
Tūkstantmečio keliais
ir klystkeliais
■ Prie „Akiračių“ apskritojo stalo diskusija apie Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį 
išsirutoliojo neatsitiktinai, nors šia tema kontraversiškų svarstymų netrūksta. Artėjant 
šios datos paminėjimo iškilmėms visuomenėje tvyro labai daug nuomonių - ar reikia 
mums pompastiškų renginių, ar Šv.Brunono nužudymo faktas išties sietinas su valstybės 
įprasminimu, o gal labiau su evangelizacijos pradžia etc. Pokalbiui prie apskritojo stalo 
pakvietėme istorikus prof. Zigmantą Kiaupą ir prof. Egidijų Aleksandravičių, Kaupo 
arkivyskupą metropolitą Sigitą Tamkevičių ir filosofą prof. Gintautą Mažeikį.

Red.: Vienas pirmųjų apie galimą šios 
datos paminėjimą yra prabilęs Zigman
tas Kiaupa? Koks šio sumanymo vaiz
dinys ir kokia misija atrodė Atgimimo 
metais, kai ta idėja dingtelėjo, ir kaip 
ją vėliau išgirdo ir suprato kiti? Ar šios 
datos paminėjimas netapo pernelyg „su
valstybintas“?

Zigmantas Kiaupa: Sakyčiau, jog tai 
buvo labiau kolektyvinė idėja, iškelta at
kuriamajame Lietuvos istorikų draugijos

lyvavome, tikėjomės, kad Lietuvos tūks
tantmečio idėja gali būti viena iš tų, ga
linčių prisidėti prie tautos vienijimosi. 
Tuo metu atrodė, kad tai labai svarbu. 
Kita vertus, man kaip istorikui tie 1009 
metai atrodo pakankamai svarbūs ir net 
nebūtinai todėl, kad pirmą kartą buvo 
užrašytas Lietuvos vardas. Lietuva eg
zistavo ir anksčiau. Kaip žinome, lietu
vių kalba apie VII a. atsiskiria nuo bal
tų kalbų masyvo. Ir jau tikriausiai tada

suvažiavime 1988 metų rudenį. Tada iš 
tikrųjų to suvažiavimo darbo metu buvo 
ši mintis išsakyta. Viena iš priežasčių 
buvo, man regis, kad visi, kurie ten da-

lietuviai ir Lietuva kažką tai reiškė, bet 
man pasirodė du dalykai svarbūs: visų 
pirma, kad Lietuva pirmą kartą pasirodė 
tarptautinėje arenoje, tegul ir su minuso
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„Draugas" išeivijos 
spaudos baruose
Mykolas Drunga

U Kurį laiką, devintąjį dešimtmetį, kai jau nustojo eiti Čika
goje leistos „Naujienos“, o Lietuva Kovos 11-osios aktu dar 
nebuvo atkūrusi nepriklausomybės, „Draugas“ išvis buvo 
vienintelis pasaulyje laisvas lietuviškas dienraštis - laisvas 
ta prasme, kad jokios valstybės vyriausybė jo redaktoriams ir 
bendradarbiams neliepė nei ką spausdinti, nei ko nespausdin
ti. Toks „Draugas“ buvo ir per visą savo egzistavimo šimtme
tį - ir kai trumpai pačioje pradžioje dar nebuvo dienraštis ir 
kai ištisus dešimtmečius vėliau nebuvo vienintelis dienraštis. 
Visą laiką jis buvo ir tebėra laisvas.

Tai nėra koks nors ypatingas jo nuopelnas - Amerikoje kitaip 
ir būti negalėjo. Visi laikraščiai ten laisvi nuo valdžios diri
gavimo. Iš dalies dėl to toks didelis ir lengvai pastebimas jų 
kontrastas su, pvz., tarybinės okupacijos dešimtmečiais ėju
siais legaliaisiais Lietuvos laikraščiais. Nors toks tyrimas, kiek 
žinau, dar neatliktas ir jį būtų sunku prasmingai sukonstruo
ti, tačiau jeigu palygintume bet kokius vienos savaitės, vieno 
mėnesio ar net vienos dienos „Draugo“ ir „Tiesos“ numerius 
ir paklaustume, kuriame laikraštyje toje aplinkoje gyvenantis 
eilinis žmogus būtų galėjęs rasti daugiau sau naudingos, pa
geidaujamos informacijos, tai intuicija kužda, jog pagal dau
gumą kriterijų pirmenybė atitektų „Draugui“ vien dėl to, kad 
jo nevaržė ir neribojo jokia išorinė politinė cenzūra. Kaip tik 
dėl tokios cenzūros buvimo Lietuvoje įvairiais laikais ir ras
davosi pogrindžio spaudos arba, švelnesnės cenzūros atveju, 
konfiskuotos spaudos. (Amerikoje pogrindžio spaudos, aps
kritai imant, niekada nebuvo, nes jos Konstitucija garantuo
ja ir teisėsaugos bei teismų sistemos realiai laiduoja beveik 
visiškai absoliučią spaudos laisvę. Septintąjį ano šimtmečio 
dešimtmetį Jungtinėse Valstijose atsirado tik vadinamosios 
kontrakultūros spaudos.)

Totalitarinėse sistemose šalia išorinės cenzūros yra ir vidi
nė. Lietuvoje ji gerai pažįstama iš sovietinių laikų. O nesant 
išorinei politinės valdžios cenzūrai, žurnalistas gali patirti iš
orinį visuomenės ar tam tikros įtakingos jos dalies spaudimą, 
kuris gali būti internalizuojamas, tapti vidine cenzūra. Tai bū
dinga šiandieninei Lietuvai, tam ir išeivijoje yra analogų. Kal
bėsiu tik apie ne taip jau seną praeitį. Pvz., sunku įsivaizduoti, 
kad ne tik „Drauge“, o bet kur, net ir „Akiračiuose“, septin
tą - aštuntą dešimtmetį būtų buvęs parašytas ir išspausdintas 
net ir ne straipsnis, o tik laiškas redakcijai, vienaip ar kitaip 
užstojantis homoseksualus, tuo labiau reikalaujantis jiems ly
gių teisių su heteroseksualais. Buvo tarp žurnalistų homosek
sualių žmonių, tačiau viešai spaudoje ši tema buvo tabu.

O imant ne tokius kraštutinius atvejus, tai būtent opūs klau
simai dažnai ir vesdavo prie naujų laikraščių atsiradimo. „Aki
račiai“ nebūtų gimę, jeigu septintojo dešimtmečio vidury ir 
pabaigoje tam tikrais klausimais būtų buvę lengva pasisakyti 
arba pagrindiniame dienraštyje „Draugas“, arba dukart per sa
vaitę išeinančioje „Dirvoje“, arba savaitraštyje „Darbininkas“.
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Egidijus Aleksandravičius

Istorijos laikrodžiui mušant simbo
lines valandas, gundančias palygin
ti Pirmosios ir Antrosios Respubli
kos - Vasario 16-sios ir Kovoll-sios 
Lietuvos - laisvės dvidešimtmečius, 
galvon lenda klausimas apie tai, koks 
buvo sunkiausiai įveikiamas Rusi
jos viešpatystės Lietuvoje paveldas 
anuomet ir dabar. Tyrinėtojai ir pas
tabūs komentatoriai ilgainiui išryški
no daugelį bruožų, šiandien įsirašan
čių į populiarėjantį pokolonializmo 
diskursą. Čia stabtelčiau ties vienu iš 
jų - teisinės sąmonės ir teisės kultū
ros bruožu.

Jau nesyk man pačiam teko prisi
liesti prie šios temos, viliantis įžiebti 
rimtesnes intelektualines diskusijas, 
kuriose savo kritinę mintį atskleistų 
kas nors iš teisininkų, kurių kasmet 
padaugėja kone dviem tūkstančiais. 
Tačiau nesėkmingai. Viena vertus, 
kai kuriems rimtiems socialiniams 
teoretikams Lietuvos teisės kultūros 
ir politinės santvarkos problemos 
neatrodė vertos gilesnio dėmesio. Tai 
tiesiog normatyvinis procesas ir tiek. 
Jis nevertas akademinio vargo.

Kita vertus, per keletą pastarųjų 
metų kone kasdien it ylos iš maišo 
lindo akiratin su teismais, su teisė
jais, administracinėmis bausmėmis 
ir pilietiniu bejėgiškumu ar betei-

Julius Šmulkštys

Paskutiniu metu Prezidento Valdo 
Adamkaus puolimas pasiekė neįtikė
tinas proporcijas: jį puola ne tik pro
fesionalūs prezidento kritikai, bet ir 
tie, kurie anksčiau tuo neužsiminėjo. 
Ir kas svarbiausia, ši kritikos lavina 
prasidėjo valstybės vadovo kadenci
jai baigiantis, kai buvo žinoma, jog jis 
daugiau nekandidatuos. Kitaip tariant, 
atrodytų, kad niekam, juo labiau po-
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Sovietinio kolonializmo paveldas
siškumu susiję bėdos. Konstitucinis 
mūsų Respublikos statinys traškė
jo braškėjo, o refleksija pasiekė tik 
patį - vaizdžiai įskandalijamą - to 
proceso paviršių. Taip stiprėjo įspū
dis, jog būtent teisinė sąmonė ir tei
sinė kultūra yra ta sritis, kurią galima 
pavadinti sovietinio kolonializmo 
paveldo svarbiausia dalimi. Šio reiš
kinio simboliu galima laikyti Admi
nistracinių teisės pažeidimų kodek
są, kuris datuojamas 1984 metais ir 
išreiškia visą sovietinio administra
cinio elgesio dvasią.

Galima sakyti, kad šis sovietinės 
viešosios teisės kūrinys nulemia lais
vos Lietuvos, Europos sąjungos narės, 
esmę: valstybės ir piliečio santykiai 
toliau primena dvarponio iš centri
nio dvaro elgesį su sa^o činšininkais - 
mokesčių mokėtojais (nesakau - 
baudžiauninkais). Administracinis * 
teisingumas sovietiniame klimate vi
sad buvo atskirtas nuo bendros teisi
nės valdžios sistemos. Nenoras leisti 
skųsti Aukščiausiam Teismui admi
nistracinių teismų sprendimus yra 
akivaizdus to įrodymas. Aukščiausio 
administracinio teismo sprendimų 
ir proceso moksliniai tyrimai įrodo 
tik žaidimo į vienus vardus bruožus. 
Valdžia visada teisi. Net jei kai kurio
se Vakarų šalyse (ypač kontinentinės 
teisės tradicijos) administraciniai 
teismai yra atskirti nuo bendrųjų, 
tai nėra jokia paguoda posovietinei 
šaliai. Stiprios pilietinės visuomenės 
ir gilaus demokratizmo šalyse tokia 
atskirtis veikia vienaip, o nuo įstaty
mų diktatūros iki teisės viešpatystės 
dar nenuėjusioms šalims- tai tiesiog 
posovietinio paveldo ilgalaikio kon
servavimo garantas. Pridurkim, kaip 
ir nenoras atverti diskusijos dėl pri
siekusiųjų teismo įvedimo.

Kova dėl Aukščiausio Teismo 
pirmininko pozicijos tik paryškina 

Prezidentas, kritika ir Kremlius
litikams, neturėtų būti didelio intere
so Valdą Adamkų pulti jam nueinant 
nuo politinės arenos.

Taigi kyla klausimas, kas kritikus 
motyvuoja šiuo metu prezidentą kone
veikti, šį terminą vartoju, nes kai kurie 
jų yra peržengę elementaraus padoru
mo ribas. Prieš bandydamas į klausi
mą atsakyti noriu iš anksto pabrėžti, 
jog iš principo nesu prieš aukštų pa
reigūnų, įskaitant prezidentą, kritiką. 
Demokratinėje santvarkoje kritika 
yra ne tik reikalinga, bet ir neišvengia
ma. Šiuo atveju mane tiktai stebina ją 
praktikuojančių skaičius ir laiko pasi
rinkimas.

Taigi kam gali būti naudinga dis
kredituoti iš prezidento posto išei
nantį Valdą Adamkų? Čia reikia pra
dėti nuo platesnio konteksto. Nėra 
paslaptis, kad Kremlius siekia išplėsti 
arba išlaikyti įtaką vadinamajame ar

susiklosčiusius santykius ir iš sovie
tų paveldėtą nuostatą, kad įstatymas 
yra tik valdžios įrankis pavaldiniams 
valdyti ir drausminti. Kadangi šioje 
srityje galioja šventa rusiško anekdo
to taisyklė (....Kodėl milicininko vai
kas nenori mokytis? Jis taip pat nori 
būti milicininku....'), galima suprasti 
motyvus tų, kurie visiškai ignoravo 
(dargi pasielgė priešingai) Europos 
Sąjungos Universitetų asociacijos 
ekspertų, prieš penketą metų verti
nusių Lietuvos teisės mokyklas, re
komendacijas. Tvariausia sovietinio 
paveldo dalis, įkalinusi pokolonijinę 
sąmonę, turi turėti ir savo edukacinį 
servisą. Teisininkų rengime tiesiog 
negali būti kitaip nei prie sovietų 
buvo. Jei vakariečiai bandė įrodyti 
kitaip - tai jie nieko neišmanė ir ne
išmano.

Santykis su teise visad buvo svar
bus tautinės tapatybės bruožas. Se
nasis lietuvis - Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės pilietis - dar prieš 
rusų invaziją gebėjo nuolat pabrėžti, 
kuo mūsų šalis skiriasi nuo Masko- 
vijos. Lietuvoje valdovas nėra despo
tas, nes jis kaip pilietis laikosi teisės 
nuostatų. Į XIX amžiaus antirusiškus 
sukilimus einantys patriotai kartais 
sakydavo: tas ne lietuvis, kuris ne
myli laisvės (tautos ir piliečio laisvės) 
ir negerbia Lietuvos Statuto... Tada 
tauta dar buvo suprantama kaip po
litinės civilizacijos kūrinys, bet ne 
vien kaip filologijos produktas. Va
sario 16-osios išvakarėse ši lietuvio 
sąmoningumo savybė dar nebuvo 
visai mirusi, o profesoriaus Mykolo 
Riomerio - Vytauto Didžiojo uni
versiteto rektoriaus - Konstitucinės 
teisės paskaitos įtvirtino šią dvasią 
Pirmosios Lietuvos Respublikos in
teligentų sąmonėje. Galima sakyti, 
kad anuomet imperinės Rusijos tei
sinės kultūros paveldas nebuvo toks 

timajame užsienyje; tai yra, buvusiose 
Sovietų Sąjungos respublikose. Viena 
iš kliūčių Maskvos planų įgyvendini
me buvo Valdas Adamkus. Jo bekom- 
promisinė provakarietška politika ir 
pastangos suartinti tokias valstybes 
kaip Ukraina, Gruzija, Moldova, idant 
efektyviau atsispyrus Rusijos spau
dimui ir lengviau patekus į Europos 
Sąjungą bei NATO, Kremliui tikrai 
negalėjo patikti. Išėjęs iš Lietuvos gel
tonųjų rūmų valstybės vadovas paliks 
įtakingas asmuo, ypač tarptautiniuose 
santykiuose. Jo pažintys ir kontaktai 
su Vakarų ir Rytų Europos lyderiais 
sudarys galimybes paveikti politinius 
procesus senajame kontinente. Kitaip 
tariant, Valdas Adamkus buvo rakštis 
Maskvos planuose prezidentaudamas 
ir toks gali likti nebūdamas valdžioje.

Prezidentas nėra populiarus tarp 
tų, kurie siekia „išbalansuotos“ Rytų- 
Vakarų politikos. 

klampinantis, koks vėliau pasidarys 
sovietų palikimas.

Sovietai pasinaudojo blogiau
siomis rusiško despotizmo teisės 
priemonėmis. Milijonų žmonių, 
mirštančių Gulage ar apiplėštuo
se Ukrainos kaimuose, akivaizdoje 
buvo cituojami konstitucijos žodžiai 
apie žmonių teises, lygybę ir kitokius 
dalykus. Sovietų konstitucija kaip 
teisinės literatūros kūrinys buvo vi
sai kvalifikuotai surašyta (įskaitant 
ir viską aukštyn kojom apverčiantį 6 
straipsnį, įtvirtinusį komunistų par
tijos diktatūrą), tačiau ji simbolizavo 
paralelinę tikrovę, konstitucinę fikci
ją arba, kaip dabar jaunesnis žmogus 
sakytų, teisinę virtualybę, neturinčią 
nieko bendro su realybe. Regis, kad 
šiandien lietuviai taip pat dar nėra 
reflektavę mūsų nūdienos: teisė jau 
nebėra lietuvių tapatybės dalimi; tei
sė ir Lietuvos Konstitucija su visomis 
paveldėtomis normomis apie piliečio 
teises, privačią nuosavybę, nemoka
mą gydymą ir nemokamą mokslą, 
Universitetų autonomiją, savivaldą, 
etc. po senovei atrodo it paralelinė 
tikrovė, virtualybė, fikcija. Gal dėl to 
masinėje sąmonėje nesijaučia kokio 
nors specialaus susirūpinimo dėl tos 
virtualybės likimo. Gal dėl to Lietu
vos Seimas vos kelias valandas už
truko priimdamas Europos Sąjungos 
konstitucinę sutartį. Juk nėra svarbu 
tai, kas su pragmatiška tikrove neturi 
nieko bendro.

Moralės, teisingumo ir teisės sky
rybos buvo be gailesčio įvykdytos so
vietų, o laisvos Lietuvos politinė iš
mintis ir energija buvo per menkos, 
kad per du dešimtmečius atstatytu
me, ką užkariautojai mumyse suardė 
per šimtmetį ir daugiau. Kita vertus, 
dar niekas mums neatėmė laisvės 
apie tai mąstyti. Tai gal ir tikrovė dar 
visiškai neprarado savo ateities?

Kai kurie Seimo nariai, aukšto ran
go pareigūnai ir kandidatai į prezi
dentus yra įsitikinę, jog Lietuva savų 
interesų nenaudai yra per daug suartė
jus! su Vakarais ir dėl to yra dažnai jų 
ignoruojama. Iš kitos pusės, toks suar
tėjimas verčia Kremlių mūsų atžvilgiu 
imtis priešiškų priemonių. Išvada - 
savo interesų labui turėtume bent šiek 
tiek, o gal ir daugiau, atitolti nuo Vaka
rų, ypač Jungtinių Amerikos valstijų, 
ir suartėti su Rusija. Jos rėmėjai teigia, 
jog naujoji politika turėtų mažai atgar
sio Europos Sąjungos ir NATO ben
drijose, tačiau Maskva suteiktų eko
nominių nuolaidų, arba bent nesiimtų 
dažnai praktikuojamo šantažo.

Kremlius aišku taip pat yra už ba
lansavimą. Ar Maskvos ir mūsiškių 
balansuotojų panašios pozicijos atsi
rado norint palengvinti pirmajai savo
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Linas Venclauskas

Europos Parlamentas balandį priėmė 
nutarimą dėl Stalinizmo aukų atmin
ties įprasminimo. Ir tai, mano galva, 
nemažas visos Europos laimėjimas. 
Nors ir simboliškai, bet nutrinama dar 
viena riba tarp Rytų ir Vakarų, ten kur 
prieš daugiau nei pusamžį dunktelė- 
jo geležinė uždanga, kurios traiškantį 
svorį labiausiai pajuto Vidurio ir Rytų 
Europos gyventojai. Jiems mažiausiai 
ir reikia aiškinti, kas buvo bolševizmas 
ir komunizmas, kokius nusikalstamus 
pėdsakus ir gilias psichologines bei 
socialines traumas paliko šiame Euro
pos regione. Kitur Europoje kairuoliš
kos idėjos atrodo gana patraukliai, net 
ir sąvoka „komunizmas“ Italijos, ar 
Prancūzijos kairiesiems neatrodo labai 
baugi. Ne paslaptis, kad Europos Par
lamente diskusijos dėl Antrojo pasau
lio karo padarinių truko gana ilgai, dėl 
to priimtą dokumentą ir galima laikyti 
tam tikru kompromisiniu laimėjimu. 
Rytų europiečiai gerai supranta, kad 
stalinizmas yra sudėtinė žiaurios ir 
represyvios sovietinės okupacijos da
lis, kad persekiojimas ir nusikaltimai 
buvo vykdomi ir po Stalino mirties. 
Vakarų kairiesiems toks tęstinumas 
gali pasirodyti abejotinas, Stalino lai
kotarpį smerkti galima ir reikia, bet po 
jo vykę procesai Sovietų Sąjungoje ir 
jos satelituose gal nebuvo tokie blogi 
ir reikalaujantys pasmerkimo. Dar te
begyvuojant Sovietų imperijai Stalino 
kultas buvo pačių partijos narių sukri-
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tikslus pasiekti, aš nežinau. Tačiau šiuo 
atveju užsienio politikos tikslų sutapi
mas kelia daugelį klausimų. Čia vėl 
reikia pabrėžti, kad dauguma mūsų 
balansuotojų naują užsienio politiką 
siūlo norėdami padėti Lietuvai. Bet 
tarp jų yra ir tokių, kurie Kremliaus 
įtakos išplėtime Lietuvoje nemato nie
ko blogo.

Yra dar vienas faktorius, kurio ne
galima nepaminėti. Tai prezidento ar
timajame užsienyje institucija. Nuo 
Sovietų Sąjungos subyrėjimo Maskvos 
užmačiom sėkmingiausiai pasiprieši
no tos buvusios Sovietų Sąjungos res
publikos, kurios turi stipraus preziden
to institucijas. Kremliui yra lengviau 
manipuliuoti susiskaldžiusį parlamen
tą negu plačias galias turintį valstybės 
vadovą. Taigi atrodo, jog panaikinus 
prezidento instituciją Lietuvoje būtų 
išvengta kito Adamkaus ir lengviau 
įtaką plėsti per prorusiškas partijas.

Sansas Lietuvai prabilti garsiau
EUROPOS PARLAMENTAS PRITARĖ STALINIZMO AUKŲ ĮPRASMINIMUI

tikuotas ir bent iš dalies pasmerktas, 
tad šis laikotarpis atrodo mažiausiai 
diskutuotinas net ir pačioje Rusijoje, 
kita vertus, Stalino išpopuliarėjimo 
ženklų dabartinėje Rusijoje vis dau
gėja. O Europos Parlamento priimti 
sprendimai ima kontrastuoti su Rusi
joje įsivyraujančiomis tendencijomis, 
kas, be abejo, gali padidinti trintį tarp 
Rusijos ir Europos Sąjungos valstybių.

Bendrai vertinant, pirmas žingsnis 
padarytas ir Europa paraginta ben
drai ir vieningai įvertinti tegul pra
džiai bent stalinizmo nusikaltimus, 
tuo, žinoma, procesas neturėtų baig
tis, o totalitarinės sovietinės sistemos 
pobūdis turi būti parodytas per visą 
jos gyvavimo laikotarpį. Ij; čia Vidu
rio ir Rytų Europos valstybės dar tu
rės tarti savo tvirtą ir karčia patirtimi 
grįstą žodį. Debatų, be abejo, bus pir
miausiai griaunant Sovietų Sąjungos 
kaip socialistinės, o ne pseudosocia- 
listinės valstybės mitą. Juk jau posta- 
lininėje epochoje Italijos ar Prancūzi
jos kairieji gana intensyviai bendravo 
su Sovietų Sąjunga. Tiesa, pati sąvoka 
„bendravimas“ mūsų naujausioje is
torijoje yra gana miglota ir įtampas 
skatinanti dar nuo to laiko, kai išei
vijoje kilo aštrūs debatai - bendrauti 
ar nebendrauti su sovietų okupuota 
Lietuva. Šiek tiek viską supaprasti
nant galima sakyti, kad bendrauta ar 
nebendrauti su vienu ar kitu subjektu 
pirmiausiai yra asmeninio apsispren
dimo reikalas. Ir galima diskutuoti 
kiek nusikalto Vakarų kairieji bendra
vę su Sovietų Sąjunga. Bet šiuo atveju 
reiktų atsiminti dar vieną dalyką - da
lis jų ne tik bendravo, bet ir daugiau 
ar mažiau žavėjosi šia sistema (tegul ir 
nežinodami visos tiesos apie ją), gali
ma prisiminti kad ir J. P. Sartre o vizitą 
Sovietų Sąjungoje ir sovietinėje Lie
tuvoje. Galų gale ne tik bendravimo,

Pagaliau yra ir verslo interesai. Pre
kiaujantys su Rusija verslininkai nori 
su ja gerų santykių. Todėl jie nemėgs
ta, nors yra išimčių, nebalansuotos už
sienio politikos.

Šioje srityje galima rasti nemažai 
pavyzdžių, bet vienas ypač krinta į akį. 
Fanatiškiausi prezidento kritikai yra 
randami dienraštyje, kurio savinin
kas turi daug verslo ryšių su Rusija. 
Gal dėlto ir nebuvo didelis siurprizas, 
kai dienraščio vyriausiasis redaktorius 
valstybės vadovą pradėjo kaltinti ben
dradarbiavimu su KGB.

O gal Valdas Adamkus tikrai buvo 
toks blogas prezidentas, jog jis pilnai 
nusipelnė visuotinės kritikos bet ku
riuo laiku. Neseniai penki žurnalistai, 
politologai ir filosofai bandė įvertinti 
valstybės vadovo abi kadencijas. Dis
kusijos prasidėjo klausimu, ar iš viso 
galima ką nors pozityvaus apie jas pa
sakyti. Atsakymas: surasti teigiamų 
dalykų yra labai sunku. 

bet ir žavėjimosi sovietų sistema pėd
sakų Vakaruose galime rasti nuo pat 
Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Ne 
tik lietuvių, bet ir latvių, greičiausiai ir 
estų, ir kitų Rytų europiečių DP laiko
tarpio prisiminimuose galima aptikti 
užuominų, kad prancūzų okupuotose 
zonose Vokietijoje apsistoti buvo kiek 
rizikinga, nes dalis jų niekaip nesupra
to, kaip žmonės savo noru gali bėgti iš 
socialistinio rojaus. Keletas asmenų 
net buvo pervesti į sovietų zoną, gal
būt tikint, kad jiems daroma didelė 
paslauga. Tokios istorijos taip pat gali 
būti puikiu pavyzdžiu ir argumentu, 
kad sovietinė sistema iki galo dar nėra 
perprasta ir kad apie ją kuriamas mi
tas ir realus gyvenimas okupacijos są
lygomis yra visiškai skirtingi dalykai.

. Kita vertus, bene prieš dešimtme
tį ^Prancūzijoje pasirodė gana solidi ir 
įspūdinga knyga, pavadinta „Juodoji 
komunizmo knyga“. Tai vienas iš ne
daugelio Vakarų Europoje pasirodžiu
sių veikalų sistemingai kritikuojančių 
visą sovietinį režimą, o ne kokią nors 
jo dalį, kaip kad dabar matyti Europos 
Parlamento dokumentuose. Šiuo atve
ju tai dar vienas pavyzdys, kad Vaka
ruose yra pakankamai potencialo ne
sižavinčio sovietine sistema ir norinčio 
ją išvysti tikrosiomis grimasomis, tad 
jau minėtas pirmas bendras Europos 
žingsnis neturėtų būti paskutinis. Tuo 
pačiu šis pozityvus poslinkis yra ir di
delis iššūkis Vidurio ir Rytų Europos 
šalims, lietuviams, be abejo, taip pat. 
Parengtas stalinizmo aukų įamžini
mo projektas, jei bus imtasi jo įgyven
dinimo, suteikia gana plačias veiklos 
ir raiškos galimybes. Čia prasmingos 
veiklos gaires galėtų įžvelgti net Lie
tuvos integracijos į Europos Sąjunga 
skeptikai ir kritikai. Narystė sąjungoje 
suteikia galimybę per savo patirtį pri
statyti pasauliui skausmingą, bet sykiu

Prezidento Valdo Adamkaus pa
siekimai yra gerai žinomi ir jie buvo 
daug kartų teigiamai įvertinti Lietu
voje ir užsienyje. Dėl to jų nekartosiu. 
Be to, iki pat antrosios kadencijos pa
baigos valstybės vadovo viešosios opi
nijos reitingai išliko labai aukšti. Tai
gi, jei dabar kai kurie komentatoriai 
mažai ką pozityvaus Valdo Adamkaus 
prezidentavime suranda, žmonės tos 
problemos neturi.

Siūlymas užsienio politiką tarp 
Rytų ir Vakarų balansuoti yra ga
nėtinai dirbtinis. Nuo Prezidento 
A.Brazausko kadencijos pradžios 
Lietuvos valdžia siekė normalių san
tykių su Rusija, pagrįstų lygių, suve
renių valstybių principu. Idant ryšius 
su didžiuoju Rytų kaimynu sunor- 
malizavus, V. Adamkus lankėsi Mas
kvoje ir po susitikimo su Prezidentu 
Putinu jį pakvietė apsilankyti Vilniu
je. Tačiau Rusijos vadovas į Lietuvą 
neatvyko ir tai atspindėjo Kremliaus 
požiūris į mūsų valstybę: Lietuva 

ir reikšmingą savo, o kartu ir visos Eu
ropos bei pasaulio istorijos dalį.

Priimti dokumentai ir sukurta nau
ja veiklos niša turėtų paskatinti ir ak
tyvesnes diskusijas mūsų visuomenėje 
vėl prisimenant skaudžią praeitį, taip 
pat ir formuojant bendrąją atmintį 
apie sovietinę Lietuvą. Turinys, regis, 
jau yra, žinoma, jį dar galima pildyti 
naujais faktais ir dokumentais, tačiau 
bendroji atminties, o kartu ir tapatybės 
formavimo strategija, galėtų būti per
svarstyta iš naujo. Istorikų tyrimai at
skleidžia ir atskleis pačių įvairiausių šio 
laikotarpio aspektų, visuomet bus ban
dymų manipuliuoti praeitimi, visuo
met egzistuos keletas nuomonių, ta
čiau bendras atminties paveikslas nėra 
tapatus istorikų rekonstrukcijoms. Ko
lektyviai mes prisimename ir pamirš
tame tam tikrus dalykas ar įvykius, ku
rie istorikų tyrimuose gali nebūti tokie 
svarbūs ar taip aiškiai suformuluoti ir 
pagrįsti, kaip reikalauja mūsų kolekty
vinė tapatybė. Turime vienaip ar kitaip 
emociškai nuspalvintus pasakojimus 
apie daugelį mūsų praeities epizodų. 
Okupacijos, be abejo, yra patys skau
džiausi įvykiai ir, matyt, dabar būtų 
puiki proga galvoti ir diskutuoti, kaip 
mes jaučiamės atsimindami sovietme
tį, kas ir kaip turi būti atsimenama, ką 
norime pasakyti pasauliui: ar buvome 
tik okupacijos aukos, ar ir priešinomės 
jai? Kas iš naujo ne tik mums, bet ir vi
sai Europai turėtų būti pasakyta apie šį 
laikotarpį ir kaip tai padaryta. Žinoma, 
svarbiausia turinys, bet reiktų galvoti ir 
apie formą, nes geras idėjas netinkamai 
pateikus galima viską greitai diskredi
tuoti ar sugadinti. Pastaruoju metu tai 
vienas iš rimtesnių Europos kvietimų 
mums apsvarstyti savo patirtį ir tapa
tybę bei ją atskleisti ir pasidalinti su 
Europa. Iššūkis didelis ir reikšmingas. 
Ir mums, ir Europai.

nėra verta dėmesio, jei ji nesutinka 
su jo reikalavimais.

Taip pat sunkiai įtikėtinas yra 
Maskvos ir balansuotojų teiginys, jog 
santykiai pagerėtų, jei iš Lietuvos pu
sės nebūtų tiek daug ją erzinančių pa
reiškimų. Nors pavieniai politikai ir 
valdžioje nesantieji retsykiais išreiš
kia Kremliui nepatinkančias pozici
jas, kaip kompensaciją už okupacijos 
metu padarytą žalą, kiek žinau tai nie
kada nebuvo svarbus faktorius oficia
liose Vilniaus-Maskvos derybose.

Apskritai balansuotos politikos ša
lininkai, sąmoningai ar nesąmonin
gai, savo pažiūras grindžia klaidinga 
prielaida, kad Lietuva yra daugiausiai 
atsakinga už pašlijusius santykius su 
Maskva. Bet ar jie iš tikrųjų norėtų 
cenzūruoti žiniasklaidą ir visus tuos, 
kurie viešai Kremlių kritikuoja? Jei 
taip, tai prisimena 1939-1940 metai ir 
atsiranda abejonės, ar šiandien Lietu
va yra suvereni valstybė.

nsunxvu m
ix 
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Tautinė valstybė 
ir Lietuvio korta
Algimantas Gureckas

■ Vienas pirmųjų uždavinių atkūrus Lietuvos nepriklausomybę buvo paruo
šimas naujos Konstitucijos, kuri turėjo pakeisti Laikinąjį pagrindinį įstatymų, 
priimtų 1990-m. kovo 11 dienų, tuoj po nepriklausomybės atstatymo deklaracijos 
ir 1938 m. konstitucijos veikimo sustabdymo. Svarstant nuostatas dėl pilietybės, 
buvo rūpinamasi, kad daugelis sovietinės okupacijos rusų kolonistų ir Lietuvos 
piliečių lenkų gali norėt įgyti dvigubų Lietuvos ir Rusijos ar Lietuvos ir Lenkijos 
pilietybę ir kad tai gali būti pretekstas priešiškiems kaimynams kištis į Lietuvos 
reikalus, sudarant pavojų Lietuvos nepriklausomybei ar jos teritoriniam inte
gralumui. Siekiant išvengti tokio pavojaus, Konstitucijon buvo įrašyta nuostata: 
„Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietu
vos Respublikos ir kitos valstybės pilietis. “ (12 straipsnis). Pernai matėme, kaip 
Rusija, išdalinusi savo pilietybę daugeliui Abchazijos ir Pietų Osetijos gyventojų, 
pasiskelbė ginanti savo piliečius ir atplėšė tuos kraštus nuo Gruzijos. Ruošiant
Lietuvos konstitucijų buvo numatyta tokia galimybė ir įrašytas dvigubos piliety
bės draudimas. Būtų didelė klaida šių nuostatų keisti ar jų silpninti.

Bet atsisakius leisti užsienio lietuviams 
dvigubą pilietybę, reikia jiems užti
krinti kokį nors ryšį su Lietuvos valsty
be. Todėl turbūt geriausias sprendimas 
būtų Lietuvos prezidento darbo gru
pės pasiūlymas kito krašto pilietybę 
priėmusiems ir Lietuvos pilietybę pra- 
radusiems lietuviams suteikti Lietuvio 
kortą, kuri jiems užtikrintų socialines, 
ekonomines ir kultūrines teises Lietu
voj, o jiems sugrįžus Lietuvon gyven
ti - teisę greit ir lengvai atgauti Lietu
vos pilietybę.

Lietuvio korta būtų suteikiama tik 
užsienio lietuviams; rusai, lenkai, la
tviai jos negautų. Bet čia gali iškilti 
kliūtis, jei Lietuvos konstitucinis teis
mas (KT) įžvelgtų kitų tautybių diskri
minaciją ir Lietuvio kortą pripažintų 
neteisėta privilegija lietuviams. KT jau 
yra paskelbęs, kad reglamentuojant 
Lietuvos pilietybės atkūrimą buvę pi
liečiai ir jų palikuonys negali būti skirs
tomi pagal tautybę. Tai klaidingas ir 
kenksmingas KT sprendimas. Atrodo, 
jog teismas, reikalaudamas absoliutaus 
tautinio neutralumo, buvo paveiktas 
Briuselio eurokratų priešiškumo tau
tinėms valstybėms, nors Europos Są
jungos pagrindinės sutartys ir teisiniai 
aktai tokiu nusistatymu nesiremia ir jo 
nereikalauja. Klaida priimti eurokratų 
idėjas ir jomis remtis, nes jie, nerinkti 
Europos Sąjungos valdininkai, neturi 
galios kurti Sąjungai priklausančioms 
valstybėms privalomą teisę.

Lietuvos Respublika yra tautinė 
valstybė. Lietuvos Taryba 1918 m. va
sario 16 d. aktu atstatė Lietuvą ne kaip 
luominę bajorų valstybę, kokia ji buvo 
prieš jos išdraskymą 1795 metais, bet 
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kaip tautinę lietuvių valstybę. Tokia ji 
buvo atkurta 1990 m. kovo 11 d., tokia 
teisiškai ji liko iki šiol. Jos konstituci
jos preambulė sako, kad Konstituciją 
priėmė lietuvių tauta, tai reiškia, kad 
valstybės steigiamoji galia priklauso 
jai. Zenonas Rekašius klysta teigda
mas, jog Konstitucija kalba apie Lietu
vos valstybinę tautą („Kiek pilietybių 
reikia vienam emigrantui?“, Akiračiai, 
2008 m. rugsėjis ir Draugas, 2009 vasa-

rio 6 d., p. 5). Jei tikrai taip būtų, Kons
titucijos preambulėje būtų kalbama ne 
apie lietuvių, bet apie Lietuvos tautą.

Lietuvos valstybė negali būti ki
tokia. Ji buvo atkurta, kad apsaugotų 
lietuvių tautą nuo jai gresiančių pavo
jų ir sudarytų jai tinkamas sąlygas iš
likti, gyvuoti ir klestėti. Lietuvių tauta 
yra Lietuvos valstybės pagrindas, jos 
raison d’etre, jos egzistencijos prasmė, 
kito pagrindo ji neturi ir negali turėti. 
Jei lietuvių tauta išnyktų, Lietuvos vals-

principą. Daugiausia tai vyko po karų, 
bet kartais tautos atsiskyrė taikingai,

nas tokios teisės neturi. Ji gali būti jiems 
suteikta, bet jie negali jos išsireikalauti.

T.
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tybė pasidarytų nereikalinga ir netru
kus žlugtų. Todėl bandymai paneigti 
Lietuvos valstybės tautinį pobūdį ją ža
loja ir silpnina.

Esu Amerikos lietuvis ir turiu pri
pažinti, jog mes, Amerikos lietuviai, 
rūpindamiesi Lietuvos valstybinės 
santvarkos ir visuomenės netobulu
mais, ypač demokratijos trūkumais, 
esam linkę visur ir visada įkyriai siūly
ti Amerikos Jungtinių Valstijų pavyz

džius. Tikrai, iš Amerikos demokrati
jos galima daug ko pasimokyti, bet vis 
tik ne viskas Lietuvai tinka. Amerikos 
demokratinė santvarka nėra tobula. 
Turbūt niekas nesiūlytų Amerikos At
stovų rūmų pavyzdžiu Lietuvoje Seimą 
rinkti kas dvejus metus. Bet dar svar
biau, kad Amerikos Jungtinės Valstijos 
nėra tautinė valstybė, šios valstybės pa
grindas kitoks ir kai kuriais atvejais tai, 
kas tinka Amerikai, netinka bet kuriai 
tautinei valstybei, tarp jų ir Lietuvai.

Nuo 19-ojo šimtmečio, kai Eu
ropoje kilo tautinių ir demokratinių 
valstybių kūrimo banga, demokrati
nių valstybių tautinis pobūdis užtikri
namas tuo, kad valstybėje didelę dau
gumą sudaro vienos tautos gyventojai. 
Vyraujanti tauta remiasi pastovia tau
tiečių dauguma, o kitų tautybių gyven
tojams pripažįstamos tautinių mažu
mų teisės. Kuriant tautines valstybes, 
reikėjo esamų valstybių teritorijas taip 
pertvarkyti, kad vienam krašte būtų 
užtikrinta vienos, vyraujančios tautos 
absoliutinė dauguma. Reikėjo kurti 
naujas tautines valstybes (kaip Estija, 
Latvija, Slovėnija), atstatyti nauju tau
tiniu pagrindu buvusias (kaip Vengri
ja', Lietuva), panaikinti su tautiniu pa
grindu nesuderinamas senas (Abiejų 
Sicilijų karalystė, Austrijos imperija). 
Europos žemėlapis buvo ne kartą per
braižomas; iširo daugiatautės imperi
jos ir daugumos senų ir naujų valsty
bių sienų buvo išvestos pagal tautinį

taip 1905 metais Norvegija atsiskyrė 
nuo Švedijos, 1993 metais atsiskyrė 
Čekija ir Slovakija.

Prieš Abiejų Tautų Respublikos pa
dalinimus Lietuvos Didžioji Kunigaikš
tystė apėmė lietuvių ir gudų žemes. At
sikurianti Lietuva atsisakė gudų žemių, 
kad atstatyta valstybė, nors ir daug ma
žesnė, būtų tautinė lietuvių valstybė. 
Vasario 16-osios aktas įsakmiai dekla
ravo atstatytos Lietuvos atskyrimą „... 

nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra 
buvę su kitomis tautomis.“

Tautinėse demokratinėse valstybė
se užtikrinamos lygios teisės visiems 
piliečiams, nepaisant kokios tautybės 
jis ar ji būtų. Bet vis dėlto kai kurio
se srityse tenka atsižvelgti į tautinius 
skirtumus. Tautinėms mažumoms 
suteikiamos tam tikros, išskirtinės tei
sės - valstybė arba savivaldybės išlaiko 
jų tautines mokyklas, finansiškai remia 
mažumų kultūrinę veiklą. Iš kitos pu
sės, suteikiant pilietybę ar teisę apsigy
venti krašte, gali būt teikiama pirme
nybė vyraujančios tautybės asmenims.

Kai žlugo Sovietų Sąjunga ir atsi
rado galimybė išvykti į užsienį, Vokie
tijos valdžia suteikė teisę Rusijos vo
kiečiams emigruoti į Vokietiją. Jiems 
įsikurti buvo teikiama finansinė para
ma, įsteigti nemokami vokiečių kalbos 
kursai ją užmiršusiems, greit suteikta 
pilietybė. Ir visa tai tik vokiečių kilmės
asmenims. Jei Sibiro tremtinys lietuvis 
būtų sugalvojęs emigruoti į Vokietiją, 
jis nebūtų priimtas.

Visiems žinoma žydų „sugrįžimo 
teisė“, kai kiekvienas imigrantas žydas 
gauna Izraelio pilietybę vos tik išlipęs ant 
Izraelio žemės. Sakoma, kad religiniu, 
ne tautiniu pagrindu. Bet tai netiesa, nes 
pilietybę gauna ir žydų kilmės ateistai.

Pagaliau ir Lietuvos konstituci
ja sako, kad „...Kiekvienas lietuvis gali 
apsigyventi Lietuvoje.“ (32 str.). Taigi - 
lietuvis. Nei lenkas, nei rusas, nei čečė-

Todėl KT klysta teigdamas, kad re
glamentuojant asmenų, kurie iki oku
pacijų buvo Lietuvos piliečiai, piliety
bės atkūrimą, šie asmenys negali būti 
skirstomi pagal jų tautybę. Kaip rodo 
Konstitucijos preambulė ir 32 straips
nis, Lietuvos konstitucija nėra tautiškai 
neutrali. Tad Lietuva, būdama tautine 
valstybe, galėtų užsienio lietuviams iš
duoti Lietuvio kortą su jos teikiamo
mis teisėmis ir lengvatomis.
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Teismas, kuris neteisia
Kalba, deja, nėra tobulas instrumen
tas žmogaus mintims išreikšti. Tais 
pačiais žodžiais kartais tenka pava
dinti gan skirtingus dalykus. Taip 
atsitiko ir su Konstituciniu teismu. 
Kai kuriose šalyse konstitucinius 
klausimus nagrinėja paprasti teis
mai. Paprastai ten su baudžiamosio
mis byloms konstituciniai klausimai 
apeliaciniu būdu galutiniam spren
dimui keliauja iki pat Aukščiausio
jo teismo. Tai konstitucinių klausi
mų sprendimą paverčia labai ilgu ir 
brangiu procesu. Todėl, mano nuo
mone, dabartinės Lietuvos Kons
titucijos autoriai pasielgė labai iš
mintingai, konstitucinius klausimus 
spręsti pavesdami atskiram Konsti
tuciniam teismui. Tačiau mes, kurie 
nesame teisininkai, ne visada prisi
mename, kad Konstitucinis teismas 
nėra teismas įprastine šio žodžio 
prasme. Jame niekas nekaltinamas, 
nebaudžiamas, nesvarstomos bau
džiamosios bylos. Todėl kitų teismų 
bylų sprendimų apeliacija į Konsti
tucinį teismą neturi prasmės, lygiai 
kaip ir neįmanoma konstitucinius 
klausimus išspręsti ar jų sprendimus 
pakeisti kituose teismuose, įskaitant 
ir Aukščiausiąjį teismą. Kiti teismai 
tarp savęs susieti hierarchine pri
klausomybe, nuo žemiausioje Apy
linkės teismo, per Apygardos teismą, 
Apeliacinį teismą iki pat Aukščiau
siojo teismo. Konstitucinis teismas 
nėra nei aukštesnis, nei žemesnis 
už bet kurį iš čia minėtų teismų; jo 
visai kita paskirtis. Būtų buvę daug 
mažiau painiavos, jeigu Konstitu
cinis teismas jau pačioje pradžioje 
būtų buvęs pavadintas kaip nors ki
taip, tarkim Konstitucine komisija, 
Konstitucine taryba ar dar kitaip. 
Tačiau dabar kaitalioti pavadinimą, 
manau, jau per vėlu.

Šitaip išsiaiškinus Konstitucinio 
teismo paskirtį atkrenta priekaištas, 
kodėl į jį negali kreiptis eilinis pi
lietis. Eilinis pilietis, kurio teisminė 
odisėja paprastai prasideda nuo že
mesnės teismo pakopos, į aukštes
nįjį teismą kreipiasi apeliuodamas 
žemesniojo teismo bylos sprendi
mą. Kadangi Konstitucinis teismas 
kitų teismų sprendimų nenagrinėja 
ir jų pakeisti negali, eilinio piliečio 
kreipimasis į Konstitucinį teismą 
neduotų jam jokios naudos.

Nedemokratinė 
institucija?
Konstitucinio teismo kritikai tiek 
patį Konstitucinį teismą, tiek jo 
sprendimus kartais kritikuoja dėl 
jų tariamo nedemokratiškumo. Esą 
pats Konstitucinis teismas yra ne
demokratiškas todėl, kad jis yra ne 
renkamas, o skiriamas, tuo tarpu jo 
sprendimai kartais pakeičia demo
kratiškai išrinkto Seimo priimtus

Pora padrikų minčių 
apie Konstituciją
Zenonas V. Rekašius

■ Išsivaduodama iš sovietinės okupacijos ir aneksijos Lietuva sugebėjo 
atstatomai nepriklausomai valstybei pakloti visai neblogus teisinius pama
tus - Konstituciją. Iškilusius neaiškumus Lietuvoje aiškina Konstitucinis 
teismas, o jo sprendimai kartais sukelia nemažai ginčą visuomenėje. Taip, 
pavyzdžiui, buvo Aukščiausiajam teismui priėmus sprendimus prezidento 
R. Pakso byloje, kurie atrodė prieštaravo Konstitucinio teismo sprendimui. 
Daug ginčą sukėlė dvigubos pilietybės klausimas ir 1.1. O vėliausias nuomo- 
nią susikryžiavimas - tarp europarlamentaro V. Landsbergio dėl prezidento 
V. Adamkaus kreipimosi į Konstitucinį teismą, prašant paaiškinimo ar Sei
mas, vilkindamas prezidento teikimo svarstymą, nelaužo Konstitucijos.
Nereikia stebėtis, jei konstituciniai klausimai lietuvią visuomenėje dar kar
tais įneša šiek tik painiavos. Lietuva dar neturi tvirtą demokratijos tradiciją, 
per daug nepalanki buvo mūsą istorinė patirtis. Padėtį dar labiau kompli
kuoja ir kai kurie terminai.

įstatymus. Tačiau priekaištas atpuo
la prisiminus, kad ne tik Lietuvoje, 
bet ir daugelyje kitų demokratinių 
kraštų teisėjai yra ne renkami, o 
skiriami. Ir dar viena įdomi aplin
kybė: šis priekaištas prisimenamas 
paprastai tuomet, kai susiduriama 
su nepatikusiais sprendimais, kitais 
atvejais jis patogiai pamirštamas.

Kiti kritikai priekaištauja Kons
tituciniam teismui, kad jis veikia 
tarsi koks liberalios demokratijos 
neklaidingumo dogmos įsikūni
jimas. Esą neklystančiųjų nėra, o 
Konstituciniam teismui priėmus 
klaidingą sprendimą nėra galimy
bės klaidą ištaisyti.

Elementari logika reikalau
ja pripažinti, kad ir Konstitucinis 
teismas gali suklysti. Todėl kiekvie
nas pilietis gali abejoti bet kuriuo 
Konstitucinio teismo sprendimo 
teisingumu. Tačiau kategoriškai 
tvirtindami, kad Konstitucinis teis
mas priėmė klaidingą sprendimą, 
mes patys laužome Konstitucijos 
dėsnius, nes naudojamės teise in
terpretuoti Konstituciją, kuri šią 
teisę suteikė tik Konstituciniam 
teismui. Tai nereiškia, kad Kons
titucinio teismo klaidas, jei tokių 
pasitaikytų, būtų neįmanoma iš
taisyti. Tačiau tai padaryti gali tik 
Konstitucijos autoriai, t.y. pati tau
ta, referendumu pakeisdama ar pa
pildydama Konstitucijos nuostatas. 
Tai nelengvas kelias: reikia, kad 
referendume dalyvautų dauguma 
balsavimo teisę turinčių piliečių 
ir pakeitimams pritartų daugu
ma balsavusiųjų. Bet ir gerai, kad 
Konstituciją kaitalioti nėra lengva, 
nes priešingu atveju valstybei grės
tų pavojus tapti oligarchų valdoma 
„bananų respublika“, panašia į kai 
kurias centrinės Amerikos šalis.

Konstitucija ir žodynai
Daugiausia priekaištų Konstituci
nis teismas susilaukė iš ilgą laiką 
demokratinėse Vakarų šalyse gy
venančių išeivių už neva klaidingą 

aiškinimą, kad Konstitucija Lietu
vos piliečiams neleidžia turėti dvi
gubos pilietybės, išskyrus atskirus 
išimties atvejus. Kritikams šiuo 
atveju ne tik užteko drąsos įrodi
nėti Konstitucinio teismo klaidas 
su žodyno pagalba, lyg Konstitu
cija būtų ne teisinis ir politinis, o 
kalbinis dokumentas, bet ir siūlyti 
būdus ir priemones, kaip tas nepa
lankias nuostatas apeiti išvengiant 
referendumo. Ir tai darė žmonės, 
demokratiniuose Vakaruose išgy
venę daugiau negu 40 metų. Ga
lima, pasirodo, pragyventi beveik 
visą gyvenimą demokratinėje san
tvarkoje ir save gan tobulai izoliuo
ti nuo demokratinės tradicijos, jos 
politinės kultūros.

Ar nuodėmė kreiptis į 
Konstitucinį teismą?
Keisčiausia reakcija į dar net ne
paskelbtą Konstitucinio teismo 
sprendimą man pasirodė europar
lamentaro, buvusio Aukščiausio
sios Tarybos pirmininko V. Lands
bergio balandžio 11 d. prašymas 
prezidentą V. Adamkų atsiimti 
savo kreipimąsi į Konstitucinį teis
mą. Prezidentas, kaip žinome, buvo 
kreipęsis į Teismą prašydamas pa
aiškinti, ar Seimas gali vilkinti jo 
kreipimosi svarstymą, kol bus iš
rinktas kitas prezidentas. Reakcija 
keista ne vien dėl to, kad reaguota 
dar net nežinant, koks bus Teismo 
sprendimas (matyt, tikėtasi ne to
kio sprendimo, kokio norėta). Dar 
keisčiau skamba gerb. V. Lands
bergio nurodytos priežastys, kodėl 
Prezidentas turėtų atsiimti savo 
kreipimąsi į Konstitucinį teismą. 
Cituoju iš BNS:

„Labai daug intrigą verda apie 
prezidentą ir teisėją skyrimus. Juo 
naudojasi siekdami pasiskirti savo 
žmones, kol jis yra (šalies vado
vo poste), nes pagreitino kai kurias 
procedūras, kad jis spėtą paskirti 
paskutinę dieną, kad V. Adamkus 
ką nors naudinga dar spėtą padary

ti „teisėją partijai“. Beveik akivaiz
du, kad ne jis pats tai sugalvojo ir ne 
jam pačiam taip baisiai rūpi atleisti 
Vytautą Greičią (iš Aukščiausiojo 
teismo pirmininko pareigą - BNS)“.

Ir savo prašymą V. Landsbergis 
baigia tokia išvada:

„Dabar kreipimasis į Konstituci
nį Teismą - prasideda tokie požiū
riai, kad Seimas yra tik ranką pa
kėlimui. Tai mes labai artėjame prie 
rusiško modelio ir todėl būtą geriau 
kad V Adamkus nesusiteptą pasku
tiniuoju laikotarpiu prieš užbaigda
mas kadenciją. O tiems, kurie labai 
norėtą, kad jis blogai atrodytą, kaip 
šokdinamas - jiems svarbu savo in
teresus susitvarkyti. Tai šiek tiek liū
dina“.

Prisipažinsiu, kad niekaip ne
galiu suprasti gerb. V. Landsber
gio teiginio, kad pareigas einančio 
valstybės prezidento kreipimasis į 
Konstitucinį teismą, taip bandant 
užsitikrinti savo konstitucinę teisę 
teikti naują kandidatą į Aukščiau
siojo teismo pirmininkus, artina 
Lietuvą prie rusiško modelio.

Įdomu pastebėti, kad vienintelis 
V. Landsbergio argumentas, kodėl 
prezidentas Adamkus turėtų atsi
imti savo kreipimąsi į Konstitucinį 
teismą, yra nauda. Tai būtų naudin
ga „teisėjų partijai“. Tai reiškia, jog 
ir pats V. Landsbergis baiminasi, 
kad Konstitucinis teismas gali nu
spręsti, jog Seimas, blokuodamas 
kadenciją baigusio Aukščiausiojo 
Teismo pirmininko atleidimą iki 
kol bus išrinktas naujas valstybės 
prezidentas, pažeidžia Konstituciją. 
Konstitucija vakarietiškoje demo
kratinėje valstybėje nėra žaidimas, 
kuris žaidžiamas tiktai tada, kai yra 
didelė tikimybė jį laimėti ir igno
ruojamas, kai laimėti gali kiti žai
dėjai; ji privaloma visur ir visada. 
Ji saugo ir gina ne tik valdančiosios 
partijos ar koalicijos interesus, bet 
ir opozicijos, mažumų, klanų, gau
jų, visų piliečių teises; ji saugo, kad 
demokratija nevirstų daugumos 
diktatūra.

Vakarų demokratijose politikai, 
kurie atsakymų į konstitucinius 
klausimus ieško tiems klausimams 
spręsti skirtuose teismuose, vadi
nami valstybininkais. Valstybinin
kais pačia geriausia, t.y. vakarietiš
kąja šio žodžio prasme.

P. S. Konstitucinis teismas no
rom nenorom turi paaiškinti ir lo
giškai nesuprantamą reikalavimą 
atleisti iš pareigų Aukščiausiojo 
teismo pirmininką, kurio įgalioji
mas jau yra pasibaigęs. Mano nuo
mone, paaiškinimas galėtų būti 
toks: prezidento teikimas ir Seimo 
balsavimas reikalingas norint at
leisti iš pareigų prieš pasibaigiant 
įgaliojimui; pasibaigus įgaliojimui 
nei prezidento teikimas, nei Seimo 
pritarimas nebereikalingas - z.v.r

akiračiai
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Tūkstantmečio keliais ir klystkeliais
Atkelta iš 1 p.
ženklu, bet svarbiausia, kad iki šio
lei įžiūriu tęstinumą tarp to meto 
Lietuvos ir dabartinės Lietuvos, 
nes bent du dalykai besikeičiantys 
visą laiką - teritorija ir kalba - vis 
dėlto išliko, nors ir kito. Visi kiti 
Lietuvos dėmenys, ko gero, yra ra
dikaliai pasikeitę. Jei to laiko žmo
gus atsidurtų dabartinėje Lietuvo
je labiausiai būtų suglumintas ne 
tik dėl civilizacinių pasikeitimų, 
bet dėl pačios Lietuvos supratimo. 
Man ta data pasirodė intriguojanti. 
Ir dar vienas dalykas mane „užka
bino“ asmeniškai: pamenu, kai jau
nystėje, dar sovietų laikais Lenkija 
minėjo valstybės ir krikšto tūks
tantmetį, jiems savotiškai pavydė
jau, kad netgi komunistinėje vals
tybėje buvo suprasta, kad tai yra jų 
tūkstantmetis, ypač imponavo, jog 
buvo užsimota pastatyti tūkstantį 
naujų bažnyčių ir mokyklų. Tad ir 
mes tuomet, atsimenu, irgi kalbė
jom, kad reikia tūkstančio sąrašo...

Egidijus Aleksandravičius: Irgi 
buvau to suvažiavimo dalyvis ir vis

ak
ira

či
ai

dar prisimenu, kodėl ir kas pirmą
syk iškėlė šią idėją. Bet kuriuo atve
ju to tūkstantmečio laukimo arba 
šventimo mintis beveik sutapo su 
Nepriklausomos Lietuvos atkūri
mu, atsibudimu. Nors visada buvau 
santūrus visokių masinių ritualų ir 
euforijų šalininkas, bet vėliau vis 
prisimindavau, kokią įtaką 1930 
metais tautos kūrybai, mobilizaci
jai būdavo panaudojamos panašios 
šventės, sakykim, Vytauto Didžio
jo metai. Tad dabar Lietuvos tūks
tantmetis, ko gero, pagal savo svo
rį ir reikšmę turėjo būti kaip tada 
Vytauto Didžiojo metai. Juk net 
iki šių laikų juntame, kokią reikš
mę tada turėjo bendrųjų herojų 
kūrimas, Vytauto Didžiojo vardo 
įprasminimas. Šiandien gal ir ga
lime ironiškai žiūrėti į kai kuriuos 
kičinius paminklus, galim juoktis iš 
daugybės dalykų, bet tada paprasti 
žmonės, minėdami tuos metus savo 
bendruomenėse, padarė juos reikš
mingus. Tačiau šiandien, stebint 
pasirengimą tūkstantmečio mi
nėjimui, nuolatinį šnekėjimą apie 
tai, šiandieninės Lietuvos atvejis 
atrodo vis labiau ir labiau kontra
versiškas, prieštaringas. Tai pasi
darė valstybinės programos dalimi 

ir kone aukščiausiu lygiu kuruoja
mas, ypač, kai „pajudėjo“ pinigai. 
Teko viename tokiame pasitarime 
dalyvauti, tada skeptiškai sureaga
vau į „Vasiukų statybas“ primenan
čius svaičiojimus. Žinoma, manęs 
daugiau į tokius pasitarimus jau 
nebekvietė. Jau tada buvo aišku, 
kad idėja bus biurokratizuota. Vis 
dėlto suprasdami, kaip tai subtilu, 
galime aiškiai pamatyti, kad viskas 
yra atiduota biurokratijos vaizduo
tei ir interesų grupėms, pradedant 
leidyklomis ir baigiant, ko gero, re
montininkų brigadomis su visais 
Valdovų rūmais.

Gintautas Mažeikis: Norėčiau 
pratęsti jau išsakytas mintis ir pra
dėti nuo 1988-ųjų, kai du daly
kai tada imti viešai kalbėti: vienas
- šiaip ne taip prabilta apie Nepri-* 
klausomybę kartu su Bažnyčia, kitas 
dalykas - pradėta kalbėti apie sugrį
žimą į Europą. Manau, kad šita eu
ropietiškumo retorika ir yra susieta 
su tūkstantmečio idėja. Tai reiškia, 
kad tas atėjimas į Europą buvo įma
nomas tik per evangelizaciją. Jokio 
kito kelio būti negalėjo. Tad manau, 
kad būtent tik šiuo požiūriu ši data 
ir yra reikšminga, ypač jei kalbė
tume apie kitokį Lietuvos buvimą, 
ar kitokį sąmoningumą, tada jau 
būtų kitoks ne europietiškas kelias
- pasirodytų kokie nors Bizantijos, 
Rusijos ir kiti motyvai, ir kitokios 
datos. Dar vienas dalykas - apskri
tai apšvietos epochoje susiformavo 
tokia nuostata, kad Europos šalys, 
o idealizuotai ir viso pasaulio šalys, 
atsiranda per visuomeninę sutartį. 
Šiuolaikiniai antropologai pastebi, 
kad jokios visuomeninės sutarties 
be ideologijos nebūna. Tai yra, su
sitarti gentys, bendruomenės tar
pusavy negali, jeigu nėra jiems pri
imtinos visuotinės ideologijos arba 
visuotinės religijos, t.y. visų pirma 
turi būti tam tikra ideologija, tam 
tikras vienijantis tikėjimas, kuris 
įveiktų gentinius, klaninius įsitiki
nimus ir nebūtų vieno tirono vals
tybės kūrimo vizija. Evangelizacija 
ir atėjo į Lietuvą kaip europietiško 
tipo valstybingumas. Galėjo ir kito 
tipo valstybingumas atsirasti, pvz., 
azijietiško tipo arba bizantiškosios 
įtakos valstybingumai. Bet tai būtų 
jau kita ideologija ir kita istorija. 
Tas pasirinkimas yra lemtingas. 
Kalbant apie tūkstantmečio pami
nėjimo motyvus, būtent bažnyčios 
ir evangelizacijos aspektas mažiau
siai aptariamas. Daugiau dėmesio 
skiriama nacionaliniams suvere
niteto ypatumams, kurie mažai ką 
turi bendro ir su europietiškumo 
ir su evangelizacijos keliu. Kitaip 
tariant, tūkstantmetis yra įsivaiz
duojamas ne kaip įsijungimas ir 

santarvė su Europa, o tūkstantme
tis- kaip nepriklausomybės ir at
skirtumo nuo Europos, arba tūks
tantmetis įvaizdžio, kad mes esame 
suverenai, tam tikros teritorijos ir 
nesuvokiant šito bendradarbiavi
mo. Tad ir Valdovų rūmai arba tie 
pastatai, kurie yra atstatomi, sim
bolizuoja būtent šitą atskirtį, o ne 
jungtis, pamirštant dramatišką eu- 
ropėjimo ir evangelizacijos kelią. 
Todėl ir manau, kad mes šitą tūks
tantmetį švenčiame neesmingai.

Sigitas Tamkevičius: Bažnyčiai 
Lietuvoje nelabai sekėsi visokius to

kius svarbius jubiliejus minėti. Kai 
artėjo krikšto jubiliejus, tuometinė 
sovietų valdoma valstybė ir valdžia 
viską padarė, kad tas jubiliejus būtų 
kuo kukliau paminėtas. Juk kie
kvienas jubiliejus tarsi kažką atgai
vina, o tuomet akivaizdu nenorėta, 
kad Bažnyčia pasirodytų gyvybin
gesnė. Viskas buvo minimalizuota, 
ačiū Dievui, ta data buvo šiek tiek 
paminėta ir Romoje. Na, o šis tūks
tantmečio jubiliejus, kai buvo pa
minėtas Lietuvos vardas, pirmąsyk 
su Bažnyčios atstovais diskutuotas 
pas Prezidentą, kuomet jis Lietu
vos vyskupus pasikvietė pokalbiui, 
kaip Bažnyčia galėtų prisidėti prie 
tūkstantmečio. Tada pagalvojau, 
kad galim tūkstantmečio jubiliejų 
paminėti ne tik Vilniuje, bet ir vi
soje Lietuvoje, kiekvienoje parapi
joje. Kadangi Lietuvos vardas buvo 
paminėtas ne šiaip sau atsitiktinai, 
bet tada, kai misionierius, vysku
pas „be kardo“, žygiavo į Lietuvos 
pusę visai taikiu būdu, taikiai nešė 
Evangeliją. Tad toks faktas Bažny
čiai jau savaime yra tikrai svarbus, 
nors ir ne Lietuvos krikštas, bet iš 
tikrųjų ypatingas įvykis. Vyskupų 
konferenciją nutarė, kad tūkstan
tmetį, kai Evangelija keliavo į Lie
tuvą, reikėtų bažnyčiose paminėti. 
Diskutuojant kaip paminėti, apsi
spręsta, kad kiekviena vyskupija 
pagal savo galimybes, kaip galės, 
taip ir paminės, tai man dabar rū
pestis, kad čia, Kauno arkivysku
pijoje, tas paminėjimas pavyktų. 

Išleidau dekretą, su visais kunigais 
aptarėm, visi labai mielai šitą idėją 
priėmė ir bent didesnėse vietose ju
biliejų mes minėsime net keturias 
dienas.

Red.: Kaip vis dėlto vyko pasiren
gimas tam jubiliejui? Ar jis palie
tė visą Lietuvą, ar susikoncentravo 
tik Vilniaus „bokštuose"? Juk mi
nint tą jubiliejų nei lietuvių susi
telkimas didėja, nei mūsų tautinės 
ištikimybės ženklų daugėja. Tūks
tantmečio programa pasiekė finišą 
ir datą minėsime per patį didžiau
sią ekonominį sunkmetį. Kur link 
vis dėlto buvo nukreipti valstybės 
mokesčių mokėtojų pinigai? Kaip 
jums atrodo tiedu aspektai?

Sigitas Tamkevičius: Man atro
do, daug ką lemia dabartinė mūsų 
visuomenės nuostata: žmonės labai 
mėgsta pinigus. Kai kas nors iškelia 
idėją ir jeigu ta idėja formuluojasi 
į programą, iškart suvokiama kaip 
galimybė turėti naudos. Visai su
prantama, kad viskas kristalizavosi 
apie Vilnių. Taip jau įprasta. Žino
ma, tūkstantmetis gera proga su
sitelkti ties Lietuvos, ties valstybės 
idėja. Man, kaip Bažnyčios atsto
vui, yra labai svarbu, kad šita proga 
būtų apmąstoma, ką reiškia mums, 
krikščionims tas tūkstantis metų. 
Kažkas visai svetimas, ne lietuvis 
nešė tą Evangelijos žinią, o kartu ir 
civilizaciją.

Gintautas Mažeikis: Toji šven
timo idėja gali būti visai nesusieta 
su finansavimu. Tikra šventė yra ne 
tada, kai fondai skiria pinigų šven
timui arba kai valstybės pareigūnai 
sugalvoja, kad reikia linksmintis, 
o tada, kai žmonės patys supranta. 
Tam kad jie tai paminėtų ar kartu 
susirinktų, lygiai kaip ir visų kitų 
įvairiausių švenčių tokių kaip Ka
lėdų, Velykų, Užgavėnių metu, ne
reiktų skirti jokių pinigų, kad visa 
Lietuva, žmonės ir šeimos švęs
tų. Štai Bažnyčia puikiai supranta 
evangelizacijos prasmę. Mokyklos 
irgi gali suprasti ir išplėtoti aiškin- 
damos, kaip vyko civilizacijos atė
jimas į Lietuvą, europietiškas kul- 
tūrėjimas, svarstyti, ką mes esame 
šiame kelyje pasiekę. Gali į tą pro
cesą įsijungti ir daugiau žmonių. 
Man šiuo atveju tiesiog yra įdomu 
ir svarbu prisiminti, kad tas evan
gelizacijos procesas prasidėjo be
veik 400 metų prieš krikštą. Jeigu 
pasižiūrėsime vėlesnių misionierių 
laiškus Lietuvoje XV, XVI ar net 
XVII amžiaus pradžioje, aptiksime, 
kad tas evangelizacijos procesas vis 
dar tęsėsi, net ir po formalus krikš
to paskelbimo. Procesas buvo ne
paprastai ilgas ir sudėtingas, juolab 
jį buvo nutraukusi Rusijos imperiš-
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ka okupacija, kuomet sąmoningas 
europėjimo ir evangelizacijos pro
cesas nutrūko. Atsirado tam tikras 
plyšys, kuris, visada Rytų civiliza
cijų esant galimybei yra nuolat gi
linamas. Šiandien mes jaučiamės 
nepriklausą nei nuo Rytų, nei nuo 
Vakarų. Bet apmaudu, kad Vil
niaus dvarponiai gali reguliuoti, 
kaip turėtų vykti visa tūkstantme
čio paminėjimo šventė, apleidžiant 
parapijas, mokyklas, kolegijas, uni
versitetus. Nežinau kaip buvo skirs
tomi pinigai, bet manau, kad idėja, 
kaip reiktų švęsti, kažin ar buvo 
laiku subrendusi. Būtų gerai, kad 
bent dalis žmonių suprastų, kas gi 
vis dėlto atsitiko per tą tūkstantį 
metų.

Egidijus Aleksandravičius: Jeigu 
lygintume šį jubiliejų su 600 krikš
to metų ar kitomis datomis, tai lie
tuviams, matyt, ši skaičių magija 
suveikė labai smarkiai: tas tūkstan
tmetis pats savaime buvo svarbes
nis ne savo turiniu, o savo tūkstan
čiu. Tiesiog akcentuotas millenium 
svarbos ir didybės reikalas ir dar 
susiformavęs požiūris, kad kuo 
senesnė tauta, tuo daugiau verčių 
neva talpina. Bet jeigu šiandien kas 
nors lygintų Armėniją su savo kelių 
tūkstančių metų istorija ir Suomiją 
su savo kelių šimtų metų senumo 
istorija, tai pirmoji gali didžiuo
tis savo didinga savo praeitimi, 
bet dabar jau net nebegalinti girtis 
net tvarkingai veikiančiu vanden
tiekiu... Antroji galbūt savo tūks
tantmetį švęs po 800 metų, bet yra 
geriausiai tvarkoma Europos Sąjun
gos valstybė su savo pilietiniu soli
darumu, su savo gerovės ir šiokio 
tokio, sakykime, žemiško teisingu
mo pavidalu. Lietuvių visuomenėje 
tas senumas labai smarkiai sureikš
mintas. Kalbu skeptiškai, kad ne 
tik per daug susireikšminam, bet 
ir radom pretekstą pradėti naujas 
programas. Žinant, koks gali būti 
biudžetas: Valdovų rūmų atstaty
mui skirti šimtai milijonų savaime 
gi „nusirašo ant tūkstantmečio“.

Viena vertus, lyg ir bandoma 
tautos sąmoningumą ir bendrumo 
jausmus sustiprinti, kita vertus, šios 
datos paminėjimas buvo išnaudo
tas tik tam tikro valdžios ar galios 
centro, biurokratinės mašinos ir 
rūmus aptarnaujančios kultūrinin
kų aplinkos, sutvarkant nemažus 
kiekius valstybės pinigų. Ir tik ne 
taip seniai pasigirdo balsas, gal be
veik ir tyruose, sakant, kad gal mes 
pagaliau imkimės daryt kažką kas ir 
Lietuvos parapijose ką nors reikštų. 
Bet žmonėms vis tiek bus sunku su 
tuo susitaikyti, juntant, kad pasi
rengimas vyko jau seniai, jų, mo
kesčių mokėtojų, pinigai suvalgyti, 
o dabar dar sakoma, jog būtų gra
žu, jei patys dar susimetę šventėms 
ant sumuštinių kaime žmonės imtų 

ir atšvęstų natūraliai. Štai čia ir yra 
kontraversija, kuri galimas daly
kas priešingai: didins nusivylimą ir 
skepsį, daugins ironiškas pastabas, 
bet nesumobilizuos žmonių. Sun
kmečiu bus labai sunku žmonėms 
įveikti šitą slenkstį, kalbėjimo gali 
neužtekti.

Sigitas Tamkevičius: Iš tikrųjų 
paminėti galima su pakankamai 
mažu biudžetu. Jeigu dabar Lietu
vos padėtis ekonomiškai būtų ge
resnė, tikriausiai kiltų mintis gal 
šiek tiek paprašyti iš Vyriausybės 
paramos, kadangi vis tiek net ir pa
rapijose rengiant minėjimą ir no
rint jo lygį pakelti visiškai be pini
gų neapsieisi. Bet dabar net minties 
nėra prašyt kokių nors lėšų. Manau, 
kad su nedidelėm lėšom daugelyje 
vietų padarysim gražų tūkstantme
čio paminėjimą ir įsijupgs pakan
kamai daug žmonių, nes į Vilnių 
gal daug kas ir nuvažiuos, bet visa 
Lietuva tikrai nesuvažiuos. Kiti gal 
per televiziją kai ką matys, bet savo 
kaimeliuose ir žmonės išgirs pačią 
esmę. Idėją, kaip tūkstantmetį mi
nėti parapijose, realizuoti padėjo 
prieš tai buvęs Šiluvos jubiliejus. 
Labai intensyviai dirbome ruošda
miesi jam ir pasisekė sumobilizuo
ti kunigus, daug vietinių bendruo
menių, parapijų aktyvo. Tad kai 
dabar kilo mintis, kad evangeliza
cijos pradžią reikia paminėti viso
se parapijose, pajutome, kad pusė 
darbo jau padaryta: yra savo darbą 
išmanančių žmonių, reikia tik pla
no. Taigi manau, kad tūkstantmetį 
paminėsime gražiai ir su kukliom 
lėšom. Buvau maloniai nustebin
tas, kai kunigai labai entuziastingai 
pritarė, kad mums visiems tai bus 
gera galimybė pamąstyt apie evan
gelizacijos kelią.

Gintautas Mažeikis: Iš tiesų

bendruomeniškam šventės ar jubi
liejaus paminėjimui nereikia krū
vos pinigų, nepriklausomai nuo 
to, ką valstybė ideologiškai mums 
implikavo, aiškindama, kaip mes 
galėtume susiburti, kaip galėtume 
suprasti, kas su mumis atsitiko per 
tą tūkstantį metų, kur mus vedė 
mūsų istorija. Kur kas prasmingiau 
minėti ne įsivaizduojamą valsty
bingumą, o apmąstyti ilgą bei su
dėtingą evangelizacijos ir civiliza
cijos kelią. Kita vertus, prisimenant 
Armėnijos atvejį, galvoju, kad ta 
sena praeitis kaip kupra ir dažnai ji 
būna labai smarkiai mitologizuota, 
apipinta įvairiausių magijų, įvaiz

džių ir kažkokių fantazijų, utopijų 
apie valstybės plėtrą į vieną ar į kitą 
pusę, o nekalbama apie kelio esmę, 
jo sudėtingumą. Jeigu šį kartą bus 
kalbama ne apie LDK įsivaizduo
jamą didybę, o apie civilizacijos ir 
evangelizacijos kelią, tai pamoka 
bus išmokta. O jeigu bus šnekama 
apie įsivaizduojamą lietuvišką LDK 
didybę ir kad ta didybė prasidėjo 
dar iki didybės, dar iki Vytauto ar 
Kęstučio, dar anksčiau mes jau bu
vome dideli, tai tada jau gali būti 
nesuprantama, kodėl mes švenčia
me tūkstantmetį, o net du tūkstan
tmetį, kas trukdė vaizduotei būti 
lakesnei ir prisiminti nuveikus dar 
ką nors žiauraus...

Zigmantas Kiaupa: Tūkstantme
čio paminėjimo idėja, kai ji užsi

mezgė, nebuvo vienintelė sklan
danti tautoje, bet tai buvo vienas 
iš mėginimų pažvelgti į savo pra
eitį ir ją apgalvoti, kaip vienokios 
ar kitokios besikeičiančios Lietu
vos egzistavimo ženklą. 1009 me
tais įvyko tiktai savotiškos Lietu
vos vardynos, buvo užrašytas jos 
vardas. Aš pats labai utopiškai įsi
vaizdavau, kad į šios idėjos realiza
vimą bus įsijungta masiškai. Paskui 
gana greitai supratau, kad vargu ar 
taip bus, nes nebuvom dar tokioms 
idėjoms pasirengę po dešimtmečių 
ideologinio ir kitokio spaudimo, o 
kai prasiveržė laisvė, deja, vienas 
pastebimiausių požymių buvo pini
gai, jų poveikis. Kai tūkstantmečio 
paminėjimu ėmė rūpintis valstybė, 
buvo sudaryta valstybinė komisija, 
kurioje pakviesti kūrybinių organi
zacijų, ministerijų atstovai, buvau 
ir aš kaip vienas šios idėjos skelbė
jų. Man atrodė, kad valstybės daly
vavimas šitokiam jubiliejui būtinas, 
be jo neapsieisi, reikia ir finansa
vimo, kad tas valstybės vaidmuo 
reikalingas koordinuoti veiksmus, 
tačiau imta vadovauti, ne koordi
nuoti. Iš pat pradžių iš tikrųjų buvo 
didelis susidomėjimas, šimtais 
plaukdavo pasiūlymai, projektai iš 
visos Lietuvos. Tačiau po kurio lai
ko viskas kažkaip nublanko. Buvo ir 
kurioziškų dalykų. Pavyzdžiui, vie
nas Lietuvos miestelis, neminėsiu 
koks, turi gražų parką, per jį teka 
nedidelė upė. Buvo prašoma kelio
lika tūkstančių litų upės išvalymui. 
Kai jų atstovų paklausiau, ar žino 
tokį žodį kaip „talka“, tai buvo labai 
įsižeidę ir net ėmė skųstis, girdi, ta 
koordinacinė taryba neparėmė jų 

projekto. Tad projektų buvo įvai
riausių, vyko skirstymai, bet aš gana 
greitai iš tos komisijos pasiraukiau. 
Negaliu vertinti visų projektų, bet 
viena programų, mano akim žiū
rint, iš dalies pateisino savo vardą. 
Tai knygų leidimo programa. Prieš 
tai buvo labai gera Atviros Lietuvos 
fondo programa, bet labiau orien
tuota į pasaulį, o šita programa į 
Lietuvą. Gal ji galėjo būti atviresnė, 
bet vis dėlto pavykusi, nors ne vi
sos knygos labai geros. Kiti dalykai 
buvo ne tokie sėkmingi ir dėl pa
minėjimo buvau kiek pesimistiškai 
nusiteikęs, bet girdėdamas apie pa
siruošimą parapijose, provincijoje, 
esu kur kas optimistiškesnis. Net 
jeigu provincijoje koks nors vieti
nis susibūrimas skiriamas tūkstan
tmečiui gal net gerai nesuvokiant 
idėjos, bet jau vien kalbėjimas apie 
tai yra žingsnis į suvokimą. Galbūt 
mes, humanitarai, per mažai dir
bome, kad tą idėją išgrynintume, 
turėtume būti savikritiški. Na, o 
man pačiam labai priimtina ir gra
ži tūkstantmečio paminėjimo idėja 
- mūsų buriuotojų kelionė aplink 
pasaulį, nelaukiant mokesčių mo
kėtojų, valstybės pinigų, o savo ini
ciatyva prasmingai pasauliui pri
statant Lietuvos vardo paminėjimo 
tūkstantmetį, sujungiant pasaulio 
lietuvių bendruomenę.

Egidijus Aleksandravičius: Ta
čiau, ar vis dėlto nėra taip nutikę, 
kad tą tūkstantmečio programą 
pradėjus skelbti kone mūsų nepri
klausomybės pradžioje ir svarstant 
dabar, praėjus gal penkiolikai metų, 
juntame, kad netekome to emoci
nio mobilizuojančio prado, vieno 
koncentruoto branduolio. Viskas, 
kas buvo susiję vardan tos Lietuvos, 
jau beveik ironiškai sakant „tūks
tantmečiui“ tęsėsi beveik visą ne
priklausomybės laiką. Norint gaut 
kokiam nors projektui paramą, 
būtinai reikėjo sakyti, kad skirta 
tūkstantmečiui. Kitaip sakant, ar 
tokia elgsena nenukainavo paties 
tūkstantmečio? Prieškario Lietu
voje Vytauto metai buvo skelbti li
kus iki jubiliejaus gal dvejiems me
tams. Praktiškai visas vajus buvo 
per vienerius metus, net neturint 
tokių masinių komunikacijos prie
monių kaip šiandien, bet akivaizdu, 
kad tauta buvo užvesta pakankamai 
smarkiai. Dabar gi visas mūsų su
dėtingas nepriklausomybės laikas 
buvo susietas su tuo ilgu ruošimu- 
si tūkstantmečiui. Na, dabar tai jau 
turėtume atšvęsti! Kai beveik dvi
dešimt metų baliui ruošiesi, o tas 
balius ateina per sunkmetį... Žino
ma, to sunkmečio, tai niekas tikrai 
neužsisakė, niekas jo nenorėjo, bet 
jaudina štai kas: ar mums po visų tų 
ilgų, įtarių, keistų pasiruošimų pa
siseks šiek patikėti savimi, nuošir
džiai patikėti, kad tas tūkstantmetis
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individualiai kiekvienam šį bei tą 
reiškia. Aišku, kur kas nemalonesni 
potyriai, susiję su kultūros sostine, 
kuri irgi labai gražiai buvo įpinta į 
bendrus planus. Juk sostinėje bus 
tūkstantmetis ir vėl dėmesio ir pi
nigų koncentracija susitelkia vie
name centre. Netikiu tais piešia
mais kaltaisiais, ne čia esmė. Visa 
tai suiro dėl to, kad ant neteisingų 
pamatų buvo pastatyta. Ir pinigai, 
ir susisvarbinimas, ir susitelkimas 
į tuos pusiau uždaro klano baliaus 
pasirengimus padarė taip, kad da
bar įtikinti kokį nors bedarbį Mari
jampolėje sykiu švęsti tūkstantme
tį gali neužtekti energijos. Tai štai 
koks klausimas kyla, stebint mūsų 
emocinę atmosferą ir žinant, kad 
sunkmetis bus mūsų gyvenimo iš
bandymas su visu tūkstantmečiu ir 
su brangiausia nauja pilimi.

Gintautas Mažeikis: Ta iš tiesų 
labai sudėtinga ir bloga paralelė 
jau atsirado. Tai nevykusi kultū
ros sostinė, kuri kai kuriems Euro
poje, ne tik Lietuvoje, veikiau su
kelia šypseną, o blogiausiu atveju 
gėdos jausmą. Dabar lygiagrečiai 
bus švenčiamas tūkstantmetis, ir 
nekyla abejonių, kad visi tie pavo
jai, oficialus paradinis šventimas 
tik atstums daugelį žmonių. Be to, 
abejotinai atrodo ir pasirengimas 
su visa knygų leidyba: nebūtina vi
sas knygas prikabinti prie to tūks
tantmečio. Knygas jau ir šiaip rei
kia leisti įvairiausiom programom, 
nereikia pritempti prie kažkokių 
ideologijų, turint omenyje, kad 
dirbtiniai dalykai nieko neduoda - 
tai tuščias laiko ir lėšų švaistymas. 
Bet matau ir tam tikrą pozityvų da
lyką - pasipriešinimas oficialiam 
šventimui, oficialiai kultūros sos
tinei. Tūkstantmečio atskyrimas 
nuo viešo paradinio šventimo yra 
būtinas, nes tada neiškreips reikalo 
esmės. Jeigu mes švęsim ne oficialų 
paradinį tūkstantmetį, o galvosime 
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Gerbiamieji „Akiračių“ skaitytojai, prenumeratoriai 
ir talkininkai,

dėkojame už nuoširdžią paramą, solidarumą ir atsiprašome, kad 
šiemet mėnraščio leidyba sutriko. Sunkmetis palietė ir mus. Šis nu
meris yra mūsų ištikimybės Jums ženklas. Turime vilties, kad leidy
bos nesustabdysime. Tikimės, kad atnaujinta elektroninė „Akiračių“ 
versija www.akiraciai.lt ir toliau liks tiltu tarp mūsų ir jūsų. Steng
simės savo įsipareigojimus vykdyti, kad prenumeratoriai neliktų nu
vilti. Tikimės jūsų supratimo, pagalbos, o rudeniop vėl kreipsimės į 
Jus kviesdami prenumeruoti mėnraštį „Akiračiai“, išgyvenusį ketu
ris dešimtmečius.

Gražios ir ramios Jums vasaros!
Red.

kas gi, kokie procesai europėjan- 
čioje Lietuvoje vyksta, tai tada tos 
parapijos, mokyklos ir bibliotekos 
atšvęs jį geriau nei Valdovų rūmai.

Sigitas Tamkevičius: Vis dėlto 
ekonominė krizė taip, kaip planuo

Pokalbis apie Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį vyko Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune

ta švęsti tūkstantmetį, gerokai sva
jonių pilį sugriaus. Turbūt yra gera 
proga visiems pamąstyti - o ką 
dabar darysim? Ar iš tikrųjų ver
ta kristi į pesimizmą, kad mažiau 
pinigų, kad planuotų milijonų ne
gavom, o gal geriau pamąstyti, ką 
galime be tų pinigų padaryti.

Egidijus Aleksandravičius: Ne
paisant to, kad buvo išleista ne
mažai mokesčių mokėtojų pinigų 
ir buvo sukurta užsitęsusio fasadi
nio šventimo atmosfera, procesas 
priartėjo prie to tūkstantmečio. Jis 
vis dar simbolizuosis su įvairiais 
skandalais, tariamais arba tikrais, 
dar kokiomis nors Valdovų rūmų 
ar tos pilies statybos peripetijomis.

Nepaisant to, šiandien reikia atrasti 
valios ir tikėjimo, rasti savyje jėgų 
kurti šitą šventę, kad ir sunkmečiu, 
be jokių pinigų, savo mokesčius jau 
atidavus kitiems, kad jie atsišvęstų. 
Net jei susimoki mokesčius vardan 

bendro intereso, tada jau kaip sa
vanoris gali bandyti tikrąją šventę 
sukurti savyje, savo bendruome
nės viduje. Štai šitas sąmoningu
mas yra labai svarbus, nes tiktai jis 
mums leidžia prognozuoti galimas 
žmonių reakcijas.

Sigitas Tamkevičius: Gal nerei
kėtų ir aš pats asmeniškai tikrai ne
norėčiau šitų dviejų tūkstantmečio 
paminėjimo scenarijų - valstybinio 
ir to, kurį Bažnyčia švęs, kažkaip 
supriešinti. Yra toje programoje 
dalykų, kurie turės išliekamos ver
tės, kiti bus kaip tie naujametiniai 
fejerverkai. Taigi tegul viskas vyks
ta, bet manau, kad kol dar yra laiko, 
kol dar nepasibaigė tūkstantmetis, 
kad visi pradėtumėme mąstyti, 
kaip mes jį galėtume geriau pami
nėti, kad jis pasiektų visus, kad jis 
duotų kažkokios naudos, kad mes 
visi dvasiškai ūgteltume.

Gintautas Mažeikis: Dar pridur
čiau apie šios šventės aktualumą, 
nes dabar įsivaizduojama taip, tar
si savaime, jeigu mes paminėsime 
evangelizacijos tūkstantmetį ar ci
vilizacijos atėjimo tūkstantmetį, tai 
nebus aišku, kam gi to reikia, paties 
paminėjimo. Klausimas - kokias 
aktualijas dabar mums pažymėtų 
šita šventė? Galima būtų dabar įvar
dinti, kad, pavyzdžiui, mokyklose 
plinta tokios „sarmatijos teorijos“, 
apie Lietuvos istoriją iki krikšto, iki 
pirmojo Lietuvos vardo paminėji

mo. Kitas dalykas - kontraevangeli- 
zacijos veiksmai - įvairios religijos, 
kurios griauna evangelizacijos nu
veiktus darbus ir įvairūs nevaldomi 
magiški stabmeldystės aktyvumai 
etc. Reiktų pabandyti suprasti, koks 

buvo civilizacijos ir evangelizacijos 
kelias, išvardinti su kokiomis aktu
alijomis, kontroversijomis mes su
siduriame: žvalgymasis į Rytus kaip 
į galimą savo viziją, nacionalizmo 
pavojai, europietiškumo ir evange
lizacijos rezultatų viešas neigimas 
ir ignoravimas ir t.t. Taigi reikia 
ne tik švęsti, bet ir pasikalbėti apie 
kai kuriuos ilgalaikius Lietuvos 
procesus ir apie tai, ar šiuolaikinė 
politika, ideologija, švietimas įsiti
kinimai neprieštarauja tiems vyku- 
siems procesams ar pan.

Sigitas Tamkevičius: Tas proce
sas, apie kurį minėjote, labai ryškus. 
Tai matyti net tada, kai interneti- 
nėje erdvėje pasirodo straipsnis, 
susijęs su religija, kurį galima ko
mentuoti, paprastai visai nemažas 
procentas žmonių su įtūžiu puola 
krikščionybę - „žydų religiją, ant 
kardo ašmenų atneštą“, nepaisant 
to, kad tauta iš tiesų buvo pakrikš
tyta ne tų, kurie nešė kardą, bet vi
sai taikiu būdu. Neturiu atsakymo, 
ar tai kažkaip savaime vyksta, ar 
kažkas mobilizuoja tuos žmones, 
bet tai iš tiktųjų labai ryšku ir kar
tais kyla įtarimas, kad kažkas mūsų 
mintis gręžia nuo Europos, nuo to, 
kas mums buvo atnešta, skatina 
nusisukti į kitą pusę - nuo Euro
pos, nuo Evangelijos. Tikiuos, kad 
tokios pastangos nebus vaisingos, 
kad tūkstantmečio keliai ir klystke
liai padės mums rasti savąjį kelią.
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ISTORIJA

Atkelta iš 1 p.
O tie klausimai buvo tokie: ar leis
tina išeivijos lietuvių krepšininkams 
vykti į sovietų okupuotą Lietuvą ir 
ten kelios rungtynėse sužaisti su 
Lietuvos krepšininkais? Ar gali
ma išeivijos lietuviams studentams 
vykti į Vilniaus universitete vasarą 
rengiamus kalbos ir kultūros kur
sus? Ar galima išeivijos lietuviams 
rengti koncertus iš Lietuvos atvyks
tantiems menininkams? Juk visais 
atvejais tie žmonės, kurie vykdavo iš 
Lietuvos, ir tie procesai, kurie išei
viams atvykus vykdavo Lietuvoje, 
buvo griežtai KGB prižiūrimi. Taip 
pat ir į Lietuvą iš Vakarų atvykdavo 
tik tie išeiviai, kuriems Tarybų Są
junga suteikdavo vizas.

Apie tai iš pradžių tik „Akira
čiuose“, kuriuos kūrė įvairių pažiū
rų, bet liberaliai nusiteikę žmonės, 
ir galima buvo rašyti - ir, žinoma, 
tai reikėjo daryti atsargiai, ne tiek 
bijant savųjų „drausmės sargybi
nių“, kiek nenorint pakenkti Lietu
voje pasilikusiems ar po viešnagės 
Amerikoje į ją sugrįžtantiems. Bet 
„Akiračiams“ sustiprėjus ir šiaip 
padaugėjus abipusiams kontaktams 
tarp išeivijos ir Lietuvos, ir kiti lai
kraščiai, ypač „Draugas“, pradėjo 
šią temą liesti arba ne taip dažnai 
cenzūruoti skaitytojų laiškus, nors 
tokių atvejų pasitaikydavo pakan
kamai. Dėl to „Akiračiai“ ir toliau 
turėjo darbo, o polemika su „Drau
gu“ ir toliau liko viena mėgstamiau
sių „Akiračių“ temų.

***
Man teko dirbti „Draugo“ re

dakcijoje nuo 1982 iki 1986 metų, 
pakvietus vyriausiajam redaktoriui 
moderatoriui kun. Pranui Garš
vai. Šeštadieninį kultūros priedą, 
„Draugo“ deimantą, kuris konku
ravo ir su „Aidais", ir su „Metmeni
mis“, tada redagavo Kazys Bradūnas, 
po to jį pakeitė Aušrelė Liulevičie- 
nė. Prieš tai kultūrinį priedą bene 
porą dešimtmečių buvo redagavęs 
kun. Juozas Prunskis, bet jis liko 
nuolatinis „Draugo“ bendradar
bis, aprašydavo koncertus ir kitus 
renginius. Kiti mano laikų kole
gos dar buvo Emilija Pakštaitė-Sa- 
kadolskienė, Jonas Šoliūnas, Irena 
Regienė, Algirdas Pužauskas, kuni
gas, provinciolas Viktoras Rimše
lis, reikalų vedėjas Stasys Džiugas, 
administratoriai kun. Petras Cini
kas, kun. Walteris Cibulskis, Vikto
ras Naudžius, knygų klubo vedėjas 
kun. Vytautas Bagdanavičius, mi
nint tik pačius dažniausiai mato
mus, o kur dar rinkėjos, maketuo
toja, spaustuvės ir kiti darbuotojai. 
Tai buvo labai margas žmonių ko
lektyvas, o pats „Draugas“ su savo 
patalpomis, kur buvo ir leidykla, ir 
knygynas, ir spaustuvė, ir siuntinių 
į Lietuvą bendrovė bei kitos įstai
gos, su tėvų marijonų vienuolynu

„Draugas" išeivijos 
spaudos baruose
ir koplyčia buvo vienas iš Čikagos 
lietuvių veiklos židinių.

Pats laikas ką nors pasakyti apie 
„Draugo“ ideologinę liniją, ir tai 
labai svarbu, nes per didelę 20-ojo 
šimtmečio dalį, nuo kokių dešimtų- 
jų-dvidešimtųjų iki aštuoniasdešim- 
tųjų-devyniasdešimtųjų, bet ypač 
apie šimtmečio vidurį, lietuviškieji 
laikraščiai Amerikoje turėjo gana 
ryškų ideologinį veidą, jie atstova
vo maždaug keturioms gana skir
tingoms pakraipoms. Tai buvo arba 
katalikiški, dažniausiai vienuolijų ir 
leidžiami, pvz., marijonų dienraštis 
„Draugas“ Čikagoje ir pranciškonų 
savaitraštis „Darbininkas“ Niujor
ke (Bruklino rajone), arba tautiniai, 
kartais vadinami vidurio srovės, tai 
visų pirma Klyvlendo „Dirva“ (du
kart per savaitę einanti), labai svar
bi, ir savaitraščiai Čikagos „San
dara“, Niujorko „Vienybė“, mano 
laikais mažiau reikšmingi, arba so- 
cialdemokratiški, pvz., dienraštis 
„Naujienos“ Čikagoje ir savaitraštis 
„Keleivis“ Bostone. Šių trijų grupių 
žmonės vieni su kitais bendrauda
vo, jautėsi vienos bendruomenės 
(mažąja „b“, nes nebūtinai priklausė 
oficialiajai Lietuvių Bendruomenei) 
dalimi, nors jų laikraščiai idėjinio 
turinio požiūriu šiek tiek ir skyrėsi, 
bet tik šiek tiek.

Pvz., katalikiški savo vedamuo
siuose prisimindavo religines šven
tes ir dažnai akcentuodavo ar bent 
paminėdavo krikščioniškus, bažny
tinius doktrinos, ritualo, praktikos 
aspektus, motyvus, o socialdemo- 
kratiški - mažiau arba visai ne, bet 
užtat jie rašydavo iš darbininkiškų 
pozicijų, užstodavo eilinius žmones 
prieš savo prabanga besipuikuojan
čius turčius (kadangi porą metų 
„Keleivyje“ dirbau, taip ir matau 
prieš akis tą dorą žemaitį darbinin
ką Jackų Sondą-Sondeckį - tokių 
žmonių reta). O tautininkiški lai
kraščiai per daug neakcentavo nei 
katalikiškumo, nei nuo labiau kai
rumo. Tiesa, rašydami apie nepri
klausomybės bei tautinio atgimimo 
laikotarpį, jie labiau iškeldavo vidu
rio srovės veikėjus, ypač tautininkų 
politikus, kaip katalikiški laikraš
čiai - katalikus visuomenininkus, 
kurių buvo daugiausia, o socialde- 
mokratiški - kairiuosius.

Čia gal ir buvo ryškiausias lai
kraščių ideologinis skirtumas jau 
10, 20, 30 metų po karo, ką jie ak
centuodavo - liaupsindavo arba, 
rečiau, supeikdavo - iš pirmosios 
respublikos laikų. Pvz., „Drauge“ 

buvo užsimenama apie tai, kaip 
prezidento Smetonos valdymo lai
kais buvo varžomi, net persekioja
mi veiklūs ateitininkai, o „Dirvoje“ 
tokiomis užuominomis buvo pikti
namasi, rašoma, kad tėvynei esant 
okupuotai, dar ne laikas apie tokius 
dalykus šnekėti. Kuo toliau nuo 
1945-1950 m. į vieną ar kitą pusę, 
tuo šie ideologiniai skirtumai ma
žiau ryškūs. Jie buvo ryškiausi ke
tvirtą ir penktą dešimtmetį, kada 
Lietuvoje ketvirtą dešimtmetį val
dė tautininkai ir netautininkiška 
spauda buvo varžoma, o penktą de
šimtmetį buvo okupacijos, Lietuvos 
nepriklausomybė panaikinta ir visa 
nekomunistinė spauda uždrausta.

Tad tuos du lemtingus Lietuvai 
dešimtmečius tik išeivijos spauda ir 
buvo visiškai laisva, tad ir katalikai, 
ir socialdemokratai toje spaudoje 
rašė visą teisybę apie Smetoną, o vi
durio spauda ją irgi rašė taip, kaip ją 
suprato - tautininkų „Dirva“ jį sti
priai gynė nuo priekaištų, o „Sanda
ra“ ir „Vienybė“, kurios niekad ne
pritarė Smetonos pasukimui į kad ir 
švelnią diktatūrą, šiuo požiūriu atsi
tolino nuo „Dirvos“. Tad Smetonos 
klausimas suskaldė vidurio srovę, 
kartais vadinama liberaline. Dalinai 
dėl to vidurio srovė tarp Amerikos 
lietuvių niekada ir nebuvo tokia sti
pri kaip katalikiškoji arba dešinioji 
ir socialistinė arba kairioji.

Ir čia dar vienas svarbus mo
mentas. Sakiau, kad laisvoji Ameri
kos lietuvių spauda visada rašė apie 
Smetoną visą teisybę taip, kaip ją 
suprato, todėl „Draugas“, „Naujie
nos“, „Dirva“, „Sandara“ taip tarpu
savy nesutarė. Tačiau vienu klausi
mu jie sutarė, už tai kartu ir veikė 
vienoje bendruomenėje - sutarė, 
kad Lietuvą reikia laisvinti nuo ko
munistų. Ir štai svarbusis momen
tas - išeivijoje visą laiką buvo ir ko
munistų, kurį laiką tuoj po Pirmojo 
pasaulinio karo lietuviai komunis
tai sudarė didžiausią tautinę grupę 
visame Amerikos komunistų judė
jime, ir jie turėjo savo laikraščius - 
Niujorko „Laisvę“ ir Čikagos „Vil
nį“. Jie vadino save „pažangiaisiais“ 
ir ypač Antrojo pasaulinio karo 
metais ir po jo jie neturėjo jokių 
bendrų reikalų su katalikais, tauti
ninkais, sandariečiais, socialdemo
kratais, ypač su socialdemokratais, 
kurie tada dar vadinosi socialistais 
ir pjovėsi su komunistais, ginčijo
si ir vienas kitą koneveikė kaip tik 
dėl kairumo, diskutavo kartais iki 
emocinių kraujų, ką reiškia būti 
tikruoju kairiuoju - ar eiti kapita

listinės sistemos reformavimo, jos 
humanizavimo keliu - ar revoliuci
niu - visų šalių proletarai vienikytės 
po Stalino vėliava. Tad po Antrojo 
pasaulinio karo išeivijoje susidarė 
du vienas kitam priešiški ir tarpu
savy nesusiliečiantys ir nekomuni- 
kuoj antys frontai, sustiprinti dar 
pokario bėglių, dipukų atsiradimu, 
bet jau ir anksčiau jie buvo ryškūs
- antikomunistinis, kuriame vyra
vo katalikai ir socialdemokratai, o 
trečiuoju smuiku griežė tautininkai 
bei vidurinieji, ir komunistinis, ku
ris po Antrojo karo vis mažėjo. Bet 
įdomu tai, kad komunistų laikraš
čiai, nepaisant jų leidėjų, redakto
rių, skaitytojų senstančio amžiaus, 
dar greičiau senstančio, nei vadina
mųjų dipukų laikraščių - vis dėlto 
pakankamai ilgai išsilaikė - beveik 
iki aštuntojo devintojo dešimtme
čio. Tai dėl to, kad juos rėmė būtent 
tarybinis Vilnius - rėmė straips
niais, publikuojamąja medžiaga, o 
gal ir pinigais: manau, kad rėmė, 
būtų įdomu patyrinėti. Tačiau jų 
bendradarbiai ir skaitytojai greitai 
seno dėl to, kad nesulaukė jokios
- absoliučiai jokios - jaunimo pa
mainos: prieš 20-30 metų vaikai, 
anūkai ir proanūkiai savo tėvų, se
nelių ir prosenelių komunistinių, 
Tarybų Sąjungą giriančių laikraš
čių nebeskaitė, tuo tarpu per tą patį 
laiką „Draugo“ senelių ir prosenelių 
palikuonys vis dar skaitė, palaikė ir 
beveik iki šiandien skaito ir palaiko 
„Draugą“, nors jo likimas kaip tik 
šią akimirką atrodo visai nedžiu
giai, palyginti su tuo, kaip jis atrodė 
dar prieš 10 metų ar net 5-erius.

***
Kas padėjo „Draugui“ sulaukti 

šimto metų? Tai, kad jis nuo 1912- 
ųjų leidžiamas Čikagoje, visą laiką 
buvo katalikiškos krypties ir dėl 
to jį ne taip stipriai kamavo vidi
niai nesutarimai, kaip pvz., vidurio 
srovės spaudą ar kairiuosius, kurie 
blaškėsi tarp socialdemokratų ir ko
munistų, dėl to „Draugas“ turėjo ir 
stiprų, nuolatinį finansinį pagrindą, 
jis beveik visą laiką arba bent jau 
labai ilgai turėjo stiprius redakto
rius ir bendradarbius, o redaktoriai 
pakankamai dažnai, bet ne per daž
nai, keitėsi, ypač stabilūs teigiama 
prasme buvo Leonardo Šimučio ir 
Prano Garšvos vadovavimai, kultū
rinį jo veidą labai skirtingai, bet irgi 
sveikai formavo Juozas Prunskis ir 
Kazys Bradūnas, „Drauge“ tilpo be
veik kiekviena katalikų pasaulio as
menybė ir srovė, katalikai nesivai- 
dijo su taip pat katalikišku Niujorko 
„Darbininku“ ar su kiek atskirai be- 
sireiškusiais Lietuvos Vyčiais, o kas 
dėl kurių nors priežasčių nepritapo 
ar netilpo „Drauge“, bet buvo la
bai kūrybingas žmogus, tas reiškėsi 
tautininkų „Dirvoje“ arba liberalų 
„Akiračiuose“.

akiračiai
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■ Gegužės mėnesiui besibaigiant, važiuoju auto
busu iš Samaros į Saratovą. Rusija milžiniška. Pro 
autobuso langą ji atrodo dar didesnė, nes važiuoja
ma čia lėtai. Nuotolis apie 440 km, kelionė trun
ka virš dešimt valandų. Iš dalies tai kelio kaltė. 
Vietomis jis pakenčiamas, bet vietomis asfaltas 
tiek suskeldėjęs, kad autobusas trata, o kai pra
važiuojame kažkodėl ritmiškai besikartojančias 
didesnes duobes, dargi siūbuoja. Tačiau ne kelionės 
patogumų ieškodamas lankau Rusiją (plaukiant 
Volga buvo netgi visai patogu), o tam, kad tą, anot 
klasiko, „protu, nesuvokiamą“ Rusiją bent šiek tiek 
suprasčiau. Autobuso kelionė tam tinka - laiko 
marios, keleiviai išlipa ir įlipa tokiuose miesteliuose 
kaip Čiapajevas, Pugačiovas, kelios valandas tarp 
sustojimų, tad išsikalbėti laiko apstu. Ne visada 
pašnekovai įdomūs, bet beveik be išimties jie gera
noriški.
Kelionėje į Saratovą įdomiausias buvo skersai tako 
sėdėjęs senyvas žmogus. Sakoma, kad Rytų Eu
ropos gyventojai atrodo senesni nei yra, bet pa
sitaiko išimčių. Kai bandau kaimynui pasigirti 
savo nugyventais metais, jis pareiškia kad gimęs 
1929-tais, parodo įmantriai išpjaustinėtą lazdą, ku
rią jam anūkai dovanojo, kai suėjo 80 metų. Protas 
jo aštrus, atmintis puiki, vienintelis minusas tas, 
kad beveik visose srityse sutariame. Jis žino ir apie 
trėmimus (pažinojęs lietuvių tremtinių), atsimena 
kolektivizacijos laikus (tėvas turėjęs ūkį, ‘išbuožin
tas’), kare dalyvaut nespėjo, bet jo broliai kariavo. 
Net ir „Katynės“ tema jam nesukelia priešiškumo: 
„Buvo ir daug baisiau“,- sako.

Kadangi nėra dėl ko ginčytis, tenka apžvelgti 
dar daugiau temų. Mane ypač domina čia buvęs 
žemės ūkis. Apie esamą žemės ūkį galiu spręst 
pats - ši Rusijos dalis lygi kaip stalas, miškų kaip 
ir nėr, tik krūmokšniai. Matyti toli iki horizonto 
ir kad beveik visa žemė dirvonuoja. Kartais pra
važiuojame įdirbtus laukus. Jie milžiniški, neper
dedant - kilometriniai, įdirbti neblogai, prava
žiuojame jau gerokai pakilusių rugių lauką. Siekia 
virš kelių ir tęsiasi kone iki horizonto. Akivaizdu, 
kad žemė čia gera, šiuo metų laiku viskas šviežiai 
žalia. Savotiška - arba milžiniški dirvonuojantys 
plotai, arba tiek pat milžiniški įdirbti laukai, o nė 
žmonių, nė gyvulių nematyt. Išskyrus miestelių 
prieigas, nesimatot ir jokių namų ar ūkinių pas
tatų.

- Dabar čia oligarchai žemę užgrobė,- aiškina 
man senis. - Atsiveža sunkią techniką, savo žmo
nes. Sako, kad ir Baturina (Maskvos mero Lužkovo 
žmona) čia plotų turi.

- Tai kolchozai sugriuvo?
- Sugriuvo, viską išvogė. Bet ir kolchozų laikais 

buvo blogai.
Ta tema pasikalbame kiek plačiau. Pasirodo, kai 

jo tėvams prisiėjo dirbti kolchoze, jų ūkį nugriovė, 
jie persikraustė į Čiapajevą, sūnų pasisekė išsiųsti 
mokytis į Samarą. Ten jis ir liko. Jo vaikystės lai
kais buvę kitaip, o tėvų laikais - visai kitaip. Buvo 
daug ūkių, augino arklių, galvijų kaimenes. Dalis 
gyventojų buvo vokiečių palikuonys. Geri ūkinin
kai. Visa tai sužlugdyta.

- Tai šitaip išeina,- sakau. - Tas žulikas Leni
nas, po to jo sekėjas Stalinas pridarė baisios žalos 
Rusijai. Šitaip sunaikinti žemės ūkį!

Kol kas už manęs sėdėjusi solidaus stuomens 
pagyvenusi moteris tylėjo, tačiau Lenino pavadini
mas „žuliku“, viršija jos pasipiktinimo normą.

- Negalima taip sakyt,- įsiterpia. Kai ji kalba, 
gelsvai blyksteli keli auksiniai dantys.- Negalima. 
Jis daug gero padarė Rusijai.

- Ką, be griovimo, padarė?
- Neraštingumą panaikino. Mokyklas kaimuo

se statė, mokslas nemokamas visiems, visi galėjo

Kelyje iš Samaros Kazys Almenas

eiti į aukštąsias mokyklas. Ne taip kaip dabar. Da
bar tik turtingieji.

Savotiška, jog, jos nuomone, šiuo metu aukštasis 
mokslas Rusijoje pasiekiamas „tik turtingiesiems“. 
Bandau pokalbį grąžinti prie Lenino temos.

- Leninas atsakingas už bolševikus, o tie pir
miausia naikino. Kad naikino privačią nuosavybę, 
gal dar suprantama. Griebėsi valdžios, o turtas - tai 
valdžia. Bet kad naikino religiją niekaip nepatei
sinsi! Tą gali daryt tik žulikai. Rusija pravoslaviš
kas kraštas, o jie naikino pravoslaviją, žudė popus, 
griovė cerkves, pavertė jas sandėliais. Pas mus Lie
tuvoje po okupacijos vieną iš gražiausių bažnyčių 
Vilniuje pavertė ateistiniu muziejum. Koks pasity
čiojimas iš gyventojų religinių jausmų!

- Ir Samaroje, - priduria senis. - Ateistinį mu
ziejų vienuolyne padarė, o kitame vienuolyne - ka
lėjimą. Naikino kaimuose cerkves, o dabar ir tų 
kaimų neliko. Sunaikini cerkvę, sunaikini ir kaimą. 
Va kaip, patys matote... *

Už lango lėtai praslenkantys platūs dirvonuo
jantys laukai tai patvirtina. Jau daug kilometrų, 
kaip nematyt ne tik kaimų, bet ir jokių namukų. 
Realybė negailestinga, tačiau kaimynė užaugusi su 
sovietinės propagandos įvaizdžiais.

- Žmonės kolchozų gyvenvietėse gyveno, buvo 
aprūpinti. Su vaikų darželiais, kultūros namais. 
Žmonės darbo turėjo, ne taip, kaip dabar, kai vis
ką išvogė. Čia kukurūzus augino... Daug kukurūzų. 
Labai gražu buvo.

- Gal pas jus ir taip... - nesiginčiju. - Gal ru
sams kolchozai gerai. Bet ne lietuviams. Lietuvis 
savo ūkyje dirba, dirba sunkiai. Lietuva prieš karą 
buvo sėkmingas žemės ūkio kraštas. Bet po okupa
cijos atėmė žemę, suvarė žmones į kolchozus, kurie 
priešinosi, tuos išgrūdo į Sibirą, o tie, kurie liko ko
lchoze, ne tiek dirbo, kiek gėrė.

- Oi, gėrė ir čia. Dar kiek... - mano pusę palaiko 
senis. - Gėrė kai buvo kolchozai, dabar dar labiau 
geria.

- Užtai, kad jiems nėra darbo.
- Ne užtai. Užtai, kad taip priprato. Nedirbo 

tada, dirbt ir dabar nenori,- sako senis. - O mano 
laikais, kai aš buvau vaikas, kai varė visus į kolcho
zus, tai čia buvo badas. Baisu buvo. Baisu. Atėmė 
viską. Kurie ūkininkai suspėjo, karves išskerdė. 
Nieko tada neliko. Va, ir dabar karvių nėra...

Su realybe nepasiginčysi. Per keletą šimtų kilo
metrų iš Samaros pro autobuso langus nematėme 
nė vieno galvijo, tik įvažiuojant į kažkurį miestelį 
ganėsi keletas ožkų. Nesiderina tai su sovietiniais 
laikais televizijoje rodomais vaizdais apie pieningas 
karves melžiančias raudonskruostes melžėjas (beje, 
panašių būna ir dabar). Mano auksadantė kaimynė 
akivaizdžiai ne iš melžėjų. Stuomens jai netrūksta, 
bet rankos ne tos, - jos putlios, ryškiai raudonai da
žytais nagais. Spėju, kad buvo kokia funkcionierė, 
gal vidurinės mokyklos direktorė.

- Bet užtai buvo nemokamas gydymas visiems, 
- keičia ji temą - Ne taip, kaip dabar, kai be kyšio 
nieko negausi. O atostogos dirbantiems? Duodavo 
kelialapius į sanatorijas. Aš tada ir Sočy ir Kryme 
buvau.. O dabar? Nei sapnuoti negali, visa tik tur
tuoliams... Jei kyšio nesumoki, nieko negausi.

- Tik nesakykit, jog tada kyšių nebuvo, - kiek 
susinervinęs įsiterpia senolis. - Ne tik dėl keliala
pių į Sočį. Be kyšio batų negausi. Ką, batų! Papras
tos dešros negausi. Aš prie duonos eilėje stovėda
vau.. Nejaugi neatsimenate?

- Ne... - purto galva kaimynė. - Visko buvo ko 
reikia. Nebuvo tik tokių niekų, kurių nereikia. Ir 
kainos žemos, nepalyginsi dabar....

- Niekų? Vaikus tada maitinti reikėjo, duonos 
trūko, o pieno nė lašo.

- Tai gal karo laikais. Tada visur buvo sunku. 
Visi turėjo aukotis.

- Suprantama, karas... - įsiterpiu, nes noriu 
grąžint pokalbį į artimesnius laikus. - Per karą vi
saip būna.. Bet man kyla klausimas, kodėl dabar 
yra, kaip yra. Kokia jūsų nuomonė? Štai, Rusija yra 
didžiulė šalis. Daugiau nei didžiulė - milžiniška..

- Taip. Tikrai didžiulė, - su pasitenkinimu su
tinka kaimynė.

- Ir turtinga šalis. Nafta, dujos. Žemės gelmėse 
visa Mendelejevo lentelė. Ištekliai tokie, kad nė ne
palyginsi, tarkim, su Vokietija.

- Taip. Pas mus visko yra, - sutinka kaimynė. 
Mendelejevo lentelę paminiu ne be reikalo; taip 
parašyta mokykliniuose vadovėliuose.

- Ir laimėjote didelę pergalę! Sumalėt Berlyną 
taip, kad ten liko tik griuvėsiai. Taip pat ir kitus vo
kiečių miestus. Paminklų už pergalę pristatyta, pa
radus rengiant. Na, suprantama, didelė pergalė..

- Didelė.
- O kas iš to išėjo? Kas dabar geriau gyvena? 

Vokiečiai ar rusai? Na, ir kodėl taip?
Skaudus ir iš esmės netaktiškas klausimas. Per 

šią kelionę panašiai to paklausiau apie dešimt kar
tų. Vieną kartą susilaukiau aiškaus priešiškumo, 
du (tiesa, kiek nugėrę) vyrai tiek supyko, kad at
sistojo ir keikdamiesi nuėjo. Jei tai nebūtų buvę 
stoties laukiamajame (juos Rusijoje beveik visada 
stebi milicininkas), ko gero, nepaisant mano žilos 
barzdos, būčiau gavęs į akį. Tačiau tai išimtis; kiti 
kiek suglumdavo, iš pradžių nežinojo ką atsaky
ti, tačiau neatrodė, kad pyktų. Pažymėtina, jog nė 
vienu atveju nebuvo bandoma aiškinti, kad rusai 
gyvena geriau. Nors aš to neteigdavau, bet buvo 
aišku, jog abi pusės supranta, kad vokiečiai gyvena 
geriau. Atsakymai įvairavo. Keli atsakė, kad, mat, 
Rusija milžiniškas kraštas ir tokį kraštą tinkamai 
valdyt labai sunku. Taigi, pirmasis pasididžiavimo 
punktas, kad Rusija didelė, tapdavo neigiama ypa
tybe. Du kaltę suvertė tautai („narod“ geria ir dirbt 
nenori), keli - valdžiai. Keli nieko taip ir neatsa
kė. Pašnekovė autobuse iš Samaros priklausė prie 
tų. Buvo akivaizdžiai suglumusi. Neturėjau jokio 
noro jos nei įžeisti, nei pykinti, užtai kiek palaukęs 
pridėjau:

- Yra tokių, kurie sako, kad tai rusų tautos kal
tė, bet aš tuo netikiu. Aš krikščionis, žinau, kad 
Dievas visas tautas sukūrė lygiavertes. Va, ir dabar 
keliaudamas po Rusiją sutikau daug gerų žmonių. 
Jei ne tauta kalta, išeina, kad kalta valdžia ir jos 
santvarka, o santvarką įtvirtino Leninas. Tai jis su
griovė buvusią santvarką, naikino privačią nuosa
vybę, uždarė cerkves.

- O Karlas Marksas? - bando ieškoti išeities 
kaimynė. - Jis aprašė komunizmą. Jis tai vokietis.

Nors Vysockis dainavo, kad „Otiec moich idei, 
Karl Marks, on tože evrej“, (Tėvas mano idėjų, 
Karlas Marksas, jis taip pat žydas), apie Markso 
žydiškumą nieko nesakau. Nėra ko krypt į šoną. 
Tęsiu:

- Na taip, Marksas rašė. Daug kas rašė. Bet vo
kiečių tauta tomis idėjomis nepatitikėjo. Leninas 
įtikėjo. Bėda, kad ne tik įtikėjo, stengėsi prievarta 
jas įgyvendinti... Štai kodėl sakau, kad jis žulikas.
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Panama labai graži
Jaunius Špakauskas

■ Kai buvau kokių dešimties metų, savo namų balkone radau storą knygą 
baltu viršeliu, sulietu arbata (mat jos formatas idealiai atstojo padėklą). Dideli 
sunkūs lapai buvo išmarginti įvairiaspalviais paveikslėliais, o besiremdamas 
dešimtmečio žiniomis spėjau, jog šios knygos personažai- katinas bei jo bičiu
lis tigras. Drauge jiedu gyveno trobelėje pamiškėje, kasdien žvejodami, rinkda
mi miško gėrybes ir besidžiaugdami šilta nūdiena, ramiai jiedu sau gyveno.
Kaip šiandien prisimenu grakščias raides ant gelsvo knygos viršelio - „Panama 
labai graži“. Tą popietę knygą ir perskaičiau. Skaitymą pamiršau ilgam, bet 
Panama vaiko sąmonėje išliko ilgam. Skaitymo malonumą vėl atradau tik po 
daugelio metų. Visai kaip ir Panamą.

Kapitalistinis godulys 
ar likimo išdaiga?
Pradinis atostogų planas buvo sma
gi kelionė į Peru džiungles, tačiau 
dėl žemiškųjų (vizos) reikalų kelio
nės planus teko keisti. Godiems ka
pitalistams avialinijose pareikalavus 
už skrydžio datos keitimą 2/3 bilieto 
kainos nusprendžiau į Peru nevykti. 
„Flirtuojantis“ roboto balsas, kitame 
telefono linijos gale, informavo, kad 
dalį bilieto kainos galiu panaudoti 
kitam skrydžiui.

Atsivertęs aviakompanijos inter
neto puslapį ir spustelėjęs ant skilties 
„specialiūs pasiūlymai“ radau nema
žas nuolaidas skrydžiams į Meksiką, 
Puerto Riką ir... Panamą. Po dviejų 
savaičių jau sėdėjau odinėje kėdėje, 
bandančioje imituoti verslo klasę, 
per iliuminatorių žvelgdamas į tols
tančią Bostono panoramą. Mano 
kelionė į vaikystę prasidėjo, nors 
tuomet aš negalėjau nė nutuokti, kas 
šioje kelionėje manęs laukia, nes juk 
ne aš pasirinkau Panamą, bet Pana
ma pasirinko mane.

Skurdžios geografinės 
žinios
Kolegė darbe padovanojo kelionės 
gidą, trumpą įvadą apie Panamos 
respubliką, mat mano kelionė buvo 
absoliuti avantiūra, prasidėjusi nuo 
lėktuvo bilieto, o ne nuo kelionės 
plano, kuo turėtų prasidėti kiekvie
na tikro keliautojo kelionė. Man
ding, aš apie savo kelionės tikslą 
skaičiau lėktuve, dvylikos tūkstan
čių metrų aukštyje.

Knyga kantriai pasakojo, jog kiek 
didesnė nei Lietuva, Panama yra 3,3 
milijonų žmonių namai, kurių 70% 
yra vadinamieji mestizo, amerindų 
ir baltųjų palikuonys. Absoliuti Pa
namos gyventojų dalis yra Romos 
katalikai, kalbantys valstybine ispa
nų kalba.

Dangaus aukštybėse perskai
čiau, jog šalies, link kurios skrendu, 
bendrasis vidaus produktas (BVP) 
vienam gyventojui yra $10,700 (pa
lyginimui Lietuvoje BVP vienam gy
ventojui sudaro $16,800 (2007)), nau
doj amąsi visais 116 oro uostų, o šalies 
negina kariuomenė, kurios ši Centri
nės Amerikos valstybė išvis neturi.

Chaosas nuo pirmojo 
žingsnio
Keturiasdešimt kilometrų nuo Pa
namos miesto, Tocumeno oro uoste, 
pasienio apsaugos pareigūnei teko 
pademonstruoti savo žinias bandant 
pasienietę įtikinti, jog Lietuvos res
publikos piliečiams Panamos vizų 
nereikia. Mano nuostabai, niekur 
mano žodžių nepatikrinusi pareigū
nė uždėjo platų mėlynos spalvos Pa
namos pasienio apsaugos tarnybos 
antspaudą ir palinkėjo geros kelio
nės. Atmestinas požiūris į savaime 
suprantamus teisinės sistemos rei
kalavimus man taps labai aiškus vos 
už kelių dienų, bet tą naktį oro uoste 
aš dar nieko nenutuokiau.

Vos išėjęs iš oro uosto terminalo 
buvau apsuptas maloniai besišyp
sančių „pagalbininkų“, sukrovusių 
mano lagaminus į taksi ir įžūliai iš
kaulinusių po dolerį už kiekvieną. 
Tada aš nežinojau dar ir to, kad pa
našios subtilaus „reketo“ formos Pa
namoje yra puikus būdas užsidirbti, 
o kai kam ir išgyventi.

Atsidūręs viename taksi su ame
rikiečių turistu, saugiai bei greitai 
pasiekiau savo viešbutį, ramiame ir 
saugiame Panamos miesto rajone - 
Ei Cangrejo. „Pasidžiaugęs“ šaltu 
vandeniu duše, naktį praleidau kon
dicionuojamame numeryje, bet tada 
dar nežinojau, kad ir oro kondicio

nierius šioje tropikų šalyje yra tikras 
prabangos dalykas.

Teisinis nihilizmas
Panamos stiliumi
Vos atvykęs į viešbutį jau kitą die
ną susipažinau su keletu turistų iš 
Vokietijos. Išgirdęs, kad vykstama į 
Bocas del Toro salas šalies Šiaurėje, 
netoli Kosta Rikos sienos, nutariau 
prie europiečių prisijungti.

Devintą valandą vakaro, j au visiš
kai sutemus, taksi pasiekėme triukš
mingą autobusų stotį, kur netrukus 
pajudėjome į ilgą dešimties valandų 
kelionę per džiungles, naujutėlaičiu

Mercedes Benz autobusu, išsvajotų
jų salų kryptimi.

Antrą valandą nakties buvau 
pažadintas įsakmaus uniformuoto 
vyriškio balso: „passaporte!“ (isp. 
pasas). Protui tik bundant iš miego 
buvau išlaipintas iš autobuso, tuo 
metu pro langą į mane žvelgė klau

siantys, siaubo pilni vokiečių žvilgs
niai. „Passaporte!“- buvo pakartota.
Angliškai nešnekančiam pasienio 
tarnybos darbuotojui beviltiškai 
bandžiau išaiškinti, jog pasą pali
kau viešbutyje, sostinėje, nes bijo
jau su savimi vežtis, nusikaltėlių 
knibždančioje šalyje. Šalia stovėjęs 

nelaimės draugas iš Ekvadoro susi
dūrė su panašia problema, bet buvo 
apdovanotas bent jau ispanų kalbos 
dovana.

Netrukus jau sėdėjau pasienio 
stoties viršininko kabinete. Būtent 
taip įsivaizduoju sovietinius kabi
netus: dulkėtas stalas, nuklotas se
nai neliestais popieriais, nėra nei 
kompiuterio, nei telefono, kur ne 
kur skraido alkana musė, kabineto 
gale liūdi nevalytas langas, o už jo - 
tolstančios mano autobuso šviesos 
ir baimės perverto mano veido ats
pindys. Džiunglių viduryje, be do
kumentų, telefono ar (komiško) ke
lioninio ispanų kalbos žodyno likau 
vienas.

Kelias valandas besitęsiant mara
tonui „hablas espanol?“ (isp. ar su
pranti ispaniškai?), „no hablasl“ (ne
suprantu), pareigūnas arogantišku 
balsu reikalavo pasakyti savo paso 
numerį, kurio mintinai nežinojau.

Anglų kalba užsispyrėlį bandžiau 
įtikinti, kad pasiturinčios Europos 
žemyno piliečiai neteisėtai neker
ta Panamos sienos tam, kad plan
tacijose nelegaliai skintų bananus, 
spaustų kokosų sultis ar pardavinė
tų kalmarus sušutusiuose turguose, 
bet korumpuoto pareigūno ausys 
liko kurčios. Po kelių valandų nuo 
sulaikymo buvau palydėtas į savo 
„numerį“ - šlapimu dvokiančią vie
nutę. Besisaugodamas egzotiškų gy
vių ir po galva pasiklojęs iš Lietuvos 
atsivežtą rankšluostį, celėje pralei
dau naktį, vis žadinamas tai artėjan
čių, tai tolstančių žingsnių.

Septintą valandą ryto buvau nu
vestas atgal į mutinės viršininko ka
binetą, kur buvo tęsiamas marato
nas „hablas espanol?“, „no hablas.“ 
Pareigūną vis bandžiau įtikinti, jog, 
nors ir labai stengiantis, ispanų kal

bos per naktį niekaip nepavyko iš
mokti.

Praėjus devynioms valandoms 
nuo sulaikymo pradžios ir pakrikus 
nervams ėmiau šaukti: „embassy - 
phone calll“ (angį, ambasada - tele
fono skambutis). Nesileidau į jokias

Nukelta į 12 p.

akiračiai

2009 m. birželio mėn. / nr. 4 (410) 11

11



KELIONĖS

Panama labai graži
Atkelta iš 11 p.
kalbas, tik kaip prisuktas kartojau 
šias dvi angliškas frazes. Galiausiai 
„gailestingųjų“ man buvo duota te
lefonų knyga.

Iš trijų Europos sąjungos di
plomatinių misijų Panamoje rezi
davo tik Prancūzijos, Vokietijos ir 
Didžiosios Britanijos pasiuntiniai. 
Pastarosios pagalbos ir nuspren
džiau prašyti, nes artimiausia Lietu
vos ambasada yra įsikūrusi už tūks
tančių kilometrų - Argentinoje.

Palydėtas iki telefono būdelės 
sukrapščiau paskutines monetas ir 
paskambinau į britų ambasadą Pa
namos mieste. Angliškai kalbančios 
ambasados darbuotojos buvau pa
klaustas, ar esu Britanijos pilietis. 
Tačiau pagal Europos sąjungos teisės 
normas, kurias teko gana paviršuti
niškai studijuoti, Europos sąjungos 
piliečiams privalo būti suteikiama 
diplomatinė pagalba tuo atveju, jei 
šalyje, kurioje reziduoji nėra tavo 
tėvynės diplomatinės atstovybės. 
Žiniomis pasidalinau ir su ambasa
dos darbuotoja, kuri pasikonsulta
vusi su kolegomis, informavo, kad 
pasienio tarnybos darbuotojai mane 
privalo nuvežti į antrame pagal dydį 
Panamos mieste, Davide, įsikūrusį 
Didžiosios Britanijos konsulatą.

Parvestas į pasieniečių stotį, joje 
praleidau dar kelias valandas, kol 
man buvo leista keliauti, kur pa
norėjus. Vidury džiunglių, siauro 
žvyrkelio pakraštyje likau vienas 
sau spėlioti- „šiame krašte autobu
sai važiuoja dažniau nei kartą per 
savaitę, ar ne“?

Prisėdęs ant žemės stebėjau ant 
bananais nukrautų asilų jojančius 
vietinius, kyšius duodančius vilkikų 
vairuotojus, džiungles, kurias buvau 

ak
ira

či
ai

2009 m. birželio mėn. / nr. 4 (410)

matęs tik filmuose „Rembo.“ Po ke
lių valandų vis tik sulaukiau auto
buso, važiuojančio Panamos miesto 
link. Košmaru virtusi išvyka dabar 
tėra smagus nuotykis, nors savo 
draugus jau įspėjau „teisinio nihi
lizmo“ sąvokos nė nevartoti, nes lie
tuviškasis nihilizmas yra juokas pa
lyginus su teisės „viršenybe“ kažkur 
„bananų respublikoje“ dviejų Ame- 
rikų viduryje.

Panama labai graži
Nepaisant teisinių nemalonumų 
kiekvienas sąmoningas keliauto
jas turi konstatuoti - Panama yra 
įspūdingas kraštas. Nepalyginamai 
gražesnis nei tas, kurį kūriau dešim
tmečio vaizduotėje, išvydęs pavadi
nimą ant bananų dėžės šono knygos ; 
puslapiuose. Panama, skirtingai nei 
yra manoma, yra kur kas daugiau 
nei tik iš kanalo gyvenanti bananų 
respublika kažkur Centrinėje Ame
rikoje. Tai įspūdinga kultūra, dau
geliui žmonių, visų pirma, besia- 
socijuojanti su Kuna tauta, ramiai 
gyvenančia San Bias salyne Karibų 
jūroje ir puoselėjančia savo kultūrą, 
dėvinčia tradicinius spalvingus dra
bužius, auginančia vištas, bananus 
ir kokusus.

Vis tik labiausiai Panama pasau
liui asocijuojasi su kanalu - vienu 
įspūdingiausių žmonijos statinių, 
bene šimtmetį stebinantį savo di
dingumu ir genialiu inžineriniu 
sprendimu, gerokai pralenkusiu 
savo laikmetį.

Dalis kelionių gide 
netilpusios istorijos
Ramiojo vandenyno pakrantėje įsi
kūrusio Panamos mieste gyvena 

kiek mažiau nei pusė milijono gy
ventojų, o turtinga miesto istorija 
pasakoja apie įdomų ir spalvingą 
gyvavimo laikotarpį: 1519 metais 
miestą įkūrė ispanų gubernatorius 
Pedro Arias de Avila, seno indėnų 
žvejų miestelio teritorijoje. Ši is
panų teritorija, žinoma Panamos 
vardu, netrukus tapo svarbiu ispa
nų valdžios, bažnyčios ir prekybos 
centru. Per Panamos uostą Ramio
jo vadenyno pakrantėje į Portobelo 
uostą Karibų jūroje į įvairius kraštus 
jūra keliavo ispanų perimtas (būkim 
preciziški - pavogtas) auksas. Milži
niški turtai privertė Panamos miestą 
ne tik suklestėti, bet ir tapo jo pra
keiksmu, pavertusi jį svarbiausiu 
piratų taikiniu visame Karibų jūros 
baseine.

1671 metais Velso piratas Se
ras Henry Morganas su daugiau nei 
tūkstančiu savo karių užpuolė mies
tą. Užpuolimo metu kilęs baisus 
gaisras tragiškai nuniokojo miestą, 
palikdamas tiktai griuvenas, mato
mas dar ir šiandien senojo Panamos 
miesto vietoje (Panama Viejo), apie 
8 km nuo dabartinio miesto centro.

Šiandien Panama Viejo rajone 
mokslininkai iš viso pasaulio atlieka 
archeologinius tyrimus bei bando 
atkurti senojo miesto vaizdą, nors 
iki šių dienų geriau išliko vos vie
nos bažnyčios kontūrai. Nepalanki 
kriminogeninė situacija aplink se
nojo miesto likučius nepadeda kurti 
tinkamos atmosferos - kartą vidur
dienį bevaikštantį turistą iš Lietuvos 
sustabdė Panamos policininkas ir 
paprašė neiti kryptimi, kuria šis en
tuziastingai judėjo (svarbiausių se
nojo miesto griūvėsiu link), nes ten 
jis būsiąs nušautas (pareigūno ausų 
dar nepasiekė žinios apie Lietuvos 
banditus).

Praėjus trejiems metams po 
Morgano puolimo, Panamos mies
tas buvo naujai įsteigtas Casco Viejo 

rajone, keli kilometrai į pietvaka
rius nuo senojo miesto sienų. Nau
jojo miesto teritorija buvo apjuosta 
masyvia akmenų ir plytų siena, kai 
kur siekiančią net 14 metrų aukštį, 
3 metrų plotį bei stebėjimo bokštais 
kas 75 metrai. Į miestą buvo paten
kama per tris galingus vartus, įreng
tus skirtingose miesto vietose.

Sienos statybos buvusios tokios 
brangios, jog Ispanijos valstybės ta
ryba, audituodama sienos statybą, 
prašė išsiaiškinti ar siena nepasta
tyta iš aukso ar sidabro. Ir nors sta
tybos buvusios pasakiškai brangios, 
Panamos miestas daugiau niekada 
nebuvo užgrobtas.

Laikui bėgant ispanų užkariauto
jai nustojo naudoti Portobelo uostą 
šalies Rytuose, Karibų jūros pakran
tėje, o 1746 metais nustota naudoti 
ir visą prekybos kelią. Tokiu būdu 
Panamos miesto reikšmė palaips
niui ėmė mažėti.

Padėtis pasitaisė 1850 metais, 
kuomet buvo pastatytas Panamos 
geležinkelis, populiarus tarp auk
so karštinę išgyvenančių amerikie
čių, gabenančių auksą į Kaliforniją. 
Aukso karštine užsikrėtę keliautojai 
keliaudavo iš JAV Vakarinės pakran
tės į Rytus per Panamą, siekdami iš
vengti susidūrimo su priešiškai nu
siteikusiais indėnais centrinėse JAV 
valstijose. Šis tranzitas Panamos ge
ležinkelį privertė suklestėti.

Panamos kanalo statybos 
prancūziškai
Panama galbūt ir būtų likusi istori
jos paraštėse, jei ne unikali šios ne
didelės valstybės geografinė padėtis. 
Nuo pat to momento, kai tą supra
to svarbiausios pasaulio jėgos, jų 
žvilgsnis nuolat nukrypdavo į siau
riausioje Šiaurės ir Pietų Amerikos 
žemynų vietoje įsikūrusią valstybę.

Pragmatiškai ir įžvalgiai Pana
mos strateginę padėtį dar 1524 me
tais įvertino Ispanijos karalius Čarl
zas V, įsakęs atlikti vandens kelio 
statybos galimybių studiją. Bet tik 
kur kas vėliau, 1878 metais, Kolum
bijos vyriausybė leido prancūzų in
žinieriams statyti Panamos kanalą. 
Iniciatyvos teisė patikėta Ferdinan
dui de Lesseps’ui, kuris tuo metu 
svaiginosi Sueco kanalo statytojo 
šlovės spinduliuose.

1881 metais statybos darbus pra
dėjusi Lessepsb kompanija užsibrė
žė tikslą pastatyti jūros lygio kanalą 
palei du vandenynus jungiantį gele
žinkelį, bet užduotis pasirodė esan
ti sunkesnė nei kas nors galėjo įsi
vaizduoti: infekcinės kraujo ligos - 
geltonasis drugys ir maliarija - 
pražudė 22,000 darbininkų, o neiš
sprendžiamos inžinerinės proble
mos bei finansinės vadybos stygius 
pasmerkė kanalo statybos kompani
ją bankrotui vos po aštuonerių metų 
nuo statybų pradžios.

Nukelta į 13 p.
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Atkelta iš 12 p.

Kanalo statybos pagal 
„jankius"

Vienas iš vyriausiųjų Lessepsb inži
nierių, Philippe Bunau-Varilla įkūrė 
naują kanalo statybos kompaniją. 
Tuo pat metu JAV kompanijos pla
navo savo kanalą Nikaragvoje, ta
čiau prancūzams sutikus parduoti 
projektą, Panamos kanalo statybas 
perėmė JAV 1903 metais prancūzų 
inžinieriai paprašė Kolumbijos vy
riausybės įykdyti statybos projekto 
pardavimą, tačiau kolumbiečiai at
sisakė.

1903 metais Kolumbiją sukrėtė 
pilietinis karas, kurio metu nuolat 
didėjo panamiečių nepasitenkini
mas kolumbiečių viešpatavimu bei 
nuolatiniu nuosavybės konfiskavi
mu karo reikmėms. Kanalo statybos 
kompanija iš Prancūzijos, kuri būtų 
gerai pasipelniusi iš kanalo statybos 
teisių pardavimo sandorio, pasiūlė 
JAV vyriausybei paremti nacionali
nius Panamos interesus. Netrukus 
revoliucinė chunta paskelbė Pana
mos nepriklausomybę, o karinių 
JAV laivų pagalba buvo sustabdyta 
bekylanti Kolumbijos agresija.

Kolumbija nepripažino suvere
nios Panamos valstybės iki pat 1921 
metų, kol JAV nesumokėjo Kolum
bijai 25 milijonų JAV dolerių kom
pensacijos.

Panamos kanalas tampa 
realybe

Naujasis, amerikiečių kontroliuoja
mas, Panamos kanalo statybų etapas 
prasidėjo 1904 metais ir neabejoti
nai gali būti laikomas vienu įspū
dingiausių žmonijos kūrinių žemė
je. Kanalo statyboje, trukusioje 10 
metų, dalyvavo 75,000 darbininkų, 
daugiausiai iš Barbadoso, bet taip 
pat iš Martinikos, Gvadalupės, Tri
nidado ir Jamaikos. Ispanai, kolum
biečiai, košta rikiečiai, kubiečiai, ar
mėnai, italai, amerikiečiai ir graikai 
vienaip ar kitaip prisidėjo prie ka
nalo statybų. Viename iš trijų Pana
mos kanalo (Miraflores) šliuzų sis
temų įsikūrusiame lankytojų centre 
yra duomenų bazė su visais kanalo 
statyboje dalyvavusių darbininkų 
vardais.

Panamos kanalas - svarbiausias 
objektas visoje Centrinėje Ameriko
je ir vienas svarbiausių visos valsty
bės pajamų šaltinių - Panamos vy
riausybei buvo perduotas tik 1999 
metų gruodžio 31 dieną. Valstybinei 
institucijai (Panamos kanalo admi
nistracijai (PKA)) perduota visiška 
objekto kontrolė.

Panamos kanalas yra šliuzo tipo 
kanalas, besitęsiantis apytikriai 80 
kilometrų bei jungiantis Atlanto ir 
Ramųjį vandenynus, siauriausioje 
abiejų žemynų vietoje. Oficialiai ka
nalas atidarytas 1914 metais ir nuo 
tada juo naudojosi daugiau kaip

( 

924,000 laivų. Daugiausiai kanalu 
gabenami kroviniai konteineriuose, 
grūdai, nafta ir jos produktai.

Nedidelė asmeninė jachta, plau
kianti Panamos kanalu, moka $500 
mokestį, o didžiausias užfiksuotas 
Panamos kanalo administracijai su
mokėtas mokestis sudarė daugiau 
nei $220,000.

Kanalas turi tris šliuzų sistemas, 
kiekvienoje įrengtos lygiagrečiai ei
nančios trasos, pastatytos dar prieš 
beveik šimtmetį ir naudojamos 
šiandien.

Pirmąjame šliuze laivas pake
liamas į 26 metrų aukštį virš jūros 
lygio ir susilygina su Gatuno ežero 
lygiu, vėliau, jau kitame šliuze ka
nalo pabaigoje, laivas nuleidžiamas 
žemyn iki jūros lygio. Plaukimo per 
šliuzus metu, kuomet naudojamas 
Gatuno ežero vanduo, šliuzo kame
ra užrakinama ir gravitacijos pagal
ba vanduo išleidžiamas į žemesnią
ją šliuzo kamerą. Kiekvienai iš trijų 
šliuzų sistemų naudojami apie 197 
milijonai litrai vandens.

Kelionės per Panamos kanalą 
metu laivas yra valdomas laivo ka
pitono, tačiau plaukimo per šliuzus 
metu laivas yra prilaikomas elektri
nių lokomotyvų (vadinamųjų mules 
(mulų)), kurie prireikus sustabdo 
laivo eigą ar jam svyrant išlaiko jo 
pusiausvyrą. Priklausomai nuo lai
vo dydžio naudojami nuo 2 iki 8 
tokių lokomotyvų, kurių kiekvie
nas sveria 50 tonų, judančių mak
simaliu 4,8 km/h greičiu ir turinčių 
311 kiloniutonų galią. Atstumas, 
skiriantis laivą nuo jį prilaikančio 
lokomotyvo, neretai yra vos 60 cen
timetrų.

Pirmoji prototipinių lokomo
tyvų, pagamintų Mitsubishi kor
poracijos, siunta Panamą pasiekė 
1997 metais. Vienas Japonijoje pa
gamintas lokomotyvas kainavo 2,3 
milijonus JAV dolerių. Šiuo metu 
Panamos kanalo jurisdikcijoje yra 
apie šimtas tokių elektrinių loko
motyvų.

Suverenios valstybės 
pradas
1903 metų spalio 3 dieną Panamos 
respublika paskelbė savo nepriklau
somybę nuo Kolumbijos ir pradėjo 
naują, suverenios valstybės laiko
tarpį, besitęsiantį ir šiandien. Pana
mos miestas tapo naujosios valsty
bės sostine. Po to, kai 1914 metais 
buvo baigtas statyti Panamos kana
las, miesto reikšmė, kaip svarbaus 
tarptautinio verslo ir prekybos cen
tro reikšmė augo geometrine pro
gresija. Šiandien Panamos miestas 
yra turtingiausias metropolis visoje 
Centrinėje Amerikoje.

Iki šiol didžiausias miesto ir vi
sos valstybės nuosmukis įvyko 1989 
metų gruodį, kuomet JAV karinės

Kelyje iš Samaros
Atkelta iš 10 p.

To žodžio kartoti gal nereikėjo. 
Kaimynė buvo jau kiek nusiraminu
si, dabar vėl plysktelėjo.

- Bet kaltas ne Leninas. Jis norė
jo gero. Buvo visokie kitokie. Žydai, 
kaip Trockis, gruzinas Berija, daug jų 
visai ne rusai. Buvo latvių šauliai.

- Įdomu, kad minit latvių šaulius. 
Latviai - mūsų kaimynai. Tuos šau
lius sovietiniais laikais padarė dide
liais didvyriais. Neva jie saugojo Le
niną. Matyt, taip ir buvo, tačiau, kai 
jie tais laikais pabandė kurti sovietinę 
Latviją, iš to nieko neišėjo. Patys la
tviai juos sumušė ir išvijo iš Latvijos. 
Latvija išsikovojo nepriklausomybę. 
Reikėjo Hitlerio ir Stalino Europos 
padalinimo, po to įdardėjo sovieti
niai tankai. Tik tada, jau po okupa
cijos, paskelbė Sovietinę Latviją. Pas 
mus buvo taip pat...

- Neteisingai sakote.
- Ką neteisingai? Apie tankus?
- Nebuvo okupacijos. Jūs prašė- 

tės, kad priimtų į Sovietų Sąjungą. 
Patys prašėtės.

Anksčiau šia tema prisieidavo 
ginčytis dažniau, per šią kelionę gir- 

pajėgos, kurias sudarė tankai, avia
cija ir 26,000 karių, įsiveržė į Pana
mą, siekdamos nuversti karinį ge
nerolo Manuelio Noriegos režimą.

Manuelis Noriega ėmė slapstytis, 
bet Kalėdų dieną jis kreipėsi į Vati
kano nuncijų, prašydamas diploma
tinio prieglobsčio. JAV diplomatai 
naudojosi visomis tradicinėmis di
plomatinėmis ir kiek komiškomis 
spaudimo priemonėmis, įskaitant 
ir milžiniškus garsiakalbius, grojan
čius trankią roko muziką (daugiau
siai Metallica, Def Leppard ir Van 
Halen), siekdami palaužti ambasa
dos viduje esančiųjų nervus.

Vatikano ambasadoje praleidęs 
10 dienų, Noriega galiausiai pasi
davė. Generolui pareikšti krimina
liniai kaltinimai ir šiuo metu jis vis 
dar atlieka bausmę viename Flori
dos valstijos kalėjimų, JAV.

Laimingieji suradę

Praėjo daugiau nei dešimtmetis nuo 
to laiko, kai savo namų balkone skai
čiau tą storą baltą knygą, pageltusiais 
puslapiais. Ji baigiasi katino ir tigro 
svajonių išsipildymu - jiems pavyks
ta rasti išsvajotąją, kažkur pasaulio 
pakrašty užmirštą Panamą, kurios 
pavadinimą bičiuliai rado parašytą 
bananų dėžės, ramiai plaukiančios 
žemyn upe, šone. Jiedu taip ir nesu
žinojo, kad svajonių šalis į kurią ke
liavo ir kurią jiedu rado buvo tas pats 
senas bičiulių namas, tas pats senas 
kiemas, ta pati palengva tekanti upė.

Nuo katino ir tigro aš skiriuosi 
tiktai tuo, kad skirtumą aš žinau, sa
vąją Panamą aš jau radau ir niekur 
jos neketinu ieškoti.

džiu tai pirmą kartą. Ginčas nevai
singas; kai kaktomušom susiduria 
tiesa prieš melą, tiesa bejėgė. Buvau 
jau bevardinąs ištremtuosius, nužu
dytus ir partizaninį karą, bet įsiterpė 
senolis.

- Nejaugi tikite, ką sako mūsų 
valdžia?.. - Jo balsas nedviprasmiš
kai pabrėžė, jog tai būtų naivumo 
viršūnė. - Jie gi meluoja! Visą laiką 
meluoja.

Kaimynė nuščiuvo. Ji nenorėjo at
rodyti naivi, ir teiginiui, kad „valdžia 
meluoja“ nesipriešino. Aš okupacijos 
temos toliau nejudinau, o kelias dar 
ilgokas. Po kiek laiko pokalbis grįžo 
prie amžinosios temos - būtent prie 
šių laikų sunkumų. Kaimynė dabar 
įsijungusi į mūsų pokalbį ir tų sun
kumų pripasakoja daugiau negu se
nolis. Jos besiklausant aiškėja, kad 
valdžia (šiuo atveju Saratovo valdžia) 
ne tik meluoja, bet nori jai nusukti 
dalį užtarnautos pensijos. Mes abu ją 
užjaučiame. Ką darysi su ta valdžia, 
kartoja senolis, ji gi visą laiką meluo
ja. Išsiskiriame taikiai. Kai kaimynė 
išlipa iš autobuso, man paduoda ran
ką ir auksiniais dantimis nusišypso.

akiračiai
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Priesagų ir galūnių 
moralė
Vis dėlto laiško autoriai nebuvo 
nuoseklūs, apsiribodami vien mo
terų pavardėmis. Jeigu jiems atrodo, 
kad informacija apie žmogaus šei
myninę padėtį turi atsispindėti pa
vardėje, tai jie turėjo prašyti Seimo 
ne tik moterims neleisti savo pavar
dėmis slėpti tokios informacijos, bet 
ir reikalauti, kad vyrų pavardės pa
rodytų, kuris vyras jau vedęs, o ku
ris dar tebesenberniauja... Tarkim, 
jeigu mergina ištekėdama už Jonai
čio tampa Jonaitiene, tai tuo pačiu 
Jonaitis tampa Jonaitieniu.

Pasirodo, apsirikau. Eglė Digrytė 
www.delf.lt tinklalapyle nurodo ki
tokią laiško Seimo pirmininkui au
torių susirūpinimo moterų pavar
dėmis priežastį:

„Nepakartojamai gražios, origi
nalios ir ištekėjusių moterų pavardės 
su tradicinėmis priesagomis -ien-, - 
(i)uvien-. Jos rodo šventų priklausy
mų šeimai, simbolizuoja ištikimybę, 
glaudžius sutuoktinių santykius. Tik 
amoraliai negarbingai gyvenančios 
moterys paniekinamai vadinamos 
pravardėmis be šių priesagų“.

Ir kas galėjo pagalvoti, kad mūsų 
kalbos gramatika iš priesagų ir ga
lūnių gali nustatyti, kuri moteris 
morali ir garbinga. Tai turbūt vie
nintelė kalba pasaulyje, kurios gra
matika leidžia daryti tokias nuosta
bias išvadas! Deja, tik apie moteris. 
Vyrų moralė, pasirodo, lietuvių kal
bos gramatikai nepavaldi... Kodėl? 
Kodėl šios senos, gražios, turtingos 
ir unikalios indoeuropiečių kal
bos gramatika nekreipia dėmesio į 
vyrų garbę, moralę, santuokinę iš
tikimybę? Ar todėl, kad vyrai yra iš 
prigimties moralesni už moteris ir 
todėl gramatinės priemonės jų mo
ralės priežiūrai nereikalingos? O gal 
tai tik kalbininkų apsileidimas, kad 
iki šiol nespėjo paruošti ir vyrų mo
ralę atskleidžiančios pavardžių gra
matikos?

Gyvenimas kalbos 
muziejuje
Kadangi dauguma šį keistoką 
laišką Seimo pirmininkui pasi
rašiusiųjų yra kalbininkai arba 
rašytojai - žmonės, kurių pagrin
dinis užsiėmimas susijęs su lietu
vių kalba, galbūt pagrindinė ginčo 
priežastis yra ne moterų moralė ar 
dorovė, feminizmas, kosmopoli
tizmas, lietuvių kalbos ir kultūros 
tradicijų negerbimas, patriotizmo 
trūkumas, o kalbininkų ir jų įtakoje 
išugdytų kalbos mylėtojų požiūris į 
kalbą kaip į muziejinę vertybę. Ver
tybę, kurią reikia saugoti nuo bet 
kokių laiko diktuojamų pasikeiti
mų, iškylančių naujų reikalavimų, 
sąvokų, problematikos.

Mes esame skatinami, o kartais 
net verčiami išsaugoti senas kalbi

Ar kalba tarnauja žmogui,
ar žmogus kalbai Zenonas V. Rekašius

■ Grupė Lietuvos mokslininkų, kultūrininkų ir visuomenininkų laišku kreipėsi į Seimų, reikalaudami atšaukti Valstybi
nės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) leidimų lietuviškas moterų pavardes daryti iš vyriškos pavardės su galūne -ė. Šiuo 
2003 m. nutarimu VLKK leido moterims pasirinkti daryti pavardę iš vyriškos pavardės šaknies, pridedant galūnę -ė, 
arba likti prie tradicinių pavardžių su -ytė, -aite, -iūtė, -ienė.

Kuo šis VLKK nutarimas, leidžiantis moterims pasirinkti ir tokių pavardės formų, kuri neatskleidžia jos šeimyninės pa
dėties, pasirodė toks pavojingas lietuvių kalbos ir kultūros tradicijoms, kad tokių galimybę reikėtų net įstatymu uždraus
ti? Kodėl lietuvių kultūrai ir tradicijai svarbu, kad visi žinotų, ar pagyvenusi moteris jau buvo bent vienų kartų ištekėju
si, ar dar tebėra senmergė? Prekė, kurios nepirko joks vyras.

nes formas, kurios šiandien yra ne
betekę prasmės, kurių nebeįmano
ma atpažinti, kurias reikia išmokti 
atmintinai vien tam, kad kalbinin
kai diktante nerastų „klaidų“. Turiu 
omenyje rašybą tokių žodžių, kaip 
ąžuolas, ąsotis, rąstais ir daug kitų. 
Vienintelis paaiškinimas, kodėl ši
tuose žodžiuose balsę -a reikia ra- 4 
šyti su nosine yra ta, kad kadaise ji 
buvo tariama kaip dvibalsė -an. Su
prantu, kad nosinė galūnėje pade
da atskirti linksnį, o tai savo ruožtu 
palengvina suprasti sakinio prasmę. 
Bet kokia prasmė versti moksleivius 
atmintinai išmokti žodžius, kadaise 
praradusius priebalsę -n? Per 12 lie
tuviškoje mokykloje praleistų metų 
man taip ir nepavyko sužinoti, kur 
galima rasti visų tų kadaise priebal
sę -n praradusių žodžių sąrašą, kad 
galėčiau atmintinai išmokti lietuviš
kai rašyti be „klaidų“. Sakykite, ger
biamieji kalbininkai, kodėl jūs šią 
viduramžių liekaną grūdate į mūsų 
galvas, užuot saugoję ją kokiame 
kalbos muziejuje ar panašioje vie
toje? Ką mes, eiliniai kalbos varto
tojai, prarastame nežinodami, kad, 
tarkim, ąžuolas, kadaise buvo an- 
žuolas?

Manau, kad panašios priežas
tys - noras išsaugoti viduramžiškas 
tradicijas - skatina ir kai kuriuos 
laiško Seimui autorius, siūlančius 
uždrausti moterims naudoti pa
vardes be priesagų, nurodančių jų 
šeimyninę padėtį. Dar ir šiandie
ną liaudyje, tarkim, Petraitienė yra 
Petraičio moteris, nors Petraitis 
nebūtinai turi būti Petraitienės vy
ras. Labai dažnai dar moteris laiko
ma vyro nuosavybe, o vyras moters 
nuosavybe - labai retai. Bet gyvena
me XXI amžiuje, moterys tampa vis 
savarankiškesnės, užsitikrina lygias 
teises ir galimybes, lygina savo pa
dėtį su kitų kraštų moterų padėti
mi. Todėl norint išsaugoti tradicinį 
požiūrį į skirtingą vyrų ir moterų 
vaidmenį visuomenėje, griebiamasi 
moteriškų pavardžių priesagų kaip 
kalbos puošmenų, jų gražumo, lie
tuviškumo, senumo argumentų. 
Priesaga prie trumpos pavardės gal 
ir gali būti puošmena, bet prie ilgos 
pavardės ji tampa tik nepatogus ba
lastas.

Lietuviškos ir slaviškos 
priesagos
Mane gerokai stebina ir faktas, 
kad tarp laišką, ginantį lietuviškas 
moterų pavardžių priesagas, pasi
rašiusiųjų yra ir pavardžių su sla
viškomis, daugiausia lenkiškomis 
priesagomis. Žmonės, kurie moterų 
pavardžių priesagas laiko mūsų kal
bos puošmena, turėtų svetimų kal
bų priesagas mūsų pavardėse laikyti 
mūsų kalbos tarša. Tačiau jie ne tik 
saugo tas svetimybes, bet savo šei
mos moterims užkrauna dvigubą 
pusiau slavišką, pusiau lietuvišką 
„puošmenų mišrainę“.

Jeigu tie, kurie nori moterims už
drausti naudotis pavarde be nuoro
dos į jos šeimyninę padėtį, tai daro 
norėdami išsaugoti tautines kalbos 
tradicijas, tai tuo pačiu jie iš savo 
pavardžių turėtų išvalyti svetimy
bes, atsiradusias ten dar prieš tauti
nį atgimimą dėka metrikaciją vedu
sių sulenkėjusių kunigų. Bet kai tą 
daro kalbininkai, nesiryžtantys nuo 
svetimybių apšvarinti savo pavar
dės, tai ir rūpesčio moterų pavardė
mis motyvai kelia abejonių.

Imperializmas, globalizaci
ja ir lietuvių kalba
Lietuvai 1940 metais tapus rusiškos 
sovietų imperijos dalimi, lietuvių 
kalbai iškilo grėsmė būti išstum
tai iš viešosios erdvės ir tapti vien 
privačiam, asmeniškam vartojimui 
skirta „virtuvine“ kalba. Jos funk
cinė ir idėjinė erdvė buvo bandoma 
siaurinti ir riboti, nors tos pastangos 
ir nebuvo visais atžvilgiais sėkmin
gos inteligentijos priešinimosi dėka. 
Reiktų pripažinti ir dalies lietuvių 
komunistų nuopelnus šioje srityje, 
nors politinė atmosfera nėra pa
lanki tokiam pripažinimui. Vis dėl
to, manau, nebūtų pavykę išlaikyti 
Vilniaus universiteto su dėstomą
ja lietuvių kalba, jeigu tam nebūtų 
pritarę įtakingi lietuvių komunistų 
sluoksniai.

Atgavus nepriklausomybę ir lie
tuvių kalbą paskelbus valstybine kal
ba, pavojaus kalbai savoje valstybėje 
virsti „virtuvine“ kalba tarsi nebeliko. 
Tačiau krašte labai sumažėjo gimsta
mumas ir dėl globalizacijos labai pa

didėjo emigracija iš Lietuvos. Tokiu 
būdu iškilo nauja, nebe kalbos, o pa
čios tautos išlikimo problema.

Kad ir kaip būtų keista, lietuvių 
kalbos mokymas vidurinėse mo
kyklose atgavus nepriklausomybę 
susilpnėjo. Į mokyklų programas 
reikėjo įtraukti naujų dalykų, tokių 
kaip kompiuterių ir informatikos 
pradmenis, papildyti fizikos, bio
logijos ir kt. programas, sustiprinti 
užsienio kalbų dėstymą. Gimtajai 
kalbai liko mažiau laiko ir dėmesio. 
Norom nenorom teks rinktis vieną 
iš dviejų galimybių: tą pačią lietu
vių kalbos programą dėstyti grei
čiau, paviršutiniškiau arba dėstyti 
normaliai, išsamiai, bet išleidžiant 
tas dalis, kurios mažiausiai reikš
mingos eiliniam kalbos vartotojui, o 
svarbios tik būsimam tos srities spe
cialistui. Bereikalingų taisyklių apie 
nosines žodžio šaknyje vietoje ka
daise buvusių dvibalsių atsisakymas 
būtų gera laiko taupymo pradžia. Ir 
kiek daug lietuvių pagaliau išmoktų 
rašyti be „klaidų“!

Dėl lietuvių moterų pavardžių 
„liberalizavimo“ kilęs ginčas atkrei
pė mūsų dėmesį į gan savotišką, ro
mantišką kalbos interpretaciją, kuri 
mums įkalbama nuo pat pirmų
jų mokyklos klasių. Lietuvių kalba 
mums yra vertybė, todėl, kad ji labai 
sena, graži, žodinga, turi daug puoš
menų, senovinių formų, vertinga 
baltistikos ir kitų kalbų studijoms, 
joje daug mūsų tautinių kultūrinių 
tradicijų, ja žavisi kitataučiai ir pan. 
Toks požiūris padaro kalbą savotiš
ka muziejine vertybe, o mums už
deda pareigą saugoti viską, ką kalba 
paveldėjo iš praeities ir apsaugoti ją 
nuo bet kokių modernaus gyveni
mo padiktuotų pokyčių. Visai kitoks 
požiūris į savo kalbą vyrauja daugu
moje kitų Vakarų civilizacijos kraš
tų mokyklų. Ten kalba suvokiama 
visų pirma kaip žmonių bendravimo 
priemonė, kurios pagrindinis užda
vinys - tiksliai ir efektyviai perduo
ti informaciją. Todėl nesistengiama 
dirbtinai saugoti kalbos senienų, 
lengvai kuriami naujadarai, žodžiai 
įgauna naujas, papildomas moder
nias prasmes, kalba keičiasi kartu su 
gyvenimu. Todėl tokia kalba patogi
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Atkelta iš 14 p.
naudoti moksle, technikoje ir pana
šiose su naujomis sąvokomis ir nau
jais atradimais susijusiomis veiklos 
sritimis. Tuo tarpu lietuvių kalba, 
kuri stengiasi išsaugoti savo senas 
gramatines taisykles, puošmenas, 
skambesį, liaudišką žodžių prasmę ir 
kultūrinę tradiciją, tokiu būdu tam
pa per daug nelanksti ir nepaslanki 
mokslo ir technikos reikalams. Per 
didelis emocinis žavesys lietuvių 
kalbos grožiu ir joje slypinčiomis se
nienomis ilgainiui gali lietuvių kal
bą paversti tik muziejaus ir virtuvės 
aplinkoje bendrauti tinkančia prie
mone.

Štai vienas pavyzdys, kur jau ir 
dabar lietuvių kalba technikoje ir 
matematikoje tampa nebeįmanoma 
naudotis nelaužant kalbininkų pa
diktuotų taisyklių. Pasirodo, lietuvių 
kalba, nors labai žodinga, neturi ati
tikmens angliškam next. Tai sužino
jome dar JAV leisdami „Akiračius“, 
kai mums su korektūromis talkinu
sios lituanistės studentės ėmė rau
donu pieštuku braukyti nuorodas, 
kad straipsnio tęsinys sekančiame 
puslapyje; esą, kalbininkai liepia sa
kyti „kitame puslapyje“, nes sekantis 
liaudyje yra tas, kuris eina iš paskos. 
Bet 16-kos puslapių leidinys turi 15 
kitų puslapių! Šiuo atveju dar gali
ma nurodyti, kad sekantis yra, tar
kim, devintas puslapis. Bet ką daryti 
matematikui, kuriam svarbu ne tik 
patys skaičiai, bet ir jų išsidėstymas 
eilės tvarka? Arba elektronines bi- 
narinėe logikos grandines projek
tuojančiam inžinieriui, kurio darbo 
rezultatas priklauso nuo teisingo mi
lijonų įtampos pulsų išrikiavimo lai
ke? Ką kompiuterių projektuotojas 
vietoj angliškos komandos next ra
šytų lietuviškai? Ar taip saugodami 
senąsias formas ir prasmes nedaro
me jau dabar lietuvių kalbos virtuvi
ne kalba, taip kad ateityje net ir tarp 
savęs sudėtingesnius XXI amžiaus 
klausimus turėsime aiškintis kuria 
nors „lankstesne“ svetima kalba?

Ir pabaigai dar norėčiau paste
bėti, kad visoms žmogaus veiklos 
sritims, kuriose įsivyrauja vien tos 
rūšies specialistai, gresia sustabarė
jimo pavojus. Tai tinka ir lietuvių 
kalbai, kurios rašybos ir vartosenos 
priežiūra patikėta vien kalbinin
kams. Dauguma jų - ne tik geri savo 
srities specialistai, bet ir ją įsimylėję 
romantikai. Tuo tarpu moderniame 
pasaulyje kalba visų pirma yra in
formacijos perdavimo priemonė; ji 
ir vertinama pagal informacijos te
orijos dėsnius. Tokios sąvokos, kaip 
kalbos senumas, jos grožis, puoš
menos ir panašūs epitetai nebeturi 
daug reikšmės kasdieninei vienos 
ar kitos kalbos vartosenai. Tai rodo 
reikalą į lietuvių kalbos priežiūrą 
pasitelkti ne vien kalbininkus, bet 
ir kitų sričių specialistus, kad lietu
vių kalba nebūtų per daug apkrauta 
„muziejiniais“ reikalavimais.

Tarp „d raugų" i r „bičiulių" Mykolas Drunga

■ Valdas Vasiliauskas „Lietuvos 
žiniose“per du numerius (2009 m. 
balandžio 20-21 d.) išspausdinti} savo 
straipsnį „Valdas Adamkus ir KGB“ 
vadina „žurnalistiniu tyrimu“. Bet 
tyrimas, nors ir žurnalistinis, tačiau 
prastas.
Pvz., autorius rašo, kad „netrukus 
rūmų S. Daukanto aikštėje šeiminin
kas su visa jį atlydėjusią iš Amerikos 
svita sugrįš į Čikagą“. Iš kur jis tai 
žino? Kuo remiasi? Skaitytojas ma
nys, kad taip teigti V. Vasiliauskas turi 
pagrindo, bet aš, irgi šiuo klausimu 
pasidomėjęs, įtariu, kad žurnalistas 
žiauriai klysta.

Svarbiau V. Vasiliausko nenuošir
dumas. Jis sako savo „tyrime“ „igno
ruojantis paplitusias insinuacijas ir 
konspiracines teorijas“, tačiau nuo 
pradžios iki galo jo rašinys tik ir „dvel
kia“ tuo. Nors autorius dievagojasi 
pasitenkinantis „lengvai prieinamais 
dokumentais“ ir tik „faktų konstatavi
mu“, beveik visi šie „faktai“ paimti iš 
„dokumentų“, kuriuos surašė komu
nistų valdžios tarnai dar anais laikais.

V Vasiliauskas vis dėlto tikina, kad 
jam „net iki antrosios kadencijos vi
durio V. Adamkus išliko moralinis 
autoritetas“ ir kad, nors ir drįso, kur 
reikia, prezidentą pakritikuoti (gera 
savybė!), jis „iš tikrųjų“ netgi buvęs 
„ištikimiausias V. Adamkaus šalinin
kas, kuriam nereikėjo sukti galvos, už 
ką balsuoti per tris pastaruosius pre
zidento rinkimus“.

Na, iš kur toks „apsivertimas“? 
Kodėl „ištikimiausias šalininkas“ tapo 
nebe „ištikimu“ (bent jau ne Adam
kui) ir tikrai ne „šalininku“ (gal kieno 
nors kito)? Jis pats sako taip:

„Tačiau viskas apsivertė po pulki
ninko Vytauto Pociūno žūties ir parla
mentinio Valstybės saugumo departa
mento (VSD) tyrimo metu. Prezidentas 
visais įmanomais būdais, net pasitelkęs 
Konstitucinį Teismą, blokavo tyrimą, 
kaip savo akies vyzdį gynė Arvydo Po
ciaus, Dainiaus Dabašinsko ir Dariaus 
Jurgelevičiaus šutvę (pastarieji du iki šiol 
neišmesti iš VSD). Gelbėdamas KGB re- 
zervininką kailį, valstybės vadovas net 
pareiškė, kad laikas pamiršti KGB kaip 
neegzistuojančią organizaciją.

Nuosekli ir nepajudinama V.Adam- 
kaus pozicija VSD skandalo metu pa
rodė, kad visos ankstesnės „išimtys“ ir 
„nesusipratimai“ - ordinai KGB kari
ninkams, keista draugystė ir slapti su
sitikimai su Vladimiro Putino aplinkos 
žmogumi, KGB generolu Vladimiru 
Jakuninu, antikagėbistinią įstatymą ve- 
tavimas - susiklosto į logišką grandinę, 
kuri apima kur kas didesnį laiko tarpą, 
nei dvi prezidento kadencijos, nusidrie
kia į tolimus sovietą okupacijos laikus“.

Tai iš tiesų sunkūs kaltinimai šalies 
prezidentui (ypač tas paskutinis). Do
ras žurnalistas, kuris teigia V. Adamkų 
seniai pažinoj ęs ir ne kartą jį kritikavęs 

(„susitikęs Jo Ekscelencija vadindavo 
mane savo didžiausiu kritiku“), taigi 
pats save laikantis drąsiu, - būtų, prieš 
tokį tekstą viešai skelbdamas, davęs jį 
pasiskaityti kaltinamajam, paprašęs jį 
pakomentuoti ir patikslinti, paaiškin
ti ar paneigti. Ypač, kad nebespaudžia 
laikas, kadencija eina į galą, o „me
džiaga“, kurią V. Vasiliauskas toliau iš
dėsto savo teiginiams ir priekaištams 
paremti, yra sena ir žurnalisto seniai 
turima. Kurių galų jis taip ilgai laukė?

Jeigu autorius būtų gerai atlikęs 
žurnalistinį darbą, daug kas būtume 
buvę jam už tai dėkingi, nes kai ku
rie V. Vasiliausko iškelti momentai 
neduoda ramybės ir man. O padoriai 
atlikti žurnalistinį tyrimą reiškia nu
šviesti abi puses, taigi prakalbinti ir 
tyrimo taikinį ar bent jo atstovus (o jei 
šie nekalba ar išsisukinėja - tatai irgi 
reikėjo pažymėti ir nenutylėti).

Bet jokio gero darbo V. Vasiliaus
kas neatliko, vietoj to turime tik seno 
žurnalisto gyrimosi ir teisinimosi iš
siliejimą dėl savo tarybiškai pilietiško 
vaidmens per Jaunimo teatro gastro
les Amerikoje 1988 metų gegužę. Aš 
irgi ten dalyvavau, net platinau bilie
tus į kai kuriuos spektaklius, maišiau
si minioje, bet su autoriumi (tąsyk 
„tarybiniu prievaizdu“) nei tada, nei 
vėliau, kiek atsimenu, nesusipažinau, 
tik vėliau iš vieno kito artimo jauni- 
miečiams girdėjau ne kokius apie jį 
atsiliepimus (bet gal tai tik iš profesi
nio pavydo).

Žinoma, gandai gandais, ir faktai 
faktais: ačiū Dievui, kad autorius bent 
nemeluoja, prisipažįsta buvęs „neken
čiamos komunistų valdžios atstovas“, 
o ar sako visą teisybę (kokio rango 
atstovas ir kokį mundurą nešiojan
tis?) - kitas klausimas, irgi tikro žur
nalistinio tyrimo vertas.

Visiškai suprantama, kad autoriui 
gal net gėda dėl tokios tarnybos (kad 
ir kokia ji būtų buvus) turėjimo, o 
mažų mažiausiai nesmagu, nepatogu, 
ypač jei jam nepelnytai priskiriami 
per dideli „nuopelnai KGB“. Kiekvie
nu atveju, vyriška prisipažinti, tik ne
reikia svarbių dalykų nutylėti, o svar
biausia, negalima savęs (ar naujų savo 
draugų) baltinti, juodinant kitus.

Valdas Adamkus ir šiaip „Santaros- 
Šviesos“ nariai tuo ir skyrėsi nuo dau
gelio kitų išeivijos lietuvių, jog suprato, 
kad norint plėsti Geležinėje uždangoje 
atsivėrusius plyšius, negalima išvengti 
kontakto su aukšto rango sovietiniais 
pareigūnais, kurie ir vizas išduoda, ir 
kelionių maršrutus nustato, ir leidžia ar 
neleidžia šio bei to ir dar kai ko įsivežti 
ar išsivežti, ir visą laiką varžo, trukdo, 
seka, o sekamieji bando seklius visaip 
pergudrauti, ir kartais tai pavykdavo, 
pro plyšius kažkas praslysdavo. Tik tų 
plyšių didinimo dėka Lietuvoje atsira
do draudžiamoji Vakarų spauda, o Va
karuose Lietuvos pogrindžio spauda.

Tačiau tų plyšių nebuvo įmanoma 
plėsti, nesusipurvinus batų sovietinia
me mėšle, per kurį reikėjo žengti. Ki
taip sakant, Lietuva buvo kalėjimas, o 
kad jame uždarytuosius aplankytum, 
ar kad iš jo išsikviestum ką nors pas 
save, norom nenorom turėjai ben
drauti su kalėjimo sargais ir viršinin
kais. Kai kas nenorėjo purvintis, bet 
tie ir nelankė giminių Lietuvoje ir ne
sikviesdavo jų į Ameriką. Jie apskritai 
neieškojo laisvųjų kontaktų su pa
vergtaisiais, nes tai reikalavo bendra
vimo su pavergėjų atstovais. Bet jie ir 
nepasiekė to, ką pasiekė besivadovau
jantys šūkiu „veidu į Lietuvą“ - ogi šil
tesnius, dalykiškesnius ryšius jau lais
voje Lietuvoje tarp buvusių išeivių ir 
buvusių pavergtųjų.

Savo negražaus straipsnio pabaigo
je V. Vasiliauskas V. Adamkui teškia:

„Net dvieją kadenciją neužteko, 
kad ištirptą distancija, skirianti nuo
sekliausiai kovojusios už Lietuvos išva
davimą išeivijos dalį nuo VAdamkaus. 
Ir Lietuvos. Tokia neteisybė - skau
di patriotiškiausios emigracijos dalies 
ir pačios Lietuvos drama. Bet toks ir 
buvo nomenklatūros tikslas - neįsileis
ti Lietuvią Fronto bičiulią ir visą kitą 
nepalaužiamą rezistentą. Arba kad 
sugrįžę į tėvynę jie pasijustą svečiai ne
buvėliai, nelabai laukiami ir niekam 
nereikalingi.

Čia daug neteisybės. Ne tik Lietu
vos Fronto bičiuliai „nuosekliausiai 
kovojo už Lietuvos išsivadavimą“, ne 
tik jie buvo „patriotiškiausia emigraci
jos dalis“. Jie kovojo kitaip, jie buvo ki
tokie patriotai - jie kovojo peticijomis, 
eisenomis, boikotais Vakaruose (tą 
darė, beje, ir santariečiai, tik mažiau), 
bet jie nebandė taip atkakliai skverbtis 
pro Geležinę uždangą. LF bičiuliai tada 
nepalaikė jokių ryšių nei su tokiais ne
eiliniais tarybiniais pareigūnais, kaip 
V. Vasiliauskas, V. Kančas, V. L Saka
lauskas, nei su daugybe jų prižiūrimų, 
gainiojamų eilinių pavergtųjų (pvz., 
dauguma busimojo „Sąjūdžio“ inicia
tyvinės grupės narių). Todėl gal ir ne
nuostabu, kad jie Lietuvoje šiandien 
turi daug mažiau pažįstamų ir bičiu
lių. Kita vertus, kai kurie LF veikėjai 
ir kiti „nepalaužiami rezistentai“ vis 
dėlto buvo įsileisti į okupuotą Lietu
vą - tais pačiais santariečių pramintais 
takais. Sovietinė nomenklatūra ir vėl 
savo tikslo nepasiekė.

Buvęs draugas V. Vasiliauskas, 
praradęs „ištikimybę V. Adamkui“, 
dabar, ko gero, bus radęs naujus „bi
čiulius“ Kalifornijoje. Taip, jam juokai 
dėl V. Adamkaus V. Kančui priskiria
mo „tyro pasiaukojančio lietuvišku
mo“. Man taip pat. Bet ar jam pačiam 
lengviau „ant dūšios“, sumenkinus V. 
Adamkų? O ir tiems naujiems Kali
fornijos „bičiuliams“ - ar jiems ge
riau, kad jie reikalingi būtent tokiems 
buvusiems „draugams“?

akiračiai
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PASKUTINIS PUSLAPIS

„Santaros-Šviesos" konferencija
2009 m. birželio 26-28 d.

Molėtų rajonas, Alantos verslo ir technologijos mokykla

Birželio 26 d., penktadienis:
11- 13 vai. GYVENIMAS IR GALVOJIMAI. Moderuoja Gintautas MAŽEIKIS.

Leonidas DONSKIS „Liberalaus intelektualo genezė: Ričardo Gavelio minties žemėlapis“, 

Algis MICKŪNAS „Intelektualų atsakomybė: už kainos ir mirties ribų“.

15-17 vai. Simpoziumas INTELEKTUALINĖS KULTŪROS LIKIMAI.
Moderuoja Egidijus ALEKSANDRAVIČIUS.

Dalyvauja. Arvydas ŠLIOGERIS, Saulius ŽUKAS, Naglis KARDELIS, 
Mykolas DRUNGA, Rūta MARCINKEVIČIENĖ.

19 vai. A.Šliogerio ir A. Mickūno knygos Filosofijos likimas pristatymas.
Dalyvauja Naglis KARDELIS.

Z
20 vai. Jazz trio koncertas ir linksmybės.

Birželio 27 d., šeštadienis:
10 vai. Prezidento Valdo ADAMKAUS sveikinimo žodis.

10.30-12.30 vai. VISUOMENĖS KŪNO FORMOS IR SOCIALINĖ KAITA.
Moderuoja Leonidas DONSKIS.
Gintautas MAŽEIKIS „Lietuviški keliai: bendruomeninės savivaldos erozija
ir institucionalizmo įsikerėjimas“,

Daiva KUZMICKAITĖ „Naujosios lietuvių diasporos formos“.

15-17 vai. ISLAMAS IR LIETUVA.

Jūratė KIAUPIENĖ „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės santykių su islamo 
pasauliu pirmosios patirtys“.

Tamara BAIRAŠAUSKAITĖ „Koranas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystes kultūros pavelde“. 
Diskusija. Moderuoja Kazys ALMENAS.

19 vai. M. Buberio skaitymai: Algis MICKŪNAS apie Martiną Buberį.

„Tu ir aš“: Arkadij GOTESMAN (perkusija) ir Leonidas DONSKIS.

20 vai. misterija „Tūkstančio metų gana“ (scenarijus - Regimanto TAMOŠAIČIO,
vaidina patys santariečiai).

Birželio 28 d., sekmadienis:
10-12 vai. LITERATŪRINĖS IR KULTŪRINĖS VAIZDUOTĖS SLINKTYS.

Moderuoja Darius KUOLYS.

Audinga PELURITYTĖ-TIKUIŠIENĖ „Sapnų karalystės ribos: šiuolaikinė lietuvių 
literatūra“,

Giedrė KAZLAUSKAITĖ „Akademinė legenda apie literatūros kritikos krizę“.

12- 14 vai. Pokalbis „SANTAROS-ŠVIESOS“ LIKIMAI: „VEIDU Į LIETUVĄ“ REIKŠMĖ.

Moderuoja Raimundas MIEŽELIS.

Dalyvauja: Regimantas ADOMAITIS, Marcelijus MARTINAITIS, Tomas VENCLOVA, 
Vanda ZABORSKAITĖ.
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„Akiračius" galima prenumeruoti:
, Akiračius“ galima užsiprenumeruoti Lietuvos pašte. Metinės 
prenumeratos kaina nuo 2009 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 tiks
lų 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.

TP-15
(Papos - tai pastabos paraštėse) 

Jurgis Gimberis

1. Moterys aistringai siūlo nami
nius katinus kastruoti. Vyrai kur kas 
santūresni - matyt tapatinasi. Moterų 
motyvai man nežinomi, bet dėl visa 
ko budrumo nepraraskim...

2. Ta formulė „visam likusiam gy
venimui“ jaudina kaip gedulingas 
maršas „Žuvusiems herojams“...

3. Lygių teisių ir galimybių požiū
riu pareigybės bei statusas turėtų būti 
įvardijama niekatrąja lytimi - kaip 
„vėpla“, „kerėpla“ ir panašiai. Pavyz
džiui: „prokurorą“ arba „policaisa“ 
(analogija su „pabaisa“). Tai yra, kai 
kalbama apie konkretų asmenį, var
tojama atitinkama lytis - pavyzdžiui: 
„gydytoja Ona Kniper“ arba „praeivis 
Jonas Indrelė“. O bendrąja prasme - 
niekatroji, pavyzdžiui: „poetą“ ir taip 
toliau. Kai kuriais atvejais visoms ly
tims tinka buvusi vyriškoji. Pavyz
džiui: „nusikaltėlis turi teisę“ reiškia, 
kad teisę turi ir nusikaltėlė. Ir pan...

4.Sako, padarei, ir tu - laisvas... Sa
kyčiau, apgaulingas efektas. Kaip tik 
atvirkščiai - buvai laisvas, kol darei...

5. “Plikas“ ne toks erotiškas žodis, 
kaip „nuogas“. Palygink: „plikas pa
kaušis“ ir „nuogas užpakalis“...

6. Vienas žmogus, sugebėjęs pa
keisti istorijos eigą, panašus į votį ant 
užpakalio. Jei tik tas „sugebėjęs pa
keisti istorijos eigą“ išvis ne klaiki ne
sąmonė...

7. Be komentarų: „Kariai bus mo
komi bendrauti su priešiškai nusitei
kusiais vietiniais gyventojais“...

8. Jei yra „metras“ (mokytojas), tai 
gali būti ir „pusmetris“. Palygink: „li
tras“ ir „puslitris“.

9. Žinau, kad čigonai vadina save 
tiesiog „žmonės“, eskimai save - 
„žmonės“, rusų banditai kalėjimuo
se irgi - „žmonės“. Kas yra žurnalo 
„Žmonės“ žmonės? Gal ir jiems ga
lima būtų atrasti kokį vardą. Pavyz
džiui: „romai“, „inuitai“, „pachanai“...

10. Reklama - „Ginklai savigynai, 
medžioklei, pramogai“...

11. Ką tai galėtų reikšti „koncen
truotas skiedalas“? Gal tai ne kažkas 
iš chemijos, o iš politikos?

12. Metai meta į filosofijas. Am
žius, ta prasme, išmuša iš pusiausvy
ros...

13. Gerai būtų turėti savo paties 
muliažą, kad kartais galėtum pakiš
ti jį kaip pašnekovą ir šiaip malonų 
žmogų...

_ | xLeidėjas: asociacija „Akiračių rėmėjų klubas' 
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