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Lietuvą drąsiai galima vertinti kaip pačią nestabi
liausią Baltijos valstybę. Jei Latvijoje tebevaldo tas 
pats premjeras kaip ir 1990 metų pavasarį, Estijoje - 
trečiasis, tai Lietuvoje patvirtintas jau šeštasis premje
ras, kuriuo tapo 45 metų mokslų daktaras ir buvęs par
tijos funkcionierius Adolfas Sleževičius. Jo kabinete 
tėra tik trys nauji ministrai, palyginus su liūdnai pagar
sėjusio premjero Broniaus Lubio vyriausybe. Energeti
kos ministrą L. Ašmantą pakeitė V. Stasiukynas, nauji 
ir miškų bei sveikatos apsaugos ministrai. Jie patvirtinti 
Prezidento dekretu.

Pirmasis prezidento Algirdo Brazausko darbo mė
nuo niekuo ypatingu nepasižymėjo; atrodė, kad prezi
dento lyg ir nebūtų. Jis nesako kalbų kas savaitę per 
televiziją, ncapeliuoja į tautą ar į dalį tautos, surado 
premjerą A. Šleževičių, kažkada G. Vagnoriaus išvary
tą iš žemės ūkio ministro pirmojo pavaduotojo posto ir 
dirbusio bendroje Norvegijos - Lietuvos įmonėje prezi
dentu už $10000 per mėnesį.

Visai galimas daiktas, kad pono A. Šleževičiaus 
pasirodymas šį bei tą pakeis vyriausybės, kuri pastaruo
ju metu įvedinėjo vieną draudimą po kito, veikloje. 
Pono B. Lubio vyriausybėje bene svarbiausią vaidmenį 
vaidino ministras be portfelio, buvęs gamyklos direk
torius ir komjaunimo funkcionierius A. Matulevičius, 
todėl žlungančių gamyklų lobistai priimamiems nuta
rimams ir politikai turėjo didžiausią įtaką.

Dabartinėje vyriausybėje tokio posto nebėra. Ne
bėra ir pono Matulevičiaus. Tačiau Prezidentas savo 
patarėju paskyrė akademiką Raimondą Rajecką, kuris, 
kaip pastebi politikos apžvalgininkai, gali tapti pagrin
diniu premjero, lenkų ekonomikos reformos tėvo L. 
Balcierovičiaus šalininko, trukdytoju.

Anoji vyriausybė - jau istorija. Tačiau liko gyventi 
jos „istoriniai” potvarkiai dėl „prohibicijos įvedimo, 
kai alkoholinius gėrimus iš užsienio gali atvežti tik sep
tynios valstybinės firmos, dėl plėšikiškų muitų, šuo-
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POSOVIETINIAI TRUPINIAI IR NUOLAUŽOS 
Žvilgsnis į politikos užgožtą Lietuvos kultūrinį gy
venimą.

KOMUNISTU NIEKAD NEBUVAU
Filosofas Arvydas Šliogeris aiškina, kodėl soviet
mečiu inteligentai dažnai įsirašydavo į partiją, nors 
ir nebūdami komunistais..

IMKIT MANE IR SKAITYKIT
Žvilgsnis į praeitų metų išeivijos literatūrinį derlių 
ir į literatūrines banalybes Lietuvoje.

SKILTYS, LAIŠKAI, POLEMIKA

SPAUDOS APŽVALGA

ŠEŠTOSIOS VYRIAUSYBĖS GALIMYBĖS
Šeštosios po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos vyriausybės ministeris pirmininkas Adolfas Šleževičius gimė 
1948 metų vasario 1 dieną Šiauliuose. Baigė Kauno Politechnikos instituto mechanikos fakultetą. Nuo 1977 metų 
dirbo Mėsos ir pieno pramonės ministro pavaduotoju. 1981-83 metais Maskvoje studijavo ekonomikos mokslus.

Technikos mokslų daktaras. Žmona Birulė iki praeitų metų dirbo dėstytoja Aukšt. technikos mokykloje. Viena 
duktė ištekėjusi, kita - devynerių metų moksleivė.

liuojančios infliacijos padariniai. Ar sugebės ką nors 
pakeisti laisvo verslininko duonos spėjęs paragauti po
nas A. Šleževičius, sunku pasakyti, bet LDDP stovyk
loje lenkiškos reformos šalininkų jei ir yra, tai jie tylės 
kaip pelės po šluota.

Kovo viduryje pagaliau krito ir Lietuvos banko 
valdytojas V. Baldišis, turėjęs šalininkų visų politinių 
jėgų stovyklose. Jį pakeis tas pats Romualdas Visakavi- 
čius, kurį ponas V. Baldišis prieš trejetą metų išmetė iš 
patalpų kartu su visu banku ir jis buvo priverstas įkurti 
naują „Litimpex” banką. Kalbama, kad lito įvedimo, 
kurį sutrukdė nevykusi, o kai kurių apžvalgininkų nuo
mone net nusikalstama pono V. Baldišio politika, teks 
laukti iki pat rudens.

Lietuva tebesimaudo nuolat didėjančioje, valdžios 
ir nusikaltėlių sindikatų spausdinamoje laikinųjų pinigų 
- talonų jūroje. Tik premjero A. Abišalos vyriausybei 
tebuvo pavykę stabilizuoti taloną. Jam atsistatydinant 
gruodžio pradžioje už vieną Amerikos dolerį buvo duo
dama 270 talonų. Šiandien tiek duodama už Vokietijos 
markę, o doleris jau priartėjo prie 500 talonų ribos. Per 
tris mėnesius! Apskritai LDDP, kurios balsais patvir
tintas 25 milijardų talonų biudžeto deficitas, atrodo, 
infliacijoje įžiūri panacėją nuo socialinių problemų.

Bronius Lubys, Aukščiausiojoje Taryboje buvęs li
beralų frakcijoje, tapęs premjeru liberalizmą padėjo į 
stalčių ir ėmė grįžti prie administracinio valdymo meto
dų, taigi netapo premjeru valstybininku, o liko premje
ru direktorium, dėl ko Lietuvos ūkis patyrė ne vieną 
skaudų smūgį.

Apskritai, valstybininkų gerąja šio žodžio prasme 
Jetuvoje kaip ir nėra. Gabesnis jaunimas, buvęs euro
pietiško stiliaus partijose, su jų pralaimėjimu iš politi
kos iškrito, tad Lietuvos politikoje liko buvę partiniai 
ūkio darbuotojai ir Sąjūdžio mistikai. Šitai Lietuvai at
silieps dar daugelį metų.

Per tuos tris mėnesius pasimatė, kad Lietuvos už
sienio politika iš Vakarų labiau pakrypo į Rytus. Daug 
triukšmo sukėlė Lietuvos vyriausybės atstovo dalyvavi
mas buvusių SSSR respublikų pasitarime Surgute (Ru
sija), kuriame turėjo būti pasirašytas bendras komuni
katas dėl rusų naftos verslovių vystymo. Estai ir latviai 
šiame pasitarime net nedalyvavo. Kontroversiją taip pat 
sukėlė ir B. Lubio vyriausybės noras Kauno sraigta
sparnių remonto gamykloje įkurti bendrą Rusijos - Lie
tuvos karinę įmonę.

Opozicija arba, kitaip sakant, Vytauto Landsbergio 
vadovaujama 5 frakcijų Tėvynės Santara stengiasi kri
tikuoti kiekvieną Demokratinės darbo partijos priemo
nę, ypač užsienio politikos ir patekimo į televizijos ek
ranus srityje, tačiau tai balų jai neprideda, nes atrodo, 
kad ponas V. Landsbergis ir jo komanda ir toliau dirba 
saviškiams, t.y. tiems, kurie ir taip visada už jį balsuo

tų. Tuo tarpu svyruojančius ar dėl ekonominių preteks
tų balsavusius už A. Brazauską ir jo partiją galima būtų 
patraukli tik rimta ekonomine LDDP vyriausybės 
veiksmų analize ir kritika, kantriai aiškinant žmonėms, 
ką jie praranda, įvedant, pavyzdžiui, naujus muitus, 
mokesčius ir pan. Neatsisakė pono V. Landsbergio ko
manda ir noro atstovauti vargšams, „tautai”. Iš opozi- 
cijos pusės nematome jokių poslinkių verslo rėmimo 
kryptimi. Priešingai, dėl socialistinių priemonių po
zicija ir opozicija mažiausiai barasi. Anksčiau prie 
Parlamento siautėję „megztųjų berečių” batalionai, pra
eitą vasarą daužę deputatus, dabar, pasivadinę pensi
ninkais, prie Seimo rėkia „komunistai, lauk!”, reikalau
ja pensijų padidinimo ir pokalbio su Prezidentu. Žo
džiu, opozicija nepripažįsta, kad būdama pozicijoje yra 
padariusi klaidų ir elgiasi taip, tarsi niekada daugiau 
nebenorėtų laimėti rinkimų. Savo ruožtu pozicija elgia
si taip, tarsi rinkimai vyktų kas savaitę, ir tebežeria 
pažadus, kurių neįmanoma įgyvendinti.

V. Landsabergis pamėgino įkurti naują partiją, kol 
kas vadinamą Tėvynės atgimimo sąjunga. Jos iniciato
riai - rašytojai, literatūrologai, muzikologai, filosofai, 
tarp jų ir besiblaškantis V. Laurinkus, bet nėra pono G. 
Vagnoriaus.

Apskritai, santykiai tarp pozicijos ir opozicijos yra 
tiesiog nesutaikomi. Tai dar kartą pademonstravo Kovo 
11-osios trečiųjų metinių minėjimas, kurio melu vals
tybės atkūrimo akto signatarams buvo įteikti pažymėji
mai ir ženkleliai. Visi kalbėtojai daugiau kalbėjo apie 
savo asmeninę reikšmę atkuriant nepriklausomybę ir 
koneveikė kolegas iš oponuojančių politinių jėgų. Var
gu ar Prezidentui pavyks įveikti šį susipriešinimą, kuris 
ypač ryškus byloje dėl trijų ginčytinų vietų Seime. Mat 
per rinkimus į Seimą trijose apygardose - Klaipėdoje 
(2) ir Šakiuose laimėjus LDDP kandidatams, Vyriau
sioji rinkimų komisija, kurioje daugumą turėjo Sąjū
džio šalininkai, dėl neva pasitaikiusių pažeidimų perga
lę paskyrė trims Tėvynės Santaros atstovams. LDDP 
padavė ieškinį į Aukščiausiąjį teismą ir laimėjo, bet 
Vyriausioji rinkimų komisija vistiek savo neteisėto 
sprendimo neatšaukia. Dėl šios kolizijos vyksta tikras 
nervų karas, na o Seimo posėdžiuose jis jau įgavo per
manentinį pobūdį.

Gyvenimas tuo tarpu žmones verčia visą dėmesį 
sutelkti į duonos kąsnį, kuris vis liesėja, o vis daugiau 
žmonių atsiduria žemiau skurdo ribos. Lietuvoje prak
tiškai nebeliko vidurio klasės. Yra tik saujelė turtingų
jų, o visi kiti priskirtini vargšų kategorijai. Kai yra ši
taip, tai sakyti, kad egzistuoja Lietuvos valstybė, var
giai galima, nes normali valstybė skatina ir remiasi vi
duriniuoju luomu.

Rimvydas Valatka
Vilnius, 1993.111.18
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NUSILEIDUSI POLITINE ŽVAIGŽDĖPrezidentinių rinkimų šurmulyje nepastebėjome, kaip sparčiai leidžiasi opozicijos lyderio V. Landsbergio politinė žvaigždė. B. Genzelis Tiesoje („Idėjų devalvacija“, nr. 9, 1993 m. sausio 16 d.) tiksliai apibūdina šio politinio nuosmukio kreivą:
Pasekime V. Landsbergio karjerą.
Dirbo Konservatorijoje, buvo neblogas šachmati

ninkas, rašė apie M. Čiurlionį, ypatinga drąsa nepasižy
mėjo. Visuomenei buvo žinomas kultūrologijos straips
niais. Dėl jų V. Landsbergis ir pateko į Sąjūdžio inicia
tyvinę grupę. Joje, atrodė, buvo korektiškas, vengdavo 
kraštutinumų, laviravo, niekad aiškiau nereiškė savo 
nuomonės. Tokia laikysena atvedė jį į Lietuvos TSR 
AT pirmininko postą.

Atsidūręs valdžios piramidės viršūnėje, iškart pasi
keitė. „Mano prerogatyva“ tapo mėgstamiausiu jo po
sakiu. Veikė pagal F. Nyčės pasiūlytą modelį: „Apsiva
lyk nuo visų, kurie kuo nors tau padėjo, nes jie yra tavo 
silpnumo liudytojai“. Siekė paversti Lietuvą didžiule 
šachmatų lenta, kurioje visi taptų jo žaidimų figūromis. 
Nepajėgdamas prisipažinti, kad nesuvokia gyvenimo 
realijų, visur ieškojo priešų, kėlė psichologinę įtampą, 
apsistatę nekompetentingais, bet pretenzingais asmeni
mis. (G. Vagnorium, Č. Stankevičium, E. Grakausku). 
Kraštas garmėjo į bedugnę, o atsisakyti valdžios - už
leisti vietą kompetentingiems asmenims - nebuvo noro. 
Nesėkmes aiškinosi „visur esančių priešų užmačiomis“ 
(iš stalinizmo paveldėta mąstymo logika). V. Landsber
gio kompanija diegė mintį, esąs 'įis ir tik jis esąs vienin
telis Nepriklausomybės garantas, manipuliavo švento
mis lietuvių tautai idėjomis.

Lietuva niekad nebuvo atsisakiusi savo Valstybės 
atkūrimo idėjos. Prie jos įgyvendinimo eita metodiškai 
ir nuosekliai. Užgimus Sąjūdžiui, ieškota sąlyčio su re
form is tais tuometinėje Komunistų partijoje, siekta tau
tos vienybės, brandinta mintis, jog Nepriklausomybės 
atkūrimas ne už kalnų. Kai pirmajame Sąjūdžio suva
žiavime apie tai viešai prabilo R. Paulauskas, daug kas 
pasimetė. Bet greitai prie šios idėjos priprasta.

Asmeninės ambicijos užgožė sugebėjimą blaiviai 
vertinti ir prognozuoti įvykius. Iš šių paskatų V. Lands
bergio - V. Čepaičio grupuotė bandė diskredituoti dau
gelį Atgimimo judėjimo pradininkų. Menko Sąjūdžio 
intelektualinė bazė. Vienas po kito iš judėjimo traukėsi 
arba tapo jo oponentais Sąjūdžio iniciatoriai.

Dabar Seime yra 8 buvę Sąjūdžio iniciatyvinės 
grupės bei jo Pirmosios Seimo Tarybos nariai. Tik V. 
Landsbergis ir K. Uoka atstovauja Sąjūdžiui-3. Dau
giausia Pirmojo Sąjūdžio veikėjų priklauso LDDP 
frakcijai, tarp jų ir tie, kurie niekad nebuvo LKP nariai, 
o apie V. Landsbergį susibūrę žmonės, nieko bendro su 
Atgimimu neturėję (prie Sąjūdžio-3 prisišliejo, kai šis 
tapo visų pripažintu judėjimu).Atrodo, kad pralaimėti Seimo rinkimai įtikino ir patį Landsbergį, jog atkakliai ir energingai siektas prezidento postas tapo šiuo metu nebepasiekiamas. O ar ateityje bus vilties revanšui, priklausys nuo sugebėjimo pasimokyti iš klaidų. Kol kas spėlioti dar per anksti. Pirmieji Seimo opozicijos žingsniai rodo, kad kol kas tebeinama senu pramintu taku.

PREZIDENTINIŲ RINKIMŲ UŽKULISIAIPo prezidentinių rinkimų Lietuvoje liko neatsakyti kai kurie klausimai. Pavyzdžiui, kodėl S. Lozoraičio prezidentinės kampanijos vadovas V. Adamkus turėjo pirma laiko išvykti iš Lietuvos, kas prieš jį parašė skundų Amerikos valdžiai ir Lt. Apie tai kalba S. Lozoraitis B. Vainauskienei duotame pasikalbėjime Lietuvos ryte (nr. 30, 1993 m., vasario 17 d.):
- Leiskite man pajuokauti, jog yra dar vienas nesu

prastas istorinis įvykis, bet dabar juo domisi visa Lie
tuva: kas parašė tą paslaptingąjį laišką, dėl kurio iš 
Lietuvos taip staiga išvyko Jūsų patikėtinis V. Adam
kus?

- Aš galiu pasakyti tik tiek, kad žmonės, kurie tai 
padarė, yra iš pono A. Brazausko aplinkos. Mes su 
ponu A. Brazausku niekada neturėjom jokių susi
kirtimų, buvau pažadėjęs to nedaryti. Labai nemalonu, 
kad kai kurie dalykai jam buvo mesti į veidą. Tai ne
buvo reikalinga. Aš neturiu jokių priekaištų ponui Bra
zauskui, tačiau jo aplinkos intelektualinis lygis. Net ne
žinau, ką ir sakyti!

- O kas vis dėlto parašė skundą dėl pono V. Adam
kaus?

- Kai sakai žmogaus pavardę, tai turi būti visai 
tikras, ar jis kaltas, ar ne. Pasakysiu tada, kai visi do
kumentai bus rankose. Kalbėjausi su Jungtinių Ame
rikos Valstijų ambasadoriumi. Jis patvirtina, kad V. 
Adamkus nėra nusižengęs jokiam Amerikos įstatymui.

- Ar tas triukšmas kilo tik dėl laiško?
-Buvo įduotas laiškas, buvo kalbėta su kai kuriais 

pareigūnais, spausta... Vienas žmogus bando Amerikoj 
išversti, perversti, nuversti ir nežinau ką dar padaryti. 
Pavadinkime jį ponu B.

- Jus šokiruoja tokie rinkiminės kovos būdai?
- Iš tiesų negalima elgtis kaip koridoj. Reikia lai

kytis tam tikros etikos ir kultūros. Vis dėlto V. Adam
kus atsisakė algos, paėmė atostogų, atvažiavo įsitiki
nęs, kad gali man pagelbėti, ir tikrai labai padėjo, ir 
dabar pradeda kažkas skundus rašyti...

Apie kai kuriuos žmones aš taip pat turėjau viso
kios informacijos, man patarė ja pasinaudoti, bet aš to 
nedariau. Norėjau įnešti gaivaus oro.

- Paskutinių televizijos debatų metu Jūs atrodėte 
suirzęs. Ar taip atsitiko dėl to, kad studijoje buvo K. 
Bobelis?

- Ne, visai ne. Aš nesuprantu, kodėl taip dažnai 
buvau televizijoj. Amerikoje iš tiesų reikėjo kautis, nes 
ateidavo visokie specialistai, atvažiavę iš Maskvos, ir 
buvo tikrai nelengva. Bet čia kautynių nebuvo. Visi 
matė K. Bobelio veidą, jo išraišką... Jis šovė kelis kar
tus, o garsas buvo kaip šlapio šovinio.

Jo klausimai dėl ambasados pinigų labiau nepa
lankūs pačiam K. Bobeliui. Jei kas ir nedavė ataskaitos 
dėl pinigų, tai buvo jis. 15 tūkstančių dolerių, skirtų 
ambasados išlaikymui, pražuvo tarp Tautos fondo ir 
ambasados. Aš jų negavau. Vienąkart K. Bobelis pasa
kė, kad jis tuos pinigus perdavė Užsienio reikalų mini
sterijai. Kitą dieną sako, kad turi pasikalbėti su ponu B. 
Lubiu. Taip ir nesuprasi, ar jis tuos pinigus perdavė, ar 
neperdavė. Ir apie ką turi kalbėti su ponu B. Lubiu?

- Jeigu sakote, kad Jūsų negali išvesti iš kantrybės 
ponas K. Bobelis, tai kas gali?

- Toks žmogus, kuris spirtų į šunį ar katę. O, tai 
ant jo aš užpykčiau!
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LIETUVA LAUKIA PARAMOS
Atgavusi nepriklausomybę mūsų tėvynė, 
nuskurdinta ilgos sovietinės okupacijos, 

reikalinga ekonominės pagalbos.

AUKOKIME JAI PER TAUTOS FONDĄ.
Mūsų aukos, testamentiniai palikimai padės įtvirtinti 

atgautą nepriklausomybę ir pakelti krašto gerovę.
Aukas bei palikimus siųskime Tautos fondo atstovybei 

Kanadoje šiuo adresu:
TAUTOS FONDAS, 310Rathbum Road, 

Etobicoke* Ontario M9B 2L8

Kokią ekonominę pagalbą Lietuvai čia žada suteikti Tautos Fondas? Gal parūpinti jai naftos, dujų ir geležies? Lietuviškoje JAV spaudoje tokių skelbimų jau nebepasirodo. Žmonės pradėtų juoktis. Tik Kanadoje, kaip prieš gerus tris su puse metų Lietuvoje, vis dar plevėsuoja trispalvės, šimtatūkstantinės minios skanduoja - „Lietuva, Lietuva!“, vyksta dainuojanti revoliucija... Ir Lietuvai suaukotų pinigų neatiduodantis Tautos Fondas teberenka aukas...MINĖJIMAI, MINĖJIMAIAntanas Dundzila, apsilankąs Vašingtono ir Phila- delphijos Vasario 16-tos minėjimuose, Dirvoje („Iš minėjimų sugrįžus“, nr. 7, 1993 m., vasario 25 d.) skundžiasi jų lygiu. Jis rašo:
Ko trūko? Abiejuose miestuose trūko šventiškos 

nuotaikos, būtino pasididžiavimo tiek Lietuva, tiek jos 
deimantine sukaktimi. Galėjo susirinkti daugiau žmo
nių. Trūko ir programoje dalyvaujančių nuovokos.

Philadelphijoje minėjimo metu salės gale spygavo 
ar šiaip triukšmą kėlė maži vaikai. Liūdna, nes pagrin
dinėse kalbose ten ir angliškai ir lietuviškai išklausėme 
ilgokų Lietuvos istorijos apybraižų - lyg būtume kokio 
ketvirto skyriaus mokinukai. Meninė programa buvo 
užbaigta solo daina išLeharto „Linksmosios našlės“... 
Dalyvavo apie 250 žmonių.

Washingtone „meninės“ dalies nebuvo. Susirinko 
apie 90 dalyvių. Po tikrai puikios V. Nako kalbos, bu
vome priversti išklausyti lygiai 40 min. trukusios pas-
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SPAUDOS APŽVALGA

kaitos apie... Vydūno filosofiją. Tad minėjimas susidė
jo iš dviejų paskaitų... Tematiniu požiūriu paskaita apie 
Vydūną (iš tikrųjų ne pasirašyta paskaita, bet iš sklai
dytų lapelių, su pauzomis bei pasikartojimais lėtokai 
dėstyta kalba) per Vasario 16 minėjimą buvo visiškai 
ne vietoje: nesuprantama, ar ji į programą pateko Vasa
rio 16, ar Vydūno 125 m. gimimo, ar prezidentinių 
rinkimų Lietuvoje, ar meilužių šv. Valentino šventės, ar 
kokia kita logika.A. Dundzila piešia liūdną vaizdą. Tačiau reikalai ne tokie blogi, kaip jam atrodo. Prieš keletą metų kiekviename minėjime koks nors miesto kanalizacijos viršininkas girdavosi kaip jis padeda vaduoti Lietuvą, arba kandidatas į kongresmanus žadėdavo Lietuvą išvaduoti jeigu lietuviai padės jį išrinkti į valdžią. Dabar viso to nebėra. Pažanga!PASAULIO KRYŽKELĖSEJ. Ž(ygas) savo vedamajame Drauge („Atkreipė kitataučių dėmesį“, 1993 m., kovo 2 d.) taip aprašo Vasario 16-tos proga surengtą banketą Čikagoje:

Mūsų akademikai, jaunesnieji profesionalai ir 
jų žmonos surengė puošnų banketą, kurio šeimininkais 
buvo Lietuvos generalinis konsulas su žmona. Kons. 
Vaclovas Kleiza savo ir žmonos vardu išsiuntinėjo pa
kvietimus Čikagoje reziduojančiam konsulariniam kor- 
pui. Sis banketas ne tiek buvo rengiamas lėšų sutelki
mui (kaip žmonės kalba), bet daugiau plataus mosto 
išėjimui į viešumą. Jeigu norime būti pastebėti, tai rei
kia maišytis didžiosiose kryžkelėse. Kadangi šis banke
tas buvo rengiamas prabangiame miesto centro viešbu
tyje, tai Į jį atsilankė 21 konsulas su žmonomis. Teko 
pasikalbėti su Islandijos konsulu ir jo žmona, kuriuos 
jau iš seniau pažįstu. Tai, jų žodžiais, buvo puošniau
sias konsularinis priėmimas, kokiame jie yra dalyvavę. 
Neturime būti tik pavargėlių tauta, kuri stovi prie tautų 
vieškelio su atkišta kepure.

Šiemet buvo pagrindinis dėmesys nukreiptas į kon
sulus ir davė gražius rezultatus. Ateityje reikėtų pana
šią akciją išvystyti į anglišką spaudą. Reikia rasti kelius 
į angliškos spaudos puslapius. Čia vėl lietuviška patarlė 
galioja: „Ne teps i - nevažiuosi“. Pirmuosius ledus pra
laužti nėra lengva. O kaip žinome, mūsų ryšiai su ang
liška spauda ir politiniais sluoksniais yra labai menki.Jeigu nesi iš Market Parko iškėlęs kojos, tai paba- liavojęs miesto centre gal ir pasijunti lyg patekęs į pasaulio kryžkeles. Iš inercijos mes dar vis Jaužiame ledus”, bandome patekti į pasaulio centrus, į angliškos spaudos puslapius, tarsi prieš mus niekas dar ten nebuvo pakliuvęs. Tik neaišku, ką patekę ten veiksime. Nepasakė to ir J. Žygas savo vedamajame.KILNIADVASIŠKUMO SARGYBOJEAldona Žemaitytė redaguoja Lietuvoje leidžiamą kultūros bei politikos savaitraštį Naująjį dienovidį. Savaitraštis aktyviai puoselėja dvasingumą, tautos vienybę ir kitus dėmesio vertus idealus. Vedama kilnių polėkių, redaktorė sugalvojo eilę klausimų Lietuvos ir išeivijos kultūrininkams. Vienas iš jų yra toks: „Ar Lietuva negalėtų būti vienijantis tiltas, pavyzdžiui, tarp ateitininkų ir samariečių?“Iš klausimo pastatymo atrodytų, lyg ateitininkai ir santariečiai įsikibę į gerkles vienas kitą smaugia. Turbūt nereikia nei aiškinti, kad iki šiol nei vienas Lietuvos kultūrininkas nesugebėjo į tokį keistą klausimą atsakyti. Į jį atsakė Tėviškės žiburių redaktorius kun. Pranas

Gaida, (nr. 5-6, 1993 m., vasario 12 d.) Pagal Gaidą:
Kad Lietuva galėtų būti „vienijančiu tiltu“, visų 

pirma pati turėtų būti vieninga. Deja, to dar nematyti. 
Ateitininkai ir santariečiai išeivijoje yra skirtingi savo 
ideologijomis, bet nėra tokie priešiški, kad reikėtų juos 
taikyti, ieškoti „vienijančio tilto“. Idėjinė diferenciacija 
yra natūralus dalykas tautoje. Negalima norėti, kad visi 
būtų ateitininkai arba santariečiai.

Uniforminis vienijimas yra iš esmės klaidingas sie
kis, nes neįmanomas. Tai parodė ir nesena mūsų tautos 
praeitis. Ateitininkai ir santariečiai, būdami skirtingų 
ideologijų žmonės, yra vieningi savo pažiūromis į atgi
musią Lietuvą: pasisako už visišką jos nepriklausomy
bę, visuotinę piliečių laisvę, nors vidinėje krašto san
tvarkoje jie reikštųsi skirtingais būdais. Ateitininkai 
remtųsi krikščioniškais principais, o santariečiai - libe
raliniais.Geresnį atsakymą turbūt būtų sunku sugalvoti. Lieka tik Naujojo dienovidžio redaktorei palinkėti nevarginti anketos dalyvių bereikšmiais klausimais, o imti skaityti knygas.VAKARŲ NEREIKIA BIJOTIKęstutis Girnius Atgimime (nr. 7,1993 m., vasario 23 d.) bando mažinti Lietuvos visuomenės nepasitikėjimą išeivija ir Vakarais. Jis rašo:

Perrinkimų kampaniją itin ryškiai pasireiškė nepa
sitikėjimas išeivija ir Vakarais, bet šio įtarumo būta 
daug ir anksčiau. Reikia tik prisiminti pilietybės įstaty
mo parengimo kryžiaus kelius, akivaizdų kai kurių Są
jūdžio vadovų norą apriboti išeivių galimybes įgyti Lie
tuvos pilietybę. Buvo būkštaujama, ir visiškai be pa
grindo, kad, tapę piliečiais, išeiviai masiškai reikš pre
tenzijas į buvusią nuosavybę ir taip nuskurdins Lietuvą. 
Kol kas užsienio firmos negali nupirkti žemės Lietu
voje, ir dėl šio draudimo daugelis bendrovių neketina 
investuoti į Lietuvą. Buvo būkštaujama, ir vėl be pa
grindo, jog Vakarų biznieriai kažkodėl taip susižavės 
Lietuva, kad jiems kils nesutramdoma aistra įsigyti kuo 
daugiau nuosavybės Lietuvoje. Kodėl būtent Lietuvoje, 
niekas nepaaiškino. Ir taip Lietuva lieka be užsienio 
investicijų, nors jos gyvybiškai svarbios ūkio atkūri
mui. Ir ar būtų blogai, jei užsieniečiai ar išeiviai nusi
pirktų griūvančius namus Vilniuje, savo kapitalu juos 
atstatytų? Dėl to tik padidėtų gyvenamasis plotas ir 
įplaukos į valstybės iždą. Prieš kurį laiką ir kai kurie 
Katalikų bažnyčios atstovai kalbėjo apie gresiantį pa
vojų iš Vakarų Lietuvos katalikybės tyrumui. Neginčy
tina, kad Vakaruose daug kas netvarkoje ir nesektina, 
bet tradiciškai bažnyčia ėjo į pasaulį, o ne nuo jo bėgo. 
Juo labiau, kad per du tūkstančius savo gyvavimo metų 
bažnyčia sugebėjo prisitaikyti prie įvairių sąlygų ir ne
tapo uždara sektantų bendija.MŪSŲ KANČIŲ ISTORIJAPLB valdyba sumanė suorganizuoti „Lietuvos kančios istorijos“parašymą. Kaip jos pirmininkas kartą išsireiškė, tai turėtų būti istorija nuo nacių Klaipėdos užėmimo iki paskutinio partizano žuvimo. PLB pranešime (Pasaulio lietuvis, nr. 2,1993, vasaris) rašoma:

Okupacijos sąlygomis toks užmojis tegalėjo būti 
tik svajonė. Bet dabar okupacija pasibaigė. Lietuva 
laisva ir nepriklausoma valstybė. Apie lietuvių tautos 
kančias pasauliui teisybę pasakyti sąlygos pasidarė pa
lankios. Turime ir žmonių - specialistų bei profesiona

lų, kurie galėtų tai atlikti. Yra archyvai ir kiti dokumen
tų šaltiniai, turime ir gyvų tos kančios liudininkų. Ta
čiau liudininkai jau vyresnio amžiaus, metai iš metų 
vienas paskui kitą pasitraukia iš gyvenimo, ir tai nebe
leidžia reikalo atidėlioti, bet skubiai organizuoti reikia
mą talką, sudaryti planą ir pradėti uždavinį vykdyti. Tai 
skatina ir dar viena pažymėtina proga, išskirtinas Lie
tuvos istorijos laikotarpis.

Nors uždavinys didelis ir sunkus, bet PLB valdyba 
mano jį atlikti per ketverius savo kadencijos metus. 
Darbas vyks ir išeivijoje, ir Lietuvoje. Kaip galima 
greičiau bus suorganizuota profesionali talka, pakviesti 
vadovai, paruošti smulkūs planai, telkiamos lėšos. Pla
nai ir lėšų telkimo darbai bus paskelbti šiais metais 
minint Lietuvos kančios dienas gegužės- birželio mėne
siais, kai Lietuvoje buvo pradėtas ir kelerius metus tę
siamas didysis tautos genocidas, šiurpieji trėmimai į 
Sibirą.„Kas galėtų didesnes kančias įsivaizduoti?“ - retoriškai klausiama aname PLB pranešime. Tartum PLB pranešimo autoriai nieko nebūtų girdėję nei apie žydų genocidą, nei apie šiandieninę Bosnijos muzulmonų tragediją, nei apie daugelį šiurpą keliančių kitų tautų nelaimių!Apie lietuvių palinkimą mėgautis savo kančiomis taikliai pasisako poetas Sigitas Geda Metuose („Tragiškos patirties šviesoje“, 1993 vasaris). Jis rašo:

...tiek tautų dabar klykia apie išgyventą siaubą! 
Ar lietuviai gali čia ką nors pralenkti? Vienas kolega, 
samprotaudamas apie lietuvišką polinkį į kančią, pava
dino tą bruožą mazochizmu. Kas tiesa, tai tiesa. Kentė
ti mes buvome pratinami nuo vaikystės: suskaudo dan
tį - kentėk, vaikeli, kentėk, uždėsim sutrintų rūtų ar va
tos, pamirkytos naminėj. Susuko koją, pūlinys - negali 
paeiti: kentėk, vaikeli, kentėk, uždėsime trauklapių, 
močekonių tokių, auga, kur tik papuola, ištrauks... 
Graibsto į kariuomenę, kentėk, apgersim tavo išleistu
ves, kas, kad esi rekrūtas, kas, kad motina raunasi plau
kus. ..

Kai daugiau metų, supranti, jog išminties čia ne
daug. Bukas skausmas, akla kančia yra bevaisiai mūsų 
buvimo ženklai. Jie reikšmingi tik tiems, kurie praregi 
skausmo tamsoj.Reikėtų sutikti su poetu, kad svarbiau ne mūsų kančios, bet ko tos kančios mus išmokė...Tačiau jeigu jau užsispyrėme rašyti apie savo kančias, tai, praktiškai žiūrint, yra ir antroji talono pusė. Dar nuo landsberginės Aukščiausiosios Tarybos laikų saugumo archyvai visiems aklinai uždaryti. Net ir istorikams. Ta medžiaga dar nesutvarkyta ir nežinia, kada tai bus padaryta. KGB archyvuose yra apie pusė milijono bylų. Devyniasdešimt procentų tų bylų - rusų kalba. Reikia armijos vertėjų jas išversti. Per keturis metus sutvarkyti, išversti, išstudijuoti ir parašyti! PLB valdyba puikuojasi, kad šį darbą atlikti padės išeivijos istorikai ir žurnalistai. Kiek išeivijoje gyvena profesionalių istorikų? Nedaug. Juos suskaiučiuotum ir ant vienos rankos pirštų. Netrūksta tik žurnalistų. Tad kai stos visi vedamųjų rašeivos - tai bent turėsim kančių istoriją!PAMOKSLAUTOJAI IR PROFESIONALAIGausų išeivijos patarėjų Lietuvai būrį galima padalinti į dvi grupes - pamokslautojus ir profesionalus. 
Pasaulio lietuvio („Trečia kovo vienoliktoji“, 1993 kovas) vedamojo autoriui nepatinka Lietuvos ekonominė(tęsinys sekančiame psl.)
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Man gal nė nepakenkė tas bjaurus vadinamojo so
cialistinio realizmo antsnukis? Gal padėjo, pakurstė, 
įkvėpė?

Su pasibaisėjimu galvoju apie kitus - rimtus, jaut
rius, didelius talentus. Kaip nustatyti, kiek jiems pada
ryta žalos? Atgavus žodžio laisvę, paaiškėjo, kad be
maž nėra sulaikytų, uždraustų raštų, kurių valanda pa
galiau atėjo. Gausu išsipasakojimų, mėgėjiškų eiliavi
mų, bet nėra grožinės literatūros. Vadinasi, ji sunaikin
ta. .. dar iki kūrybos akto.

Taip apie bolševikinio dvasinio smurto padarinius 
Lietuvoje samprotauja rašytojas A. Dabulskis leidinyje 
Rašytojas ir CENZŪRA (1992). Vadinamosios „stal- 
činės“ literatūros yra pasigedę, be Dabulskio, ir kiti - 
R. Gavelis, J. Aputis, R. Lankauskas ir Lt Nežiūrint to, 
nevisada aišku, ar jos tikrai nėra. Užtat Dabulskis tei
sus, nuogastaudamas, jog rinką gali užplūsti visokia 
vidutinybė bei impotencija, ypatingai savo kaštais lei
džiamos rašliavos forma. Gimnazistiško naivumo „se- 
liankos“, ar pagal bestseller’ius sukurpta, nuotykinė sa- 
distiniai-pomografinė literatūra. Ir nebūtinai toji raštija 
privalo būti rašyta po kovo 11-tosios. Galėjo tie rank
raščiai dūlėti stalčiuose ir kuparėliuose, redaktorių at
mesti prieš gerą laiko gabalą.

Tokio „nepripažinto šedevro“ pavyzdys yra 1990 
metais „Vagos“ išleistas (bet užbaigtas rašyti 1986 me
tais), Vytenio Rožuko romanas Bitlų eros hieroglifas.

Knyga pavadinta romanu, o į tą sąvoką nūnai vis
kas telpa. Bet antrinė antraštė - „Genijaus sindromas“

... SPAUDOS VEIDRODYJE
(atkelta iš 3-čio psl.)
priklausomybė nuo Rytų. Todėl jis taip pamokslauja:

Pirmiausia, žinoma, reikia aiškios diagnozės ir pa
veikių vaistų pagydyti pašlijusiai ekonomikai. Jos gy
dymas daug priklauso nuo valdžios. Taigi pradžios, ir 
labai geros, reikia laukti iš jos. Žemės ūkis, gamyba, 
verslas bei prekyba viduje ir su užsieniu skubiausiai 
turi būti atpalaiduoti nuo bet kokių jos varžtų, o pati 
valdžia paveikiais įstatymais ir jų vykdymo sąžininga 
priežiūra visa tai turi apsaugoti nuo sukčių. Užsienio 
investuotojams reikia sudayti prieinamas sąlygas. Ir 
Lietuvai dėmesį, gamybai pavyzdį, verslui ir prekybai 
rinką reikia gaudyti tik Vakarų pasaulyje. Niekuo nepa
teisinamas tvirtinimas, kad dėl blogos gamybos Lietu
vai rinkos reikia ieškoti kur nors rytuose. Lietuvai rei
kia stengtis gaminti pačios aukščiausios kokybės prekę 
ir ieškoti pačio geriausio pirkėjo vakarų pasaulyje. 
Lietuva yra išsimokslinusi, turi tikrai gerų specialistų, 
profesionalų. Reikia tik noro, pasiryžimo ir atsikratyti 
sovietinės sistemos įskiepyto menkavertiško mąstymo. 
Nors ir per didžiausius skausmus, bet Lietuvai būtinai 
reikia išbristi iš rytų purvyno ir skubiai tiesti kelius 
į švarius vakarus.

Sakysite - per sunku iš tokios padėties išsikrapš
tyti? Nepatikėsim. Žinoma, reikia daug pasiryžimo, 
užsispyrimo ir ypač noro dirbti, kurio šiuo metu Lietu
voje neperdaugiausiai. Gal stinga ir žinių, patyrimo, 
kliudo savarankiško gyvenimo ir atsakomybės baimės 
jausmas, gal kažkoks neatsikratomas įprotis? Bet visa 
tai reikia ir galima pašalinti. Daug padėti gali ir išeivija, 
į kurią Lietuva iki šiol visgi keistokai žiūrėjo, norėda
ma tik kaip galima daugiau iš jos gauti, pasinaudoti jos 
materialine verte, bet ne vakarietišku patyrimu, pažiū
romis, civilizuoto gyvenimo pavyzdžiu.

Pamokslautojo žodyne magišką galią turi žodis 
„reikia“: reikia diagnozės, reikia noro, reikia pasiryži-
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liudytų, kad, šalia išsipasakojimo, autoriaus turėta pre
tenzijų į sociologiniai-psichologinę studiją ar net, kaip 
matysim, didaktinį traktatą. Ne be reikalo pridėta pra
tarmė - „pradžios žodis“. Jame atvirai pabrėžiamas ra
šinio autobiografinis pobūdis:

Delnas su delnu taip nesusiliečia, kaip sutampa 
vieno gyvenimo istorija ir šis romanas, nors kai kurie 
įvykiai atkuriami su dešimties metų paklaida.

Kad norėta atkurti tų pralėkusių dešimtmečių pa
noramą, rodo ir petitu atspausdintos „dienos įvykių 
kronikos“, pradedančios kiekvieną skyrelį. Bet užvis 
akivaizdžiau atsidengia B. Rožuko intelektualiniai už
mojai iš eilučių, aiškinančių „genijaus sindromo“ sąvo
ką ir autoriaus nusiteikimą dorovinti visuomenę:

...Genijaus sindrome šešėlį turi beveik kiekvienas 
žmogus...

... Mano herojus yra aiškiai paženklintas tuo hie
roglifu.

...Mano tikslas parodyti tragediją, kai minėtas sin
dromas nespėja duoti rezultatų. Šios „baltos“ žemės 
užkariavimas, manau mokys žmones tolerancijos ir 

mo, reikia išbristi iš purvyno, reikia dirbti, reikia ga
minti aukščiausios kokybės prekę, reikia ieškoti geriau
sio pirkėjo Vakaruose ir Lt Tačiau kaip tą viską „rei
kia“ padaryti? Rašantysis neturi nei menkiausios nuo
vokos.

Šių metų sausio mėn. Lietuvoje lankėsi verslinin
kas iš Čikagos Raimundas Mieželis. Nuo 1958-tų metų 
jis dirbo bendrovėse, gaminančiose įpakavimo dėžes ir 
popierių, ir šioje srityje buvo užėmęs aukštus postus. 
Dabar norėtų panaudoti savo patirtį, sukauptą per ilgus 
metus, įkuriant įpakavimo firmą Lietuvoje. Apie pasi
kalbėjimą su R. Mieželiu žurnalistas R. Valatka Lietu
vos ryte (Nr. 15,1993 sausio 26 d.) štai ką rašo:

„Ar įmanoma išlikti konkurentingu tokiomis sąly
gomis Rytų rinkoje?“ - paklausiau pašnekovą. „Prasi
mušti į Vakarų rinką yra beveik neįmanoma, - pasakoja 
Raimondas Mieželis. - Ji perpildyta, ten taikomi aukšti 
kokybės standartai; o Rusijoje realiai vis tiek neišnyko 
lietuviškos produkcijos poreikis. Todėl šiandien jokiu 
būdu negalima prarasti turėtų kontaktų“.

Pasak pono Mieželio, situacija yra tokia, kad, pa
vyzdžiui, nuo Rusijos įvestų muitų kenčia ne tik Lietu
vos popieriaus, bet ir Rusijos celiuliozės fabrikai, likę 
be tradicinių savo produkcijos pirkėjų. Ar Rusija suin
teresuota bedarbiais? Turbūt ne, todėl, dirbant su ben
draminčiais Rytuose, išlaikant gaminių kokybę, kurį 
laiką galima leisti sau ir kai kurių nuostolių vardan 
pelningos fabrikų ateities. Juolab kad dalis išlaidų, 
daugmaž 30 procentų, vis tiek išlieka, nesvarbu, ar ga
mini popierių, ar stovi be darbo.

, (Žinoma, - sako ponas R. Mieželis, - būtina pa
keisti šių fabrikų technologiją, pasinaudojant ne tiek 
užsienio valstybių, kiek privačių Pirmų, kurios taip pat 
siekia parduoti kuo daugiau savo produkcijos, kredi
tais“.

Priešingai Pasaulio lietuvio pamokslininkui, versli
ninkas R. Mieželis pataria neprarasti turėtų kontaktų 
Rytuose Kuriuo iš jųdviejų turėtų tikėt Lietuva? □ 

švelnumo, taip pat gal padės išvengti klaidų, niekais 
paverčiančių tūkstančius gyvenimų.

Termino „tragedija“ panaudojimas, sakykim, yra 
per drąsus. Daugių daugiausia visą herojaus istoriją, 
pilną kulversčių ir peripetijų, būtų galima pavadinti 
(metafiziniu) farsu.

Kaip ir dera debiutantiniam kūriniui, pagrindinio 
personažo, pavadinto Odisėjum (idant skaitytojui būtų 
aišku, kad galimi ir visokie „mitologiniai podirviai“, o 
nuotykių bus iki soties) portretas perdėm idealizuotas. 
Aplamai, tai visų pirma „narsus Abdula - širdžių - plė
šikas“, apdovanotas fiziniu patrauklumu, filosofine 
įžvalga ir tuščiakalbystės dovana. Be to tai aistruolis 
sporto sirgalius, išsimankštinęs aziatiškuose koviniuose 
žaidimuose. Pagaliau tai rokeris - virtuozas. Faktiškai 
čia ir glūdi jo gyvenimo nelaimė. Mat didžiausias jo 
troškimas yra prasimušti kaip nors į užsienį, ten pagar
sėti ir pelnyti Lietuvai amžiną šlovę. Bet seni skrabalai 
valdžios krėsluose to idealizmo nesupranta.

Knygos fabula ir susideda iš to vietinės reikšmės 
Odisėjaus nesėkmingų bandymų išsinešdinti iš Plačio
sios Tėvynės pavaizdavimų. Herojui nebaisios jokios 
kliūtys, pradeant žygiais pas partokratus, KGB baisū
nus ir baigiant išsimurdymu sūkuringose tarpeklių upė
se palei Turikijos sieną ar pralaimėjimais sandėriuose 
su užsienio laivų sukčiais vertelgomis.

Bet užvis Odisėjas, kaip ir dera įsčių siaubėjui, 
linkęs sujungti naudą su malonumu (Utile dūlei misce- 
re, Horatius dixit) įgyvendinant savo sumanymus per
gulint su aistringom gražuolėm, galinčiom, jo manymu, 
jam padėti.

Su oro akrobatėmis-lakūnėmis, geidulingom Mek
sikos kino žvaigždėm, slėpiningom armėnėm, germa
niškom „ciocėm-kliocėm“ ir pagaliau, „horrible dietų“, 
„patalo ešafote“ su strazdanotų krūtų, pelikano profilio 
grebluojančia žyde Dina. Tos paskutinės meilės avan
tiūros poveikyje, taip pakriks herojaus nervai, kad jis 
atsidurs beprotnamyje ir tik tauriosios Onos intervenci
jos dėka nelauktai atgaus savo pirminį „aš“. Matomai, 
knygos moralu ir tektų laikyti tą viešą įspėjimą, kad 
fiktyvios vedybos su iškeliaujančiom į Izraelį yra rizi
kingas dalykas.

Atseit turinio atžvilgiu turime kažką panašaus į 
garsųjį filmą Vidurnakčio karvabemis (Midnight Cow
boy), o prozinės formulės prasme - dar vieną „Bil- 
dungsromano“, rašomo pirmuoju asmeniu, variantą. 
Ne viskas tačiau knygoje nuvalkiota. Protarpiais aptin- 
kam mažumėlę savišalpos, šaipūniško tono, primenan
čio, žinoma, J. Salingerį, bet taip pat ir mūsiškius - 
Saulių Šaltenį (Riešutų duona) ar Joną Mačiukevičių 
(Bučiuoju Žalį). Bet tik retais portarpiais. Šiaip knyga 
reto narciziškumo, dūstanti po herojaus-protinguolio 
aforizmų, filosofinių šūksnių, paradoksalių ir kito
kių „minties skrydžių“ našta. Jų ten tiek prižerta, kad, 
kaip žmonės sako, „nė vištos nesulestų“:

Niekas neiškreipia žmogaus fizionomijos taip, kaip 
pagirios. Niekas taip neiškreipia žmogaus minčių, kaip 
melancholija ir visiškas bankrotas.

Arba:

Moters kantrybė juk tąsi kaip vyšnios sakai.

Tokiais ir panašiais paauglystės spuogais nubertas,
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filosofiniais sprūdžiais nusėtas visas romano audinys.
Kaip dažnai pasitaiko literatūroj, taip ir Vytenio 

Rožuko atveju, susiduriam su vienu paradoksu. 
Sakoma, kad kai diletantizmas pasiekia tam tikrą aukštą 
anachronizmo ir grafomanijos laipsnį, jis pradeda pavo
jingai skambėti novatoriškumu ar bent literatūrine pa
rodija. Skaitant Bitlų eros hieroglifą topteli mintis, be
ne autoriaus šaipomasi iš „nusmukusios nuo koto“, her
metiškos, perki m š tos siurrealistinių įvaizdžių Lietuvos 
nūdienės poezijos. Deja, parodijuot ne taip paprasta. 
Tai menas, reikalaujantis didelės stilistinės kultūros, 
subtilaus įžvalgumo - dalykų, kurie nesiliaują skam
bėję kolegų kūriniuose. Tų sugebėjimų debiutuojantis 
V. Rožukas aiškiai neturi ir, sprendžiant iš visų susku- 
binimų, neketina įsigyti. Bet vienu triuku, perimtu iš 
klasikinės literatūros, V. Rožukas tiksliai mėgaujasi be 
saiko. Tai paralelizmų maniera:

Kaip jaguaras įtūžęs puola grakščią antilopę, pri
klydusią atsigerti iš vėsios tankmės, taip turbūt ir aš 
šokau prie Onos, pagautas azartiško geismo. Štai kur 
hidraulinis stebuklas, konstatavau, besiraičiodamas žo
lėje! Dieve! Kiek kūno! Kaip banguoja putotas okeanas 

- taip - patikėkite - kilnojosi jos magiškos piramidės, 
magiški tutat-hemonai.

...Kaip liūtas, kalnų užaugintas, kurio pasiutimas 
saiko nežino, kibau į Olgą, ir artėjo tai, ką mes vadina
me nežemiška palaima, (p. 57)

Pažymėtina, kad bene geriausiai V. Rožuko rašyto- 
jiški gabumai nušvinta tokiose erotinėse scenelėse, nes 
čia esama humoro. Deja, tokių prajukinančių ir kraujo 
apytaką pagyvinančių epizodų tėra labai nedaug. Visa 
kita - apgailėtinai blanku ir negyva. Nėra reljefiškiau 
užbrėžtų charakterių. Visi jie vienplaniai, kartais sušar
žuoti (pvz., Rina). Dialogai dirbtini, manieringi, neiš- 
naudojantys „slengo“ išteklių.

Pastangos atkurti 1960-jų dešimtmečio panoramą, 
ar išryškini „nutylėtosios“ kartos dvasinį profilį V. Ro
žuko apysakėlėje dar blankesnės. Vienintelis dalykas, 
kurs skambteli autentiškai, yra priminimas, kad jauni
mo tarpe buvo populiarus Hemingway’us. Šitą faktą 
mini kai kurios memuarinės knygos, jų tarpe V. Aksio- 
novas, J. Brodskis. Bet šiaip V. Rožuko vaizduojamoji 
Sovietija yra roželėm padabintas Disneylandas. Rožu
kas tikrai vertas Stalino premijos už tikrovės lakavimą.

Itin nuviliantys taip pat yra jo ekskursai į praeitį, 
pasireiškiantys „dienos įvykių kronikomis“. Čia prisi- 
graibstoma trivialiausių faktelių, toli gražu nepadedan
čių skaitytojui susigaudyti tos epochos sūkuriuose. Žo
džiu, net ir pažintine prasme V. Rožuko veikalas yra 
klaiki mėgėjystė. Pakanka vien palyginti jį su tokiais 
veikalais, kaip David Gurevich. From Lenin to Len
non. A memoir of Rusia in the Sixties, N.Y. Harcourt, 
Brace and Jovanovich, 1991, Maurice T. Machino. 
Allez-y docement, camarades! 1’amour chez les Sovi
ets. Paris, Laffont, 1991, Deborah Adelman. The Chil
dren of „Perestroika“, Moscow Teenagers Talk About 
Their Lives and Future. Armonk, N.Y.M.F. Shaq?, 
1991, Cathy Young. Growing Up in Moscow. Memo
ries of Soviet Childhood. N.Y. Tickner and Fields, 
1989, kad iš karto pasimatytų V. Rožuko apysakos 
skystumas, provincialumas, jo negalia ir nedrąsa palies
ti socialines, psichologines problemas, kurios tada kan
kino komunistinį pasaulį.

Vytautas A. Jonynas

Vytenis Rožukas. Bitlų eros hieroglifas (Genijaus 
sindromas). Romanas. Vilnius, Vaga, 1990. 203 psl.

IŠEIVIJOS ĮNAŠAS LIETUVIŲ 
LITERATŪRON - 1992 (I)

Metines literatūrines išeivijos knygų apžvalgas 
pradėjau 1962 metais, dar Algimanto Mackaus reda
guojamame Margutyje. Šiam sustojus, nuo 1965 m. jas 
perkėliau į Metmenis, o nuo 1974 m. - į Akiračius. Tik 
Metmenyse tos apžvalgos beveik visada išsitekdavo 
viename numeryje, o kitur jas reikėdavo skaldyti žan
rais, bet padalinant į poeziją ir prozą, nes mėnesiniuose 
žurnaluose tai užimdavo per daug vietos. Ilgą laiką ap
žvalgoje tebuvo aptariamos vien išeivijoje išleistos 
knygos. Prieš kelioliką metų kai kurių išeivijos rašyto
jų kūryba buvo pradėta spausdinti ir Lietuvoje. Pra
džioje tai buvo vien išeivijoje išleistų knygų naujos 
laidos arba čia spausdintos poezijos rinktinės, bet vė
liau ėmė išeiti ir visai naujų, k.a. Kazio Almeno istori
nis romanas Šienapiūtė (1970), ar gausiai naujais eilė
raščiais papildyta Balio Rukšos poezijos rinktinė Žemė 
sapnuoja mane (1978), kurios į šią apžvalgą jau irgi 
buvo įtrauktos. Visai nepaminėtas liko tik Liūto Moc- 
kūno sudarytas ir redaguotas įvairių autorių kritikos 
straipsnių rinkinys Egzodo literatūros atšvaitai (1989), 
ji, gal ne visai tiksliai traktuojant kaip jau minėtas poe
zijos rinktines ar čia išleistų prozos tomų naujas laidas.

Bent pusė pernai pasirodžiusių naujų išeivijos au
torių knygų buvo išleista Lietuvoje. Be jų aptarimo ši 
apžvalga jau nesunkiai sutilptų ir į vieną Akiračių nu
merį. Gal netrukus jau visos lietuviškos knygos tebus 
leidžiamos Lietuvoje. Apie tai labai iškalbingai byloja 
ne vien pernykščių autorių brandus amžius, bet ir išei
vijoje išleistų knygų perdėm kuklūs tiražai... Tada, ži
noma, visai nustos prasmės ir ši apšvalga ar jos rašy
mas. Dabar dar ją galima padalinti net į tris, tegul ir 
neilgas, dalis, kiekvienoje aptariant bent po vieną išei
vijoje ir Lietuvoje išleistą to žanro knygą.

DU STAMBOKI POEZUOS RINKINIAI

Atsiminimai,
O atsiminimai,
Iš didelio pasaulio pakelių,
Iš kryžkelių,
Nei iš eilėraščių,

Nebėkit,
Nepalikit vienut vieno - 
Susėskim dar
Už neobliuoto stalo 
Duonos ir druskos 
Vakarienei.

(Duona ir druska, 86 psl.)

Šešioliktasis Kazio Bradūno poezijos rinkinys 
Duona ir druska, pernai išleistas Lietuvoje, yra padalin
tas į dvi dalis, kurių pirmoji - „Eilėrščiai ir sakmės“ - 
kaip ir antroji „Kelionių užrašai“ - savo ruožtu suside
da iš trijų turinio ar formos jungiamų skyrelių. Bent 
antrojoje rinkinio dalyje kaip tik tie skyrelių pavadini
mai dar smulkiau eilėraščius apibūdina, juos lokalizuo
ja, o kartais juos ir forminiai apibrėžia bei apsprendžia: 
„Venecijos vasara“ suteikia progų paklajoti Švei
carijoje Maironio pėdomis, o taip pat, didžiųjų poetų, 
menininkų bei šventųjų keliuose, Adrijos saulėje ir po 
Andalūzijos dangumi, nuolat susimąstant prie garsiųjų 
pasaulinių meno paminklų; „Havajų haiku“ leidžia šia
me nuostabiame pasaulyje išgyventų akimirkų patirtis 
užfiksuoti tiktai jam būdinga forma - taupiais, bet tal
piais trijų eilučių vienaposmiais, o „Prerijų paukštė“ - 
į šio krašto beribius plotus įlieti niekur ir niekada neap- 
leidžiančio savosios gimtinės ir namų ilgesio ar šauks
mo posmus...

„Kelionių užrašų“ tipo eilėraščių ar ciklų K. Bra
dūno rinkimuose jau buvo ir anksčiau, tačiau naujajame 
jie savotiškai „pavaldūs“ pirmosios dalies nuotaikoms, 
kurias iškelia ir pabrėžia poetos atodūsis:

Kur nueisiu, kur sustosiu, kur pradingsiu, 
Jei po kojų LIETUVOS nėra?.. (107)

Dauguma pirmosios rinkinio dalies eilėraščių, at
rodo parašyta pasėkoje poeto atsilankymų Lietuvoje 
pastaraisiais metais. Tiesa, įžanginio skyrelio „Saulės 
paglostymas“ titulinę veikėją pakeičia ne vien žemė ar 
„seniai numirusi auklė“, šiandieniniuose poeto sapnuo
se, tartum vaikystėje, mazgojanti jo kojas, bet ir pati 

Poezija, įvardinta ar tik jaučiama, vedžiojanti poeto 
ranką dialoguose su praeities ir dabarties liudininkais. 
Netrukus veik kiekvieno eilėraščio centre stojasi tėvy
nė, su gimtaisiais namais ir tėviške, su miškais ir mies
tais, kur Vilniaus verbos geria kraujo rasą žiemos vidu
ry, o kalnelių smėlyje Dievas pirštu rašo šviežiai žu
vusių kankinių pavardes ir iš pelenų, tartum feniksas 
kyla gerasis aitvaras... Ar atpažins po pusės šitmečio 
sugrįžusį genties „gyvieji ir mirusieji“ susitikę tėviškės 
„Išarto kelio vietoje“, kada ten, „kur stovėjo namai, / 
Degė ugnis, / Kvepėjo duona“ (45), bėra „tik slenksčio 
cementinė nuolauža“?.. Ar susišauks tėvai, atgulę jau 
„po Maryland© velėna“, kitoje Atlanto pusėje su gimi
nėmis „taigi jau smilty / Sibire, Lietuvoje, Pensilvani
joj...“? (27)

Užplūsta atsiminimų „Paprastos sakmės“ ilgiausia
me centriniame rinkinio skyrelyje, atgyja vaikystės pė
dos, įmintos čia kartu su motina, su aukle; jaunystės 
galvių ir kambarių apvaikščiojimuose iškyla susitiki
mai su brangiausiais asmenimis, Alvito varpams gau
džiant prabėga mintyse ir visas didelis „Gyvenimas be

(tęsinys 7-me psl.)

-r> i _ KazysB radonas
DUONA IR DRUSKA
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LIETUVOS GYVENIMAS

Sausio pradžioje Lietuvoj iškilmingai paminėtos 
V. Mykolaičio-Putino šimtosios gimimo metinės. Ta 
proga prieš gerą pusmetį buvo sudaryta vyriausybinė 
komisija, vadovaujama tuometinio kultūros ir švietimo 
ministro, dabar pavaduotojo, D. Kuolio. Minėjimas vy
ko prestižinėje Operos ir baleto teatro salėje. Kalbos, 
kaip ir dera, taip pat buvo prestižinės ir kilnios, deja, 
atminty neužsiliekančios, savo dainingomis intonacijo
mis nuskambančios į praeitį. Tačiau ne vien gražiomis 
kalbomis buvo gyvas šis jubiliejus: jam artėjant buvo 
sutelktos pastangos parengti V. Mykolaičio-Putino pil
ną Raštų leidimą. Dienos šviesą jau išvyko I, II ir IV 
tomai, likusieji, jeigu bus leidžiama tokiais tempais 
kaip iki šiol, pasirodys per ateinančius trylika metų. 
Rašytojų Sąjungos leidykla parengė fotografuotinį po
ezijos rinkinio „Tarp dviejų aušrų“ leidimą, jubiliejaus 
išvakarėse pasirodė ir bent Vilniaus knygynuose neuž
sigulėjo atsiminimų apie Putiną tomas. Pagal pirminį 
projektą pertvarkytas antkapinis paminklas Rasų kapi
nėse, Marijampolėje atidengtas skulptoriaus A. Ambra- 
ziūno sukurtas Putino paminklas. Kultūros ir švietimo 
ministerija paskelbė V. Mykolaičio-Putino poezijos 
monospektaklio konkursą. Numatyta išleisti jubilieji
nių plakatų ir pašto ženklų, įsteigti kasmetinę Putino 
stipendiją humanitarinėms studijoms užsienyje. Dailės 
muziejuje visą mėnesį veikė Putinui skirta paroda. To
kie būtų oficialūs dėmesio ir pagarbos ženklai iškil
niam lietuvių kultūros žmogui.

Ne iškilmės, o rašytojo aktualizacijos klausimai 
buvo ir tebėra svarbūs jau antri metai pirmąjį kiekvieno 
mėnesio penktadienį susirenkančiai V. Mykolaičio-Pu
tino draugijai, kurios pirmininkė V. Zaborskaitė. Pir
majame draugijos seminare buvo konstatuota, kad Puti
no kūrybos pupuliarumas smunka, kad būtina naujai 
peržvelgti rašytojo kūrybą ir surasti tą Putiną, kuris 
bylotų ir šiandien. Tačiau klasiko kūrybos aktualizavi
mas vargu ar įmanomas be nenudailinto dialogo, net 
ginčo. Iki šiolei vyrauja vienareikšmiškai pagarbūs Pu
tino kūrybos vertinimai, apie jo asmenybę jeigu ir pa
sakomas kandesnis žodis (pvz., B. Railos), jis tuoj su
laukia argumentuoto rimtų mokslo vyrų ir moterų 
atkirčio. Praėjusių metų pavasarį Putino draugijos su
rengtas seminaras „V. Mykolaitis Putinas: vertinimų 
kontroversijos“, tikrai galėjo tapti ta vieta, kurioje būtų 
buvę galima atvirai, kritiškai ir drauge savikritiškai pa
analizuoti tą Putiną, kuris vėlyvu pokariu gimusiai 
kartai buvo ne kas kita, kaip tarybinis poetas, tarybinis 
klasikas, tą Putiną, kuris rašytojų susirinkimuose peikė 
save, kad pasiduodąs abejonėms ir nesugebąs teisingai 
įvertinti tarybinės tikrovės, tą Putiną, kuris rašė „Svei
kinu žemę“, ne vien tomis eilutėmis, bet ir juo tikėju
siųjų nuovyliu išpirkdamas savo būsimą poeziją. Mi
nėtame pokalbyje vietos kontroversijoms beveik neli
ko, vyravo Putino gailėjimo intonacija, noras nuo kaž
ko jį apginti, išsaugoti. Šimtmečio jubiliejus patvirtino 
Putiną klasiku dar vienai kadencijai, ir jau sunku pa
sakyti, ar atsiras išsišokėlis, kuris užsimotų kibti į 
skvernus ir pačiam Putinui, ir tiems, kurie su baiminga 
pagarba kalba apie jo asmenį ir kūrybą. Matyt, kol 
Putinas bus vertinamas remiantis „pirmiausia jo paties 
nuostatomis ir laikysenomis“, kaip siūlo poetas ir lite
ratūros kritikas V. Kukulas, tol dialogo Putino tema 
nebus, ir rašytojo kūrybos aktualizavimas ar prakalbi
nimas prilygs magiškiems užkeikimams, kuriais galima 
tikėti, galima netikėti. Putinas ir toliau lieka su klasiko 
nekaltybės žyme, drauge išlieka ir pjedestalo problema, 
iškilsianti tuoj pat, kai ateis laikas švęsti kito klasiko, 
kuris tokiu buvo pripažintas sovietmečiu, jubiliejų.

Pagarbos ženklų praeičiai Lietuvoje tikrai netrūks
ta. Gal kada nors bus suskaičiuota, kiek per tuos keletą 
metų buvo atstatyta tarpukario laikotarpio paminklų,

PO TRUPINIAIS IR NUOLAUŽOM
kiek pastatyta kryžių. Lietuva sakytum stengiasi atgau
ti 1939-ųjų metų būvį ir pavidalą. Viena iš rimtesnių 
kultūros institucijų, veikiančių greta Kultūros ir švieti
mo ministerijos yra Lietuvos kultūros fondas, kurio 
veikla iš esmės skirta paminklų statymui ar atstatymui, 
atgaivinimo ar rekonstrukcijos projektams. Beje vie
nintelė į ateitį, o ne į praeitį orientuota yra „Naujų var
dų“ programa, labdaros koncertais ir kitais būdais kau
pianti lėšas kūrybiniam jaunimui remti. Pati Kultūros 
ir švietimo ministerija šiuo metu daugiausia rūpinasi 
kultūros, moksle bei mokymo įstaigų - muziejų, biblio
tekų, tyrimo centrų, mokyklų išlaikymu, didžiulio pini
gų stygiaus ir absoliutaus abejingumo kultūrai metu 
pildydama bent minimalias užduotis, siekdama užtik
rinti kultūros perimamumą, kaip nors išvengti virš gal
vų jau pakibusios neraštingumo grėsmės. Neraštingu
mo tiesiogine, ne perkeltine prasme, nes pradinukai, 
kurių tėvai gyvena penketą ar net dešimt kilometrų nuo 
mokyklos, ir kuriuos prieš porą metų į mokyklą vežio
davo kolūkio autobusas, dabar dėl to, kad toli, pamokų 
paprasčiausiai nelanko. Nemaža ir vyresnio amžiaus 
mokinių, kurie meta mokyklą, šlaistosi gatvėmis, vagi
liauja ar užsiima komercija.

Surinkti ir ištausoti praeities kultūros ženklus bei 
užtikrinti tą minimumą, kuris garantuotų būsimos kul
tūros gyvastį, šiuo metu yra svarbiausias oficialių kul
tūros institucijų rūpestis.

Politinės, socialinės įtampos bei ekonominių nepri
teklių išvarginti kultūros žmonės tampa rūstesni ir ki
tiems, ir patys sau. A. Šliogeris interviu Lietuvos rytui 
teigia, jog apgailestavimai dėl kultūros žlugimo bepras
miški, nes žlunga ne kas kita, o sovietinė kultūra. Jis 
negailestingas ir „pusinteligenčiams“ - šimtams tūks
tančių aukštosios mokyklos diplomus turinčių, tačiau 
nekvalifikuotų žmonių, kuriuos jis, bene pirmasis, pa
vadina niekam nereikalingais. Žodis ištartas. Jeigu ne
reikalingi kultūros pusininkai, tokiais galėtume laikyti 
tuos A. Šliogerio „pusinteligenčius“, kurie, beje, ir yra 
pagrindiniai ir nuoširdžiausi kultūros vartotojai, tuomet 
nebetoli išvada, jog nereikalinga ir pati kultūra. (Ne
bent kultūrą suprastume kaip paslaptingą, keletui pa
švęstųjų skirtą ritualą.) Būtent toji kultūros nereikalin
gumo nuojauta kybo virš mūsų galvų, ir, regis, jau pra
siskverbė ir į mūsų širdis. Taip neseniai ir su tokia 
įspūdinga drąsa buvo teigta, jog nepriklausomybė yra 
tik būtina prielaida tautos kultūrinei raiškai; kol kas toji 
„prielaida“ suryja ir lėšas, ir energiją, ir verčia kultūros 
žmones patiems sau skelbti kultūros nereikalingumo 
nuosprendį. Galbūt iš tikrųjų tokia ir yra apsivalymo 
ugnis - ir apie ją minėtame interviu prasitaria filosofas 
A. Šliogeris. Tik baugu, kad toje ugnyje nesudegtų ne
didelė, bet gana reikšminga smulkmena - pats žmogaus 
poreikis kultūrai, kad neišnyktų tie kultūros pusininkai 
ar dalininkai, kurie dar randa laiko ir ūpo pavartyti 
knygą, paltu apsigaubus pasėdėti šaltoje teatro ar kon
certo salėje, aplankyti parodą.

Neprarasti intereso kultūrai, pačiam išlikti kultūros 
žmogumi šiuo metu beveik žygdarbis, ir džiugu sutikti 
žmonių, kurie, nepaisydami gyvenimo sunkumų, sten
giasi palaikyti tam tikrą kultūrinio vyksmo įtampą. Tai 
keletas draugijų, brolijų ar bendrijų - vadinkim kaip 
patinka, - egzistuojančių šiuo metu Vilniuje ir besilai
kančių vien keleto žmonių entuziazmo dėka.

Prieš porą metų iškilnesnioji Vilniaus visuomenės 
dalis buvo pakviesta į atokiau nuo miesto esančius Ver
kių rūmus, kur ne itin erdvioje, klasikos rimtimi alsuo
jančioje salėje kamerinis ansamblis, vadovaujamas al- 
tisto A. Statkaus, sugrojo retai atliekamą kūrinį - J.S. 

Bach’o „Muzikinę auką“. Poetas ir literatūros kritikas 
V. Daunys pristatė pirmąjį Regnum leidinį, kuris, kaip 
rašyta pratarmėje, „skiriamas draugams, kurių jau ne
bėra ir kurių dar nėra“. Leidinio pirmajame puslapyje 
nusakyti kriterijai, kurių ketinama laikytis. Tai tradici
ja, intencionalumas, ribinė situacija, laisvė, aukojima
sis. Išvardintos ir iliuzijos, nuo kurių atsiribota. Tai 
fatališkumas, futuristiškumas, sentimentalumas, beri
biškumas, narciziškumas. Tuo metu tai buvo, o ir iki 
šiolei išliko bene ryškiausias pareiškimas apie kon
servatyvias nuostatas, apie užmojį įpūsti gyvybę 
praeitin nugrimzdusioms kultūros ir kūrybos formoms. 
Regnum - tai karalystė, kurios ženklas - Šventoji Gra
lio taurė-puošia kiekvieno Regnum leidinio viršelį. 
Intencija į šiuolaikinę kultūrą įterpti tradicinius šven
tumo orientyrus yra bene svarbiausia. Autoriteto reabi
litacijai irgi skiriama nemaža dėmesio. H. Hessės „Stik
lo rutuliukų žaimą“ skaitęs žmogus čia galėtų įžvelgti 
užmojį meninę viziją paversti realybe. Nors narciziš- 
kumo iškilmingai atsisakoma, grožėjimosi savimi, sa
vąja laikysena, čia pakanka. Bet, kita vertus, džiugu 
žinoti, jog yra žmonių, kurie kiekvieną reiškinį suvokia 
kaip dieviškojo kūrybos principo realizaciją, kurie ne 
tik rašo ir spausdina eilėraščius, laiškus, ese, ne tik 
muzikuoja, bet ir kuria tam tikrą - karališką, - gyven
seną, siekia tapti dvasios aristokratais, tuo elitu, kurio 
nepriklausomybei auštant visais balsais buvo pasigesta. 
Kamerinis ansamblis „Regnum“ tik retkarčiais susiren
ka kartu muzikuoti, šiaip jau atlikėjai duoną pelno 
Nacionaliniame simfoniniame bei Valstybiniame sim
foniniame orkestruose, Lietuvos kameriniame orkestre, 
Lietuvos kvartete. „Regnum“ įkvėpėjas ir šio sambūrio 
siela V. Daunys minėjo, jog būta noro išlaikyti ansamb
lį kaip nuolat kartu dirbantį ir koncertuojantį, tačiau 
stinga lėšų. Greta veikia ir Regnum fondas - kultūrinė 
ne pelno organizacija, skatinanti meną ir intelektualią 
veiklą. Fondas leidžia knygas - jau pasirodė R. Ras- 
tausko eilėraščiai, tuoj turėtų pasirodyti R.M. Rilke 
Laiškai jaunam rašytojui, A. Šliogerio Post scriptum. 
Kiekvieno leidinio pradžioje nurodomi jo mecenatai: 
„Regnum II“ mecentai dr. K. Ambrozaitis ir dr. L. 
Sidrys. To paties pavadinimo kūrybinis intelektualinis 
klubas rengia kūrybos aptarimus, paminėjimus, susiti
kimus. Pernai organizuotas pokalbis apie J.S. Bach’ą, 
surengti rusų poeto O. Mandelštamo, filosofo L. Karsa
vino atminimo vakarai. V. Daunys teigia, kad kiek
vienas „Regnum“ renginys yra tikslingas, kad paties 
Regnum leidinio sandara nėra atsitiktinė, kad gyvena
ma ir kuriama paklūstant didžiajam, visaapimančiam 
kūrybos principui.

Kitas gana stabilus intelektualų sambūris Kultūros 
studija, kurios iniciatorius literatūros tyrinėtojas 
Saulius Žukas. Ši Studija irgi veikia bemaž porą metų, 
telkdama filosofus, istorikus, menotyrininkus įvairiems 
kultūrinio ar visuomeninio gyvenimo reiškiniams ap
tarti. Pernai kas antrą savaitę buvo organizuojami pa
šnekesiai ar diskusijos iš anksto paskelbta tema, šiemet 
organizuojami reikšmingesnių knygų skaitymai bei 
aptarimai. Tai interdisciplinarinis klubas, kuriame pra
nešimus skaito įvairių sričių mokslininkai, atvažiuo
jantys profesoriai. Kultūros studija turi du branduolius: 
metodologinį mokslinį žurnalą Baltos lankos (jau pa
sirodė du numeriai) ir istorikų leidžiamą tęstinį leidinį 
Lietuvos istorijos atgimimo studijos (jau išėjo trys kny
gos). Šie tęstiniai leidiniai sudaro galimybę moks
lininkams humanitarams skelbti savo idėjas, kurios be
veik neturi kitų būdų pasiekti visuomenę. Rimtų už
mojų turi ir Baltų lankų leidykla, šiuo metu rengianti
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spaudai 14 knygų - daugiausia verstinių humanitarinio 
pobūdžio veikalų, tačiau galvojama ir apie reikšmin
gesnių lietuvių poezijos kūrinių publikacijų, jau ren
giama nauja Donelaičio Metų redakcija. Be to kasmet 
birželio gale - liepos pradžioje Druskininkuose rengia
ma Baltų lankų studijų savaitė, skirta šiuolaikinių hu
manitarinio mąstymo būdų aptarimui, mokymuisi skai
tyti ir analizuoti tekstą, dalyvauti dialoge. Šios studijų 
savaitės skirtos visų pirma studentams humanitarams, 
su savo dėstytojų rekomendacijomis atvykusiems iš 
įvairių universitetų ir aukštųjų mokyklų. Ir Studijų sa
vaitės organizatoriai, ir lektoriai dirba be jokio atly
ginimo ar honoraro, vien iš entuziazmo ir noro spartinti 
mąstymo kultūros formavimąsi.

Regnum ir Baltos lankos - du bene ryškiausi in
telektualų sambūriai nors nesulaukia triukšmingo dė
mesio, visgi, regis, žada turėti rimtą įtaką ateities kartų 
mąstysenai ar laikysenai. Būtent čia bręsta du gan 
skirtingi santykio su pasauliu, mąstymo apie pasaulį 
būdai. Tą skirtumą gan gerai apibūdina pasirinktieji 
pavadinimai. „Regnum“- tai karalystė, tai apibrėžta 
vietovė, kurioje jau egzistuoja pilys, keliai, dievai ir 
karietos; „Baltos lankos“ - tai tuščia ir plyna, visuomet 
atvira ir niekam dar nepašvęsta erdvė, kurioje svarbūs 
ne praeities riboženkliai, o dabarties rašmenys, tos juo
dosios avys, nuolat netikėtai, be išankstinės sistemos 
vis kitaip susigrupuojančios; konfigūracijų reikšmės, 
analizė ir aiškinimas pirmiausia ir rūpi „Baltų lankų“ 
žmonėms. „Regnum“ kuria gan įtaigų kūrėjo, meninin
ko ar filosofo laikysenos modelį, patrauklų ta prasme, 
jog akcentuojama dvasinio gyvenimo ir pagarbaus bei 
nuoširdaus bendravimo galimybė tam absoliučiai ne
palankioje aplinkoje. „Baltose lankose“ daugiau akty
vumo ir dinamikos, klausimai ir teiginiai čia gryninami 
ne subtilumo, o aiškaus formulavimo linkme.

Pagreitį palaipsniui įgauna dar vienas sambūris - 
Naujosios Romuvos bičiuliai. „Viską pasvėrę ir maty
dami, jog būtina atgaivinti visuminę krikščioniškąją 
Naujosios Romuvos dvasią, keli iniciatoriai - M. Bloz- 
nelis, L. Dambrauskas, J. Antanaitis, V. Daunys, A. 
Juozaitis - ilgokai ieškoję formų, kuriomis galėtų 
gyvuoti ši dvasia, nutarė pradėti Naujosios Romuvos 
bičiulių klubo susirinkimus“, sakoma keleto puslapių 
buklete, supažindinančiame su minėto klubo veikia. 
Romuviečius tam tikra prasme galėtume laikyti „Reg
num“ atšaka, tik čia daugiau dėmesio skiriama aktu
aliesiems kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo klau
simams. A. Juozaitis trečius metus iš eilės Spaudos 
kontrolės valdyboje perregistruoja žurnalo Naujoji Ro
muva steigimo liudijimą; ketinimo atgaivinti minė
tą žurnalą jis iki šiolei neatsisakė, nors šiuo metu, jo 
nuomone, ir politinė ir ekonominė situacija nėra palan
ki naujo žurnalo atsiradimui.

Savo veiklą tęsti ketina sietyniečiai; po beveik pus
antrų metų pertraukos turėtų pasirodyti vienuolitasis 
Sietyno numeris. Vienas iš Sietyno redaktorių L. Jaki
mavičius teigė, jog didelį nuostolį Sietynui padare tai, 
kad veik visi sietyniečiai tapo rimtus postus užiman
čiais valdininkais. Kita vertus, vieša leidyba jiems ne
buvusi tokia įdomi kaip pogrindinė, kurią lydėjo rizikos 
pojūtis, ir įspūdingos reakcijos lūkestis. Dabar esą vėl 
atėjęs laikas grįžti į pogrindį ir užimti bekompromisinę 
poziciją. Bendraminčių būrelis neišsklido, pinigų šiek 
tiek gauta iš Leidybos (Publisher Fund) Londone.

Visi minėti sambūriai gyvuoja gan atsietai, atrodo, 
jog jų dalyviai gyvena ne vienu metu ir ne toje pačioje 
erdvėje. Tai nuostabu dar ir todėl, jog neretai tie patys 
asmenys (pvz., filosofas A. Šliogeris) dalyvauja ne vie
name, o keliuose sambūriuose. Regis, kaip politinės, 
taip ir kultūrinės diferenciacijos nebuvimas yra viena iš 
Lietuvos bėdų. Tačiau traukos centrai jau egzistuoja.

Kalbėti apie politiką šiuo metu lengviau ir papras
čiau - aiškūs politinio gyvenimo centrai ir subjektai, 
šmėžuoja pažįstamos figūros, susiklostė tam tikri poli
tinio gyvenimo etapų klodai, formuojasi tendencijos ir 
slinktys. Nauji daigai kultūroje nelengvai pastebimi. 
Jie bunda ir bręsta po sovietinės kultūros trupiniais ir 
nuolaužom.

Zita Čepaitė

IŠEIVIJOS...
(atkelta iš 5-to psi.)
antraščių“, pilnas spalvingos ir kraupios istorijos, nute
ka ir „Žemininkų upės“, kuriose jie mazgojo kojas ke
lionei į Vakarus, ir prieš kurias svetimieji vandenys 
dabar atrodo „tiktai tingūs, / padumblavę tvenkiniai“. 
(79)

Beieškodamas „ne pamesto, /o tik nerandamo“ 
(71), poetas kalbasi ne vien su skaitytoju, bet ir su 
Viešpačiu, su Aušrine, su Tėviške, su senoliais ir vai
duokliais gimtinės kapinaitėse, kalbasi su „Šventoriaus 
guoba“ viename iš gražiausių rinkinio eilėraščių:

Guoba, guoba - šventoriaus medi,
Prie mano krikšto dubens,
Kas mano palaikus, kas mano pelenus 
Po tavimi pargabens?

O tada buvom abu kaip vienas 
Su švento ryto šviesa - 
Ant mano lūpų motinos pienas, 
Ant tavo lapų rasa. (19)

Kaziui Bradūnui už eilėraščių rinkinį Duona ir 
druska bei 1990 m. taip pat Lietuvoje išleistą rinktinę 
Prie vieno stalo buvo paskirta 1992 m. Nacionalinė 
literatūros premija, įsteigta (ar atstatyta) kaip kartu su 
nepriklausomybe nutrauktos Valstybinės literatūros 
premijos tęsinys. Atrodo itin nuoseklu, logiška ir sim
boliška, kad ši premija, prieš pusšimtį su viršum metų 
paskutinį kartą tekusi poetui Bernardui Brazdžioniui 
(už jo Kunigaikščių miestą), kuris netrukus, okupacijų 
metais, tapo visuotinai pripažintu tautos pranašu ir atgi
mimo šaukliu, dabar, vėl ją atkūrus, pirmąjį kartą pa
skirta poetui, subrendusiam per tuos okupacijų metus ir 
nusipelniusiam giliausiai tautiško Lietuvos poeto var
dą, šioje srityje ar pašaukime nė iš tolo neturinčiam sau 
prilygstančio nei Lietuvoje, nei išeivijoje.

K. Bradūnas yra ne tik išeivijoje daugiausia eilė
raščių rinkinių išleidęs, bet, turbūt ir daugiausia įvairių 
premijų už juos laimėjęs poetas, taip, kad ir šios laimė
jimas jam nebebuvo naujiena. Tačiau, manau, jog ši 
premija, pagal senas tradicijas K. Bradūnui įteikta Vil
niuje š.m. vasario 16 d., nepriklausomybės šventės mi
nėjimo metu, buvo reikšminga ne vien laureatui. Su ja 
buvo pagerbtas ir išeivijos įnašas į lietuvių literatūrą.

* * *

Esu išnokusi vynuogė, 
Taupoma tolimų kelionių 
Vynui.

Mano dienos - išbirę grūdai. 
Aš valgau praeities 
Sutaupytą duoną.

Mano laikas - poilsio upės, 
Sapnuose - tolimo krašto 
Bulvienojų kvapas.

(Metaforų smuikas, 162 psl.)

Metaforų smuikas, Balio Augino „ketvirtoji lyri
kos knyga“, yra ne tik stambiausia (207 psl.), bet ir 
tematiniai įvairiausia. Jos vienuolikoje skyrelių rastum 
eilėraščių asmeniniais ir visuomeniniais, gamtiniais ir 
filosofiniais, istoriniais ir meniniais, patriotiniais ir re
liginiais motyvais. Nesistebėtina, nes B. Auginąs yra 
vienas iš dažniausiais ir plačiausiai periodinėje spau
doje užtinkamų proginių poetų, rašančių sezoninius, 
šventinius bei sukaktuvinius eilėraščius, kurių ne vie
nas, manau, pateko ir į šį rinkinį. Tai pabrėžtinai rodo 
ištisi skyreliai, dedikuoti įvairioms sukaktims (k.a.: 120 
m. nuo 1863 m. sukilimo, 100 m. nuo Aušros pasirody
mo), ar nūdienos didvyriams (Simui Kudirkai, Romui 
Kalantai), nekalbant apie pavienius eilėraščius, paskir
tus organizacijoms ar asmenims - solenizantams.

Skyriuje „Nuodėmingas dilgėlynas“ yra eilėraščių 
išeivijos poezijoje itin retomis ar net neužtinkamomis 
temomis, kurias tiksliai nusako jų pavadinimai (ar juo
se mano pabraukti žodžiai): Nesibaigiantis streikas, Pa
degėjas, Narkomano miražas, Angliakasio mirtis... Iš
tisas skyrius „Ruduo groja Čiurlionį“ skirtas didžiojo 
mūsų dailininko paveikslų temomis parašytiems ar jam 
dedikuotiems eilėraščiams.

Beskaitant įžanginį „Pokalbių su saule“ skyrių apie 
gėles ir medžius, apie pavasarėjimą, „Žvakes ant vasa
ros karsto“, „Geltonas snaiges“ ir (aiškiai H. Radausko 
inspiruotą) „Žiemos kepėją“, su dažnokai pasikartojan
čiais banaliais rimais ir primityviai groteskiškais paly
ginimais, nejučiomis prisimena ankstyvųjų pokario me
tų, Paparčio vėduoklės (1956) Auginąs, tačiau antrasis 
skyrelis - „Gentkarčių slenkstis“ - nepaisant pabrėžti
nai proginio aspekto, jau padvelkia trečiąjį rinkinį do
minavusia genties išlikimo rūpesčių dvasia, kuri dažnė
jančiuose eilėraščiuose tęsiasi iki rinkinio galo, kur, 
sakytum, „Atsiminimų soduose“ apmąstomi gyvenimo 
potvyniai ir atoslūgiai, pagaliau plačiai išsikeroja „Tau
tos gyvybės medžiu“ paskutiniame „Kraujo ištvermės“ 
skyriuje. Beveik paraleliai tvirtėja ir poeto savitumas ir 
ryškėja kiti teigiamieji jo eilėraščių forminiai ar stilisti
niai bruožai.

Tokia, sakytum, kokybinė eilėraščių progresija lei
džia manyti, kad naujojo rinkinio sustorėjimą ir jo grei
tesnį pasirodymą lėmė gerokai praretėjęs atrankos sie
tas. Prielaidą skatina (ir skaitytoją gerokai stebina) už- 
sklandiniame puslapyje išvardintos „to palies auto
riaus“ net penkios (!) „ruošiamos spaudai“ knygos, ku
rių pirmoji (Širdim į tėviškę), pasikliaujant 1953 m. 
išleistu Lietuvių enciklopedijos I L, buvo parengta jau 
prieš 40 metų! Gal autorius į dabar išleidžiamas kny
gas deda tik nūdienai skirtus, aktualesnius eilėraščius, 
„išliekamos vertės“ poeziją palikdamas rytdienai? O 
gal jis seka kanadietės rašytojos Marijos Aukštaitės pė
domis, rašydamas daugiau stalčiui ir periodinei spau
dai? Jos itin gausų kūrybinį palikimą palikuoniai suska
to leisti tik autorei mirus, iki šiol, kaip skelbiama Lais
vojoje Lietuvoje išspausdindami 26 knygas. Pernykš
čiais metais buvo išleistas septintasis poezijos rinkinys 
(Metiniai sodai, 363 psl., kaina 30 dol.) ir šešių veiks
mų tragedija Tėvynės išdavikas (173 psl., kaina 25 
dol.). Mat, kaip jau nuo seno įprasta, kūrėjams mirus jų 
kūryba pabrangsta...

kęst reikalas

Kazys Bradūnas. Duona ir druska. Poezija, 144 
psl., dail. Romas Orantas. Išleido Vaga Vilniuje. Tira
žas 5,000.

Balys Auginąs. Metaforų smuikas. Ketvirtoji lyri
kos knyga, 207 psl. Išleido Lietuvių veteranų sąjunga 
Ramovė Clevelande. Tiražas 300. Kaina nepažymėta.
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POKALBIS

Pats vienu metu taip pat buvai įstojęs į partiją. 
Kokios buvo svarbiausios stojimo į partiją priežastys? 
Kaip dabar pats žiūri į žmones, buvusius partijoje?

Čia reikėtų išskirti keletą etapų. Man be galo sunku 
kalbėti apie žmones, įstojusius į partiją tarp, sakykim, 
1950 ir 1968 metų. Tada stojimas į partiją buvo gan 
lemtingas žingsnis. Žmonės į partiečius žiūrėjo kreivai. 
Ir ne tik į partiečius, bet ir į komjaunimą ir net pionie
rius. Masinėje sąmonėje tie dalykai buvo visiškai atme
tami. Bet žmonės vistiek stodavo į partiją, nors jų mo
tyvus paaiškinti gana sunku. Viena aišku - daugelis jau 
tada stojo konjunktūriniais sumetimais, norėdamas 
padaryti šiokią tokią karjerą. Kaip ir visur kitur.

Kodėl toks požiūris pasikeitė po 1968 metų?

Atrodo, kad atsirado tam tikra inercija, pradėjo 
veikti kiekybinis pamatas. O be to, stojimas į partiją tuo 
metu jau nieko nebeįpareigojo. Septintajame dešimt
metyje pradedama partijos rimtai nebevertinti. Tada jau 
buvo žinoma, ką išdarinėjo Stalinas. Nors ir slepiama, 
aiškėjo imformacija apie genocidą. Iš kitos pusės, dalis 
inteligentijos tikėjo į tą taip vadinamą „socializmą”. 
Man tai buvo sunkiai suprantamas dalykas. Susitikus su 
tokiu žmogumi, nežinodavai nei ką kalbėti, nei apie ką 
kalbėti. Tokius vadindavom davatka partiečiu, tikinčiu, 
kad socializmas kažką gero atnešė, kad jis turi kažko
kių privalumų prieš kapitalizmą. O čia pat greta yra 
visiškai skirtingas žmogus, kuris į partiją įstojo veda
mas socialinės adaptacijos arba noro prisitaikyti prie 
aplinkos. Tai žmogus, kuriam į viską nusispjaut

Kiek buvo tų tikinčiųjų?

Procentas nedidelis. Bet keistas pats faktas kad jų 
buvo. Aš čia nenoriu minėt pavardžių, bet buvo žmo
nių, kurie tikėjo. Šviesių žmonių, tų laikų mastu ma
tuojant.

Ar buvo žmonių, kurie į partija stojo tikslu ją 
griauti, sabotuoti iš vidaus, siekti priešingų tikslų?

Inteligentų tarpe žmonių, kurių stojimas į partiją 
buvo gryna kaukė arba priedanga daryti visai priešin
gus dalykus, buvo labai daug.

Nors ir nepatogu, bet turiu kalbėti ir apie save. 
Mano atvejis buvo tipiškas. Baigiau technikos mokslus. 
Mus pradėjo gaudyti į armiją. Keletas vyrukų įsiprašėm 
į Politechnikos institutą. Ačiū rektoriui Baršauskui, kad 
mus priėmė. Jis daug ką priglausdavo, net komisariatas 
pradėjo domėtis. Sako, ką tu čia - gelbsti dezertyrus. 
Mat Politechnikos institutas buvo vienintelė aukštoji 
mokykla, iš kurios neimdavo į armiją. Į Politechniką 
perėjau 1963 metais. Ją baigęs 1967 m. padirbėjau ga
mykloj ir įstojau aspirantūron į filosofiją. Tai buvo są
moningas pasirinkimas. Ir štai atėjo tie tretieji metai. 
Jau buvau parašęs disertaciją, vyko skirstymas. Išsi
kviečia mane prorektorius Grigonis, toks ciniškas žmo
gus, ir sako: ar nori dirbti pagal specialybę? Žinoma 
noriu. Viešpatie, kam gi aš būčiau metęs inžineriją ir 
stojęs į filosofiją? - Tai turi stoti į partiją,- sako. -Jei 
reikia, tai įrašykit,- atsakiau.

Įstojau aš į tą partiją ir iš karto pradėjau rašyti savo 
pagrindinę knygą, kuri išėjo 1990 metais. Jeigu būtų 
kas nors apie ją sužinojęs, būčiau buvęs išmestas iš 
partijos. Nes tai filosofinė knyga, parašyta visiškai lais
vai, jokios politikos ten nėra. Pradėdamas ją rašyti, žin
ojau ką darau. Tai laisvas galvojimas, savotiška rezis
tencija, ideologijos griovimas.

Nuo devintojo dešimtmečio prasideda laisvėjimas

PASAKOJA ARVYDAS ŠLIOGERIS

SĄMONĖS LAISVĖJIMO IŠTAKŲ BEIEŠKANT
(Pabaiga. Pradžia Akiračių 1993 m. 1-me nr.)

ir viršuj. Sakykim, poetams leidžiama laisviau rašyti, 
jau nekalbant apie dailininkus ir muzikus. Radzevičiaus 
romanas, pavyzdžiui, buvo kupiūruojamas ir cenzūruo
jamas, bet parodė kūrybinį susikaupimą. Reakcija prieš 
bolševikinį režimą pereina iš neigimo stadijos į pozity
vių dalykų priešpastatymą. Mes tada jautėmės tokie 
tvirti, kad galėjome ne vien teigti, bet ir režimui prieš
pastatyti pozityvius dalykus. Teisingi jie buvo ar ne, tai 
jau kitas klausimas. Bet aš nuklydau nuo temos...

Kaip sekėsi funkcionuoti įstojus į partiją?

Kaip partietis niekaip nefunkcionavau. Partiečių 
Lietuvoje buvo apie 200.000 ar dar daugiau. Velniškai 
daug. Eilinis partijos narys neturėjo jokių apčiuopiamų 
privilegijų prieš nepartinį. Buvo tokių profesijų ir vietų, 
kurias užimti galėjo tik partiniai. Sakykim mūsų (filo
sofijos - Red.) katedra buvo ideologinė. Joje visi turėjo 
įstoti į partiją. Nepartinis pas mus neturėjo teisės skai
tyti filosofijos kurso. Kitur priklausydavo nuo žmogaus 
karjeros troškimo. Žinau, kad rašytojai labai jautriai 
reaguodavo į tuos dalykus. Vienam įstojus į partiją, kiti 
labai piktai į jį žiūrėdavo. Partiečių tarpe irgi buvo riba. 
Orvelas tai yra gražiai aprašęs. Buvo dvi kastos: apara
to žmonės ir neaparato žmonės. Perėjimas iš vienos 
kastos į kitą galimas, bet tuomet jau prasideda mora
linis vertinimas. Mano sferose tokia riba būdavo žmo
gui einant į aparatą. Mes laikėm, kad tai jau yra ko
laboravimas, nors puikiai suvokėm, kad einantieji į 
aparatą žmonės tai daro dėl privilegijų. Aparate jau 
žmogus įgyji apčiuopiamų privilegijų: tau iš karto 
užtikrintas butas, įsigyji automobilį... Žodžiu, lengva
tos, kurios homo sovieticus buvo labai svarbios. Jei 
žmogus neina į aparatą, bet būdamas partinis toliau 
dirba savo darbą, tai į tokį buvo žiūrima labai atsainiai. 
Atgimimo metais buvo labai perdedama rašant, kad į 
partijon stojančius buvo žiūrima labai neigiamai. 
Anuomet aš to nepastebėjau. Man stojant į partiją šis 
aktas nebuvo moralinis pasirinkimas. Ramiai galiu sa
kyti: manęs sąžinė negriaužė ir dabar negriaužia, kad aš 
padariau kažkokią klaidą stodamas į partiją.

Kaip apibūdintum tuos, kurie ir dabar liko LDDP 
gretose?

Sunku pasakyti. Iš dalies tiems žmonėms jaučiu 
savotišką pagarbą, visų pirma galvodamas apie tuos, 
kuriuos pažįstu. Tai buvo savotiškai dori žmonės, kaž
kada tikėję tais dalykais. Sakykim, toks prof. Genzelis. 
Aš jį seniai pažįstu. Per tuos dvidešimt- metų jis visai 
nepasikeitė: ką šnekėjo tada, tą šneka ir dabar. Jis tikėjo 
ir tiki, kad socializmas yra tas kelias, kuriuo reikia eiti. 
Kad nereikia privačios nuosavybės, kad valstybė turi 
reguliuoti ekonomiką, kad turi būti socialinis teisin
gumas. Iš dalies tokiems žmonėms jaučiu pagarbą. Bet 
yra ir kitas to klausimo aspektas. Čia norėčiau atlikti 
trumpą psichoanalizę . Ne apie ryškias figūras, tokias 
kaip Genzelis, Brazauskas, Beriozovas, o apie partijoje 
likusius eilinius. Jų yra dvi grupės. Yra visa nomenkla
tūra ar su ja susiję žmonės, pvz., gamyklų direktoriai, 
stambūs prekybininkai ir t.t. Iš jų daugelis liko, norėda
mi išsaugoti mafijinius ryšius, kurie anuomet susi
formavo. Juos jungia elementarus savisaugos ryšys. 
Išeidami iš partijos jie prarastu tos mafijos pasitikėjimą. 
Jiems reika bandos, kad jaustųsi saugūs. Bet yra ir kita 

kategorija žmonių, kurie apsivertė aukštyn kojom. Man 
jie - prasčiausi žmonės. Išėjo, pasidarė patriotais, tau
tininkais, antikomunistais...

Tokie, kaip prof. Uosis?

Uosis yra klasikinė figūra. Buvęs agresyvus komu
nistas, persekiojęs lituanistus... Ir staiga išvysti: toks 
tautininkas, taip jis neapkenčia komunistų... O tokių yra 
nemažai. Man atrodo, jog tai patys baisiausi žmonės.

Vytautas Radžvilas, skaitydamas paskaitą Santaros 
suvažiavime, pareiškė, kad visi mes (Lietuvoje) esame 
sovietizuoti. Kaip pačiam tas atrodo?

Aš tokio teiginio nepriimu. Tai tas amžinas ginčas 
- kiek aplinka veikia žmogų. Pats Marksas yra pasakęs, 
kad žmogus yra visuomeninių santykių visuma ir kiek 
jis gali atsilaikyti prieš tą aplinkos poveikį. Ta aplinka, 
jeigu imti statistinį vidurkį, žinoma, žmones veikia. Už 
tai sakau, kad mes esame tos sistemos demoralizuoti.

i1 Sistemos poveikis buvo: visų pirma nepagarba darbui, 
\ žodžio nesilaikymas, iniciatyvos prado slopinimas, in

dividualistinių bruožų praradimas. Nežinau ką Vytas 
turi galvoj. Jeigu šitą turi galvoj, tai aš sutinku.

Lietuvoje pastebimas kitas reiškinys: traktuoti vis
ką, kas sukurta ir padaryta sovietiniu laikotarpiu, kaip 
niekalą. Esą tik dabar pradėsim iš tikrųjų kurti, sta
tyti. ..

Man tai labai skaudi tema. Aš visada užsiuntu, kai 
Lietuvoje susiduriu su šiuo reiškiniu ir tada duodu 
trumpą, piktą sociologinę analizę. Kai pažiūriu kas šitą 
daro... tai yra padugnės, ne žmonės, kurie prie sovietų, 
kaip jie sako, turėjo kažkokius griežtus principus, buvo 
gabūs, bet jiems trukdė sovietų valdžia... Jie nieko ne
padarė dėl to, kad buvo vidutinybės, ir viskas. O dabar, 
įvykus perversmui, tie žmonės nori atsigriebti. Bet ka
dangi jie yra vidutinybės, pats geriausias būdas išlysti į 
priekį yra paprastas - užlipt ant galvos tiems, kurie 
matosi ir neigt viską, kas buvo padaryta. Kaip aš jam 
galiu įrodyti, kad kas nors buvo padaryta? Galiu saky
ti, kad buvo Radzevičius, buvo Marcinkevičius, Geda, 
Kunčius (fotografijoje), Zinkevičius, Kazlauskas, puiki 
tapyba...

Buvo kalbų, kad štai mes gaunam laisvę ir pasipila 
šedevrai, prasideda klestėjimas. Kol kas nėra tų šedev
rų, nėra klestėjimo. Tai liūdnas reikalas, iš dalies panei
giantis šią tezę. Anais sunkiais laikais buvo kai kas 
padaryta, buvo išsaugota, perimta. Svarbiausia - ne
nutrūko intelektualinė tradicija.

Bet vis vien anais laikais kultūra buvo griaunama. 
Kaip nustatyt ribą tarp to, kas anuomet buvo konjuktūra 
ir autentiškos kūrybos?

Paimt liniuotę ir mubrėžt liniją praktiškai neįma
noma, bet intuityviai ši riba nustatoma labai lengvai. 
Mes visi, net žmonės, turintys elementarų skonį, intui
tyviai suvokdavom, kur konjuktūra ir pataikavimas, o 
kur dvasinė rezistencija ir autentiška kūryba.

Bet mane vienas dalykas nuliūdina. Kai rašiau į 
stalčių savo knygą, buvau įsitikinęs, kad daug kas daro 
tą patį. Pasirodo, kad ne. Rusijoj pogrindinė rezisten
cija, galingas samizdatas buvo stipresni. Grynai kultu-
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rinėj kūryboj pas mus šito nebuvo. Iš viso to reikia 
padaryti liūdną išvadą, kad kultūroje buvo prisitaikyta 
netaip jau prastai. Žinoma, tai daug kainuodavo - alko
holizmas, psichiatrinės ligoninės. Aš čia kalbu apie kū
rėjus ir intelektualus.

Išeivijoje yra tendencija labai vertinti pogrindinę 
veiklą, pvz., Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką ir jų 
įnašą į tautos atgimimą. Yra daroma grandis -1941-m. 
birželio sukilimas, pokario partizanų pasipriešinimas, 
Katalikų kronika ir Sąjūdis. Iš viso neminima oficialio
ji kultūra ir jos vaidmuo tautos atgimime...

Tai matematiškai nepamatuojamas dalykas. Aš 
pats su didžiule pagarba žiūriu į tuos pogrindžio žmo
nes. Ir vis dėlto drįsčiau teigti, kad didesnę įtaką lietu
vių sąmonės laisvėjimui padarė ta geroji - rezistencinė, 
bet oficialioji - kultūra. Galiausiai tą puikiausiai patvir
tina Sąjūdžio atsiradimas. Kas sudarė Sąjūdžio bran
duolį? Pažiūrėkit į tuos žmones: jie visi buvo viršuj, jie 
visi buvo matomi - rašė ir kūrė ne pogrindyje. Nenoriu 
visai paneigti pogrindžio. Be to, jis man mažiau žino
mas. Bet aš sakau, kad oficialioji rezistencija vaidino 
svarbesnę rolę negu pogrindinė rezistencija.

Mūsų konservatyvieji sluoksniai teigia, kad Są
jūdžio pradžioje komunistai turėjo didelį vaidmenį, ir 
tik paskui Sąjūdis kažkaip, buvo perimtas patriotinių 
jėgų...

Čia jau kažkokia mistika. Pabrėšiu dar kartą, kad 
tai buvo komunistai kurie iš tikrųjų nebuvo jokie ko
munistai. Kai kažkas mane pavadino komunistu, aš jam 
atsakiau: komunistu niekada nebuvau; aš turėjau kny
gutę, kurioje parašyta, kad partija tai epochos protas, 
garbė, ir sąžinė, bet tai tik tiek. Aš mokėjau nario mo
kestį, bet visada nekenčiau komunizmo ir komunistu 
niekada nebuvau. Reikia skirti tuos du dalykus - parti
jos narius ir komunistus.

Lietuvoj dabar bandoma iš viešo gyvenimo išstum
ti priklaususius partijai. Daug kas iš jų buvo są
jūdininkai Kaip pats žiūri į šį reiškinį?

Aš bandžiau paaiškinti tuos dalykus. Tai ir yra tų 
nevykėlių pastangos iškilti į paviršių, išstumiant kitus 
žmones. Žinoma, vien į tai negalima visko suvesti. Yra 
mafijinės struktūros, apie jas yra daugybė mitų. Tačiau 
tos mafijinės struktūros, kurios buvo susidariusios par
tijos aparato pagrindu, iš tikrųjų veikia. Bet jos pradeda 
įgauti visiškai kitą prasmę. Ypač ekonomikoje. Apie tai 
žmonės kažkaip visai nepagalvoja. Jeigu jos pradeda 
veikti ne partinio aparato rėmuose, tai nežinia, kokie 
tos veiklos rezultatai - ar jie teigiami, ar neigiami. Man 
sunku pasakyti, aš ne ekonomistas. Iš vienos pusės, gali 
pagalvot, kad jie negali kurti laisvos rinkos, nes pripra
tę prie visai kitokių santykių. Iš kitos - jie turi didžiu
lius ryšius su Rusija ir, galbūt, gali sėkmingiausiai „da
ryti ekonomiką”.

Apie tą stūmimą... Į Sąjūdį pirma atėjo daugiausia 
inteligentai, daugiausia idealistai žmonės, kuriems iš 
tikrųjų rūpėjo visa Lietuva, visas tas atgimimas, nepri
klausomybė. Paskui tie konkrečiai veikiantys žmonės, 
pirmieji patys pasitraukė. Niekas jų nestūmė. Pavyz
džiui, kaip aš išėjau iš Vilniaus Tarybos. Buvau ten 
išrinktas spalio mėn., 1988-tais. Tada buvo pavojinga 
eiti į Sąjūdį, į visokias tarybas. Reikėjo šiek tiek drąsos. 
Nenoriu girtis, labai daug jos nereikėjo, bet šiek tiek 
reikėjo, nes nebuvo aišku kas bus. Reikėjo tada turėti 
truputį idealizmo. Kai man pasiūlė, pagalvojau, kad 
reikia eiti, nors aš nesu joks veikėjas, man tos organiza

cijos -,svetimas dalykas. Esu vienišius, daugiau teore
tikas. Bet sąžinė liepė eiti. Kai praėjo metai, atsirado 
entuziastų, kuriems patinka toks veikėjavimas, tada pa
sitraukiau iš tarybos. Aš to dalyko perdaug nedramati
zuoju. Mūsų spaudoj skaitai, kad čia vos ne išvyti iš 
Sąjūdžio...

Piliečių chartija sako, kad šiuo metu vyksta tyčinis 
inteligentų pasitraukimas iš politinio gyvenimo...

Tai netikslu. Reikia žiūrėti į kiekvieną individualų 
atvejį. Daugeliui mūsų inteligentų ta visuomeninė veik
la yra paprasčiausiai sunki psichologiškai. Jeigu tiek 
metų tavo pagrindinis užsiėmimas buvo rašyti knygas ir 
tave vos ne meste įmetė į šitą audringą gyvenimą, tai 
visą laiką tu jautiesi nejaukiai - ne dėl kokių įsitikini
mų, o dėl to, kad užsiiminėji ne savo darbu.

... bet kas nors tą darbą turi dirbti...

Manau, kad ten lieka pakankamai. Vyksta natūrali 
atranka. Kai kam dalyvavimas pasidarė natūralus daly
kas, pvz., Gudaičiui, Šalteniui, Ozolui. Jiems ten patin
ka. O dėl Piliečių chartijos, tai Chartijos lozungas skel
bia, kad „valdžią reikia remti nes ji neklysta“. O rašyto
jas Ričardas Gavelis pridėjo: „O jeigu ir klysta - tai 
visų mūsų labui“. Chartijoj nėra nei vienos tikros politi
nės sąmonės. Aš ten nepažįstu nei vieno žmogaus, kuris 
galėtų aiškiai apibrėžti savo politinius įsitikinimus: ar 
jiems artimiau liberalai, socialdemokratai, tautininkai, 
krikščionys demokratai, ar kitos prieškario laikais Lie
tuvoje atpažįstamos politinės srovės?

Atrodo, kad tam tikras bendras vardiklis visgi yra:

STATISTIKOS ŠVIESOJE

Ruošdamasis rašyti Lietuvos rytui apie 1990 m. 
visuotino JAV gyventojų surašymo galutines suvesti
nes, kurios pasirodė tik praeitų metų pabaigoje, paste
bėjau šių metų sausio 4 d. The New York Times nume
ryje jų diplomatinio korespondento T. L. Friedman’o 
pranešimą:

Prezidentu išrinktas B. Clinton’as, paskyręs Vals
tybės sekretoriumi Warren Christopher j, po kelių va
landų paskambino keliems senatoriams žydams, prašy
damas padaryti įtakos žydų organizacijoms šio pasky
rimo paramai. Nors kai kurie organizacijų vadai nebu
vo juo patenkinti, prisimindami būsimoje Sekretoriaus 
sąsają su prezidento Carter’io užsienio politika...

Ar galėtume įsivaizduoti, kad JAV prezidentas as
meniškai ieškotų paramos savo užsienio politikai pas 
mūsų vadus? Pagal statistiką turėtų: 811.865 JAV gy
ventojai pasisakė esą lietuvių kilmės, bet tik 81.677 yra 
izraeliečių, o žydų statistikoje visai nerasi.

Iš to prašosi išvada, kad šioje šalyje daugiau skai
tomasi ne su tautybe, kuri išlaikė prisirišimą prie senos 
tėvynės, bet įsiliejo, sutapo su nauja tėvyne ir užėmė 
jos bendrame gyvenime vadovaujančias vietas. Jose 
būdami, o ne belsdami į pareigūnų duris, galime dau
giau padėti ir senajai tėvynei. Įvykiai jose pažadina

Arvydas Šliogeris (dail. Adolfo Ūžos šaržas)

vyrauja stiprios valdžios šalininkai.

Su tuo sutinku - stipri valdžia, absoliuti monolitinė 
vienybė, kolektyvistinis mentalitetas (asmuo turi tar
nauti valstybei), nepasitikėjimas spauda, neigimas opo
zicijos.

Sunku suprasti kodėl į Chartiją nuėjo inteligentija.

Tai bandymas atgaivinti sąjūdinę struktūrą. Bet jūs 
pervertinate Chartijos vaidmenį. Ten yra daug garsių 
pavardžių, bet apskritai - niekai. Jokios organizacijos 
ten nėra, jie tik parašė keletą popieriukų ir viskas. Kai 
su jais susitinki atskiriai, jie visai normalūs žmonės.

1991 m. rugsėjis 

joms simpatijas. Turbūt geru šimtu tūkstančių mažiau 
turėtume lietuvių kilmės amerikiečių, jei ne prasidėjęs 
atgimimas Lietuvoje.

Tai taip aišku, kad nebūtų reikalo apie tai ir užsi
minti. Tačiau vi$a mūsų politika buvo skirta „lietuvy
bės išlaikymui”. Dar nepriklausomos Lietuvos teolo- 
gijos-folosofijos fakulteto geografijos prof. K. Pakštas 
važinėjo po Afriką, ieškodamas vietos emigrantams iš 
Lietuvos. Jam patiko fašistinės Portugalijos Angolos ir 
Mozambiko kolonijos. Kažin kiek lietuvių dabar liktų 
ten, jei tas sumanymas būtų pasisekęs.

Plačiau kalbant, mane gerokai išgąsdino atgimu
sios Lietuvos skubinimasis atsitverti nuo kaimynų. 
1918-22 metų įvykių pakartojimas nėra daug žadantis, 
įvesta tąsyk tvarka nepasirodė nei patvari, nei laiminga. 
Tiesa, dėl to sunku priekaištauti politikams - taip aplin
kybės susiklostė tada ir dabar. Žvilgterėtį į ateitį tačiau 
pravartu.

Kitaip sakant, siekėme suverenumo, kad savano
riškai nuo jo dalies atsisakytume. Tai ne taip kvaila, 
kaip iš karto atrodo, nes norėtųsi tą dalį nepriklausomy
bės iš Rytų atiduoti Vakarams. Deja, mes neturime jo
kio kraičio. Tik bedarbius, kurių Vakarams nereikia. 
Tuo tarpu Rytuose darbo galybė, jei tik ten įsigalėtų 
žmogaus teises gerbianti tvarka, įskaitant ir laisvą (ar, 
kaip dabar sakoma, rinkos) ūkį. Jei, žinoma, savu na
cionalizmu nebūsime pažadinę rusiškojo nacionalizmo. 
Jau dabar užsieniuose skaičiuojama 25 milijonai rusų, 
kurių teises reikia saugoti.

Amerikiečiai, kurdami savo naują šalį, didesnių 
tautinių konfliktų išvengė. Kol kas čia nė viena tautinė 
grupė nepriklausomybės nesiekia, net vokiečiau, kurių 
kilmės yra netoli 58 milijonų, t. y., 23% visų JAV

(tęsinys 15-mepsI.)

1993 m. balandžio mėn. 9
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VASAROS GALO LIETUVOJE NUOTRUPOS

Praeitos vasaros gale praleidau tris savaites Lietu
voje. Tai buvo mano jau trečias pasisvečiavimas gimta
jame krašte, tačiau tik pirmą kartą visai laisvai ir lega
liai, kartais net ir be giminų ar draugų globos, apvažinė- 
jau (dažniausiai - traukiniais) didele Lietuvos dalį, 
trumpam sustodamas ne vien miestuose, bet ir mieste
liuose, ar net kaimuose. Buvau pasiryžęs apie tai para
šyti kiek ilgesnius įspūdžius, tačiau sugrįžus, kasdieni
nių reikalų griūtyje, kol pasidariau kiek smulkesnį pla
ną, viena ranka nuolat atstumdamas skubesnio dėmesio 
reikalaujančius įsipareigojimus, atėjo ir šventės, ir Nau
ji Metai, o tie mano perdėm asmeniški išgyvenimai, 
didelių istorinių įvykių fone ėmė darytis ir menki, ir 
nebesvarbūs: apibluko taip smarkiai besisukančiame 
kasdienybės kaleidoskope atrodęs jų spalvingumas, o 
tuometinių aktualijų briaunas nugludino laiko 
perspektyva.

Šiandien, permetęs akimi iki šiol teparašytus šešis 
įžangos juodraščio puslapius, kurios didelę dalį sudaro 
Lufthansos (vokiškos oro linijos) panegirika, žinau, kad 
savo ketinimo, bent užsimotu mąslu, tikrai netęsėsiu, 
nebepajėgdamas atsispirti naujiems, daug svarbesniais 
atrodantiems uždaviniams.

Įžangoje paminiu ir Lufthansos žurnalą, pilną nau
dingos informacijos, įdomaus pasiskaitymo (tuometi
niame numeryje buvo išspausdintas pasikalbėjimas su 
garsiuoju mano kartos rašytoju Gūnter Grass’u, savo 
naujajame romane Unkenrufe mininčiu ir Lietuvą), bei 
gerų žemėlapių, kurie įdomūs ne vien dėl reto tikslumo 
ir smulkumo, bet ir tuo, kad visi vietovardžiai rašomi 
rodomo krašto kalba, vokiškuosius pavadinimus, kur 
yra vietos, tepažymint apačioje, smulkiu šriftu. Taip ir 
mūsų kraštas buvo Lietuva, o miestai - Vilnius, Kau
nas, Klaipėda (ne Memeli), Mažeikiai, Telšiai, Šiauliai 
ar Tauragė. Tik Marijampolė dar buvo tebevadinama 
Kapsuku, tačiau, kada apie tai priminiau patarnautojui, 
jis pažadėjo (komandos tvarka, žinoma!) apie tai pra
nešti linijos administracijai. Pažymėtina, jog ir standar
tinę informaciją keleiviams gyvu žodžiu visada perduo
dant vokiečių ir anglų kalbomis, Frankfurto-Vilniaus 
ruože pridedama ir gerai lietuviškai įkalbėta kasetė. 
Klaidą pastebėjau tik žodyje „Exit“, kur raidė „x“ buvo 
tariama kaip „ch“, tikriausiai iš rusiško, o ne ispaniško 
įpratimo...

Apmąstant plane sužymėtus taškus, vien skyrelis 
„Tėviškės link ir ją paliekant“ turėjo užimti keliolika 
puslapių: Sidabravas (su šauniais kultūros rūmais ir, 
deja, nebeveikiančiais šiltadaržiais)... Kundrėnai (su 
man taip brangiais kaimo kapeliais ir pradine mano 
mokykla)... mano gimtieji Trakeliai (kurių, tartum tų 
senųjų prūsų, „Vien tik vardas beliko“, vien puikūs 
miškai ir tūkstantis žalmargių šalia Antibalos)... Nau
jamiestis, su tėvų, brolių, seserų ir draugų kapais... 
Vadaktėliai, kur dar prieš pora metų radau šviežiai su
piltą kapą iš Sibiro parvežtiems sesers palaikams... 
Krekenava ir tėvo gimtieji Petriškiai...

Keliolika puslapių turėjo būti skirta Panevėžiui, 
mano žaliajam jaunystės miestui, jo institucijoms ir as
menybėms. Išvaikščiojom jį vėl su klasės draugu, tadai- 
se garsiu krepšininku Kaziu Tvarkūnu, kuris ir šiandien 
tebėra šaltas ir taktiškas, kaip ir anuomet sporto aikš
telėse. Puslapiais turėjo būt aptarti visi mano maršrute 

apsistoti miestai: Radviliškis - Šiauliai - Klaipėda - 
Kaunas (su pusės paros nukrypimu į Jurbarką) - Vil
nius... „Traukiniuose“ bent po pusę puslapio turėjo 
tekti tokioms detalėms, k.a.: Belgas ir lietuvaitė... Ne
sibaigiantys linkėjimai čikagiečiams iš Žemaitijos... 
Pokalbis su bičiulio Rimvydo Šilbajorio mokytoja, kuri 
Jam ir tada pramatė!...“ Jaunų dviratininkų pora tarp 
Jonavos ir Aleksoto... Aktualijų pilni skyriai „Turguo
se“ ir „Restoranuose“ (Kaune...Klaipėdoje...Vilniu
je...), „Bažnyčiose“ (Šeduvoj...Radvilišky...Šiauliuo
se), nekalbam apie puslapius, skirtus Laisvės alėjai, 
muziejams, tramvajams ir autobusams, knygynam, re
dakcijoms... Ir taip toliau ir 1.1.

Iš kelių labiausiai nepamirštamų įspūdžių per treje
tą dienų patirtų Klaipėdoje (Unikalus skulptūrų par
kas... Įspūdinga pirmoji mokslo metų diena, bevaikš
čiojant su savo klasės draugu mokytoju Albinu kelių 
gimnazijų apsuptoje aikštėje, uniformuotiems mokslei
viams skubant pro šalį įvairiomis kryptimis, su gėlėmis 
mokytojams rankose...) giliausiai atmintin įstrigo gar
sioji Orvydų sodyba Girgždėlės kaime prie Salantų, 
kurios įkūrėjas Vilius (pranciškonas brolis Gabrielius), 
vos peršokęs keturiasdešimtį metų, prieš pora savaičių 
buvo ką tik netikėtai miręs, sprogus gyslai jam beriti- 
nant sunkų asmenį... Iš tikrųjų tie visaip sugrupuoti ir 
išdėlioti, nugludinti ir išrašyti akmenys, iš jų iškaltos 
skulptūros, su kryžiais, rūpintojėliais, varpais ir viso
kiausiais atributais, gėlių, krūmų, žalumynų fone ir su
daro viso to didžiulio „absurdo muziejaus“ inventorių. 
Kaip byloja metrikinė lenta, tai „paminklų akmenskal
džių sodyba“, 16 ha lygios žemės senelio Jono buvo 
nusipirkta jau 1937 metais. 1939 m., mirus seneliui, 
darbas tęsėsi toliau. Sūnus Kazys apsivedęs statėsi, 
augino vaikus. Laike darbų susikaupė daug nuolaužų, 
atliekų, kur viso to dėka, Apvaizdai įkvepiant ir ve
dant... buvo kalamos skulptūros, formacijos...

Bet pradžia buvo 1973-čiais, „imperinio blogio, 
tautos ir gamtos genocidinio periodo“ metais, kada čia 
buvo „tempiami ąžuolai, keliami seni daiktai ir iš visų 
jėgų priešinamasi valdžiai“, nežiūrint teismų ir barnių, 
kuriuos mielai prisimdavo ir iškentėdavo tėvas Kazys, 
tarnavęs sūnui kaip skydas, bet miręs 1989 m. „Taip ir 
gimė ši vizija - paminklas Dievo ir tėvynės garbei“.

Apie Vilių Orvydą jau keli metai sklinda įvairios 
legendos. Emocinis žurnalisto Antano Stanevičiaus at
sisveikinimas Viliaus laidojimo dieną išspausdintas 
miesto laikraštyje, vaizdžiai nusako jį pažinojusių ar jo 
sodyboje besilankančių nuotaikas:

- Viliau! Tiesiog neįmanoma suvokti, kaip Tu pa
likai savo sodybą, kur kiekvienas akmuo, medis alsuoja 
Tavo gera ir tobula dvasia. Tavo Tėvo ir Tavo sodyba - 
paslaptinga dvasinė sala, kurioje visi - ir vaikas, ir 
profesorius, ir komersantas - 
pajusdavo nenusakomus šir
dies virpesius, sąžinės apsi
valymą, minčių audrą. Visi iš 
Tavo sodybos išeina geresni, 
švaresni. Tai mąstymo erd
vės, tai susitikimai su Dievu, 
su pasaulio didybe, su kūry
bos galia, su meilės šypsena.

Kiek metų Tave ir Tavo 
sodybą puolė partija, norėjo 
tiesiog šluote nušluoti. Kiek 
metų Tu sodybą gynei, kūrei, 
plėtei, nežinodamas nei die
nos, nei nakties. (...)

Tavo siela ir mintys įpū
tė gyvybę gimtinės laukų ak
menims, Tavo nepaprasto 
darbštumo rankos sukūrė

šventąją Sodybą. Vienintelę pasaulyje. (...) (Klaipėda, 
1992.VIII.8)

* * *

Vienas iš trijų svarbiausių mano viešnagės tikslų 
buvo aplankyti galimai daugiau Lietuvos teatrų. Gaila, 
kad nė Panevėžio, nė Šiaulių teatrų sezonai dar nebuvo 
prasidėję, ir pirmąjį spektaklį- Eugene O’Neall’o 
Elektra privalo gedėti - mačiau tik Klaipėdoje. Kaune 
lankiausi Lietuvos valstyb. akadem. dramos teatro gas- 
troliniame D. Charmso Ten būti čia pastatyme, o Vil
niuje stebėjau dar kadaise Jono Jurašo pastatyto K. Sa
jos S ventežerio paskutinį veiksmą, o taip pat jau pora 
metų Jaunimo teatre vaidinimą (Maskvoje ir Šveicari
joje rodytą) Eimunto Nekrošiaus surežisuotą spektaklį 
N. Gogolio Nosies motyvais, Gyčio Padegimo prieš 
aštuonetą metų pastatytą Thornton Wiider’io Mūsų 
miestelį ir I. Bučienės režisuotą miuziklą vaikams Pite
rį Peną.

Nesmagu prisipažinti, kad tik paskutiniuosius du 
spektaklius išsėdėjau nuo pradžios iki galo, kituose ne
kantriai laukdamas pirmosios pertraukos... Elektrą ma
tęs keletą kartų, tuoj po karo - Europoje, vėliau - JAV, 
scenose ir filme, klaipėdiškiame pastatyme veikalo vi
sai nepajėgiau atpažinti, daugiau besižavėdamas nauju 
prabangiu teatru, jo besisukančia scena, ar sale aplink 
ją (?)... D. Charmsą mačiau pirmą kartą ir tik šiemet iš 
Zitos Čepaitės (žiūr. vasario Akiračius) sužinojau, jog 
tai „po Spalio revoliucijos kūręs, vėliau represuotas 
Jumoristas“ ir kad jo vaidinimai Lietuvoje „tapo itin 
populiarūs“, gi „O. Koršunovo paikiojimai daug iš
radingesni, žaismingesni ir drauge gan filosofiški“, 
nors man jie tepasakė ne ką daugiau, negu „moderniai“ 
pretenzinga programa, kurią turėjai gerokai visaip pa
sukinėti ir pavartyti, ydant ką nors iššifruotum... Nors 
Šventežeryje tesuspėjau į paskutinį veiksmą, bet, ma
nau, būčiau išėjęs po pirmojo: veikalas atrodė kažkaip 
atvėsęs ir išsikvėpęs. Nebent būtų pririšusi Reginos 
Varnaitės įtaigi vaidyba ir jos sukurtas charakteris. 
Įprastiniai tirštame ir išradingame E. Nekrošiaus spek
taklyje šokiravo perdėtas vulgarumas, bet paskubėti iš
eiti skatino ir asmeniški reikalai... Nežinau ar pats 
vienas būčiau išsėdėjęs ir paskutiniajame popietiniame 
spektaklyje, nes esu tiesiog alergiškas visiems viduti
niokiškiems muzikiniams pastatymams, bet šį žiūrėjo
me su visa dukterėčios šeima, įskaitant dvi mažametes 
žiūroves, kurios tiesiog negalėjo nuo scenos akių ati
traukti. O juk tai (kaip sakoma) ir reikėjo įrodyti! Beje, 
visus vaidinimus stebėjau ne vienas, tačiau vietinių pa
lydovų (-ių) nuomonės (gal dėl jų mandagumo) sutap
davo su manąja, išskyrus klaipėdiškį spektaklį, į kurį

Orvydų sodybos detalė 1992 m. vasarą
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nuvažiavome su keliom šeimom ir bent pusė liko iki 
galo, kukliai pasiteisindami: kaip čia dabar, susimokė
jęs, per vidurį išeisi?

Nuoširdžiausiai gėrėjausi vien Mūsų miesteliu, ku
rį taip pat esu matęs tuzinus kartų, įvairiausiuose pasta
tymuose, nuo mėgėjiškų mokyklinių, iki „žvaigždinių“, 
scenoje, televizijoje ir filmose. Patiko paprastas, bet 
itin taikliai detalizuotas G. Padegimo užmanymas ir 
daugelio aktorių puikiai sukurti vaidmenys. Itin žavin
ga buvo Gibsų (Rūta Staliliūnaitė ir Algimantas Ma
siulis) pora...

- Kai kuriems teatralams atrodo, kad tiesioginis, 
nuoširdus žmonių santykių atskleidimas tiesiog neme- 
niškas, Atsiranda ir šaukiančių - primityvu, plakatiška. 
Gilius pėdsakus mūsų sąmonėje įspaudė ilgi priversti
nio tylėjimo metai, - taria Kauno dramos teatro meno 
vadovas Jonas Jurašas labai daug įžvalgios tiesos at- 
skleidžiančiame pasikalbėjime su dramaturgu Juozu 
Glinskiu Lietuvos aido 1993.11.19 numeryje.

Ne kartą panašiai nugalvodavau skaitydamas Lie
tuvos teatro kritikų recenzijas. O besidairant Lietuvos 
teatruose, prisiminė ir dramaturgo Kazio Sajos prieš 
keletą metų Kultūros baruose skaityti žodžiai: „Pasku
tinę mano pjesę Surūdijęs vanduo Panevėžyje pastatė 
D. Banionis ir G. Karka. Vienas mano draugas skeptiš
kai pasakė, kad pjesė surežisuota ‘paraidžiui’. Dievuli, 
kaip man pasisekė! Seniai nejutau tokios pagarbos sa
vo tekstui. Dvigubai pasisekė, nes, pasirodo, spektaklis 
patinka ir žiūrovams..

Algirdas Titus Antanaitis

ATSIMINIMAI KAIP ISTORUOS ŠALTINIS

Julius Keleras, atsiliepdamas į mano pastabas dėl 
jo pasikalbėjimo su Antanu Masioniu, daro man gana 
rimtus priekaištus: „Jūsų straipsnelis... stokoja tikslu
mo. Siūlau tam tikras pataisas...” (Akiračiai, 1992, nr. 
2). Istorikas paprastai nesigaili nei laiko, nei pastangų, 
norėdamas nustatyti, kaip kas nors iš tikrųjų buvo. To iš 
jo reikalavo jau didysis Tukididas V anžiuje prieš Kris
tų. Tai istorijos mokslo idealas. Pažiūrėkime, kokie tie 
tariami mano netikslumai ir ko vertos Kelero pataisos?

Reikalas sukasi apie A. Masionio knygą Ateitinin
kų dvasia nepalūžo (Ateitis, 1992). Pats tos knygos 
autorius prisipažįsta, kad jis nėra istorikas ir kad jis 
pateikia skaitytojui savo atsiminimus, prikerkdamas 
dar prie jų keliolikos kitų asmenų atsiminimų nuotru
pas, Antano Patacko dienoraštį ir polemiką su kai ku
riais jo atsiminimų kritikais.

Žinoma, ne didelis daiktas, ar J. Keleras savo pasi
kalbėjimą su A. Masioniu padarė dar jo knygai nepasi
rodžius, kaip aš tada spėjau. Atrodo, šiuo atveju nekly
dau. Dabar jis pats prisipažįsta, kad jo pasikalbėjimą 
kartu su Masionio knyga žmonės pirmą kartą pamatė 
1992 m. rugsėjo pradžioje Dainavoje. Kadangi jo pasi
kalbėjimas Draugo kultūriniame priede buvo atspaus
tas rugsėjo 5 dieną, tad pats interview tikrai buvo pada
rytas dar prieš knygos pasirodymą. Žinoma, jam jos 
pasirodymas ir nebuvo reikalingas, nes jis „tikrino“ tos 
knygos rankraščio kalbą, kaip prisipažįsta pats knygos 
autorius pratarmėje.

Visiškai nesuprantu, kodėl Keleras neigia, jog jis 
nei nemanęs liudyti „apie politinį Smetonos bankrotą, 

ateitininkų politinę ar nepolitinę veiklą“. Juk savo pasi
kalbėjime jis aiškiai sako: „Jūsų knyga man pasirodė 
reto sąžiningumo žmogaus bandymas paliudyti prieška
rio Lietuvos tikrovę“. Ar tai ne tas pat, kaip sakyti, kad, 
ką A. Masionis sako savo atsiminimuose, yra gryniau
sia tiesa! Tik dėl to aš ir rašiau savo straipsnelį Aki- 
račiams, manydamas, iš kur tas jaunas žmogus, kuris 
tada dar net nebuvo gimęs, žino, kad Masionis yra „reto 
sąžiningumo žmogus“.

Taip ir prieiname prie klausimo, ko verti atsimini
mai, kaip istorinis šaltinis. Man labai malonu, kad J. 
Keleras pažįsta mano knygą Napoleonas, Baltija, Ame
rika. Tik, atrodo, jis jos nebus labai rūpestingai skaitęs, 
nes kitaip jis nebūtų galėjęs tvirtinti, kad 1807 m. Til
žėje Napoleonas siekė „su rusų monarcho (Aleksandro 
I) pagalba suaižyti Europą“ (mano pabraukta). Ne, ne 
suaižyti, bet kaip tik atvirkščiai, apjungti ją politiškai ir 
sustiprinti ekonomiškai, kad ji galėtų pasidaryti nepri
klausoma nuo pasaulinės rinkos, kuri tada buvo dau
giau mažiau Britų imperijos rankose.

Aišku, visiškai sofistiškas yra tolimesnis J. Kelero 
samprotavimas, kad jeigu jis negali kalbėti apie atei
tininkų vargus prez. A. Smetonos laikais, kadangi jis 
tada dar nebuvo gimęs, tai kaip gali „ponas Vincentas 
Trumpa“ kalbėti apie Napoleoną. Juk ir jis tada dar 
nebuvo gimęs. Bet aš ne atsiminimus apie Napoleoną 
rašau. Iš tikrųjų savo studijoje aš daugiau pasikliauju 
Amerikos konsulų Petrapilyje, Rygoje, Stokholme ir 
Kopenhagoje pranešimais ir Napoleono laiškais negu 
kieno nors atsiminimais.

Istorijos teorijos ir metodologijos vadovėliuose at
siminimai laikomi mažiausiai patikimais istoriniais šal
tiniais. Dėl to patariama į juos žiūrėti labai skeptiškai. 
Kaip ir į kai kurių rašytojų pasišovimą rašyti istorijas. 
Geras buvo poetas Alfonsas Lamartine’as, nėr ką ir sa
kyti, bet be galo prastas istorikas, kaip matyti iš jo 
stambaus veikalo apie žirondistus. Tą patį galima pasa
kyti ir apie A. Mickevičiaus „Lenkų tautos pilimigražo 
knygas“.

Nemanau, kad ateities istorikas labai daug galės 
pasinaudoti ir Masionio atsiminimais. Kaip ir dauguma 
atsiminimų autorių, jis mėgsta perdėjimus, pagrąžini
mus, dramatizavimą. Toks pavydžiui, yra jo tremties iš 
Kauno į Diržius (jo tėviškę!) aprašymas. Ta jo vadina
ma etapinė (taigi iš vieno kalėjimo į kitą) kelionė su 
gimnazistų sutiktuvėmis ir šauniais pusryčiais („ant si
dabrinio padėklo“) greičiau primena kokio nors vysku
po savo diecezijos parapijų vizitavimą. Kiekvienu atve
ju, ji nieko bendro neturi su gerai žinomomis mūsų 
tremtinių etapinėmis kelionėmis į Sibirą carų ir komi
sarų laikais.

Kaip A. Masionis mėgsta kartais dramatizuoti, pa
liudija ir A. Patacko dienoraštis. Jis savo dienoraštyje 
rašo, kad 1931 m. vasario 23 d. Lazdijuose pasirodė 
stud. A. Damaševičius, pasprukęs iš Kauno, nes polici
ja nedrįsusi eiti į Ateitininkų namus jo suimti. Už kelių 
dienų tuose pačiuose Lazdijuose atsirado stud. A. Ma
sionis, kuris pasakojo, kaip apie 70 policininkų įsiveržė 
į Ateitininkų rūmus ir juos suėmė (189 p.). Matyt, vė
liau ir pats Masionis tuo nebetikėjo ir tokios armijos 
policininkų į savo atsiminimus nebeįrašė. (14 p.)

J. Keleras pataria man pasiskaityti daugiau A. Da- 
mušio rašinių apie tariamą ateitininkų persekiojimą. 
Ačiū. Tačiau mano reikalui buvo svarbu, ką A. Darnu
sis rašė 1953 m., kada dar a.a. J. Stalinas buvo gyvas. 
Dėl to savo straipsnį ir pavadinau „Kas galima, ko ne
galima“. Dabar, perskaitęs Masionio knygą (tada ji tik
rai nebuvo pasiekusi Los Angeles), norėčiau tik pridur
ti, kad kažin ar tie keliolika išvardintų asmenų trečiojo
je knygos dalyje, visi ir yra verti kankinio vardo.

V. Trumpa

GINTARAS PRABYLA ANGLIŠKAI

„Nors ir negaliu gėrėtis poetų kūryba originalia 
lietuvių kalba, vis dėlto esu įsitikinęs, jog eilėraščiai 
byloja ir vertimo pertvarkoje”,- dėsto režisierius Ron 
Drewes. Jo vadovaujama „Compass Theater Group of 
I JDS Angeles” kovo 12 ir 13 vakarais pasirodė su poeti
niu spektakliu ,,Etched in Amber” Los Angeles šv. Ka
zimiero parapijos salėje.

Tik įsivaizduokime - lietuvių poezija anglų kalba 
skamba maždaug pusantros valandos. Ne šiaip mums 
įprastu prakilniu skaitymo ir deklamavimo būdu, bet su 
gerai įminta vaidybine įvairove-judesių, gestų, žvilgs
nių, persirikiavimų, tylos pauzių, skulptūriškų išraiškos 
figūrų, kelių populiarių dainų (lietuviškai!) sąsaja. 
Viskas srūva vingiuotos upės vaga - lietuvių gyvenimo 
ir likimo krantais. Stebimės, kad visa tai atlieka jauni, 
gražūs amerikiečiai, meniškai įsijautę į kiekvieną 
džiaugsmo, sielvarto ar ryžto niuansą, be jokios perdė
tos egzaltacijos. Su puikia choreografija. Lietuviški 
motyvai pakyla į visuotinės tiesos lygmenį. Pasijun
tame suprasti, įvertinti, sutaurinti.

* * *

Spektaklis susideda iš dviejų dalių. Pirmoje: Tauta 
ir Meilė. Antroje: Karas ir Egzodas.

Režisierius Ron Drewes programos Pastabose nu
rodo šio kūrinio užuomazgą. Sumanė ir surežisavo Ra
sa Allen Kazlas. Pirmą kartą buvo atliekamas 1989- 
1990 metų žiemą Dailės klubo teatro Aušros Vartų 
Motinos šventovės rūsyje Manhattane, New Yorke. 
Ten tada vaidinusį Ron Drewes giliai paveikė pastaty
mo kūrybiškas pakylumas. Prisipažįsta: tuomet ne tik 
sužinojęs apie Lietuvą ir lietuvių bendruomenę Ame
rikoje, bet ir pradėjęs save naujai suprasti.

Šalia R. Drewes, didžiąją dalį „Gintaro” teksto at
lieka talentingi scenos menininkai: Allen Arrivee (akto
rius ir dramaturgas), neseniai pasirodęs Kompaso teatro 
„Makbeto” pastatyme; Kim Weild, New York universi
tete baigusi dramos studijas, irgi vaidinusi „Makbete”; 
Carrie Robinson, pasak jos motinos, ėmusi vaidinti dar 
prieš gimstant; Lois Masten, neseniai pasirodžiusi La 
Ronde de Lunch pastatyme, kritikų apibūdintame: 
powerful stuff!

Į spektaklį atėjusieji gerokai nustebo, pamatę salė
je pagal išilginę sieną įrengtą juodą pakylą ir kabaretine 
tvarka sustatytus stalus. Tuo būdu gavosi didesnis pus
lankis žiūrovams, deja, girdimumas šonuose tapo su
menkintas. Tai patyriau savo silpna ausimi. Ant paky
los kelios aukštos taburetės. Fone baltai nudažyta grotų 
siena (trellis). Šios asketiškos arenos pilnai pakakc 
lanksčiai autorių vaidybai ir rečituojamos poetinės me
džiagos turiningumui. Scenos tvarkymu rūpinosi Ce
leste R. Goblowski, šviesomis - Leila Torres Drewes.

* * *
Vaidinimo tekstui panaudota net 28 poetų kūryba. 

Išskyrus Praną Vaičaitį, apsiribota mūsų laikmečiu ir 
tuo, kas buvo išversta ir atspausdinta prieinamuose lei
diniuose, žinoma, atrenkant tai, kas atitiko R. A. Kazlas 
ir dabar R. Drewes režisūrines mintis. Gal kas ir pa
siges kelių pirmaeilių mūsų poezijos pavardžių. Tačiau

(tęsinys sekančiame psl.)

1993 m. balandžio mėn. 11

11



SKILTYS

MAN REGIS
(atkelta iš 11-to psl.)
dalyko esmė ne pavardėse, bet sceninio veikalo visu
mos vienovėje.

Neretai pasiguodžiama, jog lietuvių poezija, ypač 
tradicine forma parašyta, yra sunkiai išverčiama į kitas 
kalbas, kad ir anglų. Bet šalia pėdų, rimų, šalia garsų 
eufonijos juk yra ir galvosena, išgyvenimas, nuotaika... 
Gabus vertėjas šiuos dalykus ir stengiasi parodyti savo 
versijoje, suprantama, irgi kuo įtaigesne kalba.

Lietuvai atsidūrus pasaulio dėmesio centre, „Et
ched in Amber” sumanytojai kaip tik ir ieškojo būdingo 
lietuviško turinio vertimuose. Jei nebūtų kelių per pas
taruosius dešimtmečius išleistų lietuvių poezijos anto
logijų anglų kalba, nebūtų Li tvanus žurnalo, jų pa
ieškos būtų likę bergždžios. Jie mielai pasinaudojo 
knygomis „Lithuanian Writers in the West”, A. Lands
bergio ir Clark Mills sudaryta antologija „The Green 
Oak”, Jono Zdanio „Selected Post-war Lithuanian Po
etry” ir man nežinomais leidiniais.

* * *
Džiugu, kad šiame poetiniame vėrinyje dalyvauja 

ne tik Lietuvos bei išeivijos poetai, bet ir mums savaip 
artimi Nobelio premijos laureatai Czeslaw Milosz ir 
Joseph Brodski. Taip pat angliškai rašąs lietuvių kilmės 
poetas Raymond Filip. Be abejo, čia vertėjų įnašas nu
sipelno dėmesio. Štai jie: J. Zdanys, A. Landsbergis, C. 
Mills, Dorian Rottenberg, Demie Jonaitis W. K. 
Mathews, David McDuff, S. Roy, M. G. Slavėnas, Pe
ter Tempest, Agnė Katiliškytė, Aušra Gylytė...

Praėjusiais metais „Etched in Amber” vaidintojais 
žavėjausi Marytės Newson-Sandanavičiūtės, Los An
geles šeštadieninės mokyklos vedėjos, erdvioje menėje 
Beverly Hills mieste. Jos pastangomis šis spektaklis, 
dar reljefiškiau įkūnytas, ir pasiekė žymiai gausesnę 
parapijos salės auditoriją. Įspūdis - du nykščiai į viršų!

Pr. Visvydas

DAINUOJANČIOS REVOLIUCIJOS GAMOMIS

Tautų ir valstybių gyvenime vis būdavo įvairių re
voliucijų, yra jų dabar ir turbūt dar nestigs ateity. Nė 
vieno modelio revoliucijom, o jų visa įvairovė, priklau
santi nuo skirtingų sąlygų, tikslų ir priemonių. Pridėki
me dar visokias kitas tos rūšies sąvokų, tipų, prasmių 
kokybiškai ir kiekybiškai skirtingas apraiškas. Pavyz
džiui, sąmyšius, riaušes, neramumus, pogrindžio rezis
tenciją, maištą, pučą, sukilimą, galiausiai viską aprė
piančią revoliuciją.

Kaip reikiant nestudijavau revoliucijų mokslo ir 
meno teorijų, tai kai kur galiu suklysti. Bet galvočiau, 
kad atidesnis gyvenimo stebėjimas ir išgyvenama prak
tika užtenkamai gali apšviesti ir šiaip jau dažną istorijos 
vertinimų diletantą. Mat yra kai kas bendra visose revo
liucijose, ypač vadinamose didžiosiom, kaip Didžioji 
prancūzų revoliucija, ar Didžiojo spalio (bolševikų) re
voliucija. Po jų įkandin galėtų rikiuotis Kinijos Mao 
raudonoji revoliucija, toliau gal kiek mažesnio masto 
Hitlerio nacių, Musolinio fašistų, gen. Franco Ispanijo
je, Fidel Castro Kuboje. Ir taip toliau, ir dar toliau, 
neužmirštant karinių perversmų centrinės ir pietinės 

Amerikos respublikose, ar ir mūsų lietuviško smetoniš
ko perversmo 1926 metų gale...

Taigi visose, nors ir skirtingų aplinkybių revoliuci
jose kai kas yra bendra. Nepasitenkinimas esama val
džia, socialine padėtimi ar apskritai nebepakenčiama 
santvarka. Siekimas tatai nuversti, sunaikinti, neven
giant ir specialiai paruošiant karinę jėgą. Troškimas 
„įgyvendinti”, Ly. primesti šaliai naują santvarką, nau
jas idėjas, kitokią vyriausybę ir, žinoma, geresnio gyve
nimo iliuzijas. Revoliucijos rengėjai tam tikslui išugdo 
visuomenės pritarimą - visuotinį ar bent užtenkamai 
gausingą. Dažnai jie įvairiais būdais paruošia ir būtinas 
karines jėgas pasiekti pergalei - jei galima, su kuo ma
žiausiais nuostoliais, ar, jei reikia, ir su didžiulėmis 
kraujo aukomis.

Rimti ir tikri revoliucininkai tuoj pat pašalina seną
ją valdžią ir josios palaikomą politinę santvarką, nesi
vargindami skrupulais dėl „legalumo”, ir bematant 
įtvirtina savo tvarką. Kad tatai pavyktų, revoliucininkai 
iš anksto turi būti pasiruošę užtenkamai saviškių parti
jos, policijos ir kariuomenės jėgų, turi sėkmingai išvys
tyti naujos ideologijos doktrinas bei masalus ir nesto
koti užtenkamai kvalifikuotų kadrų naujos politikos, 
ekonomijos ir kultūros vystymui.

* * *
Sakykime, kad tai tik visokiais pavidalais pasireiš

kiančios bendrybės. Tačiau taip būdavo ir būna su vi
som tikrom revoliucijom, kai jos baigiasi kariauninkų 
pergalėm, nors kai kada ir ne per ilgai užtrunkančiom.

Bet va kas vakar įvyko ir dar šiandien tebevyksta 
vidurio ir rytų Europos erdvėse, nuo Berlyno ligi Vladi
vostoko išsitiesusioje „didžiojo spalio” revoliucijos im
perijoje, kuri per porą metų staiga, daug kam netikėtai 
greit sugniužo ir - stebuklas! - nedaug tekaštavo kraujo 
aukų. Sugniužo ir suiro pati, beveik pati viena, be vi
daus revoliucijų, be užsienio intervencijų. Siek tiek iš
skyrus tik Kaukazo zoną ir Jugoslaviją, kur senoji san
tvarka dar jėga spiriasi prieš tautines revoliucijas.

Pasaulis su nerimu stebi tolesnę įvykių raidą buvu
sioje sovietinėje Rusijoje, tai abejodamas, tai klausda- 
masis, ar ten nepasikartos dar didesnis teroras ir nepasi- 
lies dar gilesni kraujo klanai, negu per 1917-19 metų 
bolševikinę revoliuciją ir vėliau. Neretas prileidžia, kad 
tat gali pasikartoti...

Visose buvusios Kremliaus imperijos „suvereninė
se respublikose”, satelitinėse valstybėse rytų Europoje 
ir beveik visur Vakaruose pasigirdo entuziastiški šūka
vimai:

- bolševikinė imperija supuvo ir žlugo;
- atėjo laikas grįžti pliuralizmui, demokratijai ir 

laisvajai rinkai (daugmaž kapitalistinei sistemai);
- šaltasis karas pasibaigė, jį laimėjo Amerika(!);
- Kremliaus pavergtos ir okupuotos tautos išsilais

vino;
- visi ten užsispyrę įtvirtinti demokratinę sistemą, 

labai prašo ko daugiau dolerių ir turime jiems padėti...
Ir taip toliau, ir taip be galo. Tai pačios gražiausios 

svajonės ar ir naiviausios iliuzijos. Užmirštant, kad bol
ševizmas regimai puvo ypač materialinės negerovės 
prasme, o politiškai ir idėjiškai žlugo, matyt, nebeatlai- 
kydamas masinio liaudies ir šviesuoimenės nusivylimo, 
daug kur gal ir dėl tautų rezistencinės dvasios nesunai
kinto atsparumo. Jis žlugo keistai, kažkaip nesupranta
mai, kone juokingai: - tokia atomiškai ginkluota galy
bė, o nebeišdrįso griebtis ginklo, net lengvai įvykdomo 
priešgorbačiovinio „pučo” nepajėgė laimėti, kai armi
jos ir KGB generolai it vaikučiai pasidavė per porą 
dienų...

Ir, deja, tada pražydo „demokratinis chaosas”. Ne 
toks pasibaisėtinas ir niūrus satelitiniuose kraštuose, 

kur per 50 metų dar nebuvo spėta sunaikinti visų demo
kratinių ir humanistinių vertybių, bet pasirodė baisus ir 
kone beviltiškas tikrosios sovietinės imperijos erdvėse, 
drauge Baltijos valstybėse ir Lietuvoje. Chaoso padari
niai vis dar neaiškūs, nes tai tebėr, kaip sakoma, 
tapsmas su neišmatomų pasikeitimų ir pavojų galimy
bėm, kurių ateities kontūrų dar nenori ar nebegali pro
gnozuoti nei istorikai, nei politikai ir filosofai.

Taigi ši keistų formų prieškomunistinė revoliucija 
Sovietijoje įvyko ir dargi laimėjo. Bet jos vienintelė 
teigiamybė kol kas tik ta, kad tai įvyko beveik be krau
jo praliejimo ir masinio smurto. Tačiau „revoliucinin
kai” neturėjo nei specialiai paruoštos savo kariuomenės 
ar policijos, nei partizanų miškuose, nei plačiau išvys
tytos politinės organizacijos, nei užtenkamai kvalifi
kuotų kadrų. Dargi šalies konstitucija ir parlamentas 
liko senoviški, brežneviškai rinkti. Pasiliko tos pačios 
struktūros ir tie patys kadrai, ir su jais atsivėrė neišven
giamas, kai kur gal ir sąmoningai siekiamas chaosas.

Tikrose revolicijose šitaip nebūna ir neturėtų būti. 
Čia pasireiškė kažkokia nenormali ir visiškai nauja 
revoliucijos versija.

* * *
Tokia per ilga įžanga man buvo reikalinga, idant 

galėčiau sutrumpinti savo įspūdžius ir komentarus apie 
revoliuciją Lietuvoje.

Sį kartą mes tartum laimėjom savo išradingumu, 
originalumu ir grožiu. Ligi šiopl visame pasaulyje ir 
visoje istorijoje dar niekas nebuvo įvykdęs tokios revo
liucijos. Mūsų sovietinės okupacijos nuvertimo dalinis 
aktas ir valstybinės nepriklausomybės atstatymas pra
džioje kiek netikėtai buvo pavadintas atgimimu, ir tuoj 
pat daug vaizdingiau dainuojanti revoliucija. Vadinasi, 
kova laimėta gražiuoju, linksmai, su dainomis!

Ar tikrai taip? Abejotina, nors visi žinom, kad ne
maž buvo dainuota dar prieš revoliuciją, per revoliuciją 
ir po revoliucijos. Šokta ir dainuota per visą Baltijos 
kelią, rankomis susikabinus su broliais latviais ir estais. 
Visi tikėjom ir jautėm, kad tos nepaprastos emocijų 
versmės yra užburta mūsų stiprybė ir grožis.

Tik kažin ar tai revoliucija? Nepamirškim tikrosios 
tos sąvokos ir paties žodžio prasmės. Kokio čia būta 
scenarijaus? Žvilgtelėkim:

- Bolševikinė okupacija neatnešė Lietuvai žadėtos 
materialinės gerovės (išskyrus nomenklatūros viršū
nėm);

- Kovinė ir vėliau dvasinė, ar „pasyvioji” lietuvių 
tautos rezistencija niekad nepasiliovė;

- Nusivylimas leninizmu, visuotinis moralinis ir 
ideologinis cinizmas tolydžio augo;

- Net komunistų partijos nomenklatūroje plito ne- 
betikėjimas „šviesesne ateitimi”;

- Visų bendras valstybinės nepriklausomybės at
statymo troškimas staiga atgimė;

- Perversmai satelituose, Berlyno sienos išgrio- 
vimas, Kremliaus imperijos tautų troškimas atmesti il
gamečio teroro santvarką, raudonosios armijos ir dargi 
KGB generolų ištižimas apginti bolševikinę totalinę 
slėgtį buvo aplinkybės, kad ir okupuotos Baltijos tautos 
vos ne automatiškai ryžosi ir galėjo ryžtis atsiekti ne
priklausomybės.

Ir mes lietuviai tat pasiekėm gražiausiai - dainuo
dami... Nedaug ko stigo: tik savos partizaninės kariuo
menės, ištikimos policijos, tvirtos bei vieningos politi
nės nepriklausomybininkų partijos ir užtenkamai kva
lifikuotų naujų kadrų įvairiom ministerijom, ypač ūkio 
sektorių pertvarkai. Todėl daug kas neišvengiamai 
turėjo likti po senovei ar per reformas dar daugiau 
sugriūti, susijaukti, prisabotuoti.

Tikrosios revoliucijos veiksmai dar ateity. Neaišku
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tik, ar kairėn, ar dešinėn. Štai klausimas, anot Hamleto: 
To be or not to be?

* * *

Laimei, mes nestingam talentų sukurti mitam, 
legendom, iliuzijom, dainom ir puošnybių titulam.

Pirmoji ir kol kas vienintelė tokia pasaulyje, ma
loni ponia K. Prunskienė bematant buvo pavadinta 
„gintarine leidi”, o mielasis kolega A. Juodvalkis nese
niai Draugo vedamajame Vytautą Landsbergį pava
dino dar įtikinamiau - lietuvišku Moze, išvedusiu mūsų 
tautą iš Egipto nelaisvės. Lieka tik palaukti, kokiu he
rojumi iš senojo Šventraščio dabar bus pavadintas nau
jasis šalies prezidentas A. Brazauskas. O juk labai rei
kėtų, kad bent mūsų humoristai neužsnūstų. Gal Vy
tautė Žilinskaitė arba mano mėgiamas poetas Drapakas 
patalkininkautų?..

Ir štai staiga vėl buvom kitos dainos liudininkai, 
kai ne ankstyvesnis prezidentas (menininkas!), o nauja
sis prezidentas (ekonomistas!) už didelius nuopelnus

KAS YRA TAS
Algirdas-Mykolas Brazauskas - pirmasis Lietuvos 

prezidentas, išrinktas slaptu visuotinu balsavimu. Lie
tuvoje už jį balsavo 60 procentų balsuotojų, tuo tarpu 
Šiaurės Amerikoje gyvenančių Lietuvos piliečių - tik 
vienas procentas. Ar Lietuvos žmonės žino kažką, ko 
nežino išeivija? O gal išeivija žino kažką, ko nežino 
žmonės Lietuvoje? Kas yra tas Brazauskas?

Išeivijai dažniausiai Brazauskas yra buvęs LKP se
kretorius, o dabar - LKP vietą užėmusios LDDP vadas. 
Jo laimėjimas 1992 ir 1993 metų rinkimuose yra trak
tuojamas kaip komunistų laimėjimas. Net kai jis 1989 
m. metė iššūkį Maskvai, išeivija juo nepasitikėjo. 1989 
m. rudenį Brazauskui buvo pranešta, kad jo apsilanky
mas Vasario 16-tosios gimnazijoje Vokietijoje nepagei
daujamas. Tačiau viešosios opinijos apklausose jis vi
suomet buvo vienas iš populiariausių žmonių Lietuvo
je. (Net ir mano draugai Akiračių redkolegijoje ne vi
siškai manimi tikėjo, kai aš, sugrįžęs iš Lietuvos, 1989 
m. gruodyje jiems pasakiau, jog naujas Lietuvos Ko
munistų partijos pirmasis sekretorius Brazauskas yra 
populiari figūra Lietuvoje.)

Maskvai valdant Lietuvą, jis reprezentavo LKP. 
Todėl daug kas jį smerkia, kaip buvusį kolaborantą ir 
sovietinės administracijos įrankį. Tačiau Borisas Jelci
nas, smarkiai išgirtas paties Vytauto Landsbergio, buvo 
aukštesnio rango TSKP narys už Brazauską ir kompar
tijai priklausė ilgiau, negu Brazauskas. Ar tai reiškia, 
kad rusai ekskomunistai lietuviams yra patikimesni už 
jų pačių ekskomunistus?

Pasmerktųjų tarpe kai kurie ekskomunistai sudaro 
išimtį. Kadangi aš buvau Lietuvoje per 1991 m. sausio 
įvykius, man suprantama, jog Jelcinas užsitarnavo am
žiną vietą lietuvių širdyse savo drąsiu protestu prieš 
tuometinę Maskvos politiką. O Brazauskas ar neužsi- 
tamavo pripažinimo už savo pastangas ta pačia linkme, 
ar bent savo nuodėmių atleidimo? Ar jis turėtų smar
kiau atgailauti? O gal, kaip kai kuriems atrodo, jis iš 
viso yra už išsigelbėjimo ribos? Kas nusprendžia, kiek 
atgailos gana?

Šie klausimai kilo skaitant Brazausko memuarus 
Lietuviškos skyrybos, išleistus 1992 m. rugsėjo mėnesį. 
Knyga panaši į atsiminimų konspektą; nesilaikoma joje 
chronologijos, o vietomis pasikartojama. Nežiūrint to, 
tai ypatinga knyga, kurią galima skaityti keliais būdais. 
Visų pinna, tai praėjusių rinkimų dokumentas - me-

1993 m. balandžio mėn.

tautai apdovanojo penkis mūsų kultūros žimūnus Gedi
mino ordenais. Tik vieno apdovanoto žymūno, katalikų 
kunigo, išskirtini nuopelnai užsienyje dar mažai teži
nomi. Bet dėl kitų keturių tai gal nebūtų daug abejonių.

Paskaitęs apie apdovanojimus, tuoj telefonu pa
sveikinau savo gerą kaimyną Bernardą Brazdžionį, tik 
neiškenčiau pridėti aiškaus nepasitenkinimo šiuo de
mokratinio, menus vertinančio Lietuvos prezidento 
aktu. Man atrodė, kad tokiem mūsų mokslo, meno ir 
poezijos žymūnam derėjo duoti ne trečiojo, o būtinai 
pirmojo laipsnio Gediminą.

Tai juk kone tų vyrų pažeminimas. Jeigu Brazdžio
nis su V. Jonynu ir J. Marcinkevičium tėra nupelnę 
gauti tik trečio laipsnio, tai kas gaus pirmo laipsnio? 
Toks rūšiavimas mano galvai visai nesuprantamas ir 
atrodo nepateisinamas.

Jeigu jau ką duodat geriem poetam, tai duokit pir
mojo laipsnio, aukščiausius, o tretįjį ar penktąjį palikit 
savo partijos pareigūnam ar buvusiem sugriautų kol
chozų pirmininkam.

Bronys Raila

BRAZAUSKAS ?
džiaga, skirta rinkėjams prieš spalio mėn. Seimo rinki
mus; taip pat tai yra apologia pro vita sua, kurios tikslas 
- išaiškinti Brazausko vietą paskutinių penkių metų po
litiniame kaleidoskope.

Brazauskas savo autoportretą pradeda piešti apra
šydamas gilias savo šaknis Lietuvos valstybėje, paro
dydamas savo prosenelių ištikimybę Katalikų bažny
čiai, o iš naujesnių laikų - darbininkišką praeitį. (Ar tai 
galėtų būti jo pastangos priešpastatyti savo kilmę kito 
politinio veikėjo kilmei, tarkim, kilusio iš protestantiš
kai vokiškos aplinkos?) Jis pasirinko administratoriaus 
ekonomisto karjerą ir įstojo į komunistų partiją tik kai 
reikėjo pagelbėti savo karjerai. Jis tvirtina, jog partija 
Lietuvoje buvo primesta tikrovė, su kuria reikėjo taiky
tis. Partijoje Brazauskas iškilo dirbdamas ekonomisto 
darbą.

Aptardamas Lietuvos Komunistų partijos istoriją, 
Brazauskas iškelia jos teigiamą vaidmenį Lietuvos įvy
kiuose. Jis pasakoja apie 1988-1989 metus, kuomet jis 
vadovavo Lietuvos Komunistų partijai; apie 1989- 
1992-uosius metus, kuomet vadovavo nepriklausomai 
LKP/LDDP ir, žinoma, aprašo kaip Maskva siekė diri
guoti ir kontroliuoti LKP. Jo knyga bus įdomi istori
kams, politologams, sovietologams ir bet kam, kas do
misi gyvenimu Lietuvoje. Žinoma, kai ką jo knyga ir 
įsiutins.

Kiek devintojo dešimtmečio partiečiai yra atsakin
gi už 1940-tųjų baisumus? Iki kurio laipsnio galėjai 
anuomet bendradarbiaut su sistema ir išlaikyti savo as
mens integralumą? Į šiuos klausimus atsakyti neįma
noma. Vytautas Kavolis pabrėžia tam tikrą pasikeiti
mą lietuvių požiūryje, pradedant 1960-aisiais. Nors To
mas Venclova vėliau argumentavo, kad žmonėms ne
derėjo bendradarbiauti su nemoraliu sovietiniu režimu, 
ankstyvesniame veikale jis drauge su Aleksandru Štro
mu, atrodo, sutarė, kad lietuviai, nutarę griauti so
vietinę sistemą iš vidaus, šeštojo dešimtmečio pradžio
je padarė išmintingą sprendimą, nutraukdami ginkluotą 
rezistenciją. Apskritai, kokio pobūdžio kompromisai 
su sistema yra atleistini?

Savo pasirinktą karjerą administracijoje ir vėliau 
vadovavimą partijai Brazauskas teisina, sakydamas, jog 
anuomet reikėję sau rasti kelią sovietinėje sistemoje. 
Jis pakartotinai pabrėžia jo pusėn mestą Maskvos kri
tiką: „Nuolat tarp didžiausių Maskvos kaltinimų man, 

kaip sekretoriui, būdavo toks: kodėl iš 100 gamyklų 
direktorių 97 yra lietuviai“ (116 psl.). Kad būtų supras
tas teisingai, jis dar paaiškina: „Įsivaizduokim, kad bū
tų atėjęs partijai vadovauti koks kitas žmogus iš šalies, 
kuriam vis tiek, ar 97 iš 100, ar 7 iš 100 vadovų yra 
lietuviai?“ (117 psl.)

Iki 1988-tų Brazauskas buvo susitelkęs ties Lietu
vos ekonomika. Šie memuarai ir pabrėžia, ką jam pavy
ko nuveikti prieš Maskvos norus. 1988 m. jis įžengė į 
politinę areną ir greitai žmonių tarpe tapo populiaria 
asmenybe dėl nebijojimo kalbėti Sąjūdžio mitinguose. 
Jis kritikavo savo pirmtaką Ringaudą Songailą dėl jo 
perdidelio paklusnumo Maskvos patikėtiniui Nikolajui 
Mitkinui, o save knygoje vaizduoja kaip galimybių ri
bose gynusį Lietuvos interesus.

Pristatydamas savo „žingsnis po žingsnio“ politi
ką kaip narsų iššūkį Maskvai, jis sako: „...mes išgyve
nome visus šiuos žodžius ir išaugom juos, kaip vaikai 
drabužius: autonomija, suverenitetas, ekonominis sava
rankiškumas ir t.t. O iki žodžio ‘nepriklausomybė’ bu
vo dar ilgas kelias. Visą tą laikotarpį būtų galima su
skirstyti į kelis etapus: ekonominio savarankiškumo, 
valstybinio suvereniteto ir pan. Tik po metų iškilo par
tijos atsiskyrimo nuo TSKP, o po to Lietuvos išėjimo iš 
TSRS klausimai“.

Daugeliui lietuvių jis neatrodo buvęs drąsus. Jie 
skundžiasi, kad jis buvęs neryžtingas ir negali jam do
vanoti už 1988 m. lapkrityje padarytą sprendimą atidėti

Algirdas Brazauskas

konstitucijos pataisos svarstymą, kurią priėmus Lietu
vos įstatymai būtų turėję pirmenybę prieš Sov. Sąjun
gos įstatymus. (Po šešių mėnesių jis pirmininkavo pri
imant šią pataisą.) 1993 m sausio mėn. Brazauskas man 
pasakojo, kad 1988-tų rudenį jis dėl to nejautęs jokio 
spaudimo iš Maskvos, tačiau nenorėjęs per anksti su
kelti jos antagonizmą. Anuomet Gorbačiovas lengvai 
galėjo paleisti tuometinę Lietuvos vyriausybę ir atsiųsti 
gubernatorių. „Dar nebuvo laikas” - jis pasakė. Lietu
va turėjo žengti pirmyn pamažėle. Ar tai turėtų būti 
suprasta kaip Brazausko „niekam nenaudingas laviravi
mas“ ar „gudri politika“?

Brazauskas man šią žiemą pasakojo, kad „pagrin
dinis spaudimas prasidėjo po to, kada mes, 1989-tų 
birželio mėnesį priėmėme sprendimą sušaukt suvažia
vimą. Prasidėjo labai aštriai“. Tuometinis Lietuvos su
sidūrimas su Maskva yra viešai žinomas reikalas. Apie 
tai žinoma daug detalių. Ypatingai įdomus yra Bra-

(tęsinys 15-me psl.)
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KRITIKA IR POLEMIKA

NAUDINGAS POLITOLOGIJOS
ĮVADAS

Politologijos įvadas yra antroji Gedimino Vitkaus 
knyga apie politologiją. (Pirmoji buvo jo redaguota 
Studijuojantiems politologiją ir susidėjo daugiausia iš 
perspausdintų straipsnių įvairiais politiniais klausi
mais.) Sovietinio režimo laikais politologijos, kaip at
skiros mokslinės disciplinos, iš viso nebuvo. Buvo tik 
marksistinė teorija ir jos įvairios šakos, kuriose politi
niai subjektai buvo traktuojami kaip šios teorijos po- 
reiškiai. Bendrai paėmus, socialiniai mokslai buvo 
skaitomi potencialiai pavojingais režimui ir jo ideolo
ginės ortodoksijos saugotojams. Dėl to nenuostabu, kad 
sovietinei santvarkai sugriuvus šie mokslai pradėjo 
laisvinus iš ideologinių varžtų. Be to, visai tautai pradė
jus „politikuoti“ ir bandyti sukurti demokratinę valsty
bę, politologijos vystymas pasidarė vienas iš būtinų at
gimimo aspektų. Per palyginti trumpą laiką jau gana 
daug padaryta: įkurta Lietuvos Politologų sąjunga, uni
versitetuose dėstomi naujo turinio politologijos kursai, 
užmegsti santykiai su Vakarų politologais, leidžiami 
teoretiniams bei praktiškiems politiniams klausimams 
skirti žurnalai, pasirodo vis daugiau knygų apie polito
logiją arba jai artimas temas. Gedimino Vilkaus Polito
logijos įvadas yra viena iš tokių knygų.

Pratarmėje autorius ją apibūdina kaip „mokymo 
priemonę bendrojo lavinimo, aukštesniųjų ir profesinių 
mokyklų moksleiviams“. Knyga padalinta į keturias 
dalis: politika ir valstybė, valstybė ir demokratija, poli
tika tarp valstybių ir politinės doktrinos. Tokio subjektų 
suskirstymo rėmuose Vitkus pradeda su politikos sam
pratos išaiškinimu ir valstybės vystymosi istorine san
trauka. Toliau jis nagrinėja svarbiausias valstybines 
struktūras, dalyvius ir procesus. Tarptautinės politikos 
srityje yra pažvelgiama į užsienio politiką, diplomatiją, 
organizacijas ir teisę. Politologijos įvadas baigiamas 
pagrindinių politinių doktrinų, liberalizmo, socializmo 
ir konservatizmo, diskutavimo ir politologijos kaip at
skiros mokslinės šakos definicija.

Vitkaus knyga parašyta lengvai suprantama kalba; 
kitaip sankant, vadovėliams įprasto žargono nėra daug 
ir todėl ji turėtų būti naudinga ne tik moksleiviams ar 

studentams, bet taip pat ir į aukštuosius mokslus nepre
tenduojantiems piliečiams. Kaip ir su kiekvienu įvadu į 
plačią mokslo šaką, taip ir čia, galima pasiginčyti, ar 
visi svarbūs subjektai buvo paliesti. Pavyzdžiui, gal 
reikėjo ištisą skyrių pašvęsti vien dabartinių metodolo
ginių pakraipų jšnagrinėjimui ir kiek daugiau dėmesio 
paskirti pagrindinių žmogaus laisvių garantijų diskusi
jai. Iš kitos pusės, galima teigti, jog visų pasaulio vals
tybių sąrašas, nors ir suteikiąs įdomios informacijos, 
nėra absoliučiai reikalingas įvadui į politologiją.

Taip pat galima nesutikti su kai kuriais koncepcijų 
ir terminų išaiškinimais. Pavyzdžiui, ar tikrai politikos 
esmė yra randama „apsisprendime“, o ne, sakykim, 
„įtakoje“, ar įtakos siekime. Be to, vietomis kai kurie 
terminai nėra visiškai tiksliai vartojami. Autorius tei
gia, kad „pirminė žodžio ‘demokratija’ prasmė - liau
dies valdžia“. Mano manymu, terminas „liaudis“ čia 
netinka, nes jo prasmė yra per siaura. Čia tinkamesnis 
žodis būtų „žmonės“, o ne „liaudis“, nes pastarasis turi 
klasinį atspalvį: valstiečiai, darbininkai, darbo žmonės 
ir pan. Demokratija yra visų valdžia, o ne vieno luomo 
ar visuomenės dalies. Taigi, ši santvarka būtų geriausiai 
apibudinama kaip žmonių valdžia.

Šie trūkumai nėra esminiai ir nesumažina knygos 
reikšmės. Du kartus dėstęs politologijos kursus Vytauto 
Didžiojo Universitete, aš puikiai žinau, kokia didelė yra 
šios disciplinos vadovėlių stoka Lietuvoje ir kaip jie 
dabar reikalingi ne tik vidurinių ir aukštųjų mokyklų 
studentams, bet ir bendrajai visuomenei. Įvadas į polit
ologiją šią stoką dalinai sumažins ir vien tik tai jau yra 
didelis atsiekimas. Be to, reikia tikėtis, kad Vitkaus 
knyga paskatins bendrą domėjimasį politologija ir at
kreips visuomenės bei akademinių sluoksnių dėmesį į 
reikalą plėsti šios mokslinės disciplinos literatūrą, pra
dedant atskirų subjektų, kaip rinkiminių sistemų ar 
konstitucinių struktūrų, studijomis.

Julius Šmulkštys

Gediminas Vitkus, Politologijos įvadas. Vilnius. 
Leidybos centras. 1992.

Mieli Akiračiai,

Gyvuokite ir lankykite mus visus esančius naujose 
tėviškėse.

Geriausi linkėjimai Jums visiems!
Pr. Šimelaitis

Hamilton, Ontario

Brangieji,

Kalbant apie mėnraštį apskritai, galiu pasakyti tai, 
jog tiesiog neįsivaizduoju, kaip būtų galima išeivijoje 
gyventi be Akiračių, be šio mielo ir šaunaus - visada 
pasiilgstamo BIČIULIO, kuris man (o gal ir daug 
kam?) yra tapęs patikimu informacijos šaltiniu!

Su pagarba
Jonas Juška

Altona, Australija

Gerbiamieji,

Vis dažniau spaudoje tenka pastebėti atvirų min
čių, kaip ir atviro žodžio mėnraščio Akiračiuose jau 
seniai skelbiamų, nebojant neužpelnytų „etikečių“. Kai 
daliai tautiečių nesuprantamas euforijos nepabaigiamu- 
mas, tai nedaug vilties, kad ir gyvenimo tikrovėje 
vykstą reiškiniai grąžintų juos į realybę. Apgailėtinu 
būdu jie patys griauna savo kilniąją statybą, jausmin
gąja dalimi (ne visi) teapdovanodami kitus, kurie 
nesijaučia sočiais neapšildy tuose butuose vien juos val
džioje regėdami.

Antanas Valiuškis
Barrington, RI

Jūsų minimų „aukštų standartų“ Akiračiai niekad

Praeitą mėnesį Čikagoje įvykusį 
Giedrės Kaukaitės ir Gražinos Račytės 
koncertą rengėjams - Draugo laikraščiui 
- teko net du kartus atidėti. Jei būtume 
prietaringi, sakytume, jog tai Dievo

Drausmės sargyboje

APIE DAINUOJANČIAS SUKNELES IR 
MŪSŲ SKALDYTOJUS

bausmė Draugui už praeities nuodėmes. 
Nuodėmes, kurių viešo išpažinimo ir at
gailos visuomenė laukė net 20 metų. Ir 
dar tebelaukia...

Skaitydami dabar tame pačiame 
laikraštyje liaupses apie solistės „gražų 
dainavimą” ir „gražią suknelę”, prisime
name dvi rimtas recenzijas apie šią tikrai 
neeilinę menininkę, išspausdintas Akira
čiuose prieš 20 metų (1972 m. lapkritis), 
po pirmojo G. Kaukaitės koncerto Čika
goje. Viena jų, ’’Kultūringos dvasios 
koncerte”, parašyta vieno iš pačių žy
miausių muzikos autoritetų išeivijoje, 
kompozitoriaus profesoriaus VI. Jakubė- 
no, buvo skirta tam pačiam Draugo laik
raščiui. Tačiau Draugas anuomet jos ne
spausdino, solidarizuodamas su „reorga
nizuotos” moralės atstovais, mums be jo
kių įrodymų aiškinusiems, kad visi iš 
Lietuvos atvykstamieji menininkai yra 

bolševikų atsiųsti mus skaldyti, griauti 
išeivijos vienybę, atitra’ikti mūsų dėmesį 
nuo Lietuvos okupacijos ir aneksijos, 
silpninti kovą už laisvę ir nepriklauso
mybę.

Menininkė, kurios anuomet „ne
buvo”, nes kreivai suvoktas „patriotiz
mas” reikalavo apie ją tylėti, dabar kvie
čiama koncertui, skirtam apytuštes laik
raščio kišenes papildyti. Ir solistė sutin
ka, tuo parodydama savo didžiadvasiš
kumą. Tačiau skaitytojui norėtųsi šio to 
daugiau. Jei ne viešo atsiprašymo, tai 
bent užuominos, kad anuomet redaktorių 
skaudžiai suklysta... Ir mes kantriai lau
kėme, nenorėdami pakenkti koncertui ir 
sunkiai besiverčiančiam laikraščiui. Ti
kėjomės, kad gal bent po koncerto ren
gėjai ras pilietinės drąsos pasakyti tai, 
kas tokiais atvejais kultūringoje visuo
menėje pasakyti būtina.

Kol kas - tyla. Nejauki tyla.
Ar verta prisiminti dvidešimties me

tų senumo klaidas ir nuodėmes? Juk ne
bėra redaktorių, anuomet taip skaudžiai 
paslydusių, o klaidos ir nuodėmės nepa- 
veldimos. Jas galima tik iš naujo pakar
toti.

Pradėjus reklamuoti busimąjį kon
certą, naujoji Draugo redaktorė D(anu- 
tė) B(indokienė) beveik tuo pačiu atsi
kvėpimu laikraštyje paskelbė vedamąjį, 
įrodinėjantį, kad anuomet išeiviją dras
kiusioje kontroversijoje dėl ryšių su Lie
tuva teisūs buvo tie, kurie ignoravo ar 
boikotavo iš Lietuvos atvykstančius sve
čius sovietų agentus, prisidengusius me
nininkų, mokslininkų, kultūrininkų 
skraiste.

Kas tai? Eilinis nesusipratimas ar at
žagaria ranka pažertas įspėjimas netikėti 
liaupsėms apie gražias sukneles ir kryže
lius ant kaklo?

Tikėkimės, kad paaiškinimo ar pasi
aiškinimo neteks laukti dar 20 metų.
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LAIŠKAI

nebuvo pasiekę, tačiau savo prasmę turėjo... Bene po 
trijų dešimtmečių išsijungiu iš Jūsų mėnraščio pre
numeratorių su gausiais linkėjimais.

Balys Raugas
Daren, NJ

Gerb. Redaktoriai,
Prašau Akiračių man daugiau nebesiuntinėti. Jūsų 

Lietuvos ir išeivijos spaudos ir įvykių interpretacija yra 
perdaug jau neobjektyvi ir kartais gerokai liguista. 
Henrikas Nagys teisingai jus apibūdino.

Stasys Tamulionis 
Western Springs, II

Ypač šiuo metu Jūs esate būtinybė lietuvišką 
spaudą skaitančiųjų tarpe. Ačiū Jums. Gyvuokite.

Zigmas Grybinas 
O’Fallon, II

Gerb. Redakcija,

Gavau Akiračių 1993 m. nr. 1. Ačiū! Įdomus. In
formacinis Juliaus Šmulkščio straipsnis apie Seimo 
rinkimus ir demokratiją gana dalykiškas. Duok Dieve, 
kad viskas taip ir būtų, tada ir to erzelio gal nereikėtų. 
Na, pagyvensim - pamatysim. Reikėtų tik nepabirti, 
kaip bitėms iš avilio ir vadovautis senovės romėnų iš
mintimi... „...Concordia res parvae crescunt, discordia 
- maximae dilabumtur...“

Jonas Rimkunas 
New Buffalo, Mi

SĖKMĖS IR DIEVO PALAIMOS

Kadangi jau gerokai seno amžiaus sulaukiau, kur 
gerokai suseno mano akys. Daug skaityti nebegaliu, tad 
prašau mane išbraukti iš skaitytojų. Rengiuosi baigti 
senas dienas senelių namuose.

Visiems jums sėkmės ir Dievo palaimos linkiu!
O. šuiaitienė 

Brooklyn, NY

Ačiū už gerus linkėjimus. Ko geriausios kloties linkime 
ir Jums - Akiračių red.

PANAŠUS Į „AKIRAČIUS”
Siųsdamas prenumeratos mokestį Lietuvos rytui, 

parašiau, kad daug metų skaitau liberalios minties atvi
ro žodžio mėnraštį Akiračius, kad Lietuvos ryto turinys 
daug atžvilgių man primena Akirtačius. Gavau atsaky
mą, kad jie ir toliau stengsis būti objektyvūs. Pastebė
jau porą strasipsnių, perspausdintų iš Akiračių be jokių 
komentarų. Tad Akiračių vardas ir Lietuvoje bus pla
čiai žinomas, nes Lietuvos rytas Lietuvoje plačiai skai
tomas, nesivaiko partinių ideologijų, visus vienodai 
„paglosto”.

W. Raila
Hemet, Cal

DORI IR TINKAMI KANDIDATAI

Atrodo, kad nereikėtų Akiračių „Spaudos apžval
goje” priekaištauti žurnalistų pirmininkei Vidžiūnienei 
už jos inteligentiško įvertinimo (angliškai sakytume: 
educated estimate) pasidalijimą su Draugo skaitytojais.

Juk jei Lietuvos vyskupai skatino balsuoti už „do
rus, tinkamus kandidatus”, tai čia Vidžiūnienė tikrai 
suprato, kad vyskupas Matulaitis nelaiko Brazausko, 
grąžinusio katalikams Vilniaus katedrą, nedoru ir netin
kamu kandidatu...

A. Dagys 
Čikaga

DAROTĖS ATVIRO ŽODŽIO MĖNRAŠČIU

Siunčiu prenumeratą. Taip pat pridedu šiokią tokią 
pensininko auką.

Labai patiko paskutinis jūsų numeris. Darotės tik
ras atviro žodžio laikraštis. Anksčiau tik puldavote dr. 
K. Bobelį ir VLIKą, o dabar savo šmaikščia rykšte 
užkabinai ir kitus „veikėjus” bei organizacijas.

Sėkmės Jūsų užsibrėžtuose darbuose.

Dr. L. K. Leonas
Lemont, II.

KAS YRA...
(atkelta iš 13-to psl.)
zausko pasakojimas apie politbiuro Pabaltijo komisiją. 
Jis anuomet vienui vienas buvo pastatytas akistaton su 
priešais jį už stalo sėdinčiais Jegoru Ligačiovu ir tuo
metiniu KGB viršininku Vladimiru Čebrikovu, kad ap
gintų savo veiklą Lietuvoje. „Jis ne tas pats žmogus. 
Jis tapo nacionalistu“ - drėbė jam į akis maskviečiai. 
Po to Brazauską ėmė sekioti KGB.

Knygoje labai įdomus V. Babičevo paveikslas. 
Prieš tai man ši pavardė nebuvo žinoma. „Buvo daug 
tokių Babičevų“,- pasakojo man šią žiemą Brazauskas. 
TSKP sekretoriate buvo sekretorius organizaciniams 
reikalams. Jo žinioje buvo specialistas Sovietų Sąjun
gos tautybių reikalams, o Babičevas dirbo, kaip pasta
rojo patikėtinis vakarinėms žemėms. Babičevas turėjo 
pavaldinį, skirtą tik Lietuvai. Šis - kažkoks Nikolajus 
Nikolajevičius Leonovas - turėjęs žinoti viską apie Lie
tuvą. Lietuvių santykiuose su Maskva Babičevas užė
mė svarbią vietą.

Brazausko kritikai greičiausiai bandys jo memua
rus sumenkinti, sakydami, kad jų tikslas - iškelti save. 
Jis rašo daug apie slaptą partiečių gyvenimą: „Jie ir 
vaikus krikštydavo, ir tuokdavosi slapta, ir bažnytines 
šventes švęsdavo. Mūsų šeimoje per visą tą laiką kas
met buvo švenčiamos ir Velykos, ir Kalėdos, ir Kūčios 
valgomos. Žinoma, reikėdavo langus uždengti...“ Tai 
nekeičia fakto, kad sovietų valdžia laikė Julijoną Ste
ponavičių namų arešte, o Vincentą Sladkevičių buvo

IŠ KITOS ...
(atkelta iš9-to psl.)

gyventojų. Nuo to sulaiko išsibarstymas, bet dar dau
giau supratimas, kad dabartinė būklė ekonomiškai yra 
geresnė. Ekonomija sujungė ir Europą!

Taip pat ir prieškarinėje Rusijoje kapitalizmas ėjo 
kartu su žmogaus teisėmis. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
daugelis lietuvių pradėjo kurtis Rusijoje, džiaugdamiesi 
didesnėmis pajamomis ir ateities perspektyvomis. Jei 
ne revoliucija, Lietuvos autonomijos pespektyvos 1917 
m. jau būtų buvę svarstomos Durnoje. Energingas 
kadetų partijos atstovas Martynas Yčas net buvo 
pakviestas būti visos imperijos švietimo viceministru, 
bet eidamas tas pareigas jis turėjo pasitraukti iš Durnos. 
Todėl jas prisiėmė tik kaip „komisaras viceministro tei
sėmis” Jam priklausė visų pabėgėlių šalpa, kuo pasi
naudojo ir lietuviai pabėgėliai, tąsyk bėgę nuo ... vokie
čių! (Yčai, tarp kitko, buvo XVIII amžiuje iš Škotijos 
atsikrausčiusių Chigger šeimos ainiai.)

Kooperavimo laikotarpis, žinoma, tautiškumo iš
laikymui pavojingesnis negu apsupimas. Antra vertus, 
ar nėra tarptautinių vertybių, aukštesnių už išimtinai 
savas?

Vytautas Meškauskas

ištrėmę. Brazausko tvritinimas, jog partijoje iš „esmės 
buvo visuotinė, tokia rami, tyli rezistencija“, daugeliui 
sukels arba pyktį, arba juoką.

Kaip svetimtaučiui ir nelietuviui istorikui, man 
ypatingai sunku spręsti „kolaboravimo“ problemą. Be
veik kartu su Brazausko knyga aš gavau Hell in Ice - 
Onutės Garbštienės memuarus anglų kalba. Tai dieno
raštis moters,1941 m. birželio mėn. deportuotos į Sibirą 
ir išbuvusios ten iki 1957 metų. Aš taip pat neseniai 
baigiau versti į anglų kalbą mano motinos svainio laiš
ką iš Sibiro, rašytą 1961 m. Mano motinos giminės yra 
įsitikinę, kad 1970 m. jos brolis, mano dėdė, buvo kan
kintas KGB po to, kai jis kalbėjosi su manimi Vilniuje. 
Jis mirė pora mėnesių po šio įvykio. Mano nuomone, 
negalima atleisti žmonėms, kurie vykdė tokius dalykus, 
tačiau kiek plačiai ir giliai mes turime raustis KGB 
struktūrose ir sovietų sistemoje, ieškodami kaltininkų?

Kerštas gali būti destruktyvus. Tuo pačiu gali būti 
destruktyvus ir daugumos palinkimas traktuoti save au
ka. Pyktis turi būti tiksliai sukoncentruotas ties klausi
mu „kas padarė, ir ką padarė?“. Žmogus neatsakingas 
už įvykius, vykusius prieš jam užimant valdžios postą. 
Kaltė turi būti priskiriama už specifinį veiksmą. Ame
rikiečiai atmeta kaltės už bendravimą („guilt by associ
ation“) idėją. Žmogus turi būti teisiamas už tai, ką jis 
asmeniškai padarė. Brazausko atveju, Lietuvos žmonės 
neseniai turėjo progą padaryti savo sprendimą.

A. E. Senn
Algirdas Brazauskas. Lietuviškos skyrybos. Vil

nius. Politika. 1992. 142 psl.

AKIRAČIUS galima įsigyti šiose vietose:

PATRIA, 2646 W. 71st Street, Chicago, Ill., 60629
PARISH LIBRARY, 1465 De Seve St, Montreal, P.Q. H4E 2A8
SPAUDA, 10 John Street, Waterbury, Ct., 06702
S. PRAKAPAS, 49 Norseman Street, Toronto, Ont. M8Z 2P7
J. VAZNELIO prekybos namai — Gifts International, 2501 W. 71 St, 
Chicago, Bl., 60629
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VILNIAUS UŽRAŠAI -1

VARGAS EINA PER LIETUVĄ
Praeitą vasarą Vilniuje besiklausydamas optimis

tiškų KUDLos (Lietuvos politinės dešinės, tuomet pasi
vadinusios Koalicija už demokratinę Lietuvą) prana
šysčių apie būsimus laimėjimus seimo ir prezidento rin
kimuose (mažiausia 60 %) ir matydamas, kaip sparčiai 
smunka krašto ekonomika, nebeiškentęs parašiau 
straipsnį Lietuvos ryte, kuriame pasiūliau dešinei pa
svarstyti ir truputį kitokią galimybę - tuos pačius 60 %, 
tik kita kryptim. Tepraėjo vos aštuoni mėnesiai, ir aš 
vėl Vilniuje. Po prezidento rinkimų, pasibaigusių... 
60%. Pergale ar pralaimėjimu - spręskite patys.

KODĖL?

Net ir iš tolo išeivijoje stebint Lietuvos rinkimus 
atrodė, kad tai ne darbiečių laimėjimas, o greičiau bu
vusios dešiniųjų valdžios pralaimėjimas. Atvykęs Lie
tuvon netrukus pajunti, kodėl taip įvyko. O kad iš tikrų
jų už darbiečius piliečių dauguma balsavo ne iš meilės, 
o greičiau iš desperacijos, rodo daug ženklų. Visų jų 
nekartodamas, paminėsiu tik vieną, kurio logika bent 
man yra nesugriaunama. Štai, beveik tuo pačiu metu, 
kai vyko rinkimai į seimą, Lietuvoje buvo priimama 
spaudos prenumerata šių metų pirmajam ketvirčiui. 
Darbiečiams rinkimuose pasiekus tiesiog triuškinančią, 
netikėtą ir nesitikėtą pergalę, jų partijos laikraštis Tiesa 
tuo pat metu prarado 10% skaitytojų (prenumerata su
mažėjo nuo 55 tūksL iki 50 tūksL).

Lietuvoje taip pat nedaug kas abejoja ir dėl prie
žasčių, kodėl iš politinio horizonto buvo beveik nušluo
tos vidurio srovės jėgos (centristai, liberalai, nuosai
kieji, Tautos pažanga ir pan.). Jų nesugebėjimas ryžtin
gai ir efektyviai pasipriešinti dešiniųjų užmačioms 
Aukšč. Taryboje nepatenkino rinkėjų daugumos, pasi- 
ryžusios žūt būt pasukti Lietuvos politiką kita kryptim. 
O kodėl krašto gyventojų dauguma nusprendė, kad to
liau taip tvarkytis nebegalima, priežastis labai aki
vaizdi. Tai sužlugdytas Lietuvos ūkis. Daugiau negu 
pusė Lietuvos gyventojų jau gyvena žemiau skurdo 
ribos. Ir nesimato prošvsaisčių. Liūdniausia padėtis že
mės ūkyje.

LIETUVA - ŽEMĖS ŪKIO KRAŠTAS

Šis nudėvėtas vadovėlinis posakis Lietuvoje šiuo 
metu skamba tarsi patyčios. Dar neseniai, sovietinės 
blokados metu, maitinusi didelę dalį Maskvos ir Lenin
grado, Lietuva šiuo metu maisto produktų eksportui 
beveik nebeturi, jų išvežimas stabdomas muitais ir kito
kiomis priemonėmis. Sumažėjęs galvijų skaičius, kiau
lių auginama per pus mažiau, trūksta pašarų. Vien pra
eitos vasaros sausra tokio žemės ūkio sužlugimo nepa
aiškinsi. Juk žiemkenčių derlius nebuvo toks blogas, 
išdžiuvo tik vasarojus. O kad iš rudens didelė dalis 
žiemkenčių plotų liko neužsėti, kad jų vieton reikėjo 
pavasarį sėt vasarojų, tai kalta dėl to ne sausra, o nevy
kusios žemės reformos sukelta betvarkė. Praeitą rudenį 
ir vėl apie 40% dirvų liko neužsėtų. Lietuvoje plačiai 
kalbama, kad sekančiais metais Lietuvoje gali pritrūkti 
duonos. O užsienyje jos pirkti nėra už ką, nes ir dujų 
butams šildyti laisvos rinkos kainomis nebeįstengiama 
pakankamai nusipirkti.

Kas kaltas dėl tokios katastrofiškos žemės ūkio pa
dėties? Kalta ne ekonominiais, o ideologiniais pagrin
dais forsuota žemės reforma. Pavartykite kad ir senus 
Lietuvos aido numerius. Pamatysite straipsnius, įrodi
nėjančius, kad kolchozai - nomenklatūrininkų tvirto
vės, kurias reikia kuo greičiau išdraskyti ir tuo būdu 
pakirsti komunistų įtaką kaime. Kolūkiai ir buvo iš
draskyti, per vieną rudenį, visiškai tam nepasiruošus. 
Kaip neatsakingai tai buvo daroma, pailiustruoja kad ir 
toks pavyzdys: 1992 m. spalio 11 d. pagaliau buvo 

priimtas Vyriausybės nutarimas, kaip žemės ūkio ben
drovėms turi būti perduodamas buvusių kolūkių turtas. 
Betgi kolūkiai buvo išdraskyti 1991 m. rudenį, taigi 
beveik metus laiko jų turtas buvo paliktas Dievo valiai. 
O dabar bandoma kaltinti kažkokius „komunistus” ir 
„nomenklatūrininkus”, kad jie neva išgrobstė be prie
žiūros paliktą kolūkių turtą. Taip, vagysčių daug buvo, 
bet vagiama ten, kur nėra tvarkos. Norint vagysčių iš
vengti, reikia reformoms pasiruošti, prieš pradedant jas 
vykdyti.

Šiuo metu Lietuvoje jau yra apie 70 tūkstančių 
privačių ūkininkų. Vidutinis privataus ūkio dydis - 7 
hektarai. Dauguma jų neturi nei pastatų, nei žemės ūkio 
mašinų ar įrankių ir neturi iš ko jų nusipirkti. Septynių 
hektarų ūkeliams nei Lietuvoje, nei niekur kitur bankai 
paskolų neduoda, nenorėdami prarasti pinigų. Visame 
pasaulyje pastebima ūkių stambinimo tendencija: smul
kūs ūkiai bankrutuoja, jų žemes superka didesni ūkiai 
ar bendrovės. Ne kitaip bus ir Lietuvoje, ypač įsijungus 
į Europos ekonominę bendriją. Tokiu būdu dauguma 
naujų ūkininkų, norom ar nenorom valdžios pastūmėtų 
į privatų mažažemio ūkininkavimą, yra iš anksto pa
smerkti skurdui ar net bankrotui. Galima net įrodinėti, 
kad pastangos žemės ūkyje atstatyti prieš 50 metų bu
vusius nuosavybės santykius yra neįmanomos. Apie 
tokių pastangų beprasmiškumą kadaise, apie 1960 me
tus, rašė Vincas Rastenis tuo metu išeivijoje leistame 
Lietuvos žurnale. Jo anuomet išreikšti būkštavimai iš
sipildė su kaupu. Ir išsipildė, deja, pačia blogiausia pra
sme. Buvusių savininkų mieste gyvenantys vaikaičiai 
net ir buvusius stambesnius ūkius išsidalina, o žemė 
bent laikinai lieka dirvonuoti. Žemės ūkio reforma iš 
tiesų buvo revoliucinė, naiviai ideologiškai tikint, kad 
užtenka žemę gražinti buv. savininkų įpėdiniams ir 
ekonominiai klausimai išsispręs kažkaip savaime. Kaip 
ir visų revoliucijų, taip ir šitos rezultatai katastrofiški. 
Kitaip ši vagnorinė avantiūra turbūt ir negalėjo pasi
baigti.

NUSIKALSTAMUMAS

Važiuodamas Antakalnio gatve pro troleibuso lan
gą matau keistą vaizdą. Lyg ir parduotuvė, bet durys ir 
langai užkalti faneros plokštėmis. Vilniečiai paaiškina: 
buvusią valdišką parduotuvę nupirko privatus savinin
kas. Prisistatę mafijozai pareikalavo, kad jis mokėtų 
„apsaugos mokestį”. Jam atsisakius, parduotuvė buvo 
išsprogdinta. Tokių pavyzdžių daugybė. Ne tik Vilniu
je, Panevėžyje, Šiauliuose, bet ir „lietuviškame” Kau
ne.

Laikrašiai skelbia ilgas suvestines apie savaitės va
gystes, plėšimus, žmogžudystes, savižudybes. Kiek 
praeitą savaitę išžaginta moterų. Ką čia moterų - ne
pilnametes mergaites lietuvaičiai moka žaginti nė kiek 
neblogiau už kitų tautų kolegas. Skaitydamas šitokias 
nelinksmas „statistikas” ne kartą pagalvojau, kad gal 
Dievas baudžia Lietuvą už tai, kad iki šiol buvome per 
daug įpratę savo pačių nuodėmes suversti kitiems (ru
sams, žydams, bolševikams, nesvarbu kam), o savus 
nusikaltėlius uždengt, paslėpt, jų nematyt. Net ir dėl 
savo pačių besaikio girtuokliavimo apkaltinti sugebė- 
davom „atėjūnus”. Dabar skaitome gražias savas, lietu
viškas nusikaltėlių pavardes ir nežinome ką sakyti. O 
Kazachijos mafijozai, sumanę nužudyti savo kon
kurentus, šiam darbui pasisamdo lietuvaičius iš Aly
taus.

Iš dalies nusikalstamumo padidėjimą galima pa
aiškinti pasunkėjusiomis gyvenimo sąlygomis. Bet yra 
ir kitokių priežasčių. Štai, dar iš sovietinio laikotarpio 
Vidaus reikalų ministerija buvo paveldėjusi Kovos su 
organizuotu nusikalstamumu departamentą. Naujoji 
valdžia nusprendė, kad tai komunistų lizdas ir jį panai

kino. Gal ir iš tikrųjų reikėjo jį panaikinti, bet taip pat 
reikėjo tam tikslui suorganizuoti naują specializuotą, 
gerai paruoštą ir savo darbo specifiką žinančią struktū
rą. Deja, sugriauti lengviau. O balsuotojams, kasdien 
stebintiems vis didėjantį nusikaltėlių įžūlumą ir kaskart 
akivaizdesnę valdžios impotenciją su jais kovoti, nebe 
tokios baisios pasirodė ir tos „komunistų” etiketės, ku
riomis valdžia bandė apklijuoti savo kritikus, tarsi tokiu 
būdu galima būtų paslėpti aiškų nesugebėjimą tvarky
tis.

DARBAS IR NEDARBAS

Neseniai Lietuvoje galų gale buvo priimtas ban
kroto įstatymas. Nors po nepriklausomybės atstatymo 
daugelis nenašių, ypač valstybinių įmonių turėjo suban
krutuoti, kol kas šiuo įstatymu nepasinaudojo dar nei 
viena firma. Valdžia iki šiol nenašias įmones subsidi
juodavo ir spaudė, kad tik nebūtų atleidžiami dirbantie
ji, net jei darbo jiems nėra. Tačiau ir šitoks „socializ
mas iš dešinės” priėjo liepto galą. Likimo įronija, kad 
tokį „kapitalistišką” žingsnį į bedarbystę norom nen
orom teks žengti darbiečių valdžiai.

Bedarbystė paprastai nieko gero neduoda. Kartais 
tačiau nereikalingas darbas būna dar žalingesnis. Štai 
vienas pavyzdys iš švietimo srities.

Valdžia ne kartą spaudoje įrodinėjo, kad rusų kal
bos mokymasis Lietuvos mokyklose nebėra privalo
mas. Iš tikrųjų „privalomas” jis niekada ir nebuvo, bet 
reikėjo jums pabandyt sovietmečiu atsisakyt mokytis 
kalbos, kuria kalbėjo Leninas! O kaip yra dabar. Teko 
ne kartą girdėti moksleivius ar tėvus skundžiantis, kad 
ir dabar daug kur moksleiviai norom nenorom mokosi 
rusų kalbos, nes kitos svetimos kalbos, kurią galėtų 
pasirinkti vieton rusų kalbos, jų mokykloje nedėsto. 
Švietimo darbuotojai kartais privačiai prasitaria, kad 
tokia padėtis yra dėl to, kad per daug mokyklose rusų 
kalbos mokytojų. Valdžia nesiryžta jų atleisti, o kitų 
dalykų dėstyti jie nesugeba.

Aš jokiu būdu nenorėčiau, kad rusų kalba būtų 
visai išguita iš Lietuvos mokyklų. Ši kalba atidaro duris 
į dižiulius joje užkoduotus kultūros lobius. Su Rusija ir 
ateityje teks bendrauti, prekiauti, gyventi kaimynystėje. 
Todėl rusiškai mokančių žmonių Lietuvai visada rei
kės. Ko aš tačiau negaliu suprasti, tai kad rusiškai mo
kytis priversta Lietuvos moksleivių dauguma, tuo tarpu 
krašte jaučiamas labai didelis trūkumas kitas Vakarų 
kalbas mokančių žmonių. Ir dar vieno dalyko nesupran
tu. Jeigu nėra ką daryti su ištisa armija nereikalingų ar 
nelabai reikalingų rusų kalbos mokytojų, tai kodėl val
džia iš mokesčių mokėtojų kišenės ir toliau finansuoja 
šios nereikalingos profesijos specialistų ruošimą. Vil
niaus pedagoginiame universitete didžiausią studentų 
grupę sudaro busimieji rasistai. O jų ir dabar jau per 
daug.

Taip pat nesuprantu kodėl Lietuva, sugebėdama 
išlaikyti tik vieną lietuvišką televizijos programą, trans
liuoja net dvi Rusijos TV laidas. Maniau, kad už tai 
Rusija Lietuvai atsilygina, bet dabar daug kas Vilniuje 
man teigė, kad šitą „paslaugą” mes atliekam veltui.

TIKRIEJI IR NETIKRIEJI

Dar viena smulkmena, kuri šį kartą Lietuvoje man 
nedavė ramybės, tai nedidelės gyventojų dalies, nepa
tenkintos rinkimų rezultatais, aiškinimas, kad tikrieji 
lietuviai balsavo teisingai, o rinkimus nulėmėkitataučių 
- rasų ir lenkų - balsai, kurie, esą balsavę už komunis
tus ar buvusius komunistus. Taip dalykus aiškinant 
nejučiomis nuslystama net į tokias kvailybes, kad vie
nintelis lietuviškas miestas Lietuvoje yra Kaunas. 
Vengdamas be reikalo susipykti, į tokias pasxtabas ne
reaguodavau, nors reaguoti reikėtų. Nes jeigu mes 
Lietuvos piliečių balsus pradėsime rūšiuoti į „gerus” ir 
„blogus”, tai demokratijos neišsaugosime.

Zenonas V. Rekašius
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