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■ „Akiračiai“, tęsdami apskritųjų stalų diskusijų tradicijų, pateikia skaitytojams 
vasarų Santaros-Šviesos konferencijoje vykusios diskusijos santraukų. Pasvarsty

mais apie šios organizacijos be organizacijos veiklų, jos persikėlimų į Lietuvų 
ir apie tai, kam šiandien naudinga falsifikuoti istorijų dalijosi vienas iš Santa
ros-Šviesos steigėjų Raimundas Mieželis, prof. Vanda Zaborskaitė, aktorius Re

gimantas Adomaitis, rašytojai Marcelijus Martinaitis ir Tomas Venclova.
A

R. Mieželis: Norėčiau paliesti dalykus, ku
rie prasidėjo, kaip sake prezidentas Valdas 
Adamkus, prieš 55 metus. Tada, 1954 m., 
buvo įsteigta Studentų Santara. Nors prieš ' 
tai apie trejetą metų gyvavo toks Nepriklau
somas Studentų Sąjūdis, bet pati Santaros 
genezė prasidėjo 1954 m. Tada buvo priim
tas statutas, kuriame buvo nustatyti Studen
tų Santaros tikslai. Vienas jų - suburti tau
tinio demokratinio nusistatymo lietuvius 
studentus aktyvioje kovoje dėl laisvės, an

tras - stiprinti tarp lietuvių akademikų tau
tinį sąmoningumą ir kelti kovos dvasią, tre

čias - organizuoti lietuvių studentijos kovą prieš komunizmą kaip totalinį žmogaus 
pavergėją. Kaip matote, pirmieji trys punktai yra gan kovingi. Todėl nuo pat pradžios 
Santara įsijungė į bendrą antikomunistinį frontą. Ir pagaliau, 1956 m., ėmėmės ini
ciatyvos, prie kurios prisidėjo visos studentų organizacijos - tada buvo įteikta lietuvių 
jaunimo peticija, skirta prezidentui Eizenhaueriui, po kuria buvo surinkta 40 tūkst. 
parašų už Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą.

Pasak Vinco Trumpos, per tą laiką prasidėjo kitokia veikla, kai pasirodė ženklų, 
kad pačioje Rusijoje, o ypač jos okupuotose kraštuose formuojasi pažangesnė, libera

lesnė pozicija, kurią galbūt būtų galima pavadinti kairiųja opozicija. Yra taip pat žen
klų, kad tiesos pasiilgimu vis labiau užsikrečia rašytojai, dailininkai ir šiaip žmonės. 
O kur yra tiesos pasiilgimas, ten turi būti ir laisvės troškimas. Piršosi išvada, kad ir 
mums reikėtų svarstyti savo vaidmens kraštui problemas. Štai tada ir mes Studentų 

Santaroje ėmėme svartyti, ką galima padaryti, kaip prisidėti prie laisvės siekio. Tada 
buvo pradėta galvoti, kaip mes galim bendrauti su pavergtu kraštu, su žmonėm. Ir 

pagaliau, 1965 m. Tabor Farmoje suvažiavime priėmėme tokią deklaraciją, kurią man 
teko bandyti parašyti ir perskaityti, kadangi tuo metu buvau Santaros pirmininkas. 

Ir sakiau, kad federacija iš to suvažiavimo skirstysis su dar didesniu įsipareigojimu 

lietuviškumui, tautinei liberalinei idėjai, laisvam kūrybingam žodžiui, atvirumui kie

kvienam žmogui ir kovai už žmogaus, tautos ir valstybės laisvę. Tame suvažiavime 

įvyko ir ryškus lūžis mūsų galvosenoje. Per tas kelias dienas meilė Tėvynei dar labiau 

palietė mūsų širdis ir protus. Tapome dar atviresni drąsiai nekonformistinei minčiai, 

pažiūroms, kurios tuometinėje lietuviškos išeivijos visuomenėje buvo laikomos vos 
ne išdavikiškomis. Taip „sveikų ir teisingų pažiūrų“ atstovų buvom priskirti į „nesvei

kų ir neteisingų pažiūrų“ kategorijai. Mums visų pirma rūpėjo žmogaus laisvė, bent 

minimaliausios sąlygos žmogaus dvasiniam ir ekonominiam išsivystymui, civilinių 

teisių idėjų pajautimas ir įvertinimas, supratimas, kad laisvo žmogaus tėvynė yra ten,
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Atsisveikinimas, arba 
optimizmo likučiai po nevilties
■ Tikrai nelaukiau šios dienos, kai teks taip nusivilti ir nuvilti Jus, 
mielieji skaitytojai: popierinės „Akiračių“ versijos leidybų ruošiamės 
nutraukti, nors dar svarstome galimybe tapti ketvirtiniu leidiniu. 
Bet kol kas liksime tik internete www.akiraciai.lt Tikimės, kad 
galbūt vėliau, kai įveiksime ekonominius ir mentalinius sunkmečius, 
„Akiračių“ atgaivinimas vėl bus prasmingas.

Prieš penkerius metus su didžiule viltimi perkėlėme nuo 1968 m. JAV 
leistus „Akiračius“ į Lietuvą, gražiai palydėti ir paremti mėnraščio įkū
rėjų - Liūto Mockūno, Juliaus Šmulkščio, Zenono Rekašiaus ir kitų 

ilgamečių šio leidinio bendradarbių ir rėmėjų. Tada mums čia, Lietu
voje, atrodė, kad labai trūksta „nesušukuoto“, kritiško, o kartu toleran
tiško „Akiračių“ žodžio, kad vis geltonėjančiai Lietuvos žiniasklaidai 
trūksta nekomercinės spaudos. Penkerius metus mums neblogai sekė
si, nors nesklandumų būta. Atrodė nepritrūks nei savanoriškos talkos, 
nei norinčiųjų ir galinčiųjų išgirsti kitokią nuomonę. Jutome mus re
miančių, prenumeruojančių ir skaitančių žmonių paramą, nors ir su 
kliūtimis mūsų žingsniai tvirtėjo. Deja, dar net neatslinkus krizės šešė
liui, pajėgos ir pastangos tirpo. Sulaukėme ir kritikos, kurią priėmėme 
kaip mūsų darbo įvertinimą - „Akiračiai“ visada turėjo ir geranoriškų, 
ir piktų kritikų, bet visada liko pakantūs kito ir kitokiai nuomonei, 
niekad nesisvaidė ad hominem argumentais. Tai kas gi atsitiko, kad 
šiandien turime Jums pranešti ir atsiprašyti - tai paskutinis „Akiračių“ 
numeris. Gal finansiniai sunkumai mūsų taip lengvai nebūtų palaužę, 
bet nesusikalbėjimas ir net kažkada bendražygiais vadintų personų 
išpuoliai buvo savotiškas ženklas, kad nonkonformistinė laikysena, 
paremta audiatur et altera pars principu mažai kam rūpi.

Už savo dėmesio borto šiemet darsyk mus paliko ir Spaudos, ra
dijo, televizijos rėmimo fondas, besiremiąs keistokomis įvardytų ir ne
įvardytų ekspertų nuomonėmis. Niekas mums net nebandė paaiškinti, 
kuo mes blogesni už kai kuriuos kitus projektus? O gal tiesiog esame it 
kartus pipiras saldžiabalsiame chore?

Bet dabar vargu ar verta analizuoti visas priežastis. Man, bandžiu
siai išlaikyti „Akiračių“ vairą, lieka tik pagalvoti apie savo klaidas, pa
dėkoti visiems geranoriškiems mūsų autoriams ir rėmėjams, visiems, 
kurie išgirdo mus ir palaikė. Ir, žinoma, atsiprašyti, kad pavargau, kad 
neištesėjom visų savo įsipareigojimų. Prenumeratoriams, kurių jau 
nepasiekė ar nepasieks „Akiračiai“ kaip kompensaciją asmeniškai iš
siųsime vieną iš knygų - „Akiračių“ bibliografiją, parengtą dar šviesios 
atminties Liūto Mockūno, arba pakartotinį Santaros-Šviesos jubilieji
nį leidinį, parengtą Valdo Adamkaus.

Dėkoju Jums, kad buvote kantrūs mūsų bandymams rasti savą
ją nišą Nepriklausomybę atkūrusios žiniasklaidos baruose, ypač už 
nesavanaudišką talką, paramą patarimus ir pastabas. Ačiū - Valdui 
Adamkui, Juliui Šmulkščiui, Zenonui Rekašiui, Kaziui Ahnenui, Fran- 

sua Mockūnienei, Vytautui Germanui, Raimundui Mieželiui, Mykolui 
ir Vidai Drungams, Tomui Remeikiui, Alfredui Erichui Sennui, Egi
dijui Aleksandravičiui, Leonidui Donskiui, Dariui Kuoliui, Andriui 
Navickui, Virginijui Savukynui, Jurgiui Gimberiui, Linui ir Laimai 
Venclauskams, Dainiui Geniui, Daliai Kuizinienei, Daivai Dapkutei, 
Skaidrai Vaicekauskienei ir visiems, kurie buvote su „Akiračiais“ Lie
tuvoje ir už jos ribų visus tuos penkerius metus.

Lieku su viltimi, kad kiti darbai ir iššūkiai padės išlaikyti princi
pą, kuriuo stengiuosi vadovautis dabar, vertybių perkainavimo metais, 
vertybių, kurios išsilaiko bet kokiu laiku, net sunkmečiu - gyvename 
iš to ką gauname, o gyvenimą kuriame iš to, ką duodame.

Su dėkingumu Jums visiems -
Birutė Garbaravičienė, buvusi redaktorė ak
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Egidijus Aleksandravičius

Daiktų, gaminių, kūrinių ir jų vartoji
mo pasaulis šiandien yra kaip reikiant 
įsibangavęs. Prie tokių bangų pripra
tęs Vakarų žmogus atrodo atsparesnis 
ūkio jūrligei, o štai dvidešimtmečiui 
neokapitalizmo jaunuoliui - posovie
tinės šalies žmogui - atrodo, kad ne 
tik grindinys po kojomis linksta, bet 
ir dangus griūva. Tai suprantama ir ko 
gero net neišvengiama savijauta.

Sunkmečio pradžia Lietuvoje 
nepasižymėjo bent kiek didesniu kas
dienės buitinės refleksijos sustiprėji
mu: viešojoje erdvėje ekonomistai at
aidėdavo pasaulinių tendencijų aidus, 
komentuodavo tai, ką geroje spaudoje 
buvo galima pasiskaityti, tačiau vos 
grybštelėdami mus pačius betarpiškai 
supančios tikrovės paviršių. Nesakau, 
kad svarbiausios ūkinio nuopuolio 
tendencijos nebuvo vienaip ar kitaip 
paliestos. Formalus nuosmukio prie
žasčių sąrašas aiškus, tačiau daugelis 
Lietuvos ekonominio gyvenimo ypa-

Dainius Genys

Nacionalinės televizijos gali būti su
prantamos kaip lakmuso popierėlis 
aptariant kiekvienos šalies žinias- 
klaidos padėtį - žiniasklaidos laisvę, 
socialinę atsakomybę, įsipareigojimą 
savai visuomenei, gal netgi gali tam 
tikrame kontekste atspindėti vertybi
nę orientaciją. Tik pagalvokime apie 
skirtumus, tarp Rusijos ir pavyz
džiui, britų nacionalinių transliuo
tojų. Tai tarsi savotiška šalies viziti
nė kortelė tiek vietos žmonėms, tiek 
užsieniečiams.

Visai neseniai, konferencijos apie 
pilietinę visuomenę prieigose, teko 
diskutuoti su kolegomis iš Rumuni
jos nacionalinės žiniasklaidos tema. 
Pasirodo, Baltijos šalys pietuose yra 
pristatomos kaip sėkmės pavyzdžiai!

Ūkio atsparumo paslaptis
tumų liko neišgliaudyti, nesuprasti, 
neaprašyti. Visai supaprastintai sa
kant, nežinia, kaip nusmukom, neži
nia kaip iš to sunkmečio išeisim, jeigu 
išeisim.

Riba tarp užstalės spėlionių ir 
menkai racionalizuojamų vilčių, kad 
iš sunkmečio išeisime geresni, ir eko
nomikos ekspertams galbūt-savaime- 
aiškių, o todėl populiaresniu pavidalu 
nenarpliojamų dalykų pasidarė labai 
plati. Tikro, apie pasaulį liudijančio 
švietimo reikšmė yra nepaprastai 
svarbi. Čia Lietuvos švietimo strate
gų puoselėjama testų ir kryžiažodžių 
sprendėjų politika, deja, vilčių nesu
teikia. Tiesiog yra būtinas ūkinio są
moningumo laipsnio padidinimas, 
kad galėtume labiau pasitikėti protin
gų veiksmų galimybėmis.

Žinoma, teiginiai apie labiau pre
kybinį, o mažiau gamybinį lietuvių ka
pitalizmą, apie moralinius verslumo 
ir vartojimo sąlygotumus yra pagrįs
ti, įžvalgūs, vertingi, tačiau jie atrodo 
tokie nutolę nuo kasdienio ūkinio gy
venimo pasirinkimų. Stebėtinai daug 
straipsnių liudija apie studijuojamas 
pasaulio autoritetų knygas ir beveik 
visai ignoruojamą kasdienę mūsų ša
lies tikrovę. Gal tai lemia itin menką 
Lietuvos homo faber sąmoningumą. 
Visai greta ankstesnės diagnozės gali 
atsirasti teiginys, kad dėl šios prie
žasties begalinis lietuvių darbštumas, 
neretai pasiekiantis darboholizmo 
lygį, neatstoja veiklos išradingumo ir

Lietuvos žiniasklaidos metamorfozės
Nustebęs perklausiau - sėkmės kame? 
Išaiškėjo, jog kalba eina apie sėkmingą 
mūsiškos žiniasklaidos (tiek nacio
nalinės, tiek privačios) liberalizavimą 
bei nesenos praeities šleifo nusime
timą. Pasirodo, mes esame giriami iš 
sugebėjimą depolitizuoti nacionalinį 
transliuotoją, už sugebėjimą sukurti 
aiškius orientyrus, sudominti visuo
menę ir netgi sėkmingai konkuruoti 
su komercine žiniasklaida. Rumunijo
je, bei kitose regiono šalyse, šios temos 
tebėra itin aktualios ir gan skausmin
gai išgyvenamos.

Tenka susimastyti ar tikrai esame 
pelnytai giriami? Būčiau linkęs sutikti 
su pirmuoju panegirikos teiginiu, jog 
vargais ne galais, mums išties pavyko 
depolitizuoti nacionalinį transliuoto
ją. Sutikite, jog pastaruosius šešerius, 
septynerius metus, LRT vadovai kei
čiasi kur kas rečiau nei politinių jėgų 
balansas vyriausybėje, anksčiau ne
išvengiamai sąlygojęs ir nacionalinio 
transliuotojo vadovybės pasikeitimus. 
Sykiu norisi dėkoti ankstesniems va
dovams už finansų stabilizavimą (bent 
jau iki pastarųjų dienų skandalų re
gėjosi finansinį balansą esant stabiliu; 
kad ir kaip būtų, skolos nebėra tokios 

vartojimo santūrumo stygiaus. Teisūs 
bus tie, kurie posovietinėje tikrovėje 
nuolat matys iškreiptos edukacijos, 
sunaikintos tradicijos poveikį, tačiau 
dabar svarbiausia susigaudyti, kaip 
visa tai atsinaujina šiandien.

Lietuviško kapitalizmo bruožai 
sunkmečio sąlygomis įgyja didelį kon
trastą. Dar daugiau, atsiranda galimy
bė lyginti save su kaimynais lenkais, 
prieš kuriuos dar nesenai demons
travome Baltijos tigro kailyje. Dabar 
mes smunkame, o jie ne. Kas nutiko? 
Kur čia šuo pakastas? Kiek nuo mūsų, 
o kiek nuo istorinės lemties ir liūdno 
sovietinio paveldo priklauso šie skir
tumai? Tai vis klausimai, į kuriuos no
rėtųsi rasti atsakymus. Bent jau ban
dymus tų atsakymų ieškoti.

Galima tarti, kad daug lemia pats 
Lenkijos dydis, jos vidaus rinka ir tu
rimi gamtiniai resursai. Tačiau tai vis
ko neatskleidžia. Beldžiasi mintis, kad 
pokomunistinės Lenkijos ir posovie
tinės Lietuvos žmonių mentalitetas 
skiriasi tiek, kiek gali skirtis totalinės 
nacionalizacijos kadaise paveiktas, 
sukolchozintas žmogus, nuo smul
kaus gamintojo ir privataus, kad ir ne
turtingo ūkininko. Tai, kas senai krito 
į akis Lenkijoje, yra susiję su masiniu 
smulkaus ūkininko ir smulkaus vers
lininko tradicija. Regimame paviršiu
je šis chaotiškai besivystantis sluoks
nis neatrodė toks įspūdingas, kaip 
Lietuvos akropoliai. Nepasižymėjo 
šio sluoksnio žmonės prabangių vi

drastiškos, jog grėstų LRT išlikimui). 
Tuo tarpu apie kitus minėtos panegi
rikos aspektus tegalime kalbėti su tam 
tikromis išlygomis.

Kalbant apie žiniasklaidą neretai 
tenka susidurti su savotišku de javu 
jausmu - viskas jau kažkur matyta. 
Regis nuveikus kažką reikšmingo, 
po kiek laiko, pasiekimai grįžta kitu 
galu. Dar prieš keliolika metų vykę 
procesai, kurių metu dalis mūsų ži
niasklaidos buvo supirkta skandina
vų kapitalo kompanijų (pvz., LNK, 
„Kauno diena“) bylojo apie savotiško 
pasiekimo ženklus, tuomet džiūgauta 
sėkmingai liberalizavus žiniasklaidą; 
sėkmingai užkardžius kelią informa
cijos manipuliavimui bei šantažui pa
naudojant ketvirtąją valdžią. Tai išties 
buvo mūsų sėkmės pavyzdžiai! Po 
kurio laiko, visos šios baimės sugrįžo. 
Užsiauginusios pakankamai raumenų, 
lietuviškojo kapitalo bendrovės žinias
klaidą pradėjo atpirkti. Dabar matyti, 
jog tuomet garsiai deklaruoti siekiai 
išsaugoti žinių bei informacijos objek
tyvumą tapo nepasiekiama tikrove. 
Akylesnis pilietis nesunkiai pastebi 
didžiųjų korporacijų informacinius 
karus bei įvairiausio spaudimo poli

sureigių kavalkadomis, nedemonstra
vo naujaturčiams būdingų prabangos 
žaislų, tačiau jis - tas sluoksnis- nepa
sirodė užstatęs savo ateitį bankams, 
neišleidęs skolintų pinigų tuštybei ir 
pranašumo simboliams pirkti.

Kadaise, devinto dešimtmečio 
pradžioje, karo stoviui įstūmus len
kus į neregėtus sunkumus, daugelis 
jų brovėsi į Lietuvos parduotuves ir 
pirko, prekiavo. Tada jiems lipo han- 
dliažų (handliarz - lenk, prekiautojas) 
pravardė, kurią su socialistine pagie
žą tardavo lietuviai. Tada negalvojo
me, kad patys tapsime šalimi, kurioje 
viešpataus pirkliai. Bet ne smulkių 
krautuvėlių ir turgaus palapinių pre
kiautojai, šąlantys darganoje. Poso
vietiniame visuomenės žemėlapyje 
jie yra turginiai, kioskininkai, etc. Net 
ne pardavimų vadybininkai. Lietuvą 
kuriam laikui buvo užvaldę didieji 
pirkliai, važinėjantys pranašumą pa
ryškinančiai limuzinais ir dėvintys 
gurgždančiais kostiumais.

Lietuvos supermarketizacija ir 
finansine magija užsiėmę bankai sti
priai įtakojo pradinę laisvos rinkos 
ekonomikos sąmonę. Paviršutinis 
religingumas - vėl rimtas skirtumas 
nuo Lenkijos - negalėjo stiprinti 
atsparumą prieš neadekvataus var
tojimo psichozes. Triūsas ir taupu
mas, gamyba ir išradingas verslumas 
netapo lietuvių vertybių pamatinių 
akmeniu. Kita vertus, tikėtina, kad 
mes greitai mokomės. Gal mes suge
bėsime išeiti sunkmečio universitetus 
ir pasiruošti pakelta galva susitikti su 
naujais sunkumais.

tikams bei konkurentams proveržius; 
dėl ko kenčia žiniasklaidos kokybė.

Sunerimti verčia ne tik tai. Jau 
anksčiau nutekėję gandai apie kai
myninės valstybės siekį žengti į mūsų 
žiniasklaidos rinką, nušvito kitomis 
spalvomis, kai bankas Snoras (glau
džiai siejamas su rusiško kapitalo kil
me) paskelbė įsigijęs didžiausią šalies 
leidinių grupę su didžiausiu dienraščiu 
priešakyje. Galime tik įsivaizduoti, ko
kias tragiškas pasekmes gali sukelti šio, 
ir anksčiau mėgusio politikuoti dien
raščio, pajungimas išorės jėgų interesų 
reprezentavimui bei tenkinimui.

Kiek kitoks scenarijus ištiko 
mūsų LRT - bėgant nuo vieno pa
vojaus pamiršta apsisaugot nuo kitų. 
Štai sėkmingai sugebėjus atriboti na
cionalinį transliuotoją nuo išorinio 
politikavimo, nesugebėta apsisaugoti 
nuo vidinio. Galvoje visų pirma turiu 
nesibaigiančius skandalus dėl naujų
jų LRT vadovų diktato bei cenzūros. 
Tiesa pasakius, nesusipratimų ir ne
visai skanių ginčų tarp LRT vadovų ir 
pavaldinių, viešojoje erdvėje nuskam
bėdavo ir prie ankstesnių vadovų. Tad 
žvelgiant iš šalies, ne taip jau ir lengva
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Veidu į Lietuvą: Santaros-Šviesos likimai
Atkelta iš 1 p.
kur neskriaudžiamas žmogus: lietu
vis, kinas, žydas etc. Tačiau labiau
siai jautėme įsipareigojimą mūsų 
kraštui, Lietuvai ir joje gyvenantiems 
broliams ir sesėms lietuviams. Pro
fesoriaus Stepono Kairio Kaminsko 
šūkis „Veidu į Lietuvą“ tapo realiu 
ir konkrečiu mūsų užsiangažavimu. 
Nuo tų 1965 m. prasidėjo truputį ki
toks mūsų veikimas: galvojome, kad 
reikia išties atsisukti veidu į Lietuvą. 
Mykolas Drunga knygoje, skirtoje 
Santaros-Šviesos 25-mečiui pastebi, 
kad mes kovojom prieš lietuvių vi
suomenėje tada viešpatavusį sifilitinį 
okupacinės santvarkos suvokimą: 
„Pagal šį modelį, sovietizmas yra „si
filis“, įsiskverbęs ne tik į „ligonio“ - 
lietuvių tautos - kūną, bet baigiąs 
suėsti ir jo dvasią (jei Lietuvoje tebe
gyvas ir neišvežtas į Sibirą, tai reiš
kia - komunistas, išdavikas, prisitai
kėlis arba karjeristas). Iš tokios „su
sargdintos“ Lietuvos esamomis sąly
gomis nieko negalima imti ir niekuo 
naudotis, o kadangi sifilio yra esama 
lengvai užkrečiamos ligos, reikia 
skrupulingai saugotis „intymesnių 
kontaktų“ su „anapus“ gyvenančiais 
tautiečiais. Jų patartina vengti dar ir 
todėl, kad sifilis yra baisiai klastin
gas, užsimaskuojantis - dažnai ilgam 
neįmanoma pastebėti, kad juo nuo
du yra užsikrėtęs. Dėl to „sveikajam“ 
tenka kiekvieną okupuotos Lietuvos 
lietuvį ir kiekvieną su juo susitikusį 
išeivį įtarti ir kiek galima vieną nuo 
kito izoliuoti. Šiam sifilio modeliui 
santariečiai-šviesiečiai bei akirati- 
ninkai priešpastatė Lietuvos kaip iš
tisinio kalėjimo, analogiją, kalėjimo, 
kurį privalu lankyti, nežiūrint to, 
kad tai reikalautų sueiti į kontaktą 
su kalėjimo administracija, ir su jo iš 
pačių kalėjimo narių parinktais sar
gais. Nors kalėjimo viršininkai sten
giasi nutolti ir visaip įtikinėti, kad 
jokio kalėjimo nėra, jo realybė visur 
per daug akivaizdi ir nenuslepiama. 
Kaipsyk dėl to savo tautą mintyt yra 
išeivijos pareiga kuo arčiau prie ka
linių prasisprausti, jiems teikiant 
informaciją, kas vyksta už kalėjimo 
ribų, o iš jų sužinoti galimai daugiau 
apie kalėjimo padėti, jo įnamių nuo
taiką ir t.t. Tik tokiu komunikacijos 
informavimosi pagrindu iš viso įma
noma bet kokia tikslesnė ar prasmin
gesnė išeivijos veikla tautos politinei 
ar kultūrinei naudai“.

Tada išeivijoje prasidėjo didelis 
karas ir mes, kaip minėjau, buvome 
įrašyti į „išdavikų“ sąrašą. Bet da
bar man darosi keista ir net šiek tiek 
skaudu, kad po tiek metų Lietuvoje, 
tam tikroje jos visuomenės dalyje, 
tam tikroje spaudoje šita tema at
gimsta. Atgimsta labai keistai: neva 
tie, kurie tuo metu pasisakė už ki
tokią bendravimo formą su Lietuva 

yra kagėbistai ir dar dabar veikia 
mūsų įstatymus?! Kam toks šmeižtas 
naudingas ir kodėl po tiek metų už
gauliojami sąjūdžio Veidu į Lietuvą 
dalyviai? Tad tikiuosi, kad mūsų dis
kusija apie Santaros-Šviesos likimą 
dar ir šiandien turi prasmę.

Santaros-Šviesos istoriją prisiminė M.Martinaitis, T.Venclova, R.Adomaitis, V.Zaborskaitė. 
A.Vaicekausko nuotrauka

V. Zaborskaitė: Rizikuoju šian
dien pasijusti kaip žmogus, iškritęs 
iš Mėnulio, bet šią riziką suprantu ir 
ją priimu. O rizika yra atsiradusi dėl 
to, kad aš tik antrą kartą dalyvauju 
Santaros - Šviesos suvažiavime. Da
lyvavau, kai jis vyko pirmą kartą Lie
tuvoj, bet tai buvol993 m. ir dabar, 
antrą kartą, nors šiai organizacija 
visada jaučiausi artima ir sava, jai 
pritarianti. Pakalbėsiu apie tai, kodėl 
taip yra atsitikę. Pirmiausia paliesiu, 
pačios Santaros likimą o paskui ir jos 
reikšmę. Tai, ką sakė ponas Mieželis, 
buvo mums Lietuvoje, skaitantiems 
Metmenis, žinantiems apie Santa
ros - Šviesos buvimą, žinomi dalykai. 
Žinojom jos programos bendruosius 
bruožus ir apie tokią aštrią konfron
taciją, ir dar daugiau - apie tam tikrą 
idėjinę ideologinę kovą, kuri vyko 
egzodo lietuvių visuomenėje. Bet tai 
ir liko mums teoriniu žinojimu. Tai 
įėjo ir į akademinį, ir į mokyklinį lie
tuvių literatūros istorijos žinyną. Ir 
buvome linkę priimti šitą informaci
ją, žinojimą kaip nekintamą ir pažįs
tamą dydį. Bet štai atėjo nepriklau
somybės laikai, o kartu ir tas San
taros -Šviesos grįžimo į Lietuvą lai
kas. Grįžimas, kurio buvo laukta su 
dideliu smalsumu, susidomėjimu ir 
neabejotina simpatija. Atsidūriau ir 
aš tada Anykščiuose, toje konferen
cijoje, bet tai buvo ypatingas laikas. 
Tai buvo ne 1990 m. ir ne 1991 m., 
o 1992 - 1993 m., kai politinė situa
cija Lietuvoje buvo labai įelektrinta. 
Tai buvo laikas, kai Lietuvos prezi
dentu buvo išrinktas Brazauskas ir 
buvo įvykę rinkimai, kuriuos laimė
jo LDDP. Tada didelė lietuvių visuo
menės dalis ir beveik visa egzodo 
visuomenė, manau, kad suvokė šitą 
situaciją, kaip sakė ponas Mieželis, 

susirgimo sifiliu atvejį. Kaip čia taip 
atsitiko, kad tauta pasiekė tokių rin
kimų rezultatų. Štai šitoje situacijoje 
pasijutau atstovaujanti kitam požiū
riui negu dauguma. Buvau prie tų, 
kurie manė, kad negalima nubraukti 
50 metų patirties, kuri buvo visokia,

tame tarpe svarbi ir verta dėmesio. 
Žinoma, tada Santaroje - Šviesoje 
tie politiniai reikalai nebuvo svars
tomi. Šita problematika buvo trans
formuota į kultūros sferą. Ir tada 
labai prieštaringai vertinti Justinas 
Marcinkevičius, taip pat ir Algirdas 
Brazauskas, aš Labai gyvai prisime
nu tokią situaciją: stovi Vytautas 
Kavolis ir labai ironiškai, sarkastiš
kai paneigia Marcinkevičiaus, kaip 
poeto, vertinimą. Čia tiktai mano 
problema, kad nesugebėjau šitos si
tuacijos perkelti į polemikos sferą. 
Tiesiog susigūžiau ir pagalvojau, 
kad čia esu svetima ir man čia nėra 
ko dalyvauti. Dabar susidomėjusi 
klausiau Giedrės Kazlauskaitės žo
džius, kai ji sakė, kad jaunas žmogus 
dabar jaučiasi kažkur vyresnių ne
palaikytas ir neparemtas. Aš jau tada 
buvau prie vyresniųjų, prie žymiai 
vyresnės kartos žmonių. Jaučiausi 
svetima ir nepalaikyta jaunimo. Tie
są sakant, grįžti į aktyvų dabarties 
gyvenimą padėjo būtent jaunimo 
palaikymas ir jaunimo kvietimai. 
Bet anuo metu pasijutau su tais, ku
rie buvo tiesiog nepriimami. Ir man 
pasirodė, kad galbūt Santara kažkur 
išduoda savo principus. Būtent ji 
pasirodo nenorinti, nepasirengusi 
diskusijai. Galbūt tada klydau, gal 
buvo visai ne taip. Suprantu, kad tai 
buvo ir iš mano pusės nemokėjimas 
sukurti polemikos. Bet atrodė, kad 
esi niekam neįdomus. Po pusmečio 
ar kelių mėnesių, nors net neatsime
nu dingsties to fakto, bet tada irgi jo 
centre buvo Kavolis. Nors jis mano 
pačios buvo be galo gerbiamas ir 
skaitomas, buvau nustebusi, kaip jis 
su jaunimo grupe parašė tokį krei
pimąsi į tada prezidentą Brazaus
ką: „Prezidente, ar Jums ne gėda?“

Dabar neatsimenu, dėl ko, bet man 
pasirodė, kad šita pozicija - negali
ma. Jie patys skleidė tiek pilietinės 
drąsos žingsnių ir balsų, kad toks 
elgesys pasirodė giliai nepriimtinas 
dalykas. Iki šios dienos tiesioginio 
kontakto su Santara - Šviesa neturė
jau. Ir dabar galvoju, kaip ji gyveno 
tuos metus.

Žinoma, vyko suvažiavimai, 
konferencijos. Visada žinojau jų 
dienotvarkę, kiek galėdama sekiau 
pranešimų tekstus. Žinojau, kad ši
tas sąjūdis turbūt veikia akademinį 
jaunimą, ypač per V. Kavolį, kuris 
dėstė, per M. Martinaitį ir jo semi
narą, labai įtakingą lituanistams. Gal 
tai irgi mano problema, bet nepa
stebėjau platesnio santariečių daly
vavimo visuomenėje. Man atrodė, 
kad Santara - Šviesa neužėmė lietu
vių visuomenėje tokios vietos, kurią 
galėjo užimti. Galimas daiktas, kad 
Jūs mane visai sutrypsit po to, bet iš 
tikrųjų man taip atrodė. Ir staiga - 
pamačiau, kai Santara - Šviesa vėl 
grįžo į labai aktyvų savo vaidmenį 
lietuvių visuomenės gyvenime. Bū
tent tai prasidėjo prieš porą metų, 
kai pasipylė puolimai prieš Valdą 
Adamkų. Tiksliau, tam tikros grupės 
žmonių, tam tikrų asmenų puolimas 
prieš. Tada labai greit prasidėjo ir 
Santaros - Šviesos puolimas, kaip 
sąjūdžio, iš kurio išaugęs Adamkus 
ir kurio įkūrėjas ir aktyvus dalyvis 
buvo. Tuomet man pasirodė labai 
svarbu Santarą - Šviesą palaikyti ir 
ją remti.

Svarstant apie Santaros - Šviesos 
reikšmę, man kyla du klausimai, su
siję su dabartine publicistika, politi
ne ir socialine tikrove. Kaip plačiai 
sklido Metmenys7. Kaip plačiai jie 
veikė lietuvių kultūrą, lietuvių visuo
menę? Na, čia turbūt jokios atskaitos 
nėra, ji negali būti duota, bet man 
atrodo, kad inteligentijos tarpe tas 
poveikis buvo gana platus: Metmenys 
sklido iš rankų į rankas, jie buvo lau
kiami su dideliu smalsumu, didžiule 
simpatija ir labai dideliu brangini
mu. Bet štai kodėl man iškyla tas ri
bos klausimas. Šių dienų publicisti
koje, turbūt Jums visiem girdėtuose 
V. Vasiliausko straipsniuose, su tam 
tikru pasididžiavimu deklaruojama, 
kad ir Adamkus, ir Santara -Šviesa 
susijusi su KGB struktūromis, kad 
jis pats žurnalo nematęs ir negalėjęs 
matyti, nes jis buvęs, prieinamame 
tik patikimai publikai.. Iš tikrųjų, 
tuomet, sovietmečiu, Metmenys pri
klausė tai konspiratyviai sklindan
čiai ir konspiratyviai skaitomai lek
tūrai, kuri funkcionavo gana plačio
je šviesuomenės erdvėje, bet kuri ne
peržengė tam tikrų ribų, kurios buvo 
saugomos ir sergimos, neleidžiamos 
peržengti. Ir čia, man atrodo, atsive
ria ta didelė Santaros - Šviesos ir Me
tmenų. reikšmė ir mūsų kultūrai, ir 
egzodui. Turiu galvoje paliudijimus,
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kurie rodo, kaip mažai Lietuvą paži
no ir suprato tie, kurie buvo anapus 
Santaros - Šviesos. Man tokie būdin
gi yra du liudijimai. Vienas - J. Aisčio 
laiškuose. Jis daugeliu atžvilgiu buvo 
kitoje pusėje, tai nebuvo Metmenų 
žmogus ir jis labai aštriai, daug kam 
net užgauliai žiūrėjo į tai, kas vyksta 
Lietuvoje. Ir štai susiklostė situacija 
taip, kad jis susitiko Amerikoje su 
Juozu Grušu ir atkreipė dėmesį į jo 
prisipažinimus. Jam pavyko su Gru
šu labai konfidencialiai pasišnekėti 
apie tris valandas, ir jis buvo tikras, 
kad niekas kitas jų nesiklauso ir ne
girdi, jam atsivėrė akys. Suprato, 
kad ir okupuotoje Lietuvoje gyvena 
žmonės, kurie kenčia tą okupaciją 
ir kurie tai jaučia visą tą gyvenimą. 
Tada Aisčio požiūris pasikeitė ta 
prasme, kad jis Lietuvą matė taip, 
kaip ir tie, kurie buvo į ją atsigrį
žę veidu. Ir dar vienas faktas, kuris 
man irgi buvo įspūdingas, susijęs su 

aš supratau, kad jie ne tik kentėjo, 
bet ir gyveno“. Man atrodo tai labai 
charakteringa. Ir Nyka-Niliūnas to
liau sako: „Man be galo palengvėjo 
dėl to, kad jie ne tik kentėjo, bet ir 
gyveno“. Ir tai buvo toji tiesa, kurią 
turėjo Metmenų žmonės ir kurią jie 
pažino. Man atrodo, tai yra vienas tų 
didžiųjų reikšmingumo punktų. Kad 
Metmenys ir visa Santara - Šviesa tu
rėjo vis dėlto gyvą kontaktą su Lietu
va, kad cirkuliavo tas gyvas idėjų pa
sikeitimas ir tas emocijų supratimas 
tarp egzodo visuomenės ir Lietuvos. 
O kitas dalykas, kuris, man atrodo, 
irgi yra reikšmingas, yra toks: Me
tmenų ypatinga vieta pogrindžio li
teratūroje. Be to, kad Metmenys tuo 
metu irgi turėjo pogrindžio literatū
ros statusą. Turiu prisipažinti (nors 
prisipažinti savo negarbei, bet taip 
buvo), kažkaip visas tas pasiprieši
nimas sovietizmui ir visai sovieti
nei dvasiai, man atrodė, rėmėsi ne 
lietuviškais šaltiniais. Tai buvo rusų 

svarbu tai, kaip Metmenys mato 
Lietuvą, visos recenzijos, literatūros 
vertinimai. Metmenų kaip tilto tarp 
Santaros - Šviesos, tarp tos šviesio
sios egzodo dalies ir gyvenimo čia, 
buvo atrasti būtent čia. Tai štai tokie 
mano trumpi prisipažinimai.

R. Adomaitis: Važiavau į šieme
tinę Santaros-Šviesos konferenciją ir 
galvojau, kad susirinks mažas būre
lis klausytojų, draugų ir padiskutuo
sime galbūt, pakalbėsim, kas kam 
aktualu, kas ką jaudina. Iš tikrųjų 
net nežinojau dar važiuodamas čia, 
apie ką galiu pakalbėti. Mano pa
žintis su Santara - Šviesa irgi yra la
bai epizodiška ir neišsami. Ką nors 
spręsti ar pasakyti apie reikšmę, 
vaidmenį sudėtinga. Kai įvažiavau į 
Alantą ir dar nežinojau, ką aš pasa
kysiu tai klausiu vieno, kito, kur čia 
vyksta Santaros - Šviesos susibūri
mas, forumas. „Nežinom“ - vienas 
kitas nežino. Paskui prieinu - po 
medžiu sėdi nuo tam tikrų skysčių 

Šviesa gyva. Galbūt jos plėtimasis 
irgi yra tam tikras reiškinys, kurį 
galima būtų palyginti su Sąjūdžio 
plitimu. Kai iš pradžių buvo inicia
tyvinė grupė, o paskui visas Sąjūdis. 
Mes turim nepriklausomybę, bet 
šiandien Sąjūdis, mano galva, tapo 
visai negyvu reiškiniu, o dauguma 
prisišliejusių žmonių yra ten grynai 
karjeristiniais sumetimais. Ką šian
dien reiškia tas „Veidu į Lietuvą“? 
Tada mes žinojom, girdėjom apie 
Santarą - Šviesų, Metmenis retkar
čiais gaudavom pavartyti. Tada tai 
turėjo labai aiškią prasmę, ir man 
teko tikrai labai didelė laimė ir gar
bė dalyvauti suvažiavime Tabor Par
moję. Tai buvo 1988 metais. Žinau, 
kad tai buvo pati Sąjūdžio pradžia ir 
labai buvo didelis abipusis susido
mėjimas, ir iš žmonių, kurie gyveno 
už Atlanto, ir tų, kurie važiavo ten. 
Mus atvykusius, žinoma, apipylė 
įvairiausia lietuviška atributika, ku
rią mes vežėm tuo metu. Tada buvo 
suprantamas posakis „Veidu į Lietu
vą“ ir man atrodo, Santara - Šviesa 
šiuo klausimu nuveikė didžiulį dar-

Santaros-Šviesos konferencija jau įleido šaknis Alantoje, šiemet ji vėl vyks ten pat birželio 25-27 d. A. Vaicekausko nuotrauka
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A. Nyka-Niliūnu, užfiksuotas jo die
noraščiuose. Nors jo ryšiai su Santa
ra - Šviesa buvo, matyt, pakankamai 
glaudūs, bet biografiškai, gyveni
miškai jis buvo labai atsiribojęs nuo 
Lietuvos. Jam atrodė, kad jis nenori 
matyti tos Lietuvos, kuri yra pasi
keitusi, sugedusi, lyginant su ta, kuri 
buvo jo jaunystės Lietuva. Ir štai, jis 
fiksuoja savo dienoraštyje, kad pa
matė Kultūros baruose išspausdintą 
1978 m. nuotrauką, vaizduojančią jo 
artimus draugus Jokimaičius (Gedi
miną Jokimaitį, jo žmoną Pranutę 
Aukštikalnytę - Jokimaitienę, ir jų 
vaikus). Ir Nyka-Niliūnas rašo: „Bet 
tai visai poniškai atrodanti šeima, ir 

literatūra, tai buvo BBC, ne visada 
gal rusiškos laidos, nes jos sunkiai 
girdėjosi, tai klausiau vokiškas lai
das, bet adresatas vis dėlto buvo tas 
soclageris. Ir tie dalykai buvo artimi. 
Kartais į rankas pakliūdavo Katalikų 
bažnyčios kronika, kiti leidiniai, bet 
jie turėjo, kaip man šiandien atro
do, neteisingą požiūrį. Aš vertinau 
jų heroizmą, bet man jie tiesiog at
rodė neįdomūs. Ir štai, kai į rankas 
pakliuvo Metmenys, supratau, kad 
taip, tai yra ta pogrindžio literatūra, 
kuri man reikalinga, kuri yra įdomi, 
kuria norisi remtis ir kuri iš tikrųjų 
plečia akiratį, matymą, supratimą. 
Jaučiausi nevieniša, buvo be galo 

„pagyvenęs“ žmogelis ir sako: „O, tai 
važiuokit ten, vakar ten buvo dide
lis triukšmas“. Tada supratau, ieškau 
teisingai. Ir man nueinant jau, jis 
sako: „Ei, palauk, baisiai bloga, duok 
porą litų, alaus reikia, baisiai bloga“. 
Ir staiga jis man padiktavo temą, ku
ria aš galbūt esu šiek tiek daugiau 
kompetentingas ir galiu kalbėt, negu 
apie Santaros - Šviesos vaidmenį ir 
reikšmę. Būtent - veidu į Lietuvą. 
O kas tai yra? Va, sėdi tas žmogelis: 
„Baisiai bloga“. Nežino, kur ta San
tara - Šviesa, ką jie ten daro ir ko jie 
ten susirenka. Šiandien man džiugu 
matyti tokią didelę auditoriją, ypač 
daug jaunimo. Vadinasi, Santara - 

bą. Profesorė jau minėjo, kad buvo 
tam tikras nepasitikėjimas, ne kaž
koks antagonistinis susipriešinimas 
tų, kurie gyveno Lietuvoje ir tų, ku
rie gyveno užjūryje. Buvo šiek tiek 
ironijos, pasakant „Ką Jūs išmanote 
ten gyvendami? Mes čia, Lietuvoje, 
gyvenam, mes išmanom visus savo 
reikalus“. Jie matė vėl kitaip. Ta pras
me, Santara - Šviesa tolesniam susi
kalbėjimui nuveikė iš tikrųjų labai 
daug. Bet ką šiandien reiškia „Veidu 
į Lietuvą“? Man atrodo, kad Santa
ra - Šviesa yra įgavusi... Nežinau, gal 
klystu ir esu neteisus, bet žvelgiant į 
Lietuvos ateitį, į perspektyvą, be abe-
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jo, yra labai svarbu generuot mintis, 
idėjas - visa tai, man atrodo, Santa
ra - Šviesa daro labai gerai, bet yra 
tam tikras akademizmo atspalvis. 
Kai Jūs čia kalbat, o už kelių žings
nių niekas nežino, ką jūs čia darot ir 
kas čia vyksta, tai tarsi „verdat savo 
sultyse“. Nepriklausau intelektuali
niam elitui ir tų intelektualių minčių 
čia negeneruosiu. Bet šiandien rei
kia, kad Santara - Šviesa atsigręžtų 
veidu į Lietuvą, į tą paprastą žmogų, 
net tą, kuriam šiandien labai reikia 
alaus... Kitaip tariant, reiktų neati
trūkti nuo to, kas vyksta paprastame 
žmonių gyvenime. Man atrodo, kad 
vyksta labai daug negražių ir nega
tyvių dalykų. Ir man tai nepatinka, 
pasakyčiau stipriau - piktina, pavyz
džiui, „Lietuvos žinių“ redaktoriaus 
„V. Adamkus ir KGB“, vadinasi, no
rima įteigti, kad Adamkus yra KGB 
statytinis. Bandoma dūmus leisti ir 
kad tuose dūmuose nieko nesima
tytų. Visi mes čia gyvenantys Lie
tuvoje buvome po šituo KGB gaub
tu. Keista būtų buvę, jei Adamkus, 
kuris važinėdavo ne tik į Lietuvą, į 
Rusiją, nebūtų KGB sekamas, žino
ma, kad juokinga šitaip naiviai gal
voti. Be abejo, buvo. Bet tai pateikia
ma taip, kad „mūsų prezidentas yra, 
kaip ir visi, KGBistų rankose“! Šian
dien visuomenėje yra tiek daug susi
priešinimo, nepasitikėjimo, šmeižto. 
Kam viso to reikia? Gal Lietuva labai 
smarkiai serga Jeigu Santara - Šviesa 
šiandien atsigręžtų į tos ligos apraiš
kas ir bandytų padėti Lietuvai įveikt 
šitą ligą - labai džiaugčiausi.

M. Martinaitis: Sapnavau baisų 
sapną, kad čia, Alantoje, šnekėda
mas nusišnekėjau. Labai apsidžiau
giau pabudęs. O kodėl toks sapnas? 
Dėl to, kad vakar prieš užmigdamas 
žiūrėjau „Panoramą“ ir pamačiau 
pilną salę žmonių čia: mane tai labai 
nustebino ir dabar stebina (nes aš 
irgi tikėjausi nedidelio būrelio, atro
dė, Santara-Šviesa tirpsta), kad tiek 
daug jaunimo. Man tenka dalyvauti 
įvairiuose kultūros renginiuose, bet 
tiek daug jaunų žmonių nematau. 
Vadinasi, dar ne visi išvažiavo į Airi
ją ar Ispaniją skinti pomidorų. Ma
nau, kad tie jauni žmonės, kurie čia 
yra, bus tęsinys, pamaina. Kitas da
lykas, kad pusei visuomenės yra ne
žinoma, kas čia vyksta. Tai jau yra 
mūsų šiandieninės žiniasklaidos 
problema. Jeigu čia kas nors apsi
nuogintų, pasirodytų laikraščiuose 
ir būtų parašyta, bet jeigu kur nors 
rimti dalykai vyksta, dažnai niekas 
nepasirodo viešumoje. Aišku, trau
kia ir tas mūsų šūkis „Veidu į Lietu
vą“, bet taip pat juntamas visuome
nės abejingumas rimtiems daly
kams, tai gal tą šūkį galima būtų 
perteikti kitaip: „pilvu į Lietuvą“. Kai 
kam turbūt šitaip tiktų pasakyti. Pa
skaičiavau mintyse: turbūt prieš 25 
metus mes pirmieji keturi, kaip buvo 

sakyta, buvom išleisti į Santaros - 
Šviesos suvažiavimą Tabor Parmoję. 
Turbūt tai buvo paskutinis susitiki
mas Tabor Parmoję. Patyrimas buvo 
toks dviprasmiškas. Netikėtai, bent 
aš pajutau, kad mes esam įtariami. 
Daug kas paklausdavo „Kaip Jus iš
leido į Ameriką?“ O mus išleido 
gana lengvai, nes tada mažai kas iš- 
vykdavom, tai reiškia, turim kažko
kią užduotį. Dar vienas dalykas, kas 
nustebino - susiskaidymas. Kaip ki
tas sparnas pasitiko mus Amerikoje. 
Prisimenu, kad viename laikraštyje 
buvo parašyta: „Štai, iš sovietų Lie
tuvos atvažiavo keturi ordinais apsi
karstę bernai.“ Ta atskirtis tokia, tas 
brūkšnys kažkokiu būdu atsiradęs 
tautoje. Užteko vieną kartą Ameri
koje pamatyti. Tas brūkšnys yra la
bai stipriai pabrauktas dabar ir Lie
tuvoje. Tos grupės negali kokiu nors 
būdu susitaikyti. Viskas yra įtarinė
jama, dabar yra labai palankus inter
netas, ten galima visas pamazgas pil
ti, rašinėti. Labai stebina ta juodoji 
sąmonė žmonėse, kurią taip nesun
ku pažadinti. Nesyk jau buvo pami
nėta paralelė tarp Sąjūdžio ir Santa
ros. Iš tikrųjų, tas ganėtinas ryšys 
yra jaučiamas. Yra Sąjūdžio panaši 
istorija. Tai parodė dvidešimtmečio 
minėjimas Šis judėjimas yra kažkaip 
izoliuojamas, uždaromas kažkokia
me klube. Šį savo kalbėjimą buvau 
vakar sugalvojęs pavadinti „Santara 
ir Sąjūdis - konspiracinė sąmonė". 
Taip pavadinau. Galbūt neatitiks, 
galbūt išplėtosiu tą mintį vėliau. Tai
gi dar šiandien vis klausiame, iš kur, 
kodėl taip staiga, lyg iš nieko, kilo 
Sąjūdis? Taip greitai, kad per savaitę, 
per kelis mėnesius jis apėmė visą 
Lietuvą: ir miestus, ir miestelius, ir 
kaimus, ir įstaigas. Iki liepos mėne
sio buvo jau visa Lietuva paplitusi, 
sujudusi. Kas čia atsitiko? Kodėl 
taip? O kas buvo tie iniciatoriai, ku
rių lyg ir nebuvo, o po to atsirado? 
Kodėl ten nebuvo disidentų? Kodėl 
jie taip staiga pasirodė mitinguose, 
spaudoje? Išmetama mintis į viešu
mą ir dabar, kad Sąjūdis buvo suma
nytas KGB. Toks jau tas lietuviškas 
kompleksas, žmonės patys negali 
imtis iniciatyvos, turi kažkas iš ša
lies, ar koks nors okupantas, kokia 
nors represinė struktūra kažką pri
mesti. Čia pravartu prisiminti Justi
no Marcinkevičiaus žodžius: „Sąjū
dis prasideda iš toli“. Jis prasideda 
gelmėse, visuomenės, tautos gelmė
se. Buvo kada stiprūs veiksniai, ku
rie netiesiogiai ruošė žmonių sąmo
nę unikaliam išsivadavimui iš impe
rijos gniaužtų. Laiku ir labai suma
niai, suradus spragą sistemos užtva
ruose (kitom tautom, kaip žinot, 
sunkiau sekėsi). Lietuviai nepraliejo 
nė vieno kraujo lašo, kaip buvo kitų 
kraujas pralietas. Ką gi, kaip sakiau, 
Sąjūdis prasidėjo iš toli, esant suar
dytai ar išsklaidytai visuomenei, visa 
apimtimi, net ir kultūrine komuni

kacija. Tuo tarpu turėjo atsirasti, ir 
atsirado, tam tikri ryšiai ir žinoji
mas, kurie nepajėgė jau kontroliuoti 
represinės struktūros, nors buvo de
damos labai didelės pastangos, viso
kiais būdais, net ir persekiojant. Tai 
žaidėm įvairias slėpynes arba mėgi
nant prijaukinti, ir, manau, turėjom 
tam tikrą sumanymą. Būtent prijau
kinti išeiviją ir parodyti, nes demo
kratija jau buvo - Gorbačiovo laikai. 
Galima net nurodyti kelis tuos ano
niminius, konspiracinius, o kartais 
ir viešus sąmonėjimo bei plėtimosi 
šaltinius. Kai iš pradžių gana miglo
tai apipinti sovietine būsena laisvės 
siekiai pagaliau tapo įgyvendinamu 
faktu. Vis dėlto nereikia pamiršti, 
kad į Sąjūdžio grupes besitelkiantys 
žmonės jau buvo gerai informuoti. 
Nors ir persekiojama, plito pogrin
dinė spauda, įvairūs dokumentai ir 
išeivijos leidiniai. Sunkiai kontro
liuojamos buvo radijo stotys. Pasku
tinį dešimtmetį rėžimas akivaizdžiai 
karšo: nepajėgė sustabdyti arba su
valdyti viso to naujo informacinio 
srauto. Manau, kad ypatingą vai
dmenį čia yra suvaidinusi Santara - 
Šviesa, nutiesusi kiek kitokio, inte
lektualinio pobūdžio kelius su Lietu
va. Esu liudininkas, kaip mus pasie
kiantys Akiračiai, Metmenys, kita 
santariečių Lietuvon gabenama lite
ratūra rado stiprų atgarsį jaunesnėje 
literatūros ir meno kūrėjų kartoje, 
naujai žydinčioje lietuviškoje inte
lektualinėje aplinkoje. Tokio pobū
džio leidinių beveik nebuvo. Ir kaip 
buvo pasakyta profesorės, tik Me
tmenys, Akiračiai. Todėl jie labai at
stojo savivaldą, į kurią sąmoningai 
santariečiai orientavo krašte atpa
žintą jaunos šviesuomenės sluoksnį. 
Manau, kad galėtų paaiškinti santa
riečiai, kad tai buvo daroma sąmo
ningai, net pasirenkant Lietuvoje 
asmenis, kurie galėjo būti savotiški 
tarpininkai ar platintojai idėjų, ku
rios galėjo prasiveržti, atsiradus pa
lankioms sąlygoms. Taip pat galė
čiau paliudyti, kaip man pažįstami 
žmonės atliko šitų tarpininkų vai
dmenį. Nesakau, kad Santaros - 
Šviesos veikimas buvo vienintelis są
monėjimo ir interesų susitelkimo 
kelias. Vis dėlto, kai mes susirinko
me pradėjusioje veikti Sąjūdžio san
talkoje, pamatėme, kad mes esam tie 
patys, kurie dalijosi tais leidiniais, 
tarp kurių veikia įslaptinti, konspi
raciniai ryšiai. Žinoma, neturėję ko
kio nors organizacinio apiformini
mo. Į Lietuvą atvykstančius santarie- 
čius mes vadiname naujaisiais kny
gnešiais. Čia matau ne vieną ryšį. 
Prisimenu pirmą pažintį Lietuvoje 
su Liūtu Mockūnu. Mes sakydavome 
: „Nevežkit mums skudurų!“ L. 
Mockūnas, atėjęs į svečius, su šypse
nėle, atsisagsto marškinius ir traukia 
knygeles. Jis, beje, pamokė, kokiu 
būdu reikia pervežti literatūrą, kad 
neįkliūtum muitinėse. Paskui vėliau 

pasinaudojau tuo būdu. O jis sako: 
„Labai paprastai, pasidarykit Play
boy . Niekas netikrindavo Playboy 
žurnalo, todėl dėkit viršuj.“ Muiti
ninkai, pamatę tą Playboy, čiumpa jį 
supykę, konfiskuoja ir nusineša. Ir 
viskas baigiasi. Norėčiau paneigti, 
kad sovietmečiu nebuvo ir negalėjo 
būti kokių nors natūralių ryšių. 
Šiandien sunkai apibrėžiamos ben
drystės įvairių žmonių. Represiniai 
rėžimai, patys to nenorėdami, pro
vokuoja telktis įvairius žmones į pu
siau slaptas ir slaptas grupuotes. Taip 
atsiranda įvairūs korupciniai, krimi
naliniai planai, kultūriniai - intelek
tualiniai dariniai, iš kurių palankiom 
sąlygom kyla įvairūs politiniai judė
jimai ir partijos. Reikia pasakyti, jog 
tai geriausiai jautė represinė struktū
ra KGB. Tai - profesionaliausia so
vietų sąjungos struktūra. Manau, 
kad ji profesionaliai veikdama pali
ko ir šiandien savo dantis, iš kurių, 
kaip pasakoja, vis atauga ir atauga 
nauji slibinai. Taigi, ir čia buvo pa
minėta spauda, paminėta žurnalisto 
pavardė, kuriam aš niekada nebū
čiau davęs skaityti Metmenų, nors ir 
pažinojau gerai (turbūt supratot, ko
dėl). Sakant, kodėl yra tokie daigūs 
slibino dantys, kaip ir po 20 metų, 
atkuriama būtent ta KGBistinė tech
nologija. Ką nors kompromituojant, 
išmetant į viešumą tokius dvipras
miškus dokumentus, kad ir tas dvi
prasmiškas straipsnio pavadinimas, 
iš karto orientuoja: dėmesio, žiūrė
kit, kas yra tas prezidentas, kas yra 
Santara - Šviesa. Kur aiškiai yra nu
rodoma, kad Santara yra buvusi 
KGB priedanga, pagal tai, kas para
šyta. Tam tikrose politinėse situaci
jose prireikė išmesti tuos dvipras
miškus dalykus. Sakykim, artėjant 
rinkimams, šiuo metu, baigiantis 
prezidento kadencijai. Nemanau, 
kad tai V. Adamkui parašyta, o para
šyta galbūt naujai prezidentei, netie
siogiai pasakyta: žiūrėk, su kuo tau 
reikia susidėti. Toks yra planas. Ki
taip aš nesuprantu šito entuziazmo, 
per kelias publikacijas, ne tik ten, ir 
kitur, kaip jas suprasti kitaip. Vienas 
dalykas, kurį aš šiandien patyriau, 
būdamas čia, šitoje salėje, ir matyda
mas tiek žmonių, tai minties aktyvi
nimas. Kai sąmonė užslopinta, už
maukta yra tos bulvarinės spaudos, 
skandalų, kurie gaminami Seime ar 
kur nors ministerijose. Bet vis dėlto 
galvoju, kad turi ateit laikas, kad turi 
ateit jauna karta, kuri nebuvo mala
ma tuose malūnuose, ir neturės 
kompleksų. O kai tas kompleksas 
įvarytas - tu įtarinėji save, įtarinėji 
valdžią, ką tik pamatai - kažko lauki, 
lauki nelaimės, pasityčiojimo. Turiu 
daug vilčių, kurias tie, kas klauso, iš
neš toliau, nei šiandien koks nors 
laikraštis išneša.

T. Venclova: Mano tikslas šian
dien būtų toks: papasakoti iš savo 
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TEMA

Veidu į Lietuvą: Santaros-Šviesos likimai
Atkelta iš 5 p.
asmeninės patirties, kaip anų laikų 
jaunesnės lietuvių inteligentų kartos 
atstovas, tuo metu aš buvau vienas iš 
jų, kaip sužinodavo apie tai, kas 
vyksta emigracijoje, kaip bendravo 
su emigracija. Tokia apykaita tokių 
dviejų tautos dalių buvo būtina. 
Mano manymu, labai smarkiai pa
veikė Lietuvos istoriją, labiau, negu 
mes galvojame. Kaip tas konkrečiai 
vyko? Ir kokį vaidmenį čia suvaidi
no Santara - Šviesa? Mano asmeniš
kas atvejis gal ir daugeliu atveju ne 
visiškai tipiškas, dėl turbūt visiems 
žinomų mano biografinių momen
tų, dėl kilmės ir t.t. Taip pat ir dėl 
mano asmeninių savybių. Nes aš, 
pirmiausiai, esu žmogus labai smal
sus, kuris griebia bet kokią informa
ciją, kuri tik pasitaiko. Man beveik 
viskas, kas vyksta aplinkui, yra labai 
įdomu. Bent taip būdavo, kol nepa- 
senau. Antra, žmogus, kuris visą, 
bet kokią informaciją, kuri jį pasie
kia, linkęs vertinti ir mano, kad rei
kia vertinti su distancija. Ir bet ko
kią ideologiją. Nes kai nelieka tos 
distancijos, prasideda bėdos. Bet 
kuri ideologija gali atnešti didelių 
bėdų. Kaip ir bet kuri idėja. Saky
sim, socialinio teisingumo idėja, 
prieš kurią nieko prieš tarsi ir netu
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rėtum turėt, atnešė didžiulių nelai
mių pasauliui ir Lietuvai. Tautišku
mo idėja, jeigu perlenki lazdą, taip 
pat gali atnešti nemažų nelaimių, 
nes tautiškumo įkvėpimas gali virsti 
ksenofobiją ir t.t. Bet kokios, net pa
prasčiausios idėjos, jeigu jos teigia
mos fanatiškai, gali atnešti didelių 
nelaimių. Beveik nuo vaikystės ži
nojau, kad lietuvių kultūros nemaža 
dalis yra anapus geležinės uždangos, 
anapus sienos, galbūt anapus Atlan
to. Žinojau, kad ten yra ir tebėra 
gyvi ir Krėvė, ir Brazdžionis, ir Vai
čiulaitis, apie kuriuos mano tėvas, 
tarp kitko, nevengdavo ir užsiminti 
šeimyniniuose pokalbiuose. Ir lai
kui bėgant, pradėjau suprasti, kad 
tos lietuvių literatūros ir kultūros te
nai, ko gero, daugiau ir ji, ko gero, 

geresnė negu pačioje Lietuvoje. Pa
doresnė bent jau. Bet kaip apie ją ką 
nors sužinoti? Sienos aklinai užda
rytos. Iš pradžių man net toks natū
ralus dalykas iškilo, kaip gi kitaip? 
Bet paskui norisi vis dėlto sužinoti, 
kas gi ten vyksta? Pradėsiu nuo la
bai toli ir nuo labai juokingų dalykų. 
Išeivijos literatūra, kuri buvo man 
tada daugiau ar mažiau prieinama, 
dar net Stalino laikais ir ankstyvai
siais pokariniais laikais, buvo lietu
vių komunistų laikraščiai Vilnis ir 
Laisvė, ir dar jie leido tokį žurnalą 
Šviesa. Jie patekdavo ant mano tėvo 
darbo stalo ir aš juos irgi vartydavau 
ir skaitydavau. Pamažu įgaunant vis 
daugiau informacijos, mano pasau
lėžiūra, mano nuomonė vis labiau ir 
labiau keitėsi, aš jau lioviausi būti 
komjaunuolis ir tikintis tarybinis 
žmogus. Maždaug apie 16 metų jau 
pradėjau keistis, o apie 19 metų tas 
procesas jau buvo beveik pasiekęs 
kulminaciją. Vengrijos revoliucija 
buvo laikas, kada aš beveik supra
tau, kas yra komunizmas. Ir nuo 
tada mano pažiūros nelabai keitėsi 
iki šios dienos. Tada jau buvau uni
versitete, rodos, antrame ar trečia
me kurse. Kai buvau pirmame kur
se, aš buvau visiškas idiotas, o tre
čiame ir ketvirtame jau turbūt visai 

ne idiotas. Bet ir tada skaitinėjau tų 
Amerikos vadinamų pažangiečių, 
arba komunistų, spaudą. Jeigu moki 
skaityti - iš jos buvo galima pasi
semti labai įdomios informacijos. 
Sakysime, rašo: „Mykolas Biržiška 
sambūryje vėl šmeižė Tarybų Lietu
vą “. Vadinasi, M. Biržiška - gyvas, 
sveikas ir dirba darbą. „Lozoraitis 
vėl „vadavo“ Lietuvą“. Geri vyrai va
duoja Lietuvą. „Bernardas Braz
džionis atsibeldė net iš Los Andželo 
ir skaitė savo fašistinius eilėraščius“. 
Vadinasi, pirmiausiai, gyvena Los 
Andžele, antra, teberašo eilėraščius 
(irgi įdomi informacija). Vienas 
Lietuvos grafomanas netgi siuntinė
jo į Laisvę ir Vilnį savo eilėraščius, 
kuriuos tenai spausdino. Vieną iš tų 
eilėraščių posmą aš lig šiolei atsime

nu atmintinai. Apie viską galėjai su
žinoti ir tokiu keliu, tik reikėjo mo
kėti. Aš, ir galbūt kai kurie kiti, iš
mokau skaityti net ir tokią informa
ciją. Tiesiog reikia mokėti. Buvo la
bai svarbu sužinoti, kas ten iš tikrų
jų vyksta. Ir kai kada pavykdavo. Po 
1956 m. pradėjo pro rankas vaikš
čioti nuorašai, kartais tiesiog ranka 
nurašyti eilėraščiai. To paties B. 
Brazdžionio. Naujesni emigracijoje 
rašyti eilėraščiai, gal ir ne tokie sti
prūs, kaip rašyti Smetonos laikais, 
bet mums jie buvo įdomūs. H. Ra
dausko, A. Nykos - Niliūno, H. Na- 
gio, K. Bradūno ir kitų. Pradėjo pa
tekti ir knygos. Čia didžiulį vaidme
nį suvaidino žmogus, kurio aš, gaila, 
nematau šitoje salėje, J. Tumelis. Iš 
kur jis tą viską gaudavo, ir kaip gau
davo, nelabai žinau ir nelabai klau
sinėjau. Žinojau, kad tokių klausi
mų klausinėti nereikia. Bet pas 
mane patekdavo ir nuorašai, ir kny
gos. Aš ir pats nusirašinėdavau, ir 
kitiems šiek tiek duodavau. Ir man 
tai buvo įdomu. Prof. V. Zaborskaitė 
sakė, ir ne be pagrindo, kad jos po
ziciją ir pasaulėžiūrą tais laikais la
biau auklėjo rusų disidentinė po
grindinė literatūra negu lietuvių. 
Mano, be abejo, taip pat. Juo labiau, 
kad aštuonerius metus išgyvenau 
Maskvoje ir tuometiniame Lenin
grade. Ir su rusų inteligentija turė
jau tiesioginių ryšių. Iš jų tą visą 
spaudą ir gaudavau. Ir, be abejo, ji 
buvo ir platesnė, ir įvairesnė, ir įdo
mesnė negu lietuvių pogrindinė li
teratūra, kuri mane šiek tiek irgi pa
siekdavo. Bet jeigu man rūpėjo B. 
Pasternakas, O. Mandelštamas, tai 
turbūt nei kiek ne mažiau mane do
mino šitie lietuvių poetai, kurie į 
mano rankas personaliai patekdavo. 
H. Radauskas, A. Nyka-Niliūnas, H. 
Nagys. Ir ne man vienam. Be abejo, 
ir M. Martinaičiui ir visai jaunųjų 
literatų kartai. Ir ačiū Dievui, kad 
patekdavo. Aš tą turbūt pirmą kartą 
sužinojau iš Vilnies ar Laisvės, kad 
emigracijoje leidžiama lietuvių en
ciklopedija. Ir galvojau tada, kaip 
čia dabar prie jos prieiti. Galima bū
davo ją gauti specfonduose. Į juos 
patekti buvo nelengva ir, kaip tada 
buvo sakoma, ten patekdavo tik 
žmonės su aiškiu KGB antspaudu. 
Ne, ten patekdavo ir toks žmogus 
kaip V. Kubilius, kurio tuo įtarti ti
krai niekas negalėtų. Man reikėjo 
rašyti studiją apie simbolizmą lietu
vių literatūroje, ir aš paprašiau leidi
mo pažiūrėti specfonde tos enciklo
pedijos apie simbolizmą. Ir po dide
lių rūpesčių man davė tą leidimą. Aš 
patekau į specfondą, ir man išdavė tą 
tomą su raide S. Straipsnis „simbo
lizmas“ nebuvo labai įdomus ir in
formatyvus, bet straipsnis „Sibiras“ 
tai nepaprastai įdomus ir informa

tyvus. Paskui aš pats patekau į Len
kiją. Apie Lenkiją pas mus sakyda
vo: „Višta - ne paukštis, Lenkija - ne 
užsienis“. Į Lenkiją būdavo šiek tiek 
lengviau patekti negu į kitas šalis, 
tuo labiau kapitalistines. Bet gal net 
lengviau negu į vadinamas liaudies 
demokratijas. Kai patekau į Lenkiją, 
žinojau, kad į ją yra grįžęs Literatū
ros lankų leidėjas J. Kėkštas. Jis Ar
gentinoje sunkiai susirgo, ir kaip 
buvęs Lenkijos pilietis, gyvenęs Vil
niuje, gavo leidimą grįžti į Lenkiją. 
Ir jį ten apgyvendino karo veteranų 
namuose, nes jis buvo lenkų karo 
veteranas. Jis pateko į Anderso ar
miją, kuriai leido sovietai, pagal su
sitarimą su sąjungininkais, išvykti į 
Artimuosius Rytus, ir paskui jie da
lyvavo kovose Italijoje. Tarp kitko, 
visai neseniai buvau Monte Casino, 
garsioje vietoje, kur yra lenkų ka
pai, ieškojau ten lietuviškų pavar
džių. Iš tūkstančio jų buvo 6, bet ti
krai lietuviškos. Taigi lietuviai tose 
kovose dalyvavo, ir tai yra mūsų is
torijos garbingas puslapis, kaip ir 
lenkų tautos istorijoje. Kėkštas da
lyvavo, buvo sužeistas, kas paskui 
paveikė ir jo sveikatą, ir todėl tapo 
lenkų karo veteranu, kurį apgyven
dino tuose namuose. Aš, būdamas 
Varšuvoj, į tuos namus nuvykau. 
Pirmas dalykas, kurį aš pamačiau, 
įėjęs į jo kambarėlį, buvo lietuvių 
enciklopedija. Visi 36 tomai. Nors 
smalsumas užpuolė, nedrįsau jo pa
prašyti tos enciklopedijos pavartyti. 
Iš Varšuvos nuvažiavau į Punską. Ir 
ten stabtelėjau keturioms dienoms. 
J. Vaina, kuris ir dabar, kiek žinau, 
Punske yra veiklus vietinis veikėjas, 
man jau davė tą enciklopediją kaip 
reikiant pavartyti. Ir aš ją tris die
nas iš esmės varčiau. Tokiu būdu 
vyko geležinės uždangos pralauži
mas. Paskui pradėjo atsirasti Lietu
voje vienas kitas emigrantas. Pati 
pirmoji buvo tokia S. Tomarienė, 
rašiusi vaikams, ir bene pirmoji iš
leidusi vaikiškų eilėraščių knygutę 
jau sovietinėje Lietuvoje. Už ką ją 
daugelis emigrantų labai užsipuolė. 
Aš tai įvertinau kaip tokią pirmąją 
kregždutę, kad leidžia čia kažkokią 
emigrantę, kad ir kokia būtų jos kū
ryba ir ji pati. Duok Dieve, kad ir 
daugiau tas vyktų. Ir tikrai pradėjo 
leisti. Reikia pasakyti, kad ir sovie
tinei kultūrai tai suvaidino nemažą 
vaidmenį. Išleido tada, kaip jūs visi 
turbūt žinote, ir Mackų, ir čia sė
dintį Kazį. Almeną, norėjo leisti 
Škėmą. Ir atsimenu, kai mano tėvas 
man privačiame pokalbyje pasakė: 
„Balta drobulė“, tiesą sakant, pui
kus romanas, ir labai gaila, kad mes 
jo išleisti negalime dėl to, kad reikė
tų išbraukti puslapius, kur herojus 
smaugia rusų kareivį. “ Gal jis tą ka
reivį ne visai pagal nuopelnus 
smaugia, bet tai tokia scena, kuri 
nepraeis pro sovietinę cenzūrą, o
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braukti irgi negerai, nes kils triukš
mas, kad mes cenzūruojame emi
grantus. Geriau jau iš viso neleisti. 
Buvo ir tokia kalba, atsimenu. Po to 
pasirodė S. Marceliūnaitė ir V. Tys- 
levienė, Vienybės atstovai. Vertina
ma tada emigracija prieštaringai, 
man atrodo, kad net Santara - Švie
sa tas moteris vertino prieštaringai, 
kaip mažų mažiausiai naivias. Bet 
vis tiek galėjai pasimatyti, susitikti, 
net ir pasikalbėti ir gauti kai kurios 
informacijos. Gauti net iš visai 
„tamsių“ asmenų, vadinamų perbė
gėlių, tokių kaip Marcenka ar Mor
kus. Atsimenu, kaip su A. Morkumi 
sėdėdavau „Neringos“ kavinėje ir jo 
klausinėdavau apie šį bei tą, pats 
jam ypatingai nieko per daug nepa
sakodamas, bet ta informacija la
biau tekėjo iš Morkaus į mane, negu 
iš manęs į Morkų. Jis man pirmasis 
papasakojo apie. Orvelą, kad yra 
toks jo romanas. Pradėjau to roma
no ieškoti, gavau jį Maskvoje anglų 
kalba. Nors mano anglų kalba, tada 
buvo be galo prasta, bet jį perskai
čiau nuo pradžios ligi galo. Ir turiu 
pasakyti, kad tas romanas man pa
darė didesnę įtaką negu bet koks 
kitas mano skaitytas romanas. O 
toliau pasirodė Jonas Mekas, kuris 
vaikščiojo po Vilnių su kino apara
tu ir filmavo viską, kas jam pasitai
kydavo po ranka. Man jis pasirodė, 
ir iki šiol atrodo mielas žmogus, bet 
naivokas tiek žmogiškai, tiek poli
tiškai. Bet po jo kitas emigrantas, su 
kuriuo susipažinau, buvo Liūtas 
Mockūnas. Su. Mockūnu mes susi
pažinome, aš ir dar vienas mano bi
čiulis „Neringos“ viešbučio antraja
me aukšte, kur buvo toks nedidelis 
bariukas. Ir ten mes naktį kartais 
užsukdavome grynai boheminiais 
tikslais, nes ten naktį būdavo gali
ma gauti šiek tiek konjako. Ir štai, 
matome, sėdi . Mockūnas su tuo
metine savo pirmąja žmona ir geria 
konjaką. Mes prie to paties stalo 
prisėdome, ir prasidėjo pokalbis. 
Supratome, kad tai - amerikietis. 
Sakome: „Mes Jums parodysime 
šiek tiek Vilnių“. Naktį mes nuvedė- 
me Liūtą prie Signatarų namų da
bartinių, ką jis net pažymėjo savo 
atsiminimuose iš to laikotarpio. Ir 
tokiu būdu mes susipažinome ir su
sidraugavome. Ir nuomonių skirtu
mo tarp mūsų nebuvo praktiškai 
jokio. Mes kalbėjom tą naktį tolokai 
nuo bet kokių pasiklausymo apara
tų. Tada egzistavo tokia nuomonė, 
nežinau, kiek ji buvo pagrįsta, kad 
400 metrų atstumu pasiklausymo 
aparatai jau nieko nebepagauna. Tai 
reikėjo eiti į tokią vietą, kur 400 m. 
atstumu buvo matyti, ar yra koks 
žmogus ar nėra. Gatvės buvo visiš
kai tuščios, mes galvojom, kad ti
kriausiai mūsų niekas nesiklauso, 
todėl kalbėjom labai atvirai su Liū
tu. Atvyko Kazys Almenas. Gana 

nesunkiai radau su juo bendrą kal
bą. Tai buvo knygnešiai. Tas pats 
Liūtas atgabendavo daugybę knygų. 
Taip pas mus patekdavo vis daugiau 
ir daugiau tų knygų. Ne tik Metme
nys, ne tik Akiračiai. Akiračius skai
čiau turbūt nuo pirmo numerio. 
Atsimenu, pirmasis numeris buvo 
apie norvegą, kuris Vilniaus univer
sitete mokosi, jo įspūdžiai iš Vil
niaus universiteto. Tame pačiame 
numeryje buvo toks tarsi Akiračių 
manifestas, kuris man pasirodė la
bai protingas ir labai prasmingas. 
Kaip ir tas šūkis „Veidu į Lietuvą“. 
Kadangi kaip gi kitaip - Jūs turit ži
noti, kas vyksta pas mus, o mes tu
rim žinoti, kas vyksta pas Jus. Be 
tiesioginių kontaktų to negali būti. 
Mes negalime nuvažiuoti į Ameri
ką, bet Jūs galite atvažiuoti pas mus, 
vadinasi, važiuokite. Mano pozicija 
buvo tokia. Per tą knygnešybą suži
nodavome vis daugiau ir daugiau. 
Liūtas atveždavo ne tik Metmenis, 
ne tik Akiračius, ne tik knygas savo 
bendraminčių, bet ir visai kitokias 
knygas. Atsimenu, kaip jis man 
„Neringos“ viešbučio kambaryje 
(žinoma, mes apie tai nekalbėjome, 
nes tuose kambariuose 400 metrų 
atstumo dėsnis turbūt neveikė) 
davė man paskaityt J. Griniaus 
straipsnį apie J. Marcinkevičiaus 
„Mažvydą“. J. Grinius nebuvo tas 
žmogus, su kuriuo aš daugeliu idė
jinių klausimų sutikčiau tais laikais, 
bet jo straipsnis apie „Mažvydą“ 
man pasirodė gana logiškas ir gana 
teisingas. Įdomu, kaip kartais su
tampa skirtingų žmonių nuomo
nės. Metmenis, nors ir ne kiekvieną 
numerį, skaičiau nuolat, duodavau 
pažįstamiems ir gaudavau iš pažįs
tamų. Ir labai gerai, kad gaudavau. 
Labai mane tas veikė. Akiračiai taip 
pat. Vėliau, patekęs į emigraciją, su
žinojau, kad yra ir kitokių žurnalų: 
Dirva, frontininkų Į laisvę, apie ku
riuos nebuvau girdėjęs. Dėl to, kad 
nebuvo knygnešystė organizuota, 
gaila. Ir patys tie žurnalai buvo 
daug mažiau informuoti negu Me
tmenys ir Akiračiai apie tikrąją pa
dėtį Lietuvoje. Mes turėjome tą sti
prų pojūtį, kad tai tikrai yra antra
sis spaudos draudimo periodas, ti
krai atvyksta knygnešiai ir, kas 
svarbiausia, kad jau vieną kartą tai 
labai gerai pavyko ir labai gerai pa
sibaigė. Pasibaigė spaudos draudi
mo panaikinimu, o po to ir nepri
klausomybe. Ir, matyt, jeigu jau vie
ną kartą pavyko - tai ir pavyks. 
Buvo tais laikais toks filmas „Žings
niai į naktį“, grynai sovietinio sti
liaus filmas, bet viena frazė ten man 
patiko. Filmas apie vokiečių kon- 
clagerį, apie devintąjį fortą, iš kurio 
bėga grupė kalinių, dauguma jų ten 
žūvą, daugumą pagauna gestapas, 
bet kai kurie pabėga. Ir viena iš pa
skutinių filmo scenų tokia, kad at
veda naują kalinių partiją, ir vienas 

dairosi, kur gi jis čia pateko, kas gi 
čia bus, ir truputį apsipratęs klau
sia: „O, sakyk, ar iš čia galima pa
bėgti?“ Kitas atsako: „Galima.“ Tai
gi aš jutau lygiai tą patį pojūtį. Su ta 
knygnešybą papasakosiu anekdo
tišką įvykį, kurį man pasakojo ve
lionis Liūtas Mockūnas. Maskvos 
muitinėje jis įvežė daug lietuviškų 
knygų. Maskvos muitininkai pasa
kė, kad jie tos kalbos nemoka, todėl 
tiesiog surašys, kad 124 knygos lie
tuvių kalba, bet jis turės išvežti taip 
pat 124. Jis ir išvežė, bet jau visai ki
tas, nusipirktas Lietuvoje. Taigi bū
davo galima apeiti. Priklausiau prie 
žmonių, ir dabar priklausau, kurie 
niekad nemanė, kad KGB yra visa
galė. Maniau, kad KGB buvo gana 
profesionali ir stipri organizacija, 
bet kaip ir kiekviena sovietinė orga
nizacija turėjo ir silpnybių, kurias 
galima panaudoti, jeigu moki. Ir 
jeigu būčiau tikėjęs, kad KGB visa
galė, esu tikras, kad mano biografija 
būtų susiklosčius visai kitaip, ir 
daug blogiau negu susiklostė. Bet aš 
tuo niekada netikėjau. Jeigu žmo
nės dabar tiki, kad KGB yra visaga
lė, o daug tokių, kurie tiki. Buvo 
tokių pareiškimų, kad KGB mani
puliavo Sąjūdį, manipuliavo V. 
Adamkų, manipuliuos D. Grybaus
kaitę - manipuliuos ką tik nori. 
Prieš KGB nieko negali padaryti. Jei 
žmonės pradeda taip galvoti, tai yra 
didžiausias KGB laimėjimas. Šitaip 
galvoti negalima, nes tai yra žaidi
mas į KGB vartus. Kartais paties 
KGB ar jo įpėdinių organizuotas, 
bet nebūtinai. Dažnai tai vyksta 
grynai per kvailumą ir, deja, per tą 
lietuviams labai būdingą sąmokslo 
psichologiją, kad viską tvarko kaž
kokios tamsios jėgos: galbūt KGB, 
galbūt žydai, galbūt masonai, kaip 
iš Browno romano. Vadinasi, nieko 
tu laimėti negali, todėl sėdėk ir būk 
be galo atsargus - sėdėk ir tylėk. 
Šita psichologija yra labai stipri, aš 
tą supratau, kada pats patekau į 
emigraciją. Bet viena grupė jai ne
pasidavė. Tai - santariečiai. Kada 
emigravau, mane kvietė visos orga
nizacijos, ir aš pas nieką neatsisaky
davau pakalbėti. Malonūs žmonės, 
irgi nori vaduoti Lietuvą, bet kaž
kaip truputį kitaip. Pakalbėdavau ir 
pas juos. Bet vienintelė grupė, kur 
aš iš karto pasijutau saviškis, buvo, 
žinoma, V. Kavolio, L. Mockūno, Z. 
Rekašiaus, K. Almeno ir kitų grupė. 
Kitaip sakant, santariečiai ir jiems 
artimi žmonės. Su jais man buvo 
taip pat lengva kalbėti kaip su savo 
bičiuliais Lietuvoje. Pacituosiu 
Brodskį, kuris kartą pasakė: „Rusi
joje yra slavofilai, kitaip sakant - 
imperialistai, ir vakarietininkai, ku
rie mano, kad Rusija turi virsti nor
malia vakarietiška valstybe.“ Prie jų 
priklausė ir pats Brodskis. Jis sakė, 
kad anksčiau ar vėliau laimės vaka
rietininkai, nes jie turi humoro 

jausmą, o slavofilai neturi. Ir tai - 
šventa teisybė. Dešinioji emigraci
jos grupuotė neturėjo humoro jaus
mo, o Santara - Šviesa turėjo. Ir tai 
yra be galo svarbu. Taip pat ir poli
tikoje. Kai patekau į emigraciją, 
gana greitai dešiniosios pusės, ku
rios taip pat mane kviesdavo pakal
bėti, suprato, kad aš - ne jų žmogus. 
O santariečiams, tikiuosi, kad vis 
dėlto likau jų žmogumi. Nors pasta
raisiais metais ir dėl amžiaus, ir dėl 
kitų priežasčių, ir dėl to, kad Santa
ra persikėlė į Lietuvą, o aš vis dar 
gyvenu Amerikoje, tie mano santy
kiai šiek tiek susilpnėję, ko labai 
gailiuosi. Reikėtų juos vėl sustiprin
ti, ir, galimas dalykas, pavyks, kai 
išeisiu į pensiją. Tai mano svajonė 
ir, tikiuosi, kad po kokių trejų metų, 
jeigu būsiu gyvas, jau galėsiu ir Lie
tuvoje daug ilgiau ir rimčiau pabūti, 
ir su Santara daugiau pabendrauti. 
Tokių reiškinių kaip Santara turėjo 
ir kitos emigrantų pusės. Ir tai visa
da būdavo tos pusės, kurios padary
davo geriausią vaidmenį. Lenkai 
turėjo kultūros grupes, žurnalą Kul
tūra, kuris daug kuo atitiko Metme
nis (jie atsirado vėliau). Kultūra ne
paprastai paveikė lenkų politinę 
klasę ir lenkų inteligentiją. Ji len
gviau į Lenkiją ir prasiskverbdavo 
negu Metmenys į Lietuvą. Bet be
veik kiekvienas lenkų inteligentas 
laikė po raktu Kultūros numerius, 
kaip mes laikėm po raktu Metmenų 
numerius. Ir Kultūra paveikė netgi 
ir Lietuvos likimą. Kad dabar ana
pus Giedraičių nestovi lenkų ka
riuomenė, ir mes nevadiname Vil
niaus lenkų okupuota Lietuvos da
limi, tai yra didele dalimi Kultūros 
nuopelnas. Jie pirmieji pradėjo kal
bėti apie tai, kad reikia pripažinti 
Europoje status quo. Ir lenkai tą sta
tus quo pripažino dėl to, kad jų po
litinę klasę išauklėjo Kultūros pu
blicistika. Daugiausia čia nuveikė 
Jezy Giedroycas, Kultūros redakto
rius ir siela. O mes turėjom labai 
panašų organą Metmenys, ir mes 
net bandėm užmegzti kažkokį kon
taktą tarp Metmenų ir Kultūros. Ir 
kai kas galbūt iš to ir išėjo, nes Mi- 
loszas lankėsi Santaros - Šviesos su
važiavimuose. Kiek žinau, net du 
kartus. Man buvo aišku, kad reikia į 
Lietuvą važiuoti, ir jei kildavo klau
simas, ar reikia, visada atsakydavau 
„reikia“. Kas negali važiuoti - tegu 
nevažiuoja. Aš pats, pavyzdžiui, ne
galiu. Neturėjau sovietų pilietybės, 
ir manęs paprasčiausiai nebūtų įlei
dę. Kada Gorbačiovo laikais pate
kau, pasirodė, kad patekau lyg ir 
per klaidą. Po to radau savo KGB 
byloje dokumentus, kurie įrodo, 
kad tai sukėlė didžiulį KGB nepasi
tenkinimą. Kaip šitam liaudies 
priešui pavyko? Į Lietuvą aš neva
žiavau, nes jei būčiau pasirodęs Vil
niaus gatvėse 1987 m., be abejo,
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Užauginti žmogų, gebantį nebūti valdomu
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■ „Akiračių“ redakcijos svečiai - prof. Tomas Remeikis ir prof. Algirdas Avižienis. Jie abu ne tik akylai stebi ir domisi 
Lietuvoje vykstančiais procesais, bet buvo aktyvūs „Akiračio“ mėnraščio rėmėjai. Su jais Kaune kalbėjosi dr. Giedrius 
Janauskas. (Red.)

G. Janauskas: Esate įsigilinęs į Lie
tuvos situacijų, sekate įvairiausius 
politinius įvykius. Apskritai, para
šėte daug straipsnių kovos vardan 
Lietuvos, laisvės temomis. Kaip Jums 
atrodo visi pokyčiai Lietuvos politi
koje? Kaip Jūs juos vertintumėt?

T. Remeikis: Pirmą kartą nuo 
Lietuvos nepriklausomybės atga
vimo, man beveik liūdniausiai po
litika Lietuvoje atrodo šiandien. 
Jau nekalbant apie ekonominę kri
zę, visoje bendroje politikoje yra 
daug demokratijai nepageidautinų 
reiškinių. Vienas jų - beveik visa 
viešoji spausdinta leidyba pasiekė 
bulvarinį lygį. Ir televizijos pro
gramos, palyginti su JAV progra
momis, turi begalę trūkumų. Kad 
ir tai, kad žmonės yra užguiti vie
nokių ar kitokių menkniekių. Dar 
man kliūva per didelis partijų skai
čius. Nėra rimto pasirinkimo, nes 
daugelis jų yra labai panašios, pa
našių politinių veidų. Dėl to žmo
nės neturi aiškesnio pasirinkimo. 
Dėl to politikoje susirenka žmonės, 
kurių daugelis yra nekompetentin
gi, siekią savo asmeninių, partinių 
ar ekonominių interesų, užuot žiū
rėję plačiau visos tautos reikalų. 
Demokratinis procesas, man atro
do, šiek tiek šlubuoja. Kad vienas 
iš tų faktorių yra būtent per dide
lis partijų, biurokratijos skaičius. 
Galbūt reikėtų pridėti, kad bendrai 
valstybės politikoje, kad ir kas būtų 
valdžioje, yra matomas prioritetų 
trūkumas. Per 20 metų dar nesu
sitvarkyta su energijos klausimais. 
Mano nuomone, saugumas šalyje 
priklauso nuo didesnio savaran
kiškumo tiek energetikoje, tiek ki
tose srityse. Žmonės sako, kad po 
20 metų Lietuvos nebebus - ji bus 
išparduota. Bet tai tarsi bandymas 
kuo greičiau įšokti į Europos in
tegraciją apsiribojant suverenite
tą. Ir tai yra ne visiškai protingas 
dalykas. Turėtų būti ribos tai inte
gracijai. Ekonominiu požiūriu kyla 
klausimas, nuo ko mes viską galime 
pradėti. O turi Lietuva, vis dėlto, 
labai didelius resursus - mokytus 
žmones. Yra atitinkama valstybės 
infrastruktūros programa, pade
danti ekonomiškiau gyventi pasau
liui. Aš truputį jaudinuosi dėl to. 
Taip pat dėl emigracijos problemų. 
Jau kiek mes praradom Lietuvos 
žmonių? Dalis išvažiavo, dalis grįž
ta, nepaisant ekonominės krizės. 
Kaip susitvarkyt su tuo? Nejaugi 
mes mokysime gydytojus Švedijai 
ar Norvegijai? Kultūriniu požiū

riu Lietuvoje matau prošvaisčių ir 
tam tikrų teigiamų bruožų. Masinė 
kultūra iš esmės atkeliauja iš Ame
rikos, iš Vakarų Europos. Ypatin
gai juntama didelė Amerikos įta
ka. Manau, Lietuva turėtų labiau 
vystyti savo potencialą ir išlaikyti 
kokį nors identitetą, kad mes ne
taptume paprasta, vadinama ES 
kaimu, šalimi. O kam reikalingos 
laisvės ir nepriklausomybės? Kaip 
veikia suverenitetas? Man keista, 
kad Lietuva viena pirmųjų patvir
tino naująją Europos konstituciją. 
Kam skubėti?

G. Janauskas: O, gal jūs, profe
soriau Avižieni, {žvelgiat ir kokių 
nors teigiamų poslinkių, nepaisant 
tų demokratijos ydų, kurias Lietuva 
iš tikrųjų atsinešė?

A. Avižienis: Mano studijų 
draugas ir artimas bičiulis Tomas 
Remeikis pastebėjo tuos pačius 
dalykus, kuriuos aš irgi matau. Bet 
daug laiko praleisdamas VDU ir 
matydamas jaunus žmones turiu 
daug vilties, kad daugelį dabarti
nių bėdų įveiksime.

T. Remeikis: Labai smagu 
VDU matyti jo kūrėjus, tačiau 
mūsų švietimo ir mokslo sistema 
turi labai daug problemų. Ypač tas 
noras politizuoti universitetus, ap
riboti jų autonomiją.
G. Janauskas: Kaip Jums atrodo da
bartinė švietimo ir mokslo sistemos 
reforma? Kaip Jūs jų vertintumėte?

A. Avižienis: Didžiausias pa
kitimas, kurį aš matau, tai kad 
dabar bus universitetų tarybos, 
kurios bus labai galingos, jos net 
rektorių skirs. Bet tai nėra labai 
blogai. Daugelyje Amerikos uni
versitetų tokios tarybos yra išties 
labai galingos. Tačiau skirtumas, 
manau, yra toks - ten tų tarybų 
nariai yra išrinkti labai atsakingai, 
po to jie tikrai nuoširdžiai rūpinasi 
universiteto reikalais. Aš pats, as
meniškai, esu VDU tarybos narys, 
kurių iš viso yra net 15, bet buvo 
tokių, kurie nė karto neapsilankė 
tarybos posėdžiuose. Didžiausias 
blogumas, kad daugeliui trūksta 
atsakomybės...

T. Remeikis: Dar vienas klau
simas - kaip jie patenka į tą tary
ba? Bet ta politizacija, apie kurią 
aš kalbėjau, ir yra įtvirtinama per 
tas tarybas, kurios dalinai bus val
džios skiriamos. Tai man atrodo 
nepriimtina. Tarybos reikalingos, 
tačiau jos tik patvirtina programas, 
biudžetą ir t.t. Taigi taryba gali tu

rėti įtakos savo naudai, visa bėda. 
Mūsų universiteto alma mater šiuo 
metu išgyvena didelį smūgį, dėl 
to, kad tarybos nariai rėmė priė
mimą. O tai jau yra politinio ryšio 
rezultatas. Kažkada, kai buvau tė
viškėje, mažoje kaimo mokykloje, 
man pasirodė toks liūdnas vaizdas: 
vaikų per mažai susirenka. Dėl to, 
kad kas šeštas lietuvis vaikas gims
ta užsienyje. Išeis iš tos mokyklos 
apie 20 dešimtokų , ir liks tik apie 
70 vaikų.

G. Janauskas: Kaip Jūs manote, kur 
glūdi problemos šaknys, kad priori
tetai vis dar nėra aiškus praėjus 20 
metų po nepriklausomybės atgavi
mo? Jūsų nuomone, kur tos esminės 
problemos išryškėja, kuriose srityse?

' T. Remeikis: Yra būdų, kaip ir 
dabartinio biudžeto ribose situaci
ja pagerėtų. Mano nuomone, nesą
monė, kad didžiumos institucijų 
biudžetai apkarpomi, o lieka viena 
„neliečiama karvė“ - tai VSD, ku
ris galėtų sutaupyti daug pinigų. 
Visų pirma Lietuvos saugumas 
nuo vien nuo Lietuvos nepriklau
so. Nepamirškime NATO. Tad ar 
reikalingas mūsų krašto apsaugos 
sistemoje tradicinis kariuomenės 
ugdymas

A. Avižienis: Bet man atro
do, kad ir taip labai maža ta mūsų 
kariuomenė. Tai ji tik kaip papuo
šalas. Lietuvos kariuomenė labiau 
yra kaip suvereniteto simbolis, 
negu kaip gynybinė kariuomenė. 
Nors, tuo tarpu, jie atlieka tam ti
krą vaidmenį Afganistane.

T. Remeikis: Aš ypatingai ne
studijavau to klausimo, bet man 
atrodo, kad dalį to biudžeto gali 
išdalinti į kitas kryptis. Jeigu ki
tos NATO valstybės šalys laikysis 
principo „vienas už visus, ir visi už 
vieną“, tai priešui įžengus į Lietu
va, jos iškart puls gelbėti.

Dar vienas sudėtingas klausi
mas yra energetika. O tarp priorite
tų turėtų būti švietimo stiprinimas, 
kad mokytojų ir gydytojų algos 
būtų aukštesnės ir jų profesionalu
mo lygis keliamas. O biurokratinį 
aparatą reiktų gerokai apkarpyti. 
Bet biurokratija stiprinama, nes 
partijoms yra naudinga turėti savo 
žmones kur nors pozicijose. Man 
taip pat buvo keista, kodėl reikėjo 
kurti apskritis, nepaliekant rajonų, 
kurie buvo. O jų buvo 40. Dabar jo 
naikinamos, o kiek laiko prarasta?
G. Janauskas: Jūs užsiminėte apie 
konstitucinius dalykus. Prisiminki

te diskusijų apie tai, ar nevertėtų 
pakeisti Konstitucijos. Kų Jūs apie 
tai manote?

T. Remeikis: Visų pirma rei
kia labiau racionalizuoti partinę 
veiklą Seime. Taip pat turėtų būti 
aukštesnė kartelė keliam, įsteigiant 
naują partiją. Deja, dabar partijos 
labiau personalinės: vadovas su
renka reikalingus parašus, ir turi 
savo partiją. Taip pat būtina rinki
minė lygybė, tokia kaip Amerikoje. 
Apylinkės yra nelygios savo gyven
tojų skaičiumi. Konstitucijoje yra 
parašyta, ką valstybė turi padaryti. 
Bet ji tiesiog kartais negali įvykdy
ti tų planų. Taigi valstybei yra už
dedamos pareigos, kurių ši negali 
įvykdyti, nes neturi tam užtektinai 
resursų.
G. Janauskas: Taigi Jūs esate už 
amerikietiškų konstitucinį modelį, 
kai kiekvienas pilietis atmintinai 
žino visus Konstitucijos straipsnius? 
Ar Jūs labiau būtumėt už platesnį, 
kokių 30 puslapių tekstų?

T. Remeikis: Aš manau, kuo 
trumpesnis tekstas, tuo geriau. 
Dabar mūsų pati Konstitucija 
yra labai trumpa, pats dokumen
tas. Bet visi Konstitucinio teismo, 
Aukščiausiojo teismo ir žemesnių 
teismų sprendimai šitą Konstitu
ciją išplečia labai smarkiai. JAV 
Konstitucijoje nėra parašyta, kad 
federalinė valdžia turėtų rūpintis 
švietimu, auklėjimu. Tai kaip tuo
met federalinė valdžia dalyvauja 
toje srityje? Visai paprastai, jie iš
leidžia įstatymą dėl Švietimo siste
mos gynybos. Taigi tokiu būdu ta 
Konstitucija yra interpretuojama. 
Lietuvoje Konstitucinis teismas 
daro nutarimus kaip teismas, bet 
neduoda pareikšti priešingai gal
vojančių nuomonės.
G. Janauskas: Gal tai irgi yra po
litizuota ir labai priklauso nuo 
politikos?

T. Remeikis: Galbūt. Teismo 
žmonės turi savo nuomonę, o per 
9 metus jie būna saugūs - tai yra 
gerai. Beje, dėl pilietybės teismas 
kažkaip labai šiauriai pasižiūrėjo 
į tuos konstitucinius nurodymus, 
ir dėl to ši problema nėra galuti
nai išspręsta. Nors paties teismo 
narių, manau, buvo ir tokių, ku
rie nepritarė tam nutarimui. Ir jų 
nuomonę būtų buvę gerai žinoti. 
Taigi trūksta platesnio svarstymo 
ne vien tik pačiame teisme, bet ir 
visuomenėje.

G. Janauskas: O kokia Jūsų nuo
monė apie įsivyravusių diskusijų dėl 
dvigubos pilietybės?

Nukelta į 9 p.
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Atkelta iš 8 p.
T. Remeikis: Yra įvairių būdų 

šį klausimą aptarinėti visuomenei, 
ne tik partijose ar teismuose. Žmo
nės praktiškai nedalyvauja, kadan
gi lobizmo aspektas yra labai sil
pnas. Išskyrus ekonominį sektorių, 
kuris yra ir pagrindinis kapitalizmo 
skatintojas. O profesinės sąjungos, 
atrodo, labai silpnos, jos nepareiš
kia savo nuomonės kaip reikiant. 
Ir reta kuri daro viešą spaudimą, 
tokį kaip mitingai, boikotai ir pan. 
Kai yra svarstomi svarbūs politi
niai sprendimai, mano nuomo
ne, plačioji visuomenė turėtų būti 
įtraukta.
G. Janauskas: O gal mūsų visuo
menės vangumas susijęs su tuo, kad 
universitetuose per 20 metų nepavy
ko išugdyti pakankamai laisvų, drą
sių žmonių?

A. Avižienis: Mes dar vis per 
mažai vertiname aukštąjį mokslą. 
Manau, kad būtų gerai konsoli
duoti aukštąsias mokyklas. Turime 
daug mažų aukštųjų mokyklų, pa
vyzdžiui, KKA, Veterinarijos aka
demija, kurios yra labai mažytės, 
sukurtos po sovietmečio, nes sovie
tmečiu specializacija buvo pagrin
dinis tikslas. O kurti tokį bendrą 
universitetą buvo labai pavojinga, 
nes ten galėjo pradėti vystytis idė
jos. VU buvo turbūt vienintelis taip 
stipriai kontroliuojamas. Disiden
tiniai mokslininkai buvo išmeta
mi, kuriuos priglausdavo Mokslo 
akademija.

T. Remeikis: Man kilo mintys 
apie Mokslo ir kūrybos simpoziu
mą išeivijoje. Būdavo daugiamoks- 
linis suvažiavimas. Ne vien tam, 
kad susirast kokių partnerių, bet 
minčių keitimasis tarp įvairių pro
fesijų, įvairių universitetų žmonių 
ir t.t. To, man atrodo, čia trūksta. 
Net VU neturi kokių nors mokslo 
kūrybos dienų. Viena disciplina 
nekalba su kita. O kodėl taip yra?

A. Avižienis: Yra vienas trūku
mas - uždarumas. Vilniaus dailės 
akademija turi Kaune savo fakulte
tą. Tas fakultetas labai norėjo jung
tis su VDU, bet Vilnius užsispyręs 
norėjo išlaikyti savo „galvų“ skai
čių. Mūsų universitetas, kuri abu 
mes baigėme, turi maždaug 70 ats
kirų sričių, fakultetų, kaip mes va
dinam. Ir jie tarpusavy bendrauja, 
ir profesūra bendrauja, bendruo
se komitetuose sėdi. Man be galo 
skauda, kad Lietuvoje per tuos 20 
metų mūsų aukštosios mokyklos 
vis dar liko pakankamai uždaros.

T. Remeikis: Kolonizacija pa
čiuose universitetuose, jau nekal
bant tarp universitetų, yra didelė. 
VU turi savo fakultetą Kaune. Man 
taip pat yra nesuprantama kai ku
rių mokslo institucijų laikymas. 
Nematau reikalo netgi turėti Moks

lų Akademiją. Galima būtų turėti tą 
akademiją, bet žmonės turėtų būti 
integruoti į aukštąsias mokyklas, 
kelti jų mokslinį lygį, pasidalinti 
savo tyrimais, jeigu jie yra akade
mijos garbės nariai - suteikti jiems 
geresnes sąlygas tyrimams daryti. 
Bet universiteto ribose, su rezulta
tų dalijimusi su studentais.

A. Avižienis: Pirmasis mokslo 
ir studijų įstatymas numatė tą faktą 
ir panaikino Mokslų Akademijos 
institutus, vadinasi, išardė Moks
lų Akademiją. Dėl to ji ir liko tik 
garbės organizacija, ir sugebėjo ne
įsijungti į universitetus. Bet dabar 
yra vadinamieji valstybiniai moks
lo institutai. 20 metų jie kovoja su 
tuo, bet galutinai vis tiek nepavyko 
integruotis. Kaip pirmasis moks
lo įstatymas konstatavo, kad turi 
būti vienybė mokslo ir studijų, bet 
nepavyko...

T. Remeikis: Bet čia jau ne 
valstybinis galvojimas. Pavyzdžiui, 
man yra nesuprantamas Istorijos 
institutas. Kam jis reikalingas? Juk 
yra istorijos katedros universite
tuose - eikite ir dirbkite juose.
G. Janauskas: Yra labai geras pa
vyzdys - tai Estijos Mokslų Aka
demija, kuri turi visai kitokius 
principus. Ji daug plačiau veikia. 
Ir tada bendradarbiavimo lygis yra 
kitoks su universitetais. Jie iš ti
krųjų yra tarsi įsilieję į universite
tus ir daugiau funkcijų turi. Kitaip 
tariant, pas mus tas modelis yra, 
tarsi atskirtas mokslas ir studijos, 
bet šie dalykai nesusijungia į vienų 
visumų.

T. Remeikis: Dar vienas as
pektas yra, kuris tai tarsi skatina - 
nesusikalbėjimas tarp fakultetų. 
Pirmieji dveji metai Amerikoje yra 
bendro išsilavinimo metai, kur stu
dentas turi turėti socialinių mokslų 
tam tikrą skaičių kreditų, psicholo
ginių elementų, istorijos...
G. Janauskas: Jūs kalbate apie tų 
„liberal arts“ studijas?

A. Avižienis: Betgi VDU perė
mė tą Harvardo modelį ir adaptavo. 

G. Janauskas: Humboldt universi
tete šitas modelis taip pat yra vei
kiantis. Tai tikrai gali būti nesusi
kalbėjimo priežastis. Viena vertus, 
gerai, kad mes esame skirtingi, kita 
vertus, politikos trūkumas šitoje 
erdvėje gali lemti nesugebėjimų ap
jungti skirtybes ir pamatyti gerų da
lykų vienuose ar kituose dalykuose.

Taip pat norėjau paklausti, 
kaip, Jūsų manymų, galima būtų 
sustiprinti išeivijos lietuvių ir Lie
tuvoje gyvenančiųjų ryšius? Kaip 
galėtume savosiomis patirtimis 
pasidalinti? Arba kaip, sakykime, 
galėtume pradėti ne tik geriau su
prasti vieni kitus, bet ir suvokti, jog 
tai yra mūsų istorijos dalis, kurią

Seni bičiuliai Algirdas Avižienis ir Tomas Remeikis susitiko Istorinėje prezidentūroje

mes kiekvienas turėtume žinoti, 
studijuoti, gilintis?

T. Remeikis: Manau, kad būtų 
labai naudinga, nes vis tik yra kitos 
kultūros žmonės, galėtų kažką pa
sakyti ir teigiamo, ir neigiamo apie 
esamą situaciją. Bet kaip juos pa
siekti, tai jau kitas klausimas. Neži
nau, iš tikrųjų, kaip tai padaryti, kad 
būtų naudinga. Bet galbūt čia yra ir 
tas konfliktas tarp išeivijos ir Lie
tuvos. Tos senosios išeivijos, mūsų 
kartos. Mes gana stipriai jutome (su 
mažomis išimtimis), kad ypatingai 
Lietuvos elitui buvo nepriimtina di
desnis išeivijos įjungimas į Lietuvos 
kūrimo darbą. „Jūs duokit mums pi
nigus, o mes geriau žinome, kaip su 
jais dirbti“. Ir tas pats V. Adamkus 
ne visiškai panaudojo žmones, kurie 
galėjo pasitarnauti politiškai. Buvo 
keli jų. Tai manau, kad įtampa buvo 
ir yra. Žinoma, dabar jau yra geres
nė situacija, kadangi dabartinis jūsų 
jaunimas, studentai gali plačiai, vi
sam pasauly padirbti, pasimokyti. 
Čia problema yra, kaip išvengti jų 
pasilikimo tuose kraštuose. Aišku, 
jeigu būtų geras gyvenimas, kaip 
Amerikoje, niekas nevažiuotų, bet 
kol taip nėra - emigracijos srautai 
tikriausiai išliks. Daugybė kolegijas 
baigusių žmonių išvažiuoja dirbt į 
užsienį.

A. Avižienis: Tos kolegijos yra 
nesusipratimas, nes jose studijos 

yra 3 metų, ir tai kaip šuns penk
ta koja. Amerikoje yra arba dvejų, 
arba keturių metų. Dėl to bijau, 
kad mes tuoj liksim su trejų metų 
bakalauro studijomis. Amerikoje 
vos į 4 metus sutalpino visas studi
jas, juk gyvenimas kinta greičiau, 
dėl to žmonėms išsilavinimas tam
pa svarbesnis ir svarbesnis.

T. Remeikis: Dėl to liberal arts 
yra gerai, nes viskas ekonomiškai 
ir globaliai keičiasi labai greitai, ir 
žmonės turi būti pasiruošę pereiti 
iš vienos specialybės į kitą su pa
lyginti mažomis pastangomis. Dėl 
to visiems privaloma įgyti ben
drąjį išsilavinimą (kaip Ameriko
je per dvejus metus), o paskui jau 
specializuotis.

A. Avižienis: Į universitetą 
turi ateiti žmonės su bendruoju 
išsilavinimu, kurie žino, ko nori. 
Mūsų aštuoniolikmečiai dažnai 
nežino, ko nori.

T. Remeikis: Taip pat su lietu
vių kalba. Išėjęs iš gimnazijos, turi 
jau gerai mokėti lietuvių kalbą. 
Mano nuomone, to dar neužtenka. 
Taip pat visi turėtų išeiti matema
tikos, visuomeninius kursus ir t.t. 
Tai vadinasi - auginti žmogų, ku
ris gali valdyti, o ne būti valdomas, 
keičiantis šiam pasauliui. Sudaryti 
studentui sąlygas, kad jis būtų dau
giau analitikas, sprendėjas, o ne 
savo srities specialistas.
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Pasaulio ūkio ūkanos
■ „Akiračiai“ ne pirmą kartą skelbia diskusijų, vykusių Kauno Santaros-Šviesos“ klube, santrauką. Toks „apskritųjų 
stalų“ žanras į vadinamąjį skaitalą orientuotoje žiniasklaidoje šiandien jau nepopuliarus. Bet tebūnie tai tiesiog 
simbolinė duoklė „nueinančiai“ tradicijai.

Diskusijoje dalyvavo finansų analitikas dr. Gitanas Nausėda, Vytauto Didžiojo Universiteto rektorius, habilituotas 
ekonomikos mokslų daktaras prof. Zigmantas Lydeka, verslo konsultantas ir buvęs Seimo narys Ramūnas 
Garbaravičius. Diskusijai moderavo istorikas dr. Kastytis Antanaitis.

K.Antanaitis: Pirmiausiai kyla klausi
mas, su kokia krize mes šiandien susi
dūrėme ir kodėl ji kilo? Ar buvo galima 
jos išvengti? Tai, ką matome šiandien, 
ko gero, gali būti arba labai rimta kri
zė, arba laikina, kurios kol kas negali
ma būtų vadinti žlugimu. Ar kartojasi 
1929 m. Didžiosios depresijos scenari
jus, ar tai tik laikinas neramumas?

G. Nausėda: Tai, kas vyksta dabar 
ir kas buvo pagrindinė šios krizės varo
moji jėga, gali keistai skambėti iš mano 
lūpų, bet tai - bankininkų godumas. Bi
jau, kad buvo pastatyta tokia finansinė 
piramidė, kurios tikslas buvo uždirbti 
didžiulius pinigus iš pinigų (tai yra kurti 
pinigus iš pinigų be jokio fundamenta
laus realaus pagrindo). Ir, ko gero, kurį 
laiką tai visai neblogai pavyko. Tačiau, 
kai tai įžengė į kitą savo ciklo stadiją ir 
teko pradėti didinti palūkanų normas, 
susikūrė tokia piramidė, kurios pagrin
das buvo išdavinėti paskolas žmonėms, 
kurie iš esmės neturi finansinių gali
mybių jų grąžinti a priori. Pati krizė ir 
jos šaknys, ko gero, buvo latentinės jau 
2005 - 2006 m. O 2007 m. rugpjūčio 
mėnesį pasirodė atviros problemos. 
Po to baisus smūgis dėl „General Mo
tors“ bankroto 2008 m. spalio mėnesį. 
Ši krizė perėjo tam tikras stadijas, ir to
dėl kalbėti, kad ji vyko tik 2009 m., aš 
nedrįsčiau. Ko gero, krizė tęsiasi trejus 
metus ir tikrai dar tęsis, todėl apskritai 
mes galėsime suskaičiuoti bent penke
rius jos metus.

Man atrodo, kad savo apimtimi 
ir rimtumu šios dienos krizė tikrai yra 
panaši į Didžiosios depresijos laikus. 
Tiktai su vienu labai rimtu skirtumu. 
Valdžios ir centriniai bankai šį kartą 
nėra pasirengę, skirtingai nei tada, sto
viniuoti nuošalėje ir savo neveiklumu 
arba tuometine orientacija dar labiau 
pagilinti krizę. Dabartiniai bankai yra 
netgi pernelyg aktyvūs mėgindami su
stabdyti šitą krizę, o būdas, iš esmės, 
yra vienintelis. Centriniai bankai turi 
du pagrindinius svertus - palūkanų 
normas ir pinigų kiekį. 2008 m. antro
joje pusėje prasidėjo masinis pinigų 
pumpavimas į apyvartą ir palūkanų 
normų karpymas, ko nebuvo Didžio
sios depresijos laikais. Atrodo, kad tai 
davė pirmuosius vaisius. Bet mes visa
da turime turėti platesnį laiko horizon
tą, žvelgti šiek tiek toliau į ateitį. O ką tai 
duos ateityje?

Esu priverstas sutikti su kažku
riuo iš Laisvosios rinkos instituto at
stovų, kurie sakė, kad centriniai bankai, 
iš esmės, ir yra krizės ciklo sukėlėjai. 
Valdžios ir centriniai bankai savo ak
tyvia politika kuria ateities problemas. 
Tačiau, manau, kad šią krizę turėtume 
įveikti per dvejus metus. Viskas prasi

dės nuo finansų rinkos stabilizacijos, 
paskui pasieks realią ekonomiką. Lie
tuvoje tai užtruks dar šiek tiek ilgėliau, 
nes mes esame tiesiogiai priklausomi 
nuo eksporto rinkos (yra prielaida, kad 
pirmiausiai atsigaus eksporto rinkos, 
tik tada atsigaus Lietuva). Šiai krizei 
pasibaigus, mes esame tarsi užprogra
muoti naujai krizei po 4 - 5 metų. Kaip 
ir minėjau, dabartinė fiskalinė politika 
tikrai kuria nekilnojamo turto akcijų 
problemas ateičiai.

Z. Lydeka: Ekčnomika, kaip ir 
koks nors organizmas, pati duoda žen
klą, kai jai yra negerai. Bet baisiausia yra 
tai, kad kiekvieną iš mūsų bet kuri krizė 
veikia. Tik skirtingu mastu, laiku ir net
gi forma. Vienus labiau gali paveikti tie
siogiai ekonomine prasme, kitus - soci
aline ar psichologine prasmėmis. Para
doksalu, kad kartais darome veiksmus, 
kurie yra iracionalūs ekonomikos pras
me. Kiekvienas mėgindamas padėti tik 
sau, sutrukdo ir nepadeda visiems. Taip 
yra sudėliota ekonomika.

Ši krizė ryškiausia yra pastaruo
sius trejus metus, bet tam tikri požy
miai finansų sektoriuje buvo jaučiami 
ir anksčiau. Kai vertybinių popierių, 
akcijų ar kitose rinkose tie požymiai 
prasidėjo - pati rinka sugebėjo surasti 
tam tikrus vidinius savireguliacijos me
chanizmus, su kurių pagalba išspręsda
vo problemas.

Ši krizė yra išskirtinė tuo (ypa
tingai lyginant su Didžiąja depresija), 
kad tuo metu pasaulyje buvo keletas 
didžiųjų valstybių, kurių buvimas eko
nomikoj buvo labai svarbus. O dabar 
pasaulinėje ekonomikoje dalyvauja 
kiti veikėjai - įvairiausi tinklai, esantys 
finansų rinkoje, nuo kurių pozicijos ir 
priklauso esama ekonominė situacija.

Verslo pasaulyje yra įdomus kon
solidacijos ciklas. Mažose šalyse jis 
trunka apie 20 - 25 metus. Tame cikle 
yra 4 aiškios stadijos, kurias pereina 
tam tikra ūkio šaka nuo atsiradimo iki 
tapimo lyderiais. Taigi bankų sektorius 
yra konsolidacijos apačioje. Dabartiniu 
metu nėra aišku, kas prisiims lyderio 
vaidmenį, o to nacionaliniame kon
tekste neturėtų būti. Šiaurės Amerikos 
bankai yra aktyvūs, bet kuris iš Euro
pos bankų taps vedančiuoju? Jei net 
Japonijoje nėra ryškaus bankų lyderio. 
Dėl to didžiųjų valstybių aktyvumas 
yra labai svarbus.

Nors vaizdas nėra optimistinis, bet 
galiu nuraminti, kad visos ekonominės 
krizės praėjo, taigi praeis ir šita. Įdo
mus ir kitas pastebėjimas, kad bet ko
kios krizės įveikimas paprasčiausiai yra 
užuomazga kitoms krizėms. Jos nebū
tinai bus visa apimančios, bet greičiau 
struktūrinės ar šakninės krizės. Mūsų 

fiziologinis ir ekonominis laikas nieka
da nesutampa, todėl skubėdami įveikti 
tam tikrą neigiamą reiškinį, galime pa
kenkti ir pagilinti krizę. Reikia supras
ti, kad ekonomika kai kuriuos dalykus 
tvarko pati savo viduje.

R. Garbaravičius: Kadangi tema 
„Pasaulio ūkio ūkanos“ labai plati, aš 
norėčiau pakalbėti apie gilias hipotezės, 
kurios 90 procentų gali būti subjekty
vios. Sąmoningai remiuosi tik energe
tiniais argumentais ir tai jau rodo, kad 
negaliu būti absoliučiai objektyvus. 
Pasratuoju metu apie situaciją iškalbin
giausia byloja naftos kaina. Jau laisvos 
Lietuvos laikotarpiu „Statoil“, išpum
puodamas barelį naftos, sumokėdavo 1 
dolerį, nes kaina buvo žemesnė už sa
vikainą. Bet kilo Artimųjų Rytų krizė, 
karai, ir naftos kaina pradėjo lipti į vir
šų taip, kad visai neseniai buvo pasiekta 
100 dolerių už barelį. JAV prognozavo 
150 dolerių už barelį, o prancūzai - 
netgi 300 dolerių. Remdamasis Mažei
kių naftos specialistais, galiu teigti, kad 
pasaulinėje naftos kainoje 10 procentų 
sudaro terorizmo pavojus. Vien dėl ne
stabilumo šiame pasaulyje naftos kaina 
pakyla 10 procentų.

Antra mintis, kuri šovė į galvą, ste
bint, kaip reaguoja pasaulis - tai nau
jųjų technologijų nerentabilumas prie 
žemų naftos kainų. Kai buvo 25 dole
riai už barelį, kalbėti apie vandenilio 
energetiką atrodė nesąmonė. Prie 100 
dolerių už barelį tai jau atrodo visai ki
taip, o prie 300 dolerių - tai tiesiog fan
tastiškai ekonomiška! Vandenilio ener
getika tiesiai pririšta prie branduolinės 
energetikos. Galima būtų rašyti tokį 
fantastinį scenarijų, kaip po kažkiek 
laiko nafta, kaip energetinis šaltinis, iš 
dalies praranda savo reikšmę. Nes, iš 
esmės, nereiktų automobilinio kuro ir 
tuo pačiu elektros gamyba išsispręstų 
be iškastinių dalykų. Kad tai nėra vien 
tik mano fantazijos, galiu pasakyti, kad 
aš pats Liuksemburge mačiau važinė
jančius autobusus, varomus vandeni
liu. Taip pat buvo pradėta vandeniliu 
varomų automobilių serijinė gamyba. 
Bet pasigirdo nuomonės, kad tai gali 
sugriauti dolerio, kaip valstybinės va
liutos, monopolį. Pažvelkime į toli
muosius Rytus ir pamatysime, kad tai 
vienas iš hipotetinių variantų.

Vis dėlto energetinių kainų šuolis 
yra labai glaudžiai susijęs su Indijos, 
Kinijos ir viso šio regiono vystymusi. 
Mes vis dar įsivaizduojame, kad Kinija 
gamina plastmasinius žaislus ir siuva 
marškinukus. Bet aš esu girdėjęs, kad 
kinai stengiasi marškinėlių patys ne
besiūti, o perkelti tai į tokias šalis kaip 
Pakistanas. Jie užsiima visai kitais da
lykais. Energetinis poreikis labai išau

go. Jei neklystu, jie numatė statyti apie 
20 atominių elektrinių. Galiu pasakyti 
nesenus duomenis apie Rusijos ener
getikos eksportą. Kaip matome, 50 
procentų eksportuojama į Suomiją, o 
likę pasibarsto likusioje Europos dalyje. 
2020 m. 75 procentai bus tiekiami į Ki
niją, 18 procentų - į Suomiją.

Vieno japonų specialisto nuomo
ne, reikia žiūrėti į intensyviai besivys
tančią Indiją, o ne Kiniją. Net „Jagu
ar“ priklauso Indijai, ne Kinijai. Visas 
intelektinis potencialas ten kaupiasi 
labai greitai. Kaip šitame kontekste at
rodo Europos vaizdas? Jeigu su tokia 
pačia idėja į tokią pačią kompaniją 
ateitų žmogus Amerikoje ir Europo
je: Amerikoj idėja būtų įgyvendinta 
arba bankrutavusi, o Europoje vis dar 
būtų diskutuojama, ar verta pradėti. O 
kinai tai seniai jau būtų padarę. Ir yra 
labai paprastas pavyzdys - Lisabonos 
strategija, apie kurią visi kalba. Buvo 
labai šaunios pirmosios idėjos ir pir
mieji žingsniai. Tada prancūzai puolė 
su mintimis apie lenkų santechniką. Ir 
viskas tuo baigėsi.

Investicijos yra vienas iš faktorių, 
kuris labai veikia ekonomiką. Po Lie
tuvos nepriklausomybės buvo kurtos 
strategijos, kaip pritraukti investito
rius, o paskui tai sustojo. Po to - kaip 
pasisavinti Europos Sąjungos pinigus? 
Visai nekalbant apie tai, ką su jais rei
kėtų padaryti. Dėl to man atrodo, kad 
šiame laukiniame pasaulyje, ES pinigai 
yra kaip paršiukai fermoje. Arčiau gali 
prilįsti, bet išmokti gyventi laisvame 
pasaulyje tai nepadeda.

K. Antanaitis: Krizės dažnai būna 
galimybė nutraukti tai, kas buvo pase
nę. Anksčiau tiesiog nebūdavo preteks
to to padaryti. Jos išryškina tai, kas yra 
geriausia ir kas - blogiausia tautose. 
Vienu atveju į valdžią atėjo Hitleris, 
kitur to neprireikė. Kai kur, kaip pa
saulinės krizės pasekmė, atsirado pla
ninė ekonomika ir Sovietų Sąjungos 
susikūrimas. 1927 m. faktiškai Sovietų 
Sąjungai neliko beveik jokios priva
čios nuosavybės. O kitur, pavyzdžiui, 
Prancūzijoje, dėl kilusių socialinių ne
ramumų, buvo nuspręsta įgyvendinti 
plačią socialinių garantijų programą. Ir 
prancūzai pirmą kartą gavo privalomų 
atostogų kartą per metus ir 8 valandų 
darbo dieną. Didelis klausimas, ar tai 
yra gerai dabartinei Prancūzijai.

G. Nausėda: Bet visgi pasaulis yra 
stipriai pasikeitęs. Mes neįvertinome 
vieno dalyko - Tarptautinio valiutos 
fondo labai eskaluojamos populiarios 
teorijos - atsikabinimo. Tai yra kylan
čios rinkos atsikabinimas nuo išsivys
čiusių valstybių. Kylančios rinkos pa
vyzdys - Kinija, Indija. O išsivysčiusias 
valstybes mes visi žinome. Koks buvo 
viso to pagrindas? Per pastaruosius de
šimtmečius įvyko labai ženklūs poslin
kiai užsienio prekybos struktūroje. Tai 
yra - JAV, kaip prekybos partneris ky
lančioms rinkoms, nebėra svarbiausias. 
Kinija, kaip eksporto partneris kitoms 
kylančioms rinkoms, tapo svarbiausias 
visai neseniai - šio dešimtmečio vidu
ryje. Teorija yra labai paprasta: net jei-
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gu išsivysčiusios valstybės įpuls į krizę, 
kylančios rinkos, tartum susiformavu
sios kaip atskira sala, atskira prekybos 
rinka, galėtų nors kuriam laikui atsi
spirti šioms tendencijoms. Mums labai 
patiko šita teorija ir po keleto mėnesių 
mes supratome, kad tai nėra visiškas 
niekalas. Dėl kokios priežasties? Dėl to, 
kad mes pražiūrėjome labai elementa
rų dalyką. Kad užsienio prekybai galite 
priešpastatyti muitus, galite įvesti pro
tekcionistines priemones (nors laisvo
sios prekybos sistemoje tai reikia daryti 
gerokai rafinuočiau), bet yra finansų 
rinkos, kurios srūva kiaurai sienas, ir 
susiformavo kreditų išteklių „butelio 
kaklelio“ efektas, atsirado tarptautinėje 
finansų rinkoje masinis nepasitikėji
mas vienas kitu, kitaip - credit crash 
fenomenas.

Iš tikrųjų, šiandien mes kalbame 
apie visuotinę recesiją, kokia nebuvo 
net Didžiosios depresijos laikais. Gal
būt ji buvo gilesnė, ir skaičiai buvo 
didesni (bedarbystė, akcijų kursų kri
timai), bet savo visuotiniu mastu šita 
yra, ko gero, baisesnė. Ir yra labai dide
lis skirtumas tarp 1998 m. Rusijos kri
zės ir jos įtakos Lietuvai, ir dabartinės 
krizės. Tada net mano pažįstami vers
lininkai prekiavo su Rusija. Bet Rusija 
sušlubavo, patyrė didelių nuostolių. Per 
puse metų tie žmonės, viena vertus, la
bai greitai išmoko kalbų, antra, surado 
viešuosius verslo partnerius, trečia, jie 
tapo turtingi. Bet dabartiniais laikais aš 
matau visai kitus dalykus. Lietuviškas 
gebėjimas išsisukti tokiomis aplinkybė
mis nebepadeda.

Z. Lydeka: Dėl ko dabartinė kri
zė nėra tokia kaip 1928 m. ar 1980 m.? 
Šiuo metu yra tarsi dvi ekonomikos: 
viena, kuri mus liečia betarpiškai, ir 
kita - pinigų ekonomika. Gerai, jeigu 
jos sutampa, bet dabartiniu metu yra 

ryškus prasilenkimas. Finansų ekono
mika yra labai galinga, todėl tos prie
monės, kurios veikė anksčiau - jos ne
veiks. Kaip greitai ir kokiomis priemo
nėmis pinigų ekonomika susitvarkys, 
nuo to priklausys, kada mes pajusim 
pakitimus kasdien mus betarpiškai lie
čiančioje ekonomikoje.

Dabartiniu metu kalbama net apie 
tai, kad žodis ekonomika jau nėra pa
kankamas, ir jis ne viską pasako. Dabar 
jau kalbama ne apie ekonomiką, o apie 
tai, kas ankstesniu supratimu suforma
vo mūsų ūkinį gyvenimą. Manoma, 
kad didžiosios civilizacijos nėra savęs 
visiškai realizavę. Gali susiformuoti vi
sai kitokia ekonomika, ir ji gali visiškai 
kitaip sudėlioti mūsų gyvenimą. Labai 
greitai mes turėsim peržiūrėti tam ti
kras vertybes, o jei ne - tai jų atsisakyti.

K. Antanaitis: Dažnai klausiama, 
kokį poveikį šita ekonominė krizė gali 
turėti mūsų valstybės pobtinei nepri
klausomybei? Ir kokį vaidmenį gali 
suvaidinti Iranas gesinant konfliktus 
ir ekonominę krizę? Nemanau, kad 
Iranas iš viso yra svarbus ekonomikos 
žaidėjas, tai - maža šalis, pakankamai 
atsilikusi. Jei jame gyvena nemažai gy
ventojų, tai dar nereiškia, kad jis gali 
tapti svarbiu ekonomikos dalyviu.

O dėl Lietuvos suvereniteto, aš 
manau, kad krizė jo tiesiogiai nepalies. 
Bet mentaliniame lygmenyje gali pa
liesti net labai smarkiai. Ir taip jau lie
tuviai nuolat skundžiasi, kad yra maža 
valstybė ir maža tauta, tad jei dar įsi
tikins, kad be užsienio valstybių nieko 
negali padaryti, tai taps savo nuomonės 
neturinti tautelė.

G. Nausėda: Kiek mes iš viso ga
lime kalbėti apie politinę nepriklau
somybę, būdami ES ir ekonominėje 
politikoje nelabai turėdami svertų pa
keisti situaciją? Dabartinės pinigų po
litikos yra užprogramuota, kad Lietuva 

negali atsispirti šioms tendencijoms, 
kadangi neturi pakankamai pinigų 
politikoje. Šiuo požiūriu mes esame 
visiškai atviri įtakoms, kurios ateina iš 
eurozonos, iš Europos Centrinio Ban
ko. Mūsų fiskalinės politikos rezervai 
taip pat yra labai nedideli. Tačiau aš 
esu įsitikinęs, kad dabartinės krizės 
sprendimo paieškos neturi būti vykdo
mos nacionaliniu mastu. Mes būsime, 
ko gero, teisūs, kad Briuselyje mūsų 
balso niekas negirdi, arba jis skam
ba retai ir negarsiai, bet, nepaisant to, 
visos paieškos ir visos mūsų viltys tu
rėtų būti siejamos su tuo atsaku ir tais 
sprendimais, kurie formuojasi eurozo
nos mastu. Net ir ES mastu, net ir da
bar, kai yra kalbama, kokias pamokas 
reikia daryti iš šitos krizės ir ką reikia 
taisyti, viskas vyksta tokiu aspektu, kad 
yra būtina finansinių institucijų prie
žiūra. Viena didžiausiu pamokų, kuri 
buvo padaryta finansų krizės metu, yra 
tai, kad priežiūra dar nebuvo adekvati 
susiklosčius situacijai, ir tai didele da
ilini lėmė tas problemas, kurias dabar 
turime. ES yra idėja sukurti dvi labai 
rimtas institucijas. Viena iš jų būtų va
dinama Sisteminės rizikos komisija, 
kurios tikslas būtų nustatyti išanksti
nius indikatorius ir pamėginti identi
fikuoti, kada kaupiasi debesys ir kada 
gali prapliupti lietus, ir mėginti užbėgti 
tam už akių. Tai yra tokia profilaktinė 
institucija, kuri numato į priekį ir ban
do apsisaugoti. Buvo aiškiai suvokta, 
kad nacionaliniai bankai ir kitų finan
sinių institucijų priežiūros tarnybos 
yra aiškiai nepajėgios efektyviai atlikti 
savo funkcijų. Tada tos finansinės ins
titucijos peržengia sienas, o tai vyksta 
masiškai. Todėl Nacionalinės priežiū
ros institutas negali duoti to, ką gali 
duoti globalinė institucija. Tai štai tik 
pora pavyzdžių, kurie rodo, kad iš es
mės, sprendimų būdų yra ieškoma 

šiek tiek aukštesniame lygyje. Juolab 
tą reikės daryti Lietuvai. O politinę ne
priklausomybę aš labiausiai siečiau su 
nepriklausomybe nuo Rytų įtakos, nuo 
konkrečios rytinės kaimynės įtakos. Ir 
kuo labiau Lietuvai pavyks su ES spręs
ti susiklosčiusias ekonomines proble
mas, kuo mes tapsime ekonomiškai 
stipresni, tuo labiau tapsime atsparūs 
rytinėms įtakoms.

Z. Lydeka: Analizuojant ūkio 
istoriją, ekonominių krizių metu nė 
viena šalis nei atsirado, nei išnyko. Ži
noma, patys padariniai gali būti pa
naudoti kaip priežastis kažkokiems 
politiniams veiksmams, bet jau po kri
zės. Krizės metu pirmiausiai yra spren
džiami ekonominiai, finansų reikalai. 
Jau įvardytos tarptautinės organizacijos 
ir jų veiksmai bei nuomonės yra labai 
svarbios.

R. Garbaravičius: Krizė - kaip 
šalta žiema, ir jeigu ji labai šalta - ge
rai, nes daug parazitų išdvesia, bet jeigu 
per šalta - gali ir sodas įšalti. Kur yra 
riba - sunku pasakyti. O kalbant apie 
ES institucijas, reikia neužmiršti, kad 
jos nėra gėris savaime. Jos yra galimybė 
pasiekti. Kaip sakė vienas iš dešimties 
žmonių, labiausiai paveikusių dabarti
nę Vokietijos ekonomiką, jiems reikia 
naujųjų ES narių, nes jie patys yra ap
tingę ir nenori galvoti. Mums reikia su
gebėti apginti save ten, o tai nėra labai 
paprasta.

Z. Lydeka:. Eidami į ES, mes su
pratome, kad negalime nieko gauti 
neatiduodami, ir kad tam tikrų dalykų 
negalime keisti, nes nėra prasmės.

G. Nausėda: Kad ir kokia šalta 
žiema būtų, parazitai vis tiek pavasarį 
atsiranda. Tai - kaip savotiška ekosiste
ma. Tikėkimės, kad ji „veiks“ ir krizės 
sąlygomis.

Diskusiją užrašė 
Austė Aleksandravičiūtė

Lietuvos žiniasklaidos metamorfozės
Atkelta iš 2 p.
atskirti, ar panašūs konfliktai yra są
lygojami konkrečių asmenybių ar tai 
savotiškai paveldima įmonės kultūros 
tradicija. Nesigilinant į faktus bei kon
teksto niuansus (mintyje turiu Kuolio, 
Donskio, Dapkaus pavyzdžius, tačiau 
tiesos ieškojimus palikime kitiems), 
užtenka atkreipti dėmesį į diskusijų 
bei ginčų (tarp vadovų ir pavaldinių) 
toną ar argumentų artikuliaciją, idant 
įsitikintum, jog viena pusė argumen
tams pagrįsti pajungia disponuojamą 
galios placdarmą, tuo tarpu kita, palie
kama be eterio ir dar jaučia spaudimą. 
Kaip taikliai pastebėjo p. Romas Sa- 
kadolskis, vien faktas, kad vadovybė 
viešai sau leidžia kritikuoti pavaldinių 
darbą, verčia susimastyti apie vidinę 
LRT bendravimo kultūrą bei tą patį 
žurnalistikos etikos kodeksą, kuriuo 
neretai yra dangstomas! suvedinėjant 
asmeniškumus. Būtent tokiose disku
sijose atsiskleidžia ne tik mūsų žinias
klaidos, bet ir žurnalistų bei vadovų 
tikrieji veidai, laikysena ir pajėgumas 

diskutuoti atvirai, argumentuotai, iš
vengiant kaltinimų nukreiptų į opo
nento asmenį.

Kitaip sakant, nepaisant gana sė
kmingo liberalizavimo proceso (kurio 
metu sugebėta LRT atriboti nuo aplin
kinių galios struktūrų), vis tik nepavy
ko sukurti demokratiško vidinio val
dymo, arba kaip pasakytų vadybinin
kai - demokratiškos įmonės kultūros. 
Žinia, demokratinio valdymo tradici
jų mes nepaveldėjome, tačiau per porą 
dešimtmečių tikrai galėjome įsisavinti 
gerąją praktiką iš Vakarų.

Keisčiausia tai, jog dabartinei 
LRT vadovai, anksčiau patys mėgę 
kritikuoti žiniasklaidą (ir darydavę 
tai pakankamai įžvalgiai bei subtiliai) 
dabar patys paniškai bijo bet kokios 
kritikos. Interpretuoti tai galima labai 
įvairiai. Vis tik nesinori daryti skubotų 
išlygų. Priešingai - norisi tikėti, jog da
bartiniai LRT vadovai - patyrę žurna
listikos vilkai - išgyvena pereinamąjį 
periodą ir tik pratinasi prie naujų par
eigų bei turimos valdžios. Netikiu, jog 

galima nesuprasti ar klaidingai manyti 
LRT esant ką kitą nei visuomenės in
teresus ir bendrą šalies lygį (visomis 
prasmėmis) reflektuojantį nacionalinį 
transliuotoją. Nesugebėjimas at(si)ri- 
boti LRT interesų nuo bet kokių kitų 
kaip tik visuomeninių interesų, reikštų 
pastarojo dešimtmečio pasiekimų pa
neigimą bei viso šalies autoriteto dis
kreditavimą tarptautiniame kontekste. 
Juk LRT yra išlaikoma iš visų mokes
čių mokėtojų pinigų, todėl kiekvienas 
pilietis gali reikšti savo nuomonę apie 
LRT, lygiai kaip ir apie bet kurią kitą 
valstybinę instituciją, kad ir kokia ji 
būtų. Ir kas išdrįs pasakyti, kad aš ki- 
šuosi ne į savo reikalus? Štai kodėl tik 
nesibaigiantis dialogas su visuomene, 
kritika bei savi-kritika yra bene vie
nintelis perspektyvus kelias naciona
liniam transliuotojui. O jei bandoma 
pasukti kitu keliu, reiškia, kad kažkas 
yra ne taip.

Bet kokios diskusijos susiju
sios su LRT neturėtų koncentruotis į 
klausimus - kas yra teisus, o kas ne? 

Vienintelis aktualus klausimas - kaip 
tinkamai atstovauti bei reprezentuoti 
visuomenės interesus!? Tam tikslui ir 
suburta LRT Taryba (kuri mano galva 
ir tūrėtų demokratiškai spręsti kylan
čius konfliktus bei nesusipratimus), 
būtent - suderinti bei užtikrinti plačios 
visuomenės interesų balansą.

Galiausia, kaltinimas cenzūra 
nacionaliniam transliuotojui, ko gero, 
yra baisesnis už visus kitus kartu sudė
jus. Keista, kad konfliktą stengiamasi 
gesinti panaudojant spaudimo ir jėgos, 
o ne atviro dialogo elementus. Negaliu 
nesutikti su Egidijaus Aleksandravi
čiaus pastaba, jog mūsų žiniasklaida 
(ar bent jau kai kurie atstovai) regis 
jaučiasi visiškai laisva nuo bet kokių 
suvaržymų, deja įskaitant ir moralinį 
jautrumą. Tik labai nesinorėtų, jog 
ši pastaba pritiktų ir nacionaliniam 
transliuotojui.

Kaip rodo patirtis, į mūsų LRT 
sudėtos ne tik mūsų, bet ir kitų pana
šaus likimo šalių viltys. Tarptautinis 
pasitikėjimas įpareigoja. Tą taip pat 
praverstų prisiminti. Bet ar tai padės 
mums peržiūrėti savo prioritetus ir 
atsakomybes?
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PASAULIS

Globalizacijos realybė Didžiojoje Britanijoje
ARBA TURĖTI MAŽIAU REIŠKIA TURĖTI DAUGIAU Ieva Venckutė
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■ Lietuvos globalizacija dar nėra palietusi taip kaip kitų didžiųjų Europos ir pasaulio šalių. Ir laiko tėkmė 
Lietuvoje lėtesnė, ir žmonės vis dar pirmenybę teikia draugiškiems santykiams, o ne ekonominei naudai 
ir pinigams. Abejotinas teiginys? Grįžus iš užsienio atgal į Lietuvą abejonių nelieka. Kuomet tenka pačiai 
įsitikinti, kad gyvenimo tempas ir konkurencija Lietuvoje dar nėra taip labai paplitę kaip vakaruose, 
tenka daryti būtent tokias išvadas. Iš kitos pusės, manytina, kad būtent globalizacijos keliu Lietuva jau 
kuris laikas žengia pirmuosius žingsnius. Žingsnius į globalių visuomenę, vieningų harmonijų su kitomis 
Europos Sųjungos šalimis.

Mus, lietuvius, dažnai veikia stereotipai apie ki
tas Vakarų šalis, kad ten žmonės nesusiduria su 
neteisybe, kad ten aukščiausioji valdžia visuomet 
atstovauja jų interesams, o vienas iš svarbiausių 
faktorių tas, kad ten atlygis už darbą yra pakan
kamas pradėti pilnavertį gyvenimą. Daugelis šių 
stereotipų dūžta ar bent kažkiek pasikeičia pa
tiems ten nuvykus ir viską išgyvenus savu kailiu. 
Retai kada pagalvojame ir pasidomime, ar iš ti
krųjų politinė ar ekonominė situacija yra išties 
tobula toje šalyje, į kurią vykstame. Kita vertus, 
visų pirma mus domina asmeninė gerovė ir tik 
įtvirtinus pastarąją galima galvoti ir domėtis vi
suotine politika ar ekonomika, ir tai yra supranta
ma. Vienaip ar kitaip, dažniausiai užsienis mums 
taip ir netampa namais ar antrąja tėvyne, todėl ir 
domėtis šiais dalykais iš esmės nėra tikslo, nes juk 
nuvažiuosime ir grįšime. Užsidirbę pinigų. Bent 
jau taip dauguma masto prieš išvažiuodami.

Studijų metu Anglijoje teko dalyvauti konfe
rencijoje, kurią skaitė profesorius Chris Howe ke
liavęs ir susipažinęs su Maasai bendruomene Ke
nijoje, Afrikoje. Maasai - tai maža bendruomenė, 
kuri sugeba minimaliomis sąnaudomis klestėti 
ir nejausti jokios ekonominės krizės požymių. 
Elementarus kasdienių darbų pasiskirstymas, 
atsakomybės jausmas, ugdomas nuo mažų die
nų, bei pasididžiavimas savo darbu. Visa tai tei
kia kiekvienam bendruomenės nariui savigarbos 
jausmą. Profesoriaus akyse netgi pasirodė ašara, 
kuomet jis pasakojo, kaip vaikai yra mokomi pri
žiūrėti avytes tam, kad jos išgyventų ir nenumirtų 
laukinėmis sąlygomis. Po konferencijos girdėjosi 
atsiliepimų, kurių dauguma buvo „very different, 
very different“ (angį, visai kitoks [požiūris]). Na, 
o kalbos tikslas buvo parodyti, kaip nedaug žmo
gui tereikia, kad jis jaustųsi laimingas ir kaip būtų 
smagu visa tai pritaikyti ir turėti šiame išsivysčiu- 
siame Vakarų pasaulyje. Kita vertus, visi supra
tome, kad ši mintis yra utopiška ir beveik neįgy
vendinama, tačiau juk ne tik vaikai kartais mėgsta 
pasiklausyti pasakų. Profesorius, per savo entuzi
astingą ir trumpą 20 minučių kalbą žodžius žėrė 
kaip žirnius, bet nepaminėjo dar vieno svarbaus 
aspekto, kodėl Maasai bendruomenė yra tokia sti
pri, bendruomenės nariai patenkinti savo gyveni
mu ir ekonomine krize ten nekvepia nė iš tolo. 
Maasai yra homogeniška bendruomenė, ji nėra 
susimaišiusi su kitomis kultūromis, jų tradicijos 
yra savitos ir išsaugotos per ilgą laiką, ten nėra 
interneto, nėra posakio „laikas-pinigai“, viskas 
vyksta mažiausiomis sąnaudomis, bendruomenės 
nariai pažįsta vieni kitus, kartu bendradarbiauja 
ir dėl to pasitiki vienas kitu. Taigi, Maasai turi visą 
šį turtą, kurio globali ir daugiakultūrinė Didžio
sios Britanijos visuomenė neturi. Turėti mažiau 
reiškia turėti daugiau. Paradoksalu, bet tai tiesa.

Ir iš tikrųjų, Didžiojoje Britanijoje rasime 
visko, ko tik norime. Čia laukiami visi, seni, jau
ni, tamsūs, šviesūs, gražūs, negražūs, iš Azijos ar 
iš Rytų Europos, tik kad atvažiavę čia jie dirbtų, 

dirbtų daug ir sunkiai, pajustų, kad nuolat reikia 
kovoti už save ir savo vieta po saule ir svarbiau
sia, kad atneštų daug pelno jų ekonomikai. Todėl 
įdomu matyti, kaip patys britai pamažu atsisuka į 
tai, kas paprasta, pavargę nuo nuolatinio sukimo
si kasdienybės ratelyje ir staiga nustemba nuvy
kę į Afriką ir pamatę, kad ten žmonės gyvena be 
visų šių dalykų ir yra laimingi. Ne tik laimingi, bet 
netgi laimingesni už juos, viską turinčius ir visa 
galinčius britus.

Toje pačioje konferencijoje teko pabendrauti 
su kitu anglu, atstovavusiu vienos verslo įmonės 
interesams, atvykusiu čia susipažinti ir galbūt už
megzti naujų naudingų verslo ryšių, kas vienu žo
džiu ten yra vadinama networking (angį, bendra
minčių paieška). Keletą žodžių persimetėme apie 
tai, kokia daugiakultūrinė Didžioji Britanija tapo 
ir šiuo metu yra labai sunku nusakyti, kas yra iš 
tikrųjų britiška, o kas ne. Į tai man buvo atsakyta, 
jog tai, ką britiško perėmė atvykėliai, patys britai 
dažnai nebemėgsta. Gaila, kad nepasiteiravau, kas 
turėta omenyje, pamaniau, kad šis klausimas būtų 
ne vietoje ir gal net sutrikdytų.

Niekam ne paslaptis, kad viena iš priežasčių, 
kodėl į Britaniją taip nuo senų laikų plūdo kita
taučiai yra tai, kad čia visuomet laukiami žmonės, 
galintys atlikti „juodą“ darbą, kurį dirbti išdidžia- 
jam britui buvo žema. Taigi, kodėl neįsileidus 
tų, kurie mielu noru atliktų visus tuos sunkius 
ir nuobodžius darbus už šiek tiek didesnį atlygi
nimą? Būtų patenkintos abi pusės. Taip ir įvyko. 
Kodėl kalbama būtuoju laiku? Dėl to, kad nors ir 
dabartinė situacija yra panaši, tačiau lazda turi du 
galus. Tuo įsitikinau savo akimis, kad dabar labai 
dažnai tamsiaodis atvykėlis užima vadovaujan
čias pozicijas, o „vargšas britas“ jam tarnauja. Ko
dėl situacija šitaip pasikeitė, juk planas buvo visai 
ne toks? Atvykę žmonės iš tolimų kraštų į kitą šalį 
turi dėti labai daug pastangų, kad čia įsitvirtintų, 
jie dirba daug ir ilgainiui išsiugdo verslumo jaus
mą. Akivaizdu, kad britai apie tai nepagalvojo ir 
dabar vis dažniau girdisi priekaištai patiems sau, 
kad nėra išnaudojamas britiškasis potencialas. 
Taigi, realybė ta, kad vis dažniau britų „išdidieji“ 
dabar jau dirba „juodus“ darbus atvykėliams azi
jiečiams, kurių dauguma jau seniai turi britišką 
pasą, tačiau kultūrinio paveldo pasas taip greitai 
negali pakeisti. Žinoma, kol kas tai nėra visuoti
nai paplitę, bet tokių požymių pastebima vis dau
giau ir daugiau.

Būtų galima ginčytis, kad į darbą žmogus 
priimamas tas, kuris geriau atlieka savo pareigas 
nepaisant odos spalvos ar savo įsitikinimų, t.y. 
lygios teisės ir kiti universalūs principai turi būti 
paisomi. Tai yra tiesa, tačiau vis tiek suprantamas 
vietinių britų skundas, jog jie savo šalyje jaučiasi 
nereikalingi, nes paprasčiausiai jiems patiems čia 
kartais nebelieka vietos. Savanoriškas savo šalies 
atidavimas kitiems? Iš dalies taip. Kokiam tikslui? 
Ekonominiam klestėjimui ir principo „laikas-pi
nigai“ įtvirtinimui. Patys matome kas iš to išėjo.

Jei ne ekonominė krizė, tai chaosas ir nesaugumo 
jausmas tikrai.

Darbo stoka nėra vienintelė bėda, sukelta 
globalizacijos, su kuria susiduria britai. Daugia- 
tautiškumas, be abejo, įnešė daug idėjų apie tole
ranciją ir pakantumą. Šioje vietoje derėtų pabrėžti 
žodį idėjų, kadangi geri norai labai dažnai tik ir 
lieka norais. Kad ir kokia graži tautų draugystės 
idėja būtų, atsiradus būtinybei gyventi ir sugy
venti kartu (kas labai aiškiai atsiskleidžia dabarti
nėje D. Britanijoje), iškilus kultūrų kolizijai, labai 
svarbus yra savojo „aš“ apgynimas, į ką telpa ir 
religija, ir papročiai, ir kalba, ir visa kita, ko bu
vome mokomi dar nuo mažens. Laimei, lietuviai 
savo mentalitetu ir kultūrine praeitimi nėra taip 
nutolę nuo britų. Tačiau atvykėlių iš Azijos pa
dėtis čia tiesiog nepavydėtina. Buvo. Buvo dėl to, 
kad dabar daugelis atvykėlių per ilgą laiką spėjo 
išsikovoti nemažai religinių, paprotinių, kalbinių 
teisių sau ir jas neblogai įtvirtino. Realybė ta, kad 
jų daug ir jie vieningi, dėl to ir galintys ramiai gin
ti savo teises. Na, o britams jau per vėlu trauktis 
atgal ir atšaukti savąjį ekonominį planą.

Vienas iš daugelio atvejų kaip iki absurdo ri
bos gali būti ginamos religinės musulmonų teisės 
įvyko kai viename „Sainsburys“ prekybos tinklo 
centre: įdarbintas musulmonas pasiskundė ne
galįs skenuoti alkoholio gaminių dėl to, kad tai 
prieštarauja jo religijai ir kiekvieną kartą norint 
skenuoti tokias prekes, jis pasikviestų kitą asme
nį, kuris padarytų tai už jį. Na o svarbiausia tai, 
kad prekybos tinklas nė nesvarstęs šio prašymo 
teisėtumo, sutiko su juo be didelių pastangų tokiu 
reikalavimu suabejoti, juolab kad Korane net nėra 
tiesiogiai įvardinta, kad yra draudžiama liesti al
koholio gėrimus, yra ribojamas tik jo vartojimas.

Kaip elgtis tuo atveju, kai vedami draugišku
mo, mandagumo bei abipusio intereso pasakome 
„kviečiami visi“, tačiau tikimės, kad atvyks tikrai 
ne visi, nes nėra pakankamai vietos, maisto ir 
gėrimų, o svečių atvyksta daugiau negu tikėtasi? 
Tuo atveju savigarbos ir atsakomybės jausmas ne
leidžia išvaryti nė vieno svečio ir reikia dėti visas 
pastangas, kad visi būtų patenkinti. Taip ir kai ku
rie britai, kuriuos teko pažinti asmeniškai, turin
tys stiprias krikščioniškas šaknis, vis dar bando 
kovoti su neapykanta tarp musulmonų ir krikš
čionių, tikėdami beveik neįmanomu. Kita vertus, 
juk nėra nieko neįmanomo. Šiuo atveju bandoma 
žiūrėti, kas mus jungia, o ne kas skiria. Atsiradus 
būtinybei sugyventi, nelieka nieko kito kaip visų 
prima bandyti susitarti taikiai.

Iš šalies gali atrodyti, kad šios problemos yra 
labai tolimos Lietuvai, kad dabartinė emigracija iš 
Lietuvos palieka atviras tik tokias problemas kaip 
protų nutekėjimas ir palikimas savos šalies liki
mo valioje. Be abejo, tai ir yra pačios ryškiausios 
socialinės-ekonominės dėmės paliekamos emi
grantų į kitas šalis. Kita vertus, nors Lietuvoje dar 
nėra apstu tautiškai mišrių šeimų, tai dar nereiš
kia, kad užsienyje negyvena daug lietuvių-arabų, 
lietuvių-afrikiečių, lietuvių-pakistaniečių ar kitų 
tautiškai mišrių šeimų su savo atžalomis. Tikiu, 
kad nemažai tokių šeimų yra bent svarstę galimy
bę gyventi Lietuvoje. Tačiau realybė ta, jog miš
rioms šeimoms yra kur kas lengviau integruotis 
multikultūrinėje aplinkoje nei homogeniškoje lie
tuvių visuomenėje, kur vienas iš šeimos narių tu-
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nuo Katedros būtų ta kolona atitrū
kus ir nubėgusi į KGB manęs pa- 
skųsti. Todėl į Lietuvą nevažiavau, o 
į Maskvą, ir ten su manim susitiko 
kai kurie mano seni bičiuliai iš Lie
tuvos, kurie atvažiavo, kuriems da
viau žinią. Bet šiaip negalėjau va
žiuoti į Lietuvą iki pat perestroijkos, 
iki Gorbačiovo laikų. Kai kurie 
emigrantai irgi tiesiog negalėjo at
važiuoti. Bet kas.gali, ko tikrai nea
reštuos, nesulaikys arba nedepor
tuos atvykusio - tas turi važiuoti. Ir 
visada laikiausi tokios pozicijos, 
kad emigracija turi auklėti Lietuvos 
politinę klasę, turi vadovauti Lietu
vai, turi skatinti tas kultūros ir poli
tikos tendencijas, kurios Lietuvoje 
vis labiau ir labiau reiškėsi. Kaip tei
singai pasakė prof. Zaborskaitė ir 
Marcelijus Martinaitis, tai ir buvo 
daroma Metmenų, o grynai politiš
kai gal labiau ir Akiračių. Apie ku
riuos, tuo tarpu, čia buvo kalbėta 
mažokai, o reikia apie juos kiek ga
lima daugiau kalbėti. Mano many
mu, tai geriausias visų laikų lietu
viškas žurnalas. Akiračiai nebuvo 
Santaros - Šviesos organas, čia jau 
kitas klausimas. O dėl prezidento 
Adamkaus ir tų kaltinimų, kurie 
jam dabar keliami, galiu pasakyti 
tiek: Valdas Adamkus Lietuvai buvo 
tikra palaima, nes Lietuva dėl aiš
kiai suprantamų priežasčių nesuge
bėjo išsiauginti tikros politinės kla
sės. Buvo postkomunistai LDDP, 
kurie galbūt šiek tiek nusimanė apie 
ekonomiką, panaudodami tai ir 
savo naudai. Kartais nebūtinai savo 
naudai, kartais gal ir Lietuvos nau
dai. Ir buvo taip pat sąjūdiečiai, 
buvo dešinieji, buvo senieji tremti
niai. Senieji politiniai kaliniai, žmo
nės, be abejo, padorūs, verti di
džiausios pagarbos, bet, deja, jie 
buvo ne perfectum, o plusąuamper- 
fectum, todėl ir pralaimėjo rinki
mus. Kada Sąjūdis atėjo į valdžią, 
žmonės vis dėlto pasirinko postko- 
munistus. Tai sukėlė didžiulį ažio
tažą emigracijoje. Daug kas kalbėjo 
apie tai, kad lietuvių tauta neišlaikė 
laisvės egzamino. Aš irgi ta proga 
tada turėjau pasisakyti ir pacitavau 
Brechtą. Buvo panaši situacija, kai 
Rytų Vokietijos komunistai po su
kilimo 1953 m. pareiškė, kad jų tau
ta neišlaikė egzamino, išdrįso sukil
ti prieš komunistų valdžią. Tada 
Brechtas, kuris pats buvo komunis
tas, pasakė: „Jeigu tauta neišlaikė 
egzamino - pasirinkit sau kitą tau
tą“. Tai panašiai ir aš galėjau pasa
kyti. Jeigu lietuvių tauta, išsirinkusi 
. Brazauską, o ne Lozoraitį prezi
dentu, neišlaikė egzamino, tai, deja, 
pasirinkit sau kitą tautą. Bet kokia 
tauta yra - tokia yra. Bandykit ją 
keisit, bandykit ją auklėti, bet galų 
gale nieko katastrofiško ir neįvyko. 
Į Rusijos glėbį nepatekom. Ir man 
rodos, tas glėbys kuo toliau, tuo la-

Veidu į Lietuvą: Santaros-Šviesos likimai
biau nuo mūsų tolsta. Esame Euro
pos struktūrose ir tose struktūrose, 
be abejo, liksime. Kol mes nespė
jom išsiauginti sau tikros politinės 
klasės, turėjome verstis emigran
tais. Ir Adamkus mums buvo tikra 
palaima. Per tą laiką, tikiuosi, gal ir 
spėjo išaugti šiokia tokia politinė 
klasė. Ir tikiuosi, kad dabartinė 
naujoji prezidentė priklausys tai 
naujajai politinei klasei ir valdys 
Lietuvą neblogai. Nes moterys, kaip 
žinome, valstybes valdo geriau 
negu vyrai. Pavyzdžių labai daug. 
Karalienė Elžbieta I, galbūt ir Elž
bieta II, Margaret Tečer ir daug 
kitų. Kada moterys paima valdžią, 
tada būna geriau. O dėl ryšių su 
KGB... Gal ir paradoksas, bet čia 
palaikysiu Regimantą Adomaitį ir 
pasakysiu, kad visi turi ryšių su 
KGB, kadangi visi buvo po tuo 
gaubtu, ir jeigu važiavo į Lietuvą - 
kažkokie ryšiai su KGB neišvengia
mai atsiranda. Apie kai kuriuos tu 
žinai, apie kai kurios - nežinai, nes 
prie tavęs pristato ir kokius nors 
oficialius palydovus. Kontaktai at
siranda, vyksta tam tikras žaidimas 
tarp KGB ir tavęs. Vienas klausi
mas, kas tą žaidimą laimi? Buvo to
kia situacija: dar prieš perestroikų, 
kokiais 1984 m., į Vakarus pabėgo 
Leščinskis, ryšių su išeivija draugi
jos pirmininkas. Tokios draugijos 
buvo kiekvienoje Pabaltijo respu
blikoje ir jos tvarkė kontaktus su 
užsieniečiais. Leščinskis buvo senas 
gerai žinomas saugumietis ir jis, į 
Vakarus pabėgęs, papasakojo daug 
įdomių dalykų. Kaip KGB tuos kon
taktus tvarko, kaip ten prižiūrimi 
emigrantai, kaip juos bandoma ver
buoti, kaip kai kurie užverbuojami 
ir t.t. Tada aš pasakiau Romui. Mi
siūnui, su kuriuo mes tada leidome 
tokį žurnalą Baltic forum (jau dabar 
tas žurnalas užmirštas, bet, mano 
manymu, tuomet buvo naudingas, 
jis ėjo keturiom kalbom: lietuvių, 
latvių, estų ir anglų. Dar ir ispanų. 
Galvojom dar ir apie rusišką leidi
mą, bet jis nebuvo realizuotas). Tai
gi per vieną iš Baltic forum pobūvių 
aš R. Misiūnui sakau: „Matai, Ro
mai, mes čia žaidžiam su Lietuvos 
valdžia, bandome ją pergudrauti, 
bet paskaičius Leščinskį, man jau 
darosi nebeaišku, kas gi tą žaidimą 
laimi.“ Romas sako: „Aišku, kas lai
mi: Leščinskis tai perbėgo pas mus, 
o iš mūsų niekas pas juos neperbė
go.“ Tai jeigu ten ir buvo koks žaidi
mas su KGB, tai tą žaidimą laimėjo 
Adamkus. Lietuva yra laisva, 
Adamkus buvo geras prezidentas, o 
KGB atlieka marginalinį vaidmenį 
šių dienų Lietuvoje. Tai didelis 
Adamkaus ir Santaros - Šviesos 
nuopelnas, ir tą reikia visada 
atsiminti.

R. Mieželis: Dar norėčiau pri
durti, kada visi šie rašiniai, po 20 
metų apšmeižę Santarų-Šviesų, yra 
lošimas į vienus vartus, tendencin
gai naudoja įvairius šaltinius, tarp jų 
ir KGB visokiausių pranešimų, ra
portų ir t.t. Tačiau naudodami visus 
šituos dalykus tie žmonės nepanau
doja kitų KGB pranešimų, kurie nu
piešia labai skirtingą vaizdą. Naudo
jami KGB pasigyrimai, kaip jie gerai 
veikia, ką jie padarė, kiek jie daug 
pasiekė, kiek jie daug agentų suorga
nizavo ir t.t. Tuo tarpu yra ir kitokia 
medžiaga, kuri neskelbiama, neduo
dama, o ji egzistuoja. Štai neseniai 
išleista istoriko Arvydo Anušaus- 
ko knyga „KGB Lietuvoje“. Štai čia 
yra 1988 m. sausio 2 d. pulkininko 
Karinausko pranešimas 5 tarnybos 
viršininkui Baltinui „Apie reakcinės 
emigracijos siekius įtakoti respubli
kos kūrybinė inteligentiją“. Cituoju: 
„Dar prieš atsirandant Lietuvos per
sitvarkymo sąjūdžiui, KGB numatė 
legalios opozicijos galimybę. Kons
tatuota, jog jos atsiradimą daugiau
siai skatina Santaros - Šviesos fede

A.Vaicekausko nuotr.

racija (Ypač V.Kelertas, V. Kavolis, 
V.Vepštas, M. Drunga, V.Zalatorius, 
R.Misiūnas), kurią savo laiku KGB 
vertino kaip atsvarą VLIKui ir laikė 
nebendradarbiavimo su sovietinės 
Lietuvos politikos oponente, 1988 m. 
sausio mėn. suvestinėje nurodomi 
legalios arba „konstruktyvios opo
zicijos“ potencialūs šalininkai Lietu
voje: menininkai, rašytojai, moksli
ninkai. Daugiausiai suminėta rašy
tojų: J.Aputis, R.Gavelis, J.Avyžius, 
V.Jasukaitytė, J.Ivanauskaitė, 
R.Lankauskas, R.Granauskas, M. 
Martinaitis, K. Jonušas, J.Vaičiū- 
naitė, S.Geda, Just.Marcinkevi- 
čius, J.Juškaitis, J.Strielkūnas ir kt. 
Iš literatūros kritikų: A.Zalatorius, 
VKubilius ir A.Bučys; tarp kompo
zitorių: B.Kutavičius, O.Balakauskas, 
M.Urbaitis, A.Rekašius, JJuzeliūnas, 
EBajoras, F.Lapėnas, Z.Virkša ir 
kt.; neužmiršti autorinių dainų at

likėjas V. Kernagis ir Kauno archi
tektų sąjungos atsakingas sekre
torius bei roko grupės „Antis“ ly
deris A.Kaušpėdas, mokslininkai: 
R.Vėlius, R.Rimantienė, ir D.Sauka.

Atsižvelgiant į tai, kad daugelis 
paminėtų mokslo ir meno inteli
gentijos atstovų įsijungė į Sąjūdžio 
organizacijų gretas arba juos akty
viai rėmė, „legalios opozicijos“ kū
rimosi potencialą KGB prognozavo 
beveik teisingai, tačiau prasidedan
čio atgimimo procesus suvaldyti 
nesugebėjo. Vos susikūręs Sąjūdis 
atsidūrė KGB akiratyje. Jau pirmo
jo Sąjūdžio sukviesto mitingo metu 
1988 m. birželio 24 d. KGB dėl viso 
pikto nusirašė 21 iškelto plaka
to turinį nuo „KGB = SS“, „Laisvę 
Lietuvos politiniams kaliniams“ iki 
užrašo rusų kalba „Drg. M. Gor
bačiovai, visa Lietuva - už persi
tvarkymą!“ bei lietuviško lozungo 
„Laisva Lietuva - Europos tautų 
šeimoje“. Po pirmųjų masinių Sąjū
džio ir LLL mitingų, dar prieš eilinį 
Juodojo kaspino dienos paminėji
mą rugpjūčio 23 d., 1988 m. rug

pjūčio 16 d., KGB filialo Lietuvoje 
viršininkas generolas E. Eismuntas 
iš esmės pripažino, jog KGB prara
do galimybę sau naudinga linkme 
veikti vykstančius procesus: „emi
grantų organizacijos daugiau ben
drauja su kūrybinėmis sąjungomis, 
kolektyvais, mokslo įstaigomis, 
t.y. sau naudinga linkme įtakoja ir 
atskirus asmenis, ir kūrybinę bei 
mokslinę respublikos visuomenę, 
įtakoja „legaliosios opozicijos“ atsi
radimą pagal lenkišką ir čekoslova
kišką modelį.“

Taigi šiandien akivaizdu, kad 
verta atkreipti dėmesį ir į šituos 
KGB raportus, kuriuose jie nesi
giria, bet pripažįsta, kad jų veiki
mas nesivystė jų norima kryptimi, 
o Santaros-Šviesos nuostata Veidu 
į Lietuvą išties pasiteisino, nepai
sant nepagrįsto šmeižimo ir KGB 
insinuacijų.
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MENAS

Lietuvoje ir pasaulyje žinomo meninin
ko Stasio Eidrigevičiaus neišeitų vadinti 
emigrantu: jis nuolat Lietuvoje rengia 
savo parodos, dalyvauja įvairiuose pro
jektuose bei renginiuose. Per paskutinį 
savo kelių dienų apsilankymą Lietuvoje 
birželio mėnesį jis dalyvavo tarptau
tinėje Vilniaus meno mugėje, atidarė 
savo plakatų parodą Panevėžyje. Beveik 
trisdešimt pastarųjų metų menininkas 
gyvena Lenkijoje, čia yra sutapęs su 
lenkų kultūriniu gyvenimu. O visame 
pasaulyje nuolat garsina Lietuvos var
dą. Menininkas nuolat rengia parodas 
Amerikoje, Japonijoje, Anglijoje, Pran
cūzijoje, Belgijoje, Olandijoje. Ypač 
dailininkas yra vertinamas Japonijoje, 
čia, Otari mieste, yra įsteigtas muzie
jus „Hiroko Mori & Stasys Museum,,, 
kuriame šalia japonų menininko eks
pozicijos veikia pastovi Stasio Eidrige
vičiaus darbų ekspozicija, japonai yra 
išleidę solidų jo darbų katalogą, o savo 
jubiliejinį 60-ties metų gimtadienį me
nininkas sutiko Japonijoje surengęs dar 
vieną didelę parodą. Menininko pelny
tus tarptautinius apdovanojimus būtų 
sunku ir išvardinti, tai viena ryškiausių 
lietuvių šiuolaikinio meno žvaigždžių, 
žinomų Europoje ir pasaulyje, įsiter
piančių į šiuolaikinio meno kontekstą. 
Tad kaip įvardinti lietuvį menininką, 
gyvenantį Lenkijoje, o kuriantį visa
me pasaulyje? Gal kosmopolitu, kuris 
dar kūrybinio kelio Lietuvoje pradžioje 
sukūrė savo savitą kūrybos stilistiką, 
išryškėjusią jo tapyboje, plakatuose, 
piešiniuose, knygų iliustracijose?

„Mums S. Eidrigevičius siejasi su 
vienišių, didžiagalvių žmogeliu liūdnu 
žiūrėjimu į pasaulį apvaliomis akimis 
ir sagutėmis. Kritikų nuomone, kie
kvienam atpažįstamos jo būtybės gana 
primityvios, neturinčios nieko perne
lyg intymaus ir apskritai jo menas nėra 
sudėtingas ar nesuprantamas tradicine 
prasme“. (Skaidru Trilupaitytė apie Sta
sio Eidrigevičiaus piešinius ir instaliaci
jas, eksponuotus Vilniuje, ŠMC).

Išskirtinė S.Eidrigevičiaus kūry
bos specifika yra jos universalumas bei 
įvairiapusiškumas. Menininko saviraiš
ka netelpa vien tik į akvarelės, piešinio 
tapybos, fotografijos žanrus, jo kuria
mos instaliacijos, koliažai, spektakliai 
(kuriuose menininkas dažniausiai ir 
pats vaidina), literatūriniai tekstai su-

Nepavogtieji Jaunius Špakauskas
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Rašau šį tekstą ranka (jau buvau be- 
pamirštąs savo rašyseną).

Atsargiai, palengva, įgūdžius pra
radusia ranka, raitau lietuviškas rai
des. Vėliau, jau kažkieno kito rankos 
šį tekstą pavers nuliukų ir vienetukų 
seka kompiuterio algoritme.

Taigi rašau jums šį tekstą ranka ne 
todėl, kad norėčiau - šiandien mane 
paprasčiausiai apvogė. Policininkų 
žargonu tariant, „žulikas“ išlaužė lan
gą, nerangiomis kojomis, apmautomis 
purvinais batais, įlipo vidun ir mane 
apšvarino. Sako, visą naktį pagalbos 
desperatiškai šaukėsi signalizacija 
(SOS - save our souls1), bet niekas taip 
ir neatsakė į monotoniškus jos malda
vimus padėti.

Įėjęs vidun apžvelgiau savo tvir- 
tovės-namų perimetrą: erdves, ku- 
1 angį, išgelbėkite mūsų sielas.

Tarp ženklo ir vaizdo
ŽVILGSNIS Į STASIO EIDRIGEVIČIAUS FOTOGRAFIJAS

Gabrielė Kuizinaitė

jungia pačias įvairiausias raiškos for
mas ir technikas į visumą ir priverčia 
menininko gerbėjus aiktelėti: ar tai 
vieno žmogaus kūryba. O tuo pačiu ir 
pasiūlo atsakymą: gal dėl šios įvairovės, 
o tuo pačiu meninės stilistikos savitu
mo ir individualumo, „užkabinančio“ 
esmines egzistencijos problemas, tai 
yra menininkas, kuris yra įdomus ir 
pasauliui. Menininkas įvairiomis meno 
formomis kalba apie žmogaus sielos 
paslaptingumą, jo žmogus - kaukė. 
„Mano veidai - kaukės. Tai veidai, ku
riais galima užsidengti veidą. Tačiau ne 
tam, kad jį paslėptum, o bet tam, kad 
atvertum savo sielą“. Taip ne kartą yra 
kalbėjęs menininkas apie savo persona
žus - kaukes. Neatsitiktinai savo kuria
muose spektakliuose jis kuria mistiškai. 
neatpažįstamą - ir gerai pažįstamą au- * 
tobiografinį personažą, vardu STASY.

S. Eidrigevičius savo darbais ir pa
sisakymais ne kartą akcentavo, kad nė 
vienas meno kūrinys negali atsirasti be 
tikslo, be idėjos, kurią įgyvendinęs me
nininkas paverčia realybe. Jis geriau už 
kitus žino, kad pavykusi fotografija, ge
ras pasirodymas filme reikalauja ne tik 
fantazijos, idėjos, daug laiko, energijos, 
darbo, bet ir stiprios valios, kol išreiški 
save surasdamas savo stilių ir kūrybinį 
braižą.

Kalbinamas elektroniniu paštu 
meninikas mielai atsakė į kelis klausi
mus apie savo kūrybą.

Esate vienas iš žinomiausių lietuvių dai
lininkų pasaulyje. Gal galėtumėte papa
sakoti kada susidomėjote menu, kokia 
dailės sritis Jums buvo ir yra artimiausia?

Menas nuo pat mažų dienų. Aš 
prie meno. Visada galvojau, kad sritis 
ne taip svarbu. Būti ir gyventi menu, 
toks mano lozungas.

Kokie mokytojai Lietuvoje turėjo įtakos 
Jūsų kūrybai ?

Dėstytojai Kaune Jonas Jovaiša, 
Vilniuje Rimtautas Gilbavičius, Jonas 
Švažas. Dar įtakojo pasaulyje žinomi 

riose kadais saugiai ilsėjosi mano 
daiktai (kiekvienas jų juk atskira is
torija), dulkių pėdsakus po jais, visur 
išmėtytus indus, vazas ir rėmelius su 
brangiausiųjų nuotraukomis (pasta
riesiems pavyko apsiginti ir likti savo 
vietose), niekuomet nebematysiamus 
papuošalus žmonių, kurių (tiesa, tik 
fiziškai) nebeliko mano gyvenime. 
Atsidusdamas pusbalsiu tariu: „išties 
nemažai prarasta...“

Kiek vėliau su tokia pačia atida 
apžvelgiu ir visa tai, kas nepavogta - 
tas neišsyk pastebima. Prisėdęs ant 
lovos krašto žvilgsniu lėtai apvedu 
kambarį, stebiu svetimųjų nepaliestus 
daiktus, palengva atgaunančius „sie
los“ ramybę dabar jau vėl saugioje te
ritorijoje, ant sienos kabančias savojo 
miesto, kuris man toks nesvetingas, 

menininkai David Hockney, Francis 
Bacon, Lucian Freud.

Kelis dešimtmečius gyvenate Lenkijoje, 
tačiau aktyviai dalyvaute ir Lietuvos 
dailės gyvenime. Ką Jums kaip meninin
kui davė gyvenimas tarp dviejų erdvių? 
Kiek Jus įtakojo Lenkijos kultūra?

Dvi erdvės ? Taip, jos papildo viena 
kitą. Kai esu šalia Lietuvos, atrodo - tu
riu stipresnį ryšį su kraštu.

Nuo kada pradėjote domėtis kaukių 
tema? Ką Jums reiškia kaukių simbolis, 
kaukės metafora?

Kaukė nuo 1986 metų iki dabar 
man yra kaukė - tai veidas, veidas - tai 
kaukė, apie tai ne kartą jau esu sakęs

Paskutinius penkerius metus kuriate fo
tografijų ciklus, režisuodamas, eksperi
mentuodamas, gilindamasis į žmogaus 
paslaptį. Kas yra svarbu šiuo atveju: gra
žus žmogaus kūnas, kaukė pridengtas 
veidas? Kaip Jūsų fotografijos ciklai prii
mami Jūsų kūrybos gerbėjų ir vertintojų?

Kaip vertinama mano foto? At
rodo gerai, net et labai, tai mano kitas 
įrankis. Mano sugestyvus mąstymas ir 
čia yra.

Prie kokių projektų dirbate dabar?
Dabar peržiūriu tai, ką esu pada

ręs per 60 metų. Esu gimęs 1949 metais, 
liepos 24, tad šią dieną šiais metais tu
rėtų būti balius. Kur jis bus? Žinau, kad 
mano spektaklis bus Bialystoko mieste 
teatro festivalyje liepos 22 dieną. Filmas, 
kuriame vaidinu STASY, bus rodomas 
filmų festivalyje Wraclowe liepos pabai- 
goje.Pastaruosius kelerius metus S. Ei
drigevičius yra susikoncentravęs ties fo
tografija, būtent šiame žanre jis mėgina 
kurti savąsias pamėgtas kaukes, pateikti 
originalias idėjas. Savųjų fotografijų 
cikluose menininkas režisuoja scenas: 
jo modeliai - nuogi vyrai, savo veidus 
dengiantys vis kitomis kaukėmis. Nuo
gas kūnas ir uždengtas veidas, tiksliau 
tariant kaukė ir personažo santykis su 
daiktais, su aplinka, išlaisvina jo vidų, 
atveria sielos paslaptį. O šių darbų kū- 

fotografijas, medinę lentą ir pilkšvą 
atviruką iš spektaklio „Sudužusių šir
džių namai“ jo viduryje. Spektaklio, 
iš kurio išėjau jau po pirmojo veiks
mo, nors šių namų dramos spektakly
je aš ketinu likti iki galo. Būtent tai 
ir liko nepaliesta - savo namuose aš 
jaučiuosi it tvirtovėje ir jie niekaip to 
nepakeis.

Saugumas pats savaime tėra iliu
zija - durys yra atrakinamos, signali
zacijos - išjungiamos, lojantieji - nu
tildomi, šeimininkai - užmigdomi. 
Iš tikrųjų nepavogiamas yra tiktai 
vidinis saugumas ir ilgai kuriamas 
namų jaukumas, kai būdamas savo 
namuose iš tiesų esi ramybėje (visų 
pirma, su pačiu savimi). Būtent tai ir 
yra nepavogiama.

O visa tai, kas išnešta, lai kažkam 
atneša laimės (man tai suteikė daug 
džiaugsmo). Galų gale, aš jų net ir ne
teisiu, nes tikiu, jog jie jau yra nuteisti. 

rėjas - režisierius atskleidžia persona
žą, bėgantį nuo kasdienybės į dirbtinai 
sukurtą, surežisuotą pasaulį. Eidigevi- 
čiaus fotografijose personažas kuria
mas su tam tikra ironija ar intriga, čia 
visada svarbi nuotaika, spalva ar ryškūs 
jų deriniai, kurie dažnai kontrastuoja su 
apnuogintu personažo kūnu.

Menininko herojai itin paslap
tingi, slepiantys savo veidą, per kaukę 
ieškantys savo vyriškojo ir žmogiškojo 
indentiteto, o jo paieškai sukuriamas 
visas spektaklis, kuriame svarbus, jude
sys, daiktas ir spalva. S. Eidrigevičiaus 
fotografijos sukurtos naudojant skai
tmeninę technologiją, todėl jos preciziš
kai tolulos, jose išryškinami kontrastai. 
Darbuose fiksuojamas sudėtingas ir 
komplikuotas suaugusio žmogaus pa
saulis, kuriame personažas ieško savo 
vietos. Vienas ar keli fotografijų herojai 
vaidina skirtingus vaidmenis, matuojasi 
vis kitą kaukę, galbūt padėsiančią surasti 
savąjį „aš“ arba surasti tikrąjį savo vei
dą. Fotografijos įtraukia žiūrovą į gyvą, 
emocionalų, psichologinių vaizdų ir 
formų žaidimą, kurį pats autorius mato 
savitu, gal kiek netikėtu rakursu: fiksuo
jami ne tik šviesos ir šešėlio subtilumai, 
o akcentuojama žmogaus vienatvė, 
buvimo prasmės ir pasaulio santykio 
prieštaros. Autorius kuria spektaklį ne 
scenoje, o tiesiog fotoaparato objektyve 
gaudo „scenos aktorius“, modelius jų 
tariamus žvilgsnius, kaukės niuansus 
ir kūno pozas. Fotografijose „Ratas“, 
„Kelionė“, „Dviese“, „Alkanas“, „Mies
tiečiai“, „Rėmuose“, „Po stogu“, „Pamin
klas“, „Šulinys“, „Klounas“ kartojami tie 
patys motyvai, jiems suteikiant kirtin
gus aspektus, suartinant ir supriešinant 
tas pačias ir vis kitas situacijas, ryškinat 
tragizmą ir ironiją, lyrizmą ir žaidimą.

Stasys Eidrigevičius savo fotografi
jose kuria teatralizuotas scenas, kuriose 
realybės scenas sulydo su buitiniais ar 
interjero elementais, padedančiais iš
ryškinti metafizinės prasmės kolizijas 
bei atspalvius. Kiekvienoje meninėje 
nuotraukoje akcentuojamas tikrovės 
ir iliuzijos santykis, tam tikra riba tarp 
tikro gyvenimo ar suvaidintos scenos 
fotosesijos metu. Autorius kuria savojo 
vaizdo vientisumą, kuriame išryškinami 
vis kiti akcentai: taip tarsi imituojamas 
amžinasis gyvybės - mirties, prasmės - 
beprasmybės ciklas. Fotografijos įtrau
kia žiūrovą į gyvą, emocionalų, psicho
loginių vaizdų, formų, medatyvumo, 
ritmo sūkurį.

S. Eidrigevičiaus fotografijose, 
kurios išsiskiria subtiliu estetiškumu, 
žmogus gyvena ir kenčia civilizuotoje 
aplinkoje, kaip užburtame rate, iš kurio 
nėra kelio atgal - į save, gamtą, natūra
lius jausmus, ir ši karuselė menininko 
pastarųjų metų darbų cikluose sukasi 
vis greičiau, nepalikdama galimybės su
stoti, grįžti ar ką nors pakeisti. Kalbėti 
apie tą patį, tai yra apie esmę, bet kuriam 
menininkui yra be galo sunku, atsiran
da pavojus kartotis, nusibosti, išsisemti. 
S. Eidrigevičiui, atrodo, tai negresia, jo 
darbai žiūrovą nuolat nustebina, o pats 
menininkas kaitaliodamas meninės raiš
kos formas, jas jungdamas, rasdamas vis 
naujas, yra vis dar įdomus, provokuojan
tis, klausiantis. Jo darbai yra daugiapras
miai, jie kelia daugybę klausimų, provo
kuoja savąjį žiūrovą rasti atsakymus. O 
kūrėjo gerbėjams belieka laukti naujos 
jo knygos, kuri netrukus pasirodys Lie
tuvoje, naujo filmo, naujų menininko 
improvizacijų Lietuvoje ir pasaulyje.
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■ Apie 800 kilometrų į Rytus nuo 
Maskvos vėl prasideda Europa. Mask
va, nepaisant ten dabar pristatytų 
stiklinių daugiaaukščių ne Europa, 
Rusijos provincijos miestai (šį kar
tų aplankiau Samarų, Saratovu ir 
Riazanę) tuo labiau ne Europa, 
netgi Peterburgas ne Europa, bet 
štai Kazanėje, nepaisant to, kad visų 
naktį važiavau tolyn į Rytus, pasi
jaučiau jog atsidūriau arčiau namų. 
Sakau „pasijaučiau“, tad nebūtinai 
reikia tai pagrįsti kokiais statisti
niais įrodymais, tačiau pačiam kyla 
klausimas - kodėl taip pasijutau?

Per trumpą laiką (buvau Kazanėje 
tik keturias dienas) išsamios analizės 
neatliksi, tačiau pirminiai, iš šalies 
atvykusioje įspūdžiai, visgi gali kai 
ką pasakyti. Prie įspūdžio, kad esu 
„arčiau Europos“ prisidėjo ir lauko 
kavinės, ir žaismingi, jokių socialisti
nių herojų nevaizduoj antys fontanai 
Baumano pėsčiųjų alėjoje, daug gėlių 
klombų. Be abejo, prisidėjo ir tai, jog 
Kazanės centre (ir ne tik) šaligatviai 
naujai išgrįsti, namų fasadai nudažyti 
ir netrupa, o centre esantis prekybos 
centras nenusileidžia mūsų akropo
liams, taip pat ir žmonės. Atvykus iš 
pergrūstos, kažkur agresyviai sku
bančios Maskvos, Kazanėje pasijun
ti, gal ne visai kaip Vilniuje, žmonių 
Kazanėje vis dėlto daugmaž dvigubai 
daugiau, bet vis tiek jauties arčiau 
Vilniaus negu Maskvos. Niekas ne
sistumdo, gali eiti, stabtelti, apsižval
gyti. O pasižvalgyt yra į ką. Stebėtinai 
daug įspūdingų 19-ojo šimtmečio 
pirklių namų, nuėjęs iki senamiesčio 
ir kremliaus rasi ir kur kas senesnių, 
17-ta, 18-tąjį šimtmetį menančių 
pastatų. Tie, kuriems patinka stiklas 
ir modernas, nesunkiai ras ir to. Ma
lonu pastebėti, jog Kazanės centre 
sovietinio štampo nedaug. Karas iki 
čia neatėjo, griovimo būta, tačiau 
bombų, o tikslingo sovietinio griovi
mo. Daugiausia griauta mečetės, pas
kui cerkvės. Dabar kai kas atstatyta, 
daugiau atstatoma. Pastatus apžvel
gus verta pasidairyti ir į žmonės. Be 
abejo, sunku išvengti subjektyvumo, 
bet jie man pasirodė labiau atsipalai
davę, draugiškesni, tiesiog „europie- 
tiškesni“ žmonės negu Maskvoje. Štai 
ir dar viena, šiuos laikus ženklinanti 
ypatybė - galėjai sutikti spalvingomis 
skarelėmis, pagal islamišką tradiciją 
apsigaubusių merginų. Panašiai kaip 
Berlyne, Frankfurte ar Paryžiuje.

Kad Kazanė skiriasi nuo kitų Ru
sijos provincijos miestų žinojau prieš 
keliaudamas ir pasižvalgęs interne
te, pasikalbėjau su Lietuvos totorių 
draugijos primininku, kuris man 
davė keletą kontaktinių telefonų, bet 
nepaisant to pasiruošimo, įspūdžiai 
buvo geresni negu tikėjausi. Vieną 
to skirtumo priežasčių teapibūdina 
po Kazanę aplankyto Samaros mies
to taksistas. Vos įlipus į aplamdytą 
„Ladą“ šis manęs paklausė įprastinį, 
turistams skiriamą klausimą „Kaip

Kazanė - 2009
Kazys Almenas

patinka mūsų miestas?“. Atsakiau, 
kad Samara graži (negi kitaip atsaky
si?) , o po to pridūriau, kad Kazanė, iš 
kurios atvykau, atrodė geriau sutvar
kyta. Taksistas neįsižeidė, anaiptol, 
priėmė tai kaip savaime suprantamą 
teiginį: „Mat Kazanė tarsi skirtingas 
kraštas“, paaiškino jis. „Ten jie pa
tys sprendžia ką daryti su uždirbtais 
pinigais. Pirma tvarko savo miestą, 
o tik kas lieka siunčia į Maskvą. Pas 
mus atvirkščiai, viską pasiglemžia 
Maskva, ten išvagia, iššvaisto, mums 
atsiunčia tik trupinius. Ir dar dėl to 
maldauti reikia“,- taksistas užbaigė 
pokalbį stiprokai nusikeikdamas kla
sikiniais rusiškais keiksmais.

Kiek jo teiginyje teisybės? Tai 
esminis klausimas, lemiantis ne tik 
Tatarstano, bet ir visos Rusijos ateitį.

Jo šerdyje amžinoji Rusijos dilema - 
kaip derinti „centro“ ir „provinci
jų“ interesus. Rusijos nelaimei, po 
trumpalaikių periodų, per kuriuos 
„provincija“ turėdavo galimybių 
kiek atsikvėpti, vėl laimėdavo, vis
ką užgoždavo „centras“. Per Jelcino 
valdymo laikotarpį, Tatarstanas ir 
eilė kitų regionų įgijo, o kai kurios 
tiesiog pasisavino tam tikrą vietinės 
savivaldos lygmenį. Tai atokvėpis, ta
čiau nuo Putino valdymo pradžios iki 
dabarties vyksta atvirkštinis procesas 
- vietinė savivalda naikinama, vėl vis
ką sprendžia, visas lėšas kontroliuoja 
Maskva. Kol kas Tatarstanas (mat tai 
respublika federacijos sudėtyje) tos 
savivaldos išties dar turi kiek daugiau 
negu Samara. Tačiau tie skirtumai 
mažėja, per Putino valdymo laiko
tarpį siekiama juos visai panaikinti. 
Ateities planuose neturėtų netgi likti 
Tatarstano. Prisiminkim, ne taip toli
moje praeityje Lietuvos nebuvo, buvo 
tiktai „Severo Zapadnyj kraj“

Apie šią problematiką prirašyta 
šimtai storų knygų, tokio apimties 
straipsnyje kaip šis, nedaug ką tepri- 
dėsi, tačiau kai kurias istorines para
leles tarp Lietuvos ir pavolgio totorių 
paminėti verta. Rusijos valdymo pra
džia buvo skirtinga, todėl šis įvykis 
skirtingai atsispindi tautų istorinėje 
sąmonėje. Lietuviams 1795 m. spalio 
24 d. (paskutinis Žečpospolitos pada
linimas) tėra istorijoje išmokta, po to 
pamiršta data. Volgos totoriams 1552 
m. spalio 2-oji yra pats lemtingiau
sias, kertinis jų istorijos vardiklis, tą 
dieną, po ilgos apgulties Ivano žiau
riojo kariuomenė užėmė Kazanę ir 
išžudė jos gyventojus, tada žlugo ilgai 
prieš Maskvą kovojęs Kazanės chana- 
tas. Ta diena yra tarsi mums Vasario 
16-oji, tik atvirkštine prasme, ji žen

klina ne tai, kas laimėta, bet tai, kas 
prarasta. Tai nepamiršta ir nuolat pri
menama, totorių pusėje kovojusiems 
kariams pastatytos mečetės, tų laikų 
valdovų atvaizdais papuoštos naujos 
Kazanės metro stotys.

Po šių datų jų ir mūsų istorija 
tampa panaši, o kartais tiesiog tapati. 
Pas mus buvo uždraustas raštas lo
tyniškomis raidėmis ir rusifikacijos 
tikslais brukami rusiški rašmenys, 
taip pat ir pas Volgos totorius, pas 
mus - uždaromos vietinės mokyklos, 
steigiamos rusiškos, taip pat ir prie 
Volgos, pas mus - tremiami ištisi kai
mai ir atkeliami kolonistai, panašiai 
vyko ir ten. Norėta, kad būtų Lietuva 
ir „tamsi ir juoda“, kaip eiliavo Bara
nauskas, panašiai tokiu metu eiliavo 
ir totorių poetas Ramejevas, geriau 
žinomas Dardamand (Liūdnasis) 
slapyvardžiu. Net ir skirtumai tampa 
kažkuo panašūs, štai pas mus 1832 
metais uždaromas Vilniaus univer
sitetas, tais pačiais metais Kazanėje 
pradedamos grandiozinės universi

teto statybos. Skirtumas tarsi Kaza
nės naudai, tačiau taip atrodo tik iš 
pirmo žvilgsnio, išties universitetas 
skirtas krašto rusifikacijai, totoriai į 
jį išvis nepriimami iki 1905 metų re
voliucijos. Buvo ten ir savi kudirkos ir 
nesavi, bet labai panašūs muravjovai. 
Kuriai tautai per Rusijos okupacijos 
šimtmečius sekėsi geriau nuspręst 
ne taip lengva. Mes turėjome sieną 
su Prūsiją ir dėl to - knygnešius, o 
Volgos totoriai turėjo tvirtą islamiško 
pasaulio užnugarį. Nesijautė jie vieni
ši ir kalbine prasme, giminingos tiur
kų kalbos daug plačiau paplitusios 
negu baltų. Skirtumų tad yra, o ar 
panašumų daugiau, spręst nelengva. 
Pagalvojau, kad palyginamoji analizė 
būtų geras uždavinys tautinio atgimi
mo laikus studijuojančiam istorijos 
magistrui.

Atskiros lyginamosios studijos 
reikėtų ir sovietiniam laikotarpiui. 
Nepaisant mūsų didžiulių nuostolių 
ir „nepalankios geografinės padėties“, 
Volgos totoriams per tą laikotarpį se
kėsi dar blogiau. Kompaktiškai gyve
nanti tauta buvo išsklaidyta, jos reli
ginis podirvis sistemiškai naikintas, 
vyko itin plataus masto kolonizacija, 
totorių procentas savose žemėse krito 
žemiau 50, jų centras Kazanė tapo ru- 
siškesniu miestu negu Ryga. Tereikė
jo dar kokios dešimties metų, ir „to
torių problema“ Rusijoje būtų buvus 
išspręsta amžiams, panašiai kaip ir 
latvių bei kitų tautų. Verta prisimin
ti, kad pridėjus dar dešimtmetį tas 
pats likimas laukė ir lietuvių. Žinia, 
taip neįvyko, ekonomiško absurdo 
užkratas, kurį kartu su totalitarizmu 
į Sovietinės Rusijos Imperiją atsine
šė bolševikinis režimas, veikė užti
krintai. Lenktynėse tarp ekonomikos 
nuosmukio ir rusifikacijos, laimėjo 
nuosmukis. Už tai galime būti dėkin
gi „amžinai gyvoms“ Lenino idėjoms.

O po to abi tautos stengėsi pa
sinaudoti laikotarpio teikiamas ga
limybes. Abi tautos tas galimybes 
išnaudojo maksimaliai, skeptiškų 
stebėtojų iš šalies nuomone, jos jas iš
naudojo daugiau negu įvertinus „rea
lias“ sąlygas buvo galima tikėtis. Mes 
atstatėme nepriklausomybę, totoriai 
Kazanės kremliuje pastatė Kul-Šarif 
mečetę. Suprantama, šie pasiekimai 
nelygintini, tačiau, jei pasversime 
objektyvias galimybes, tai totorių pa
siekimas ne ką mažesnis. Mūsų daž
nai apraudota „geografinė padėtis“ 
visgi daug palankesnė, kaip ir gyven
tojų tautinė sudėtis. Kertiniais 1989 
metais Tatarstane totorių tebuvo 48% 
(palyginimui, tituliarinės tautybės 
Latvijoje buvo 52%, Lietuvoje 79%). 
Atsižvelgiant į tai, totorių pasiekimas 
stebėtinas, šiuo metu Tatarstane, anot 
oficialios statistikos, yra 53% totorių 
(man buvo aiškinama, jog statistika 
falsifikuota, yra jų daugiau), o toto
rių tautinius siekius vainikuoja virš
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Atkelta iš 15 p.

Kazanės iškilusi Kul-Šarif mečetė. Tai 
iššūkis ne tiek pravoslavijai, kiek ru
siškajam nacionalizmui, mat lemtin
gais 1552 metais islamo dvasininkas 
Kul-Šarif vadovavo islamiškai moky
klai, jis ir dauguma jo mokinių žuvo 
gindami Kazanę nuo maskviečių ka
riuomenės. Rusijos priešas pakeltas į 
didvyrius.

Šitai sunku pervertinti, Kul-Sha- 
rif mečetė tapo Kazanės, išties viso 
Tatarstano simboliu. Kaip ir dera, Ka
zanės kremlius pastatytas ant aukštu
mos šalia upės, tad dabar, iš kokios 
pusės besiartintum prie miesto, do
minuoja aukštai iškilę keturi mečetės 
minaretai ir jos glazūruotų koklių, 
net ir apniukusiom dienom šviesiai 
mėlynai švytintis centrinis kupolas.

Nesu islamiškos architektūros specia
listas, bet regėjau nemažai mečečių, ši 
atspindi „mėlynosios“ mečetės Stam
bule bruožus. Ne visai tokio dydžio, 
tačiau netoli to. Statybos išpildymas 
aukščiausios klasės - marmuras, 
bronza, glazūruoti kokliai, subtiliom 
islamiškom dekoracijom išpuoštos 
sienos ir vitražai, elegantiškom ara
biškom raidėm išrašytos Korano su
ros. Alachui tokios puošnios mečetės 
kažin ar reikia, bet jos akivaizdžiai 
reikia Tatarstano totoriams. Man ją 
aprodęs Totorių draugijos narys apie 
ją aiškino su tikru pietizmu, panašiai 

ak
ira

či
ai

elgėsi gausūs (kai kurie tradiciškai 
apsirengę) lankytojai. Mečetėje telpa 
apie 5000 tikinčiųjų, o šventėmis die
nomis ir to nepakanka.

Tokių, Kazanės išskirtinumą pa
brėžiančių, objektų yra daugiau. Tu
rėjau gerus gidus (Tatarstano dūmos 
deputatą, poetą, totorių draugijos 
narį, Kazanės universiteto studentą), 
jie visi man stengėsi rodyti kas Ka
zanėje unikalu ir būtent „totorišką“. 
Nesitikėjau kad į tą sąrašą įeitų ir 
Kazanėje naujai statoma metro lini
ja, bet, pasirodo, kad tikrai taip. Tai 
ne sovietinių laikų metro (pabrėžė 
deputatas) , o nauja Tatarstano lė
šomis statoma sistema. Kazanė vie
nintelis Rusijos federacijos miestas,
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kuris šitai įstengia daryti. Nereikėjo 
aiškinti, kad ši sistema geresnė, mo
dernesnė ir bent totorio akimis gra
žesnė už Maskvos metro sistemą. Pats 
tai mačiau, nes deputatas pakvietė 
pasivažinėti. Vagonai nauji, švarūs, 
važiuoja tyliai, netrata ir nesiūbuoja 
kaip Maskvoje. Stotys papuoštos ne 
Leninais, raudonom žvaigždėm bei 
laimingais kolūkiečiais, o Kazanę nuo 
Maskvos gynusių chanų atvaizdais ir 
tradicinėm islamiškom dekoracijom. 
Viskas gražų, tačiau vieną trūkumą 
mačiau. „Mat kol kas yra tik 8 sto
tys, tad judėjimo nedaug“, - aiškino 
deputatas. Kad vagonai nepergrūsti 
kaip Maskvoje, malonus skirtumas, 

tačiau ne itin ekonomiška. „Brangi 
investicija“,- pripažino deputatas. 
Panašių brangių investicijų mačiau 
ir daugiau, pavyzdžiui, tiesa ta, kad 
mes nepriklausomi, o Tatarstanas 
dalis Rusijos Federacijos, tačiau Ta
tarstano valdžios pastatai kur kas 
įspūdingesni už mūsų. Juos apžvelgęs 
supratau, kad nors daug kuo galima 
kaltinti mūsų valdžia, bet išlaidavi
mų ministerijų patalpomis nelabai. 
Bent jau tikrai ne palyginti su tuo, 
ką, pavyzdžiui, pasistatė Tatarstanas. 
Panašūs įspūdžiai apžvelgus Kaza
nės universitetą, senoji dalis tai caro 

laikais statyti neoklasikinio stiliaus 
pastatai, panašių yra ir Vilniuje, bet 
Kazanėje jie didesni. Pataruoju metu 
statiniai galėtų stovėti bet kur Vakarų 
Europoje. Vėlgi įspūdinga, bet man 
dar daugiau imponavo mane vedžio
jusio gido (totorius, politologijos 
studentas) entuziazmas ir akivaizdus 
pasididžiavimas savo miestu. Kai pa
klausiau, kategoriškai pareiškė, kad 
jis niekad negalėtų gyventi Maskvo
je, niekur jis važiuoti nenori, Kazanė 
tai jo miestas. Panašiai kalbėjo ir pa
traukli, gerai angliškai kalbanti mano 
viešbučio registratorė, beje, privataus 
ir totoriško, pavadinto „Šušma“, pa
miršau paklausti, ką tai reiškia.

M-************

Tai vis „gerosios“ žinios, tačiau 
patyriau, kad yra daug, gal net dau
giau „blogų“. Štai deputas man aiš
kino: „Krizė, taip, bet yra didesnių 
bėdų, egzistencinių“. Anot jo, krizė 
Tatarstaną palietė skaudžiai, tai vie
nas. iš nedaugelio Rusijos regionų, 
kuris eksportuoja ne tik naftą (jos čia 
palyginus nedaug), bet ir cheminę 
bei industrinę produkciją. Eksportų 
paklausa stipriai krito, fabrikai stoja, 
kraštą gelbsti perteklių gaminantis 
žemės ūkis, jis irgi išvežamas, bet į 
vidaus, t.y. Rusijos, rinką. „Krizę per
gyvensim“, užtikrino ir poetas,- „Ne 
tokias pergyvenom, bet kas iš to, jei 
prarasime tautą?“

Išlikimo baimė yra amžino
ji okupuotų tautų dalia, jų išlikimo 
galimybės priklauso ir nuo to, ko
kia tautos dalis tą baimę jaučia. Šito 
statistine prasme įvertinti negaliu, 
tegaliu pasakyt,! kad visi mano su
tikti totoriai ją vienu ar kitu laipsniu 
jautė. Mes kadaise taip svarbių „pe- 
restroijkos“ laikų laimėjimų jau spė
jome primiršti (katedros gražinimas, 
vėliavos iškėlimas, gatvių pavadinių 
pakeitimas), totoriams jie dar labai 
aktualūs, kadangi juos galėjo įvykdy
ti nepilnai ir pastaruosius metus tie 
pasiekimai yra pavojuje. Pavyzdžiui, 
Lenino aikštės pavadinimą pakei
tė, bet Lenino nuimti neįstengė, tad 

dabar didelis, itin sovietinis Leni
nas tarsi koks slegiantis vaiduoklis 
stūkso pervadintoje Laisvės aikštėje. 
Vaiduoklius iš praeities galima igno
ruoti, daug didesnė problema yra da
bartiniai, tautos tapatybę pakertantys 
Maskvos suvaržymai. Prieš juos sten
giamasi priešintis. Mano pašnekovai 
bandė juos apibūdinti. Keletą jų už
sirašiau, tad galiu pakartoti. Carinę, 
sovietinę ir putininę Rusiją siejantis 
suvaržymas yra „graždankos“ įvedi
mas. Naudoju 19-ojo šimtmečio žodį 
„graždanka“, nes mokyti, šventais 
paskelbti bulgarai Kirilas ir Metodi
jus, kurie graikišką raidyną pritaikė 
senąjai slavų kalbai čia tikrai nieko 
dėti. Jie siekė, kad Kristaus evange
lija taptų lengviau prieinama Rytų 
Slavų tautoms, net apokaliptiniuose 
sapnuose nesapnavo, jog ateis metas, 
kai jų darbo vaisius bus naudojamos 
kitų tautų rusinimui.

Tačiau būtent taip yra jau ne pir
mą šimtmetį. Stebina šių pastangų 
vientisumas ir atkalumas. Mūsiškę 
patirtį turėtumėm žinoti, o štai kaip 
sekės Volgos totoriams. Kaip ir dera 
doriems musulmonams, priėmę pra
našo Mahometo religiją, jie Koraną ir 
kitus raštus rašė arabiškais rašmeni
mis. Carinėje Rusijoje netrūko varžy
mų, bet ilgoką laiką buvo galima ken
tėti, tačiau apie 1860 metus valdžia, 
pastebėjusi, kad islamiškas mokyklas 
lankantys totoriai yra raštingesni už 
pačius rusus, panaikino daugumą to
toriškų mokyklų, uždraudė arabiškus 
rašmenis ir privertė naudoti „graž
danką“. Panašiai padėtis klostėsi ir 
Lietuvoje, skirtumas tas, kad totorių 
pašonėje nebuvo Prūsijos. Mokyklų 
varžymas ir „graždankos“ įvedimas 
niveliavo jų tautinę bei religinę savi
monę, tačiau nebuvo kitos galimybės, 
reikėjo prisitaikyti. Kad ir su dideliais 
nuostoliais prisitaikė. Bandyta grįžti į 
arabiškų rašmenų tradiciją po 1905- 
ųjų, tačiau nepavyko. Nauja galimybė 
atsirado po carinės imperijos žlugimo 
ir ji buvo išnaudota. Įdomu ir daug 
ką pasako tai, jog tuometinis totorių 
elitas, suprato, kad ateitis priklauso 
europietiškom vertybėm ir kultūrai, 
todėl negrįžo prie arabiškų rašmenų, 
bet totorių kalbai pritaikė lotyniškas. 
Šie buvo naudojami iki 1939 metų, 
kai po Molotovo - Ribentropo pakto 
Stalinas uždraudė lotyniškus rašme
nis ir prievarta buvo gražinta „graž
danka“. Per perestroijką vėl pradėtos 
pastangos įvesti lotynišką abėlcėlę, 
tačiau Jelcino laikų atlydis tam buvo 
per trumpas. Jau 2002 m., Putino 
dūmą patvirtino, kad Rusijos Federa
cijoje galioja tik „graždanka“, niekas 
kitas.

Tai vienas, bet tiktai vienas iš 
daugelio Maskvos pastangų riboti 
totorių kultūros vystymą. 2004 m. 
radijo laidos totorių kalba buvo su
mažintos iki dviejų per dieną, Lais
vosios Europos radiją totorių kalba 
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netransliuojama, totoriškam teatrui 
nutrauktas finansavimas, padidintas 
rusiškam. Spauda, knygų leidyba, 
kultūriniai renginiai, visose srityse 
arba privaloma rusų kalba arba Ru
sijos istorinės versijos garbinimas. 
Prisiklausiau apie šiuos sunkumus 
daug, tik mažą dalį teužsirašiau, kai 
ką pats galėjau stebėti betarpiškai. 
Rašydamas apie Kazanę natūraliai 
pabrėžiau jos „totoriškumą“. Volgos 
totorių tautinė savimonė neįmano
ma be šio miesto, tačiau ir kelių die
nų pakanka įsitikinti, jog tai iš esmės 
rusakalbis miestas. Apie puse gyven
tojų rusai, nemaža dalis totorių taip 
pat rusakalbiai. Totoriškai kalbant 
ten išgirsi ne ką dažniau negu latviš
kai Rygoje brežneviniais laikais. At
simenu, po tuometinio apsilankymo 
Rygoje mane buvo suėmusi neviltis, 
kad Latvija jau pražuvo ir latvių joje 
kaip ir nebeliko. Provincijoje yra ki
taip, man aiškino, ten yra grynai to
toriškų regionų, ten mokyklos ir val
diškos įstaigos kalba totoriškai. Kal
ba tad kol kas išsaugoma, tačiau tam 
dabar iškilo nauja grėsmė, poetas, 
deputatas ir totorių draugijos narys 
tvirtino, jog tai didžiausia pastarųjų 
laikų grėsmė. Ją galima apibudinti 
netgi skaičiais, būtent, tai įstatymas 
Nr. 309, pasirašytas Putino 2007 me
tais ir privalėjęs būti pilnai pritaiky
tas 2009 m. Pagal jį, jei teisingai su
pratau, privalo būti panaikinta visų 
regionų įtaka edukacinei sistemai. 
Visa mokymo eiga, nuo darželių iki 
universiteto, privalo tapti unifikuota 
ir diriguojama iš Maskvos. Tai reiš
kia, kad uždaromos visos, totoriškos, 
baškiriškos, čuvašų, jakutų, čečėnų ir 
marių mokyklos. Prieš šitą įstatymą 
sukilo ne tik totoriai, bet Baškirijos, 
Dagestano, Ingušetijos ir kas svar
biausia Čečėnijos valdantieji. Šiaurės 
Kaukaze Rusiją padėtį kontroliuo
ja tik formaliai, o Čečėnijoje net ir 
ne formaliai. Ten valdo Kadyrovas. 
„Savotiška, kad tenka remtis tokiais 
nemaloniais sąjungininkais kaip 
Kadyrovas“, - teisinosi man poetas, 
- „Tačiau, kai tenka kovoti už tautos 
išlikimą, negali būti išrankus“...

Kol kas nuosprendžio įvykdy
mas šiek tiek atidėtas, 309-ojo įstaty
mo įsigaliojimas perkeltas iki 2010- 
ųjų rudens.

*************

Apibendrinus tai, ką man aiški
no vietiniai, totorių tautos išlikimu 
susirūpinę žmonės, dabartinė padė
tis niūri. Poetas net tvirtino, kad nei 
carų, nei Stalino laikais totorių tauta 
nebuvo atsidūrus tokiame pavojuje 
kaip dabar. Vadinasi, jog tai, ką ma
čiau ir ką girdėjau, nelabai derinasi. 
Manau, tai nieko stebėtina, žmonės 
su kuriais kalbėjausi atspindi šiuo 
metu užaugusią įtampa. Po palyginti 
trumpo posovietinio laikotarpio, per 
kurį totoriai pasiekė sąlyginiai tikrai 
daug, vėl prasidėjo spaudimo iš cen

tro laikai. Pasirodo, jog džiaugtis lai
mėjimais neužtenka, vėl teks kovoti. 
Išties kova prasidėjo prieš eilę metų, 
kol kas buvo viliamasi, kad sunkumai 
laikini, kad Rusija vis dėlto keičia
si. Ne vieni totoriai tausojo šią viltį, 
tačiau jei reikėjo priešingo įrodymo, 
kad taip nėra, 309-asis įstatymas iliu
zijas išsklaidė. Kovoti teks, o kai iš 
Tatarstano apsižvalgai, visur aplinkui 
Rusija! Natūralu, kad jautresni žmo
nės, ypačiai poetai, tokioje padėtyje 
nusiteikia pesimistiškai. Aš ne po
etas ir išvykau iš Kazanės įsitikinęs 
kad Volgos totoriai ne tik išsaugos 
savo kultūrinį išskirtinumą, bet su 
laiku išsikovos didesnę autonomiją. 
Tai galima pagrįsti keletą kriterijų. 
Pavyzdžiui - demografija: totorių šei
mos didesnės negu rusų. Gyvensenos 
skirtumais - totoriai mažiau geria, 
o religingi totoriai išvis { ne. Žemės 
ūkiu - Tatarstanas gamina perteklių, 
tuo tarpu daugumai Rusijos sričių 
maistą tenka įsivežti. Tai vis objekty
vūs kriterijai, tačiau mano įsitikini
mo tvirtumas labiau remiasi subjek
tyviais įspūdžiais, kuriuos nelengva 
apibudinti.

Vienas jų tai savotiškas „dejavu“ 
jausmas, kuris mane aplankė po to 
kai Kazanėje pabendravau su eilę 
žmonių. Grįždamas vėlai vakare į 
viešbutį kažkuria prasme pasijaučiau 
panašiai kaip būdavo, kai brežnevi
niais metais po įtemptos bendravi
mo dienos grįždavau į užsieniečiams 
skirtą, KGB stropiai stebimą „Nerin
gos“ viešbutį. Tais laikais įspūdžiai ir 
išklausyta informacija buvo beveik 
be išimties neigiama, - nuimtas Jura
šo spektaklis, išbarstyti jau surinkti 
Kojelavičiaus istorijos tomai, į kuro 
aparatūros gamyklą priimami tik 
rusai, net ir „Sigmoje“ per partijos 
subuvimus reikalaujama kalbėti ru
siškai, Lietuvos specialistų į Sniečkų 
(dabartinis Visaginas) neįsileidžia, 
kad rusų kalba bus diegiama dar
želiuose ir taip toliau, kone be galo. 
Padėtis bloga ir tolydžio blogėjan
ti... Tačiau... Mano jausmų visumą 
sunku aprašyti, nes ją lėmė, ne tiek 
„blogos žinios“, kiek kalbėtojų po
zicija, o ši buvo nedviprasmiška: tai 
bodėjimasis centrinės (pabrėžkime, 
rusiškos) valdžios bukaprotiškumu, 
jos atsilikimu ir nors ne visada aiš
kiai išreikštu, tačiau potekstėje jun
tamu įsitikinimu jog „mes už juos 
geresni“. Mes darbštesni, mes mai- 
tinam „tą amžinai alkaną Maskvą“, 
(verta paminėti - tą patį man aiški
no Kazanėje), pas mus automobilių 
daugiau, pas mus tvarką geresnė, o 
sodo namelių tai net nepalyginsi su 
rusiškais... Rusai? Nu, ką tie ruse
liai... Tinginiai ir deržimordos.

Nenoriu šiuose puslapiuose 
menkinti rusų tautos, esu krikščionis 
ir tikiu visų tautų lygiavertiškumu, 
tačiau apibūdindamas dabartinių 
Tatarstano totorių ir Brežnevo laikų 
lietuvių įsitikinimus, negaliu apeiti

aplinkybės, kad jie jautėsi esą prana
šesni už rusus. Ne tik už Maskvos no
menklatūrinius rusus, su tais būdavo 
netgi įvairiai, bet geresni už rusiškąjį 
„narod“.

Tas įsitikinimas vienija totorius 
Tatarstane dabar, neseniai jis padėjo 
ir mums atsispirti, gal kiek susilpnė
jęs, bet neišblėsęs jis liko ir dabar. 
Nelabai netgi svarbu ar toks įsitiki
nimas objektyviai „teisingas“ ar ne, 
svarbu, kad jis egzistuoja, o kai yra 
įsitikinimas, paieškojus, galima rasti 
tai iliustruojančių pavyzdžių. Jų čia 
nevardinsiu, pateiksiu svaresnį tei
ginį - tautos išties lygiavertės, tačiau 
sąlygomis kuriose gyvena didžiuma 
ir okupuota mažuma, nėra lygios. 
Valdančioji didžiuma pasisavina 
privilegijas, tuo pat pasisavina ir pa
gundas. Istorijoje sunku rasti tautų, 
kurios atsispyrė valdžios teikiamai 
pagundai. Valdžia gniuždo, kuo ji 
mažiau atsakinga savo pavaldiniams, 
tuo labiau gniuždo. Ji gniuždo elitą, 
suteikdama galimybių savivalei ir 
pateisinimų atsakomybės vengimui. 
Ypač neigiamos pasėkos išsivysto 
totalitarinėse valstybėse, kuriose į 
viršų neišvengiamai užkopia pri
sitaikyti sugebantys oportunistai. 
Valdžios pranašumu su pasigar
džiavimu pasinaudoja ir žemesnieji 
sluoksniai, šiems trūksta subtilumo, 
tad tos formos būna primityvios, 
kitus atstumiančios. O tiems, kurie 
nėra valdžioje, tiems, kurie yra, arba 
jaučiasi esą engiami, prisieina telktis 
draugėn, tenka labiau stengtis. Su
prantama, tarp jų taip pat būna prisi
taikėlių, būna oportunistų, atsiranda 

ir „stukačių“ bei savo tautos kenkėjų. 
Ar mažuma tapusi tauta išsilaikys 
skaitlingesnėje ją valdančiųjų terpė
je, priklauso nuo to,kuri tendencija - 
prisitaikėliškoji ar besipriešinanti yra 
dominuojanti. Mano pastebėjimu, 
šiuo metu Tatarstane prisitaikėliai 
yra mažuma.

Antroji priežastis, kodėl tikiu, 
kad išliks Volgos totoriai taip pat su
bjektyvi, bet tai ne tik mano subjekty
vumas. Visa eilė stebėtojų, kurie yra 
susipažinę su abiem pusėm, pasakys, 
kad šiuo metu - „Rusai nežino, kas 
jie yra ir kas jie nori būti’. Apie rusų 
(didelės dalies rusų tautos, įskaitant 
elitą) pasimetimą tarp sovietinės ir 
imperinės praeities, tarp Azijos ir 
Europos, tarp demokratijos ir tota
litarizmo prirašyta kalnai knygų ir 
straipsnių. Jų nebandysiu parafra
zuoti, tačiau kad ir per trumpą ap
silankymą Kazanėje tapo aišku, kad 
totoriai žino, kas jie yra, tuo pat jie 
gerai žino, kas jie nori būti. Jokios 
nostalgijos nei imperiniams laikams 
(tai jų buvęs priešas) nei sovietiniams 
(tai jų naikintojas) totoriai neturi. Jie 
nori būti totoriškai kalbantys, saikin
gą islamą išpažįstantys, demokratiš
kas vertybes gerbiantys, kiek galint 
autonomišką, nuo Rusijos diktato 
nepriklausanti tauta. Yra tokių, ku
rie norėtų būti visai nepriklausomi, 
tačiau, tai romantikai ir radikalai. 
Geografinė sąlygos yra tokios, kokios 
jos yra, realistai tad siekia autonomi
jos. Kad ir trumpą laiką ten pabuvęs, 
įgijau pagarbos jų tikėjimo ir siekių 
tvirtumui ir nuoširdžiai linkiu jiems 
sėkmės. ak
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Kol Lietuva buvo sovietų okupuota, įtarinėjimų, 
kad tarp mūsų yra KGB agentų, pasitaikydavo ir 
išeivijoje. Tačiau dėl to niekas per daug nesijaudin
davo, nes Vakarų teisinėje sąmonėje ne apkaltintas 
ar apšmeižtas turi teisintis, o kaltintojas turi kalti
nimus įrodyti.

Dabar, po beveik dviejų atgautos nepriklauso
mybės dešimtmečių, išeivijos bendradarbiautojų 
su sovietų KGB medžioklė vėl tapo kai kurių Lie
tuvos sluoksnių pamėgtu sportu. Pagrindinis šios 
žurnalistinės „sporto šakos“ populiarintojas - Lie
tuvos žinių dienraščio vyr. redaktorius Valdas Va
siliauskas. Jo taikinyje toji išeivijos dalis, kuri buvo 
už tai, kad būtų ardoma ir silpninama Lietuvą nuo 
Vakarų pasaulio izoliavusi „geležinė uždanga“, t.y. 
tie, kurie kėlė daugiausia rūpesčių sovietų saugu
mui. O tokie yra „Santaros-Šviesos“ federacija, jos 
ilgametis pirmininkas Valdas Adamkus ir Akiračių 
mėnraštis.

Pagal KGB gen. majorą G. K. Vaigauską, „už
maskuota antikomunistinė „Santaros-Šviesos“ 
veikla pavojinga tuo, kad ji grindžiama marksiz
mo-leninizmo revizija, dengta pseudosocialis- 
tiniais šūkiais“ ir kad „visas federacijos vadeivų 
antitarybiškumas atsiskleidžia jų teigime, kad jie 
nekelia tiesioginio uždavinio kovoti su Tarybų 
valdžia, nes ji pasmerkta neišvengiamai žūti“.*

Po tokio generolo įspėjimo, žemesnio rango 
čekistai negalėjo ramiai sėdėti nereaguodami į šią 
pavojingą veiklą. Taip atsirado slaptos KGB pažy
mos apie būdus, priemones ir laimėjimus kovoje 
su emigrantinių organizacijų ideologine diversija: 
šnipinėjimas, verbavimas, provokacijos, dezinfor
macija. Šias pažymas rašydavo KGB pulkininkai, o 
skaitydavo generolai ir aukštoji partinė nomenkla
tūra. O kadangi pažymos slaptos, tai pulkininkai 
savo ir savo pavaldinių nuopelnus galėdavo ir šiek 
tiek pagražinti.

Pavergtas protas
Štai ir turime keistą reiškinį. Iš sovietinės priespau
dos išsilaisvinusioje visuomenėje liberali organiza
cija, liberalios krypties mėnraštis ir žinomi politi
kai yra kaltinami bendradarbiavę su sovietų KGB. 
Pagal Lietuvos įstatymus visi bendradarbiavę su šia 
nusikalstama institucija turėtų registruotis Liustra- 
cijos komisijoje. O bendradarbiavimo įrodymas - 
tos pačios KGB pažyma.

Į mūsų priekaištus, kad rašydamas apie išeiviją 
remiasi vien KGB informacija, mūsų homo sovieti- 
cus - Lietuvos žinių vyr. redaktorius V. Vasiliauskas 
reagavo piktokai:

Tokio plataus akiračio „Santaros-Šviesos“ advo
katai lengvai nukalė gynybos matricų: kaip LŽ galė
jo remtis KGB dokumentais, juk jie nepatikimi, gali 
būti suklastoti, nors pažymų pasirašė aukščiausio 
rango KGB karininkai - pulkininkas, LTSR I sky
riaus viršininkas V. Karinauskas ir pulkininkas, 
LTSR KGB 5-osios tarnybos viršininkas E. Baltinas. 
LŽ teko ieškoti patikimesnio šaltinio -pačių „Akira
čių“ atsivėrusiuose specialiuosiuose fonduose. Viskas 
pasitvirtino; KGB buvo rimta organizacija, „prira
šinėjimų“ ir akių dūmimo netoleravo. Visos KGB 
operacijos nukreiptos prieš šv. Kazimiero 500 metų 
mirties paminėjimų ir kitus svarbiausius Amerikos 
lietuvių gyvenimo įvykius, buvo įamžintos „Akira
čių“ komplektuose.

Tai ir viskas. Nei kur, nei kas, nei kaip įam
žinta. Žodžiai be įrodymų. Užtat turime puikią 
Czeslav Milosz’o frazės The captive Mind iliustra
ciją: pavergtas protas, kuriam viską apie Akiračius 
patvirtina KGB pažymos, citatų iš Akiračių kaip 
nereikėjo, taip ir nereikia.

„Akiračiai" ir KGB Zenonas V. Rekašius

■ Turbūt pats skaudžiausias priekaištas ir šmeižtas, kokį tik galima sugalvoti nuo komunistų į Vakarus 
pasitraukusiems lietuvių išeiviams - kad jie bendradarbiavo su sovietų saugumu, populiariai vadinama 
KGB, t.y. su tais, kurie skriaudė, persekiojo, trėmė ar kitaip varžė okupuotos Lietuvos gyventojų teises.

Sovietinis žurnalizmas

Tačiau šmeižtai ir insinuacijos Akiračių adresu 
Lietuvos žiniose vis sruveno, tik šį kartą jau visai 
be nuorodų. Štai vienas vėlesnių ir piktesnių Val
do Vasiliausko „kūrybos“ pavyzdžių (L.Ž. 2009. 
VII.9):

Kai vieni rengė šv. Kazimiero 500-ųjų mirties 
metinių didingas iškilmes Vatikane ir Romoje, kiti 
tyčiojosi „Akiračiuose“ - tokio vulgaraus ateizmo 
net okupuotos Lietuvos „mokslinio ateizmo“profe
soriai gėdijosi.

Kai buvęs karjeros komunistas, LTSR mi- 
nistrų'tarybos nomenklatūrininkas nuo Akiračių 
„vulgaraus ateizmo“ bando Lietuvos žinių skaity
tojus apsaugoti su dviejų KGB pulkininkų pagal
ba, tai belieka tik padėkoti KGB - tai, anot Vasi
liausko. „rimtai organizacijai“, kuri ir sovietmečiu 
saugojo Lietuvos tikinčiuosius nuo juos puolan
čios išeivijos spaudos! «

Juokai juokais, bet kai jau KGB tekstai pra
deda ginti Lietuvos tikinčiuosius nuo vulgaraus 
Akiračių ateizmo, tai turbūt kažkas ne taip pono 
Vasilausko karalystėje. Jo rašinius reikia pradėti 
skaityti truputį atidžiau... Štai, pavyzdžiui, „Šuo
lyje į laisvę“

Vasiliauskas teigia, kad:

Į užatlantę ištrūkti būdavo du keliai - arba per 
„Tėviškės“ draugijų, arba pagal privatų iškvietimų. 
„Tėviškės“ atsiųstus pasiuntinius globodavo „San
taros-Šviesos“ aktyvistai, o dauguma išeivijos, kuri 
nepripažino Lietuvos okupacijos, juos sutikdavo 
koncertų boikotais ir piketais.

Tuo tarpu faktai kalba truputį kitaip. 1986 m. 
pas Čikagos „Santaros-Šviesos“ aktyvistus užsuko 
iš Lietuvos atvykęs muzikologas Vytautas Lands
bergis. „Santaros-Šviesos“ surengtoje vakaronėje 
Jaunimo centre jis kalbėjo apie M. K. Čiurlionio 
kūrybą, pokalbį iliustruodamas muzikinėmis 
jo kūrybos ištraukomis. Didelio čikagiškių susi
domėjimo susilaukusi vakaronė buvo pratęsta ir 
į kitos dienos popietę. O kai po kelių metų V. 
Landsbergis atvyko į Čikagą jau kaip Sąjūdžio 
pirmininkas, tai pirmas jo pasikalbėjimas buvo 
Akiračių mėnraščiui.

Homo sovieticus

Kad KGB pažymose apie išeiviją prirašyta daug 
šmeižto ir netiesos, stebėtis nereiktų - čekistinė 
moralė juk ir vadovaujasi principu, kad tikslas 
pateisina priemones; dėl to ir tūkstančiai Lietu
vos gyventojų buvo čekistų nuteistų ir ištremtų 
į Sibirą. Bet kodėl V. Vasiliauskas, visiškai nesi- 
orientuodamas pokario lietuvių išeivijos gyveni
me, apie kai kuriuos jos žmones ir organizacijas 
kartoja KGB šmeižtus, jų net nebandydamas pa
tikrinti? Dėl to pasitaiko užuominų apie paties 
Vasiliausko galimus ryšius su KGB ar kitomis 
užsienio tarnybomis. Manau, kad reikalas daug 
paprastesnis.

Priežastis, kodėl net 2008 m. rašydamas apie 
prieš 20 metų įvykusias Jaunimo teatro gastroles 
JAV Vasiliauskas naudojasi vien KGB šaltiniais, 

yra savireklama. Apie gastroles daug rašė ir JAV, 
ir Amerikos lietuvių spauda, tačiau tuose aprašy
muose trupę lydėjusio LTSR Kultūros ministeri
jos meno reikalų viršininko pavardė beveik ne
minima. Savo nuopelnus reikia pristatyti pačiam:

Tai buvo ne kokia propagandinė „Tėviškės“- 
KGB išvyka, ne įprasta „kultūros ir meno dar
buotojų“ turistinė kelionė, o juodas kasdieninis 
darbas - pirmos komercinės teatro gastrolės. Da
bar tokios gastrolės E. Nekrošiaus, O. Koršunovo, 
R. Tumino trupėms virtusios rutina, o tada, Ber
lyno sienos, kuri, atrodo, buvo iškilus amžiams, 
laikais - tikras stebuklas. Kaip tas stebuklas buvo 
kuriamas ir kas jį kūrė?

Meno raida turi savo dėsnius - ji nesutampa 
su politine teorija. (...) Tas pats pasakytina ir apie 
teatro kritikų: vieni rašė apie socialistinį realizmų, 
kiti- apie Jono Jurašo, Jono Vaitkaus, Eimunto Ne
krošiaus talentingus spektaklius. Pastarieji mano 
kolegos sudarė absoliučių tų laikų šaunios Teatro- 
logų sekcijos daugumų: jeigu lietuvių teatras buvo 
talentingas ir nemeluojantis, ir jo kritika negalėjo 
būti baikšti ir net vidutiniška.

Tačiau homo sovieticus dar vis negali atsispir
ti pagundai paaiškinti, ko „nežinojo“ Amerikos 
lietuviai, nes neprenumeravo Literatūros ir meno:

Tarkim, „Literatūra ir menas“ bemaž nepa
siekdavo Niujorko ir Čikagos, tačiau buvo platina
mas net Kretingoje bei Prienuose, ir jo inteligentiš
ki skaitytojai žinojo, kad esu šio savaitraščio nuola
tinis autorius, redakcinės kolegijos narys, Lietuvos 
teatro sųjungos teatrologų sekcijos pirmininkas, 
Kultūros ministerijos meno reikalų valdybos virši
ninkas, todėl dėsninga - ir Jaunimo teatro gastrolių 
Jungtinėse Amerikos Valstijose oficialus vadovas.

Tai va - jeigu Akiračiai ir kita išeivijos spau
da, besidžiaugdama Jaunimo teatro aktorių vai
dyba ir Eimunto Nekrošiaus talentu, būtų bent 
šiek tiek nuopelnų pripažinusi ir kultūrbiuro- 
kratui Valdui Vasiliauskui, tai šiandien nereikėtų 
skaityti piktų jo šmeižtų prieš Santarų-Šviesų ir 
Akiračius bei ieškoti jo nuopelnų teatro kultūrai 
slaptose KGB pažymose.

Kai nesusimezga siūlų galai
O dabar - linksmesnė pabaiga.

Savo nuopelnus ugdant Lietuvos teatrą so
vietiniai kultūrbiurokratai, pasirodo, gali įrodyti 
ir cituodami slaptas KGB pulkininkų pažymas 
apie Akiračius. Bet kodėl apie juos nerašo išeivijos 
laikraščiai? V. Vasiliauskas drąsiai aiškina skaity
tojams, kad jo nuopelnai lietuvių teatrui išeivijoje 
nežinomi, nes Niujorko ir Čikagos beveik ne
pasiekdavo Literatūros ir meno savaitraštis. Taip 
drąsūs vyrai išsiduoda, kad apie Akiračius rašo jų 
nematę...

Pagal Vasiliauską, Veidą į Lietuvą atsukę 
Akiračiai iš tikrųjų skleisdavo „Tėviškės“ draugi
jos propagandą, tuo tarpu Jaunimo teatro trupės 
gastrolės JAV buvo grynai komercinė išvyka, ku
rią finansavo Hjustono „Alley“ ir Čikagos „Royal 
George“ teatrai. Štai ir turime dar vieną stebuklą:

Nukelta į 19 p.
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Aukštojo mokslo reforma - 
prisvilęs eksperimentas
Zenonas V. Rekašius

■ Per beveik du nepriklausomybės dešimtmečius Lietuvoje susiklostė tokia Aukštojo mokslo padėtis, kad šios srities refor
ma tapo beveik būtinybe. Tai rodo vien aukštųjų mokyklų ir į jas stojančių studentų skaičiai trijų su puse milijonų gyven
tojų krašte. Šiais metais į 20 universitetų bei jų filialų ir 24 kolegijas stojo 36991 pageidaujantys studijuoti abiturientai.

Kvietimo studijuoti nemokamose 
(t.y., valstybės apmokamose) vietose 
sulaukė daugiau nei 11 tūkst. stojan
čiųjų. Į kolegijas stojantiesiems buvo 
numatyta išdalinti 10 tūkst. „studijų 
krepšelių“, tačiau beveik 2000 jų liko 
neišdalinta, nes neatsirado pakanka
mai norinčių studijuoti kolegijose. 
Taigi vienas iš reformos teiginių, kad 
ji sustiprins kolegijas, kurių pagrindi
nė užduotis - tarnauti darbo rinkai, 
nepasitvirtino.

Kitokios rūšies rūpesčiai laukia 
universitetų. Visų pirma paaštrėjo 
kai kurių regioninių universitetų iš
likimo klausimas. Pavyzdžiui, Šiau
lių universitetas. Šis universitetas 
sulaukė tik 499 valstybės apmoka
mus „studijų krepšelius“ turinčius 
naujus studentus, todėl pasigirdo 
raginimų jį jungti su panašioje pa
dėtyje esančiu Klaipėdos universite
tu. Mažesnių regioninių universitetų 
jungimas į didesnius vienetus - Sei
mo politinės valios klausimas. Prie 
jo reikėtų pridėti dar ir didžiųjų uni
versitetų filialų mažesniuose mies
tuose sujungimų su vietos universi
tetais, kad tokiu būdu būtų efekty
viau naudojamos aukštajam mokslui 
skiriamos valstybės lėšos. Tačiau 
reformos entuziastus labiausiai nu
stebino valstybės apmokamus „stu
dijų krepšelius“ studijoms universi
tetuose gavusiųjų studijų programų 
pasirinkimas: trečdalis jų studijuos 
mediciną; VDU katalikų Teologi
jos fakultetas nesusilaukė nė vieno 
valstybės apmokamo krepšelininko; 
be krepšelininkų liko Veterinarijos 
akademijos Gyvulininkystės tech
nologijos programa; Dailės akade
mijos keramikos katedra, normaliai 
priimanti dešimt kandidatų, sulaukė 
vos vieno krepšelininko...

Atkelta iš 18 p.
du amerikiečių teatrai atskraidina 
Jaunimo teatro trupę į Niujorką, su
randa lietuvių „Kultūros židinio“ salę, 
pasamdo vieno banko viceprezidentę 
Audronę Misiūnienę, kad ši suorgani
zuotų jaunimiečių koncertą Niujorko 
lietuviams ir sumokėtų dienpinigius. 
Ir iš kur Hjustono ir Čikagos teatrų 
savininkų tokia meilė Niujorko lietu
viams? V.Vasiliauskui belieka tik ne
pastebėti, kad Audra Misiūnienė taip 
pat Santaros-Šviesos aktyvistė...

Dar „blogiau“ buvo Čikagoje, 
kur po koncerto lietuviams Jaunimo

Reformos lopymas
Tokie pradiniai reformos rezultatai 
privertė jos pagrindinį architektą, 
Švietimo ir mokslo ministrą G. Stepo
navičių pripažinti, kad kitais metais 
teks kai ką keisti:

Atskirų profesijų rengimas svarbus 
valstybei ir matant dabartinę situacijų 
atskirų specialistų finansavimui vals
tybė būtų pasiruošusi taikyti valstybės 
tikslinio finansavimo tvarkų, bet tai 
bus kitais metais ir jokiu būdu ne visų 
programų, kurias pasirinko krepšelio 
atžvilgiu, tiktai tos, kurios pagrįstų 
būtinybę.

Šitokia ministro pastaba mus 
norom nenorom verčia klausti labai 
kritiškus klausimus. Jeigu valsty
bei svarbių specialistų ruošimas bus 
pradėtas finansuoti tik kitais metais, 
tai ko siekiama dabar įgyvendinama 
reforma? Kokia prasmė dabar su
žlugdyti valstybei svarbių profesijų 
rengimą, žinant, kad po metų reikės 
pradėti šią klaidą taisyti?

Šių metų gegužės mėnesį Seimo 
priimtas Mokslo ir studijų įstatymas 
turėjo dvigubą tikslą: taupyti aukšta
jam mokslui finansuoti valstybės lėšas 
ir gerinti studijų kokybę tobulinant 
lėšų skirstymo administravimą. Pa
grindinė priemonė šių tikslų siekiant - 
jau minėti „studijų krepšeliai“. Galime 
įsivaizduoti, kad mažesni universitetai 
dėl per mažo „krepšelių“ skaičiaus bus 
priversti jungtis į didesnius vienetus, 
o nepopuliarios programos bus likvi
duotos ir tokiu būdu trumpalaikėje 
perspektyvoje bus sutaupyta šiek tiek 
pinigų. Bet kokiu pagrindu galima 
teigti, kad sujungus dvi mažesnes mo
kyklas į vieną didesnę pagerės jų moks
lo kokybė? Dar blogiau su nepopulia
riomis programomis, kurios bus likvi- 

centro salėje, jaunimiečiai scenoje 
susirinkę užtraukė Lietuvos himną. 
Ne sovietinį, o nepriklausomos Lie
tuvos himną, tą, kurį sovietų valdžia 
buvo uždraudusi. Apie tai slaptose 
KGB pažymoje rašė trupę lydėjęs 
majoras Pranas Sinkevičius. Tik tų 
pažymų V. Vasiliauskas necituoja. 
Kam įdomu, galite daugiau apie tai 
pasiskaityti neseniai išėjusioje is
toriko Arvydo Anušausko knygoje 
„KGB Lietuvoje“.

O ponas Vasiliauskas manė, kad 
tik jis vienas moka skaityti slaptas 
KGB pažymas... 

duotos dėl krepšelių trūkumo. Ką ben
dro programų populiarumas turi su jų 
kokybe, jei populiarumą nusprendžia 
busimieji studentai, kurie patys apie 
jas dar beveik nieko nežino. JAV tokia 
reforma būtų iš vis neįmanoma, nes, 
pavyzdžiui, daugelio būsimus inžinie
rius ruošiančių universitetų ir institutų 
pirmas kursas yra bendras visiems bu
simiesiems inžinieriams, specializacija 
pagal programas (statyba, mechanika, 
elektrotechnika ir t.t.) prasideda tiktai 
nuo antro kurso.

Paslauga būsimiems emi
grantams
Skaičiuojama, kad per paskutinį dešim
tmetį Lietuva dėl emigracijos prarado 
mažiausia 400 tūkstančių gyventojų; tai 
beveik vien jauni, tarp jų daug išsilavi
nusių žmonių, specialistų. Šiuo metu 
dėl pasaulį apėmusios krizės emigraci
ja yra beveik sustojusi, tačiau daugelis 
jaunų žmonių planuoja išvykti iš Lie
tuvos krizei pasibaigus. ES Statistikos 
biuras skaičiuoja, kad dėl emigracijos ir 
didesnio mirtingumo už gimstamumą 
2060 m. Lietuvoje bus tik 2600000 gy
ventojų. Tuo tarpu trečdalis valstybės 
apmokamų „krepšelių“ nukeliavo į me
dicinos programas ne todėl, kad Lietu
vai reikės tiek gydytojų ir kitų medi
cinos specialistų. Lietuvos mokesčių 
mokėtojai finansuos gydytojų turtin
gesnėms Vakarų Europos ir Ameri
kos šalims ruošimą. Nejaugi Seimas, 
priimdamas įstatymą su tokiais pro
gramų paramos kriterijais nenumatė 
tokių rezultatų. Ir kodėl šias problemas 
sprendžiant nepasinaudota kitų kraštų 
patirtimi? Juk visos valstybės, turinčios 
valstybinius universitetus, susiduria su 
panašiomis problemomis. Tad kam iš 
naujo „išradinėti dviratį“?

Kad ką tik pradėta „krepšelinė“ 
aukštojo mokslo reforma neišspręs 
susikaupusių problemų, parodė jau 
pirmi rezultatai ir paties Švietimo ir 
mokslo ministro pripažinimo, kad 
ateityje kai kurias specialybes teks fi
nansuoti tikslinio finansavimo tvarka. 
Praktiškai tai reiškia, kad hierarchijai 
spustelėjus Vyriausybė grąžins buvu
sią finansavimo tvarką katalikų teo
logijos fakultetui, žemės ūkio lobistai 
nepaliks be globos veterinarijos ir 
žemdirbystės profesijų, žodžiu, pa
mažu vėl viskas grįš į buvusią padėtį. 
Nes pasirinktas reformos metodas 
yra bandymas pritaikinti mokslo re
formai rinkos savieigos metodus. Tai, 
beje, dažnokai pasitaikantis atvejis net 
ir mokslo pasaulyje - ne visai aiškius 

reiškinius apibūdinti ideologizuoto
mis sąvokomis, turinčiomis reikiamas 
savybes. Ekonomikoje tokia šiek tiek 
mitologizuota yra laisvos rinkos sąvo
ka, kuri esą turinti beveik tobulas eko
nomikos reguliavimo savybes tol, kol 
tai daryti jai netrukdo valdžios varžtai. 
Bet kas tai yra rinka. Tai pinigų srautai. 
Tai žmonės, kurie valdo pinigų srau
tus. Todėl kapitalistinė laisvos rinkos 
ekonomika veikia gerai tol, kol valdžia 
rūpestingai prižiūri, kad būtų saugo
mas tiek individualus, tiek visuomeni
nis interesas, o kai priežiūra sušlubuo
ja, laisvos rinkos ekonomiką ištinka 
krizė. „Krepšelinės“ aukštojo mokslo 
reformos esminė klaida ir yra ta, kad 
ji aukštąjį mokslą paverčia preke, ku
rią „perka“ jo „vartotojas“ - busimasis 
studentas. Tačiau „krepšelininkas“ jos 
neperka, jis ją gauna veltui, todėl jo 
sprendimai kaip tuo „krepšeliu“ pasi
naudoti yra vien asmeninio intereso 
išdava; visuomeniniam interesui šito
kioje reformoje vietos nelieka.

Kokia išeitis?
Ką tik pradėta aukštojo mokslo refor
ma padėtį universitetuose, mano nuo
mone, dar labiau supainios. Ir štai ko
dėl. Jokia net ir turtingiausia valstybė 
negali užtikrinti, kad visi pakankamai 
gabūs abiturientai bus priimti į per
pildytas populiarias programas, kai 
tuo tarpu valstybei svarbios progra
mos bus likviduotos dėl į jas stojančių 
abiturientų trūkumo. Na, o po metų 
kitų, pasikeitus populiarumui, gaivinti 
likviduotas programas ir pradėti ma
žinti anksčiau buvusias populiarias.

Norint užsitikrinti pakankamai 
aukštą studijų programos kokybę, rei
kia naudoti akreditacinę sistemą, tam 
kviečiantis specialistus iš kitų univer
sitetų bei profesijų. Akreditacija, tarp 
kitko, reiškia, kad turi būti ribojamas 
ir į programą priimamų studentų 
skaičius. Tais atvejais, kai keli univer
sitetai siūlo panašias programas, ne 
„krepšelininkų“ abiturientų pasirin
kimas, o atestacinių komisijų specia
listų rekomendacijos turėtų nuspręsti, 
kurias iš jų valstybė turėtų remti.

Yra ir daugiau klausimų, tebelau
kiančių aukštojo mokslo reformos dė
mesio. Reikėtų peržiūrėti profesūros 
atlyginimo skaičiavimą. Dabar atlygi
nimas skaičiuojamas pagal turimų par
eigų skaičių, turimus mokslo laipsnius, 
apdovanojimus ir pan. Tokiu būdu va
dovaujantys ir įtakingi profesoriai pri- 
siskaičiuoja tiek darbų, kad jų atlygini
mai būna gan dideli, o jaunų dėstytojų 
atlyginimai nebevilioja universitetine 
karjera gabių žmonių. Reikėtų ir aiš
kesnių gairių, saugančių nuo aukštajam 
mokslui skirtų valstybės lėšų naudoji
mo privatiems tikslams. Manau, kad, 
pavyzdžiui, remtini kultūriniai stu
dentų ansambliai ir jų reprezentacinė 
veikla. Bet kai lietuvių tautinius pa- 
trepsėjimus ezotiškuose kraštuose ima 
demonstruoti universitetų rektoriai, 
tai tokios reprezentacinės kelionės jau 
kelia abejonių. Kaip ir visa „krepšelinė“ 
aukštojo mokslo reforma. ak
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POLEMINES PASTABOS

In vino ve rita s, in aqua sunitas arba 
autonomija prieš draudimą
Mindaugas Simanavičius

■ Uolūs mūsų, tautos išrinktieji ypač aktyviai veikia visose jų elektoratų liečiančiose veiklos srityse, netgi tose, kurias gali
ma palikti veikti autonomiškai. Itin didelio dėmesio nuolat susilaukia sveikos visuomenės realizavimo politika, kuri susijusi 
su alkoholio kontrole ir (tik iš dalies) su prevencija. Nors daugeliu atveju galime pastebėti didesnį politikų norų drausti nei 
kurti laipsniškų integracijų ar perėjimo į „teisingų“ gyvenimo būdų procesų. Matyt Plinijaus Vyresniojo garsioji frazė šiems 
išrinktiesiems, su Antanu Matulu priešakyje, asocijuojasi ne pažodžiui: in vino veritas, in aqua sunitas (liet, vyne - teisybė, 
vandenyje - sveikata), o kiek iškreiptai: in vinoferitas, in aqua sunitas (liet, vyne - žiaurumas, vandenyje - sveikata).

Už ir prieš
Prieš kiek daugiau nei pusę metų di
dele balsų persvara A.Matulo vedini 
seimūnai priėmė Alkoholio kontrolės 
įstatymą bei jo pataisas, kurias tuo
met sveikino ir Katalikų Bažnyčia. 
Tuomet bažnyčia išplatino praneši
mą, kuriame lygino šį įstatymo aktą 
su vyskupo Motiejaus Valančiaus 
propaguotos veiklos tęstinumu, nors 
šios institucijos vyno rūsiai visada 
buvo pilni šio tauraus gėrimo, o baž
nytinės apeigos niekada neapsieina 
be viešo vyno, kaip eucharistijos iš
raiškos, vartojimo. Šį įstatymą gyrė ir 
įvairios organizacijos bei institucijos 
kovojančios su alkoholio vartojimu. 
Tačiau didžioji visuomenės dalis vie
šai jį kritikavo.

Nenuostabu, kad esant tokiam 
nevienareikšmiui šio teisės akto trak
tavimui atsirado visuomenės grupių 
susipriešinimas. Tuomet nepasiten
kinimą rodė sporto aistruoliai ir ki- 
nomanai, dar daugiau, jame buvo nu
matyti draudimai, kurie turėjo sukelti 
baudžiamosios veiksmus privačioje 
nuosavybės teritorijoje - automobi
lyje, o tai jau pakėtė kiekvieną vals
tybės pilietį individualiai. Dar viena 
priešybė atsirado siekiant įteisinti 
mokslo metų dieną, kaip visuotinės 
blaivybės šventę.

Nors šio įstatymo numatyta 
„sausoji diena“ - rugsėjo pirmoji - ir 
buvo dar vienas akstinas plačiai kal
bėti apie teigiamas ir neigiamas jo 
pasekmes susijusias su visuomenės 
gerove, ypač ją žinant, kaip „gedulo 
ir vilties“ diena, tačiau šį kart ne apie 
tai... Iki šios dienos liko nepaliestas 
dar vienas, Alkoholio kontrolės įsta
tyme numatytas, draudimas susijęs 
su akademine bendruomene.

Šis draudimas, it problema, yra 
susijęs su viešųjų debatų nebuvimu 
siekiant apjungti sveikos gyvensenos 
įstatymišką propagavimą, Aukštosios 
mokyklos autonomiją bei neformalų 
akademinį bendravimą.

Akademinė dvasia
Mokslo metų uždarymas, akademi
nių pasiekimų įvertinimas, studijų 
programos ar jos dalyko aptarimas, 
galų gale, egzamino, tarpinio atsis
kaitymo įvertinimas - visa tai didelė 
šventė visai akademinei bendruome
nei ir kiekvienam jos nariui atskirai. 

Dažnu atveju, be vyno ar „studen
tiškos duonos“, alaus, draugijos šios 
šventės yra neįsivaizduojamos, kas 
yra natūralus procesas, gyvenant 
sveikoje akademinėje visuomenėje.

Šios aplinkos kūrimas ir jos bu
vimas visada apeliuoja į proporcingą 
santykį ar ribą, kuri įt Rubikono upe
lis skiria padorumą bei akademišku- 
mą nuo to, kas šiai sąvokai svetima ir 
nepriimtina. Nenuostabu, kad todėl, 
tiek vynas, tiek alus, būdami moks
lo pasaulio palydovai, yra greičiau jo 
atsiradimo prielaida nei priemonė. 
Būtent abejonė prielaidai ir sudaro 
sąlygas atsirasti įvairialypiam požiū
riui, kuris kyla diskusijų, aptarimų ir 
ginčų metu, kuris vėliau, turi poten
cialo peraugti į tolimesnę gilinamąją 
analizę ir tapti mokslo priešaušriu.

Anglosaksiškoje akademinėje 
kultūroje egzistuoja studentų klu
bai (angį, student club) lietuviškoje 
tradicijoje atitinkantys akademines 
„knaipes“. Deja, Lietuvoje, tokių ati
tikmenų, galima sakyti, nėra ar apie 
jas neteko girdėti, tačiau būtent JAV 
ar Jungtinėje Karalystėje šie klubai 
yra natūrali neformalaus bendravimo 
vieta tarp studentų ir profesorių, kuri 
žvelgiant į gilias akademinių disputų 
tradicijas jokiu būdu nenusileidžia 
auditoriniam darbui. Galima sakyti, 
kad būtent šios erdvės dėka, audito
rijoje užgimusi diskusija plėtojasi to
liau prie vyno taurės ar alaus bokalo 
besišnekučiuojant apie tik ką paskai
toje išgirtas žinias, dalinantis turima 
informacija ar prieštaraujant joms. 
Nenuostabu, kad šios kalbos gali nu
gramzdinti jų autorius ir pasekėjus 
į naujų idėjų pasaulį, kurių atsiradi
mais yra pagrįstas amžinasis mokslo 
ratas.

Valstybė valstybėje
Aukštoji mokykla visada didžiuojasi 
savo savivalda (ji kartais vadinama 
„valstybe valstybėje“), kur valdžių pa
sidalinimo principas atitinka Džono 
Loko ir Šarlio Luji Monteskjė valsty
bės modelį: rektoratas su rektoriumi 
priešakyje - vykdomoji valdžia, se
natas - įsakymus ir universiteto gy
venimo normas leidžiamoji valdžia ir 
t.t. Kaip ir kiekviena valstybė, taip ir 
Aukštojo mokykla, yra reguliuojama 
tam tikrų įstatymų ir poįstatyminių 
aktų, kurių svarbiausi - statutas ir 
studijas reguliuojantys dokumentai.

Galima teigti, kad abu jie yra Konsti
tucijos atitikmenys. Didelę įtaką tiek 
vienam, tiek kitam dokumentui daro 
Mokslo ir studijų įstatymas, kurio 
konstantos yra viso šio teisinio pa
grindo griaučiai, o gal ir daugiau.

Universitetas, kaip valstybė be 
visų jam valstybės priskirtų mokslo 
ir studijų administravimo bei regu
liavimo procesų turi ir savo autono
minę teisę, kuri jam leidžia apibrėžti 
tam tikras veiklų sferas ir jas taikyti 
universiteto viduje. Tai itin pabrėžti
na, kalbant apie mokslininkų ir stu
dijuojančiųjų teises ir pareigas, kurias 
kiekviena aukštoji mokykla nusistato 
savaip. Būtent šių teisių ir pareigų nu
statymas įvardija kolegiškumo sąsajas 
bei akademinės visuomenės etikos 
bei moralės normas. Jei jų nepakan
ka, tuomet atsiranda atskiras doku
mentas - etikos kodeksas, kuris ga
lutinai „sucementuoja“ akademines 
normas, etiką ir moralę. Ir vienu, ir 
kitu atveju už universiteto nustatytų 
taisyklių pažeidimus yra baudžiama 
nurodant konkrečią taikymo priemo
nę iš gana plataus pasirinkimo rato, 
t.y. nuo moralinių poveikio priemo
nių iki pašalinimo (darbo santykių 
nutraukimo) su „motina maitintoja.“

Draudimas ir autonomija
Jei Lietuvoje universitetas tikrai tu
rėtų teisę ir galėtų tinkamai naudotis 
savo autonomija, tuomet ir minėtas 
neformalus bendravimas prie vyno 
ar alaus taurės, laikantis akademinių 
kanonų, nebūtų problema, vienok 
ir studentiški klubai galėtų pradėti 
dygti laužydami vis dar užsilikusios 
Lietuvos posocialistinės akademinės 
visuomenės galvosenoje vyravusius 
stereotipus.

Sankirta tarp universiteto auto
nomijos, kuri siejama su boheminio 
gyvenimo normomis ir valdžios re
guliavimu atsirado ne taip jau seniai - 
2008m. spalio mėn. 10-14d., kuomet 
Lietuvos Respublikos Seimas priėmė 
minėtąjį ir daug aistrų sukėlusį „Lie
tuvos Respublikos alkoholio kontro
lės įstatymą“. Šio įstatymo 22-ajame 
straipsnyje kalbama apie Alkoholinių 
gėrimų vartojimo ribojimą, o tiksliau 
vartojimo draudimą: „laisvės atė
mimo, karinių ir sukarintų tarnybų, 
policijos ir kitų statutinių, sveikatos 
priežiūros įstaigose bei ugdymo įstai
gos ir jų teritorijose“. Taigi universite

tas atsiduria tarp griežtai formalizuo
tų institucijų, kurių teisiniu požiūriu, 
niekaip negalime pavadinti valstybės 
valstybėje.

Šis įstatymo punktas uždraudžia 
akademinių „knaipių“ atsiradimą 
universitete, nes šių institucijų teri
torijose negalima vartoti jokio alko
holinio gėrimo. Tuomet kiekvienam 
studentui ir profesoriui „žalias vynas“ 
tampa „vandeniu“, nes alternatyvos 
jam nėra ir negali būti. Taip kartu yra 
stabdoma vakarietiškos akademinės 
kultūros plėtra Lietuvoje.

Jei į ugdymo institucijas žiūrėsi
me plačiąja prasme, tai turime sutikti 
su įstatymo leidėjais, jog vidurinėse 
mokyklose, gimnazijose ar licėjuose 
alkoholis jų auklėtiniams ir darbuo
tojams „ne brolis“. Tačiau ir čia mes 
rasime prieštaravimų Alkoholio kon
trolės įstatyme. Jo perteklinis, o gal 
atvirkščiai - reikšminis punktas skel
bia, kad: „Įmonės, turinčios licencijas 
verstis mažmenine prekyba alkoholi
niais gėrimais ir vykdančios viešojo 
maitinimo veiklą, privalo užtikrinti, 
kad prekybos alkoholiniais gėrimais 
vietose asmenys iki 18 metų nevar
totų alkoholinių gėrimų.“ Tai reiškia, 
kad įstatymų sargais tampa ne tik 
atitinkami valstybės dariniai tokie, 
kaip policija, bet ir privatus kapitalas, 
kuris norėdamas veikti ugdymo įstai
goje yra priverstas kontroliuoti savo 
veiklą. Žvelgiant į draudimus, mato
me, kad vienas įstatymo punktas tei
gia, jog negalima vartoti alkoholinių 
gėrimų atitinkant amžiaus cenzą ir 
juos tinkamai prižiūrint, kitas - jog 
apskritai vartoti.

Jei pažvelgsime į teisinį ugdymo 
įstaigų reglamentavimą, tai pama
tysime, kad vidurinės mokyklos yra 
daug labiau suvaržytos nei univer
sitetai. Pagaliau jos neturi pagrindi
nės laisvės - autonomijos. Amžiaus 
cenzas aukštojoje mokykloje taip pat 
atitinka keliamus kriterijus, kurie 
suteikia teisę būti nepriklausomam 
savo apsisprendime veikti - beveik 
visi studentai yra pilnamečiai as
menys atsakantys už savo veiksmus, 
jau nekalbant apie kitus akademinės 
bendruomenės narius.

Savireguliacija 
ir instruktažas
Dar vienas ir labai svarus akmuo į 
draudimo siekiant nevartoti alkoho
linių gėrimų ugdymo institucijoje, 
kaip aukštoji mokykla, daržą yra tas, 
kad beveik nė vienas Lietuvos univer
sitetas nėra įsikūręs akademiniame 
miestelyje, kuris toks įprastas Vaka
ruose. Tai reiškia, kad šalia universi
tetų veikia visa miesto infrastruktūra 
su kavinėmis, barais, užeigomis ir 1.1., 
todėl norint išvengti įstatymo, terei
kia išeiti iš universiteto rūmų ir pa
sinerti į miesto ritmą. Po šių klajonių 
sugrįžus atgal į auditoriją - įstatymas, 
kuris turėtų saugoti - negalioja, nes
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Prisimenant Šviesą
Algimantas Gureckas

■ ŠVIESA, Redaktorius dr Jonas 
Valaitis, Chicago: Lituanistikos ty
rimo ir studijų centras, 2006. 420 p. 
Tarpukario Europoje, tarp Pirmojo ir 
Antrojo pasaulinių karų, demokra
tinės valstybės stokojo sugebėjimo 
ir ryžto paveikiai spręsti iškilusias 
sunkias ekonomines, socialines ir 
tautines problemas. Demokratija ir 
liberalizmas pakliuvo į aštrią krizę. 
Didelė dalis Europos nusisuko nuo 
liberalizmo vertybių, atmetė demo
kratinę santvarką ir pasirinko įvairias 
kolektyvistines ir diktatūrines siste
mas - Rusija komunizmą, Italija fa
šizmą, Vokietija nacionalsocializmą, 
rytinės Europos valstybės viena po 
kitos įsivedė konservatyvias autorita
rines diktatūras.

Lietuva nebuvo išimtis. Nors li
beralizmo idėjos lietuvių visuomenėj 
pasireiškė nuo pat tautinio sąjūdžio 
pradžios, tarpukarės nepriklausomy
bės laikotarpiu ir Lietuvoj liberaliz
mas išgyveno aštrią krizę. Plačiojoj 
visuomenėj liberalizmo idėjos prara
do savo populiarumą. Ir nors palygi
namai nuosaiki Antano Smetonos au
toritarinė diktatūra išlaikė kai kuriuos 
liberalinius bruožus, ji kaip tik dėl to 
daugeliui jaunosios kartos intelektua
lų ir politinių veikėjų atrodė nepakan
kamai ryžtinga ir per konservatyvi. 
Liberalinėms vertybėms liko ištikimi 
negausūs senesnės kartos intelektua
lai ir akademikai.

Kai Antrojo pasaulinio karo pra
džioj komunistinė Sovietų Sąjunga 
okupavo Lietuvą ir kitas Baltijos vals
tybes, o po metų ją pakeitė nacistinė 
Vokietija, Lietuvai teko nelaimė be
tarpiškai susipažinti su abiem pagrin
dinėms dvidešimto amžiaus totalita
rinėmis sistemomis ir patirti jų at
neštas baisybes. Kolektyvinio tautos, 
rasės ar klasės solidarumo vardan iš 
viršaus vadovaujamos ir savo absoliu
tinį teisumą skelbiančios diktatūros, 
iš tikro pasirodė nešančios prievartą, 
vergiją ir milžiniško masto žudynes. 
Lietuvoj, susidūrus su totalitarinių 
diktatūrų realybe, nutrūko kolekty- 
vistinių sprendimų paieškos, prara
dus laisvę buvo skaudžiai pajusta jos 
nelygstama vertė žmogui ir tautai. Vėl 
iškilo liberalinių vertybių reikšmė vi
suomenei, tautai ir valstybei.
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Pasibaigus karui, nuo sovietinio te
roro pabėgęs lietuvių jaunimas Vaka
ruose jautė pareigą peržiūrėti verty
bes savo patirties šviesoje. Daugeliui 
jaunuolių Vakarų Vokietijoj ir Austri
joj okupacinė valdžia sudarė sąlygas 
studijuoti tų kraštų universitetuose ar 
universitetinio lygio aukštosiose mo
kyklose. Akademinėj aplinkoj tikrų
jų vertybių klausimai visada svarbūs, 

ypač jie buvo gyvybiškai svarbūs po 
baisaus karo, kuris visiškai sužlugdė 
vokiškojo nacionalsocializmo ir ita
liškojo fašizmo galias ir jėgos kultu 
pagrįstas jų ideologijas, bet paliko 
triumfuojantį sovietinį komunizmą.

Didelė lietuvių pabėgėlių studen
tų dalis apsisprendė už liberalizmo, 
demokratijos ir humanistinio tautiš
kumo vertybes, už laisvę žmogui ir už 
laisvę tautoms. Tuo pagrindu pirmai
siais pokario akademiniais metais, 
1946 m. kovo 13 dieną, a universite
tiniam mieste įsisteigė Akademinio 
jaunimo sambūris Šviesa. Sambūris 
greit paplito tarp lietuviško jaunimo 
studijuojančio Vakarų Vokietijos uni
versitetuose, jo skyriai įsisteigė Švedi
joj, Prancūzijoj. Vykstant emigracijai 
į užjūrius, Šviesa persikėlė į Ameriką, 
Kanadą, Australiją. Ji daug prisidėjo 
prie lietuviškojo liberalizmo augimo, 
brendimo, stiprėjimo ir plitimo.

Šviesos sambūris skyrėsi nuo 
ankstesnių lietuvių liberalų sąjūdžių 
ir organizacijų. Jis nesirišo su kuria 
nors viena politine partija ar srove, 
būdamas priešingu politiniam kle
rikalizmui, jis buvo tolerantiškas ir 
vertino religijos reikšmę, jis buvo 
tautiškas ir patriotinis, pripažinda
mas visoms tautoms jų vertę ir lygias 
teises. Šie bruožai darė jį patraukliu 
didelei lietuvių studentų daliai, ku
riems ankstesnės lietuvių liberalų 
organizacijos buvo svetimos ir nepri
imtinos, nes jos buvo aiškiai partinės, 
priešiškos religijai ir linkę nuvertinti 
tautiškumą.

Lietuvių jaunosios kartos tarpe 
Šviesa buvo populiari ir įtakinga Vo
kietijoj iki masinės emigracijos 1949 
metais ir Amerikoj iki 1954 metų, 
kada įsisteigė Studentų Santara, kuri 
ją dalinai pakeitė ir su kuria ji 1957 
metais susijungė į Santaros-Šviesos 
federaciją.

Dr. Jonas Valaitis (1922-2006), 
vienas iš Šviesos steigėjų, jos ilgame
tis, nepailstantis veikėjas ir keliais 
atvejais jos vadovybės narys, jau senai 
rinko medžiagą apie šį sambūrį. Kai 
suėjo 60 metų nuo Šviesos įsisteigi- 
mo, jis išleido jai skirtą šią, didelės ap
imties knygą. Tai buvo jo paskutinis 
didelis ir svarbus darbas, kurį atlikęs 
netrukus buvo pašauktas į Anapus.
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„Šviesos“ knyga nėra studija ar nuo
seklus pasakojimas apie Šviesos sam
būrį, ji gan išsamus, nors ir nevieno
do lygio, medžiagos apie ją rinkinys. 
Knyga suskirstyta į šešias dalis. Pir
moji pradedama Šviesos ideologinė
mis gairėmis, kuriomis sambūris iš
reiškė savo vertybes ir nusistatymus. 
Jos pradedamos sakiniu: „Sambūris 
laiko žmogaus asmenį aukščiausia 

vertybe racionaliame pasaulyje.“ Bet 
šviesiečiai nebuvo kraštutinio indivi
dualizmo šalininkai. Kiti ideologinių 
gairių punktai kalba apie žmonių tar
pusavio santykius vadovaujantis arti
mo meilės principu, apie kultūrinio 
ir visuomeninio bendravimo būtiny
bę, demokratiniais principais pagrįstą 
laisvų žmonių bendruomenės organi
zaciją, tautiškumo vertę individui ir 
kiekvienos tautos teisę į savo laisvą ir 
nepriklausomą valstybę.

Toliau seka sambūrio narių 
straipsniai interpretuojantys ideolo
gines gaires. Taip pat čia talpinamas 
Vytauto Kavolio straipsnis apie to
lerancijos prielaidas ir pirmoji dalis 
baigiama polemika tarp prof. Antano 
Maceinos ir dr. Juliaus Kaupo apie 
liberalizmą ir jo santykį su bolševiz
mu. Čia matyt kaip polemika pade
da išryškinti idėjas - šiuo atveju apie 
liberalizmo kilmę, jo turinį ir jo san
tykius su kitomis pasaulėžiūromis ir 
politinėmis doktrino mis.

Antrojoj dalyje sambūrio ryš
kiausi veikėjai - jo iniciatoriai, steigė
jai, ideologai. Daugiausia tai trumpos, 
dr. Valaičio rašytos biografijos, kelios 
autobiografijos ir mirusių veikėjų 
nekrologai. Pirmiausia pristatomas 
vienintelis sambūrio garbės narys dr. 
Vilius Storasta-Vydūnas (1868-1953). 
Toliau - 19 Šviesos veikėjų. Žino
ma, painus uždavinys nuspręsti kas 
į šį veikėjų būrį turėtų pakliūti ir kas 
gali likti anapus jo. Bet reikia apgai
lestauti, kad praleista Alina Pajaujy- 
tė-Staknienė. Ji buvo viena iš svar
biųjų sambūrio iniciatorių, steigėjų ir 
ideologų.

Bet su Alina Pajaujyte tuoj pat 
susitinkame knygos trečiosios dalies 
pradžioje. Šioj dalyje atrinkti ir per
spausdinti kai kurie 1946-1949 metų

In vino veržtas, in aqua sanitas arba 
autonomija prieš draudimą
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alkoholio vartojamas uždraustas tik 
už ugdymo įstaigos ribų, o pasekmės 
„bausti ar pasigailėti“ priklauso nuo 
akademinės bendruomenės priimtų 
etikos normų. Iškyla klausimas, kam 
reikalingas šio įstatymo taikymas 
universitete, jei nuo to niekas ne
apsaugotas, o vienintelis savisaugos 
elementas yra pagrįstas universiteto 
akademinės etikos savivoka?

Jūs paklausite - jei galima ne
formaliai bendrauti su kolegomis 
šalia aukštosios mokyklos, tai kam 
tą daryti joje, lyg nebūtų „knaipių“ 
šalie jos? Atsakymas glūdi akademi
niame bendravime, kuris, visų pir
ma, nesant akademinių miestelių, 
kaip bendros socializacijos centro, 
su savo akademinėmis arbatinėmis - 
degeneruoja. Šiuo metu kiekvienas 
studentas ar profesorius yra laisvas 
savo apsisprendime veikti už vals

“Šviesos“ žurnale skelbti straipsniai, 
tarpe jų pirmieji trys - Pajaujytės. 
Daugumos straipsnių autoriai - švie
siečiai, bet nemažai ir vyresnės kartos 
lietuvių liberalų ir net persispausdin
ta viena Alberto Camus paskaita. Šis 
straipsnių rinkinys papildo ir pra
plečia pirmąją knygos dalį apie ideo
logines gaires ir dar geriau išryškina 
Šviesos ideologinį ir visuomeninį 
veidą. Iš šių straipsnių susidaro ge
ras vaizdas apie Vokietijos laikotarpio 
Šviesą - kas šviesiečiams tada rūpėjo, 
kokios idėjos jiems buvo įdomios ir 
svarbios.
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Ketvirtojoj dalyje informacija apie 
1946-1957 metais Vakarų Europoj 
veikusius Šviesos skyrius, jų veiklą, 
suvažiavimus, stovyklas ir penktojoj - 
tokia pat informacija apie Šviesos 
sambūrio veiklą Amerikoj, Kanadoj, 
Argentinoj ir Australijoj 1949-1957 
metais. Knygą užbaigia trumpa pa
skutinė, šeštoji dalis apie Šviesos sam
būrio ir Santaros susijungimą į Santa
ros-Šviesos Federaciją.

Dar lieka uždavinys parašyti iš
samią Šviesos sambūrio istoriją ir jo 
įvertinimą. Gera pradžia - Daivos 
Dapkutės knygoje Lietuvių išeivijos 
liberaliosios srovės genezė (Vil
nius, Vaga, 2002) Šviesai skirtas 
skyrius „Liberalėjanti karta: Akade
minis jaunimo sambūris Šviesa“ (p. 
160-179). Šis dr. Valaičio sudarytas 
medžiagos apie Šviesą rinkinys bus 
vertingas šaltinis, jei kas to darbo 
imsis. Mes, nedidelis būrelis dar li
kusių šviesiečių, labai vertinam dr. 
Valaičio darbą ir džiaugiamės, kad 
jis tą medžiagą surinko ir, dar prieš 
jam atsiskiriant iš mūsų tarpo, spėjo 
ją paskelbti.

tybės valstybėje teritorijos, kaip jis 
tinkamas, o tai yra ardantis faktorius 
siekiant bendros akademinės darnos. 
Norint konsoliduoti, o kartu apjungti 
visą akademinę šeimą reikalinga ter
pė visiems jos nariams bendrauti tiek 
formaliu, tiek neformaliu formatu 
tarpusavyje dalinantis informacija ir 
žiniomis. Tol kol nebus akademinių 
miestelių (o jų, turbūt, Lietuvoje ir 
nebus), tokia terpė ar alternatyva ga
lėtų būti akademinė „knaipė“, tačiau 
esant tokiai tautos atstovų pozicijai 
akademinės bendruomenės nariai 
yra priversti aukoti teisybę, sveikatos 
vardan.

Visgi ir dėl šio, viešai deklaruoja
mo fakto, galime ginčytis užduodant 
iš kart retoriniu patampantį klau
simą: ar iš tiesų vyno taurė, ar alaus 
bokalas yra smerktini ir nedovanoti
ni vartoti siekiant pakenkti sau, o taip 
pat šeimos ir visuomenės gerovei!? ak
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PAVELDAS

■ Kultūros ribos yra ten, kur 
baigiasi jai esmiškos reikšmės ir 
prasideda arba kokių nors kitų 
reikšmių invazija, arba bereikšmybės 
dykuma1. Vytautas Kavolis
Muitinės gatvėje 2 numeriu pažymė
tas namas Kaune žinomas daugeliui. 
Ne vien lankytojams, bet ir eiliniams 
prašalaičiams. Pastatas turi įdomią 
istoriją menančią XVII amžių. Pas
taruosius keletą dešimtmečių psi
chiatrine ligonine išbuvęs pastatas 
(dėl ko šnekamojoje kalboje ir įgavo 
tiesiog „psichuškės“, „durnyno“ arba 
„Kuzmos 13“ epitetus) naujom spal
vom nušvito visai neseniai. Likimas 
pastatui lėmė išgyventi dar vieną tur
bulenciją - pastatas perduotas Vil
niaus Dailės akademijos Kauno fa
kultetui (VDA KF) ir dabar ten ruo
šiami Lietuvos menininkai. Tautosa
kos tyrėjai jau galėtų fiksuoti auten
tiškus pasakojimus ir apie ankstesnes 
šių institucijų sąsajas, kuomet per 
daug susijaudinę jaunieji menininkai 
(iki tol studijavę gretimame pastate) 
buvo „kviečiami“ pasisvečiuoti vi
sai nesvetingoje įstaigoje. Tuomet ta 
„laimė“ tekdavo ne visiems, dabar 
priešingai - pastatas atviras visiems.

Ši pastato reinkarnacija labai 
sustiprina gajų „pakvaišusio meni
ninko“ stereotipą, kurio fabula neva 
reiškia, jog tikrasis menininkas nuo
lat balansuoja ant sąmoningumo/ 
pamišimo ribos, ir tik tokia būsena 
leidžia pasisemti unikalaus įkvėpimo 
bei itin meniškai išreikšti savo idėjas. 
Nesinorėtų vertinti šio stereotipo. 
Šiuo klausimu reikėtų atskirų tyrimų 
atsakant į klausimą ar toks stereoti
pas menininkams padeda ar trukdo 
(kodėl vis dar manoma, jog tik pami
šęs menininkas geba sukurti kažką 
ypatingo? kodėl metodiškai dirbantis 
ir tarsi vadybininkas ar viešųjų ryšių 
specialistas besielgiantis menininkas 
susilaukia menkinančios etiketės?).

Ne ką mažiau įdomu pereiti nuo 
metaforikos aspektų prie kasdieni
nių patyrimų. Net ir dabar vaikštant 
po šį pastatą nesunkiai jauti ore tvy
rantį nesenų įvykių šešėlį. Nejučia 
susimąstai - kiek likimų čia buvo su-

Vieno pastato reinkarnacijos istorija
(MUITINĖS G. 2 ATVEJIS)

laužyta ir kiek istorijų pakoreguota. 
Būtent dėl to, drąsiai galime teigti, 
kad Muitinės g. 2 pavertimas menų 
akademija yra labai sveikintinas 
žingsnis - tarsi savotiška kompen
sacija pastatui ir įrodymas, jog čia 
likimus galima ne tik laužyti, bet ir 
kurti!

Remontas čia nebuvo darytas 
jau seniai. Vaikštant po auditorijas 
ima kaustyti paniška baimė - storos 
senovinės, nubyrėjusiais kraštais sie
nos ne tik verkia, jos piešia čia „gydy
tų“ žmonių kasdienybės vaizdinius. 
Jei kas prisimena genialųjį Milašo 
Formano „Skrydį virš gegutės lizdo“, 
greičiausiai meną ir visą psichiatrijos 
veiklos mechanizmu, kuomet savo 
gydymu veik sveikas, normalios psi
chikos, talentingojo Jack Nicholson 
įkūnytas, personažas Randle Patrick 
McMurphy, po poros „terapinių se
ansų“ buvo paverstas visišku ligoniu, 
kitaip sakant - bepročiu. Panašūs 
vaizdai natūraliai užplūsta čia be
vaikštant. Reikalas tik tas, jog skir
tingai nei filme čia nelieka draminio 
poetiškumo. Fizinė pastato būklė 
šiam procesui suteikia nepageidauja
mo atmestinumo. Viskas čia dvelkia 
psichiatrine ligonine.

Kuomet pastatas jau buvo per
duotas VDA KF, teko girdėti studen
tų pasakojimus apie vykusias tvar
kymo talkas idant pastatas bent mi
nimaliai atitiktų studentų poreikius. 
Anot legendos, dirbo per keliasde
šimt studentų, o per kelias talkos 
savaites buvo išvežti keli savivarčiai 
šiukšlių. Į kai kurias patalpas buvo 
sunku įžengti, nes jose vyravo neį
manomas dvokas. Studentai juokau
dami žaidė savotiškus žaidimus - kas 
pirmas pripras prie tvaiko... Daugelis 
jų šio kvapo nebejaučia.

Pradėjus pastatą eksploatuoti 
kaip VDA KF patalpas, studentams 
kildavo labai savotiškų problemų - 
juk patalpose nebuvo nei rankenų, 

nei šviesos jungiklių, tad nuolat tek
davo bendrauti su budėtoju idant jis 
pakontroliuotų minėtus aspektus: 
įjungtų/išjungtų šviesas, atidarytų 
duris be rankenų...

Turint omenyje visas šias istori
jas bei vertinant jas pagrindžiančio 
palikimo epizodus, nejučia susimąs
tai apie tuometinėje psichiatrijos li
goninėje vyravusias sąlygas, kuriose 
buvo gydomi tie visuomenės atstum
tieji... Dabar jau galime tik svarstyti 
kaip visa tai interpretavo sanitarinė 
inspekcija, higienos kontrolė ar ki
tos institucijos, galiausiai - elemen
taraus padorumo moralė. Įtariu tik 
vieną - norint nufilmuoti „Skrydžio 
virš gegutės lizdo“ tęsinį, talentigų 
aktorių nebereikėtų, užtektų čia pa
laikyti eilinius piliečius ir jiems net 
vaidinti nereiktų siekiant išgauti vir
timo pamišėliais procesą...

Galbūt visos šios istorijos ir pri
deda pastatui šarmo, galbūt tai užti
krina savotišką intrigą jauniesiems 
menininkams, o galbūt net ir skati
na įkvėpimą. Kita vertus, ši drama 
iliustruoja skaudų nesenos istorijos 
randą. Nepaslaptis, jog psichiatrinė 
ligoninė tampa švelnesnio režimo ir 
minkštesnių sienų kalėjimu tiems, 
kurie nesugeba pritapti prie domi
nuojančių standartų. Iš tos pačios 
nesenos istorijos žinome pavyzdžių, 
kuomet nereikdavo būti pamišėliu 
idant „nusišypsotų laimė“ ten pa
viešėti. Platesniame kontekste, pa
vyzdžiui, miesto erdvių konstravimo 
perspektyvoje, šis durnynas, kaip 
pasakytų Michelis Foucault, tapo 
tikrų tikriausia kauniečių heteroto- 
pija. Heterotopija tai erdvė, „kurioje 
mes gyvename, kuri ištraukia mus iš 
mūsų pačių, kurioje vyksta mūsų gy
venimų, mūsų laiko ir mūsų istorijos 
erozija, tai erdvė, kuri įsitveria į mus 
ir graužiasi į mus“2. Patekimas į he- 
terotopiją nėra laisvai pasiekiamas, 
jis yra prievartinis. Muitinės gatvė-

Dainius Genys

j e 2 numeriu pažymėtas namas ilgą 
laiką kalėjimu buvo ne tik ten gyve
nusiems. Jis tapo savotišku sociokul
tūriniu kalėjimu visam miestui: už 
buvimą kitokiu, už nenuolaidžiavi- 
mą galios centrui, už gyvenimą savu 
ritmu.

Grįžkime prie pradžioje cituotos 
V. Kavolio minties apie kultūros bei 
prasmės ribas. Akivaizdu, jog pastato 
pavertimu psichuške buvo siekiama 
ištrinti ar bent jau perrašyti pastato 
istoriją. Pastato funkcijos rekonstravi
mas į mentalinę ligoninę yra bereikš
mybės dykumos kūrimas par excel
lence. Faktas paaštrėja turint galvoje, 
jog visa tai vyko kone pačioje miesto 
šerdyje - vos už kebų šimtų metrų nuo 
tokių kertinių miesto pastatų kaip, kad 
Rotušė, Katedra, Jėzuitų gimnazija.

Tik dabar mes esam liudinin
kai to, ką Foucault vadina erdvės 
atšventinimu, sekuliarizavimu. „Vie
no pastato reinkarnacijos istorija“ 
mums liudija vyksmą to, kas neiš
vengiama - atsikratydami primesti
nių reikšmių tam tikroms erdvėms, 
mes siekiame gražinti joms gyvybę. 
Veiksmas gali vykti (ir vyksta) neti- 
kėčiausiose erdvėse. Aptriušę ir gana 
apskurę pastatai gali postuluoti ne 
tik disciplinuojantį veiksmą ar pro
dukuoti destrukciją. Erdvių atkerėji- 
mo procesas žavingas dėl galimybės 
ne tik atkurti praeities epizodus, bet 
ir pasiūlyti naujas prasmes. Daly
vaudami procese, galime pasiekti, 
kad natūralus mūsų gyvenimo būdas 
neprasilenktų su konkrečios erdvės 
paskirtimi. Taip, erdvės mus kon
troliuoja išstumdamos iš savęs arba 
įtraukdamos, ir nuo to niekur nepa
bėgsi. Skirtumas tik tas, jog šis įtrau
kimas mums gali būti mielas.
1 V. Kavolis. Centrai ir apytakos kultūros dirbtuvėse. 
Metmenys. Nr. 68. 1995 Psl. 23
2 Foucault iš Tereškinas Artūras. 2005. Heteroto- 
pinės geografijos: apie Vilniaus erdviškumą, seksu
alumą ir performatyvumą. Metmenys Nr. 85 Psl. 
104-117.
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Globalizacijos realybė Didžiojoje Britanijoje
ARBA TURĖTI MAŽIAU REIŠKIA TURĖTI DAUGIAU

Atkelta iš 12 p.
retų dėti daug daugiau pastangų nei, tarkime, Di
džiojoje Britanijoje, tapti pilnaverčiu visuomenės 
nariu. Tam turi įtakos ir šalyje vartojama kalba. 
Mokant kalbą dingsta dauguma barjerų pradėti 
karjerą svetimoje šalyje. Į Didžiąją Britaniją ar 
JAV emigruojama ne tik dėl geresnių gyvenimo 
sąlygų, bet ir dėl universalios tapusios anglų kal
bos, kurios yra mokoma beveik visose pasaulio 
valstybėse. Netgi latvių ir lietuvių jaunimas tarp 
savęs vis dažniau bendrauja anglų, o ne rusų ar la
tvių kalba, kuri, beje, lingvistiškai yra artimiausia 
lietuviams iš visų čia paminėtų kalbų.

Lietuva emigravusiems tampa ta šalis, į 
kurią vykstama keletą kartų per metus švęsi di
džiųjų švenčių ar pavasaroti. Taigi, kuo daugiau 

profesinio, darbo pobūdžio saitų su kita šalimi, 
tuo labiau tolstamą nuo kažkada planuoto grįži
mo į Lietuvą. Jeigu dar prisideda ir asmeniniai- 
šeimyniniai saitai, grįžimas tampa vis tolimesnis 
ir sunkesnis. Tiesa, kad išvykus į užsienį neribo
tam laikui, daugelis dalykų įvyksta neplanuotai ir 
tuomet tenka derinti savo prioritetus. Netikėtas 
pelningas darbo pasiūlymas, asmeninių santy
kių pokyčiai, šeimos sukūrimas dažnai pakeičia 
gyvenimą iš pagrindų. Jei tai įvyksta užsienyje, 
žmonės retai kada iš pradžių susimąsto apie tai, 
kokia kalba kalbės jų atžalos, kurią mokyklą lan
kys ar net kokiam Dievui melsis. Visiems girdė
tos istorijos apie lietuvių ir musulmonų santykius 
po vedybų, apie vaikų grobimą, kas yra didžiulio 
kultūrų skirtumo pasekmė, kuri ne visuomet yra 

pastebima tik prasidėjus artimai draugystei su 
kitatikiu.

Kartą teko lankytis svečiuose pas britės ir 
pakistaniečio šeimą, kurie augina ketverių metų 
sūnų. Pas tėtį, kilusį iš Pakistano, visuomet pil
na draugų, kurie tarpusavyje kalba, diskutuoja 
įvairiausiomis temomis, juokauja, savąja - urdu 
kalba. Žmona brite, be abejo, nesupranta apie ką 
diskutuoja jos vyras, todėl nesipriešina, kad jos 
sūnus kalbėtų ne tik anglų, bet ir urdu kalba, dėl 
to, kad vėliau jis galėtų būti vertėju, kai ji nesu
pras apie ką diskutuoja jos vyras.

Tenka sutikti, kad dauguma išvardintų bri
tiškų bruožų yra išlikę iki šių dienų, tačiau kaip 
gi suprasti mano kalbinto anglų verslininko pasa
kymą, jog „mes, britai, nebemėgstame to senojo 
britiškumo, kurį pamėgo atvykėliai iš kitų kraš
tų“? Ar tai reiškia jog britai patys nesupranta, kad 
pamažu praranda savitumą margaspalvėje tautų 
maišalynėje?
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KAIMYNAI

Baltijos valstybės Rusijos politikoje Karolis Paulavičius

Šiandien Baltijos šalys Rusijos po
litikoje užima vis svarbesnę vietą, 
kadangi tai lemia daug veiksnių. 
Pirmiausiai tai visos trys valstybės 
tapo ES bei NATO narėmis, kas ypa
tingai erzina putinizmo persmelktą 
valstybę, kadangi ne tik tapo proble- 
miškiau įtakoti šių valstybių politi
ką, žiniasklaidą ar energetiką, bet ir 
priartėjo ES bei NATO sienos arčiau 
Rusijos. Net ir Baltarusija nepasitei
sina kaip barjerinė valstybė, kadangi 
dabar atsirado tiesioginių sienų su 
šių blokų narėmis (pvz. Estija). Dar 
blogesnė situacija su Kaliningrado 
sritimi, kuri ne tik yra atskirta nuo 
likusios savo valstybės dalies, bet 
tapo apsupta iš visų pusių NATO bei 
ES siena panašiai kaip buvo kažkada 
nuo viso Vakarų pasaulio atskirtas 
Vakarų Berlynas. Rusija investuo
ja milžiniškus pinigus Kaliningra
do sričiai. Nors ji ir neatpažįstamai 
pasikeitė per pastarąjį dešimtmetį, 
bet tai yra probleminis regionas ir 
pačiai valstybei, ir kaimynėms. Juk 
nenorėtų ir Lietuva, kad pvz., Kau
no raj. būtų Ukrainos pietuose, La
tvija, kad Kuržemės regionas būtų 
už Vokietijos ar pan. Lygiai taip ir 
Rusijai Karaliaučius sukelia analo
giškas problemas, tiek valdymo, tiek 
prekybos, tiek kitomis prasmėmis. 
Tačiau investicijos čia neatsitikti
nės. Norima sustiprinti ekonomiką 
ir pan., kadangi tai puiki strategi
nė vieta: greta potencialūs turistai 
iš Vakarų (tam netgi prakalbta apie 
Europos „Las Vegaso“ įkūrimą Ka
liningrade), priėjimas prie jūros, bet 
svarbiausia greta Baltijos valstybės. 
Iš arčiau supaprastėja tiek žvalgybos 
institucijų darbas, tiek priartinamos 
karinės pajėgos. Lengviau susieti 
valstybes ekonominiais saitais. Bal
tijos valstybės šiuo atveju iš abie
jų pusių atsiduria tarp „didžiosios 
kaimynės“. Tai, kad Rusijos tikslai 
toli gražu ne vien ekonominiai šioje 
srityje parodo konkretūs pavyzdžiai. 
Vienas tokių yra 2000 metais atlik
ta žvalgybinė operacija, kurią atliko 
Lietuvos karinės žvalgybos Antrasis 
operatyvinių tarnybų departamen
tas (AOTD). Jos metu .neoficialiais 
duomenimis, Lietuvos žvalgai apti
ko branduolinį ginklą, kurį jau se
niai dauguma numanė esant, tačiau 
ši operacija tai patvirtino. Tiesa, ne
norint aštrinti tarpvalstybinių santy
kių, kurie ir taip nėra idealūs, o ir dėl 
saugumo šį titulą prisiėmė Jungtinės 
Amerikos Valstijos (JAV).1 Tai paliu
dija, kad Rusija ruošiasi, ginkluojasi, 
o to tikslas numanomas. Daugelis 
norėtų su tuo nesutikti. Taip, tiesa, 
rusų aviacija yra pasenusi, jai trūks
ta finansavimo, ginklų prekyba ma
žėja, nepaisant to nemažai ginklų 
iki šiol Rusija parduoda tokioms 

valstybėms, kaip Indija, Argenti
na ar Iranas2, bet, žinoma, apskritai 
kariuomenės situacija nėra pačioje 
geriausioje padėtyje. Tačiau nereikia 
pamiršti, jog būtent ši valstybė turi 
galingiausią vakuuminę bombą pa
saulyje3, plačiai aptarinėtą didžiau
sių pasaulio naujienų agentūrų, ana
litinių leidinių. Kaip teigė buvęs Ru
sijos specialiųjų tarnybų darbuotojas 
Aleksandras Litvinenka, Rusija turi 
ir atominį bei bakteriologinį ginklą4.

Galima džiaugtis, jog bent 2008 
metais buvo nuspręsta išvežti ne
mažą dalį tankų iš Kaliningrado 
srities. Sunku vertinti tokį žingsnį, 
kadangi ketinamiems dislokuoti 
priešraketiniams skydams Lenkijoje 
bei Čekijoje, Rusija grasifia atsakyti 
konkrečiais veiksmais Karaliaučiuje, 
bet staiga išvežami tankai. Vienas 
logiškiausių paaiškinimų yra Rusijos 
kariniai veiksmai Gruzijos teritori
joje, pareikalavę daug sąnaudų, tiek 
finansų, tiek amunicijos prasme. Tai 
vienas realiausių tikslų. Galbūt buvo 
tikėtasi ir NATO įsikišimo ir ruoš
tasi tam, nors tokia prielaida mažai 
tikėtina, nes įsikišus NATO Rusija 
greičiausiai pasitrauktų iš šio Kauka
zo regiono. NATO nėra suinteresuo
ta turėti karinio konflikto su Rusija, 
bet Rusija to nenori dar labiau, vien 
tik dėl savo mažesnių pajėgumų.

Nors kariniai pajėgumai nėra 
patys geriausi, Rusija po truputį 
įgauna seniau turėtą galingiausios 
valstybės (great-power) statusą, naf
tos bei dujų tiekimo srityje, pasau
lyje.5 Šiais ištekliais ji gali lengvai 
daryti spaudimą Vakarų valstybėms, 
kurių pramonė, be rusiškų dujų ar 
naftos, kuriam laikui tiesiog sutriktų.

Po Baltijos valstybių nepriklau
somybės atgavimo Rusija siekia jose 
kuo stipriau įsitvirtinti visais įma
nomais būdais. Ji nuolat propaguoja 
nostalgiją buvusiai SSRS, pasitelk
dama tiek žiniasklaidą, tiek įvairius 
judėjimus. Ne veltui buvo rimtai 
sureaguota, kai Lietuvoje buvo už
drausta sovietinė simbolika, juk tai 
vienas iš geriausių būdų populiarinti 
nostalgiją buvusiai SSRS ir tuo pačiu 
Rusijai.

Kitas įdomus faktas: šiuo metu 
vis daugiau jaunimo nebemoka rusų 
kalbos, panaši situacija ir su pa
gyvenusiais žmonėmis. Remiantis 
2001 m. Lietuvos gyventojų ir būstų 
surašymo duomenimis, jaunuoliai 
iki 20 m. bei gyventojai nuo 60 metų, 
akivaizdžiai daug mažiau moka rusų 
kalbą negu vidutinio amžiaus žmo
nės6, taigi lieka tik vidutinio amžiaus 
gyventojai, kurių didesnė dalis dar 
tebemoka rusų kalbą, tačiau nepai
sant to per kabelinės bei skaitmeni
nės televizijos (TV) tiekėjus yra bru
kami rusiški TV kanalai. Neatsižvel

gus į tai, kiek transliuojama kanalų 
rusų kalba, galima pažiūrėti, kiek jų 
transliuojama iš pačios Rusijos fe
deracijos. Latvijoje tai sudaro 24 TV 
kanalus iš 157 transliuojamų šalyje7, 
Estijoje 32 iš 1358, Lietuvoje 19 iš 
1409. Jeigu įskaičiuotume visas pro
gramas, kurios transliuojamos rusų 
kalba, faktai būtų dar įdomesni. Tuo 
tarpu vokiškos ar prancūziškos TV 
rodomi vos keli kanalai. Kodėl Lietu
voje, didžiausioje Baltijos valstybėje, 
yra mažiausiai rusiškos televizijos 
paaiškinti nesunku. Lietuva kaip ka
talikiškas kraštas mažai pakeitė savo 
demografiją okupacijos metais. Pvz., 
Latvijoje iš 1934 m. buvusių 88,2 
proc. latvių, 1989 m. buvo likę vos
61.5 proc., Estijoje iš 75,7 proc. estų 
gyvenusių 1935 m., 1989 m. liko vos 
52. proc., o Lietuva išliko beveik ne
pakitusi, t.y. iš 80,6 proc. lietuvių pa
gal 1923 m. duomenis, 1989 m. liko
79.6 proc.10 Žinoma, rusų tautybės 
žmonių visose šiose valstybėse nuo 
1989 m. yra sumažėję dėl nepriklau
somybės atgavimo.

Ar televizijos kanalai bei spau
da įtakoja gyventojus galime spręsti 
pažiūrėję į Baltijos valstybėse atliktas 
apklausas. Latvijoje 1996 m. duo
menimis televizija visiškai pasitiki 4 
proc. gyventojų, pakankamai pasi
tiki net 54 proc. gyventojų, taigi iš
viso pasitiki net 58 proc. gyventojų. 
Tuo tarpu visiškai nepasitiki tik 6 
proc. apklaustųjų.11 Lietuvoje 1997 
m. atliktoje apklausoje, situacija dar 
įdomesnė. Čia televizija visiškai pasi
tiki 4,7 proc., o pakankamai pasitiki 
71.8 proc. gyventojų. Nepasitiki tik 
1,2 proc. spauda visiškai pasitiki 4,6 
proc. pakankamai pasitiki 66,2 proc. 
ir visiškai nepasitiki tik 2,7 proc. ap
klaustųjų.12 Spauda Estijoje 1996 m. 
apklausos duomenimis visiškai pasi
tiki 6 proc., pakankamai pasitiki 49 
proc., o nepasitiki 8 proc. gyvento
jų.13 Galime suvokti, kokią įtaką gy
ventojams daro televizija bei spauda. 
Deja, nėra duomenų apie pasitikė
jimą televizija Estijoje bei spauda -

‘Visockas G.; Kaminskas K. Žvalgybų intrigos Lietuvoje 1994-2006 2.2007. p. 94
2 „Russia confirms defence contract with Iran, denies supply“ 2009-03-18 http://www.russiatoday.com/
Top_News/2009-03-18/Russia_confirms_defence_contract_with_Iran__denies_supply.html
3 Hoffman M. „Die Vakuumbombe - ein Fake?“ http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2781740,00. 
htmlirhttp://derstandard.at/?url=/?id=3031353%26sap=2%26_pid=7580709
4 Visockas G.; Kaminskas K. Žvalgybų intrigos Lietuvoje 1994-2006 2. 2007. p. 172-173
5 Cottey A. „Security in the new Europe“ Foreword, New York: 2007, p.48
6 Statistikos departamentas “Gyventojai pagal išsilavinimą, gimtąją kalbą ir kalbų mokėjimą”, Vilnius: 2002, 
p. 23
7http://mavise.obs.coe.int/channel?event=listing&query_clauses={%22target_country_id%22:%2221%22,
%22other_target_country_id%22:true}
8http://mavise.obs.coe.int/channel?event=listing&query_clauses={%22target_country_id%22:%2211%22,
%22other_target_country_id%22:truej
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Latvijoje, tačiau rezultatai neturėtų 
labai skirtis.

Taigi pagalbon pasitelkdama ru
sišką televiziją, Rusija gali formuoti 
žiūrovų nuomonę, tam tikromis te
momis, teikti šališką informaciją ir 
pan. Kai kurie rusiški kanalai tiesio
giai susiję su dujų įmone „Gazprom“, 
tuo pačiu ir su valdžios struktūro
mis. Dauguma vakarietiškų TV ka
nalų retransliuojami rusų kalba, o 
2007 m. pabaigoje viena iš televizijos 
paslaugų teikėjų pakeitė netgi BBC 
kanalą į rusišką.14

Ne paslaptis ir rusiškų mokyklų 
tinklas, kuriame dažniausiai moko 
rusų tautybės mokytojai, kurie, natū
ralu, jog diegia „meilę“ Rusijai. Taip 
pat būtų galima pasvarstyti ir kokiais 
tikslais įkurta VšĮ „Tarptautinė Bal
tijos Akademija“ Vilniuje. Akivaizdu 
tai, jog visais įmanomais būdais ban
doma visuomenę Baltijos valstybėse 
kuo labiau surusinti ir „prisitraukti“ 
arčiau savęs.

Galime padaryti išvadas, jog: 
Rusija nuolat bando stiprinti savo 
žvalgybos pajėgas ES, ypatingai bu
vusios SSSR teritorijoje, pelnyti vie
tos politikų palankumą. Taip pat pa
sinaudojant vietos politika, bandoma 
sau palankius žmones įskverbti ir į 
ES valdymo struktūras;

siekdama manipuliuoti vietos 
gyventojais, Rusijos Federacinė Res
publika vis labiau skverbiasi į žinias- 
klaidos priemones (laikraščiai, žur
nalai, televizija);

Rusija stengiasi manipuliuoti 
vis didesne dalimi valstybių, pasi
telkdama savo dujų ir naftos pro
dukciją. Dažnai pasitaikančios blo
kados, skirtos įbauginti visą Europą, 
parodant, kokia ji bejėgė be Rusijos 
pagalbos;

steigiamos Rusijos aukštosios, 
skirtos skleisti prorusišką informa
ciją labiausiai pažeidžiamai visuo
menės daliai - jaunimui, taip pat su
teikti tariamus aukštojo mokslo di
plomus, lojaliems Rusijai asmenims 
siekiantiems politinio posto.
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PASKUTINIS PUSLAPIS

TRYLIKA PASTABŲ PARAŠTĖSE (PAPŲ)

i
I. Supratau, kodėl neatostogauju Rivjeroje - ten pro milijonierius prasi- 
braut negali, turgus kaip Šventojoj...

2. Renkuosi kelionę... Pasižiūriu dešinėje, kiek kainuoja, paskui kairėj - 
kur papulčiau...
3. Vyriškosios lyties dvikojai žinduoliai nuo krūties atjunkomi du kartus...
4. „Anksčiau laiko“ tai klaiki nesąmonė...

5. „Buvęs vyras“ - tai lytis...

ū.Įdomus klausimas „ką jūs turite galvoje?“ Kiti sako, kad ten kaulas...
7. Dar vienas atsakymas į klausimą „kaip gyveni?“ - „kaip Dievas davė“. 
„O kaip jis davė?“ - tada klausia viena panelė. Kartais atrodo, jog žmonės 
pernelyg smalsūs. Bet jeigu tokie nebūtų, dar ir dabar nežinotumėm, kad 
Žemė turi du ašigalius, o cepelinas mėsišką „kauliuką“...

8. Vadinamoji vyriausybė yra blogoji mano dvasios dalis. Ir gan solidi...
9. Kartais žmogus sėdi it pasodintas...
10. Apie kai kuriuos profesionalus pasakyčiau: „Nubausk juos, Viešpatie, 
nes jie žino, ką daro“...
II. Yra „monumentali“ architektūra ir yra „momentali“. Reikia skirt ir ne
reiks piktintis...

12. Nespurdėk - peliukas yra pilnateisis eksperimento dalyvis...
13. Budos šypsenėlė nėra kreiva!

II
1.Suprantam, kad „babkės“ ant medžių neauga, bet vis dėlto... Būna 
juk pasaulyje stebuklų...

2. Cirkas ir muzikinis ekscentrikas - tai gyvenimo išlygos...
3. Žaismingos moterys gali būti pavojingos fiziškai...

4. Citata... „Nežmoniškai turtingas, bet neturintis seksualinių pre
tenzijų gerbėjas“ (!) Jėga. Būtų gerai tokį žmonai įtaisyti...

5. Kai meldžiamės, iš aukštybių tyliai griaudėja balsas: „Padėtis kon
troliuojama, vaikinai“. Todėl aš ir nesimeldžiu...

6. Dažniausiai nuotraukose mes geri...

7. Vienos eilutės eilėraštis: „Laimingas aš kaip naujas žalias 
troleibusas“...
8. Meilė kalnus verčia - bet kam to reikia...
9. Yra tokių įžeidimų, kuriuos tik „fanera“ gali nuplauti...
10 Jei aš manyčiau, kad kalbant galima išspręsti reikalus, galėčiau 
dirbti Parlamente...

11 .Sako, kad amerikonai kasdien keičia kojines! Tai bent ištvirkėliai... 
12.Jei verktum dėl kiekvienos rytdienos, tai jau seniai visos kepenys 
būtų pragertos...

13.Stambios kupiūros gražiai atrodo, vartojamos skirtukais 
klasikoje...

NU JO
Jurgis Gimberis

Seniai seniai, pasakoja Algis Archi
tektas, kai kompiuteriai dar buvo 
mediniai, o Europa praktiškai neat
rasta, kai laiks nuo laiko sustodavo 
laikas...

Negalima sakyti „laiks nuo lai
ko“, sako Daktaras Ražas, reikia sa
kyti „nuolatos" arba „kartais“, arba 
„kartkartėm“.

Pasakok toliau, sako Feliksas 
Žertva.

Ne kartkartėm, sako Algis Ar
chitektas, o laiks nuo laiko.

Pasakok toliau, sako Feliksas 
Žertva.

Seniai seniai, sako Algis Ar
chitektas, mylėjau vieną merginą. 
Savanaudiškais tikslais. Troškau ją 
išnaudoti... Čia mano mamos toks 
žodis „išnaudoti“. Man taip neatro
dė, bet ką padarysi - troškau... Nes 
baisiai graži buvo. Nemoku, sako 
Algis Architektas, aš jums apsaky
ti, kokio gražumo tai buvo mergelė. 
Pasakiško... Vardu - Lazurka.

Reikia kirčiuoti „Lazurka“, sako 
Daktaras Ražas.
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Pasakok toliau, sako Feliksas 
Žertva, neimk į galvą, ką sako Dak
taras, jis filologas mėgėjas, pasakok 
toliau.

Žodžiu, pasikartosiu - pamatei 
Lazurką, ir tu jos vergas. Kaip šuo 
- trokšti išnaudoti, ir žodžiai čia be
jėgiai. Nerandu žodžių, sako Algis 
Architektas, kad galėtumėt įsivaiz
duoti, kokia graži buvo Lazurka tais 
laikais, kai karvės kitą rytą duoda
vo gryną kefyrą, o mergelės ne iš 
reikalo, o iš meilės, nes negalėdavo 
datriūvot.

Dvi klaidos viename žodyje, 
sako Daktaras Ražas, nėra mūsų 
gramatikoje priešdėlio „da“ ir nėra 
tokio žodžio „triūvoti“.

Pasakok toliau, sako Feliksas, 
gyvenimas ne dailyraščio diktantas, 
pasakok.

Gražios mergos buvo, sako Al
gis Architektas, man trūksta žodžių. 
O Lazurka ypač...

Tai tu nupaišyk, sako Daktaras.
Reikia sakyti „nupiešk“, sako 

Žertva, bet nekreipk dėmesio, 
paišyk.

Na, pasiėmė Algis iš stalčiaus 
lapą popieriaus, pieštuką, iškišo lie
žuvį ir nupiešė. Žiūrim - tikrai bai
siai graži panelė buvo Lazurka tais 

laikais, kai Algis studijavo architek
tūrą. Ilgai - apie dešimt metų, gele
žinis mokslas. Bet įsisavino...

Iš kur taip gražiai paišyt išmo
kai, klausia Feliksas Žertva. Gyve
nimas privertė, atsako Algis - eg
zaminai, įskaitos, projektai, išprotėt 
galima. Dar ta Lazurka...

Akytės mėlynos, gražiai nuleis
tos, lūputės raudonos, dailiai širdu
te suspaustos, pirštelius grakščiai 

Ar jaunimas atgaivins „Akiračius“?
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išskėtusi, kaip ką tik nusilakavusi, 
kaip katė šiukšlyne. Papai... Nu jo... 
Auksinės sruogos kriokliu tarp tų... 
žodžiu, per krūtinę krenta, gar
banojasi, išties tarsi kokios min
tys, nieko nepasakysi, žodžiai čia 
neįgalūs...

Atsidusom visi kaip šunys, nu 
jo - grožis išgelbės pasaulį.

Už grožį, pakėlė taurę Dakta
ras, ir ką čia bepridursi...
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