
Sovietmečio stereotipai
ŠIANDIENINĖS LIETUVOS
INTELEKTUALINIAME DISKURSE

Tomas Kavaliauskas

■ Šiandieninės Lietuvos intelektualiniame diskurse dažnai sutinkame šių dienų 
socialinių problemų aiškinimų remiantis paplitusiais stereotipais. Teigiama, jog 
sovietmetis kaltas dėl pilietinio sąmoningumo bei demokratijos tradicijų stokos. 
Sovietmečio laikotarpis pasitelkiamas kaip priemonė pagrįsti šiandieninės Lietuvos 
demokratijos fiktyvumą argumentuojant, jog sovietmečiu neturėjome galimybės 
laisvai kalbėti, ginti žmogaus teises, tad ir šiandien prasiveržia anuomet įgyti mąs
tymo ir elgesio įpročiai. Esame okupacijos ideologijos mentalinės aukos. Šiuo pa
grindu grindžiamas posovietinės arba posocialistinės Lietuvos terminas teigiant, jog 
sovietiniai įpročiai tęsiami, vyksta sovietinis tęstinumas. Taip ir toliau neišnyksta 
homo sovieticus koncepcija, nors šiandieninės Lietuvos piliečiui ji netaikoma.

Tai itin reprezentatyvu tokioje knygo
je kaip „Nenutrūkusį styga“, kur su
absoliutinamas sovietinis/sovieticus 
žmogus. Jis traktuojamas kaip prisitai
kėlis, kuris neturėjo kultūros poreikio, 
buvo užliūliuotas partinės ideologijos 
ir propagandos. Jos autorė N.Putinaitė 
tvirtina, jog sovietinio žmogaus egzis
tencija buvo degradavusi iki buitinio 
lygmens, kai stumdomas! eilėje prie 
žirnelių ar pan.

Taip sovietmečio patirtis redu
kuojama arba iki buitinio lygmens su 
to meto kasdienybės specifika, arba iki 
prisitaikėliškos kultūrinės ir politinės 
pozos. Tokia homo sovieticus etiketė 
ganėtinai stereotipinė, išleidžianti iš 
mąstymo lauko sovietmečio kultūrinio 
gyvenimo įvairovę, verslumo formas 
okupacijos sąlygomis, geopolitiškai sa
vitą simbolinį mąstymą, rezistencijos 
bei disidentiškumo tradiciją.

Todėl verta kelti klausimą ar so
vietmečio stereotipai ne(su)redaguoja 
kritinio-refleksyvaus matymo lauko, 
kai analizuojama Lietuvos okupacijos 
patirtis ir tos patirties atmintis? Juk 
suvokiant „stereotipą“ kaip kokią nors 
idėją, kuri neteisingai arba tiįę iš dalies 
teisingai priskiriama žmogui ar grupei 
žmonių, galime aptarti kelis stereoti
pus, kurie turi įtakos standartizuotai 
sovietmečio interpretacijai.

Pirmas stereotipas - šiandieninė 
Lietuva, kaip ir visa Vidurio/Centrinė 
bei Rytų Europa - tai po-socialistinis 
Europos Sąjungos regionas. Jei „po-so
cialistinis' implikuoja nevisavertišku- 
mą, tuomet reikia išsiaiškinti ar tikrai 
taip yra.

Šis stereotipas įsigalėjo neatsi
tiktinai, jis turi geopolitinį ir istorinį 
pagrindimą. Lietuva 1990-ais metais 
atkūrė nepriklausomybę, kurios buvo 
netekusi dėl okupacijos. Tad visiškai 
natūralu, jog esame šiame Baltijos ir 
Vidurio/Centrinės Europos regione 
suvokiami kaip posocialisitnis kraštas, 
t.y. valstybė gyvuojanti „po“ socializ
mo. Dėl šios priežasties posocialistinis 
ar „pokomunistinis pasaulis neretai 
apibūdinamas ligos metaforomis, tin
kamomis išreikšti jo nenormalią bū
seną.“1 Kitaip tariant, sovietmetis net 
ir negalėjo sudaryti sąlygų „norma
liai būsenai“, nes sovietmetis Lietuvai 
ir Baltijos regionui reiškė okupaciją. 
Šiame pokomunistiniame laikotarpy
je šio regiono demokratija yra trapi, 
neturinti tradicijos. „Šalys, atsisky
rusios nuo totalitarizmo, iš esmės yra 
sveikstančios šalys, atsigaunačios po 
ligos skirtingu ritmu, tai priklauso 
________________ Nukelta į 14 p. 
1 Samalavičius, Almantas, p. 36 
Plesu In: Samalavičius

ŠIAME NUMERYJE:

2 psl. Linas Venclauskas: Krizė ir Kalėdos
4-7 psl. Daniaus Glinskio žvilgsnis į Niujorko architektūros fenomeną
8-9 psl. Dalia Kuizinienė: iš „Akiračių" istorijos - apie literatūros kritiką
12 psl. Kazys Almenas apie daktarą Kripštuką

Posovietinės Lietuvos 
biurokratijos 
transformacijų kontūrai
Saulius Pivoras

■ Pabandykime įžvelgti, kaip ir kokia prasme galima kalbėti apie sovietinės 
biurokratinės sistemos bruožų perėmimą, tęstinumą ir jų įtaką, poveikį 
Lietuvos viešosios biurokratijos sistemai. Taip pat - iš ilgesnio laiko 
perspektyvos apibrėžti esmines biurokratijos transformacijų kryptis bei jų 
rezultatus.

Žiupsnelis skaičių
Remiantis Valstybės tarnybos departamento duomenimis apie valstybės 
tarnautojus (neįskaitant statutinių) nuo 2003 iki 2008 m. jų skaičius išaugo 
trečdaliu, t. y., maždaug 10 tūkstančių. Tai - realiai dirbančiųjų skaičius (at
metant „tuščias“ (laisvas) pareigybes) Tas augimas galbūt ir dar didesnis, nes 
į valstybės tarnautojų vietas per kelis pastaruosius metus buvo priimta daug 
darbuotojų pagal sutartis. Kaip tvirtina Valstybės tarnybos departamentas, 
vidutiniškai per 2004-2007 m. valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstai
gose valstybės tarnautojų pareigybių skaičius padidėjo 38,6 procento.

Statistinė informacija apie valstybės tarnautojus (ypač ilgalaikėje pers
pektyvoje) nėra pakankamai gera. Daugmaž patikima ir gana išsami sta
tistinė informacija yra tik iš paskutiniųjų metų. Iki 2004 m. ji yra nepilna, 
neišsami ir nepakankamai tiksli. Dažnai literatūroje pateikiami skirtingi 
ir prieštaringi duomenys. Valstybės tarnautojų registras, kuris atsakingas 
už statistinių duomenų apie valstybės tarnautojų kaupimą, buvo sukurtas 
tik 2002 m., iš pradžių betgi ir jis neturėjo tikslių duomenųį nes juos gavo 
ne iš visų valstybės institucijų. Reikia be to turėti omenyje, kad Valstybės 
tarnautojų registras atsakingas tik už duomenis apie karjeros valstybės 
tarnautojus, politinio pasitikėjimo tarnautojus ir įstaigų vadovus. Tokius 
duomenis valstybės institucijos yra įpareigotos teikti Valstybės tarnautojų 
registrui. Bet nėra įpareigojimo teikti duomenis apie statutinius tarnauto
jus, tad jie neatsispindi Valstybės tarnautojų registro informacijoje. Gali
ma kalbėti dėl kelių priežasčių susidarančius skaičių skirtumus. Sakykim, 
skirtumas kuris atsiranda įskaitant statutinius ar jų neįskaitant yra dau
giau nei 10 000. Kitas skirtumas ryškėja imant tokią dimensiją, kaip etatai 
ar realūs darbuotojai? Ne mažiau kaip 3.000 skirtumas. Vien tik valstybės 
tarnautojai ar visi valstybės valdymo institucijų darbuotojai, t y. įskaitant 
dirbančius pagal sutartis ar neįskaitant? Skirtumas - daugiau kaip 20.000.

Statistikos departamentas kitaip skaičiuoja valstybės tarnautojus, nei 
Valstybės tarnybos departamentas. Atskira kategorija yra skaičiuojami 
užimti viešojo valdymo ir gynybos bei privalomojo socialinio draudimo > 
srityje. Tokių 2007 m buvo 83 500 Bet tarpusavyje palyginami duomenys 
yra pateikiami tik nuo 1998 m. Imant visus šiuos darbuotojus matyti, kad jų 
skaičiaus mažėjimas buvo gana ryškus nuo 1999 iki 2001 m. Tačiau 2002 m. 
buvo visiškai kompensuotas mažėjimas ir netgi buvo labai ryškus padidėji
mas. Nuo 2002 iki 2007 m. buvo svyravimų, bet palyginus su 1998 m. nea
bejotina augimo tendencija (nuo 1998 iki 2007 skaičius padidėjo 10 000).

Iš statistinių duomenų matyti ir kai kurios bendresnės tendencijos bei 
prielaidų kėlimo galimybės. Valstybės tarnybos departamento žodžiais, 2007 
m. tik kiek daugiau nei pusė (53 proc.) valstybės ir savivaldybių institucijose 
ir įstaigose pareigybių sudarė valstybės tarnautojų pareigybės. Galima dary
ti prielaidą (spėjimą), kad būtent dėl augančio per darbo sutartis (vadinasi 
lanksčiau ir be konkurso) įdarbinamų, bet tas pačias funkcijas kaip ir vals
tybės tarnautojai atliekančių, darbuotojų skaičiaus labai sumažėja vadina
mosios nuopelnų sistemos priimant į valstybės tarnybą nauda. Ją dar labiau 
mažina stabiliai per pastaruosius tris metus augantis pakaitinių darbuotojų
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Egidijus Aleksandravičius

Šiuolaikinis Europos tapatumas gali 
būti suprantamas pagal bendrą erdvės 
suvokimą, geopolitinę istoriją, kolek
tyvinę atmintį, religiją, tradicijas ir 
ženklus, kurie skirtingai susidėlioja, 
priklausomai nuo požiūrio vietos ir 
kampo. Kultūrinė ir istorinė atmintis, 
bendrų praeities dalykų žinojimas ir jų 
atpažinimo vertybių plotmėje būdai - 
visa tai neabejotinai dirba arba Euro
pai, arba prieš ją. Dažnai yra pastebimi 
dideli savivokos skirtumai tarp senųjų 
ir naujųjų Europos Sąjungos šalių. li
ne tik dėl požiūrio į komunistinių re
žimų nusikaltimus žmogiškumui.

Šiandienio britų, prancūzų ir vo
kiečių susikalbėjimo pavyzdžiai seno
joje Europos Sąjungos dalyje provo
kuoja gilintis į tapatybės skirtumus tų 
naujųjų ES narių, kurios į bendriją įsi
jungė, taip pat atsinešdamos kruvinų 
nacizmo ir komunizmo eksperimentų

Linas Venclauskas

Šiemet, regis, metų pabaiga bus kito
kia. Skaičiuosime daugiau ir kruopš
čiau nei kitais atvejais. Pasikeitimas, 
tiesą sakant, įvyko gana greitai ir 
mažai besiremiant ekonominiais 
procesais, pas mus tai buvo labiau 
susiję su valdžių kaita. Ir sunku da
bar pasakyti, ar socialdemokratų su
daryta koalicija buvo visiški cinikai 
ir melagiai slėpę tiesą nuo visuome
nės, ar tikrai nesugebėjo suprasti, kas 
vyksta pasaulyje ir šalyje. Kita vertus, 
dėl tokios pozicijos naujoji koalicija 
atrodo, kaip dorai ir atvirai tiesą sa
kanti valdžia. Tačiau čia išnyra dar 
vienas paradoksas - tiesos sakymas 
tik smukdo naujos valdžios reitingus. 
Valdžios žmonės, be kita ko, turėtų iš-

Kaltė kaip Europos riba
traumas. Vakaruose betarpiškai susi
durta tik su nacių nusikaltimais, kurie 
negali išsitrinti iš milijonų europiečių 
atminties. Vidurio Rytų Europos šalys 
(nuo Bulgarijos iki Estijos) XX amžiu
je patyrė sudėtingesnes traumas. Jos 
buvo pažeistos tiek nacių, tiek sovietų 
invazijų.

Naujosios Europos valstybių šei
mos narės negali buhalteriškai sverti, 
kuo skyrėsi nacistinės Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos nusikaltimai. Vidu
rio Rytų Europos atmintis ir santaika 
su sava istorija yra apsunkinta dviejų 
aplinkybių. Pirma, vakariečiai ne
noriai priima komunistinio teroro ir 
masinių žudynių vaizdinius, kurie yra 
naujųjų Europos Sąjungos narių tapa
tybės dalis. Jiems - bent kairuoliškam 
visuomenės sparnui - pjautuvas ir 
kūjis raudoname fone yra ne kruvi
nų nusikaltimų, o dirbančiųjų masių * 
solidarumo simbolis. Sava atmintis ir 
žiaurios diskreditacijos nepatyrę ko
munistiniai idealai - it savi marški
niai - yra arčiau vakariečių kūno.

Antra aplinkybė, kuri apsunkina 
praėjusio XX amžiaus viduryje tarp 
nacių ir sovietų teroro girnų pasiu
vusios Vidurio Rytų Europos tautų at
mintį ir savijautą yra ta, kad šiandieni
nės Rusijos atminties politika užkerta 
kelią tokiam susikalbėjimui, kuris jau 
yra pasiektas tarp kadaise kruvinuose 
karuose konfliktavusių Vakarų šalių. 
Susikalbėjimui, kuris prasideda nuo 

Krizė ir Kalėdos
NUO NEPRASTOS KONTROLIUOJAMOS SITUACIJOS 
IKI GRIEŽTO TAUPYMO

manyti ir socialinę psichologiją, mo
kėti suprasti visuomenės nuotaikas, 
o kylančius nesusipratimus bandyti 
paaiškinti ir išspręsti. Regis, bent jau 
deklaracijų lygmenyje naujoji koali
cija taip ir daro. Tačiau realūs veiks
mai jau nuo pat pradžių prasilenkia 
su žodžiais. Kad ir dar praėjusios ka
dencijos Seimo priimtas Seimo narių 
algų didinimas ir nė kiek rimtesnės 
diskusijos nesukėlęs siūlymas krizės 
ir „diržų veržimo“ laikotarpiu susi
mažinti ką tik pakeltas algas. Pasiro
do, Seimo nario algos mažinimas yra 
nusižengimas Konstitucijai, tuo tarpu 
jokių kitų dirbančiųjų tai neliečia, jų 
algos gali ir net turi svyruoti. Prieš tai 
valdžiusi koalicija, kiek pamenu taip 
nesielgė.

Tai automatiškai nereiškia, kad 
ji elgėsi geriau, anaiptol. Dviprasmiš
kų, diskutuotinų ir net labai abejotinų 
sprendimų ji priėmė ir ne vieną. Ta
čiau viešoji tos daugumos lyderių lai
kysena buvo kitokia nei dabar esan
čios. Žinoma, dabartinėje pakanka 
ir vieno Arūno Valinsko, kuris vienu 
metu ir šoumenas, ir partijos lyderis, 

savo kalčių prieš kaimynus, ypač sil
pnesniuosius pripažinimo. Tam tikrų 
europietiškų sąmonės poslinkių Ru
sijoje buvo matyti iš karto po Sovietų 
Sąjungos iširimo kilusios demokrati
zacijos bangos poveikyje, tačiau puti
niškos Rusijos doktrina viską tiesiog 
nušlavė nuo savo strateginių siekių 
kelio. Geriausias šio pasikeitimo pa
vyzdys - naujas Rusijos istorijos vado
vėlis, kurio pasirodymu spaudoje itin 
rūpinosi pats buvęs prezidentas, dabar 
premjeras Vladimiras Putinas.

Praėjęs XX amžius europiečiams 
kaip niekad anksčiau galėjo būti sie
tinas su įvairių spalvų totalitarizmo - 
nacizmo ir bolševikinio komunizmo 
nusikaltimais. Ne tik pasauliniuose 
karuose, bet ir santykinės taikos me
tais Sovietų Sąjungoje ir nacistinėje 
Vokietijoje dėl represijų žuvo daugiau 
žmonių negu visuose iki tol buvusiuo
se kariniuose konfliktuose. Antrasis 
pasaulinis karas ir po jo sekęs Vakarų 
Europos atsikūrimas, jos žygis gerovės 
valstybių ir liberaliosios demokratijos 
link šiandien duoda peno vaizduotei, 
taip pat kelia užduotis susigaudyti Vi
durio Rytų Europos tautų patirtyse. 
Kokie svarbiausi skirtumai ir kokios 
svarbiausios tų skirtumų priežastys 
brėžia ribas europietiškoje savivokoje?

Sutelkime dėmesį tik į kelis epizo
dus. Pirmiausiai - atmintis ir tai, kas 
šiandien dažnai pavadinama atminties 
politika. Mokslininkai ir kolektyvinės 

ir nesisteminis politikas, ir Seimo pir
mininkas, ir vienas iš trijų valstybės 
pareigūnų, ir dar daug epitetų savo 
adresu galintis susilaukti politikos 
naujokas. Apie jo ir „Tautos prisikė
limo“ partijos fenomeną jau nemažai 
rašyta ir šiuo atveju A. Valinskas ir jo 
partiečiai naujajai koalicijai teikia tik 
papildomo šarmo ir kitoniškumo. Kol 
kas esminis skirtumas tarp esamos ir 
buvusios valdžios bent jau man atsi- 
kleidžia tame, kad dabartinė kol kas 
nepretenduoja į visažinių ir toliaregių 
politikų poziciją. Socialdemokratų 
koalicija, ypač iš jų lyderių pasisaky
mų man sudarė kaip tik tokį įspūdį. 
Tereikia prisiminti buvusio ministro 
Gedimino Kirkilo pasisakymas ir ko
mentarus, kurių esmė buvo: viskas 
kontroliuojama, procesai, sekami, 
mes dirbame ir dėl ko nerimauti nėra 
ko. Kitaip sakant, viskas gerai. Koks 
nors ryžtingesnis ar sunkiau atsako
mas klausimas taip pat turėjo gana 
standartizuotą atsakymo frazę: šiek 
tiek problemų yra, bet kitose šalyse 
jos dar didesnės, dėl to visuomenei 
rūpintis nereikia.

atminties tyrėjai dešimtimis skaičiuo
ja knygas, kurios per pusamžį aprašė 
Vakarų europiečių istorinės sąmonės 
kaitą. Vokiečiai su prancūzais galėjo 
susitaikyti tik perkratę savo atmintį 
ir suradę pirmiausiai savas praeities 
nuodėmes, savas klaidas ir savas kal
tes. Visa tai leido ant krikščioniškų 
pamatų stovinčioms tautoms ištiesti 
viena kitai ranką, atverti atgailos ir at
laidumo vartus. Nėra naivus tikėjimas, 
kad savos kaltės pajutimas, jos išpaži
nimas yra svarbiausias tos krikščio
niškos europiečių tradicijos akmuo. 
Net jei sekdami Anthony Giddensą 
pasakysime, kad šiuolaikinės sociali
nės sąrangos raidoje svarbiausi tam
pa ne kaltės, o gėdos mechanizmai, vis 
tiek nesusvyruos įtarimas, kad būtent 
ryžtas, intelektualinė galia ir moralinis 
imperatyvas prabilti apie savo tautos 
kaltes yra sąlygą susikalbėti toje erdvė
je, kuri pretenduoja tapti mūsų visų 
bendrais namais.

Ar nėra atsitikę taip, kad oficia
lioje Rusijos istorijoje siūloma rusams 
ieškoti tik teigiamų susitapatinimo 
vertų sovietinio paveldo dalykų. Ten, 
kur dėl padarytų nusikaltimų atmin
tin gali įsiveržti kaltės ir gėdos jaus
mai, kelias užkertamas. Soviet Story 
arba Andrzejaus Waidos Katynė to
kiai atminčiai netinka. Kaip netinka 
europietiškas kaltės išpažinimas. Ši 
aplinkybė Europos mentalinę erdvę 
padalija į Rytus ir Vakarus. Arba tiks
liau - Europos mentalinės ribos bai
giasi ten, kur dingsta krikščioniškas 
kaltės jausmas.

Nežinia, ar tai buvo sąmoningai 
kurta strategija, ar tiesiog išėjo taip 
kaip išėjo, bet socialdemokratų koali
cija dirbo ne tik žmonėms, bet ir sau, 
tačiau, kas dar svarbiau, nuolat laikėsi 
seno principo ypač tinkančio masių 
psichologijos atveju: geriau šventas 
melas, negu karti tiesa. Be abejo, to
kia praktika ydinga ir net pavojinga, 
tačiau valdžioje esantiems paranki, 
nes vienu metu leidžia rūpintis vals
tybei ir jos gyventojams ne pačiais 
geriausiais projektais ir sprendimais ir 
tuo pačiu turėti gana daug simpatikų 
tarp gyventojų, arba tiesiog visiškai 
indiferentiškų žmonių, kuriems po
litinis gyvenimas gana neįdomus. O 
ausis nuolat pasiekia neteisingas, bet 
raminantis pranešimas: viskas gerai, 
krizės nėra, yra kai kurie jos požymiai, 
bet mes kontroliuojame situaciją, kitur 
dar blogiau ir t.t. Žinoma, daug kas sa
kytų, kad rinkimų rezultatai parodė, 
jog tauta nepalaiko socialdemokratų 
ir jų politikos, tačiau tai nebūtų vie
nintelis atsakymas, ypač turint ome
nyje Lietuvos politinės kultūros lygį 
ir jos rinkimų tradicijas. Šiaip ar taip, 
socialdemokratų koalicija eilinį kartą 
prisipažino dirbus Lietuvai, klydus, 
bet nedaug. O visos iškilusios proble
mos tai jau naujos valdžios reikalai su 
ankstesniąja neturintys nieko bendra.
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Julius Šmulkštys

Seimo rinkimai vėl iškėlė klausimą, 
ar Lietuvai nereiktų dabartinę, mišrią 
parlamento rinkimų sistemą pakeisti 
į vienmandatę. Daugumos komenta
torių argumentai už reformą jau yra 
daug kartų girdėti. Juos galima susu
muoti taip: daugiamandatė sistema 
yra iš esmės nedemokratinė ir žadina 
jau taip Lietuvoje įsigalėjusią korup
ciją. Čia politinės partijos skiria kan
didatus ne pagal jų kompetenciją, bet 
pagal ištikimybę joms. Rinkėjai neturi 
galimybių balsuoti tik už kandidatus, 
kurie jiems patinka, bet privalo rink
tis iš partijų sudarytų sąrašų.

Dabartinė Seimo rinkimų siste
ma susideda iš rinkimų vienmanda
tėse ir daugiamandatėse apygardose. 
Partijų sąrašų metodu yra išrenkama 
septyniasdešimt kandidatų visą šalį 
apimančioje apygardoje; likusieji sep
tyniasdešimt vienas yra tiesiogiai ren-

Rasa Baločkaitė

Kartą gyveno berniukas, vardu Mi
chel Foucault. Auklėjamas ir ugdo
mas, kaip visi vaikai, buvo mokomas 
atskirti gėrį nuo blogio, dorą nuo 
nuodėmės, juodą nuo balto ir melą 
nuo tiesos. Buvo geras vaikas, turėjo 
puikų potencialą - tapti tvarkingu ir 
padoriu piliečiu, būti toks, kaip visi - 
bet, - matyt, tėvai bus kažką pražiū
rėję - paslydo jis ant tos tiesos, susi
jaudino, užsimiršto, pamiršto aplink 
egzistuojančią normalybę, ir pasuko 
įtartinais bei ekscentriškais keliais.

Visos teorijos... Nepaisant pre
tenzijų objektyvumą, iš esmės, tik 
asmeninės istorijos - kiekvienas arti
kuliuoja savo fobijas.... Sorenas Kier- 
kegaardas kadaise prakeikė Dievą, 
Simone Beauvoir stokojo pateliškų 
instinktų, o Haroldas Garfinkelis, sa
koma, sirgo autizmu - paprasčiausi

Ar reikia rinkimų į Seimą reformos?
kami vienmandatėse apygardose.

Taigi, truputi daugiau negu pusė 
Seimo narių yra tiesiogiai žmonių iš
rinkti. Čia balsuotojai gali paremti ar 
atmesti pavienius kandidatus. Be to, 
jiems daug lengviau sužinoti kandi
datūras iškėlusiųjų pozicijas svarbiais 
politiniais klausimais bei įvertinti jų 
charakterį. Nors vienmandatėse apy
gardose nėra sąrašų, dauguma kan
didatų yra partijų parenkami, ar bent 
palaiminti, ir naudojasi partijos vardu 
bei parama.

Lietuvos mišri sistema egzistuoja 
ir kitose valstybėse, kur norima išlai
kyti balansą tarp balsavimo už sąrašus 
ir pavienius kandidatus. Tačiau jei są
rašinė sistema yra nedemokratinė ir 
skatinanti korupciją, tai kodėl ji nėra 
keičiama. Vienas faktorius būtų par
tijų vadovybių opozicija sistemos kei
timui, nes tada jos prarastų įtaką par
tijose ir visoje šalies politikoje. Kitas 
būtų rinkėjų teisė partijų sąrašus “pa
koreguoti”, balsuojant už tam tikrus 
sąrašo narius juos “pakeliant” ir dėl 
to kitus “nuleidžiant”; kitaip tariant, 
sudarant didesnes arba mažesnes ga
limybes būti išrinktiems. Pagaliau, 
dar yra faktorius, liečiantis vieną iš 
pagrindinių demokratijos valdymosi 
aspektų; tai yra, partijų vaidmenį. Prie 
jos kiek ilgiau stabtelėsiu.

Lošėjai 
tarpasmeniniai veiksmai jam atrodė 
didele paslaptimi....

Michel Foucault ta paslaptimi 
tapo normalumas ir tiesa... Siekda
mas atskleist tą paslaptį, jis nuklydo 
į paraštes, už diskurso ribų, ten kur 
nusikaltimai, iškrypimai ir bepro
tybė, ten, kur liga... „Seksualumo 
istorija“, „Klinikos gimimas“, „Kalė
jimo gimimas,“ „Beprotybė ir civili
zacija“- tokios jo temos, ir tokie jo 
darbai...

Visai kaip pasakose, kaip le
gendoje apie Koščėjų Nemirtingą
jį - tiesa ir visa esmė slypi tolimose, 
keistose, pavojingose erdvėse, sau
goma slibinų ir drakonų, t.y. - tabu 
ir draudimų, jei jau šnekėti banalia, 
kasdienine kalba.... Iki jos prisikasti, 
reikia būt arba didvyriu, arba pami
šėliu - dažnai, abi charakteristikos 
dera viename - apykvailis trečias 
brolis yra chrestomatinis tokios der
mės pavyzdys....

Norint iki tiesos prisikasti, reikia 
beprotiškos drąsos, o geriau jau neiti 
prie jos ir nesiartinti. Geriau saugiai 
egzistuoti, reflektuojant gyvenimą 
grynai psichosomatinių reakcijų ly
gmenyje. Nes tie, kurie prisikasė iki 
tiesos - dažniausiai, nėra apdovano
jami puse karalystės. Jie eliminuo
jami, nutildomi, ir pašalinami, kaip 
pašalinami pavojingo nusikaltimo 
liudininkai.

Be partijų demokratinė santvar
ka nebūtų demokratinė. Jos sudaro 
ryšį tarp visuomenės ir valdžios. Pas
taroji yra pirmajai atsakinga ir atsto
vauja bei įgyvendina jos interesus. Tas 
ryšys reiškiasi įvairiomis formomis. 
Pavyzdžiui, rinkėjai gali bent dalinai 
įgyvendinti savo pažiūras remdami 
partijas, kurių programos jiems yra 
priimtiniausios. Partijos sudaro val
džias pagal daugumos rinkėjų valią, 
o jei į jas sudėtos viltys neišsipildo, 
niekas nedraudžia per sekančius rin
kimus remti kitas. Būdamos valdžioje 
partijos stengiasi palaikyti ryšius su 
visuomene ją informuodamos apie 
rinkimuose pažadėtų ir nepažadėtų 
programų perspektyvas bei kitus vals
tybei svarbius sprendimus. Tokie yra 
pagrindiniai partijų uždaviniai. Žino
ma, jų įgyvendinimas gali būti proble
miškas ir retsykiais, o gal ir dažniau, 
paneigiąs čia išdėstytas funkcijas ir 
tikslus. Bet jei partijų veiksmai skiriasi 
nuo tradicinių principų, tas nesuma
žina partijų svarbumo, o tik dar kartą 
parodo, jog politikoje, kaip ir kitose 
socialinėse sferose, žmonių santykiai 
yra sunkiai prognozuojami ir nėra 
lengvai įstatomi į teorinius rėmus.

Istorijoje randame nemažai pa
vyzdžių, kur silpnos partijos nega
lėjo pasiekti politinio stabilumo bei

Taigi, vieną dieną Mišelis susi
vokė, jog tiesa yra tiktai galios įkai
tė - tą jau seniai suprato įžūlūs Sicili
jos valstiečiai, prasimušę ir išgarsėję 
Cosa Nostra, arba Mūsų reikalo, var
du - „kas turi draugų ir pinigų, tam 
priklauso ir tiesa“ - ir tada, nevilties 
bacila apsigyveno depresuojančiose 
Mišelio smegenyse.

Mišelis tapo pazzo - prasimu
šusių įžūlių Sicilijos valstiečių tarpe 
taip vadinamas pavojingas priešas, 
išprotėjęs žmogus - jam svarbu tik 
tiesa - su tokiu nesusikalbėsi, jis ne
siekia jokios naudos, jam nusispjaut 
į garbę ir šlovę, jis nebijo net mirties. 
Tokius, sakoma, reikia sunaikinti, - 
„greit ir iki galo“.

Mišelis, spjovęs į garbę ir šlo
vę, apsišarvavo kantrybe ir atsidėjo 
tiesos archeologijai - kasinėdamas 
skirtingų laikmečių žinių sluoks
nius, bandė prisikasti iki tiesos 
ir išvaduot ją iš klastingų galios 
gniaužtų. Ar kada jam tai pavyko? 
Gal tada, kai 1975 metais, viešėda
mas Kalifornijoje, Mirties slėnyje, 
prie Zabriskie Point paragavo LSD, 
vėliau vadindamas tai pačiu geriau
siu savo gyvenimo patyrimu - mo
mentinė karščiuojančios sąmonės 
vizija, trumpam išsivadavus iš soci
aliai konstruojamų naudos, šlovės, 
pelno, nuostolio ir debeto - kredito 
kategorijų.

Valia žinoti. Tiesa. Intelektualai, 
patys pakliuvę į savo pačių paspęstus 

valdžios efektyvumo. Be pastarųjų 
ne viena demokratinė santvarką iš
nyko. Tai prieš Antrąjį pasaulinį karą 
atsitiko Vokietijoje, Italijoje, Ispa
nijoje, Lenkijoje ir kitose valstybė
se. Žinoma, galima sakyti, kad šiais 
atvejais ir sąrašinė rinkimų sistema 
partijų nesustiprino ir demokratinės 
santvarkos neišgelbėjo. Tuo metu 
demokratijai nepalankios istorinės, 
politinės, socialinės ir ekonominės 
jėgos buvo svarbesnės už rinkiminių 
sistemų formas ir daugiausiai lėmė 
jos nesėkmę. Bet daugiau normalio
mis sąlygomis,demokratijai įsiparei
gojusios, aktyvios ir politinės kultūros 
prasme subrendusios partijos yra rei
kalingos ne tik demokratinei santvar
kai išlaikyti, bet taip pat prisidėti prie 
racionalios politikos puoselėjimo.

Nors anglosaksiškų tradicijų 
kraštai turi vienmandatines siste
mas, jų partijos yra ganėtinai sti
prios. Bet čia politinė kultūra yra 
kitokia negu Lietuvoje ar kitose Eu
ropos šalyse. Valstybėse kaip JAV, 
Didžioje Britanijoje, Kanadoje, Aus
tralijoje dviejų partijų sistema yra 
per šimtmečius įsitvirtinusi. Rin
kėjams užtenka pasirinkti tarp jų 
ir balsuoti už vieną ar kitą alterna
tyvą.. Tokia sistema ypač gerai vei-
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spąstus. Kaip Amerikos indėnai, įka
linti savo rezervatuose. Čia, jų žemė, 
jų įstatymai - sąlyginė autonomi
ja. Čia jiems leisti steigt - vieną po 
kito - kazino. Didysis prizas, amžina 
viltis, nepasiekiama, kaip tiesa. Į ka
zino plūsta minios - kaip maldinin
kai - trokšdami stebuklo, laimėjimo 
ir vilties.

Kai kurie iš jų pasisukinėja ten, 
keletą metų, valandų - pažvangina 
žetonais, arba rašikliais - kažkiek iš
leidę, kažkiek išlošę, kukliais laimė
jimais, arba diplomais, nešini, grįžta 
į banalią kasdienybę, su jos suvar
žančiomis normomis, pilka rutina ir 
įprastom, automatiškai ištariamom 
frazėm ir įprastais - kaip rytmetinis 
kavos puodelis - melais.

Kiti, azartiškieji - lengvai nepa
siduoda. Paskutinis terminas - ne
migo naktys, ištikimi palydovai - 
vynas ir kava... Ant kortos statoma 
nei daug, nei mažai - paper propo
sal, project proposal - patvirtins ar 
ne? Draugijos, komitetai, networkai, 
konferencijos, - visai kaip slapti lo
šimai per „Sopranus“... Vardan tie
sos... Juk tai mūsų reikalas... Cosa 
Nostra... Tikslas atrodo ranka pa
siekiamas, apima lengvas svaigulys... 
Tada ir prasideda - atkryčiai ir page
rėjimai - doktorantūra, profesūra... 
habilitacija... rehabilitacija...

Galų gale, vis vien - lieki pra
silošęs, ir tyliai prisipažįsti - „žinau, 
kad nieko nežinau...“ ak
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Architektūrinis imperializmas - pinigai, pinigai...
KO GALIMA PASIMOKYTI IŠ NIUJORKO Danius Glinskis

■ Esu senas santarietis. Kol vyko suvažiavimai Tabor Farm, nuolat dalyvavau kaip žiūrovas ar paskaitininkas nuo pat atvykimo į Ameriką. Pakviestas 
į š suvažiavimą Alantoje, sutikau pasidalinti savo pastebėjimais iš dvidešimties metų gyvenimo ir darbo Niujorke. Esu praktikas restauracinėje ir 
paminklotvarkinėje veikloje, bet ne teoretikas ar akademikas. Turėdamas architektūrinį, išsilavinimą bei liberaliai galvojantis apie viską gyvenime, pradėjau 
pastebėti, kad pasidariau konservatyvus, vertindamas naujos architektūros atsiradimą užstatytoje aplinkoje. Estetinis architektūros vertinimas nugrimzdo kažkur 
gilyn, o iškilo mažai su architektūra susijusių gyvenimo reiškinių analizė. Dirbdamas Niujorke bei stebėdamas kasdieninius pasikeitimus jame, pradėjau įžiūrėti 
reiškinius, kurie per ilgą laiką virto tam tikros logikos turinčia tėkme. Tai būtų tarsi antropologinis požiūris į komplikuotą ir labai įdomų Niujorko miesto kitimą.

Architektūriškai nesugadinamas 
miestas
Architektūriškai Niujorko sugadinti neįmanoma. 
Jis tam per didelis. Nėra tiek pinigų, kad būtų ga
lima jame viską nupirkti ir pakeisti. Jame tilptų 
beveik trys Lietuvos. O su Niujorko priemiesčiais 
susidarytų visos septynios. Nė vienoje gatvėje, pa
vyzdžiui, kad ir Midtowne yra tokia laikotarpių 
ir stilių maišalynė, tad keli atsiradę nauji pastatai 
negali padaryti kokios nors įtakos esančiam archi
tektūriniam chaosui. Nuolat atsiranda namai be 
konteksto, tačiau tiesiog sunku pastebėti jų indivi
dualų veidą. Žinoma, kai nugriaunami keli kvar
talai, o po to jie užstatomi vieno stiliaus pastatais, 
pavyzdžiui, Art Deco stiliaus Rokefelerio centras, 
jie tam rajonui padaro įtaką. Minėtas centras su vi
sais aplink tuo metu statytais pastatais yra toks di
delis, kad savo kvadratūra pralenktų viso Vilniaus 
centro plotą. Kitas pavyzdys būtų tebegimstantis 
naujas Times Square. Jo šiuolaikinė architektūra 
susiformavo per du laikotarpius - vienas devinta
jame dešimtmetyje, kitas pradėtas po dešimt metų 
pertraukos ir dar dabar bebaigiamas.

Turistai, vaikščiodami po miestą, mažai ir pa
stebi naujausią architektūrinę kaitą. Tačiau vietos 
gyventojai ar pastovūs miesto naudotojai tą tikrai 
pastebi. Dažnai jie yra ne vizualiniai o vidiniai ir 
miestui poveikį daro ne iš karto. Šiandien šie po
kyčiai Niujorke pirmiausia susiję su į jį ateinan
čiais dideliais pinigais. Juos atneša investuotojai, 
verslininkai, arba kaip aš juos vadinu - vystytojai. 
Jie ieško, kur pinigai padarytų dar daugiau pinigų. 
Jie neturi miesto vizijos. Jie turi pelno viziją.

Prezidento Clintono laikais Niujorke žaibiškai 
daugėjo interneto Dot.Com firmų. Kartu su gimu
siais naujų profesijų turtingais žmonėmis Niujorke 
atsirado daug papildomų pinigų. Juos reikėjo kur 
nors panaudoti. Tuomet prasidėjo didelis staty
bų bumas. Po Rugsėjo 11-osios tragedijos ir Dot. 
Com firmų burbulo sprogimo mieste statybų su

mažėjo, bet neilgam. Pinigų bumą pratęsė dolerio 
kurso kritimas, kai Azijos, Artimųjų Rytų ir dabar 
Europos investuotojai pradėjo pirkti ir tebeperka 
nuosavybes Niujorke. Dėl šios priežasties, gyve
namojo ploto kainos dar labiau išaugo. Poreikis 
statyti didėjo, o vietos naujoms statyboms trūko. 
Anksčiau verslininkai lindo drąsių menininkų iš 
nesaugių paverstas į saugias vietas kaip SoHo ar 
Tribeca, o dabar verslininkai griebia bet kurį plotą 
naujanrpastatui.

Juokinga stebėti, kaip šiandien gyvenamieji 
dangoraižiai pradeda kilti ir kiekviename dides
niame priemiesčio centre. To niekada Amerikos 
architektūros istorijoje nebuvo. Istoriškai, savo 
reklamai dangoraižį norėjo pastatyti koks nors 
bankas ar didesnė firma, bet, kai priemiestyje 
dauguma dviejų aukštų namai, gyvenamieji butai- 
dangoraižiai jau naujas reiškinys Amerikoje.

Niujorkas neturi vietos naujiems pastatams. 
Norint juos pastatyti reikia ką nors nugriauti. 
Kažkada buvusių pastatų vietose, yra dykvietės ar 
automobilių stovėjimo aikštelės, bet jos nebūtinai 
tampa pirmosiomis naujos statybos vietomis. Kur 
verslininkas įsigys plotą, ten ir statys. Nesvarbu, 
ar ten yra koks pastatas, net paminklinis, ar tuščia 
vieta.

Nauji, turtingesni gyventojai gali susimokėti 
už brangesnį servisą tame rajone. Tokia padėtis 
lemia kainų šuolį ne tik parduotuvėse ar restora
nuose, bet ir privilioja įsikurti visų, kokie tik yra 
Niujorke, bankų skyriams. Jie „nustumia į šalį“ 
ūkinių prekių parduotuves, skalbyklas bei kitą ser
visą, nes naujieji gyventojai patys nieko netaisys 
ir nevalys, tik mokės už paslaugas kitiems, kurie 
jiems viską pristatys į namus.

Kiekviena verslo sritis turi maksimalias jos 
gyvavimo pinigines galimybes. Kadangi dauge
lis firmų ar įstaigų sudaro dešimt metų nuomos 
sutartį, jai pasibaigus, nebegali jos atnaujinti toje 
pačioje vietoje dėl padvigubėjusių nuomos kainų. 
Tenka trauktis kur nors į pašalius. Tokių nuomos 

“atnaujinimų“ dėka dingsta garsūs klubai, barai, 
knygynai, visokios keistos, bet įžymios vietos. To
kiu būdu krito žymaus punk muzikos Amerikoje 
klubas CBGB, kur savo karjeras pradėjo tokios 
grupės kaip Ramones, Blondy, Madona, Talking 
Heads. Ten teko sugroti ir lietuviškai grupei Antis. 
Klubo neišgelbėjo nei daugelio roko žvaigždžių, 
nei mero prašymai tos vietos savininkui, kad at
naujintų klubui nuomos sutartį.

Kaimas - Village
Norėdami geriau suvokti Niujorką, analizuodami 
pirmiausia turėtume nusileisti iki kaimų (village) 
lygio. Jų negalima pavadinti rajonais, nes ši sąvoka 
priskirta juridinėms miesto dalims, tokioms kaip 
Manhatten, Brooklyn, Queens, The Bronx ar Staten 
Island, kiekvienoje jų gyvena daugiau negu pusė 
Lietuvos gyventojų. Kaimai - tai istoriškai susi
formavusios teritorijos, turinčios kažkokius tik 
tai vietai būdingus bruožus. Jie atsiranda ir miršta 
nieko nepalikdami, nebent tik pavadinimą.

Tik kaimų lygmenyje įmanoma suprasti ko
kie procesai vyksta mieste. Niujorke jų yra daugy
bė. Jie turi bendrus, vidinius, vien jiems būdingus 
bruožus. Perėjus iš vieno į kitą kaimą, įžvalgesnis 
keliautojas tikrai pajus, kad papuolė visai į kitą kai
mą. Manau, kad Niujorko žavesys ir yra būtent tai. 
Visada turi galimybę išsirinkti artimą savo porei
kiams kaimą. Gali niekad neaplankyti ar nesusiti
ki žmogaus iš kito, tau nepatinkančio kaimo. Tad 
turistiniai aprašymai, bandantys apibūdinti šimtą 
veidų turintį Niujorką, dažnai kelia šypseną.

Kiekvienas, kuris gyvena kaime ar kiti miesto 
gyventojai bei turistai, kaimą gali apibūdinti labai 
skirtingai. Vertinimas gali būti labai kontrastin
gas. Pavyzdžiui, anksčiau East Village tie, kurie jį 
matė iš toli, vertino, kaip pavojingą vietą, kur daug 
narkomanų ir benamių. Vietos gyventojams, tai 
buvo avangardo ir naujų madų gimimo vieta. Tei
sūs buvo ir vieni, ir kiti.
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Kokie yra kaimo žmonės?
Per ilgesnį laiką kaimuose susiformuoja arba tuos 
kaimus sukuria žmonės, turintys tam tikrą bendru
mą. Tai gali būti kultūrinis savitumas, pavyzdžiui, 
menininkai SoHo ar rasinis juodžių bendrumas 
Harleme. Gali lemti lytinė orientacija - Greenwich 
homoseksualai, ar etninė - China Town kinai.

Tarp Niujorko kaimų žmonės galėjo ieškoti ir 
surasti artimiausią jiems žmonių grupę, su kuria 
juos siejo bendri interesai. Tačiau, atklydus dides
nei kitokių interesų žmonėms, kaimo dinamika 
pradeda keistis. Kai nauji ateiviai pasiekia kritinę 
masę, kaimas visai išnyksta, ar pavirsta į kažką 
kitą. Taip šiandien atsitiko daugeliui kaimų Niu
jorke: SoHo be dailininkų, Little Italy be italų, East 
Village be avangardo.

Vienas iš svarbiausių požymių, lemiančių kai
mo dinamiką, bet ne savitumą, yra kaip gausiai ir 
kokios gyventojų grupės jame gyvena. Turtingų
jų klasę priskirčiau stabiliausiai gyventojų grupei. 
Jie gali gyventi kur nori ir nekreipti į pasikeitimus 
šalia jų. Jie ir jų asmeninis servisas, pavyzdžiui, 
apsauga, vairuotojai, kirpėjai, gyvena paralelinia
me tai vietai pasaulyje. Yra tokių, kurie pasižiūrėję 
Brodvėjuje spektaklį, gali vakarieniauti Čikagoje, o 
kokteilius gerti jau Los Andžele. Pagal jų turimą 
turtą ir yra jų kaimo dydis, kuriame įsivaizduoja 
gyveną. Bet iš tikrųjų šie žmonės vartoja mies
tą globaliai. Tame kaime, kur gyvena turtingieji, 
svarbiausia yra tik vaizdas iš terasos, pageidautina 
su Centrinio parko ar Laisvės statulos vaizdu. Jei 
priešais išdygtų kitų turtuolių dangoraižis, jie per
sikeltų į dar aukštesnį aukštą ar pereitų į kitą, kad 
vėl turėtų įspūdingą vaizdą iš buto.

Peršokus įvairius tarpsluoksnius iki viduri
niosios klasės, santykis su kaimu iš esmės pasi
keičia. Jiems kaimo turtingumas-skurdumas yra 
gyvybes ar mirties klausimas. Jie jautriai seka kai
mo dinamiką, nes pasirinko vietą gyventi labiau 
pagal išgales, negu pagal savo norus ar poreikius. 
Jų pajamos visada bus rodiklis, ar jie dar gali sau 
leisti gyventi toje vietoje. Jei kaimas pinga, jame 
gausėja kita klasė - neturtingųjų, ima keistis tos 
vietos saugumas, prastėja mokyklos, servisas, 
krenta nuosavybės kainos. Vidurinioji klasė ilgai 
nelaukdama priima sprendimą pasitraukti iš tos 
vietos.

Jei kaime pradeda brangti gyvenimas, viduri
nioji klasė taip pat pradeda trauktis. Pirmieji kai
mą palieka nuomotojai, bet ir savininkai ilgai ne
gali išsilaikyti. Kyla mokesčiai, paslaugos, dingsta 
jų darbo vietos. Dėl pakilusių gyvenamosios 
aplinkos kainų, senieji gyventojai nenori sukišti 
visų savo pajamų į nuomą, mokesčius ar pabran
gusį maistą. Niujorke prekių ar serviso kainos gali 
skirtis kelis kartus. Pavyzdžiui, jei elektrikas suži
no pašto indeksą, jis iš kart pritaiko tai vietai savo 
paslaugų kainą.

Paskutinioji klasė - neturtingieji. Jai priklau
so žmonės, kurie gyvena ten, kur jiems pasiseka 
įsitaisyti. Kažkada Niujorkas buvo labai liberalus 
miestas. Jame tilpo ir daugybė įdomių kultūrinių 
reiškinių, ir daugybė žmonių, gyvenančių gatvė
je ar džiungles primenančiuose neturtingųjų ra
jonuose. Tuometine valdžia, norėdama išspręsti 
neturtingųjų gyvenimo problemas, griovė ištisus 
apleistus ar ne visai užstatytus kvartalus ir statė 
daugiabučius namų kvartalus - projects pagal Le 
Corbiuzje idėją namai-miestai. Tačiau nepagalvo
jo, kad juose sutelkta vargšų masė, dar labiau pa
didina jų skurdą, nedarbą, nusikalstamumą, nar-

Senojo East Village fragmentas

kotikų vartojimą, nepilnamečių nėštumą ir kitas 
problemas. Minėti projektai kilo netikėčiausiose 
miesto dalyse. Šiandien jie tapo kainų stabilumo 
garantai-salos. Nepaisant to, kad gerokai išau
go viso rajono kainos, kvartaluose šalia projektų, 
kainos liko mažesnės (net prie traukinių bėgių jos 
didesnės).

Niujorko politika benamių ir neturtingųjų at
žvilgiu šiandien labai pasikeitė. Atsimenu, kai East 
Village Thomkins Park mačiau benamių statinių 
parodą, vadinamą atvirų durų diena. Jau po hele
rių metų valdžia išvalė parką nuo šių statinių ir jų 
gyventojų. Tai sukėlė didelę šio kaimo gyventojų 
reakciją, nes jie suprato, kad nuo aplinkos valymo 
prasideda pinigų atėjimas į jų kaimą, ir tai netru
kus pasitvirtino. Vietiniai gyventojai suorganizavo 
protestą, išsivysčiusį į paskutines Niujorke vyku
sias riaušes.

To meto mero Guliani valdžia uždraudė bet 
kur, išskyrus suoliukus, viešoje vietoje atsisėsti,. O 
ant tų pačių suoliukų uždraudė atsigulti. Pirmo
ji auka buvo nėščia moteris, atsisėdusi stotyje ant 
laiptelių pailsėti. O profesorius iš Rusijos, užsnūdęs 
ant suoliuko ne ta poza, irgi buvo nubaustas. Gal 
ir šiandien tie įstatymai gyvuoja, tačiau prie kito 
miesto mero policija nebekreipia į tai dėmesio.

Iš esmės neturtingiesiems Niujorke gyveni
mas pasunkėjo, nes anksčiau statytų projects nebe- 
stato, o benamiai gatvėje netoleruojami. Vienintelė 

išeitis jiems liko - glaustis savo butuose. Esu matęs 
daugiau kaip dešimt žmonių šeimą, gyvenančia 
viešbučio dydžio kambary pačiame miesto centre.

Kai teritorija brangsta ar pinga (nenoriu saky
ti gerėja ar blogėja, kaip daugelis taip pavadintų), 
turtingi žmonės gyvena kur gyveno. Viduriniąją 
klasę abi situacijos stums į neviltį ar dėl nuosavy
bės nuvertėjimo, ar nesaugumo, ar brangimo - jų 
pajamų pradeda nebeužtekti išsilaikyti toje teri
torijoje. Kad ir kuris scenarijus būtų, viduriniajai 
klasei tenka galvoti, kur trauktis. O vargšus ypa
tingai neveikia nė viena minėtoji tendencija. Ne
turėdami pinigų, jie gyvena valdžios išlaikomuose 
ar perpildytuose butuose, ar net gatvėje...

Taigi vidurinioji klasė yra tas lakmuso popie
rėlis, kuris parodo, kas vyksta kaime. Jos mažėji
mas kaime, mieste ar šalyje parodo, kad kažkas ne
gerai toje karalystėje. Tyrinėk juos ir suprasi, kaip 
gyvuoja visa šalis!

Kas sukuria ir kas pakeičia kaimus
Drąsuoliai. Įdomiausią kaimą kuriančių žmonių 
grupę pavadinau drąsuoliais. Šiai grupei miesto 
ekonomika nedaro didėles įtakos. Jie lyg kokie 
kolumbai išplaukia ieškoti naujų žemių savo savi
raiškai. Neturėdami pinigų, bet daug idėjų, jie ke
liasi į pavojingas ir kitų „nurašytas“ vietas pradėti 
naujo gyvenimo. Šiai kategorijai galima priskirti
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Architektūrinis imperializmas - pinigai, pinigai...
KO GALIMA PASIMOKYTI IŠ NIUJORKO
Atkelta iš 5 p.

Jurgį Mačiūną, sukūrusį menininkų kooperatyvą 
pramoniniame SoHo ar net Jono Meko Antologija 
East Village, kur įkūrimo metu Niujorkas dar buvo 
nesaugus.

Drąsuoliai veikia grupėmis. Keli, atsikėlę kur 
nors į kitų nugyventą vietą, pradeda savo veiklą, 
kuri dažniausia yra kultūrinė-meninė. Jų rengia
mos akcijos pritraukia jų draugus iš geresniųjų 
rajonų, daugiau žiūrovų bei smalsuolių. Susibūri
mų vietose atsidaro nauji ar pasikeičia esami res
toranai, barai, klubai, galerijos. Naujieji gyventojai 
pritraukia smulkų verslą, nes reikia ir skalbyklos, 
ir ūkinių prekių, ir maisto parduotuvių, knygynų. 
Istoriškai rajonas dar ilgai niekuo nesiskiria nuo 
to, koks buvo prieš drąsuolių atėjimą. Ten ir pas
tatai apleisti, ir duobėtos gatvės pilnos šiukšlių. 
Drąsuoliai ateina be pinigų, paprastai tik nuomoja 
butus ar dirbtuves, retas iš jų gali įsigyti namą.

Iš pradžių sunku akimis pastebėti tokio kai
mo pasikeitimą. Jis yra vidini, tik akylus stebėtojas 
gali suprasti tai - ar iš gatvės praeivių ypatingos 
išvaizdos, ar iš barų, galerijų, ar kitų to kaimo de
talių originalumo. Šie gyventojai yra naujų madų, 
kilusių iš liaudies, kūrėjai. Didysis verslas tik vėliau 
pagauna jų išradimus, išreklamuoja ir parduoda. 
O drąsuoliai tuo metu jau galbūt visai jau kitoje 
vietoje, kuria kažką naują, o verslas tuo metu jau 
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Miesto įvairovė ir savitumas

pelningai pardavinėja drąsuolių „išmankštintą“ 
rajoną. Pavyzdžiui, prieš dvidešimt metu SoHo 
kaimas turėjo daugiau galerijų negu brangių kom
panijų parduotuvių. Ten, kur prieš keturiasdešimt 
metu Jurgis Mačiūnas pradėjo menininkų koope
ratyvus, šiandien liko tik keli meno židiniai.

Plėtotojai (Developer). Jiems nereikia pas
tatų, jiems reikia vietos, kurioje galėtų uždirbti 
pinigų. Jiems tinka bet kuri vieta, ir ji visada bus 
per maža. Kartais miestas būna nepajėgus tvar
kyti tam tikros teritorijos ar pastato. Plėtotojai įsi
pareigoja sutvarkyti tą vietą, bet dažnai projektai, 
besivaikantys didelio pelno, pasibaigia minimaliu 
originalo išsaugojimu ir maksimaliu naujo pasta
tymu. Taip didžiulis, tuščias Art Deko paminkli
nis teatras RKO buvo perduotas „išsaugoti“. Plė
totojai sutiko tvarkyti tą vietą su sąlyga, jei jiems 
bus leista nugriauti didžiąją teatro dalį, paliekant 
tik jo fojė, kad virš sklypo būtų galima pastatyti 
gyvenamąjį dangoraižį* Miestas, kelerius metus 
priešinęsis, sutiko su jų reikalavimais, tik šiek tiek 
sumažino pastato aukštį. Visuomeninės, pamin
klosauginės grupės, norėjusios išsaugoti pamin
klą, buvo bejėgės. t

Į tokius paminklų griovimo projektus įeina 
pastato vertingų detalių inventorizacija ir pasiūly
mai, ką išsaugoti sandėliavimui ar eksponavimui 
iš nugriaunamų detalių. Projektavimo ir statybų 

metu plėtotojai pradžioje sutinka su visais griovi
mo projekto reikalavimais, o pasibaigus statybos 
procesui, retai prisimenama, ką valdžiai įsiparei
gojo. Pavyzdžiui, Baruch kolegijos projekte vietoje 
nugriauto paskutinio Niujorke arklių paminklinio 
aukciono įstaiga, kurioje aš dirbu, sukūrė pamin
klą nugriauto pastato detalėms. Iki šiandienos lyg 
kapas tebestovi mūsų sukurto paminklo griaučiai 
nugriautam pastatui.

Šioje plėtotojų veikloje negalima kaltinti archi
tektų. Ne jie nusprendžia pastato vietą, paskirtį ir 
didį. Tai miesto valdžios sukurtų įstatymų plius plė
totojų daromo jiems spaudimo bendras rezultatas. 
Architektų kaltė ar pasisekimas atsiranda ne gauto
se sąlygose, o idėjų išreiškimo kokybėje. Amerikoje 
yra šventas posakis - klientai visada teisūs. Archi
tektai, kaip ir visi kiti žmonės, turi pelnytis duoną iš 
savo profesijos, tad jie ir pildo kliento norus.

Yra ir plėtotojų, turinčių norų pasiekti kokių 
nors savo tikslų ir kartu padėti žmonėms, miestui, 
savo gerais darbais įeidami į istoriją. Yra plėtoto- 
jų-spekuliantų, kurių veikla ribojasi tik pinigų sau 
gausinimu. Niujorke populiarus verslas pirkti ko
kią nors vietą, su miesto pagalba pakeisti tos vietos 
panaudojimo apribojimus ir, nieko nepastačius, su 
naujomis įgytomis galimybėmis statyboms, par
duoti tą vietą už kur kas didesnę kainą.

Valdžia ir įstatymai
Nors laisva kapitalizmo rinka lemia visus įvykius 
mieste, tačiau šalia jos egzistuoja demokratinė vi
suomenė, kuri vadovaujasi teise. Ji renka politikus 
jiems tarnaujančius. Tačiau politiku netapsi be pi
niginės paramos. Laisvoji kapitalizmo rinka įdeda 
į jų išrinkimą daugiau pinigų, negu visi rinkėjai 
sudėjus kartu. Ši įtampa ne tik sukuria tam tikrus 
įstatymus, bet ir nulemia jų taikymą.

Visiems JAV įstatymams didžiausią įtaka turi 
konstitucija, kurioje įtvirtintas nuosavybės ne
liečiamumas. Yra tik viena išimtis - nuosavybė 
gali būti nusavinta visuomenės bendriems porei
kiams, pavyzdžiui, kelių, geležinkelių tiesimui. Ši 
išimtis ypač tapo aktuali šiandien, kai konstitu
cinis teismas išaiškino, kad valdžia gali nusavinti 
žemę privačiam plėtotojui, jei jo veikla pagerins 
ekonomiškai nusmukusią vietovę. Šis išaiškini
mas atvėrė miesto valdžiai ir plėtotėjams naujas 
veiklos galimybes. Tereikia plėtotojui nusitaikyti į 
kokį nors rajoną, ir valdžia įstatymiškai „išvalys“ 
ten esančius smulkius savininkus didelių projektų 
vardan. Visuomene prarado teisinę gynybą, nes 
teismai dažniausiai nutaria valdžios naudai. Jai 
liko tik politinis gynimasis - apie tuos projektus 
priminti valdžiai per rinkimus. Visa bėda, kad per 
rinkimus susidaro didelis sąrašas su dar rimtes
nėmis problemomis, į kuriuos rinkėjai nori atsa
kymų labiau nei jau įvykdyti projektai.

Kokie yra svarbiausi įstatymai, kurie nulemia 
miesto vystymą, į kuriuos dideli pinigai turi atsi
žvelgti? Pats svarbiausias - rajonų zonavimas. 
Jame apibrėžiama, kokia veikla galima, kiek ir 
kaip galima pastatyti konkrečiame sklype. Miesto 
valdžia ir sukuria, ir keičia zonavimą. Šis įstaty
mas iš esmės nulemia miesto urbanistinį vaizdą. 
Dideli projektai su dideliais pinigais neįtelpa į tą 
įstatymą. Todėl miesto valdžia nuolat jį keičia. Tuo 
tarpu mažam žaidėjui yra labai mažai galimybių 
tikėtis pakeitimų.
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Atkelta iš 6 p.
Kitas svarbus įstatymas - oro teisės. Jų pirki

mas ir pardavimas paneigia pačią zonavimą idėją. 
Šiame įstatyme įteisintas pinginis išskirtinumas. 
Zonavimas apriboja, kiek daug galima statyti skly
pe, oro teisių įstatymas leidžia parduoti kvartale 
neišnaudotą „orą“. Dėl šio įstatymo dideli pini
gai visiškai sujaukia zoninio įstatymo urbanisti
nes idėjas. Supirkus neišnaudotas erdves, viduryje 
kvartalų išdygsta labai aukšti, kartais ir labai siauri 
pastatai. Šiuo metu miestas svarsto leisti ar neleisti 
netoli Empire State Building, aukščiausio šiuo metu 
pastato Niujorke, iškilti dar aukštesniam pastatui, 
kurio plėtotojai supirko ar gavo iš miesto nuo di
delės teritorijos oro teises. Kažkada SoHo, apsigy
nęs nuo greitkelių ir dangoraižių, šiandien sulaukė 
Trump Tower - didžiausio ir vienintelio dangorai
žio, istoriniame Niujorko slėnyje tarp Downtown ir 
Midtown.

Labiausia varžantis pinigus yra paminklų ap
saugos įstatymas, saugantis individualius pamin
klus ir istorinius rajonus. Individualų paminklą 
stambiems plėtotojams yra lengviau sunaikinti, 
o istoriniai kvartalai kur kas geriau apsaugoti dėl 
savo didumo. Ši komisija nesiryš pakeisti taisyklių 
pačios sukurtam istoriniam rajonui, nes tai palies
tų daugybę žmonių, kurie ten gyvena .Taip pat ir 
miesto gyventojai, ir žiniasklaida jau yra susigyve
nusi su tos vietos apsauga. Tai būtų politinė savižu
dybė politikams, paskyrusiems tą komisiją. Pamin
klosaugos komisija turi teisę ir tam tikrus pastatus, 
ir rajonus paskelbti paminklais, leisti juos pakeisti 
ar net nugriauti. Pavienius paminklus paminklo
saugos komisijai kur kas saugiau leisti pakeisti ar 
net nugriauti, ypač jei, to prašo komisiją paskyręs 
meras. Valdžia protingais reguliavimais ir jų vyk
dymo priežiūra yra ypač veiksminga, jei ji tik su
geba atsilaikyti prieš didelius pinigus ir didžiulius 
plėtotojus.

Visuomenės balsas
Pats svarbiausias veiksnys mieste išlieka jo gyvento
jai - visuomenė, o miesto kaimuose, kur labiau tar
pusavyje susieti gyventojai, susidariusi bendruo
menė. Visuomenė mieste gyvena, renka valdžią, jai 
kuriama žiniasklaida, čia ji leidžia pinigus, kuriuos 
nori pasiimti plėtotojai. Jei visuomenė bus aktyvi ir 
organizuota, tai visus mieste privers į ją atsižvelgti ir 
prie jos derintis. Deja, visuomenė gali būti ir stipri, 
ir silpna, nes yra sudaryta iš daugybės atskirų indi
vidų, kuriems reikia kokio nors magnetinio lauko, 
kuris vienytų ir trauktų juos bendrų interesų gyni
mui. Pirmiausia turi atsirasti lyderiai, apie kuriuos 
galėtų kristalizuotis visi kiti, bendros idėjos rėmėjai. 
Dažnai žmonės galvoja, kad kažkas už juos padarys 
tai, ko jie norėtų. Taip, visada kažkas kažką padarys, 
bet nebūtinai tą, ko tu norėtum.

Žiniasklaida. Yra toks filosofinis posakis: jei 
medis nuvirto miške ir niekas to nematė, tai gal jis 
ir nenuvirto. Jei kas atsitiko mieste ir to nesužino 
plati auditorija, tai galima teigti, kad nieko mieste 
ir neįvyko. Yra labai svarbu visuomenei iš anksto 
sužinoti apie ateinančias grėsmes, nes tuomet ji gali 
spėti išjudinti ir jos renkamus politikus.

Žiniasklaida priklauso nuo pinigų ir ,deja, ne 
vien gaunamų skaitytojams parduodant laikraštį, 
nes kur kas daugiau surenkama parduodami re
klamas. Televizija išvis gyvena iš reklamų. Panašiai, 
kaip ir valdžia, žiniasklaida pasvarsto, ar jai kištis 
į kokį nors mieste kylantį skandalą ar ne. Niujor
ke yra dviejų lygių žiniasklaida - didžioji - viso 
miesto ir vietinė, kuri platinama ir informuoja tik 
vieno kaimo gyventojus apie įvykius tenai. Vietinė 
yra gera priemonė pradėti ginti savo poreikius ir

Štai toks dar vienas miesto „grybas“

Dar nepaliestas SoHo kampelis

organizuotis kaime, bet jos neužtenka. Politikams 
vietinė žiniasklaida mažai gali įkąsti, nes ji skirta 
siauram ratui rinkėjų, kitaip negu viso miesto ar net 
viso krašto žiniasklaida.

Vienos dienos laikraštis
Apie tai, kas dedasi Niujorke, geriausiai galima su
prasti, patyrinėjus nemokamą AM New York lai
kraštėlį, kur būna vienos dienos dvi informacijos 
apie praradimus mieste, kurių nerasi žymiajame 
The Nork York Times. Pavyzdžiui, viena tokių infor
macijų apie vieno iš seniausių Amerikoje pramogų 
parkų veikiančio nuo 1876 metais paskutinį sezoną 
Coney Island. Kitas straipsnis apie užeigos Cedar Ta
vern uždarymą: įdomią istoriją turėjusi užeiga buvo 
nugriauta. Dabar virš jos statomi septyni aukštai 
butų vietoje buvusių dviejų aukštų pastato. Apra
šomojoje užeigoje kurį laiką leido Jakson Pollock, 
Jack Keruac, Widen de Kooning. Jie planuodavo ten 
sustoti tik vienam, dviem „drinksams“, o išeidavo 
dažnai po dvylikos naktį. Jie ten ir skaitė savo kū
ryba, ir net būdavo išmetami už linksmybes. Dar 
atsimenu laikus, kai antrame baro aukšte kas nors 
skaitydavo savo kūrybą.

Straipsnyje paminėta, kad vienu metu buvo 
leidžiamas literatūrinis žurnalas, kurį sudarydavo 
jaunų rašytojų sunešti ir ten perskaityti, ant vieno 
puslapio surašyti tekstai. Liūdniausia straipsnyje 
buvo skaityti, kad apklausti naujieji, tik neseniai 
atsikėlę į tą kaimynystę gyventojai, džiaugėsi, kad 
sumažėjo triukšmo uždarius šią užeigą. Straipsnyje 

daroma išvada, kad šio baro uždarymas atskleidžia 
gilesnį tos kaimynystės pasikeitimą. Man asmeniš
kai tai buvo dar vienas signalas, kad visas Niujorkas 
keičiasi ir kad jis jau daug prarado per paskutinius 
dvidešimt ar daugiau metų.

Kas dar saugo miestą?
Kad ir kaip būtų paradoksalu, bet skurdas yra vie
nas iš geriausių istorinių vertybių išsaugojimų ga
rantų Amerikoje. Aišku, jis yra rizikingas, nes tapęs 
tuščiu pastatas rizikuoja išvis išnykti. Skurdas netu
ri pinigų, todėl ir negali pakeisti, o Amerikoje visi 
nuolat kažką nori keisti. Kažkada turtuolio pastaty
tą ir ilgai valdytą pastatą, tai giminei nusigyvenus ir 
perpardavus neturtingesniam savininkui, naujasis 
šeimininkas lyg užšaldo, išsaugodamas pradines 
vertybes, nors tai ir pasmerkia lėtam vertybių iri
mui. Toki pavyzdį atradau Harleme, kai puikiausia
me name, dabar valdomame gana neturtingo savi
ninko, radau visiškai išlikusias originalias detales.

Turtingumas irgi gerai saugo. Dažniausia 
saugo pastatus ar platesnį rajoną juos pastatę pir
mieji savininkai - kaip savo atpažinimo ženklą ar 
jų pačių vertinamų tradicijų tęstinumą. Kiti tur
tingi amerikiečiai, kaip Rockefeler šeima, užsiima 
labdaringa veikla. Jie ne tik savo dalį turto išsau
gojo ir perdavė muziejams, bet ir įsigijo kitas ver
tybes, kurios galėjo pražūti ir vėliau ir jas perdavė 
visuomenei.

Dar vienas išsaugojimo garantas - istorinė 
pastato ar vietos vertė. Įdomus pavyzdys Down
town Niujorke išlikęs vienas kvartalas su Francis 
Tavern užeiga, nes joje buvo apsistojęs pirmas 
Amerikos prezidentas George Washington. Pa
našiai išliko tik du nenugriauti istoriniai kvartalai 
sostinėje Washington: teatras, kur buvo pašautas 
prezidentas Linkolnas ir pastatas kitoje gatves pu
sėje, kur jis mirė.

Prie neblogos pastatų ar teritorijų apsaugos 
reikėtų priskirti valdžios reikmėms pastatytus pas
tatus, pavyzdžiu,! gaisrines, teismus ar mokyklas. 
Kol jie tarnauja tai paskirčiai, išsilaiko mažai pakitę. 
Visa bėda, kad dėl pinigų stokos, valdžia šiuos pas
tatus gali parduoti.

***

Per pastaruosius dvidešimt metų niujorkiečiai 
ryškiai pasikeitė. Šiandien jie nori save mažiau iš
reikšti, nustebinti ar išsiskirti iš kitų, ar išlieti savo 
energiją kokiame nors miesto kaime. Naujiems, ge
rokai turtingesniems niujorkiečiams patinka tokia 
pasikeitusi aplinka: tvarkinga, patogi ir nestebinan
ti. Šiandieniniai plėtotojai tokių niujorkiečių dėka 
investuodami gauna didelį pelną.

Neseniai mane stebino, kad uždarius daug is
torijos mačiusią ir turėjusią gana gausią ir įdomią 
publiką užeigą ir atidarius naują, prabangaus in
terjero užeiga iškart susilaukė daug lankytojų. Tie
sa, ši publika kitokia ir gerokai padidintos kainos 
nebaido.

O senųjų vertybių niujorkiečiai ir toliau ieško, 
kur galėtų kurti jiems patinkantį gyvenimą. Kadan
gi Niujorkas yra be galo didelis, lyg kelios valstybės 
viename mieste, jie vis randa vietų, savų ir priei
namų. Jas vėl praradę, šie niujorkiečiai dairosi kitų 
vietų. Ši dinamika miestą išlaiko įdomiu ir unika
liu. Tik šiandien reikia ilgiau paieškoti ar turėti gerų 
draugų, kurie patartų, kur rasti tai, ko seniau šiame 
mieste nestigo.

Kiti miestai, kurie neturi tokiu rezervų kaip 
Niujorkas, turi labiau sekti ir rūpintis vidiniais 
miesto pasikeitimais, nes kitaip miestas gali likti be 
dailininkų ar muzikantų, ar tiesiog be mokytojų, 
gaisrininkų, medicinos seselių, kaip tai atsitiko kai 
kuriuose Silicone Valley miesteliuose Kalifornijoje. ak
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Žvilgsnis į „Akiračių" literatūros kritiką
PIRMIEJI LEIDYBOS DEŠIMTMEČIAI Dalia Kuizinienė

Nuo pat pirmųjų įsikūrimo metų mėnraštis sky
rė pakankamai daug dėmesio literatūros kritikai, 
kultūros įvykų apžvalgai. „Akiračių“ redkolegi
jos nuostata buvo orientuota į dvi svarbiausias 
temas: sovietinės Lietuvos literatūros pristatymą 
bei Lietuvoje leidžiamų knygų recenzavimą, taip 
pat išeivijos literatūros analizę bei apžvalgas. Sie
kis informuoti skaitytojus išeivijoje apie Lietuvoje 
vykstančius kultūrinius renginius, supažinti su 
žymesniais lietuvių menininkais, rašytojais ir jų 
kūryba, pateikti skirtingus požiūrius apie Lietu
voje kuriamą literatūrą buvo vienas iš „Akiračių“ 
siekių. Kita „Akiračiuose“ skelbtos literatūrinės 
kritikos kryptis buvo analizuoti išeivijos literatū
rą, nevengiant vertinimo skirtumų, kelti disku
tuotinas problemas. Apie svetur kuriamą litera
tūrą rašė tiek nuolat mėnraštyje bendradarbiavę 
išeivijos literatūros kritikai, tačiau dažnai būdavo 
perspausdinami ir Lietuvos periodikoje skelbtos 
išeivijos rašytojų knygų recenzijos bei atskiri išei
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Algirdas Titus Antanaitis ir Antanas Klimas

vijos literatūrai skirti straipsniai. Apie juos rašė 
patys redkolegijos nariai, tomis temomis buvo 
skatinami rašyti ir kiti bendradarbiai.1 Į rašančių
jų apie literatūrą bendradarbių gretas jau pirmai
siais metais įsijungė literatūrologas Bronius Vaš
kelis, apie literatūrą rašė redkolegijos narys Liūtas 
Mockūnas, Algirdas Titus Antanaitis, Bronys Rai
la, R. E. Maziliauskas. Maždaug trečdalį straipsnių 
mėnraštis perspausdindavo iš sovietinės Lietuvos 
leidinių „Kultūros barai“, „Pergalė“, “Literatūra ir 
menas“, „Nemunas“. Prie tokių tekstų redkolegija 
dažniausia pridėdavo savo komentarą, o kartkar
tėmis dėl juose išsakyto požiūrio kildavo disku
sijos, kiti požiūriai ir nuomonės buvo skelbiami 
tame pačiame ar jau tolimesniuose „Akiračių“ 
numeriuose. Retkarčiais leidinyje buvo, skelbia
ma ir originalioji grožinė ar verstinė literatūra. 
Tačiau kūrybos pavyzdžiai buvo skelbiami arba 
prie vieno ar kito autoriaus kūrybos pristatymo, 
tik kūrybos fragmentas buvo skelbiamas itin re-

1 D. Dapkutės ir D. Kuizinienės pokalbis su L. Mockūnu ir Z. Reka
šiumi 2006 09 22.

tai. Kartkartėmis buvo pristatomas ir vienas kitas 
nelietuvis rašytojas, pateikiant nedidelius jų kū
rybos vertimus. 1971 m. skyriuje “Susipažinimui“ 
Tomas Venclova pristatė C. Norvidą ir jo kūrybos 
vertimus, vėliau Cz. Miloszo kūrybą.

Vienas iš pirmųjų, pradėjusių „Akiračiuo
se,, rašyti apie Lietuvos rašytojų kūrybą buvo B. 
Vaškelis. Jau nuo 1969 m. “Akiračiuose“ atsiran
da rubrika „Susipažinimui“, kurioje B. Vaškelis, 
pasirašinėdamas J. Vėlaikio slapyvardžiu pristatė 
Janinos Degutytės, Romualdo Lankausko, Sigi
to Gedos, Jono Mikelinsko, Juozo Grušo, Kazio 
Sajos kūrybą. B. Vaškelis teigia, kad rašyti „Aki- 
račiams,, apie Lietuvos rašytojus jį paskatino V. 
Rastenis, kuris literatūrą iš Lietuvos gaudavo jau 
nuo 1950 metų. „Nekilo ranka rašyti apie Juozą 
Baltušį, Justiną Marcinkevičių. Aš sustojau prie tų, 
kuriuos sovietmečio spauda peikė (Lankausko, Mi
kelinsko, Sajos, Grušo). Kilo problema, kaip vertin
ti. Jeigu puolamą rašytoją ginsi, bus blogai, kritiš

kiau atsiliepsi, vėl negerai. Todėl vengiau bet kokių 
vertinimų, pasirinkau neutralų, bendrą rašymo 
būdą: atranka, įvertinimas, susipažinimas“.2

Taip 1968 m. „Akiračiuose“ atsirado ilgą lai
ką leidinyje gyvavęs skyrius, kurio pagrindiniu 
autoriumi buvo B. Vaškelis. Trečiajame numeryje 
yra pristatoma J. Degutytės kūryba: pateikiami 
svarbiausi autorės kūrybinės biografiniai faktai, 
skelbiamas eilėraščių pluoštas ir aiškus, argumen
tuotas kūrybos pristatymas. Iki 1975 m. B. Vė- 
laikis rubrikoje „Susipažinimui“ pristatė Vytau
tės Žilinskaitės, Jono Mikelinsko, Sigito Gedos, 
Romualdo Lankausko, Juozo Grušo, Marcelijaus 
Martinaičio, Raimundo Kašausko, Jono Strielkū
no, Raimundo Samulevičiaus, Vytauto Kubiliaus, 
Vlado Šimkaus, Juozo Apučio, Icchoko Mero kū
rybą. Vos kelis kartus šiame skyriuje rašė A. T. 
Antanaitis, jis skyrelyje „Susipažinimui“ pristatė 
Jono Avyžiaus ir Belgijoje gyvenusio Eduardo 
Cinzo kūrybą. Šalia kūrybos pristatymo skelbia
mas didesnis ar mažesnis pluoštas autoriaus kū-

2 D. Kuizinienės interviu su B. Vaškeliu 2006 11 29. 

rybos. Pristatant rašytojų kūrybą yra neapsieina
ma be polemikos su socialistinio realizmo doktri
na bei kritiškais aptariamųjų autorių vertinimais 
sovietinės Lietuvos spaudoje. Po 1975 m. skyrius 
„Susipažinimui“ tapo nereguliarus, kartkartėmis 
po šia rubrika rašė kiti autoriai: Antanaitis, Vio
leta Kelertienė.

Nuo pat „Akiračių,, įsikūrimo leidinyje 
bendradarbiavo ir Algirdas Titus Antanaitis. 
Leidinyje jis skelbė literatūros kritikos straips
nius, recenzijas, nuo 1974 m. pradėjo rašyti iš
samias literatūros apžvalgas, kuriose per kelis 
numeris pateikdavo per metus išeivijoje išleistų 
romanų, novelistikos, dramaturgijos ir poezijos 
knygų vertinimus. Poleminiai literatūros, teatro, 
spaudos klausimai buvo aptariami ir Antanaičio 
skiltyje “Atvirai kalbant“. Literatūros kritikos 
straipsnius, apžvalgas ir recenzijas Antanaitis 
pasirašinėjo įvairiais slapyvardžiais: Titas Guo- 
pis. Kęst. Reikalas, Irena Trakelytė, Titas Alga. 
Antanaitis buvo vienas produktyviausių “Akira
čių bendradarbių“. Jo literatūrai skirti straipsniai 
išsiskiria nuoseklumu, kritinėmis įžvalgomis. 
1970 m. pradėjęs bendradarbiauti mėnraštyje A. 
T. Antanaitis rašė iki 2004 metų.

Jo rašymui būdingas nuoseklumas, apta
riant rašytojų tematiką, žanrą, stilistiką. Prista
tydamas E. Cinzo debiutinę novelių knygą jis 
rašo: „E. Cinzas, atrodo, rašo išprususiam, rei
klesniam skaitytojui, kreipdamas tolygų dėmesį 
ir į tai, kas pasakyta, ir kaip pasakyta. Jis bando 
tą skaitytoją sau palenkti ne pigiais sentimentais, 
saldžiarūgščia romantika, jam artimų nostaslgi- 
jų užuominomis, bet aktualiomis problemomis, 
įdomiais charakteriais, reikliomis situacijomis ir 
tvirta, sąmoningai pinama, tačiau natūraliai be
sivystančia intriga. Vien tai mūsiškėje literatūroje 
yra neeilinės dorybės.“3

Išskirtinėmis “Akiračiuose“ tapo Antanai
čio rašytos išeivijos literatūros apžvalgos. An
tanaitis savo literatūrines apžvalgas iš pradžių 
skelbė “Metmenyse“, vėliau žurnalo redaktoriui 
V. Kavoliui jų atsisakius, o „Akiračių“ redakto
riams paraginus autorius jas čia ir skelbdavo.4 Jas 
autorius mėnraštyje pradėjo skelbti nuo 1974 m. 
ir rašė beveik trisdešimt metų. Lietuvių išeivijos 
rašytojams leidžiant daug ir įvairių žanrų knygų 
jų apžvalgos tęsdavosi per tris- keturis mėnraščio 
numerius. Autorius atskirai aptardavo per me
tus išeivijoje išleistus romanus, smulkiąją prozą, 
poeziją, dramos knygas, kūrinius vaikams. An
tanaičio nuosekliose literatūros apžvalgose ne
likdavo nepastebėta nei viena per metus išėjusi 
knyga, autorius nuosekliai pristatydavo knygos 
tematiką ir stilistiką, ją įverdindavo paties auto
riaus bei egzilio literatūros kontekste. Nepaisant 
gausios faktologijos ir mežiagos, kurią pristaty
davo apžvalgininkas, jo tekstuose neišnykdavo 
kritinis vertinamasis aspektas.

Mėnraštyje randame B. Railos poleminių 
pastabų apie visuomeninį ir kultūrinį gyveni
mą, vienas kitas tekstas yra skirtas ir literatūrai. 
Straipsnyje „Kelios skaitytojo, stebėtojo, mėgėjo 
ištraukos ir pastabos“ kritiškai, provokuojančiai 
žvelgia į išeivijos ir Lietuvos poeziją, siedamas

Nukelta į 9 p.
3 A. T. Antanaitis. Eduardas Cinzas ir jo Brolio Mykolo gatvė// Aki
račiai, 1972, nr. 8, p. 9.
4D. Kuizinienės pokalbis su L. Mockūnu 2006 10 15.
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Atkelta iš 8 p.
ją su religiniais, politiniais, visuomeniniais as
pektais. B.Raila „Akiračiuose“ bendradarbiavo 
su tam tikromis pertraukomis. „Aštuntojo de
šimtmečio viduryje Akiračiuose savo skiltį turėjo 
žurnalistas Bronys Raila. 1977 m. buvo išleistas jo 
publicistikos rinkinys pavadintas Bastūno maiš
tu. Knygai pasirodžius, Akiračiai gavo apyjaunio 
vyruko Aleksandro Pakalniškio straipsnį/recenzi
ją, kurioje šis labai kritiškai pasisakė apie Railos 
knygą. „Atviro žodžio“ vardan redkolegija nutarė 
Pakalniškio straipsnį spausdinti. Pasipiktinęs Rai
la po ilgą laiką Akiračiams nerašė.

1992 m. B. Raila vėl sugrįžo į Akiračius. 
Vienoje skiltyje jis kritiškai pasisakė apie buvusį 
trečiafrontininnką Kostą Korsaką. Savo skiltyje 
“Ir taip, ir ne“ istorikas Vincas Trumpa pareiškė 
priešingą nuomonę. Tada B. Raila, pranešęs, jog 
negalįs bendradarbiauti leidinyje, kurio bendra
darbiai nėra tartpusavyje solidarūs, vėl pasitraukė 
iš Akiračių, šį kartą jau visiems laikams.“5

A. Pakalniškio recenzija sukėlė tam tikrą 
triukšmą, po jos pasirodymo pirmajame 1978 
m. numeryje paskelbiame net trys su recenzijos 
autoriumi polemizuojantysir B. Railą ginantys 
straipsniai, kuriuose savo nuomonę išsakė Stasys 
Santvaras, Arvydas Barzdukas ir Vytautas Alan
tas. Redkolegija paskelbė visus tuos straipsnius, 
dar kartą primindama, kad skelbia pačias įvai
riausias nuomones ir pozicijas.

Atskirą „Akiračiuose“ skelbtų tekstų grupę 
sudaro tekstai, kuriuose egzilio literatūrą ver
tina Lietuvos literatūrologai. Su komentarais ar 
be jų redkolegija perspausdindavo jų straipsnius 
iš Lietuvos periodikos, o vėlesniais laikais juos 
užsakydavo. „Akiračiai“ paskelbė Sigito Gedos 
recenziją apie apie Jono Meko „Poeziją“, 1971 
m. išleistą Lietuvoje, Mykolo Sluckio publicis
tinį reportažą apie K. Barėno „Dvidešimt vieną 
Veroniką“ (perspausdinta iš „Pergalės“). 1972 m. 
Nr. 6 „Akiračiai perspausdina Vytauto Kubiliaus 
straipsnio „Talento mįslės“, tais pačiais metais 
skelbto „Nemune“, fragmentus bei straipsnio au
toriaus poziciją kritikuojančios ir smerkiančios 
partinės nomenklatūros vertinimo ištraukas, dar 
vėlesniame numeryje perspausdina Algimanto 
Baltakio straipsnį, smerkiantį ir kritkuojantį V. 
Kubiliaus straipsnyje išsakytą požiūrį. „Akira
čiuose“ būdavo pristatomas diskusiją, polemiką 
sukėlęs tekstas, knyga, literatūrinis įvykis ir re
akcija į jį.

Visada mėnraštis stengėsi oponuoti socialis
tinio realizmo literatūros sampratai, pastangoms 
ideologizuoti literatūrą. Spausdindami sovietinės 
spaudos ištraukas apie J. Avyžių, J. Aputį, J. Mike
linską redakcija visada dada ir kitą, oponuojantį 
straipsnį arba bent jau readakcijos komentarą, 
aiškiai identifikuojantį tekstą ir argumentaciją, 
kodėl vienas ar kitas tekstas skelbiamas.

Pastangos ne tik supažindinti savuosius skai
tytojus su sovietinės Lietuvos rašytojų kūryba, bet 
ir spausdinti jų tekstus bei interviu. Redakcinės 
kolegijos nariai nuolatos dėjo pastangas ryšius su 
Lietuvos kultūrininkais megzti vardan mėnraščio 
tekstų ir temų įvairovės. H. Žemelis mini savo pa
stangas per tuometinę „Tėviškės“ draugiją ieškoti 
ryšių su Lietuvos rašytojais. „Dėl ryšių teko ilgesnį 
laiką susirašinėti su „Tėviškės“ draugijos vadovu P. 
Petroniu. Mums rūpėjo įtraukti rašytojus ir kitus 
kultūrininkus į dialogą, gauti iš jų pasikalbėjimų 
ir pan. P. Petronis pasiūlė savo paslaugas, bet pa
aiškėjo, jog tai buvo užmaskuota kontrolė - kas su

5 Jolantos ir Leonido Donskių interviu su L. Mockūnu. Vienuolika 
klausimų akiratininkams// Akiračiai. 1999, nr. 5(309). p. 12.

Dalia Sruogaitė ir Bronius Vaškelis

kuo kalba ir ką kalba. Mano pirmoji sąlyga pradė
tam dialogui su „Tėviškės“ draugija - išjungti poli
tinį aspektą. Deja, ilgai trukęs dialogas nebuvo sė
kmingas. Kokia buvo P.Petronio žadėta parama, 
rodo toks pavyzdys. Mes paruošėme rašytojams J. 
Avyžiui ir J. Marcinkevičiui klausimus ir pasiun- 
tėm P. Petroniui, prašydami perduoti rašytojams, 
kad mes galėtumėm pasikalbėjimus paskelbti 
Akiračiuose. Po kiek laiko gavau iš P. Petronio 
laišką, kad atsakymai paruošti ir jis tuoj mums 
juos persiųs. O už savaitės ateina piktas jo laiš
kas, pranešantis, kad dėl antitarybinės Akiračių 
laikysenos, rašytojai atsisakė bendrauti. „6 Daž
nu atveju redakcinės kolegijos narių pastangos 
išlaikyti pusiausvyrą ir tematinę įvairovę nedavė 
apčiuopiamų rezultatų.

1969 m.“Akiračiuose“ atsiranda ir recenzi
jų skyrius. Knygos buvo recenzuojamos ne kie
kviename kiekname mėnraščio numeryje, ta
čiau dažname numeryje randame net po kelias 
recenzijas. 1969 m. „Akiračiai“ skelbia K. Bra- 
dūno sudarytos ir išleistos kolektyvinės lietuvių 
išeivijos literatūros istorijos recenziją. Recenzi
jos autorius L. Mockūnas nuosekliai, kritiškai ir 
reikliai žvelgia į leidinį, stokojantį vakarietiškų 
kontekstų bei įtakų vertinant lietuvių išeivijos 
literatūrą. L. Mockūnas „Akiračiuose“ paskelbė 
daugelio išeivijoje ir Lietuvoje leistų knygų re
cenzijas. Jo dėmesį traukė istorinės tematikos 
grožinė literatūra. Gana kritišku žvilgsniu yra 
vertinamas Jurgio Gliaudos romanas „Agonija“, 
Juozo Kralikausko romanų trilogija karaliaus 
Mindaugo tema, Jurgio Jankaus istorinė drama 
„Peilio ašmenimis“, tuo tarpu kritiko simpatijų 
sulaukė Algirdo Landsbergio rezistencijos temai 
skirta modernia stilistika parašyta drama „Penki 
stulpai turgaus aikštėje“. Nesunku numanyti, kad 
prioritetas atiduodamas modernesnės stilistikos 
bei universalesne menine kalba išsiskiriantiems 
kūriniams.

R. Šilbajoris “Akiračiuose“ savo recenzijas 
pradeda skelbti nuo 1969 metų, leidinyje jis ben
dradarbiavo iki pat savo mirties ir „Akiračių“ 
persikėlimą į Lietuvą (2005). Deja, abi šios da
tos simboliškai sutapo. Jo aktualiajai lietuvių li
teratūros problematikai skirti straipsniai, knygų 
recenzijos pažymėti aštrios įžvalgos ženklu. Jau 
pirmojoje savo recenzijoje mėnraštyje pristaty
damas V. Bogutaitės lyrikos knygą ją pirmiausia

6 Jolantos ir Leonido Donskių interviu su H. Žemeliu. Vienuolika 
klausimų akiratininkams// Akiračiai, 1999, nr. 6(310), p. 12-13. 

„įrašo“ į „neornamentuotos kalbos“ generacijos 
kontekstą, ieškodamas dar tik debiutuojančios 
poetės individualybės ženklų “Įdomu pastebė
ti Bogutaitės kūryboj jau gana savitą , asmeniš
ką bruožą, turintį ryšio su pačiu jos žodynu. Tai 
poetiniai vaizdai kilę ne iš Mackaus „antitikro- 
vės“, ir ne iš tradicinės mūsų lyrikos kalbos, bet 
iš mechaniškos, neorganinės miesto aplinkos.“7 
R.Šilbajorio recenzijos daugiausiai analizavo 
lietuvių išeivijoje, o taip pat ir Lietuvoje leistas 
knygas. Kartais redkolegija inspiruodavo lite
ratūros kritiką recenzuoti vieną ar kitą knygą, 
tačiau dažniausiai autorius ir knygas rinkdavosi 
pats recenzentas.

Kai apie 1990 m. L. Mockūnas pradėjo dau
giau domėtis istorija, jis „Akiračių „ bendradar
biams literatūros kritikams ir rašytojams inspi
ruodavo temas, siūlydavo recenzuoti vienus ar 
kitus leidinius. Didelė dalia R. Šilbajorio, V. A. 
Jonyno rašytų straipsnių per tuos 15 metų ( iki 
„Akiračių“ perkėlimo į Lietuvą 2005 m.) buvo 
užsakyti L. Mockūno. Ypač jį džiugindavo kai ku
riuos tekstus lydinti polemika, kuri nesiribojo tik 
mėnraščio puslapiais, o persikeldavo į kitus išei
vijos ir Lietuvos kultūrinių leidinių kontekstus. 
Netgi galima sakyti, kad pats redaktorius gana 
dažnai sukurdavo tą emocinę įtampą diskusijai 
ar polilogui įžiebti.

V. A. Jonynas „Akiračiuose“ bendradabiavo 
ilgai, beveik 30 metų, Tai buvo vienas produkty
viausių literatūros krtikių, matavusių tiek Lietu
voje, tiek išeivijoje rašytą literatūrą, paskelbė re
cenzijas apie J. Aputį, R. Lankauską, R. Gavelį, J. 
Erlicką, J. Meką. Į literatūrą kartais V. A. Jonynas 
žvelgė per sociologinę, lyginamosios literatūros 
prizmę. Jo darbams būdingas pomėgis išskleisti 
plačia laikotarpio ir kultūrinio konteksto pano
ramą. „Rašau kritiką, nes išeivijos sąlygose ji ki
tokia. Kažkaip tyresnė, mažiau panaši į išlaikomą 
moterį.“8 Su ironija autorius gvildena literatūros 
krtikos išskirtinumą ir funkcijas. Kritikas savo 
recenzijose nevengė lyginti skirtingų epochų, 
įvairiuose kultūriniuose kontekstuose subrendu
sius kūrinius.

Pateikdami netradicines įžvalgas, supriešin
dami nuomones „Akiračiai“ savo bendradarbius, 
skaitytojus nuolat provokavo polilogui, svarsty
mui, savosios pozicijos raiškai.

7 R. Šilbajoris. Paskambink telefonu truputį vėliau...// Akiračiai, 
1969, nr. 8, p. 14.
8Vyt. Jonynas. Kodėl rašau? // Akiračiai, 1976, nr. 7(81), p. 13. ak

ira
čia

i

2008 m. gruodžio mėn. / nr. 11-12 (407) 9

9



KITOKS ŽVILGSNIS

>u ra

ra

VSD vadovybė teigia, jog tai ne
buvo grasinimas, o tik įspėjimas, 
jog dėl Prezidento ir Konstitucinio 
Teismo kritikos K. Girniui yra pa
vojus patekti į Lietuvai nedraugiš
kų jėgų pinkles. K. Girnius su to
kiu aiškinimu nesutinka ir įspėjimą 
laiko grasinimu jam dėl jo kritiškų 
straipsnių. Ginčą, ar tai buvo grasi
nimas, gali spręsti ne Prezidentas ir 
ne Piliečių santalka, o tik teismas; 
teisinėje valstybėje ginčams spręsti 
kito kelio nėra. Tačiau Piliečių san
talka pagrįstai atkreipia Prezidento 
ir visuomenės dėmesį į faktą, kad 
tokie perspėjimai yra neleistinas 
saugumiečių kišimasis į Lietuvos 
viešąją politiką.

Pats vienas K. Girniaus atvejis 
dar neleidžia kalbėti apie pavojų 
žodžio laisvei. Tikėkimės, kad VSD 
vadovybė padarys reikiamas išva
das ir panašūs incidentai ateityje 
nebesikartos. Priešingu atveju vi
suomeninėms organizacijoms teks 
kreiptis į Seimą ir prašyti sugriež
tinti įstatymus, ribojančius VSD 
dėmesį viešajai Lietuvos politikai ir 
ginančius žodžio ir minties laisvę.

Rimtas rūpestis ir keisti 
klausimai
Neabejojame, kad atvirą Piliečių 
santalkos laišką Prezidentui paska
tino rūpestis dėl aktyvaus saugumo 
pareigūnų dalyvavimo Lietuvos 
vidaus politikoje ir dėl to kylančio 
pavojaus žodžio laisvei demokra
tinėje visuomenėje. Tačiau niekaip 
negalime suprasti, ko siekiama 
tame laiške Prezidentui pateiktais 
klausimais. Visų pirma, klausiama 
informacijos apie slaptą saugumo 
veiklą. Viešai paskelbta ši infor
macija būtų naudinga tiems, kurie 
vykdo prieš Lietuvą nukreiptą vei
klą ir norėtų žinoti, ar yra saugumo 
sekami.

Kokių priemonių ėmėsi Pilie
čių santalka, kad gavusi šią slaptą 
informaciją apsaugotų ją nuo prieš 
Lietuvą veikiančių sluoksnių? Ne
jaugi laiškas buvo rašytas nesitikint 
į jį teigiamo atsakymo?

Stebina ir kai kurių klausimų 
Prezidentui logika. VSD pareiga 
ir uždavinys yra saugoti ir ginti 
Lietuvos interesus, o prieš tokios 
veiklos vykdytojus įstatymo numa
tyta tvarka imtis operatyvinių prie
monių, nepaisant, kas tokią veiklą 
vykdytų. Tuo tarpu Piliečių santal
ka klausia Prezidento, ar VSD seka 
Lietuvos žurnalistus ir politikos 
apžvalgininkus ir vykdo jų atžvil
giu operatyvinę veiklą? Šis klau
simas mums atrodo svarbus ne to
dėl, kad kurį žurnalistą ar politikos 
apžvalgininką įtartume nelojalumu 
Lietuvai. Klausimas mums nepri
imtinas iš principo, nes pažeidžia

Apie žodžio laisvę 
ir pavojų demokratijai
Zenonas V. Rekašius

i
■ Demokratinė valstybė pripažįsta piliečių teisę kritikuoti valdžią, o sąmo
ningų piliečių sąžinė skatina juos burtis į visuomenines organizacijas, kad 
padėtų valstybei ten, kur jos institucijos deramai neatlieka savo pareigų. 
Tokiu pagrindu sukurta Piliečių santalka neseniai parašė viešą laišką pre
zidentui V. Adamkui dėl žurnalisto ir politologo Kęstučio Girniaus skundo, 
kad jam grasino Valstybės saugumo departamento (VSD) pareigūnas.

konstitucinę piliečių lygybę prieš 
įstatymus. Kalbant kasdienine kal
ba, tarkim, Lietuvos žurnalistas 
šnipinėja nedraugiškai užsienio 
valstybei. Ar VSD neturėtų prieš 
šį šnipą imtis operatyvinės veiklos 
vien todėl, kad jis žurnalistas? Ar 
iš tikrųjų mes norime VSD uždėti 
tokią „kontrolę”, kad Lietuvos žur
nalistais įsidarbinę užsienio agentai 
galėtų jaustis saugūs ir neliečiami?

Dar keisčiau skamba klausi
mas kurių žurnalistų ir politikos 
apžvalgininkų telefoninių pokalbių 
klausomasi bei kodėl tai daroma. 
Nepradėsiu net spėlioti, ką Piliečių 
santalka darytų su informacija jog, 
tarkim, klausomasi žurnalisto X.Y. 
pokalbių, nes jis įtariamas šnipinė
jimu vienos Lietuvai nedraugiškos 
valstybės naudai. Savaime aišku, jog 
tokia informacija būtų labai įdomi 
tos nedraugiškos valstybės ambasa
dai, bet tai jau kitas klausimas.

Totalitarinis demokratinės 
valstybės modelis
Ne visi Piliečių santalkos klausimai 
Prezidentui išreiškia susirūpinimą 
žurnalistų ir politikos apžvalginin
kų žodžio laisve ir teise kritikuoti 
valdžią. Kai kuriuose klausimuose 
jaučiamas susirūpinimas, kad pati 
VSD veikla yra ar gali būti pavojin
ga demokratinei valstybės santvar
kai, prieštarauti jos konstitucijai. 
Vienas tokių klausimų, tai klausi
mas, ar VSD turi slaptų bendradar
bių tarp Lietuvos žurnalistų, aukš
tųjų mokyklų dėstytojų, valstybės 
politikų? Juk klausimas, kuriose 
profesijose VSD turi ar neturi savo 

bendradarbių, neturi jokio ryšio 
su svarstomu klausimu apie žur
nalistų ir politikos apžvalgininkų 
žodžio laisve ir galimybę kritikuoti 
valdžią.

Kad lietuvių visuomenėje ne
trūksta balsų, teigiančių, jog bet 
kokia slapta valstybės veikla, taigi 
ir VSD kelia pavojų demokratinei 
santvarkai, labai stebėtis nereikėtų. 
Toks požiūris susiformavo sovie
tmečiu ir buvo visai teisingas: KGB 
ir kitų sovietų represinių struktūrų 
tikslas ir buvo slopinti bet kokią 
valdžios kritiką. Bet kodėl dabar
tinio parlamentinės demokratinės 
valstybės VSD kritiką Piliečių san
talka aiškina pasiremdama totalita
rinės valstybės modeliu?

VSD kaip valstybininkų 
klano pakaitalas
Susirūpinimą VSD keliama grėsme 
demokratinei santvarkai Piliečių 
santalka reiškė nuo pat savo vei
klos pradžios 2006 metais. Santal
ka teigė, kad Lietuva išgyvena kri
zę, kad jos valstybinei santvarkai 
pavojų kelia valdžią į savo rankas 
susigrąžinti siekianti valstybinin
kų klanu vadinama komunistinė 
nomenklatūra. Prie tokios komu
nistinio pavojaus isterijos prisidėjo 
ir neaiškiomis aplinkybėmis įvy
kusi Lietuvos saugumo pareigūno 
pulkininko Vytauto Pociūno žūtis 
Gardine bei ją palydėjusi daugiau 
negu keista kai kurių Lietuvos VSD 
vadų laikysena šiuo klausimu. San
talka teigė, kad pati demokratija 
Lietuvoje buvo tapusi tik regimybe, 
kad Užsienio reikalų ministerija, 

VSD ir prezidentūra buvo valsty
bininkų klano kontrolėje. Nei Sei
mas, nei Prezidentas, esą, neturėję 
pakankamai politinės valios pasi
priešinti šiam valstybininkų klano 
diktatui. Tuo tikslu Santalka 2007 
m. balandžio mėn. pravedė akciją 
Neišduok!

2008 metais be rimtesnių inci
dentų praėję laisvi Seimo rinkimai 
buvo sėkmingai išlaikytas demo
kratijos egzaminas. Valdančioji ko
alicija rinkimus pralaimėjo, valdžią 
perėmė nauja, opozicijoje buvusių 
partijų koalicija, tariamai valdžią 
užgrobęs valstybininkų klanas pra
dingo, neparodęs nė menkiausių 
pastangų išlaikyti valdžią savo ran
kose. Valstybininkų klanas, pasiro
do, buvo tik šiek tiek nuo realybės 
atitrūkusių kai kurių politologų 
kūrinys. Kita vertus, reikia pripa
žinti, kad Piliečių santalkos pastan
gos mobilizuoti visuomenę kovai 
už realios valdžios grąžinimą iš ją 
užgrobusio valstybininkų klano į 
Seimo rankas buvo gan sėkminga: 
akcija Neišduok Lietuvos! susilaukė 
raštiško pritarimo iš daugiau negu 
2500 žinomų Lietuvos žmonių. At
leiskite už truputį kreivą šypseną, 
bet kovai už demokratiją Lietuvo
je iškilo šiek tiek donkichotiškos 
pergalės pavojus: mūšis sėkmingai 
laimėtas, nes dingo priešas. Laimei, 
padėtį išgelbsti jauno saugumiečio 
skambutis žurnalistui ir politologui 
Kęstučiui Girniui. Nepaisant ilgo 
VSD veiklos tyrimo Seime, nepai
sant, kad buvo pakeistas VSD gene
ralinis direktorius, kad nepavyko 
įrodyti VSD darbuotojo V. Pociū
no tyčinio nužudymo, viena jauno 
saugumiečio klaida leidžia rašyti 
Prezidentui apie VSD keliamą pa
vojų demokratijai. Lyg demokrati
niame krašte nebūtų paprastesnių 
būdų tokius klausimus išsiaiškinti.

Nestabili koalicija ir 
piliečių santalkos klanas
Nė vienai partijai rinkimuose ne
gavus absoliučios balsų daugumos, 
prasidėjo koalicinės valdžios for
mavimas, išryškinęs valstybėje įvy
kusius politinės galios pokyčius, jos 
stipriąsias ir silpnąsias vietas. Visų 
pirma, buvo labai akivaizdu, kad 
visa krašto politinė galia sukon
centruota Seime; nei VSD, nei kitos 
valstybės struktūros koalicijos for
mavime praktiškai jokio vaidmens 
nevaidino. Net prezidentūros įtaka 
šį kartą atrodė mažesnė ir ne tokia 
sėkminga, kaip kad būdavo anks
čiau. Kita vertus, koalicija, atrodo, 
bus silpna ir nestabili.

Stiprią koaliciją paprastai suda
ro viena vyraujanti ir kelios smul
kesnės ją palaikančios partijos. Tuo

Nukelta į 16 p.
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TEMA

Posovietinės Lietuvos biurokratijos 
transformacijų kontūrai
Atkelta iš 1 p.
skaičius (beveik dvigubai). Būdinga 
tai, kad 2002 m. valstybės tarnybos 
įstatymo redakcijoje buvo panaikinta 
galimybė priimti į pareigas pakaitinį 
tarnautoją iki tol, kol bus paskelbtas 
konkursas, bet 2005 m. tokia galimy
bė vėl buvo grąžinta. Taip sudarytos 
sąlygos priimti kandidatą į valstybės 
tarnautojus savotiškai užmaskuotam 
bandomajam laikotarpiui, o pasitei
sinus lūkesčiams neformaliai derinti 
skelbiamo konkurso sąlygas prie kan
didato. Svarbiausia sutartininkų skai
čiaus didėjimo priežastis - mažesnis 
jiems mokamas atlyginimas, palygi
nus su karjeros tarnautojaįs, vadinasi 
valstybės institucijų galimybė taupyti. 
Bet apskritai sutartininkų, ir pakai- 
tininkų skaičiaus augimas reikalauja 
detalesnių tyrinėjimų, jis gili išreikšti 
ir didesnį lankstaus įdarbinimo porei
kį, bet taip pat ir favoritizmo ir patro- 
nažo pasireiškimą. Apskritai, Lietuvo
je valstybės tarnybos sistema nebuvo 
pakankamai įdiegta, net kaip reikiant 
nesubrendo diskusijos dėl to, kas yra ir 
ką reiškia valstybės tarhyba. Net pats 
termino nusistovėjimas yra charakte
ringas, nes jis visai tiesiogiai neišreiš
kia darbo visuomenės labui. Minėti 
požymiai kelia papildomų abejonių 
dėl (nors panašios abejonės buvo iš
sakomos nuo pat valstybės tarnybos 
kūrimo Lietuvoje pradžios) valstybės 
tarnybos kaip uždaros ir išskirtiniu 
statusu bei sąlygomis pasižyminčios 
valstybės tarnautojų grupės išlaikymo 
naudingumo, tikslingumo ir apimties.

Išvystytose demokratijose vals
tybės tarnybos idėja parėjo ištisą evo
liucijos etapą. Iš pradžių ji buvo grįsta 
tarnybos valstybei/visuomenei/vieša- 
jam interesui esminiu skirtumu, paly
ginus su ekonomine darbo (t. y, grynai 
savanaudiškos veiklos, palyginus su 
altruistiniu tarnavimu) sąvoka. Tačiau 
šiandieninėse valstybėse, kur išnyko 
griežtos ribos tarp viešojo ir privataus 
sektorių, kur ryškiai sumažėjo centri
nės valdžios vaidmuo, nebeliko ir es
minių skirtumų tarp tarnybos bei dar
bo sąvokų. Nebeįmanoma be ryškių 
išlygų tvirtinti, kad vykdantis privačią 
veiklą individas duoda mažesnę nau
dą visuomenei už valstybės tarnauto
ją. Pasak Europos viešojo administra
vimo instituto tyrinėtojo Christoph 
Demmke, valstybės tarnybos apimtis 
ES šalyse pastaraisiais metais vis siau
rėjo (traukėsi) ir gali ateiti laikas, kai 
valstybės tarnautojo statusas bus pri
pažįstamas tik tiems tarnautojams, 
kurie Lietuvoje vadinami statutiniais 
tarnautojais.

Iš Valstybės tarnybos departa
mento duomenų galime matyti gana 
ryškų politinio pasitikėjimo tarnauto
jų skaičiaus didėjimą pradedant 2005 
(nuo 481 tarnautojo 2005 m. iki 852 
tarnautojų 2008 m.). Tačiau tai neiš

reiškia jokios dėmesio vertos tenden
cijos, kadangi tą padidėjimą nemaža 
dalimi lėmė tai, kad Seimas gerokai 
padidino Seimo narių padėjėjų skaičių. 
LR Seimo kanceliarijoje 2004 m. dirbo 
212 politinio pasitikėjimo tarnautojai, 
o 2007 m. 554 politinio pasitikėjimo 
tarnautojai. Iš tikro Seimo nario padė
jėjai atlieka daugiau pagalbinį darbą, 
tad jų priskyrimas politinio pasitikėji
mo tarnautojų grupei yra apgaulingas. 
Reikia nepamiršti, kad iš tikro aptaria
mo tipo tarnautojų statusas yra dvily
pis - politinio/asmeninio pasitikėjimo 
tarnautojas. Iš tikro tas dvilypis statu
sas yra klaidinantis bei neracionalus, 
būtų tikslinga atkirti grynai politinio 
valdymo/politinės kontrolės ir patari
mų funkcijas atliekančius tarnautojus 
nuo visų kitų, taigi ir nuo asmeninio 
pasitikėjimo statusą turinčių, bet la
biau pagalbiniais darbais užsiimančių 
darbuotojų.

Transformacijų trajektorijos
Remiantis Ludwig von Mises biuro
kratijos apibrėžimu (biurokratija bū
dinga tik viešajam sektoriui, nes biu
rokratinė vadyba yra neišvengiama 
ten, kur pasiektų rezultatų vertė neturi 
tiesioginės rinkos kainos), sovietinio 
režimo metais visi darbuotojai buvo 
biurokratai, dirbantys biurokratinėse 
institucijose. Sąjūdžio šūkis viename 
iš pirmųjų jo renginių buvo „ar įveik
sime biurokratiją“. Atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę ir pereinant į rinkos 
ekonomiką, nuo privataus atsiskyrė ir 
viešasis sektorius (aišku, tiksliau butų 
sakyti atvirkščiai, t. y, kad atsirado pri
vatus sektorius), biurokratijos apimtis 
bei funkcijos žymiai sumažėjo. Kita 
vertus, iškilo viešojo sektoriaus op
timalaus funkcionavimo nustatymo 
uždavinys, tuo pačiu ir biurokratijos 
(administracinio valstybės valdymo 
aparato ir paslaugų sektoriaus institu
cijų) reformos būtinybė.

Reforma vyko nuo pirmųjų ne
priklausomos valstybės dienų, nors 
viešosios biurokratijos modelis im
tas konstruoti nuo maždaug 1995 m. 
(LR Valdininkų įstatymas). Tuo metu 
iškilo ir viena iš klasikinių viešosios 
biurokratijos organizavimo problemų: 
politinės ir administracinės kompe
tencijos bei atsakomybės išskyrimas 
(vadinamoji politikos - administra
vimo skirties problema). 1996 m. Val
dymo reformų ir savivaldybių reikalų 
ministerijos pozicija buvo, kad reikia 
.suformuoti profesionalių valdininkų 
korpusą, kuris užtikrintų valstybės 
valdymo institucijų ir savivaldybių 
darbo tęstinumą, politinį neutralu
mą, efektyvumą, viešumą, lankstumą, 
aukštą teikiamų paslaugų kokybę.“

Biurokratijos profesionalumo di
dinimą ir politizacijos mažinimą ak
centavo įvairūs užsienio tarptautinių 
organizacijų ekspertai, pirmiausia ES 

ekspertai. Rengiantis narystei ES ir 
buvo pasirinktas europinės viešosios 
biurokratijos modelis, kartais vadina
mas vėberiniu (M. Weber biurokrati
jos sampratos suformuotas modelis) 
arba plačiau žinomas kaip valstybės 
tarnybos modelis. Šis modelis forma
liai įtvirtintas 1999 m. priėmus pirmąjį 
LR valstybės tarnybos įstatymą (įsi
galiojusį 2000 m.). Biurokratija buvo 
formaliai atskirta nuo politikos, su
darytos sąlygos jos profesionalėjimui. 
Lietuvos valstybės tarnybos reformos 
kai kurie aspektai, pavyzdžiui, 1999 
m. įstatymu įvesta atrankos ir priė
mimo, remiantis nuopelnų principu, 
į karjeros valstybės tarnybą sistema, 
buvo ir tebėra pristatinėjami kaip 
reikšmingas pasiekimas ir pavyzdys 
kitoms pokomunistinėms Europos 
šalims, naujosioms ES narėms. Beje, 
tyrinėtojai pažymi, kad Lietuvos po
litikai 1999 - 2001 m. neturėjo savos 
valstybės tarnybos vizijos, valstybės 
tarnybos įstatymas buvo rengiamas ir 
buvo priimtas didesne dalimi dėl su 
naryste ES susijusių reikalavimų. Kaip 
1999 m. teigė ES paramos šalims kan
didatėms atstovas E Cardona: „Vals
tybės kandidatės, kurias Europos Ko- 
misija nelabai kaip įvertino, patenka 
į tą grupę, kurios dar neturi valstybės 
tarnybos įstatymų. Lenkiją, kuri buvo 
įvertinta teigiamai dėl kitų dalykų, 
Europos Komisija apkaltino, kad joje 
nepakankama nacionalinė politika 
dėl įdarbinimo, atlyginimų, mokymo 
ir tobulinimosi valstybės tarnybos 
srityje. To nuoseklumo trūkumas yra 
susijęs su per daug dideliu politizavi
mu ir nestabilumu, kuris egzistuoja 
Lenkijos valstybės tarnyboje. Tai labai 
neigiamai veikė Lenkijos pasirengimą 
tapti Europos Sąjungos nare. Mano 
nuomone, iš to buvo galima pasimo
kyti, kad gerai parengtas, konkretus 
valstybės tarnybos įstatymas, kuris re
miasi administracinės ir konstitucinės 
teisės principais, yra pirmasis žingsnis 
žengiant link to atitikimo Europos Są
jungos reikalavimams.“ (paryškinta 
mūsų - S. R)

Lietuvos aukščiausio lygio biuro
kratai ir kai kurie politikai itin atidžiai 
klausė ES ekspertų nuomonės, ypač tų 
kurie rengdavo kokias nors ataskaitas 
Europos Komisijai. Sakykim, anuome
tinio vidaus reikalų ministro J. Berna- 
tonio pasisakymas 2002 m. Seime dis
kutuojant dėl valstybės tarnybos įsta
tymo pataisų: „Prieš šį Seimo posėdį 
aš buvau susitikęs su “Sigmos” eksper
tu ponu Kordoną, kuris buvo vienas iš 
pagrindinių rengėjų dabar galiojančio 
įstatymo. Jis pripažįsta, kad galiojantį 
įstatymą reikia tobulinti ir iš esmės 
pritaria toms kryptims, kuriomis to
bulinama. Būtent šis žmogus rengs 
mūsų raportą apie pažangą adminis
travimo srityje Europos Komisijai. Tai, 
manau, gana svarbu žinant mūsų ben

drus tikslus, bendrus siekius.” Tačiau 
toks reagavimas į išorės įtakas ir idėjas 
bei savos valstybės tarnybos vizijos 
neturėjimas reiškė tai, kad valstybės 
tarnybos įstatymo priėmimas, Tony 
Verheijen žodžiais, tapo ne valstybės 
tarnybos politikos kūrimo pradžios 
tašku, o savaiminiu tikslu.

Iš tikrųjų nuoseklios vizijos ne
turėjimas būdingas ir vėlesniam lai
kotarpiui, ne tik iki stojimo į ES. Kaip, 
pavyzdžiui, teigia teisininkas Audrius 
Bakaveckas, „Viešojo administravimo 
plėtros iki 2010 m. strategijos įgyven
dinimo 2007 - 2010 m. priemonių 
planas visiškai nesuderintas su Vy
riausybės 2006 - 2008 m. programos 
įgyvendinimo priemonėmis. Apskri
tai pažymėtina, jog uždavinį nustaty
ti optimalų valstybės valdymo insti
tucijų sandaros modelį, kaip vieną iš 
svarbiausių priemonių valstybės val
dymo srityje, keldavo kiekviena naujai 
sudaroma Vyriausybė nuo 2001 m., 
tačiau jo nesugebėjo įgyvendinti nei 
dvyliktoji (beje, ilgiausiai veiklą vyk
džiusi vyriausybė), nei tryliktoji vy
riausybės. Akivaizdu, kad šis uždavi
nys bus neįveikiamas ir keturioliktajai 
Vyriausybei.“

Mokslinę kai kurių Lietuvos vals
tybės tarnybos reformos aspektų kri
tiką jau yra pateikę Klaus H. Goetz, 
Haroldas Brožaitis, Žilvinas Židonis. 
Pasak Ž. Židonio, „politinė valsty
bės valdymo institucijų atskaitomy
bė [Lietuvoje] yra gana silpna. Dar 
pačioje Lietuvos valstybės tarnybos 
kūrimo pradžioje buvo pasirinktas 
vėberinis modelis, kuris suponuoja 
griežtą politikos ir administravimo 
sferų atskyrimą. E Cardona, buvęs ES 
Phare Viešojo administravimo refor
mos Lietuvoje programos vadovas, 
teigė, kad Lietuva turi remtis pirmojo 
nepriklausomybės laikotarpio kon
tinentinės Europos viešojo adminis
travimo tradicija, išsirutuliojusia iš 
prūsiškos ir napoleoniškos valstybės 
koncepcijos, pagal kurią profesiona
li biurokratija yra stiprios valstybės 
pagrindas. Pagrindinis šio modelio 
pasirinkimo motyvas buvo siekimas 
panaikinti sovietinio administravimo 
praktiką. E Cardona teigė: „Vertinant 
sovietinių laikų valstybės tarnybą, 
pastebimas aiškus partijos ir valsty
bės valdymo painiojimas ir vėliau 
šios tarnybos virtimas į paprasčiausią 
komunistinio elito instrumentą“ Ta
čiau toks Lietuvos valstybės tarnybos 
modelis panaikino ne tik neigiamą 
partijų įtaką viešajam administravi
mui, bet ir būtiną politinę kontrolę.“ 
Galima sutikti su Ž. Židonio teiginiu, 
kad „Lietuvos valstybės tarnybos 
„architektai“ klaidingai traktavo bu
vusią sovietinę valstybinio valdymo 
sistemą.“ Tokią išvadą netiesiogiai 
inspiruoja ir Klaus H. Goetz tezė, kad 
siekiant depolitizacijos yra svarbu 
nesumaišyti politizuotos persona
lo politikos su funkcine vyriausiųjų 
administracinių pareigūnų korpuso 
politizacija.

Nukeltaį 15 p. ak
ira
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IDĖJOS

Apie berniuką, vardu Julius, ir daktarą Kripštuką
Kazys Almenas

■ Atsiprašau, kad šiais krizių, didelių ir dar didesnių krizių paženklintais 
laikais užsiimu ne kriziniais reikalais. Ką beveiksi, mane pakvietė tarti žodelį 
apie Julių Kaupų ir jo pasakų Kaunu. Negalėjau atsisakyti, nes žodį tart prisiė
jo gražiam būriui moksleivių, kurie dalyvavo piešinių konkurse Kaupo pasakų 
motyvais. To negana, pažymėjimai laimėjusiems buvo dalinami Kauno rotušė
je, toje pačioje, kurios bokšte, anot Juliaus Kaupo, surašytos tos pasakos. Krizė, 
ne krizė, tokios progos neatsisakysi. Sukrapščiau paskutinius centus autobuso 
bilietui į Kaunu, o ten, nukulniavęs iki Rotušės, kalbėjau daugmaž taip...

Ar žinote, vaikai, kokiose vietovėse 
gyvena pasakų veikėjai?

Jei klausysit, ką sako daugumas 
suaugusiųjų, tai įtikėsite, kad jie gy
vena “Už jūrų marių, už mėlynų
jų, už septynių girių...” Atseit, toli, 
netgi labai. Pavyzdžiui, pasaka apie 
Ali Babą ir keturiasdešimt plėšikų 
vyko kažkur Arabijoje, “Nykštukas 
nosis’ - tolimoje Persijoje, Breme
no muzikantai -Vokietijos mieste 
Bremene. Visada toli. O jei nueisit 
pasakų pasižiūrėt į kiną, ten jums 
parodys, kad pasakos vyksta dar 
toliau. Pavyzdžiui, filmuose apie 
“Žvaigždžių karus” pačioje pradžioje 
pranešama, kad tai vyksta “Vienoje 
tolimoje galaktikoje.” O tai jau labai 
labai toli. Toliau už Persiją.

Panašiai suaugusieji kalbėdavo 
visais laikais. Ne kitaip jie kalbėjo, 
kai visai čia pat, Rotušės aikštės bru
ku praeidavo berniukas vardu Julius. 
Jam reikėdavo pro čia praeiti, nes 
jis lankė Jėzuitų gimnaziją; tą pačią, 
kurios bažnyčios du bokštai matosi 
už lango. Buvo tai kiek seniau, nors 
iš tiesų ne taip jau labai seniai - jūsų 
senelis ar močiutė galėjo net susitikt 
su tuo berniuku. Gal jo nelabai įsimi
nė, nes jis buvo berniukas kaip ir kiti, 
kiek labiau ištįsęs už daugumą, šiek 
tiek padauža, nors mokėsi neblogai. 
Tie, kurie dabar lankote Jėzuitų gim
naziją, žinote, jog mokytis reikia. Ten 

ra

2008 m. gruodžio mėn. / nr. 11-12 (407)

tvarka griežta. Ne kitaip būdavo ir 
Juliaus laikais.

Taigi, berniukas panašus į dau
gelį, futbolą paspardydavo, krepšinio 
sviedinį pamėtydavo, po Žaliakalnio 
šlaitus karstėsi, Kauno senamiesčio 
gatvėmis su draugais paslampinėda
vo. Dažniausiai stengėsi elgtis kaip 
tėvai ir mokytojai prisakė, nors ne 
visada taip išeidavo. Pavyzdžiui, kar
tą jo klasės draugas jam paskolino ką 
tik išleistą Anderseno pasakų knygą. 
Prigrasino, kad reikia būtinai rytoj 
gražinti, o kaip tik tą dieną matema
tikos mokytojas uždavė visą kupetą 
lygčių su dviem nežinomaisiais. Iš
ėjo taip: užsidaręs savo kambarėlyje 
Julius skaitė pasakas. Kai vakare tė
vai liepė išjungti šviesą, skaitė jas pa
lindęs po antklode, pasišviesdamas 
prožektoriumi. Pasakų knygą baigė, 
o lygtys taip ir liko neišspręstos Kai 
jau daug vėliau apie tai pasakojo, Ju
lius pasiteisino, jog ne toks čia didelis 
nuostolis - matematikos mokytojas 
visti ek žinojo, kas tie nežinomieji, o 
Anderseno pasakų knygą gauta buvo 
tik parai.

Skaityt Julius mėgo. Ypač pasakų 
ir nuotykių knygas. Reikia atsiminti, 
jog tada televizijos dar nebuvo, ne
buvo ir kompiuterinių žaidimų, ir 
jei norėjai sužinoti ką nors įdomaus, 
patirti naujų įspūdžių, pasijausti iš
gyvenąs pavojingus nuotykius, rei

kėjo skaityti. Jūsų mokytojai ir tėvai 
neperdeda - tais laikais jaunimas 
išties daugiau skaitydavo. Jei atvirai, 
kas jiems liko daryti, ypač kai lau
ke lyja? Televizijos neįjungsi, taigi, 
skaitydavo. Julius skaitė taip nuo
sekliai, kad jam pritrūkdavo knygų. 
Perskaitė ne tik savo bei draugų kny
gas, bet ir visas paskaitomas knygas 
Jėzuitų gimnazijos bibliotekoje. Kai 
tinkamų knygų pritrūko, bandė įsi
vaizduoti, kokius nuotykius jis pats 
galėtų pergyventi. Kokius įdomius 
žmones galėtų sutikti. Kai pradedi 
šitaip galvoti, sunku numatyti pase
kmes. Taip šį kartą ir atsitiko. Julius 
ėjo kiek užsisvajojęs Vilniaus gatve, 
ir netoli Žaliosios vaistinės pamatė 
ne ką kitą, o patį daktarą Kripštuką! 
Pastebėjęs Julių, daktaras Kripštu- 
kas stabtelėjo, kilstelėjo skrybėlę, 
nusišypsojo ir paklausė, ar žino kur 
Gaj-dino gatvėje galėtų būt vartai į 
Pragarą?

Dabar jūs, ko gero, pagalvosit, 
kad tas barzdotasis dėdė ėmė ir nu
sikalbėjo. Gal galvojat - tvarkoj, ga
lim patikėt, kad kadaise kalbėjosi su 
Julium Kaupu, kuris parašė tas pasa
kas, tačiau nejaugi Kaupas jam sakė, 
kad netoli Žaliosios vaistinės išties 
susitiko daktarą Kripštuką? Jei šitaip 
klausiat, atsakysiu, kad ne. Julius 
Kaupas man taip nesakė. Nebuvo 
reikalo sakyti, jis gi aprašė daktarą 
Kripštuką ir daug kitų pasakų veikė
jų. O kur gyvena tie jo aprašyti vei
kėjai? Kaune! Jokiam ten Bagdade, 
Bremene ar Kopenhagoje. Kaune. 
Patys gi skaitėte. Vadinasi, Kaune jis 
juos ir sutiko.

Pagalvokim truputėlį, ką tai pa
sako apie šiaip tarsi niekuo ypatingą, 
tiesa, kiek ištįsusį berniuką, vardu 

Julius. Juk daug berniukų prieš jį ir 
po vaikščiojo Kauno gatvėmis, ėjo 
pro Rotušę, pro Perkūno namus, se
nąjį paštą, Vytauto bažnyčią, daug 
jų užsuko į neišvaizdžią Gardino 
gatvelę, bet ar nors vienas eidamas 
ta gatvele užuodė prisvilusios sie
ros kvapą? Jei kartais kažką įtarti
no ir užuodė, ar pagalvojo, jog taip 
yra, nes viename namelio rūsyje yra 
vartai į patį Pragarą? O štai, Julius 
ne tik užuodė, bet suprato iš kur tas 
kvapas. Tada jis apsižvalgė ir pama
tė, kad Kaunas ne tik gražus, ne tik 
įdomus, bet ir paslaptingas miestas. 
Suprato, kad čia puikiai gali jaustis 
pasakų veikėjai. Štai tada jis juos ne 
tik sutiko, bet ir išklausė jų pasakoji
mų, o vėliau, kai užaugo, tuos pasa
kojimus užrašė. Dėl to Kaunas turi 
savo pasakas, nė kiek neblogesnes 
už tas, kurios klostėsi kažkokiame 
ten Bagdade ar Kopenhagoje. Ką čia 
ir kalbėt, - išties geresnes, nes tai 
mūsų miesto pasakos.

Nors be reikalo jums apie tai 
tauškiu. Peržvelgęs iliustracijas, ku
rias pateikėt šiam konkursui, matau, 
kad jūs tai suprantat. Puiku. Tačiau, 
deja, ne visi tokie įžvalgūs... Ne
trūksta tokių, kurių vaizduotė su
stabarėjusi, kurie rūškanais veidais 
skuba Kauno gatvelėmis ir visai ne
pagalvoja, kad praverstų nusišypso
ti. Reikėtų bent būt pasiruošusiam 
nusišypsot, nes kas žino - už kito 
gatvelės posūkio arba Rotušės aikš
tėje juos gali pasveikinti geraširdis 
daktaras Kripštukas. Jei apie tai ne
pagalvoja, tai gal reikėtų jiems pa
dėti. Taigi pasakykit savo tėveliams, 
mokytojams, o jei pasitaikytų proga 
ir tiems dėdėms, kurie išrinkti į Kau
no valdžią, kad Kaunui reikia ne tik 
aplinkelių, akropolių ir ekonominių 
zonų. Visa tai gerai, bet miestui rei
kia ir to, kas pakeltų gyventojų nuo
taiką. Būkit dalykiški, sakykit, kad 
Kaunui labai praverstų tokia sma
gi skulptūra. Ne per didelė ir jokiu 
būdu ne iškilminga, užtai ne daug 
kainuojanti. Šitai pabrėžkite. Dė
dėms iš miesto valdžios tai patiks. 
Skulptūra turėtų būti kiek mažesnė 
negu žmogaus aukščio, be pjedesta
lo, pastatyta tiesiai ant grindinio kur 
nors Kauno rotušės aikštėje. Svarbu, 
kad tai būtų jauki skulptūra, daili
ninko sukurta su meile ir trupučiu 
švelnios ironijos. Tokia, kurią pa
mačius praskaidrėtų nuotaika. Nes 
negi atsirastų toks kaunietis, kuris 
nenusišypsotų, jeigu jam tektų akis 
į akį susitikt su geraširdžiu daktaru 
Kripštuku?...

P. S. Norintys paremti Kripštuko pa
minklą turėtų susisiekti su Kauno plėtros 
forumo atstovais.

Rašyti: dainius@kpf.lt
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(STYRĖJO UŽRAŠŲ

■ Tęsiu publikacijų ciklų „Iš tyrėjo 
užrašų“, kuris atsirado kaip savotiš
kas tyrėjo dienoraštis, jiksuojantis 
kasdieninių patirčių fragmentus. 
Šįkart norisi pakalbėti apie tai, kas 
iš esmės neturėtų kelti nuostabos, 
tačiau kelia. Gilinantis į kasdieninę 
visuomenininkų ir aktyvistų veiklų 
ir ieškant atsakymų į amžinų klau
simų - ko trūksta mūsų pilietinei vi
suomenei - išryškėja netikėti dalykai. 

Diskusijose apie pilietinio veiksmo 
įgalinimą paprastai akcentuojami 
skirtingi aspektai: pradedant nuo 
istorinio konteksto, geopolitinės 
padėties ar makro lygmens teorijų, 
siekiančių padidinti socialinį sutelk
tumą, baigiant nepilietinių veiklų 
atsiradimo priežastimis, finansinių 
kranelių atsukimu, kai paremiama 
dar daugiau pilietinių iniciatyvų ir 
pan.

Peržvelgus, kas yra daroma, 
idant trečiasis sektorius išties su
stiprėtų, nuotaikos apninka dvejo
pos. Nepaisant tų kelių fondų, kurių 
dėka galima mėginti sužvejoti vieną 
kitą finansinę injekciją organizaci
jos veiklai paremti, bendra trečiojo 
sektoriaus finansavimo sistema yra, 
švelniai tariant, prasta. Pas mus dar 
nėra nei filantropinės, nei savanorys
tės tradicijos, nėra daug alternatyvių 
šaltinių ir mechanizmų, skatinan
čių efektyvesnę organizacijos veiklą. 
Kai kas pasakys - tarptautiniai fon
dai. Taip, jie gali būti paskata, tačiau 
kiek pilietinių iniciatyvų geba jais 
pasinaudoti?

Kodėl tą akcentuoju. Tyrimo 
metu, apie kurį minėjau praėjusia
me straipsnelyje, teko bendrauti ne 
tik su NVO, bet ir miesto rajono 
bendruomenėmis. Čia dažniausiai 
susiburia vyresnio amžiaus žmonės, 
kurie nenori sėdėti namie ir mieliau 
realizuoja save susitelkdami bendrai

Pica, Simpsonai ir lietuviškumas, arba 
koks jaunimo požiūris į tautos tradicijas?
Rūta Jakutytė

Dalia, ką tik nusileidusi iš sapno 
skrydžio, išgėrė matės ir pasinėrė į 
užburiančio Franco Kafkos knygos 
pasaulį. Tada pažiūrėjo seną gerą 
prancūzišką filmą, kramsnodama 
vakarykštės picos gabalėlį. Ar Dalia 
lietuvė? Jos pase užrašyta LIETUVĖ. 
Bet jei panagrinėtume jos dieną, ga
lėtume pasakyti, kad demokratija ir 
kultūrų sklaida pavertė ją papras
čiausia europietiška panele. Ji nežiūri 
į etiketes, jai nerūpi, kad Kafka aus
tras, o pica - itališkos virtuvės stebu
klas. Dalia paprasčiausiai gyvena, ir 
lietuviškumas, kaip vertybė, jai reiš
kia tiek pat, kiek ir pro šalį plasno
jantis raudonsnapis gandras. Tad ar 
gali tas lietuviškumas rasti vietą mo
derniame jauno žmogaus pasaulyje?

Iš tyrėjo užrašų: 
ko trūksta pilietinio 
veiksmo įgalinimui? (II)
Dainius Genys

veiklai. Deja, jiems teko išaugti ir 
gyventi kitoje santvarkoje, kuomet 
pilietinės veiklos elgsenos modelių 
niekas jų nemokė. Kuo užsiimti - jie 
sugalvoja greitai. Dažnai tai išties 
įdomios ir sveikintinos veiklos. Ta
čiau iš kur gauti minimalių finansi
nių resursų veikloms realizuoti (čia 
kalbu ne apie honorarus, bet apie 
elementarias administracines išlai
das), jie nežino. Tokia tikrovė nėra 
netikėta. Kita vertus, jei'šių dalykų 
nesuvokia (nes nenumato galimybių) 
mūsų valdžia (kuri neva išmano kaip 
valdyti valstybę), tai ką kalbėti apie 
eilinius žmones. Šiame kontekste 
kalbos apie fundraising'ų, ar kitokias 
modernias bei pažangias pilietinės 
elgsenos variacijas atrodo neadekva
čiai, nes didelė dalis žmonių neturi 
reikiamų įgūdžių. Miniu tai ne dėl 
noro ką nors pažeminti ar įskau
dinti, bet priešingai - žavėdamasis 
tais žmonėmis, kurie patirties stoką 
mėgina kompensuoti entuziazmu ir 
noru kažką nuveikti. Dar kartą pa
sikartosiu - čia žinoma nekalbu apie 
tarptautines ar vietines NVO, kurios 
turi tarptautinės patirties ar tas or
ganizacijas, kurios skirtos vien tik 
fondinių pinigų įsisavinimui. Kalbu 
apie miesto rajonų bendruomenes. 
Apie tuos žmones, kurių socializaci- 
jos ir išėjimo į viešumą labai trūksta, 
tačiau vardan to nėra daroma daug 
dalykų.

Teisingumo vardan galėtumė
me Dalią vadinti bet kurio iš mūsų, 
jaunosios kartos, vardu. Povilu 
arba Jonu, ar tiesiog N jaunuoliu, 
nes visi esam išugdyti amerikie
tiškų „Simpsonų“, interneto, kuris 
žino atsakymus į visus klausimus 
geriau nei tėvai, ir, žinoma, nesu
skaičiuojamų užsienio muzikos at
likėjų. Kartais valdžia ( mokytojai) 
liepia sukurti ką nors tautiško, do
mėtis sava autentiška kultūra, tad 
nusirašome visa klasė nuo kokio 
vargšelio, ir nejaučiam tame jokio 
nepatogumo.

Paklausiau kelių bendraamžių, 
ką jiems reiškia žodis lietuviškumas, 
lietuviška kultūra. Gintarė, trečios 
klasės gimnazistė:

Visi žinome posakį - norėdami 
išmokyti žmogų išgyventi, mes jam 
duodame ne žuvį, bet meškerę. Lygiai 
taip ir čia - kur kas efektyviau būtų 
ne išdalinti pinigėlius visoms projek
tus parengusioms iniciatyvoms po 
lygiai (kaip kad girdėjau neretai yra 
daroma), bet surengti aukšto lygio 
mokymus, siekiant padauginti tre
čiojo sektoriaus lyderių gebančių ne 
tik organizuoti veiklą, bet ir sumaniai 
sprendžiančių finansinius reikalus.

Žvelgdami į kolegų Vakaruose 
veiklos tendencijas matome, jog jie 
ne tik adaptuoja verslo sektoriui bū
dingas verslumo strategijas, bet ir sė
kmingai realizuoja socialinių verslų 
idėjas. Tuo tarpu pas mus tokios idė
jos dar atrodo tolimos ir praktikoje 
sunkiai įsivaizduojamos.

Kai kas, ko gero, sakys - moky
mams jau buvo skirta galybė pinigų, 
arba - norintys ir patys išmoks. Gal
būt. Nuo savęs pridėčiau, jog grei
čiausiai dalis žmonių, įgiję reikiamus 
įgūdžius, gali patraukti kitu keliu, 
pvz., link privataus verslo ar pan. Ta
čiau nepaisant to, liks ir tokių, kurie 
toliau sėkmingai sės grūdą nelabai 
išpurentoje pilietinės veiklos dirvoje.

Skirtingai nei mes manome, rea
lybėje žmonės susiduria su pačiomis 
elementariausiomis problemomis, 
tuo tarpu mūsų kalbos apie pilieti
nės visuomenės stiprinimą yra per 
toli pažengę, nutolę nuo realybės ir

„Gaila, kad naujai auganti karta 
turi visiškai kitaip įdiegtas vertybes, 
kurios laikui bėgant dar labiau įsiša
knija. Dėmesio lietuviškumui ir isto
rijos žinioms stoka neleidžia dauge
liui suprasti tautiškumo prasmės, juk 
tauta be savo tradicijų tėra primity
viai egzistuojanti žmonių grupė.,,

Jonas, abiturientas:
„Lietuviškumas man reiškia lie

tuvių kalbą. Galiu didžiuotis, kad 
kalbu viena seniausių (jei ne pačia 
seniausia) indoeuropietiška kalba. 
Kadangi esu lietuvis, manau, turė
čiau domėtis kultūra, tačiau gyven
damas globalizacijos paveiktame pa
saulyje pastebiu, jog lietuviška kul
tūra užima labai mažai vietos mano 
gyvenime.“ 

dėl to nelabai efektyvios. Aštuonio
lika metų vykstančios diskusijos for
muoja įspūdį, jog per šį laiką neva 
turėjo spėti susiformuoti pilietinės 
visuomenės daigai. Galbūt jie ir su
siformavo. Bet tik daigai. Kita vertus, 
dažnas sodininkas pasakys, jog ne 
visiems daigams lemta sužydėti bei 
susukti vaisius. Taip ir su mūsų pi
lietine visuomene - ji nėra baigtinis 
projektas, kuomet vieną kartą pakal
bėję apie veiklos organizavimo prin
cipus galime tikėtis efekto. Tą daryti 
reikia nuolatos, pradedant nuo pačių 
elementariausių dalykų. Šviesti reikia 
ne tik jaunus, bet ir vyresnius mūsų 
visuomenės narius. Ir daryti tą ne 
pagal mūsų įsivaizduojamus krite
rijus ar moderniausias edukologijos 
teorijas, bet labai paprasta ir aiškia 
kalba, sykiu neužmirštant individu
alaus dėmesio kiekvienam asmeniui. 
Pilietinis švietimas neturėtų priminti 
mokymo per prievartą ar panėšėti į 
ideologinį mokymą, prasmingiau, 
ko gero, būtų rinktis bičiulišką ar net 
globėjišką toną. Šios idėjos nėra nei 
naujos, nei originalios. Tačiau prak
tika rodo jų poreikį.

Kažkada buvo sumanytos gra
žios idėjos - skėtinės organizacijos 
pildančios šias funkcijas. Deja, il
gainiui jos arba nunyko, arba pa
keitė veiklos kryptį, arba pačios 
turi rūpintis finansinių nepriteklių 
užkamšymu.

Neteisinga būtų sakyti, kad 
pati lietuviškumo koncepcija jauni
mo akyse išgaravo lyg dūmas. Vis 
dar yra organizacijų ir užsiėmimų, 
skatinančių nepamiršti savo tradi
cijų - tautinių šokių kolektyvai Lie
tuvoje aktyviai lankomi ir mėgstami 
įvairaus amžiaus jaunuolių. Kauno 
„Santaros“ gimnazijoje įsikūręs ko
lektyvas smagiai šoka per mokyklos 
šventes, net respublikinius koncer
tus. Vienas kolektyvo vaikinas Aiva
ras, kuris šoka jau vienuolika metų, 
paklausiau:

- Jūsų labai gražios tautiškos ap
rangos. Kokius jausmus jos tau su
kelia, kaip jautiesi, jas dėvėdamas, 
šokdamas tradicinius lietuvių liaudies 
šokius?

- Išskirtinis jausmas yra toks, kad 
visi praeidami pastebi tavo aprangų ir 
tada dar labiau stengiuosi pasitempti, 
o šokti tautinius šokius yra labai sma
gu, nes muzika linksma ir užvedanti, o

Nukelta į 16 p. ak
ira
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Sovietmečio stereotipai
ŠIANDIENINĖS LIETUVOS INTELEKTUALINIAME DISKURSE

Atkelta iš 1 p.
nuo jų pasiligojimo laipsnio ir vidi
nio audinio gyvybingumo.“ Lietuvos 
atveju šis „pasiligojimas" pasireiškė 
paksogeitu, vyriausybės nestabilu
mu, korupcijos skandalais, Vidaus 
saugumo departamento patikimu
mo problema, politikų pasidavimu 
stambiojo kapitalo interesams, ne
vykusiomis aukštojo mokslo refor
momis ir mokymo kokybės užtikri
nimu, institucijų šališkumu. Turint 
omenyje tokį kontekstą, o priėjo pri
dedant politinį populizmą Lietuvos 
parlamente, posocialistinės Lietuvos 
statusas iš tiesų atitinka politinę ir 
socialinę realybę. Šia prasme Lietu
va kaip posocialistinis kraštas joks 
ne stereotipas, o jei stereotipas - tai 
neprieštaraujantis tikrovei.

Tai sustiprinama ir Lietuvos 
verslo etikos teorijoje bei Vidurio/ 
Centrinės Europos verslo etikos teo
rijoje: nuolat atkartojama mintis, jog 
verslas ir etika prasilenkia mūsų re
gione, turime daug neetiško, oportu
nistiško verslo pavyzdžių būtent to
dėl, kad sovietmečiu verslumas buvo 
nusikalstamoji veikla. Tačiau griuvus 
Sovietų Sąjungai ir draudimui vers- 
lauti, susikeitė moralinės vertybės 
- tai, kas buvo amoralu ir ideologiš
kai smerktina, staiga tapo pažangu 
ir ideologiškai vertintina. Teigiama, 
jog elgesio įpročiai įgyti sovietmečiu 
neleidžia laikytis elgesio normų šian
dieniniame versle, nėra pilietinio są
moningumo. Tam įveikti trukdo ne 
tik sovietmetis, bet ir paveldėta ka
talikiška tradicija atskyrusi pinigus ir 
etiką, dvasines vertybes nuo materi
alių. Taip verslo etikos akademinėje 
dimensijoje taip pat įgyjame posoci
alistinės Lietuvos liguistumo ir nevi- 
savertiškumo diagnozę.

Tačiau pažvelgus į Lietuvos už
sienio politiką, t.y. įjos išorę, išvysta
me ne posocialistinį pasiligojimą, o 
brandžią regioninę politiką, kuri net
gi sėkmingai konkuruoja su Senosios 
Europos didžiųjų valstybių pozicijo
mis. Vilniaus Dešimtuko (V 10) regi
oninės Vidurio/ Centrinės Europos 
pozicijos formavimas dėl Rytų Eu
ropos ir Kaukazo (remti Ukrainos ir 
Gruzijos demokratijas, bet priešintis 
Rusijos propagandai), o taip pat ko
alicijos sudarymas su Vašingtonu ir 
Londonu paremiant juos dėl invazi
jos į Iraką, perskėlė Europą į Senąją 
ir Naująją. Jei vidaus politikos pro
blemos atspindi visus posocialistinės 
šalies simptomus, kaip pilietiškumo 
stoką, institucijų neskaidrumą, tau
tinių idealų ir korupcijos samplaiką, 
tai užsienio/išorės politika pasireiš
kia kaip politiškai emancipuota ne
bijant demokratijos autoritetų. Netgi 

parodoma, jog Baltijos regionas turi 
autentišką užsienio politiką Rytų Eu
ropos atžvilgiu.

Tai byloja po-socialistinės ša
lies statuso paradoksalumą. Viena 
vertus, atitinkame visus posocia
listinės šalies bruožus, kita vertus, 
posocialistinės diagnozės netrukdo 
blaiviai ir drąsiai formuoti savojo 
regiono pozicijas ir netgi lyderiauti. 
Pastarasis Rusijos ir Gruzijos konf
liktas atskleidė, jog būtent Lietuva, 
Lenkija, Latvija ir Estija tapo ginan
čiomis Gruzijos interesus aktyviau 
ir karščiau nei likusi Europos dalis. 
Tas pat pasakytina ir apie Oranžinę 
revoliuciją Kijeve: kai senoji Europa 
tylėjo ir laukė kas bus, Naujoji Euro
pa su Adamkumi priešakyje kalbėjo* 
garsiai už Ukrainos oranžines verty
bes. Šia prasme posocialistinės šalies 
statusas - tai klaidinantis stereotipas, 
nes esame parodę, jog galime elg
tis netgi post-demokratiškai: turint 
omenyje, jog „brandžiųjų“ Senosios 
Europos demokratijų šalys dažnai 
net nesugeba suvokti mūsų geopo
litikos ir nevertina mūsų sovietinės 
patirties priežasčių ir neremia trapių 
demokratijų tuomet kai to labiausiai 
reikia, kyla klausimas ar mes nesame 
toliau pažengę nei tipinės neva bran
džiosios demokratinės valstybės?

Aktyvi Lietuvos politika - tai ne 
vien savisauga ir tai nepanašu į nevi- 
savertiškumą Europos Sąjungoje.

Antras stereotipas - homo sovie- 
ticus egzistavimas.

Homo sovieticus - tai visų pir
ma negatyvi reikšmė tam, ką turė
jo reikšti Naujas tarybinis žmogus. 
Trockio idėja, jog naujas tarybinis 
žmogus bus naujas biologinis ti
pas, evoliucijos aukščiausia pakopa, 
antžmogis. Homo sovieticus, tai neva 
žmogus, nesugebėjęs tapti antžmo
giu, dėl savo:

• Indiferencijos darbo rezulta
tams

• Indiferencijos vagiliavimui dar
bo vietoje manant, jog jei viskas ben
dra, tai viskas ir mano, viskas kolūkio.

• Izoliacijos nuo Vakarų kultūros
• Paklusnumo viskam ką vyriau

sybė primeta autoritarizmo sąlygo
mis.

Jei Lietuvoje egzistavo toks 
homo sovieticus, tuomet kyla klausi
mas kas sudarė Sąjūdį? Jei Sąjūdį su
darė intelektualai, kurie paskui save 
patraukė mases homo sovietikų, kyla 
klausimas kodėl tokia masė pakluso 
intelektualų kvietimui už nepriklau
somybę? Teisingesnis tvirtinimas 
būtų kitoks: pirmoji trispalvė buvo 
iškelta ir Kovo 11-ąją paskelbta ne
priklausomybė buvo tų žmonių, ku
rie išgyvendami sovietmetį ir kritiš

kai vertino marksizmą-leninizmą. 
Sausio 13-ąją kovoti už Laisvės ide
alą rinkosi tą idealą įsisąmoninę ir jo 
trokštantys žmonės. Homo sovieticus 
negalėjo iškelti trispalvės ir susibur
ti į Baltijos kelią, jei jis suvokiamas 
kaip politinės emancipacijos nepaži
nęs žmogus.

Akivaizdu, jog „tarybinio žmo
gaus“ bruožai ir jo moralinė politinio 
mąstymo charakteristika nesutam
pa su Sąjūdžio ir tautinio Atgimi
mo žmogaus mąstymu bei elgesiu. 
Todėl svarstytina ar tarybinis žmo- 
gus/homo sovieticus, kaip masinis 
reiškinys, Lietuvoje egzistavo. Homo 
sovieticus greičiau egzistavo atskirų 
individų asmenyse, kurie kolabora
vo su KGB arba uoliai reiškėsi kaip 
komunistų partijos nariai ne tik dėl 
karjeros, bet ir dėl įsitikinimo, jog 
komunistinė ideologija yra teisinga.

,Homo sovieticus kaip masinis 
reiškinys galėtų būti suvoktas kaip 
beveik vienodomis sovietmečio są
lygomis gyvenantys buvusios Sovie
tų Sąjungos piliečiai su ribotomis 
teisėmis ir galimybėmis. Tačiau tos 
sąlygos Baltijos šalyse nesuformavo 
sovietinių idealų, t.y. masės taip ir 
nepatikėjo jog gyvenimas vienpar
tinėje komunistų partijos sistemoje 
yra pats teisingiausias. Masės grei
čiau patikėjo, jog vargu ar ši sistema 
subyrės Iki perestroijkos tai atrodė 
kaip iliuzija.

Žmogaus egzistencija sovietme
čiu, viena vertus, buvo sistemingai 
žeminama, degradavo iki buitinio 
lygmens žeminimų eilėse, biurokra
tijos tvarkoje, kita vertus, įvairios 
disidentinės formos pasireiškusios 
per teatrą, kiną, krepšinį, krikščio
nybę, hipių madas, leido palaikyti 
žodinę nepriklausomybės idealo tra
diciją. Tai vyko tiek undergroundi- 
niu pavidalu, tiek viešais masiniais 
renginiais.

Tačiau svarbu pabrėžti ir lietu
vių verslumą sovietinėmis sąlygomis. 
Angažuotis sovietiniam partišku
mui, aktyviai dalyvauti profsąjungo
se, skelbti komunistų partijos idealus 
buvo sovietinio verslumo būdas. Pa
vadinti tai tik prisitaikėliškumu būtų 
netikslu. Juk nesakome, kad šiandie
ną tas, kuris siuntinėja savo C V įta
kingiems vadovams ir susitinka su 
jais pažaisti golfą, yra prisitaikėlis. 
Taip ir sovietmečiu partiškumas buvo 
prasisukimo forma. Tai buvo būdas 
ūkininkauti okupacijos sąlygomis.

Žinoma, pagarba atitenka tiems, 
kurie netarnavo okupantui, buvo 
tremiami už laisvą žodį, niekinami, 
tardomi KGB Liubiankoje. Juk buvo 
angažuotų komunistų, nuoširdžiai 
persekiojusių tuos, kurie rūpinosi 

Kronika, naktimis rūsiuose spausdi
no tekstą garsiai tarškančia mašinėle, 
rizikavo asmenine laisve su lyg kie
kviena raide, bet taip išsaugojo Ne
priklausomos Lietuvos atmintį. Ver
čiau čia tik norima atskirti paprastą 
prisitaikėliškumą nuo ūkininkavi
mo, verslumo ir veiklumo socializ
mo ekonomikos sąlygomis. Juk daug 
kam leninizmas-marksizmas nerū
pėjo - rūpėjo tik susikurti padoresnį 
buities gyvenimą, rasti kapitalisti
nės veiklos nišą sau, kai „plačiojoje 
tėvynėje“: „susiveikti“ ką nors, kaip 
nors ir per ką nors, kai parduotu
vėse daktariška dešra vyniojama į 
tokį popierių, kuris šiandien netinka 
tualetiniam.

Kartais teigiama, kad okupaci
jos metais reikėjo išlikti, todėl nerei
kia smerkti tų, kurie įsigijo komu
nistų partijos nario pažymėjimus. 
Šioje vietoje norisi susilaikyti nuo 
politinių vertinimų ir akcentuo
ti ekonominį aspektą: tuomet, kaip 
ir šiandieną, nebuvo mėginama tik 
išlikti. Kad išliktum, sovietmečiu, 
taip kaip ir kapitalistinėje Lietuvoje, 
nieko papildomai nereikėjo daryti. 
Tinginys egzistuoja visose sistemo
se. „Pragyventi“ buvo galima ir su 
kefyru ir batonu, kaip Suriko nuoty
kiuose - istorija, kuri moko, kad su 
kefyru ir batonu ne tik išlikti galima, 
bet galima būti linksmam ir viskuo 
patenkintam.

Homo sovieticus - tai terminas 
supaprastinantis žmogaus individu
alų gyvenimą sovietmečio sąlygo
mis. Kitas šių dienų terminas, homo 
consumens, analogiškai supaprastina 
žmogaus individualų gyvenimą ka
pitalizme. Kritikuojant vartotojišką 
šių dienų žmogų dėl jo įsisukimo į 
reklaminės propagandos ženklų sis
temą, nekritišką santykį su vartoto
jiška kultūra kartu reikia pastebėti ir 
atskirus likimus, kultūrinę įvairovę 
tarp pačių vartotojų. Antraip homo 
consumens lieka pernelyg viską su
paprastinantis terminas kaip ir homo 
sovieticus.

Jei tapatybė yra savojo Aš in
terpretacija, asmeninės biografijos 
naratyvo interpretacija ir rekons
trukcija, tuomet bet koks stereotipas 
redukuojantis tapatybę yra kvestio- 
nuotinas. Tai kvestionuotina ne tik 
atskiro asmens atveju, tai kvestio
nuotina kalbant apie visą šalies ar 
regiono tapatybę.

Vidurio/Centrinės Europos re
gionas, tarp jų ir Lietuva, neišsitenka 
į posocialistinės šalies apibūdinimą. 
Už stereotipų ir etikečių yra diskur
sas, kuris ir sukuria tuos stereotipus 
ir etiketes. Kažkam naudinga kurti 
vienakryptį diskursą mūsų regiono 
atžvilgiu. Šiuo atveju senajai Europai 
visuomet paranku turėti „nevisaver
tes“ naująsias ES nares. Tuomet per 
derybas Briuselyje galima priminti, 
jog mes esame Europoje tam, kad 
subręstume, o ne tam, kad reikštume 
savo politinę valią.
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Posovietinės Lietuvos biurokratijos 
transformacijų kontūrai
Atkelta iš 11 p.

2002 pakeitus Vyriausybės įsta
tymą buvo įvykdyta ministerijų val
dymo reforma, pagal kurią politinio 
pasitikėjimo pareigūnų skaičius buvo 
sumažintas iki 1 tokio pareigūno 1 
ministerijai. Kiti buvę politinio pasiti
kėjimo tarnautojų postai buvo paversti 
karjeros tarnautojų postais. Reali šios 
reformos pasekmė buvo ta, kad naujų 
(iš išorės atėjusių) žmonių į naujo po
būdžio, t. y, karjeros tarnautojų, pos
tus praktiškai nebuvo. Suorganizavus 
konkursus į ministerijų aukščiausiųjų 
karjeros tarnautojų postus, į jūos pate
ko tik 4 „nauji“ žmonės, iki tol užėmę 
žemesnes pareigas, tačiau ne žemesnes 
nei departamento direktorius vienoje 
ar kitoje ministerijoje. Visi kiti, tapę 
naujaisiais karjeros tarnautojais ir iš
kart užėmę aukščiausias karjeros tar
nautojų pareigybes ministerijose^ buvo 
ankstesni viceministrai (30), ministrų 
patarėjai (2) bei ministerijų sekretoriai 
ar jų pavaduotojai (15).

Beje, reikia atkreipti dėmesį, kad 
sinchroniškai buvo padaryti pakeiti
mai valstybės tarnybos įstatyme. Jie 
nubraukė (panaikino) bandomąjį lai
kotarpį, anksčiau privalomą pirmąkart 
ateinantiems į karjeros valstybės tar
nybą, o taip pat buvo atsisakyta anks
čiau privalomos darbo patirties reika
lavimo, priimant į aukštesnes karjeros 
tarnautojo pareigybes. Tai priėmimo į 
valstybės tarnybą sistemą modifikavo 
iš karjeros į vadinamąją postų. Buvo 
sudarytos sąlygos į valstybės tarnybą 
lengviau patekti jauniems žmonėms 
Bet tai - viena ir labiau formali pusė, 
kadangi už šių pakitimų slypėjo ir po
litinis interesas sudaryti sąlygas ateiti į 
aukščiausius karjeros tarnybos postus 
„konvertuotiesiems“ iš buvusių politi
nio pasitikėjimo tarnautojų (vicemi
nistrų bei pan.) ir iki tol neturėjusių 
stažo karjeros valstybės tarnyboje.

Lietuvos viešosios biurokratijos 
veiklos valdymas 2000 - 2008 m. buvo 
gana sėkmingai organizuotas santy
kinai moderniais pagrindais. Įdiegta 
strateginio valdymo, kokybės vadybos 
ir vadybos pagal rezultatus elementų. 
Tačiau ir čia galima aptikti sovietinio 
paveldo įtakų. Kaip konstatuoja Vi
talis Nakrošis, „Lietuvos asignavimų 
valdytojų informacija apie strateginių 
veiklos planų ir biudžeto programų 
vertinimo kriterijų metinių planų 
įvykdymą <...>2005 m. <...> surinkta 
iš 37 Lietuvos asignavimų valdytojų, 
parodė gerus rezultatus: šios institu
cijos savo planus įvykdė vidutiniškai 
140 proc. rezultatų lygmeniu bei 125 
proc. produktų lygmeniu. Keturiose 
Lietuvos ministerijose (Socialinės ap
saugos ir darbo, Švietimo ir mokslo, 
Sveikatos apsaugos ir Kultūros) 2006 
m. vertinimo kriterijų planas buvo vi
dutiniškai įvykdytas 132 proc. Tačiau 
šie puikūs rezultatai iš tikrųjų nėra 

realūs. Asignavimų valdytojai žaidžia 
žaidimą: metiniai planai sąmoningai 
sudaromi mažesni, kad būtų viršyti. 
Kadangi už neįgyvendintus planus 
nėra finansiškai ar kitaip baudžiama, 
tokį elgesį galima paaiškinti pokomunis
tinės kultūros bruožais. Ši praktika taip 
pat rodo, kad daugelis Lietuvos valsty
bės institucijų dirba nesiekdamos savo 
„galimybių ribos“: jų planus galima di
dinti mažiausiai trečdaliu.“ (paryškinta 
mūsų - S.P.)

Realią posovietinės biuro
kratijos prigimtį aiškinantis
XXI a. įvyko radikali (nors ir formali) 
biurokratijos depolitizacija Lietuvoje. 
Ja iš tikro nebuvo pasiekta tų tikslų, 
kuriuos numatė tarptautiniai eksper
tai. Tie tikslai buvo įvardijami kaip sta
bilumas ir profesionalumas. Bet iš tikro 
biurokratija netapo profesionali viešo
sios politikos darymo prasme. Gal
būt galime tarti, pasinaudoję Herbert 
Mintzberg terminais, kad iki galo neį
vyko perėjimas iš mašininės į profesinę 
biurokratiją? Tačiau minėti H. Mintz
berg terminai nėra visiškai adekvatūs 
apibūdinant posovietines biurokratijos 
transformacijas, nes jie neatsižvelgia 
į sovietinės sistemos prigimtį bei jos 
perdavimą/perimamumą/paveldėjimą 
posovietiniu laikotarpiu.

Įžvalgiai ir bene taikliausiai po
sovietinės biurokratijos prigimtį yra 
charakterizavęs amerikiečių tyrinėto
jas Jone L. Pearce, beje, remdamasis ir 
Lietuvoje 1994 m. darytu tyrimu, ku
rio išvados vis dar aktualios. Posovieti
nė biurokratija pagal jos realią prigimtį 
gali būti apibūdinama kaip pseudobiu- 
rokratijos („formalistinės biurokrati
jos“, kaip ją įvardino žymus besivys
tančių šalių biurokratijos tyrinėtojas 
Fred Riggs) atmaina. Kadangi centra
lizuotai planuojamoje ekonomikoje 
neįmanomas tikslus planavimas ir yra 
mažai galimybių taisykles laikyti subs
tancinėmis, o ne vien formalistinėmis, 
individai įprato pasikliauti gerais žmo
nėmis, o ne bloga organizacija. Komu
nistinė pseudobiurokratija apsirūpino 
daugeliu organizacinių priemonių, 
tačiau asmeniniai ryšiai bet kuriuo 
momentu galėjo būti naudojami kaip 
viršesnė priemonė. Pseudobiurokratija 
formaliai turi Makso Vėberio biurokra
tinės organizacijos požymius: formali 
tvarka, taisyklės, hierarchija ir griež
tas darbo pasidalijimas. Tačiau visa tai 
netarnauja viešai pripažįstamų tikslų 
neasmeniniam meritokratiniam įgy
vendinimui. Tokios taisyklės veikiau 
gali būti atidedamos ir tikriausiai yra 
atidedamas į šalį personalinio įgeidžio 
labui. Sovietų lyderis Nikita Chruščio
vas yra sakęs, kad mes esame įstatymo 
šeimininkai, o ne įstatymas mūsų, tad 
galime lengvai keisti įstatymą pagal po
reikį. Dabartiniai biurokratai Lietuvoje 
sako priešingai: „mes vadovaujamės 

tiktai įstatymais“. Tai gana dažnai vie
šajame diskurse išgirstama ir pakanka
mai tipiška frazė. Gal tai tik perdėtas ir 
atsitiktinis biurokratinis formalizmas, 
prieš kurį protestavo garsus rašytojas 
Edgar Allan Poe? Tas protestas buvo 
išreikštas jau beveik prieš du šimtme
čius, rašytojui mokantis Vest Pointo 
karo akademijoje. Akademijos kursan
tams buvo įsakyta į paradą ateiti „su 
balta prijuoste, baltomis pirštinėmis ir 
su ginklu“. Įsakymą Poe įvykdė, tačiau 
be minėtų aprangos elementų ant savo 
kūno jis daugiau nieko neturėjo...

Iš tikro panašūs lietuviško viešo
sios biurokratijos atstovų pasisakymai 
yra sisteminis požymis, taigi, pseu- 
dobiurokratijos apraiška. Sovietiniai 
lyderiai galėjo sau leisti įvardinti rea
lią! klestintį asmenybinį voliuntariz
mą sovietinėje valdymo sistemoje, o 
posovietinėje Lietuvos biurokratijoje 
dabartiniu jos evoliucijos laikotarpiu 
viešas biurokratinės laikysenos orien
tyras yra rėmimasis legalizmo retorika. 
Tačiau legalistinė retorika maskuoja 
teisinį nihilizmą. Formalios taisyklės 
(įstatymai ir pan.) vis dar neatitinka 
Makso Vėberio biurokratijos apibrėži
mo, kadangi yra formalistiškai akcen
tuojamos, o nuneigiamos substancinio 
jų funkcionalumo (bei efektyvumo) 
atžvilgiu. Konstatuojant šio reiškinio 
simptomus, reikia pasakyti, kad jo pa
plitimo mastams, vadinasi ir sovieti
nio vis dar aktualaus paveldo apimčiai 
įvertinti reikalingi detalesni empiriniai, 
pirmiausia, sociologiniai tyrimai. Nors 
pseudobiurokratinį Lietuvos posovie
tinės biurokratijos pobūdį gana įtaigiai 
ir aiškiai rodo toks rodiklis, kaip aukš
tas ir nemažėjantis politinės ir admi
nistracinės korupcijos lygis.

H. Brožaitis, aptardamas politinės 
biurokratijos kontrolės, biurokratijos 
politikos ir pan. problemas, įvardija, 
kad sovietinio režimo metais komunis
tų partijos aparatas buvo naudojamas 
kaip politinės kontrolės instrumentas. 
Bet kokia riba tarp politinio lygmens 
(komunistų partija) ir administracinio 
lygmens buvo nutrinta, nes iš biuro
kratų buvo reikalaujama ir narystės 
partijoje. Iš biurokratų tad buvo tiki
masi ne neutralumo (nešališkumo), o 
politinės ištikimybės bei angažuotu
me. Šia prasme sovietinė biurokratija 
buvo politinė biurokratija (politizuota 
biurokratija). Tačiau Vakarų demokra
tinių valstybių tradicijoje biurokratijai 
priklauso ne tik administravimo kaip 
grynai techninės veiklos, o ir valdymo 
(viešosios politikos darymo) funkcijos. 
Sovietinėje sistemoje biurokratija buvo 
apribota grynai tik technokratinio 
administravimo veikla, o viešoji poli
tika buvo išimtinai komunistų partijos 
kompetencijos sritis. Šia prasme poli
tikos atskyrimas nuo administravimo 
buvo netoli nuo idealaus. Ir taipogi 
šia prasme sovietinė biurokratija buvo 

kone tobulai depolitizuota (atribota 
nuo viešosios politikos sprendimų). 
Vėlesnė to pasekmė - labai silpni vie
šosios politikos (vyriausybinio valdy
mo) gebėjimai posovietiniu laikotar
piu. Viešosios politikos planavimo, 
mokėjimo formuluoti ir pateikti savo 
pagrįstas idėjas, adekvačiai reaguojant 
i visuomenės problemas, pasiryžimo 
prisiimti riziką ir atsakomybę gebėji
mų posovietinė biurokratija neturėjo 
visai. Ir ugdomi jie buvo ir dar tebėra 
menkai. Šia prasme yra aktualus vals
tybės tarnybos repolitizavimas, aišku 
išreiškiantis ne tiesiog mechanišką grį
žimą į status quo ante, t. y, į, sakykim, 
1999 m. padėtį. Bet, kita vertus, ne
galima sutikti su kategorišku Pasaulio 
bankui atstovaujančių analitikų tvirti
nimu, kad politizacija paprastai yra lai
koma pagrindine sėkmingos adminis
tracinės plėtros kliūtimi. Jeigu, aišku, 
politizaciją suprasime pirmiausia kaip 
funkcinę vyresniųjų pareigūnų kor
puso politizaciją. Pavyzdžiui, Kanados 
viešojo administravimo specialistai 
politizaciją laiko viena iš svarbių vals
tybės tarnybos reformos paradigmų. 
(Peter Aucoin ir kt.)

Vyresniųjų pareigūnų funkcinės 
repolitizacijos planai išryškėjo po 2008 
m. rinkimų. Kaip įvardijo žurnalis
tai, komentuodami 2008 m. rinkimų 
laimėjusios Tėvynės Sąjungos lyderio 
Andriaus Kubiliaus pasisakymus (ku
riuose buvo nurodomas Astrid Lind
gren knygos „Mažylis ir Karlsonas, 
kuris gyvena ant stogo“ epizodas, kai 
Mažylis klausia, ar mirus broliui, jis 
turės paveldėti ir jo žmoną, nes pavel
di brolio žaislus, išaugtus drabužius ir 
pan.), ministerijų laukia reforma pagal 
Karlsono ir Mažylio scenarijų.

Reziumuojant, galima daryti iš
vadas, pirma, Lietuvos viešojoje biu
rokratijoje tebėra gajos sovietmečio 
paveldėtos biurokratijos charakteris
tikos ir požymiai. Vienas iš jų - itin 
griežtas (socialdemokratų valdymo 
2002 - 2008 metais itin išryškėjęs, arba 
„sugrįžęs“) biurokratijos atribojimas 
nuo viešosios politikos darymo bei 
viešosios politikos iniciatyvų, jos užda
rymas grynai techniškai suprantamoje 
administravimo ir paslaugų teikimo 
veikloje (Biurokratas kaip „Paragrap- 
henautomat“). Toks uždarymas bet
gi netrukdo klestėti biurokratiniam 
voliuntarizmui, kurį pirmiausia rodo 
nemažėjantis korupcijos lygis Lietu
voje. Vadinasi, posovietinė biurokra
tija Lietuvoje nemaža dalimi tebėra 
pseudobiurokratija.

Antra, politinė biurokratijos kon
trolė 2002 - 2008 m. pastebimai susil
pnėjo, kas pirmiausia yra susiję su 2002 
m. padarytomis valstybės tarnybos ir 
kitų įstatymų pataisomis. Po 2008 m. 
rinkimų atgaivinti planai didinti po
litinio pasitikėjimo tarnautojų skaičių 
ministerijose yra adekvatus reagavi
mas į situaciją, o ne vien tik politinis 
įgeidis. Tačiau realizuojant tokio pobū
džio planus būtų racionalu tikslinti po
litinio pasitikėjimo tarnautojo statuso 
apibrėžimą. ak

ira
čia

i

2008 m. gruodžio mėn. / nr. 11 -12 (407) 15

15



PASKUTDNIS PUSLAPIS

Apie žodžio laisvę Krizė ir Kalėdos
ir pavojų demokratijai NUO NEPRASTOS KONTROLIUOJAMOS SITUACIJOS 

IKI GRIEŽTO TAUPYMO

Atkelta iš 10 p.
tarpu dabartinėje valdančiojoje ko
alicijoje matome du politinės galios 
centrus: vieną susitelkusį apie kon
servatorių premjerą Andrių Kubi
lių, kitą - apie Seimo pirmininką 
Arūną Valinską. Ir taip savęs šie du 
centrai dažnai bendrauja ne bendrų 
pažiūrų, o ultimatumų kalba. Todėl 
naujos valdžios darbas, ypač pasaulį 
apėmusios ekonominės krizės sąly
gomis, nebus lengvas ir, ko gero ne 
visada sėkmingas.

Nenustebčiau, jei ateityje kons
piracijų teorijų mėgėjai sugebėtų 
sukurti ir naujų pavojaus Lietuvos 
demokratijai teorijų. Vienos to
kios teorijos užuomazga nesunkiai 
įžvelgiama jau ir dabar. Tai teorija, 
kad pati Piliečių santalka gali virsti 
junginiu, turinčiu visas neigiamas, 
tariamam valstybininkų klanui

Pica, Simpsonai ir lietuviškumas, arba 
koks jaunimo požiūris į tautos tradicijas?
Atkelta iš 13 p.
ką jau kalbėti apie kolektyvo draugus, 
kurie dar labiau pakelia nuotaiką.

-Ar klysčiau sakydama, kad tau
tiniai šokiai skatina jaunimą prisi
minti savo tradicijas?

- Manau, Jūs teisi, nes šokiai 
mums primena tradicijas, kurią lai
kėsi mūsą senieji lietuviai.

-Kaip manai, kokiais būdais dar 
būtą galima skatinti jaunus žmones 
nepamiršti savo šakną?

- Galbūt reiktą kviesti jaunimą 
dažniau lankytis renginiuose, kuriuo
se yra dainuojamos lietuvią liaudies 
dainos, šokami nacionaliniai šokiai 
ir šitaip sudominti juos mūsą tautos 
tradicijomis.

Jei jau dabar žiopčiojame pa
klausti apie Lietuvos istoriją, kaip 
galime kurti jos ateitį? Lyg kokie svie
diniai nežinome, iš kokios orbitos 
iškritome ir nežinome, kur skriesime 
toliau. Jaunimas privalo susipažinti 
su tuo, kas jie yra, kad galėtų bendra
darbiauti su kitomis kultūromis. Juk 
negalime būti vien sumišų euopietiš- 
kų bruožų atspindys, neturintis jokio 
etninio savitumo. Kaip reprezentuo
sime Lietuvą? Žymus Holivudo akto
rius ir režisierius M.Gibsonas viena
me interviu lietuvius pavadino „aš- 

priskiriamas savybes. Pagrindinis 
priekaištas valstybininkų klanui 
buvo tai, kad ji sudaro gabių ir įta
kingų biurokratų grupė, savo įtaka 
užgožianti tautos rinktų Seimo na
rių balsą. Tokiu būdu niekieno ne
rinkta grupė praktiškai valdo kraš
tą. O ką jau dabar matome Piliečių 
santalkos vadovybėje? Buvusį ka
riuomenės vadą, buvusį Prezidento 
patarėją, dabartinę Lietuvos amba
sadorę Kanadoje ir tvirtą organiza
cinę struktūrą (ko galėtų tik pavy
dėti valstybininkų vadu apšauktas 
ir jau beveik dvejus metus spaudoje 
nepaliaujamai demonizuojamas Al
binas Januška). Norėdama išvengti 
valstybininkų klanui skirtų prie
kaištų Piliečių santalka turėtų liktit 
grynai visuomenine organizacija, 
t.y., jos veikloje neturėtų dalyvauti 
valstybės pareigūnai.

triadančiais“. Ar leisime šmeižti savo 
tautą? Ar mums jau viskas vis vien? 
Mums sukyla pasipiktiminas, kad 
esame šmeižiami, nes vis dėlto turime 
kažkur giliai savyje užgniaužtą tauti
nę savigarbą, ir privalome išreikšti ją, 
pasipriešinti šmeižtui. PASKATA, štai 
ko labiausiai reikia šiuolaikinei jauni
mo visuomenei. Lietuvos Respubli
kos Seimo iniciatyva pradėtos rengti 
valstybinės Etninės kultūros plėtros 
bei Etnografinių kaimų išlikimo pro
gramos. Jos turėtų populiarinti mūsų 
senolių kultūrinį palikimą, taip pat 
įtraukiant ir jaunimo organizacijas.

Nesakau, kad dabar, puolę bran
ginti savo šalies kultūrą, privalome 
ištrinti visas Tokio Hotel dainas iš 
savo ausinuko ar švystelėti pro langą 
D.Browno „Da Vinčio kodą“, tai būtų 
kvaila ir tikrai nepadėtų lietuviškumo 
puoselėjimui. Dionizas Poška sakė: „ 
Didelė garbė svetimą kalbą mokėti, 
didelė gėda savosios gerai nemokėti“, 
todėl turime išmokti savo kasdieny
bėje sutalpinti šalies tradicijas, tačiau 
nevengti tarptautinių naujovių bei 
kultūrų. Dalia gali įrodyti, kas para
šyta jos pase. Tiesiog reikia noro ir 
iniciatyvių projektų, padedančių su
vokti savo identitetą.

Atkelta iš 2 p.
Ir A. Valinsko, matyt, ilgai bran

dinta rinkiminė frazė „Lietuva šian
dien atsikėlė jau kitokia“ įgavo visai 
kitokį prieskonį nei, kad buvo sumin- 
tijęs busimasis vienas iš trijų valstybės 
pareigūnų. Kitą kartą net ir nelabai 
norisi paimti laikraštį į rankas, nes 
pirmuose puslapiuose be „krizės“, 
„diržų veržimosi“, „atleidimo ir dar
bo“ ir t.t. daugiau nieko nėra. Darosi 
liūdnoka, nes dažnas straipsnis liu
dija, kad tai dar tik pradžia. Tuomet 
bet kokia žinia, susijusi su šventėmis, 
renginiais ir įvairiais projektais ima 
erzinti. Naujų metų sutikimo ir Vil
niaus kaip Europos kultūros sostinės 
metų atidarymo fejerverkas - planuo
tas ir reikalingas renginys ar elemen
tarus pinigų švaistymas. Argumentai 
čia gali būti įvairūs, nesinorėtų čia tik 
vieno, kad garbingą misiją ir titulą ga
vusi sostinė per šiuos projektus ir atei
nančius - Europos kultūros sostinės - 
metus Lietuvai netaptų dar tolimesnė, 
tviskanti prabanga ir reikšmingumu 
tik sau. Nejau viskas taip blogai? Ir 
čia eilinį kartą tenka pasigesti norma
laus mūsų žiniasklaidos funkcionavi
mo - juk kur kas dažniau gali išgirsti 
žinių, kad Vilniaus Europos kultūros 
sostinės projekte yra švaistomos lė
šos, prastai tvarkomi dokumentai ir 
t.t. Bet beveik visai nepristatinėjama 
programa, jos dalyviai, galų gale net 

Ar reikia rinkimų į Seimą reformos? 
Atkelta iš 3 p.
kia kraštuose, kuriuose egzistuoja 
konsensusas esminiais socialinės 
ir ekonominės politikos tikslais ir 
nusistatymas problemas spręsti pra
gmatiškai, o ne ideologiškai.

Dabartinės Lietuvos konstitu
cijos kūrėjai įteisino mišrią sistemą, 
nes norėjo rinkėjams suteikti galimy
bę balsuoti už partinius sąrašus bei 
individualius kandidatus ir išvengti 
rinkiminių metodų kraštutinumo. 
Man atrodo, kad šis kompromisas 
yra tinkamiausias besikuriančiai de
mokratinei santvarkai ir besivystan
čiai politinei kultūrai.

Mielieji „Akiračių" skaitytojai, rėmėjai ir bičiuliai, 
nuoširdžiai dėkojame, kad esate su mumis. Tebūnie šv. Kalėdos 
Jums ramios, o naujieji 2009-ieji kūrybingi ir teikiantys vilčių!

Red.

ir renginių organizatorių mažai kas 
klausinėja apie jų veiklą, planus ir t.t. 
Dabar žinai tik tiek, kad jie kažką vei
kia ir veikia blogai, bet ar iš tiesų yra 
taip? Ar bent kiek plačiau pristatytas 
ir išpopuliarintas visuomenėje buvo, 
kad ir to paties Vilriiaus Europos kul
tūros sostinės komiteto naujas ir kas
metiniu norimas padaryti Lietuvos 
kultūros sostinės projektas, kurio pir
mąja sostine taps Zarasai? Galbūt kri
zė suvaržys jau geru įpročiu tapusias 
keliones į užsienį ir kitų šalių pažino
jimą, bet gal vėl padės atrasti Lietuvą? 
Su jos unikalumu, regioniniu skirtin
gumu, tradicijomis, maistu ir pan.

Dažnas gal negaus kalėdinės pre
mijos, ar gaus ją mažesnę, todėl gal 
dar nuo rudens brandintos mintys ir 
Kalėdų Seniui išsiųstas laiškas su pa
geidaujamomis dovanomis turės būti 
paskubomis perrašytas. Deja, taip jau 
sutapo, kad sunkmetis atėjo kartu sus 
didžiosiomis metų šventėmis, kita 
vertus, gal tai bus proga prisiminti se
nesnes šventimo tradicijas, burtis šei
mose ir pas bičiulius ir tiesiog kalbėtis 
ir jei tik pavyktų apie gerus ir smagius 
dalykus, nes gal to plika akimi ir nesi
mato, bet daug kas pasaulyje priklauso 
nuo mūsų pačių požiūrio, įsitikinimo 
ir bendruomeniškumo. O prisimin
dami Mažojo Princo išmintį ir ją kiek 
perfrazuodami, galime tvirtai sakyti: 
krizė praeis, ji visada praeina.

Lietuvos partijose yra daug proble
mų, įskaitant ekstremalų antiideologiš- 
kumą, nuolatinius narių perbėgimus iš 
vienos partijos į kitą, “charizmatinių” 
lyderių įkurtas asmenines politines or
ganizacijas ir t.t. Bet kaip paskutinieji 
Seimo rinkimai parodė, dauguma bal
suotojų pasisakė už klasikines, turinčias 
šiokias tokias ideologijas, partijas, o ne 
populistines, sukurtas vieno asmens šlo
vinimui. Reikia tikėtis, jog šis procesas 
tęsis ir eventualiai Lietuvos politika pri
artės prie anglosaksiškos politinės kul
tūros lygio ir tada bus galima racionaliai 
svarstyti įvairias šio fakto pasekmes, 
įskaitant rinkimų į Seimą reformą.
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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 „Swedbank“, banko kodas 73000. Būtina nurodyti tikslų 
gavėjo adresą ir pavardę.
„Akiračių“ administracijos atstovas JAV- Vytautas Ger
manas, 6118 Ivanhoe Avenue, Lisle, Il 60532. Užsienio pre
numeratoriai gali su juo susisiekti visais prenumeratos ir čekių 
siuntimo klausimais.
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