai. Pirmasis skirtas apie 600 reli
ginių ir apie 900 žymiausių pasau
lietinių asmenybių-litvakų įvairaus 
dydžio biografijoms. Antrasis - skir
tas vietovėms Lietuvoje, kuriose gy
veno žydai. Biografiniai duomenys 
buvo daugumoje skirti litvakams, 
pasireiškusiems pačioje Lietuvoje ir 
Palestinoje - Izraelyje. Tokių speci
alių enciklopedinio pobūdžio darbų, 
skirtų Lietuvos žydams ir kilusiems 
iš Lietuvos bei gyvenusiems, gyve
nantiems ir pasireiškusiems užsieny
je žydams, nėra.

Šio straipsnio autoriaus mono
grafijos „Lietuvos žydų'kelias nuo 
XIV a. iki XX a. pradžios“ trejuose 
leidimuose 91998,2001,2007) pirmą 
kartą pateikti duomenys apie daugelį 
šimtų religinių ir pasaulietinių Lietu
vos žydų veikėjų, pasireiškusių nuo 
seniausių laikų ne tik iki 1945 m., bet 
ir vėlesniu pusšimčio metų laikotar
piu. Bet tai daugiausiai ne pilnesnį 
enciklopedinio pobūdžio duomenys. 
Reikšmingą darbą atliko Vilniaus 
istorijos mokslų daktaras Izraelis 
Lempertas, išleidęs 2005 m. lietu
vių kalba knygą „Litvakai“. Pateikęs 
platų įvadą, kuriame apibūdinama 
litvakų sąvoka, jų gyvenimo štetluo- 
se -miesteliuose, kitose gyvenvie
tėse būdą ir kitus bruožus, autorius 
pateikė duomenis apie maždaug 220 
žydų veikėjų, veikusių Lietuvoje, 
Baltarusijoje, Latvijoje, įvairiose ki
tose pasaulio šalyse. Tai buvo žings
nis pirmyn, supažindinant Lietuvos 
skaitytoją su įžymiais žydų veikėjais, 
tuo tarpu pirmą kartą su kilusiais iš 
Lietuvos šiuolaikiniais Nobelio pre
mijos laureatais. Bet nemažos dalies 
veikėjų pateiktos tik pavardės, var
dai ir jų veiklos sritys. Be to, manau, 
dalis žymių žydų veikėjų, kilusių jau 
iš XX a. susikūrusios Baltarusijos ir 
Latvijos respublikų, neturėtų būti 
apibūdinami kaip litvakai.

Virgilijaus Liauškos enciklope
dinio pobūdžio leidinys yra pirmas 
tikrai specialus enciklopedinis lei
dinys, parengtas lietuvio žurnalisto 
ir išleistas lietuvių kalba Vilniuje. Jis 
labiausiai skirtas XX a. ir net XXI a. 
pradžios dabarties žydų veikėjams, 
pasireiškusiems pačioje Lietuvoje ir 
daugelyje užsienio šalių. Didesnio 
ar mažesnio masto biografinio po
būdžio duomenys pateikta apie 378 
tokius veikėjus.

Visi jie gimė istorinėje Lietuvos 
teritorijoje ir daugiausiai Lietuvos 
Respublikoje. Vilniuje gimė 121, 
Kaune - 85, kiti - daugumoje kituose 
Lietuvos miestuose ir miesteliuose. 
Įdomu, kad ženklus jų skaičius pra
dėjo savo mokslus chederuose ir jaši- 

vose, o toliau mokėsi Lietuvos ar kitų 
šalių aukštosiose mokyklose ir tapo 
įvairaus pobūdžio intelektualiniais 
veikėjais. Jau nemaža tų veikėjų jau, 
kaip lietuviai sako, išėjo Anapilin.

V. Liauškos kūrinys prasideda 
kalba, kurią pasakė dabartinis nese
niai išrinktas Izraelio Prezidentas, 
Nobelio premijos laureatas, 84 metų 
Simonas Peresas 2006 m. gruodžio 7 
d. Lietuvos ambasados ambasadorės 
p. Asta Skaisgirytė-Liauškienė su
rengtame susirinkime, skirtame pa
minėti Lietuvos ir Izraelio valstybių 
diplomatinių santykių užmezgimo 
15-ąsias metines.

Peresas savo kalbos pradžioje 
pasakė, kad ir jis esąs litvakas, gimęs 
baltarusių gyvenvietėje, netoli Vil
niaus. „Negali būti žydu, nepabuvęs 
litvaku. Lietuva - jidiš kalbos moti
na, todėl sakoma litvakas. Litvakas 
ne tik geografinė sąvoka, tai charak
teris ir kultūra... Vilnius ne tik jidišo 
cėntras, jis ir žydų kultūros centras, 
su juo susijęs vienas žinomiausių 
visų laikų poetų Adomas Mickevi
čius... Šis žmogus kovojo dėl lietuvių 
ir žydų likimo. Jo bendražygis žydų 
poetas Andreas Towiansky buvo jo 
geriausias draugas. Vilniuje gyveno 
Gaonas - didis Rabinas Elijahu... Vil
nius buvo miestas, kur gimė daug po
etų, menininkų, muzikantų - žydų ir 
lietuvių. Jie sukūrė kultūrą, kuri yra 
suprantama, ja žavimasi iki šiol.

Patsai gimiau 100 kilometrų 
nuo Vilniaus, Baltarusijoje. Tai todėl, 
kad sienos vis keitėsi - buvo Lietu
va, Lenkija, Baltarusija. Lietuva visa
da buvo masalas kaimynams, kurie 
bandė ją užkariauti. Lietuva, kuriai 
jau tūkstantis metų, pergyveno daug 
okupacijų, įskaitant ir paskutiniąją 
- sovietų. O prieš ją buvo hitlerinė 
okupacija, kurios metu baigėsi Vil
niaus geto gyvenimas. 95 procen
tai Lietuvos žydų buvo nužudyti ar 
sudeginti.

Lietuva plotu du kartus didesnė 
už Izraelį, bet Izraelis turi dvigubai 
daugiau gyventojų. Abi šalys yra di
džios savo mažume. Neturime pasi
rinkimo. Nesame dideli teritorija, to
dėl turime būti didūs visame kitame. 
Jūs ir mes turime būti tokie didūs, 
kaip pavojai, su kuriais susiduriame, 
ir tokie maži, kaip žemė, ant kurios 
gyvename. Mūsų ir Jūsų vaikai turi 
sunkiai dirbti, kad išsaugotų savo 
nepriklausomybę. Tūkstantį metų 
Lietuvai labai rūpėjo išlaikyti ne
priklausomybę - savo žemę, kalbą, 
kultūrą. Ji tą darė pasiaukodama ir 
negailėdama jėgų.“

Š. Peresas reiškė džiaugsmą tais 
santykiais, kurie susiklostė tarp Lie
tuvos ir Izraelio šiandien. Jis linkėjo 
Lietuvai visa ko geriausio.

Malonu, kad žydai ir lietuviai 
gali didžiuotis 84 metų litvaku Šimo- 
nu Peresu.

Virgilijaus Liauškos leidinyje 
pateikti biografiniai duomenys apie 

387 žydų veikėjus, gyvenusius ar gy
venančius ir kilusius iš Lietuvos. Iš jų 
140 gyveno ar gyvena Izraelyje, 126 
Lietuvoje, 33 Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, 28 Tarybų Sąjungoje-Ru- 
sijoje, 13 Vokietijoje, 11 Prancūzijoje, 
8 Pietų Afrikos Respublikoje, 4 Len
kijoje, 3 Šveicarijoje, 2 Kanadoje, 2 
Brazilijoje, po vieną - Latvijoje, Esti
joje, Austrijoje, Serbijoje, Ukrainoje, 
Baltarusijoje, Argentinoje, Kinijoje.

Pagal savo svarbiausią veiklos 
pobūdį tai 36 rabinai, kantoriai, 79 
įvairių mokslo sričių darbuotojai - 
daktarai, profesoriai, akademikai; 44 
muzikologai - kompozitoriai, smui
kininkai, pianistai, violončelininkai, 
džiazistai, operos ir estrados daini
ninkai, teatrologai; 42 dailininkai: 
tapytojai, skulptoriai, scenografai, 
architektai, menotyrininkai; 43 rašy
tojai, poetai, literatūrologai, švietėjai, 
72 politiniai, visuomeniniai veikėjai, 
teisininkai, 27 medicinos darbuo
tojai, 14 žurnalistų, publicistų, 15 
verslininkų, 6 sportininkai. Pateik
tuose duomenyse gali būti kai kurie 
netikslumai, nes vienas kitas litvakas 
reiškėsi keliose veiklos srityse. Tai
gi pateikti duomenys gersi atspindi 
bendrą esamą enciklopediniame ži
nyne veikėjų vaizdą.

Žinyne daug pasaulio garso 
mokslininkų, menininkų, literatų, 
kitų sričių veikėjų biografiniai duo
menys, tarp jų ir Nobelio premijos 
laureatai. Paliesime tik kai kuriuos iš 
jų-

Iš mažo Ukmergės apskrities Žel
vos miestelio į platųjį pasaulį išėjo du 
litvakai. Brazilijoje pasireiškė Mošė 
Elchanonas Laferis (1860-1923). Jis 
tapo stambiu verslininku. Pakeitęs 
pavardę jis tapo Klabinu. Laferių- 
Klabinų dinastijoje pasireiškė Ho
racijus Laferis - parlamento narys, 
finansų ir užsienio reikalų ministras. 
Izraelis Klabinąs - Rio de Žaneiro 
meras. Celas Laferis - dar vienas 
Brazilijos užsienio reikalų ministras.

Aarono Kingo tėvas išvyko į Pi
etų Afriką 1929 m. Ten Aaronas tapo 
kvalifikuotu chemiku, vėliau Anglijos 
mokslų akademijos nariu, 1995-2000 
m. jos prezidentu, Nobelio premijos 
laureatu 1982 m.

1921 m. gimimo Boruchas La- 
cas baigė pradžios mokyklą Utenoje. 
1935 m. jis atvyksta į Ameriką. Pakei
tęs vardą ir pavardę, Bernardas Lau- 
nas tampa žymiu kardiologu, vienu 
iš sąjūdžio „Pasaulio gydytojai prieš 
branduolinį karą“ vadovu. Kartu su 
žymiu rusų kardiologu L. Čažovu jis 
tapo Nobelio premijos laureatu.

Samuilas Marksas (1844-1920) 
iš Kudirkos Naumiesčio Pietų Afri
koje pasivadino Sammy Marks. Jis 
tapo aukso ir deimantų kasyklų sa
vininku, vienu turtingiausių šalies 
žmonių, novatoriumi plėtojant šios 
šalies pramonę ir žemės ūkį, senato
riumi, artimu prezidento bičiuliu...

Nukelta į 14 p. ak
ira

čia
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SPECIALIAI „AKIRAČIAMS"

Vertingas enciklopedinis leidinys, 
skirtas žymiems Lietuvos žydams

Atkelta iš 13 p.
Visa tai skamba kaip pasakos, 

bet tai buvo litvakų potencinių su
gebėjimų tikrovė. Tokių pasakiškų 
litvakų žinyne rasime gan daug.

Daug tokių gabių litvakų daly
vavo plėtojant 1920-1940 m. jauną 
Lietuvos Respubliką. Kiek tokių ta
lentų dar būtų iš 220 tūkst. nužudytų 
Lietuvoje žydų vokiečių okupacijos 
laikotarpiu!

Daug litvakų prisidėjo, kuriant ir 
plėtojant žydų valstybę Izraelyje. Mes 
iš senos tų litvakų gvardijos ainių te
norime paminėti dabartinį Izraelio 
Prezidentą Simoną Peresą, kuriam 
priklauso didelis nuopelnas kuriant 
Izraelio karinę galią, jos atominio 
ginklo potencialą ir neminimą žinyne 
Echudą Baraką. Jis dar vaikas 1930 m. 
su tėvais atvyko į Palestiną iš Panevė
žio. Ehudas tapo visuotinai pripažin
tu specialiųjų karo pajėgų didvyriu, 
armijos generalinio štabo viršinin
ku - generolu leitenantu (aukščiau
sias Izraelio karinis laipsnis), du kar
tus įtakingos Darbo partijos vadovu, 
vyriausybės vadovu, dabar - gynybos 
ministras. Litvakė buvo prieš trejus 
metus mirusi garsi Izraelio kompozi
torė ir poetė, sukūrusi įspūdingą dai- 
ną-himną „Jeruzalė auksinė“ Naomi 
Šemer (1930-2004). Jos tėvai atvyko 
iš Vilniaus.

Per pokarinį laikotarpį iš Lietu
vos į Izraelį ir kitas šalis emigravo ke
liasdešimt tūkstančių žydų. Paminė
tini poetai Aba Kovneris, Abrahamas 
Suckeveris - jidiš poezijos klasikas, 
Hiršas Ošerovičius, svariai Izraelyje 
pasireiškė veterinarijos profesorius 
Eliezeris Aizinbudas, kardiologas- 
medicinos profesorius Uja Stupelis, 

rašytojai Grigorijus Kanovičius, Ic- 
chokas Meras, Avrahamas Karpino- 
vičius, muzikos profesorius Viačesla
vas Ganelinas.

V. Liauškos enciklopedinis ži
nynas leidžia susidaryti vaizdą, kad 
ir dabartinėje nedidelėje Lietuvos 
bendruomenėje esama įvairių žy
mių žydų veikėjų. Valstybine premija 
apdovanoti scenografas Adomas Ja
covskis, ir kompozitorius Anatolijus 
Šenderovas. Svariai pasireiškia jauni 
operos dainininkai Liora Grodni- 
kaitė ir Rafailas Karpis, taip pat V. 
Liauškos dar neminimas jaunas ta
lentingas originalus dailininkas tapy
tojas Solomonas Teitelbaumas. Savo 
kūrybinę veiklą tęsia žymus rašytojas 
Mykolas Sluckis ir poetas Alfonsas 
Bukontas, dailininkai Jokūbas Ja
covskis, Adasa Skliutauskaitė, Mina 
Babenskienė, Uja Bereznickas, Alek
sandra Jacovskytė, tautodailininkas 
Jakovas Bunka.

Pažymėtini Lietuvos Seimo na
rys Emanuelis Zingeris ir žydų mu
ziejaus direktorius rašytojas Markas 
Zingeris, muziejaus direktoriaus pa
vaduotoja mokslo reikalams Rachelė 
Kostanian.

Svariai mokslinėje ir visuome
ninėje veikloje pasireiškia įvairių 
mokslo šakų daktarai, profesoriai: 
Simonas Alperavičius, Adolfas Ba- 
lotinas, Leonidas Donskis, Dovydas 
Jurelevičius, Dovydas Kacas, Izrae
lis Lempertas, Larisa Lempertienė, 
Morisas Melnikas, Leonidas Melni
kas, Ina Meiksinaitė, Josifas Paraso- 
nis, Markas Petuchauskas, Arkadijus 
Tempelmanas, Irena Veisaitė, jidiš 
literatūros literatūrologė Esfir Al- 
pernienė-Bramsonaitė. Pažymėtini 

dar Lietuvos žydų bendruomenės 
pirmininko pavaduotojos kultūros ir 
juridiniams klausimams Maša Gro- 
dnikienė ir Faina Kukliarokytė, LŽB 
organo laikraščio „Lietuvos Jeruzalė“ 
redaktorius Milanas Chersonskis, 
muzikinio trio „Lietuvos Jeruzalė“ 
vadovas, talentingas smuikininkas 
Morisas Traubas.

Pažymėtina, kad buvusioje Ta
rybų Sąjungoje ryškų pėdsaką paliko 
daugelis talentingų litvakų. Deja, jų 
likimas neretai buvo baisus. Žinyne 
paminėti nekaltai sušaudyti poetas 
Moišė Kulbakas, šalies aviacijos pa
jėgų vadas, generolas leitenantas, du 
kart Tarybų Sąjungos Didvyris, Ispa
nijos pilietinio karo didvyris, Jakovas 
Smuškevičius. Papildomai paminėsi
me sušaudytą litvaką - TSRS liaudies 
artistą Benjaminą Zuskiną.

Virgilijaus Liauškos enciklopedi
nio žinyno vertingumą padidina spe
cialus skyrelis, paaiškinantis lietuvių 
kalba įvairias sąvokas, pavadinimus 
ivrito kalba; taip pat žurnalistės Vik
torijos Liauškaitės aukštu meniniu 
lygiu parengtas daugiausiai spalvo
tos ir įtaigios litvakų fotonuotraukos 
bei kitos įvairios gausios iliustracijos. 
Pažymėtinas knygos dizainerės Vio
letos Bekionienės skoningai atliktas 
darbas.

Kartu tenka pridurti kai kurias 
kritines pastabas. Leidinyje nėra įva
dinio autoriaus žodžio, paaiškinančio 
kūrinio tikslą, kas jau šioje srityje pa
daryta kitose šalyse ir Lietuvoje. Tik 
tesužinome, kad darbas bus tęsiamas. 
Visgi pirmajame žinyno leidime pa
sigendame daug to vertų žydų veikė
jų - litvakų. Tepaminėsime Reuveną 
Rubinšteiną (1891-1967). Jis buvo 
didžiausio Lietuvos žydų laikraščio 
„Jidiše štime“ („Žydų balsas“) redak
torius, žymus sionistinis veikėjas, ne
oficialiai pripažintas šalies žydų vado
vas, artimai bendravęs su Prezidentu 
Antanu Smetona. 1940 m. liepos mėn. 

jis buvo sovietų organų suimtas ir ka
linamas Rusijos šiaurėje. 1946 m. jam 
pavyko pabėgti į užsienį. Vakarų Vo
kietijoje jis buvo išrinktas visų išlais
vintų iš hitlerinės koncentracijos sto
vyklų žydų ir žydų pabėgėlių iš Rytų 
Europos šalių susivienijimo vadovy
bės pirmininku. 1948 m. R. Rubinš- 
teinas išvyko į Izraelį, kur vadovavo 
išeivių iš Lietuvos žydų asociacijai.

Suvokiame, kad viename leidi
nyje neįmanoma pateikti duomenis 
apie visus to vertus žymius litvakus. 
Bet, deja, žinyne vienur kitur nesi
jaučia suvokto tikslinio specifinio 
kriterijaus, kas iš tikrųjų yra žydijos 
istorinė asmenybė ir kas pagal tikrus 
nuopelnus vertas būti įtrauktas į en
ciklopedinį žinyną, kiek vietos jame 
skirti įvairaus lygio ir įvairių nuopel
nų veikėjams ir jų veiklos apibūdini
mui. Nepateisinama yra tai, jog kai 
kuriems jau mirusiems ir net gyviems 
veikėjams skiriamas pernelyg didelis 
(2-4 psl.) biografinio ar autobiografi
nio pobūdžio aprašymas. Kita vertus, 
apie kai kuriuos žymius veikėjus pa
teikiamos tik trumpos žinios. Žinyne 
esama kai kurių netikslumų. Faktiš
kai žinyne minima kur kas daugiau 
negu 378 litvakų. Bet duomenys apie 
tokius veikėjus įterpti į kitų žmonių 
biografijas ir apsiriboja tik pavarde, 
vardu ir veiklos pobūdžiu.

Minėti trūkumai, matyt, pri
skirtini tam, kad žurnalistas Virgili
jus Liauška įsisaviną naują specifinę 
mokslinio enciklopedinio pobūdžio 
darbo sritį. Vis dėlto jam pavyko 
sukurti enciklopedinį žinyną apie 
daugumoje tikrai žymius litvakus, 
panašaus kurio niekur kitur nėra. 
Kiek pakildžius, patikslinus ir kva
lifikuotai patvarkius žinyną verta jį 
išleisti anglų kalba. Tai būtų svarbus 
leidinys sutinkant 2009 m. trečiąjį 
pasaulinį litvakų kongresą Vilniuje ir 
Lietuvos tūkstantmetį.

2007-ieji, Ašdodas, Izraelis

ira
či

ai

Santaros-Šviesos kasmetinė 
konferencija šiemet vėl vyks 

Alantoje
Šiemetinė tradicinė konferencija rengiama Molėtų rajone, Alantoje 

Verslo ir technologijų mokykloje birželio 27-29 d.
Šiuo metu ruošiama konferencijos programa. Tad dar yra galimybių 

pasiūlyti idėjų ir temų. Planuojama diskutuoti švietimo, istorijos, 
architektūros, muzikos temomis, vienas pusdienis numatomas 

pranešimams apie intelektualų vaidmenį mūsų visuomenėje. 
Registracija prasidės gegužės mėn. pabaigoje.

Išsamesnė informacija: l.saldukas@hmf.vdu.lt

ra

Kuo vasarį gyveno Armėnija
Atkelta iš 10 p.

Jerevanas, juodai apsirengę žmonės 
kaip niekad šaltos žiemos pabaigoj, jų 
nei Vakarams, nei Rytams neįdomūs 
protestai. Jų kaip ir per visą istoriją 
tvirta, be niekieno paramos laikysena. 
Daugiau nieko be užsispyrimo nėra...

Vietoj pabaigos
Kovo 1-osios naktį 10 dienu besitęsę 
streikai Nepriklausomybes aikštėje 
Jerevane buvo išvaikyti kariuome
nės ir policijos. Dauguma žmonių 
pabėgo, tačiau likusius keliasdešimt 
policija sumušė. Tos pačios dienos 
rytą opoziciškai nusiteikę armėnai 
surengė protesto akcija prie Prancū
zijos ambasados. Susirinko nuo 100 
iki 300 000 žmonių. Vakare visi buvo 
užpulti policijos. Oficialiais duomeni

mis, žuvo 8 žmonės, tačiau neoficia
liais 51. Daugybė sužeista ir suimta.

Levonui Ter Petrosianui pritai
kytas namų areštas, suiminėjami pro
testo organizatoriai. R. Kociarianas 
kovo 1 d. paskelbė nepaprastąją padė
tį Jerevane, kuri truko 20 dienų. Šiuo 
metu yra suvaržytos visos politines 
laisves, žiniasklaida gali publikuoti 
tik vyriausybes patvirtintą medžiagą 
apie įvykius, o miestą valdo policija ir 
kariuomenė.

Valdžiai tarnaujanti visa Armė
nijos žiniasklaida šiuo metu vaizduo
ja įvykius kaip opozicijos inicijuotą 
beprasmišką smurto akciją, o pro
testo dalyvius kaip narkomanus ir 
alkoholikus.

Jerevanas, 2008 m. vasario 25 d.
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MEDIA

ŽVILGSNIS Į VAKARIETIŠKĄ SPAUDĄ Mykolas D rungą

Apie nuotaikingus,,blogus" ir provokuojančius esė
■ Dabar daugelis rašytojų., žurnalistų, 
politikų ir šiaip rašyti mėgstančių žmonių 
veda savo internetinius dienoraščius, 
vadinamuosius „blogus“. Lietuviškai jie 
kartais jau vadinami tinklaraščiais. Manau, 
kad tai neblogas žodis, nors ne toks trumpas 
ir drūtas, kaip „blogas“, bet ir ne toks 
dviprasmiškas. Tų tinklaraščių pasaulyje 
šiuo metu yra per šimtų milijonų! Apie juos 
nuotaikingų straipsnį paskelbė dvisavaitinis 
„New York Review of Books“ 2008 m. 
vasario 14 d. data pažymėtame numeryje.

Nors daugelis, pvz., Vokietijos, laikraščių rei
kalauja griežtesnio taisyklių laikymosi nesan
tūrių, besispjaudančių anoniminių komentarų 
ir tokių pačių tinklaraščių akivaizdoje, Jung
tinėse Valstijose žmonės į tai žiūri atlaidžiau. 
Harvarde filosofiją baigusi žurnalistė Sarah 
Boxer apžvelgia amerikiečių tinklaraštininkų 
erdvę ir randą ją chaotišką, laisvą, kūrybingą, 
spontanišką, besilaikančią tik savo taisyklių, 
kalbiškai išradingą, gaivališkai kuriančią nau- 
jadarius, vos suprantamus, neprigijančius ar 
prigijančius tik mažose grupelėse, formuojan
čią, iš tiesų jau suformavusią, naują globalinio 
ir lokalinio bendravimo rūšį. Štai tik pora pas
traipų iš jos žaižaruojančio pasakojimo:

„Tinklaraštininkai - auksiniai, kai jie pa
čioje krūvos apačioje ir stiebiasi aukščiau. 
Duok jiems autorinę sutartį, užsakymą kny
gai, žurnalisto pažymėjimą - ir jau nebe tas. 
Kodėl? Ogi todėl, kad kai rašai už pinigus, tai 
tau pradeda rūpėti galimos teismo bylos, tavo 
sakinių struktūra, pasirinkti žodžiai. Prade
di rūpėti, kaip reaguos tavo viršininkas, tavo 
mama, tavo superego, žiūrintis tau per petį į 
tavo rašliavą. Šitaip dirbti prie tinklaraščio tie
siog neįmanoma.

Laisviausias „bloginimas“ yra tarsi įėjimas 
į kaukių balių. Gali išsakyti visus pagiežingus, 
vaikiškus dalykus - tokius, kurių nedrįstum 
sakyti pasirašydamas spaudoje ar akis į akį 
kitam žmogui. Gali su bet kuo flirtuoti, gali 
prezidentui pasakyti šviesiai tiesiai, ką apie jį 
manai. Gali išreikšti politines nuomones, už 
kurias draugai tave smerktų. Gali netgi ap
šmeižti žmones, kurių nemėgsti ir pasislėpti 
už slapyvardžių. (Labai sunku atsikirsti ano
niminiams tinklaraštininkams, kadangi, pa
gal Kongreso priimtą įstatymą, internetinių 
svetainių administratoriai neatsakingi už tai, 
kas jų svetainėse rašoma. O ištrinti ką nors 
iš interneto beveik neįmanoma.) Taigi visada 
gali prisiimti naują tapatybę ir žiūrėti, kaip tai 
seksis“, - rašo Sarah Boxer apie tinklaraščius 
laikraštyje „New York Review of Books“.

*

Jungtinėse Amerikos Valstijose universi
tetų bendruomenei leidžiamo žurnalo „Chro
nicle of Higher Education“ sausio 25 d. data 
pažymėtame numeryje Hofstros universite
to menų profesorė Laurie Fendrich paskelbė 
itin gyvą straipsnį apie tai, kaip jos studentus 
trikdo vienas Žano Žako Ruso (Jean-Jacques 

Rousseau) tekstas, būtent jo 1758 m. „Laiškas 
d'Alembertui apie teatrą“.

Profesorės nuomone, „tai provokatyviausia 
bet kada apie menus parašyta esė. Jos tema - te
atro, kuris Ruso atstovauja visiems menams, ne
tyčinis, nesąmoningas poveikis auditorijai. Šis 
kūrinys - Ruso aistringas atsakas į dAlemberto 
1757 m. enciklopedinį straipsnį apie Ženevą, 
pasak kurio Ženeva būtų dar šaunesnis miestas, 
jeigu jo įstatymai neuždraustų teatro. Ruso reiš
kė visiškai priešingą nuomonę - teatras kalvi- 
nistinės Ženevos piliečiams būtų kenksmingas, 
tad gerai, kad jis uždraustas.

Malonumas, kurį teatras teikia, pagrįstas 
nevaldomomis aistromis ir sukelia įprotį: be
veik kiekvienas, kas teatro paragauja, nori vis 
daugiau jo. Dar blogiau tai, pasak Ruso, kad 
teatras „visur linkęs skatinti ir didinti turtų ne
lygybę“, nes jis sukelia begalę nenatūralių troš
kimų. Netgi ten, kur teatras puikus ir audito
riją sudaro padorūs piliečiai, tai, ar jis padaro 
mus geresnius ar blogesnius, priklauso nuo to, 
kokie buvome jau anksčiau negu susipažinome 
su teatru. Daugelį iš mūsų teatras gadina kaip 
tik dėl to, kad supažindina mus su blogomis 
mintimis, kurių niekada anksčiau neturėjome: 
jis „pripratina žmonių akis prie siaubų, kurių 
jie net neturėtų žinoti, ir nusikaltimų, kurių 
net neturėtų laikyti įmanomais“.

Be to, teatras mumyse sukelia neaiškų 
jausmą, jog pasidarome geri žmonės vien žiū
rėdami į tai, kaip kiti žmonės, kurių visiškai 
nepažįstame, scenoje vaidina gerus arba blo
gus, ir tada susitapatindami tik su geraisiais: 
„nuolatinės teatre jaučiamos emocijos mus 
jaudina, išvargina, susilpnina, padaro mus 
mažiau pajėgius atsispirti savo aistroms. Ir 
sterilus susidomėjimas dorybėmis tik glosto 
mūsų tuščią savimeilę, nereikalaudamas jų 
įgyvendinti.

Žodžiu, teatro vaizdai ir monai mus su
vilioja vietoj doro veiksmo grožėtis menu. Ir 
nors teatras gali šiek tiek nukreipti nedorų 
didmiesčių žmonių dėmesį ir juos suvaldyti, 
Ruso įsitikinimu jis daro šiaip jau gerus žmo
nes neramius ir nepatenkintus savo pačių gy
venimu, kadangi tuos gyvenimus verčia atro
dyti nuobodžius palyginus su teatru. Iš tiesų, 
kuo geresnis yra teatras, tuo labiau jis atima 
jėgų iš tikrojo gyvenimo. Taigi teatras yra tru
putėlį geras tik blogiems žmonėms, o ganęti- 
nai blogas geriems žmonėms.

Šita išvada mano studentus trikdo, - tęsia 
profesorė L. Fendrich, - juos įtikina Ruso lo
gika, tačiau jie apie save, mėgstančius teatrą, 
galvoja kaip apie gerus žmones, nes mane esą 
protingi ir siekiantys išsilavinimo, kuris pa
darysiąs juos dar protingesnius. Tačiau Ruso, 
remdamasis Platonu, teigia, jog protas, palygi
nus su įpročių galia, gana silpnai veikia žmo
gaus elgesį.

Studentams ypač sunku priimti Ruso 
mintį, jog uždaros visuomenės - mažos respu
blikos su stipria cenzūra ir aktyviais, dorais pi

liečiais, kurie vienas kitą pažįsta - yra geros, ir 
kad menininkai su savo savimeile ir troškimu 
išgarsėti neturi teisės jų griauti, pvz., rengda
mi spektaklius.

Studentai pradeda universiteto studijas 
manydami, jog švietimas ir žinių plitimas yra 
bent jau pirmu žvilgsniu geri dalykai. Mintis, 
kad gali būti priešingai, kad menas ir moks
las sunaikina daugelyje žmonių džiaugsmą dėl 
to, kad jų gyvenimo būdą parodo esant kvai
lą, nerafinuotą, daugelio studentų sutinkama 
priešiškai.

Ypač tai galioja Ruso teiginiui, kad lyčių 
lygybė tėra paika ir moderni idėja. Juk lyčių 
skirtumai akivaizdūs, jie susiję su anatomija 
ir Ruso nenori ginčytis su gamtos sanitarine 
technika. Moterys, pagal jį, ne tik seksualinių 
pastangų objektai, bet ir iš prigimties silpnes
nioji lytis. Tačiau gamta davė moterims įrankį 
apsisaugoti nuo stipresnių vyriškių - būtent, 
kuklumą.

Žanui Žakui Ruso kuklumas yra būdas, 
kuriuo moterys atsigina nuo nepageidaujamų 
vyrų ir drąsina tik tuos, į kuriuos žiūri kaip 
potencialius partnerius. Ir sykį sugavę tinka
mą vyrą, moterys naudojasi kitu įrankiu, kad 
sulaikytų savo šiaip jau šokinėti linkusį vyrą 
ilgam laikui - būtent, meile.

„Meilė yra moterų karalystė. Tai jos, ku
rios čia duoda įstatymą, nes, pagal gamtos 
tvarką, joms priklauso priešinimasis ir vyrai 
gali šį pasipriešinimą įveikti tik savo laisvės 
kaina“.

Mano studentai tuo pasipiktinę „ir per 
vieną mano seminarą jie vienbalsiai teigę, jog 
kuklumą moterims primeta nesaugiai besijau
čiantys vyrai. Kiek Ruso pažiūros apie moteris 
būtų atgrasios, jos svarbios jo požiūriui į teatrą, 
ir, nors ir labai norėčiau, negaliu jų pašluoti po 
kilimu. Jis teigia, kad ėjimas į teatrą sunaikina 
moters kuklumą ir pakeičia jį tuštybe. (Man 
pačiai vis dingteli į galvą nenumaldomas mo
teriškas ilgesys kiekviename vakarėlyje pasiro
dyti su nauja suknele.) Kai moteriškas kuklu
mas sumažėja, teigia Ruso, vyrai nustoja mo
teris mylėję, nes jie jomis nebepasitiki. Prieš 
ką dar, - klausia savęs vyras, - mano žmona 
taip puošiasi? Toks nepasitikėjimas galų gale 
sužlugdo meilę, - sako Ruso.

Per diskusijas, kai mano studentai neiš
vengiamai kaltina Ruso buvus nukvakusį vy
rišką šovinistą, aš paklausiu, kodėl dauguma 
moterų šiandieninėje visuomenėje dažosi, 
o vyrai ne, ir kodėl nėra parduotuvės vardu 
Victor s Secret, Viktoro paslaptis. Mes kalba
me apie Džeinės Austin moteris, jų rinkimąsi 
tarp tikrosios meilės ir vyro, kuris, nors ir būtų 
nepatrauklus, teikia saugumą, ir kiek šitoks iš
skaičiavimas dėl išlikimo dar praktikuojamas 
šiandien. Šitokios diskusijos kelia nerimą, pri
sipažinsiu, ir man. Tačiau ar tai iš įpročio ar iš 
prigimties, aš vis tiek į paskaitą visada ateinu 
pasidažiusi, - baigė savo straipsnį amerikiečių 
mokslininkų žurnale menų profesorė. ak
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PASKUTINIS PUSLAPIS

Atominė elektrinė ir artėjantys rinkimai
Atkelta iš 9 p.

• sparčiai elektrifikuojamame 
krašte plėtėsi pramonė, todėl darbo 
nereikėjo ieškoti svetur.

Atgavus nepriklausomybę elek
tros energijos suvartojimas smarkiai 
sumažėjo. Iš dalies tai taupumo ir 
modernizacijos išdava, tačiau su
vartojimas sumažėjo dėl daugelio 
pramonės įmonių likvidavimo ar ga
mybos sumažinimo. Štai kaip per 20 
metų pasikeitė pramonėje sunaudo
tos elektros energijos kiekis (milijo
nais kilovatvalandų):

1986 m. 2006 m.
5743,4 2811,1
Kaip matome, nepriklausomybę 

atgavus elektros energijos suvartoji
mas pramonėje sumažėjo beveik per 
pusę. Per tą patį laikotarpį iš Lietuvos 
emigravo mažiausiai 10% gyventojų. 
Štai ir gauname logišką išvadą: Lietu
va be atomonės elektrinės -> Lietuva 
be pajėgios pramonės -> Lietuva be 
išemigravusių lietuvių -> Lietuva be 
ateities.

Šioje vietoje reiktų įterpti porą 
žodžių apie vadinamuosius atsinau
jinančius energijos resursus, kurie la
bai mėgstami apie energetiką nedaug 
teišmanančių žurnalistų. Kokie tie 
resursai? Tai saulė, vėjas ir vanduo. 
Lietuva yra tokioje klimato zonoje, 
kur su saulės energija „toli nevažiuo
si", ypač žiemą. Truputi geriau su 
vėjo energija, ypač pajūryje. Tačiau 
vėjo kartais nebūna ištisas dienas ir 
net savaites, o elektros reikia visada. 

Todėl vėjo energija gali būti naudoja
ma kaip pagalbinis energijos šaltinis, 
taupant iš neatsinaujinančių resursų 
gaminamą elektros energiją, bet ne 
kaip pakaitalas jai. Manau, kad taip 
pat reikėtų tvenkti upes ir statyti 
kiek galima daugiau hidroelektrinių, 
kaip idealių partnerių atominei jė
gainei, nes jos taupo vandenį naktį, 
kai energija pigi ir gamina ją dieną, 
kai jos labiausiai reikia. Manau, kad 
tie, kurie trukdo užtvenkti Nemuną 
prie Birštono, kad išsaugojus Punios 
šilą, daro per daug brangią meškos 
paslaugą Lietuvai. Neblogesnį šilą 
galimą išauginti ir užtvenkto Ne
muno krante, o be to šilais pasaulio 
nenustebinsi.

Kaip pažaboti ‘ 
monopolistą?
Elektros energija yra prekė, kurią 
perkame „iš mygtuko“, su kuriuo 
nepasiderėsi, iš kurio net kainos ne
sužinosi, sienoje nerasi kito, su juo 
konkuruojančio mygtuko. Stambio
je rinkoje geriausiu atveju įmanoma 
konkurencija tarp gamintojo ir skirs
tomųjų tinklų. Tačiau busimosios 
naujos atominės elektrinės atveju 
ir tai nebus įmanoma, nes joks in
vestuotojas neinvestuos kapitalo į 
atominę elektrinę, kurią pastačius 
Lietuva importuotų elektros energiją 
iš užsienio, o naujoji atominė jėgai
nė dirbtų nepilnu apkrovimu. Todėl 
naujoji atominė jėgainė dirbs mono
polistinėmis sąlygomis. Tačiau tai 

nieko baisaus, kol iš anksto nustato
mos žaidimo taisyklės, apsaugančios 
ir vartotojo, ir gamintojo interesus. 
Kalbu apie įstatymą, pagal kurį bus 
kontroliuojamos naujos elektros 
energijos kainos. Priešingu atveju, 
nenumatę valstybinės kainų kontro
lės LEO bendrovės steigimo įstatyme, 
susilauktume prieškarinės padėties, 
kur nevaržomi belgų monopolistai 
buvo taip užkėlę elektros kainas, kad 
Kaunas ta prasme buvo tapęs pa
juokos ir pasigailėjimo objektu. Be 
kainų kontrolės dabar tokiu objektu 
taptų visa Lietuva.

Pavyzdžių, kaip šitokie mono
polistinės pramonės reguliavimo 
mechanizmai sėkmingai veikia lais
vos rinkos sąlygomis galima rasti ne- 
socialistiniuose užsienio kraštuose. 
Svarbu, kad tiek įstatymų rengėjai, 
tiek jų vykdytojai atsižvelgtų ir į var
totojų, ir į gamintojų interesus.

Prancūziškas variantas
Vien savo jėgomis atominės elektri
nės nepasistatysime. Projektavimą ir 
statybos priežiūrą turėsime patikėti 
sėkmingą patirtį toje srityje turinčiai 
užsienio firmai. Praktiškai tai reikš 
pasirinkimą tarp JAV, Prancūzijos, 
Vokietijos ir Rusijos firmų. Manau, 
kad po Černobylio rusų firma vargu 
ar būtų priimtina Lietuvos gyvento
jams. Tiesa, ne taip seniai rusai pa
statė atominę elektrinę Suomijoje, 
bet apsauginį gaubtą jo reaktoriui 
projektavo ir statė vokiečiai. Tačiau 

nemanau, kad tai buvo idealus spren
dimas. Daugiausia patirties atominių 
reaktorių statyboje turi amerikiečiai 
ir prancūzai, tačiau jų patirtis labai 
skirtinga. JAV jau antras dešimtme
tis kaip nebestatoma naujos atomi
nės elektrinės, nors viešoji opinija 
keičiasi ir jų statyba turbūt greitai vėl 
prasidės, dėl naftos krizės ir ekologi
nių priežasčių. Per tą patį laikotarpį 
Prancūzija tapo labiausiai atomiškai 
elektrifikuotu kraštu. Daugiau nei 
80% visos elektros energijos ten pa
gaminama atominėse elektrinėse. Be 
to, prancūzų atominėse elektrinėse 
nėra buvę pavojingų gedimų, tokių, 
kaip, pvz., Septynių mylių salos reak
toriuje JAV. Tai galima paaiškinti tuo, 
kad skirtingai nuo amerikiečių, kurie 
kiekvieną reaktorių pradeda projek
tuoti „nuo nulio“, Prancūzija turi 4 
standartinius reaktorių prototipus, 
taip kad kiekvienas naujas reaktorius 
yra vieno kurio prototipo patobulin
tas ir vietovės sąlygoms pritaikintas 
variantas. Tokiu būdu prancūzai 
projektuodami ne tik sutaupo daug 
lėšų, bet ir panaudoja ankstesniuose 
projektuose įgytą patirtį bei išvengia 
klaidų. Ir dar vienas šitokios inžine
rinės procedūros privalumas yra tas, 
kad dar projektuojant naują atominę 
elektrinę jos aptarnaujantis persona
las jau praktikuojasi kitose tokio pat 
prototipo elektrinėse. Tokiu būdu jau 
pirmą darbo dieną naują elektrinę ir 
jos reaktorius valdantieji inžinieriai 
jaučiasi lyg joje būtų dirbę jau kurį 
laiką ir su darbu gerai susipažinę. Tai 
vis priežastys, dėl kurių, mano nuo
mone, ir Lietuvai reikėtų pasirinkti 
prancūziškąjį variantą.
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Leidėjas: asociacija „Akiračių rėmėjų klubas“ 
p/d-2436, LT-44016, Kaunas ACP 
EI. paštas: info@akiraciai.lt
Interneto svetainė: http://www.akiraciai.lt

Mieli,,,Akiračių" skaitytojai ir rėmėjai, 
esame labai dėkingi visiems, prenumeruojantiems ir remian- 
tiems laisvo žodžio mėnraštį„Akiračiai".
Maloniai kviečiame Jus ir šiemet tapti mūsų rėmėjais, taip pat 
pagal Lietuvos Respublikos įstatymus pasinaudojant savo teise 
2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skirti asociacijai 
„Akiračių rėmėjų klubas", besirūpinančiai mėnraščio leidyba ir jo 
tradicijos tęsimu.

Užpildytą formą FR0512 Valstybinei mokesčių inspekcijai reikia 
pateikti iki 2008 m. gegužės 2 d. Prašymas gali būti įteikiamas 
tiesiogiai,siunčiamas paštu. Formągalite užpildyti irelektroniniu 
būdu, pasinaudodami internetinės bankininkystės paslauga.
Jei pagal įstatymą privalote deklaruoti pajamas, forma FR0512 
turi būti pateikiama kartu su metine pajamų mokesčio 
deklaracija.
Išsamesnės informacijos galite teirautis: info@akiraciai.lt

EKKEUI

PRAŠYMAS PERVESTI IKI2 PROCENTŲ PAJAMŲ MOKESČIO SUMOS LIETUVOS VIENETAMS, PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS 
LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMĄ TURINTIEMS TEISĘ GAUTI PARAMĄ 
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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, 11 60532. Užsienio pre
numeratoriai gali su juo susisiekti visais prenumeratos ir čekių 
siuntimo klausimais.
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