
AMBASADORIUS, POLITINIS KALINYS IR 
ARKIVYSKUPAS

Dar Alfonso Eidinto oficialiai nepaskyrus naujuoju 
Lietuvos ambasadoriumi, kai kuriuose Amerikos lietu
vių laikraščiuose jau spėjo pasirodyti straipsniai, rei
kalaujantys iš jo viešos „išpažinties“ apie savo veiklą 
bolševikmetyje. Apie busimąjį ambasadorių gandai pir
miausia pasklido Lietuvoje, o užatlantyje lietuviškajai 
visuomenei jie buvo pakartoti žinomų žurnalistų ir vei
kėjų. Atrodo, jog vienas iš svarbiausių šios akcijos mo
tyvų buvo diskredituoti Stasio Lozoraičio įpėdinį Va
šingtone ir kaip galima daugiau pakenkti dabartinei Lie
tuvos valdžiai.

Nors šias eilutes rašant išpuoliai prieš ambasadorių 
Eidintą pradeda mažėti, bet jie dar nėra išnykę. Dabar 
laikraščiuose daug rašoma apie 1989 metų Gimtojo 
krašto kalendorių. Kyla klausimas, ar dar prieš atgi
mimą kalendoriui paruoštas rašinys yra tikrai vertas viso 
to spaudos dėmesio? 1989 metais du kartus buvau Lie
tuvoje ir pats televizijoje mačiau Alfonso Eidinto istori
nių faktų pristatymą, demaskuojantį Maskvos melą apie 
Molotovo-Ribbentrop’o sutartį ir jos slaptuosius pro
tokolus. Sis, su kitais Lietuvos istorikais atliktas užda
vinys, buvo tiktai vienas iš daugelio jo darbų, kurie su
darė svarbų įnašą informuojant pasaulį apie Lietuvos 
teisę į smurtu prarastą nepriklausomybę.

Kartu su kalendoriumi iškyla ir kitas, dažnai disku
tuojamas klausimas; tai yra, kaip traktuoti Lietuvos inte
lektualų darbus sovietinės okupacijos metu. Gerai žino
me, jog jie turėjo valdžiai atiduoti „duoklę“, idant jų kū
ryba galėtų išvysti dienos šviesą. Skirtingi individai 
duoklės problemą skirtingai sprendė. Atsirasdavo ir to
kių, kurie į komunizmą tikėjo, bet jų nebuvo daug. Jei 
panagrinėtume šiandieninės Lietuvos kūrybinių ar aka
deminių profesijų žymiųjų asmenų darbus ir pasisaky-

KAS NAUJO UETOVOJE ?

Apie tai rašo mūsų bendradarbiai iš Vilniaus. Rimvydas 
Valatka apžvelgia Lietuvos vidaus ir užsienio politikos 
gyvenimą, o Zita Čepaitė kartu su Lietuvos menininkais 
plaukia ant šiuolaikiškumo bangos.

AR DAR YRA RECENZUOTINŲ KNYGŲ ?

Rimvydas Šilbajoris džiaugiasi radęs Leonardo Gutaus
ko „ Vilko dantų karolius”.

KEISTI ŽMONĖS TIE LIETUVIAI

Dar vienas pasivaikščiojimas po Anatol Lieven’o 
knygą.

SKILTYS, LAIŠKAI, POLEMIKA
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mus bolševikmetyje, mažai rastume tokių, kurie nedavė 
viršminėtos duoklės arba neoperavo sovietinės sistemos 
terminologijos ir prielaidų rėmuose. Ir kas svarbiausia, 
šia prasme nebūtų didelių skirtumų tarp tų, kurie dabar 
orientuojasi į politinę dešinę, vidurį ar kairę. Sovietinėje 
sistemoje „duoklė“ valdžiai buvo neišvengiama, jei 
žmogus norėjo profesiniai iškilti ir kitataučiams 
neužleisti įtakingų pozicijų. Aišku, tokios motyvacijos 
nevisada sutapdavo, bet dažnai jos ir neišsiskirdavo, ką 
buvo galima matyti įvairiuose tautinio atgimimo 
pradinėse apraiškose: nuo Lietuvos Komunistų Partijos 
ankstyvo išstojimo iš KPSS iki buvusių ar tuo metu dar 
LKP priklausančių narių rolės kuriant Sąjūdį. Tie, kurie 
šiandien iš ambasadoriaus Eidinto visokių pasiaiškini
mų reikalauja, turėtų, bent mažų mažiausiai, tuos pačius 
reikalavimus iškelti ir dešiniųjų partijų veikėjams, nes ir

UŽSIENIO POLITIKOJE LAIKRODŽIAI 
NETURI SUSTOTI

Vargu ar pavyktų rasti kitas dvi kaimynines tau
tas, kurių santykiai būtų taip dažnai ir smarkiai 
švytavę tarp meilės ir neapykantos, kaip atsitiko tarp 
lietuvių ir lenkų. Keletą šimtmečių išgyvenę kartu, 
bendros valstybės išsaugoti nesugebėjome. Pirmojo 
pasaulinio karo metu atsiradus galimybei atstatyti sa
vo valstybingumą, Lietuva pasuko atskiru keliu, nors 
iš lenkų pusės netruko vilionių bendron unijon. Galu
tinai sužlugus unijos viltims, Lenkija pasiuntė į Vil
nių gen. Želigovskio vadovaujamus kariuomenės da
linius. Tokiu būdu iki 1939 metų Lietuvos sostinė 
buvo lenkų okupuota ir prijungta prie jų valstybės.

Lietuvių tautos sąmonėn Vilniaus okupacija įsi
rėžė skaudžia, kraujuojančia žaizda. Daugeliui lietu
vių ir dabar ji tebėra neužgijusi, nežiūrint, kad nuo 
1939 metų Vilnius vėl yra krašto sostinė, neatskiria
ma Lietuvos dalis, jos kultūrinio, politinio ir visuo
meninio gyvenimo centras. O svarbiausia - Lenkija 
pripažįsta dabartines Lietuvos sienas ir neturi jai te
ritorinių pretenzijų. Šią faktinę, mums gana palankią 
padėtį belieka tik įteisinti tarpvalstybine sutartimi.

Derybos tuo klausimu vyksta jau antri metai. 
Kliūčių jas sėkmingai užbaigti atsirasdavo abiejose 
pusėse. Lenkuose (ypač dešiniųjų - katalikų ir tauti
ninkų - partijų tarpe) atsiranda balsų, dar vis neno
rinčių atsižadėti Vilniaus. Šiuo požiūriu mums palan
kesni Lenkijos centristai ir kairieji. Politine prasme 
lietuviams buvo naudingas ir mums draugiško lenko 
popiežiaus Jono Pauliaus apsilankymas Lietuvoje. 
Lietuviuose irgi atsiranda balsų, svajojančių apie ka- 
daisė buvusių lietuviškų žemių susigrąžinimą. 
Tačiau iš lietuvių pusės pagrindinė kliūtis sėkmingai 
užbaigti derybas yra reikalavimas, kad lenkai sutar
tyje pasmerktų gen. Želigovskio įvykdytą Vilniaus 

iš jų tarpo apsčiai komunistų partijai arba komjaunimo 
sąjungai priklausė ir „duoklę“ atidavinėjo.

Tačiau geriausia būtų, kad atsiprašymų, atgailų ir 
pasiaiškinimų reikalavimus suspenduotume bent iki to 
laiko, kada į bolševikmetį sugebėsime pažvelgti atsipa
laidavę nuo dabartinių politinių aistrų. O kalbant apie 
naująjį ambasadorių Vašingtone, asmeninis jo puolimas 
tikrai neprisidės prie Lietuvos interesų gynimo. Nesino
ri tikėti, jog kam nors politiniai išskaičiavimai būtų 
svarbesni už krašto gerovę. Deja, šiuo metu konspiraci
jų ir tautos išdavikų demaskavimo politikos suspendavi
mui nėra labai daug šansų. Lietuvos ir Amerikos lietu
vių visuomenės yra beviltiškai politizuotos. Rinkimai ir 
viešosios nuomonės apklausa rodo, kad Lietuvos visuo
menė yra poliarizuota į kairę ir dešinę. Amerikoje tokio 
susiskaldymo nėra. Čia didelė dauguma lietuvių išeivių 
yra dešiniųjų pažiūrų. Tą visur galima lengvai pastebėti, 
įskaitant ir Gimtojo krašto kalendoriaus sindromą.

(tęsinys 8-me psl.)

užgrobimą.
Mintis, kad gal pavyks priversti lenkus viešai 

sutartyje pasmerkti Želigovskio avantiūrą, maloniai 
pakutena ne vieno lietuvio psichologiją. Tai beveik 
prilygsta reikalavimui, kad lenkai, atsiklaupę ant ke
lių, paprašytų mūsų atleisti nuodėmes. Politinio 
menkavertiškumo komplekso nepajėgiantiems atsi
kratyti tai būtų beveik stebuklinga psichoterapija. 
Tačiau politiškai tai yra bereikšmis, rizikingas ir ne
išmintingas reikalavimas. Nerealu tikėtis, kad tai pa
darytų didelė, už mus dešimtį kartų didesnė, savigar
bos nestokojanti lenkų tauta. Todėl nereikia nustebti, 
kad šitokių neišmintingų mūsų reikalavimų akivaiz
doje net mums palankūs kairieji Lenkijos seimo at
stovai pradeda kelti naujas sąlygas, reikalauti Vilni
jos lenkams politinės autonomijos.

Geri Lietuvos - Lenkijos santykiai abiems pu
sėms svarbūs tiek politiniu, tiek ekonominiu požiū
riu. Šią svarbą dar labiau pabrėžia paskutiniu metu 
sustiprėję imperialistiniai baisai Rusijoj^. Naivu net 
galvoti, kad ir į NATO būsime priimti, nesutvarkę 
santykių su kaimynu, skiriančiu Lietuvą nuo Vidurio 
ir Vakarų Europos. Tokiu būdu, keldami neišmintin
gus reikalavimus lenkams, mes tik save izoliuojame 
nuo Vakarų ir pasmerkiame likti Rytų įtakos sferoje.

Atsiprašymo už Želigovskio avantiūrą reikala
vimą šiuo metu stipriai kelia dešinioji opozicija, o 
valdančioji darbiečių partija nesiryžta pati viena im
tis atsakomybės, bijodama opozicijos. Mūsų nuo
mone, opozicija turėtų į šį reikalą pažvelgti valsty
biškai, pamiršdama vidaus politikos išskaičiavimus. 
O valdančioji partija turėtų nepamiršti, kad už pra
leistą progą normalizuoti santykius su pietų kaimynu 
atsakomybė kris ant jos pečių - Akiračių red.
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RINKIMINĖ PROPAGANDA IŠEIVIJOJ
Tėvynės Sąjunga, vadinamieji Lietuvos konserva

toriai, visu smarkumu ruošiasi dar nepaskelbtiems rinki
mams į Seimą. Jų vadovybė ta pati, kuri buvo darbiečių 
išbalsuota iš valdžios; tai V. Landsbergis ir G. Vagno
rius. Jie jau iš anksto giriasi laimėsią rinkimus, panašiai 
kaip per paskutinius JAV rinkimus kad darė respubli
konai su prez.Bush’u priešakyje.

įdomiausia, jog jie savo rinkiminę propagandą nu
kreipė į išeiviją, kurios laikraščiai mielai skelbia jų 
atsišaukimus ir kartu su jais tiki, jog valdžioje esantieji 
darbiečiai (anot jų, buv. komunistai) nori sugriauti Lie
tuvos ekonominį gyvenimą ir grąžinti Lietuvą į Mask
vos glėbį. Konservatoriai stengiasi palaikyti kažkokį 
baimės jausmą, kad Lietuvos nepriklausomybė yra pa
vojuje. Štai kelios ištraukos iš jų atsišaukimo (Draugas, 
1993.XI.23):

Mes norime, kad Lietuvoje nei tiesiogiai, nei netie
siogiai nebūtų varžoma žodžio laisvė, kad parlamentinė 
opozicija turėtų praktišką bei įstatymo garantuotą teisę 
netrukdomai išdėstyti savo pažiūras žmonėms per Val
stybinę televiziją ir kad nebūtų naikinamos nepriklauso
mos TV programos.

Mes norime, kad Lietuvos Prezidentas nemeluotų.
Mes norime, kad Lietuvoje nebūtų tyčia žlugdomi 

laisvi ūkininkai ir stabdomas smulkiųjų verslų atsigavi
mas. Mes norime, kad Lietuvos laisvės priešininkai ne
sityčiotų iš laisvės kovotojų ir jų atminimo. Mes norime 
bendradarbiauti su Jumis, kad Lietuvoje prašviesėtų, 
kad žmonės Tėvynėje turėtų vilties ir džiaugtųsi laisve. 
Tam reikalingas švietimo, aiškinimo ir politinis darbas, 
reikalingas nuolatinis ryšys.

Teikitės į Tėvynės Sąjungą, steikite jos skyrius už
sienyje, suburkite platų rėmėjų ratą!

Kaip kvietė Maironis kur kas juodesniais laikais: 
„sustoję į darbą už mylimą šalį, prikelsime Lietuvą mū
sų!“

Su meile ir pasitikėjimu
V. Landsbergis ir G. Vagnorius

Draugas ta proga dar išspausdino ir G. Vagnoriaus 
straipsnį, kuriame buv. ministeris pirmininkas rašo:

Lietuvos Seime vis įžūliau stumiama ir ujama opo
zicija. Einama iki atvirų gąsdinimų susidoroti su nepa
togiais oponentais. (...)

Mes labai jautėm Jūsų paramą 1990 ir 1991 metais, 
kai Lietuvos nepriklausomybė tebebuvo laistoma patri
otų krauju. Ir dabar Lietuva, įsitvirtindama kaip nepri
klausoma valstybė, tėra įveikus tik pusę kelio. Ir iš tolo 
Jūs matot, kiek dar mums teks įveikti išorinių ir vidinių 
sunkumų. Nepavarkite, padėdami mums, nenusigrįžkite 
nuo mūsų. Mūsų visų Tėvynei labai reikalinga Jūsų pa
tirtis ir parama. (...)

Lietuvos žmonės neretai pasigenda politinės patir
ties bei tradicijų, būtinų demokratinei santvarkai. Padėtį 
apsunkina ir tai, kad dauguma masinių informacijos 
priemonių, joms dirbančių žurnalistų, taip pat teisė
tvarkos darbuotojų tebėra senųjų politinių struktū
rų įtakoje. Valstybinė televizija ir radijas, ypač teisė
tvarkos organai, kurie privalo ginti asmenų turtines ir 
pilietines teises, yra pavaldūs parlamentui. Tačiau Sei
me galia - ekskomunistinių jėgų ir jų rėmėjų ranko-
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Nepriklausoma mūsų Tėvynė dar tebėra klumpanti 

bolševikinio lagerio bėglė - bendrom jėgom padėkime 
jai sustiprėti/...)

Niekas negali uždrausti konservatoriams skelbti 
rinkiminę propagandą. Išeivijoje daug kas laiko juos 
Lietuvos nepriklausomybės saugotojais iki tokio 
laipsnio, kad Draugas faktiškai pasidarė tos rinkimės 
akcijos organu. Ir neseniai įvykęs Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas buvo paverstas politiniu simpoziumu, lei
džiant V. Landsbergiui skaityti nieko bendra nei su 
mokslu, nei su kūryba neturinčias gąsdinančias politines 
pranašystes dėl Lietuvos ateities. Jo rengėjai prasilenkė 
su demokratiškame krašte priimta tradicija - jei vienai 
grupei leidžiama politikuoti, tai tuo pačiu turėtų būti 
duodamas balsas ir priešingai pusei.

Daug kam kyla klausimas, kodėl konservatoriai 
taip aktyviai veržiasi į išeivijos visuomeninį gyvenimą, 
prašo aukų, steigia partijos skyrius ir t.t. Nejau jie galvo
ja, kad išeivija (gal apie 3000 balsuotojų) nulems jų grį
žimą į valdžią? Gal jie galvoja, kad balsuotojai turi 
trumpą atmintį ir patikės jų šūkiais ir pažadais? Naujas 
konservatorių vardas nieko nereiškia, nes pavardės tos 
pačios ir nėra jokios garantijos, kad pakeitus partijos pa
vadinimą nebus kartojamos tos pačios klaidos: žemės 
reformos fiasco, litų spausdinimo afera, biudžetinių lėšų 
skirstymas be Seimo nutarimų, virš milijono rublių pa
šalpa „valstybiniam” laikraščiui ir t.t.

Kiekviena partija, norėdama grįžti į valdžią di
džiuojasi savo atliktais darbais ar aiškina savo progra
mos pranašumus. Mūsų konservatoriai, neturėdami kuo 
didžiuotis, vilioja balsuotojus šūkiais ir ... oponentų 
puolimu. O reikėtų bent kartą atidžiau pažvelgti ir į savo 
padarytas klaidas.

ESTIJA GERIAUSIAI PASIRUOŠUSI STOTI į 
NATO

Lietuvos ryto (nr. 232, 1993) korespondentas pasi
kalbėjime su Estijos premjeru M. Laaras dėl Baltijos 
valstybių saugumo klausimų gavo tokį atsakymą:

- Baltijos valstybėms reikėtų koordinuoti savo 
veiksmus visose įmanomose srityse, taip pat ir saugu
mo. Kad tai vyktų sėkmingai, Baltijos valstybėms labai 
svarbu turėti vienodus ginkluotės standartus. Estija ir 
Latvija jau dabar priėmė NATO ginkluotės standartus. 
Aš tikiuosi, kad Lietuva ateityje pasielgs taip pat.

Estija yra pareiškusi norą įstoti į NA TO, tačiau mes 
turime suprasti, kad jei NATO būtų dabar labai greitai 
išplėsta, ši organizacija labai susilpnėtų, o tai nebūtų 
naudinga ir mums patiems. Vis dėlto su NA TO ir Vaka
rų Europos sąjunga mes stengiamės bendradarbiauti vi
sais įmanomais būdais ir labai glaudžiai.

Mes taip pat manome, kad Estija pati turi stengtis, 
kad ji kuo greičiau galėtų išpildyti visus NATO kelia
mus reikalavimus. Ir man buvo labai malonu išgirsti iš 
NA TO generalinio sekretoriaus M. Womerio, kad Estija 
šiuo metu yra geriausiai pasirengusi įstoti į aljansą iš 
visų Rytų Europos valstybių. Tikiuosi, kad po poros me
tų Estijos kariuomenės parengimo lygis ir ginkluotės 
standartai visiškai atitiks NATO reikalavimus.

LIETUVOJE PAMINĖJO VLIKo SUKAKTĮ
Paskutinio VLIKo pirmininko K. Bobelio pastan

gomis Lietuvoje buvo paminėta VLIKo 50 metų sukak
tis, dalyvaujant prez. Brazauskui ir kitiems valdžios pa
reigūnams. K. Bobelis, V. Jokūbaitis ir J. Stikliorius ta 
proga buvo apdovanoti Vyčio kryžiaus ordinais.

Tiesoje (nr. 232,1993) to minėjimo aprašymas pa
vadintas „Darbai, aukso raidėmis įrašyti tautos istori
joj“. Tame straipsnyje taip rašoma:
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Lapkričio 27 d. Menininkų rūmuose Vilniuje įvyko 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo komiteto 50-ties me
tų jubiliejaus minėjimas. Jame dalyvavo prezidentas A. 
Brazauskas, ministras pirmininkas A. Šleževičius, Sei
mo pirmininkas C. Juršėnas, Seimo ir Vyriausybės na
riai, visuomenės ir lietuvių išeivijos atstovai.

Minėjimą įžanginiu žodžiu pradėjo buvęs ilgametis 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo komiteto pirminin
kas, Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas K. 
Bobelis. Jis pakvietė tylos minute pagerbti atminimą vi
sų, kurie kovojo už Lietuvos nepriklausomybę, tačiau 
nesulaukė tos šviesios dienos.

Pranešimą apie VLIKo nueitą kelią, apie Lietuvos 
laisvės kovas padarė Istorijos instituto direktorius, isto
rijos mokslų habilituotas daktaras A. Tyla.

Minėjime kalbėjo prezidentas A. Brazauskas. „50 
metų skiria mus nuo tos istorine tapusios 1943 metų lap
kričio 25 dienos, - pasakė jis, - kai susikūrė Vyriausia
sis Lietuvos Išlaisvinimo komitetas, kurio tikslas buvo 
kovoti prieš nacių, o vėliau ir sovietų okupaciją. Kiek
vieno lietuvio požiūris į VLIK-ą yra savitas. Man pa
čiam VLIK-as visų pirma asocijuojasi su vardais tų žy
mių žmonių, kuriuos savo gretose suvienijo ši organi
zacija.

Įdomu, kad vadinami dešinieji arba opozicija boi
kotavo tą minėjimą. Kodėl? Turbūt, atsakymo ir jie pa
tys negalėtų duoti. Apie tą jų nedalyvavimą toj pačioj 
Tiesoj rašo Seimo narys A. Bendinskas, pogrindžio da
lyvis nuo 1940 m.:

Šiomis dienomis Lietuvos Seimas paminėjo savo 
darbo metines. Tautos atstovai buvo susirinkę ir į labai 
kuklią vakaronę. Juokinga ir graudu - opozicija ją boi
kotavo. Matyt, vadovavosi logika - jeigu nesi valdžioje, 
tai nei Seimo vadovybės, nei kolegų susirinkimo gerbti 
nereikia.

Šeštadienį šventėme VLIKo 50-ąsias metines. 
Susikūręs 1943 m. lapkričio 23-25 dienomis, jis į Lietu
vos laisvės kovų istoriją įrašė gražų puslapį. Esu lai
mingas ir didžiuojuosi, kad ir man šios organizacijos 
veikloje teko dalyvauti.

Graži buvo ilgamečio VLIK’o pirmininko daktaro
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K. Bobelio iniciatyva surengti organizacijos sukakties 
paminėjimą. Ją parėmė Lietuvos vadovybė. Kilnių min
čių, idėjų buvo išsakyta per iškilmes menininkų rūmuo
se, draugiškoje vakarienėje. Bet...

Iškilmėse nebuvo dešiniosios pusės, opozicijos po
litikų (nebent koks vienas kitas tyliai salėje kvytėjo). O 
kaip energingai, net ir materialiai, Sąjūdį rėmė VLIK
as!

Galima čia būtų pasakyti: atleisk jiems, Viešpatie, 
nes jie nežino, ką daro.

O gal bus teisingiau pasakius:
Atleisk jiems, Viešpatie, nors jie ir žino, ką daro!

Išeivijoj tą VLIKo sukaktį mažai kas prisiminė, tik 
buv. reorgų organe Lietuvių balsas (nr. 23,1993) D. Tri- 
čienė pavertė tą minėjimą apkaltinimu visų kitų, ypač 
Bendruomenės, kurie, anot jos, su KGB agentų pagalba 
bandė VLIKą sunaikinti. Ji taip rašo:

Užsienio lietuvių nelaimei, KGB savo VLIKo su
naikinimo planą įpiršo marksistinės orientacijos išeivių 
grupei. Prasidėjo VLIKo puolimai ir niekinimai. Skau
džiausia, kad prie tos akcijos dalinai prisidėjo ir VLIKo 
įsteigtos lietuvių kultūrai bei švietimui palaikyti Liet. 
Bendruomenės kai kurie vadai. Negalint VLIKo, kaip 
tokio, sunaikinti, visa amunicija buvo nukreipta į jo pir
mininką dr. K. Bobelį. Dr. K. Bobelis dėjo dideles pas
tangas atstatyti vienybę ir darbo koordinaciją, tačiau 
viskas atsimušė kaip į sieną. Dėl tų pastangų, net nuolai
džiavimų, bandant susitarti su LB, kartais tikri VLIKo 
rėmėjai jautėsi atstumti ar įžeisti. Visa tai nė kiek ne
kliudė VLIKo veiklai tarptautinėje plotmėje, tačiau išei
vijos lietuviai tapo suskaldyti, jaunimas politiniai diso- 
rientuotas, o LB-nės pasiekti gražūs kultūriniai laimė
jimai susmuko. KGB užsuktas „mechanizmas“ tebevei
kia ir, atrodo, tebedaro žalą pačioje Lietuvoje.

Nestebina, kad jei iš tolo VLIKo veikla atrodė įra
šyta „aukso raidėmis“, tai žiūrint iš arčiau, čia, išeivijoje 
gaunasi kitoks vaizdas. Vertinant VLIKą reikia skirti du 
laikotarpius. Pirmas - VLIKo pradžia. Tai sugebėjimas 
suburti skirtingas politines grupuotes bendram darbui 
prieš okupantus. Antras laikotarpis - VLIKo veikla emi
gracijoj - Vokietijoj ir JAV. Čia bendrų tikslų siekimas 
pavirto tarpusavio peštynėmis, nesutarimais su Diplo
matine tarnyba, skilimais ir Lt. Pagaliau, partiniu pa
grindu sukurtas VLIKas palaipsniui pasidarė uždaru 
klubu, nebegalinčiu apjungti platesnės visuomenės . 
Tas, žinoma, labai atsiliepė jo darbo efektingumui. To
dėl nereikia stebėtis, jog atsirado kiti politiniai veiks
niai, Bendruomenė, kurie pradėjo aktyviai dalyvauti 
politiniame gyvenime.

Todėl jo nuopelnų vertinimas nėra ištisai „aukso 
raidėmis“ įrašytas. Buvo atlikta daug gerų darbų, bet 
taip pat buvo išeikvota daug energijos ir išlaidų tik ne 
Lietuvos vadavimo reikalams. O p. Bendinsko žinia, 
kad VLIKas finansiškai rėmė Sąjūdį, buvo nuo išeivijos 
taip slepiama, kad mes p. Bobelio komitetą net buvome 
pavadiną ... Vyriausiuoju Lietuvai Pinigų Nedavimo 
Komitetu.

LAIKAS SUSIRŪPINTI IŠEIVIJA
Pripažįstama, kad Lietuvos nepriklausomybės at

statymo džiaugsmas išeivijos veiklą kiek išblaškė. Lyg 
viską į šalį nustūmus, ūmai šokta pagelbėti gimtajam 
kraštui. Bendruomenės apylinkių valdybos pasipildė 
naujomis komisijomis, steigėsi specialūs lėšų telkimo 
fondai; po rinkimų daugiau politikuota, negu žiūrėta, 
kas čia nepadaryta, kas darytina, kad išeivijos gyvybi
niai židiniai, kaip pvz. mokyklos, nesilpnėtų dėl lėšų 
stokos ar kylančio abejingumo jų reikalingumu. Blo
giausia betgi, kad to išsiblaškymo laikotarpiu pasi-

1994 m. vasario mėn.

naudojo pasyvesni vadovai, kaltindami ne save apsi
leidimu, bet kiek pasikeitusią darbo apimtį, naujus 
užmojus ir praplėstus tikslus. Tas rankų nuleidimas, 
kenksmingas atoslūgis, atrodo, palietė daugelį bendruo
meninių apylinkių. Užtat jau plačiai ir aiškiai visiems 
skelbiama - atsisukime veidu į išeiviją. KLB XV-to- 
sios krašto tarybos antrosios sesijos suvažiavime 1993 
m. lapkričio 6 d. Anapilio sodyboje, Mississaugoje, pa
sisakyta už pirmumą išeivijai, kuriai susilpnėjus pasi
baigtų ir parama Lietuvai. Taipgi žinome, kad ne visos 
išeivijos pastangos ar rodomas geranoriškumas Lietu
voje susilaukė atitinkamo atoliepio. Turbūt dar toli iki 
to laiko, kad Lietuva galės padėti stiprinti išeiviją. Da
bar viskas čia atliekama savo jėgomis ir ištekliais. Pla
nuodami ateitį, jokiu būdu neturėtume silpninti savo ri
boto pajėgumo.

(Tėviškės žiburiai, nr. 48,1993)

KAIP SUTIKO NAUJĄ AMBASADORIŲ 
VAŠINGTONE ?

Naujai paskirtas Lietuvos ambasadorius Vašing
tone dr. A. Eidintas tikriausiai nesitikėjo tokio triukš
mo, nepasitikėjimo ir šmeižtų jam užimant naują diplo
matinį postą. Mat, išeiviai iš paikumo vis negali apsi
prasti su demokratinio proceso realybe, jog Lietuvos 
gyventojai balsuoja ir patys pasirenka valdžią, nežiūrint 
kaip išeiviams tas pasirinkimas būtų nepriimtinas. 
Emociniai pasikarščiavimai, o ne protas diktuoja jų 
veiksmus, todėl ir buvo sukelta akcija prieš naujai pa
skirtą ambasadorių, kad, girdi, jis parašąs Gimtojo kraš
to kalendoriuje straipsnį, liaupsinantį tarybinius metus, 
kad jis būvąs KGB agentu ir t.L

Prieš jam atvažiuojant į Vašingtoną, 8 moterys, dir
busios ambasadoje, solidarizuodamosios su nepaten
kintaisiais, paskelbė viešą kreipimąsi į lietuvius, kuris 
šitaip baigiamas (Dirva, nr. 44, 1993):

Mes, žemiau pasirašę Lietuvos Ambasados Wa
shing/one darbuotojai, protestuodami prieš politinę 
avantiūrą, kuomet neetiškai ir amoraliai elgiamasi su 
Ambasadoriumi S. Lozoraičiu, atsisakome prisidėti prie 
šių LR vyriausybės veiksmų ir būti šios negražios akci
jos dalimi, užversime paskui save ambasados duris kar
tu su didžiai gerbiamu Ambasadoriumi S. Lozoraičiu.

Bet naujojo ambasadorius bėdos nesibaigė vien 
priešiškomis nuotaikomis jo asmens adresu. Jis rado 
ambasados patalpas apverktinoj padėty - aplink apaugą 
krūmai, kiauras stogas, prakiurą vamzdžiai. Lietuvos 
ryto (nr. 234,1993) redakcijos narys R. Valatka, aplan
kąs ambasadorių, aprašė jo pirmas dienas Vašingtone:

Naujasis Lietuvos Respublikos ambasadorius dak
taras Alfonsas Eidintas, kuris į Vašingtoną atvyko lap
kričio 16 dieną, po savaitės darbo davė interviu Lietu
vos rytui“ ambasadoje, tačiau ne savo darbo kabinete - 
jo paprasčiausiai dar nėra.

Lietuvos ambasada, kurios pastatą projektavo gar
sus Niujorko architektas George’as Oakley Tottenas 
jaunesnysis (1866-1939), buvo pastatyta šio amžiaus 
pradžioje, 1909 metais.

Iš tų laikų išliko ne tik paties architekto projektuoti 
baldai, bet ir santechnikos įrenginiai, kurie ambasado- 
rienei Birutei priminė Lietuvą, nes iš karto pačiai rei
kėjo taisyti tualeto vandens bakelį.

Ne visuose kambariuose degė šviesa ir veikė šildy
mas, tad ambasadorius savo diplomatinę karje
rą pradėjo kartu su užsienio reikalų ministerijos atstovu 
apžiūrėdamas ir įvertindamas ambasados ūkį.

„Padėtis nėra džiuginanti: pro kiaurą ambasados 
stogą bėgantis vanduo sugadino viršutinio ambasados 
aukšto kambarių sienas ir lubas, prastai veikia šildymo 

sistema, sodas užžėlęs bambukų krūmais, be to, aptver
tas tik vieliniu tinklu, durys į sodą išlūžusios, apverkti
noje padėtyje laikomas ambasados archyvas“, - pasakė 
Lietuvos rytui“ Alfonsas Eidintas, kuris jau kitą die
ną po atvykimo mėgino kirsti bambukų giraitę, bet vė
liau nusprendė, jog būtina skelbti Lietuvos architektų 
konkursą šiai teritorijai suvarkyti taip, kad jaustųsi, jog 
tai nepriklausomos valstybės ambasada su normalia ap
sauga.

Pasak ambasadoriaus, tam, kad unikalus pastatas, 
įtrauktas į Amerikos valstybėse saugojamų paminklų 
sąrašą, būtų iš tikrųjų išsaugotas, Lietuvos valstybė tur
ės investuoti į jį nemažai pinigų. Į „Lietuvos ryto“ klau
simą, ar prasta ūkinė ambasados padėtis naujajam am
basadoriui padarė didžiausią įspūdį, ponas A. Eidintas 
atsakė, kad tai nebuvo vienintelis jo rūpestis pirmąją 
darbo savaitę.

„Jau kitą dieną po atvykimo išeivijos laikraščiuose 
skaičiau aštuonių buvusių ambasados darbuotojų „Krei
pimąsi į lietuvius“, kuriame jie pareiškė užvedą amba
sados duris kartu su ambasadoriumi Stasiu Lozoraičiu“, 
- pasakė Alfonsas Eidintas, pažymėjęs, kad šio pareiš
kimo, kuriame galima įžvelgti kaltinimą visiems tiems, 
kurie „savo gyvenime, be tarybinės, nežinojo kitos Lie
tuvos“, nepasirašė išeivijos lietuviai Viktoras Nakas, 
Linas Orentas ir Ramūnas Astrauskas, iš kurių pastarieji 
du liko dirbti ambasadoje ir toliau.

Kaip prisimename, ambasados remontui buvo ren
kamos aukos, virš 10.000 dol. Kas buvo padaryta ir kas 
ne - niekas nežino. Ir atliktų darbų apyskaita nebuvo 
paskelbta, todėl kyla klausimas, kodėl būvą ambasados 
šeimininkai taip nesirūpino patalpomis?

Naujasis ambasadorius turės daug darbo - ne tik at
stovauti Lietuvai ir ginti jos interesus, bet ir aiškintis 
mūsų patriotams ką jis rašė ar nerašė, kalbėjo ar nekal
bėjo, kaip jo kritikai tvirtina ir priedo - taisyti stogą, iš
vietes ir valyti kiemą nuo piktžolių...

VYRIŠKA DEŠINUMO LIGA
Sigitas Parulskis dalyvavo 1993 metų Santaros- 

Šviesos suvažiavime Lemonte ir grįžąs namo parašė sa
vo įspūdžius apie tą suvažiavimą Lietuvos aide (nr. 221, 
1993) redakcijos skiltyje. Aprašymą jis pavadino „Į kri
tiką puoląs, sausas nekelsi“. Jis, tarp kitko, taip rašo:

Kadangi santariečiai išpažįsta liberalizmo idėjas, 
tai svarstant, kokią politinę Lietuvos grupuotę (turbūt 
morališkai ir idėjiškai) galėtų remti Santaros-Šviesos fe
deracija, kilo klausimas: ką vis dėlto remti? Nes lietuvių 
liberalai išeivijos liberalų nepatenkina, yra kitokie nei 
visame pasaulyje, lietuviški, taip sakant. Nuspręsta 
remti centrą (kuriame, kiek aš žinau, yra du žmonės-E. 
Bičkauskas ir R. Ozolas). Ne mano reikalas, bet san- 
tariečių gretose aistringi politikuotojai taip pat tik du: 
Zenonas Rekašius ir Julius Šmulkštys. Nežinau, kaip tai 
įvardinti, bet pastarasis, rodos, kiek serga vaikiška kai
rumo liga, anot Vladimiro Uijičiaus. Nes ligi šiolei di
džiai dėkingas eldėdėpams ir jų piramidės smaigaliui 
prezidentui Brazauskui už įvestą litą (!) ir už išvestą 
okupantų kariuomenę (!). Sunku suvokti, iš kur šitoks 
naivumas ir politinės padėties profanavimas (tiesą sa
kant, mes patys apie minėtą padėtį ne kažin kiek dau
giau nusimanom, juk lietuviškieji politikai gyvena ir 
dirba kaip laikraščiuose skelbiami horoskopai, niekad 
neatitinka tikrovės). O užatlantėje gyvenantys žmonės 
dar baisiai pasitiki laikraščių informacijomis. Tik va - 
bėda: lietuviškus laikraščius skaityti yra didelis menas, 
beveik kaip poeziją, viskas čia ezopine kalba suraityta.

Gerb. Sigitui visų pirma norėtume padėkoti už pata-
(tąsinys 12-me psl.)

3

3



PUBLICISTIKA

Lieven’as yra ir Baltijos vokiečių bajorų kilmės 
anglų žurnalistas. Žinodamas su kokia panieka šis 
luomas žiūrėdavo į vietinius Baltijos gyventojus, beveik 
bijai pradėti šių knygą skaityti. Nuramina bibliografija - 
tarp daugybės Lietuvos intelektualų vardų randi ir išei
vių: Silbajorio, Misiūno, Kelertienės, Kavolio, Sabaliū
no, Senn, Sužiedėlio, Vardžio, Štromo ir Venclovos. 
Vadinasi, jis yra plačiai apsiskaitęs nešališkas stebėtojas 
iš Vakarų Europos ir gali turėti naujų įžvalgių pastabų. 
Protinga kritika visada naudinga.

Aplamai, jis teigia, kad Baltijos tautos gali pasi
rinkti arba a) siaurą nacionalizmą ir tuo patvirtinti vieną 
Vakarų įspūdį - kad jos baisios, mažos, kitataučių ne- 
kenčiančios kaimiečių valstybėlės, arba b) Vakarų de
mokratiją ir tuo sutvirtinti kitą įspūdį - kad jos mažos, 
narsios ir laisvę mylinčios tautos.

Daugiausia jis rašo apie lietuvius, kadangi jie įdo
mesni už savo kaimynus. Baltijos tautos labai skirtin
gos. Estai ir latviai buvo užkariauti ir kolonizuoti vo
kiečių, kurie davė jiems protestantizmą ir miestus, tvar
ką, prekybą ir atvėrė juos Vakarų įtakai. Abi šios tautos 
turtingesnės ir į lietuvius žiūri iš aukšto. Lietuviai ne
patyrė tiek Vakarų ir miesto kultūros įtakos. Miestuose 
gyveno nelietuviai, už tai lietuviai į miestą, svetimuo
sius ir prekybą žiūri su įtarimu. Lietuviai kilę iš kaimo ir 
tai matosi. Jie lėti, užsispyrę, nepasiduodantys. Pre
kiauti dėl pelno jiems yra kažkas nelietuviška, nekrikš
čioniška. Jiems bendruomenės gerbūvis svarbesnis negu 
kapitalistų. Katalikybės įtaka irgi padarė lietuvius skir
tingais. Lietuvoje ji neišstūmė pagonybės, bet susimaišė 
su ja. Lietuvos katalikybė yra išorinių ritualų vykdymas, 
lyg pagoniškų burtų darymas, jai trūksta įsisąmoninimo, 
gilumos. Lietuviai romantiški, linkę į didingą retoriką, 
didingą gestą, pasiruošę aukotis. Nors kaimynams tai 
rodytų lietuvių atitolimą nuo tikrovės. Lietuviai di
džiuojasi savo istorija: jie niekad nebuvo užkariauti. 
Neatsilaikė tik prieš lenkų kultūrą. Savo kultūros 
netvirtumas ir kaimynų pažanga jiems kelia menkaver
tiškumo jausmą. Tai matosi lietuvio būde (jo arogancija 
grubi ir netvirta) ir perdėtame nacionalizme Lietuvos 
politikoj. Šie skirtumai tarp tautų, viens kito nesuprati
mas ir nepaisymas matosi valdžių žingsniuose. Latvius 
ir estus Lietuva supykino, atskirai sudarydama sutartį 
dėl rusų kariuomenės išvedimo.

Baltams būdinga, kad pas juos kultūra ir politika vi
sada surištos, nes jų tautinė tapatybė remiasi kultūra ir 
kalba. Išlaikyti savo kultūrą baltams reiškia išlikti gy
viems. 19 amž. jie neturėjo savo valstybių, taigi jų inte
ligentai „sukūrė“ didingą pagonišką praeitį ir folklorą ir 
taip įveikė savo menkavertiškumo jausmą. Bolševikme- 
čiu naudoti savo kalbą universitetuose, literatūroj, dai
nose buvo rezistencija. Ir šiandien tautos kultūros apgy
nimas turi pirmenybę prieš ekonominę ar socialinę 
politiką. Aišku, kad tautiškumas gali būti dorybė, kai el
giamės nesavanaudiškai dėl bendro gėrio. Bet tauta, api
būdinusi savo tapatybę viena tik kultūra, neturi vietos 
kitataučiams, nė didelio pakantumo skirtingai galvojan- 
tiems tautiečiams.

Šiandien vėl žvelgiama į praeitį. Iš nepriklauso
mybės metų kuriamas naujas mitas, kad tauta buvo kaip 
vienas kūnas, su viena bendra siela, buvo radusi savo 
„lietuvišką“ kelią. Nors ekonominiai atsiekimai buvo 
dideli, bet autokratiškas režimas buvo vidaus politikos 
pralaimėjimas. Jaunalietuviai ir tautininkai vėl siekia to
kio fašistinio režimo. Dešinieji, atmesdami Vakarus dėl 
jų žemos masinės kultūros, jų bailumo 1940 ir 1989 me
tais, kartu atmeta demokratiją. Jie atmeta rinkimus, bal
sų daugumą, kaip valdžios teisėtumo pagrindą. Tokios 
galvosenos pavyzdžių apstu: už Brazauską neva balsavę 
tik tamsūs komunistų suvedžioti kaimiečiai. Reiškia jų 
balsai nesiskaito, juos reikės pamokinti. Landsbergio

LIETUVIAI ĮDOMESNI UZ SAVO KAIMYNUS...
(Dar vienas žvilgsnis į Anatol Lieven’o knygą „The Baltic 

Revolution”)
sargybos vadas A. Skučas grasino per rinkimus, kad 
20,000 ginkluotų vyrų niekad nepaklus kairiųjų val
džiai. Sauliai grasina, kad jie pasiruošę veikti, jeigu val
džia išduotų Lietuvą. Gaujos grasina teisėtai valdžiai!

Modernioj valstybėj valdžia turi ginkluotų pajėgų 
monopolį. Bet ne Lietuvoj. Valdžios pajėgos silpnos ar 
nepatikimos. Muitininkai ir pasieniečiai pagarsėjo ne
mokšiškumu ir korupcija. Pagalbiniai vienetai atspindi 
susiskaldymą dešiniųjų tarpe. Prie Butkevičiaus SKATa 
buvo tautininkų, bet prieš Landsbergį. Landsbergis tu
rėjo savo asmens apsaugą. Si dabar paleista ir buriasi į 
„sporto klubus“. Susirišę su kraštutine Laisvės Lyga yra 
šauliai, kuriuos Landsbergis nesėkmingai mėgino pada
ryti valstybės organais. Tokios ginkluotos gaujos be išti
kimybės demokratijai ir valdžiai kelia rūpestį. (Rašyda
mas knygą Lieven’as dar nežinojo apie leitenanto 
Maksvyčio „išdaigas”.)

Atmetus racionalų, demokratinį procesą, politika 
paverčiama ritalu, kultūros, politikos ir religijos miši
niu. Bažnyčia atrodo mielai dalyvauja tame tautiniame- 
religiniame teatre, kokiu yra virtę Sąjūdžio suvažiavi
mai. Bažnyčios vadai, kaip rodo jų pasipriešinimas eku
meninio koledžo statybai Panevėžyje, nesupranta demo
kratinės santvarkos. Kai ieškoma savo „lietuviško“ ke
lio ir atmetami Vakarai, vis labiau išlenda gryna sovie
tiška galvosena, kuri remiasi siaura dogma ir netole
rantiškumu, naudoja galią be takto ar diplomatijos. Iš
sišokimai kartais juokingi: per trečiąjį Sąjūdžio suvažia
vimą A. Terleckas, pagriebęs mikrofoną, šaukė ant kal
bėtojo: kodėl vartojate tą nešvarų sovietinį žodį ‘orga
nas’, kai turėtumėt vartoti tikrai lietuvišką žodį ‘institu
cija’! Bet yra ir nejuokingų pavyzdžių: kun. A. Sva
rinskas siūlo sušaudyti kolaborantus komunistus be 
teismo. Lieven’as, sukrėstas tokios retorikos, jį vadina 
„a Torquemada-in-waiting“.

Nors naudojami Vakarų politinio gyvenimo žo
džiai, politinė tikrovė nėra vakarietiška. Vakaruose par
tijos skiriasi pagal savo ekonominę ir socialinę progra
mą, o čia - pagal pažiūras į istoriją, tautiškumą ir kultū
rą. Partijos be organizacijos, drausmės, narių sąrašų tėra 
tik laikinas susibūrimas aplink vieną vadą ar šūkį. Skir
styti jas į kairiąsias ir dešiniąsias nėra prasmės, nes buvę 
komunistai pasisako už privatizaciją, o tautininkai - už 
įmonių išdalinimą darbininkams. Dauguma gyventojų 
yra santūrūs, pragmatiški, ištikimi nepriklausomybei, 
bet ne partijoms. Jie nesidomi politika, o dabar net žiūri 
su panieka į valdžią ir seimą, kurie viens kitam kliudo ir 
elgiasi neatsakingai. Politiniai vadai maitina visuomenę 
kilniais jausmais ir didinga retorika be jokių konkrečių 
programų. Lieven’as su vertėja skaitė seimo nario Al
girdo Patacko straipsnį apie Joninių mistiką ir tautiš
ką prasmę. Net pavieni sakiniai ten neturėjo nei gra
matinės, nei intelektualinės logikos. Jis kreipėsi į 
vertėją: čia nieko negaliu suprasti! Vertėja pagalvojus 
atsakė: Tikrai, bet žinai, lietuvių kalba viskas skamba 
taip gražiai! Gal teisingai pastebėjo vienas Vakarų žur
nalistas: paprastų lietuvių dauguma yra sveiko proto, 
bet dauguma jų vadų yra išprotėję.

Lieven’as kalbėjosi su dr. Bobeliu. Marijampolie
čiai išrinko šį „amerikietį milijonierių“ į Seimą, tikėda
miesi, kad ir jiems šis tas nubyrės. Bobelis vedė tipingai 
amerikietišką rinkimų kampaniją: suprastino viską į ke
letą aiškių, nekomplikuotų šūkių ir kartojo juos garsiai 
ir su pasitikėjimu taip, kad triukšmas nustelbtų menką 
turinį. Lieven’as, turėjęs progos panagrinėti Bobelio in
telektualines gelmes, sako, kad Bobelis visiškai nesusi

gaudo nei Vakarų, nei Rytų ekonomikoj, kad visi jo at
sakymai buvę „embarrassingly inadequate“. Jis - ne
malonus ir net neaiškus (sinister) tipas. Vienintelis jo 
įsitikinimas yra oportunizmas: nors išrinktas su jauna
lietuvių pagalba, jis ėjo su Brazausku, nes ten matėsi 
platesnės galimybės..

Lieven’as ypač daug rašo apie Landsbergį, kurio 
meilė Lietuvai ir jos kultūrai neabejotina, tačiau jis tarp 
pirmųjų disidentų nebuvo. Jis geriau už kitus numatė 
Sovietijos sugriuvimą ir siekdamas nepriklausomybės 
parodė daugiau drąsos negu Brazauskas. Sekė trintis 
tarp Prunskienės ir Landsbergio. Čia niekas nepelnė 
garbės, išskyrus Lietuvos žmones, kurie parodė tokią 
drąsą ir drausmę, kad jie verti geresnių vadų. Landsber
gis savo vadovavimo viršūnę pasiekęs 1991 m., sausio 
13 d., kai jis šaukė tautą nenusilenkti vergijai. Jis nesi
tikėjo, kad išliks gyvas. Ir žmonės atėjo. Beginkliai jie 
atsistojo prieš tankus ginti nepriklausomybės. Pagal 
Lieven’ą, tai buvo vienas mūsų laikų labiausiai jaudi
nančių vaizdų. Po to Landsbergis pasikeitė. Ar jame iš
lindo garbės troškimas, ar išsivystė koks neoromanti- 
cizmas, bet jis ėmė sutapatinti save su Lietuva. Panašiai 
kaip ir Smetona, jis norėjęs tapti „tautos tėvu“. Tokias 
svajones galėjo išpildyti tik ultra-dešinieji.

Landsbergio kalbose po to atsispindi šis misticiz
mas. Sąjūdis esąs visos tautos dvasinio atgimimo iš
raiška, jos viltis ir noras. Sąjūdis turįs siekti, kad žmonės 
juo pasitikėtų ir mylėtų viens kitą. Tikras atgimimas 
bus, kai žmonės dainuos dirbdami. Nereikia politinės 
programos, nes kai kurių svarbių vertybių pabrėžimas 
bus lygus programai. Jos turėtų būti garbingas darbas; 
šeima, gimtoji žemė. Ar Landsbergis žinojo, kad tai Pe- 
taino, dešiniojo populizmo, šūkiai?

Žiūrint į save kaip į apvaizdos pašauktąjį, politiniai 
priešininkai pasidaro velnio išperomis. Tokie yra išda
vikai viduj, tokia yra Lenkija, Rusija, Vakarų kultūra. 
Visur piešiami kažkokie neaiškūs, bet mirtini pavojai, 
keliama baimė. Kai Landsbergis kalbėjo, salėje su
kinėjosi Terleckas su rezoliucija, siūlančia pašalinti 
visus ekskomunistus, liberalus ir socialdemokratus iš 
Seimo ir tarnybų. Nors Sąjūdis žodžiais išpažįsta demo
kratiją, bet jis nepažįsta ir negerbia jos. Per trečiąjį 
suvažiavimą pirm. Juozas Tumelis teigė: Santvarka su 
keliom partijom gali būti daugiau negu pavojinga. 
Mums reikia tik vienos, nes komunistai dar vis čia ir 
Lietuvai grasina priešai. O kai negali Seimui užmesti 
savo valios, tada išeini ir sustabdai Seimo veiklą.

Taip užsiėmęs Landsbergis nesidomėjo administra
cija, finansais, įstatymų leidimu. Pamėgo ritualą. Viešai 
rodydavosi apsuptas asmens sargyba (kai tuo tarpu Bra
zauskas vaikščiodavo vienas). Darė bereikalingas 
keliones į užsienį, o jo raštinėje vyravo visiška betvarkė. 
Įgrįso žmonėms jo būdas ir jo neveikia. Viena kaimietė 
Lieven’ui aiškino: jis kalba taip komplikuotai lyg 
pamokslautų mums. Jis nesako, kojis iš tikro nori, nors 
visi žinome. Vienas karininkas taip nusiskundė: 
Pirmadienį, įjungi televiziją -Landsbergis. Antradienį, 
atsuki radiją - Landsbergis. Trečiadienį, atsiverti 
laikraštį - Landsbergis. Ketvirtadienį bijai atidaryti 
sardinkų dėžutės...

Paskutinių rinkimų rezultatus Landsbergis priėmė 
be grakštumo. 1992 m. kovo 17 d. Sąjūdžio susirinkime 
jis kalbėjo su retu kartėliu: LDDP laimėjimas reiškia ru
sų grįžimą. Kairieji kartoja 1940 m. Vyksta ne politinė, 
bet moralinė kova tarp tiesos, meilės prieš melą, 
neapykantą. Reiškia deputatai neatstovauja tautai, tau-
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tos daugumos valia nieko nereiškia. Terleckas puo
lė šalia Landsbergio sėdėjusį Vagnorių, kad tas nebuvęs 
pakankamai patriotiškas. Kai minia baubė Terleckui, tas 
ant jos suriko: „Durna minia!“ Tai geriausiai pasako, ką 
Sąjūdžio inteligentai galvoja apie paprastą Lietu
vos žmogų. Landsbergio palikimas - dar labiau suski
lusi tauta ir pažeista demokratija.

Daug vietos Lieven’as skiria mažumoms. Baltijos 
tautos save suprato kaip vienos kultūros valstybės. Kita
taučiai visada liko svetimi, nepatikimi. Neįsivaiz
duojama, kad ir kitatautis galėtų ištikimai tarnauti 
kraštui. Lieven’as pats patyręs lietuvių šaltą nesidomė- 
jimą ir įgimtą įtarumą svetimiems. Kai tikrai nepažįsti 
kitų, susikuri stereotipus (pav., Velnių muziejuje velniai 
turi žydiškus bruožus). Prisidėjo pavydas, neapykanta 
labai matomiems ir prasimušusiems žydams. Įdomių ži
nių skaitome apie pačių žydų laikyseną lietuvių atžvil
giu. Jie lietuviais nesidomėjo ir žiūrėjo įjuos su įtarimu. 
Yra jidiš posakis: Vištai, kuri gieda, ir lietuviui, kuris 
kalba jidiš - abiems reikia nupjauti galvas. Reiškia 
abudu įvykiai tokie reti. Kitas posakis: Jeigu mes, žydai, 
šiandien jojame aukštai ant žirgo, tai lietuviai guli 
dešimt pėdų po žeme. Reiškia abu kartu negali klestėti. 
Ir iš tikrųjų, abidvi tautybės siekė skirtingų tikslų. Žydai 
buvo linkę į Rusiją, į platesnę kultūrą, į kairiuosius. Jie 
Hitlerio bijojo daugiau negu Stalino. 1941 m. didelė jų 
dalis sutiko rusus su džiaugsmu, buvę LKP daugumoje 
jie užėmė aukštas vietas ir manė, kad atėjo jų valdžia. 
Harry (Herschel) Gordon tuomet buvo berniukas Kau
ne. Jis prisimena: kiekvienas žydas iškėlė galvą; jei su
tikdavo lietuvį ant šaligatvio, lietuvis pasitraukdavo nuo 
šaligatvio ir praleisdavo žydą.

Lieven’as primena, kad lietuviai irgi tarnavo 
NKVD, kad tarp Stalino aukų pagal tautybių dydį buvo 
dvigubai daugiau žydų. Bet 1941 m., atėjus vokiečiams, 
žydai buvo laikomi kaltais. Žemyn su ubagų ir žydų 
valdžia! Prasidėjo žudymai. Baltai teisinasi, kad valdė 
vokiečiai, kad tik pavieniai dalyvavo teisėtai keršydami. 
Čia Lieven’as daro nemalonių priekaištų, kad lietuviai 
veikė nepriklausomai nuo vokiečių, savų karininkų 
vadovaujamuose daliniuose. Iš lietuvių vadovybės atėjo 
įsakymai, privedę prie žudynių. 1941 m., kovo 24 d. atė
jo atsišaukimas iš LAF: Atsikratykite žydų, išvarykite 
juos. Vytauto Didžiojo svetingumas žydams buvo at
šauktas.

Lieven’as klausia, kur buvo kunigai ir katalikai? 
Cituoja Joną Matulionį, laikinosios vyriausybės finansų 
ministerį ir nuosaikų kataliką. Pas jį atėjo pažįstamas 
žydas, baimindamasis dėl kuriamų getų. Matulionis jam 
pasakė: žydai tiek nusikalto, kad lietuviams tik tokis pa
sirinkimas likęs: išnaikinti žydus, arba suvaryti juos į 
kacetus, arba atskirti juos getuose. Dėl įsakymo „Nežu
dyk!” jis pasisakė už getus. Lieven’as mini Veisaitę ir 
Štromą, kurių gyvybes išgelbėjo lietuviai; taip pat pami
ni Landsbergių šeimos didvyriškumą.

Lieven’as kaltina lietuvius, kad jie vengia tiesos, 
nes mitologizuoto sukilimo tyrinėjimas iškeltų nemalo
nių faktų. Tyli išeivija, nes ji pati buvusi įvelta. Ramybę 
sudrumstė S. Sužiedėlis ir Sviesa-Santara, kurie mėgino 
nagrinėti lietuvių įsivėlimą ir už tai kitų išeivių buvo aš
triai puolami. Lieven’as neprimeta lietuviams kolekty
vinės kaltės, tik siūlo, kad jie atliktų tam tikrą išpažintį ir 
tuo ištrintų dėmę nuo savo istorijos ir kultūros. Keista, 
kad ir pas žydus, kaip patyrė Stromas, neįmanoma na
grinėti jų vaidmens per pirmąjį bolševikmetį ar jų laiky
senos lietuvių atžvilgiu. Vyrauja neapykanta ir keršto 
jausmas.

Su kita tautybe, lenkais, irgi nelabai sekasi. Jeigu 
vadai turėtų Venclovos ar Milosz’o viziją, kad Vilnius 
būtų kaip Strasburgas, kuriame susitinka ir maišosi įvai
rios kultūros, būtų gerai. Tačiau lietuvybė ir pilietybė 

tokia etniškai, religiškai ir kultūriškai siaura, kad joje 
mažumoms nėra vietos. Lieven’as įtaria, kad dešinieji 
tyčia kursto antilenkiškumą, siekdami sau naudos. Len
kų siekiai žinomi:

1. Universitetas lenkų kalba,
2. Oficialus statusas lenkų kalbai,
3. Nesuskaldymas rajonų su lenkų dauguma,
4. Grąžinimas žemių buvusiems lenkams savinin

kams.
Žinome, kad lietuviai neskuba patenkinti tų reika

lavimų. Kai kurie lietuvių veiksmai atrodo neįtikėtinai 
kvaili. Kai Lenkijos premjeras lankėsi Seime, dešinieji 
atsisakė atsistoti ar ploti. Panašiai dėl reikalavimo, kad 
Lenkija viešai atsiprašytų už Želigovskio žygį. O prie 
Lazdijų viskas užsikimšę! Ne daugiau meilės plaukia iš 
Bažnyčios. Arkivysk. Steponavičius kentėjo prieš 1939 
metus nuo lenkų ir dar vis tai prisimena. Paklaustas dėl 
lenkiškų mišių Vilniaus katedroj jis atsakęs, kad Kate
dra - tautinis simbolis ir Lietuvos dvasinio gyvenimo 
centras. Lenkams užtenka kitų bažnyčių. Viltys dėl ge
resnio sugyvenimo sudėtos į arkivysk. Bačkį, kuris bent 
krikdemus mėgina pastumti europietiškesne kryptimi.

Didžiausią rūpestį Baltijos valstybių ateičiai kelia 
rusų mažuma, nes jos likimas sukelia aistras pačioj Ru
sijoj ir ji todėl pavojinga. Rusai karininkai nekenčia bal
tų, nes jie sugriovę Sovietiją. Pasitaiko grasinimų, kad 
baltai gali būti nušluoti nuo žemės paviršiaus. Kitaip ne
gu kitos imperialistinės tautos, rusai neatnešė jokios ci
vilizacijos ar gerbūvio. Jie driskiai, įjuos žiūrima su pa
nieka. Baltai mėgina juos atskirti ir išstumti. Nesunku 
įsivaizduoti, kaip elgsis tokia atskirta, varge paskendusi 
mažuma. Lieven’as primena baltams, kad Europa už 
juos nekovos. Kaip pasakė Švedijos premjeras: mes ran
kas nuleidę nesėdėsime, jeigu rusai grįžtų. Mes garsiai 
protestuosime! Taigi baltai turi būti pragmatiški ir elgtis 
pagal tarptautines žmogaus teisių normas, suteikti ru
sams pilietines teises. Be jų gali išsivystyti ginkluotas 
konfliktas kaip Jugoslavijoj. Jeigu Rusija įsikištų, pa
blogėtų santykiai su Europa ir Rusija galėtų nusisukti 
nuo Vakarų. Lieven’as giria Lietuvą už jos pilietybės 
įstatymus, kurie neskriaudžia rusų.

Grįžkime prie paskutinių įvykių ir LDDP. Ji lai
mėjo, kadangi dalis buvusių komunistų gerbiami dėl jų 
vaidmens nepriklausomybės atstatyme ir dėl kaimiečių 
nepasitikėjimo kapitalizmu. Pavyzdžiui Bičkauskas, ku
ris persekiojo kun. Svarinską, dabar vienas iš gabiausių 
diplomatų ir populiariausių politikų. Būdinga buvusių 
komunistų savybė - sugebėjimas prisitaikyti. Jie buvo 
kolaborantai ar oportunistai, nei ypatingai drąsūs, nei 
ypatingai blogi, jie padėdavo, kiek įmanoma tokiose są
lygose, pirmiausia sau ir paskui kraštui. Jie panašiai el
giasi ir dabar. Jie vykdo „privatizaciją“. Nupirko gerus 
sklypus už rublius ir uždirba, kai kainos kyla. Vadovai 
perima valdiškas įmones. Jie išnuomoja ar parduoda da
lį įmonės už žemą kainą privačiam verslininkui, kurį jie 
kontroliuoja, ir tada jau lupa aukštas kainas iš pirkėjų, 
ypatingai turėdami monopolį. Arba parduoda valstybi
nių įmonių gaminius už žemą valstybinę kainą savo 
privačiai firmai ir tada parduoda tuos pačius gaminius 
Vakarams rinkos kaina. Aišku, skirtumas lieka jų kiše
nėje.

Pasigirsta balsų, kad tokius reikia pašalinti, nes jie 
neprisitaikys prie laisvos rinkos. Bet kol laisvos rinkos 
nėra, tik jie žino, kaip veikia dabartinė sistema. Be jų gal 
niekas nejudėtų. Politiškai jie išsisklaidę keliose parti
jose, tačiau veikia kartu, kai reikia apsaugoti savo inte
resus ir „privatizaciją“. Jie artimi Brazauskui, kuris jau 
sumažino muitus ir mokesčius (Buvusioji valdžia krau
davo muitus ant eksporto ir įvežamų žaliavų!) Tik abe
jotina, ar tokia sandara tarp ekskomunistų versle, val
džioj ir biurokratijoj bei nusikaltėlių ėjimas į ekonomi

ką panaikins monopolijas, įves laisvą rinką ir pakels 
gerbūvį daugumai, o ne tik kai kuriems.

Kapitalizmo ir laisvos rinkos tradicijos Lietuvoje 
silpnos. Privatininkais nepasitikima, nes jie siekia tik 
pelno sau, o tai - moralinė blogybė. Įtariami svetimieji 
ir jų investicijos, nes tai Lietuvos išpardavimas. Aišku, 
su tokia laikysena investicijų nepritrauksi. Tikrų refor
mų nebuvo ir ko gero nebus. Dar vis esame pripratę 
šaukti valdžios įsikišimo, jeigu dalykai neina mums 
norima linkme, reiškia neleidžiame laisvai rinkai veikti. 
Kai įmonės neišsilaiko, ir vadovai ir darbininkai rei
kalauja subsidijų.

Baltų laukia dideli darbai. Reikia užgydyti sovietų 
padarytas žaizdas žemės ūkiui, pramonei, žmonėms. 
(Lietuva po Vengrijos turi daugiausia savižudybių Eu
ropoje). Kam teko Lietuvoje būti krautuvėje ar įstaigo
je, žino, kokia didelė žala padaryta. Atsižvelgiant į vi
sus sunkumus, yra atsiekimų: Estijoj Vakarų vertybių ir 
laisvos rinkos sklidimas, Lietuvoj šovinizmo atmetimas 
išrenkant Brazauską (ir tikrai santykiai su Lenkija ir Ru
sija tuoj pagerėjo). Taip pat Lietuva priėmė konstituciją, 
kuri atspindi tradicinį lietuvių santūrumą ir pragma
tizmą. Baltai turi geriausią galimybę išklimpti iš so
vietinio dumblo dėka savo tradicijų, dėka gerai išauk
lėtos darbo jėgos, dėka savo meilės tautai ir kaimynystės 
su Vakarais. Bet jų saugumas yra ne uždaroj, etninėj 
valstybėj, o Europos tautų bendrame „koncerte”. Tam 
jie turėtų siekti vidinės taikos su savo mažumomis.

Knyga įdomi ir kruopščiai paruošta. Bet Lieven’as 
yra pašalietis ir kartais jauti, kad jis nesupranta, kaip 
jaučiasi mažos, dažnai mirtiname pavojuje gyvenančios 
tautos narys, kiek jam reiškia tautiškumas. Užkliūva 
man jo pasisakymas dėl žydų. Perskaičiau LAFo ir Ma
tulionio pareiškimus. Taip, yra ten antisemitizmo, bet 
jokiu būdu ten nėra raginimo žudyti! Gal tie atsišau
kimai buvo tik dėl nacių akių, o ne iš įsitikinimo ? Apla
mai, naudinga išgirsti rimtas, inteligentiškas pastabas iš 
Vakarų Europos, nes ten ir Lietuva juk nori priklausyti.

Rimvydas Sliažas

Anatol Lieven, The Baltic Revolution, Yale University 
Press, New Haven & London, 1993.
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Leonardo Gutausko Vilko dantų karoliai (Vilnius, 
Vaga,1990) atrodo kaip ilga, nenutrūkstanti virtinė, iš 
tiesų „karoliai”, kurioje atskiri pasakojimo „dantys” iš 
pirmo žvilgsnio atrodo suverti be jokios ypatingos tvar
kos, arba greičiau, pagal kažkokių mįslingą tvarką, dik
tuojamą Atminties - jėgos, veikale įgyjančios beveik 
transcendentinę prasmę. Visi žinom, kad atmintis plau
kia iš paties žmogaus vidaus, bet Gutauskas stengiasi su
daryti iliuziją tartum tai būtų kokia tai išorinė būtybė, 
diktuojanti pagrindiniam herojui, Simo Tadui, jo prisi
minimų ir minčių eigą bei tvarką pagal kažkokius nuo 
paties žmogaus jau nebepriklausomus dėsnius. Kyla pa
gunda sakyti, kad jei pats Dievas rašytų romanus, tai Jis, 
kaipo autorius, ir būtų Gutausko Atminties ekvivalentas. 
Jau romano atsklandoje, Simo Tadas, rašantis jo tekstą 
tartum autoriaus vietininkas, supranta, kad tie romano 
užvardijimo vilko dantų karoliai yra:

... pokarinio laiko dovana, lauktuvės iš Vorkutos. At
minties simbolis - ženklas, kabantis galvūgaly, po tėvo 
nuotrauka, tai jis visa diktuoja, pieštuko žingsnius veda, 
skriejančio, žlungančio prisikeliančio laiko įstatymus 
dėsto, nepriklausomą, teisybę, nepaklūstančių nei sąmo
nei, nei nesąmonei, skelbia (p. 5). Tik ji viena, - mąsto 
Tadas, - gali šitaip, tarsi viską sujaukdama, patį geluonį 
išrauti, pačią praeities esmę iš giliųjų tamsybių išgriebti 
(p. 119).

Reiškia, veikale apvirsta aukštyn kojom įprasta pa
sakojamojo teksto elementų subordinacija, kurioje pro
tas, arba gal, romantikams, Įkvėpimas, išdėsto struktū
ros griaučius, o atmintis pateikia medžiagą tiems griau
čiams užpildyti. Tado gi principas yra: „fiksuoti visus 
Atminties signalus, ir fiksuoti juos tokia tvarka, kokia Ji 
juos siunčia (p. 86).

Beskaitant, palengva aiškėja, kad romano perprati- 
mas, jo minties ir jo estetinio efekto įsisavinimas yra iš 
tiesų procesas, kurio eigoj mes skverbiamės į Tado At
minties logiką. Ir tas veržimasis yra kažkaip tolygus vi
diniam skaidrėjimui paties skaitytojo sąmonėj, prieš 
akis atsidengiant vis ryškėjančios moralinės dimensijos 
klodams. Pradinė pasakojimo erdvė, autoriaus tiksliai 
apibrėžta, yra intensyviai simboliška:

Pasaulio pakraštyje, Lietuvoje, Veprių bažnytkaimyje, 
gyveno senė, vardu Ieva Marija, su savo vyriausiu sū
num senberniu Jokūbu ir su jauniausio sūnaus Simono 
sūnumi anūku Tadu, vadinamu Simo Tadas. Gyveno jie 
už miestelio, Pakapiuose, senoje troboje, kurios du lan
gai buvo į vieškelį, o trečias - į kapinyną (p. 5).

Lengva pastebėti, kad tie du langai į vieškelį atstovauja 
mūsų sąmonės akis, bežvelgiančias į gyvenimo kelionę, 
o trečiasis atsiveria į visų kelionių galą- mirtį. Senelės 
gi vardas, Ieva Marija, automatiškai simbolizuoja visą 
moters vaidmens skalę pasaulyje nuo nupuolimo iki At
pirkimo. O tas mažytis plotelis tam tikra prasme apima 
viską, apie ką mums iš viso įmanoma kalbėti.

Kita erdvė - tai Sibiras, kur buvo ištremtas Tado 
tėvas. Sis šiurpus plotas knygoje egzistuoja kaip užfik
suota Atmintis - tie vilko dantų karoliai, ir tėvo laiškai 
sūnui, savarankiški tekstai, apsprendžiantys Tado 
būseną, bet nuo jo rankos nepriklausomi. Be galo svarbi 
ir Tadui lemtinga erdvė yra pokarinis Kaunas, chaotiš
kas ir dažnai pasibaisėtinas, savaip panašus į kokio nors 
Brueghelio, arba Bosch’o pragarą, atsiveriantį prieš vi
satą Tado žaizdomis ir ugnim. Panaši erdvė yra ir 
Vilnius, taip pat pokarinio moralinio chaoso demonų 
groteskiškai sužalotas.

Galime knygos vyksmo erdves suvokti ir kitoj plot
mėj. Tai būtų jau paties teksto kaipo tokio stilistiniai
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arba struktūriniai pasauliai. V fenas jų yra ,,reąĮistinė” 
pasakojimo plotmė, apimanti konkrečias jau nurodytas 
vietoves. Joje ypač jaučiasi įtampa tarp įvykių eilės tvar
kos, kurios lauktume realiame pasaulyje ir ją iškraipan
čios, savaip organizuojančios Atminties jėgos, kuri atro
dytų tiesiog žaloja tą realybę, nelyg peiliu ją pjausto, tuo 
pakartodama paties pasakotojo Tado kūno žiaurų nio
kojimą per daugybę kruvinų incidentų jo gyvenime. Po 
to turime sapnų erdvę, su savo ypatinga logika ir savaip 
uždaru, bet knygoje labai svarbiu pasauliu, kuris prasi
skverbia ir savimi persmelkia visas kitas struktūrines 
plotmes, tuomi keisdamas jų pobūdį ir prasmę ir, žino
ma, pats besikeisdamas tų kitų plotmių magnetiniam 
lauke. Artima sapnui yra svajonių ir prisiminimų erdvė, 
Tado užsisvajojimai, atidarantys langus į Atminties dik
tuojamus pasaulius, šimtais gijų sujungtus su visais ki
tais. Iš tiesų, tekste nevisuomet galima aiškiai atskirti 
sapną nuo svajonės, arba abu nuo realybės, tačiau jų su
simaišymų priežastingumas, labai ypatingas, ir pradeda 
ryškinti Atminties logikos dėsnius. Visos čia suminėtos 
erdvės kartu sudaro tartum savotišką dirvą, meninės kal
bos sluoksnį, kuriame laikosi galingos, visą tekstą aprė
piančios metaforų ir struktūrinių ryšių šaknys, kurių dė
ka visi atskiri įvykiai, vietos ir daiktai tartum pakartoja 
vienas kitą, tapdami tarpusavyje ekvivalentais.

Metafora esam pratę laikyti tropą, kuriame du ne
vienodi, ir net nepanašūs, dalykai prilyginami dėl kokios 
nors juose abiejuose esamos ar nujaučiamos bendros sa
vybės. Gutauskas gi žengia dar žingsnį toliau ir materia
lizuoja tą bendrą elementą, suteikdamas jam tartum ne
priklausomą egzistenciją jo paties pasaulyje, turinčiame 
savitą dėsningumą. Pagal tą principą, kas žmogaus vidu
je vyksta, metaforiškai išverčiama į simbolius, kurie ta
da patys tampa daiktais ar savybėmis, esančiomis šalia 
paties žmogaus. Šitaip sudaiktėja knygoje laiko dėsniai, 
gamtos dėsniai ir, kaip anksčiau pastebėjome, net pati 
Atmintis. „Žodis - tik metafora”, sako Tadas, „ir bijau, 
kad pirmąsias, tikrąsias šių metaforų prasmes mes jau 
amžiams užmiršom” (p. 96). Čia ir pasireiškia Atminties 
funkcija, sugrąžinanti žodžiams jų pirmykštes prasmes. 
Pokario Lietuvos moralinio chaoso ir melo lauke tai 
reiškia, kad Atminties paslaptingieji dėsniai turi ir pra
smę, ir kryptį, vedančią mus į pirmykštę žodžių tiesą.

Ta atminties kelionė Gutausko tekste dažnai prasi
deda nuo pirmapradžio žodžio. Tokie žodžiai būna kaip 
sėklos; iš pirmo žvilgsnio tartum nesvarbūs, lyg taip sau 
eiliniai įvaizdžiai, jie vėliau išsiplėtoja į ištisas metaforų 
sistemas ir net savaip tampa normalios knygos fabulos 
ekvivalentais, išsivysiančiais pagal užslėptų sąryšių 
principus ir sukuriančiais „vidinį pasakojimą”, pakei
čiantį įprastines veiksmo struktūras.

Pasekime vieną pavyzdį. Pradžioje, p. 6, skaitome 
apie tokį tykų kapinių vidurnaktį, kad „girdis kaip rasa į 
žemę dūžta”. Nieko čia, atrodytų, svarbaus, nebent tik, 
kad jeigu matytume tą rasą, būtų lengviau įsivaizduoti, 
kaip ji „dūžta”, nes mėnesienoj spinduliuodama ji gali 
priminti stiklo šukes ar burbulus. Bet šis, atrodytų, smul
kus įvaizdis grįžta jau kitoj formoj. Skaitome (p. 29), 
kaip sapne Šimo Tadas renka nuo žemės žmonių ašaras, 
kurios jo „babikei” (t.y., Ievai Marijai) perlais pavirs, ir 
taip Tadas galės ją, juodu mirties rūbu vilkinčią, matyti 
ir pažinti. Renka jis jas ant debesio labai netvirtai atsi
stojęs, ir pabunda rėkdamas, kad neišsilaikė ir kris že
mėn - suduš. Dabar aiškiau: dūžtanti rasa - tai mylinčio 
ir nupuolančio žmogaus simbolis. Vėliau įvaizdis dali
nasi per pusę: muilo burbulus, saugiai ore plaukiančius, 

kuriuos berniukas Tadas leidžia su draugais, ir Kalėdų 
žaisliukus, plonyčius kaip vaivorykštėmis žėrintys bur
buliukai, sudužusius kelionėje, vežimui besitrankant per 
bjaurų Žaliakalnio grindinį. Už tų muilo burbulų slepia
si savotiškas „vidinis pasakojimas”. Jis prasideda nuo 
incidento, kur stribų vadą užpuola Tado mylimas šuo, 
kurį šis nušauna. Šimo Tadas nuo to momento pamilsta 
visus šunis, kas, aišku, simbolizuoja jo neapykantą žiau
rumui, priespaudai ir bukagalviam sužvėrėjimui (šuns 
antinomas irgi yra „šuo” - t.y. saugumietis). O iš to nu
šauto, mylimo šuns odos Tadui padaro batus, kurie, per 
lietų sudrėkę, prasmirsta ir prasmardina visą bažnyčią, 
taigi, pasidaro materializuotomis metaforomis, bažny
čioje išreiškiančiomis pasaulio sužvėrėjimą pekliška 
smarve. Kaune gi šungaudžiai, niekšai, iš šunų riebalų 
verda šarmą. Iš to šarmo Tadui, kuris šunis taip mylėjo, 
išeidavo gražiausi muilo burbulai. Tada ir atsiveria 
struktūra kitam gylyje, negu pasakojamoji realybė, ku
riame tačiau slepiasi tos realybės moralinė šaknis. Stri
bas, šungaudžiai, ir baisios, iširę, akmenuotos Kauno 
gatvės - visa tai yra tartum realizuotos, sumaterialintos 
metaforos tų nežmoniškų pokario Lietuvos šlykštynių, 
ar aplamai - visuotinio masto egzistencijos absurdo ir 
žiaurumo, kuriuos jaučia širdyje, nors sąmoningai neap
rėpia, kilnaus vaiko Tado sąžinė. Jisai žino, kad turi 
prieš tą, iš tiesų visagalį, absurdo pasaulį kaip nors pro
testuoti, ir jo protestas taip pat įgyja metaforos formą: 
margaspalviai iš tos šlykštynės išpūsti muilo burbulai, jo 
skraidanti meilė pasauliui, jo meilė babikei Ievai, šu-- 
nims, bitėms, arkliams - meilė trapi, kaip dūžtantis laše
lis rasos. Ir tai yra meilė, instinktyviai atpažįstanti grožį 
ten, kur tam grožiui, atrodytų ir ne vieta. Štai Tado myli
mas senis Antanulis, 94-rių metų (p. 56): „senio nosis 
mėlyna kaip slyva, o panosėj - skaidrus rasos lašas, ku
riame saulėtekio atšvaitai rusena”. Tadas ir galvoja: „gal 
nuo tų atspindžių kiek šilčiau Antanuliui?”

Muilo burbulas, kaip vaivorykštės svajonė, plaukia 
erdvėmis ir nenukrinta. Todėl, Gutausko paradoksų pa
saulyje, su ta laisvo skrydžio idėja artimai susiriša kitas 
svarbus teksto motyvas, dažni ir be galo skaudūs Šimo 
Tado suklupimai, nukritimai ant kokio nors fizinio ob
jekto ji žiauriai sužalojančio. Matėme ir tų nupuolimų 
santykį su sapno dimensija: Tadas, bekrintantis nuo de
besio. Tai mums duoda progos suvokti, kad ir kiti Tado 
kruvini parpuolimai busmeilės aktas kokioj nors simbo
linėj plotmėj. Įvykių serijos pradžioje dar visai vaikas 
kreivakojis Tadukas, svirduliuodamas link savo tėvo, 
užkliūva už grindų lentos ir krinta, bjauriai susižeisda- 
mas kaktą (p. 65). Atrodytų, tai visiškai arbitrarinis įvy
kis, bet jis turi dvi simbolines plotmes. Viena - tai pats 
žodis „suklupti”, pakartotinai autoriaus aprašomas kaip 
kokia nepriklausoma jėga, tiesiog asmuo, planuojantis ir 
įvykdantis visus Tado kruvinus suklupimus jo gyveni
me. Tuomi tas žodis tampa tolygus Atminčiai ir mes ma
tom, kaip vienu momentu knygos eigoj Tadas prisimena 
ištisą tų katastrofų seriją. Antra gi prasmė glūdi mora
linėj dimensijoj, kurioje atsitiktinumai igyja savo logi
ką. Taduko tėvas ir motina tarp saves visai nesugyveno, 
buvo nelyg viens kitam svetimi. Ir štai skaitom: 
šviesus kambarys, platus saulės takas per vidurį, viena
me tako gale - tėvas, kitame motina, tarp judviejų neiš
matuojama tolybė (p. 65)
Reiškia, vaikutis ėjo pas tėvą simboliškai mėgindamas 
peržengti tą tolybę ir iš naujo savuosius sujungti meilėje, 
taigi, jis tapo tėvų abipusės neapykantos auka. Kiek 
vėliau, Tadukas vėl suklumpa, šį kartą tiesiai ant kirvio,
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kiaurai prasikirsdamas skruostą. Tas įvykis simboliškai 
rišasi su jo tėvo išvežimu į Sibirą, nors tai įvyko kitoj 
laiko plotmėj. Ten vežamiesiems rusų karininkas staiga 
užriko „ant kelių!” ir „suklupom visi alei vieno, koks 
300 vyrų”. Dabar ir išskaitome simbolį: Tadukas liko 
visam gyvenimui paženklintas baisiu randu skruoste, 
taip kaip jo tėvas ir visa lietuvių tauta, liko amžinai pa
ženklinti netekties ir pažeminimo žaizda. Šitaip simboli
nėj - moralinėj plotmėj realizuojasi ir prasmę įgyja ir kiti 
Tado suklupimai - nelaimės. Paminėsim keletą. Dar vai
kas Tadukas krinta ant žvyro ir nubrozdina visą odą nuo 
skruosto (p. 66); jis krinta ant tvoros su atsikišusiomis 
vinimis, taip, kad viena jam pataiko tiesiai į tarpuakį, 
nelyg šūvis (p. 27). Tai įvyksta kaip tik karo pradžioj. 
Čia Atminties paslapčių knygoje ir skaitome, kad tikro
vė, to bjauraus ir dabar jau pasibaisėtinai daugiaprasmio 
žodžio-piktadėjo „suklupti” verčiama, susideda visa tik 
iš žaizdų ir suklupimų. Vėliau Tadas pasimauna and nu
kritusio lėktuvo nulaužto sparno, taip, kad žmonės jį nu
ima nelyg nuo kryžiaus, ir mes vėl suprantame ryšį tarp 
atpirkimo ir nekalto vaiko kančios. Ryškiausiai toji at
pirkimo idėja iškyla epizode, kur Tadukas, norėjęs iška
binti lietuvišką vėliavą Prisikėlimo bažnyčios bokšte, 
vėl vos ne fatališkai susižeidžia, ųukritęs nuo bokšto že
mėn. Viename epizode verdančio vandens katilas su 
grybais užkrinta vaikui ant galvos, ant nuplikyto kaklo 
visam laikui palikdamas žymę:, Aišku, dar ir randai bai
siausi, anų metų ženklai, ant kaklo tarsi keisti stabmel
diški karoliai - nenuimamai priaugę...” (p. 74). Bet tie 
iš Sibiro tėvo atsiųsti vilko dantų karoliai taip pat buvo 
laiko ženklai, ir taip pat šiaurės samanų stabmeldybę at
stovavo. Kitaip tariant, moralinėj dimensijoj ir vėl susi
jungia dvi, atrodytų, viena nuo kitos nepriklausančios 
pasakojimo plotmės. Moralinis pasipiktinimas, tas vidi
nis dvasios stovis, pačiam Tadukui būna tik netiesio
giai, metaforiškai, bet vis vien labai aiškiai suvokiamas 
kaip jo paties veiksmas ar padėtis. Jo „mastymas” apie 
žiauraus pasaulio absurdą buvo iš tiesų sąmoningas 
veiksmas - pūtimas tų muilo burbulų. Taigi, Gutausko 
pasaulyje kaip metafora sudaiktėja ir įgyja savo fizinį 
plotą, taip ir pajauta tampa įvykiu ir veiksmu.

Tai matosi ir kitose metaforų-įvykių serijose. Vie
ną iš jų galime pavadinti „žiaurūs žaidimai”. Štai kad ir 
Kauno miesto jaunų chuliganų, tarp jų ir Tado, žaidimai 
su paraku. Pokario krašte, apdergtame žudymo priemo
nių likučiais, tai labai natūralus dalykas. O toji pajauta - 
būti chuliganu - iš tiesų yra vardas moralinės būtinybės 
Tadui žaisti būtent su paraku, nes ugnis - kita gimininga 
metaforiškų realybių serija (apie ją vėliau) pirmą kartą 
begaliniai žiauriai jo sielą sukrėtė bežiūrint į Slabados 
gaisrą, kur vokiečiai degino žydus (p. 97). O buvo toksai 
senis Kosleckas, kurio Tadukas ir neapkentė už tai, kad 
jis jam ir jo sėbrams trukdė su ugnimi žaisti. Vaikai ir 
sugalvojo ji „pamokyti”. Senis turėjo (tižiausią visam 
mieste tupyklą su išcementuota duobe. Joje besėdėda
mas, jis mėgo ilgai užtrukti - mat skaitė laikraštį. Taigi, 
vaikai jam tupykloj ėmė ir pakišo tiesiai į mėšlą savo 
darbo bombą:
Smūgis buvo stiprus, tiesa, namelis nesugriuvo, tik sto

gas nulėkė, bet už tai su durimis išlėkė ir Kosleckas, 
kaip sėdėjo, taip ir išlėkė - va, tas jo lėkimas susirietus 
ratu aplink kaimą, kiek aukščiau kaminų, ir sukėlė 
didžiausią juoką (p. 99).
Kadangi pokariniam pasauly vyraujanti sistema iš tiesų 
rėmėsi žmogaus sielos, kaip ir jo kūno, išprievartavimu, 
Taduko žiaurūs žaidimai dažnai būna palydimi seksua
linių įvaizdžių arba užuominų. Vienas iš ryškiausių sa
distinio žaidimo sekso motyvais pavyzdžių yra serija, 
kurioje kankinamos vyrų genitalijos. Prasideda tai pir
tyje (p. 115), kur jaunas Tadukas pamato ir sužino istori
ją apie vieno senuko nežmoniškai ištemptą mašną, nelai-

1994 m. vasario mėn.

mingo įvykio pasekmę, kada jis, dar jaunas būdamas, 
šoko nuo stulpo ir... pasimovė. Sekantis epizodas: akli 
japonų vienuoliai viduramžiuose (laikai lygiai taip fan
tastiškai groteskiški kaip ir pokario Lietuvoj), prisiraga- 
vę vyno, eina į tupyklą, kur įsmukęs nedorėlis (kaip Ta
dukas su savo bomba Kosleckui) slapta užneria ant vie
no iš jų mašnos kilpą, pritvirtinęs ją prieš tai prie suolo. 
Vienuoliui stojant, kilpa užsiveržia ir - pasekmes gali
me įsivaizduoti (p. 116), ypač kada vienuoliai akli ir taip 
greitai nelaimės priežasties negali surasti. Vienuoliai gi 
tą niekšelį pagauna ir ... pakaria už mašnos, kur jis ir 
nusibaigia. Tam įvykiui atitinka Taduko dar vaikystėje 
matytas epizodas (p. 117), kur žydai vedė jautį užmovę 
ant mašnos ir suveržę siaura plienine vielele. Čia ir me
taforos raktas: vaiko siela buvo taip išbjaurota šio regi
nio, kad jos pasipiktinimas įgijo savo materialios egzis
tencijos lauką tose pasibaisėtinose istorijose. Du ironiški 
seksualiniai įvaizdžiai, vienas iš jų šlykščiai žiaurus, 
išbaigia šią seriją. Viename figūruoja kosminis indų die
vas su nežemiško žalumo mašna, apipintas gėlėmis, 
žvaigždėmis ir drugeliais, o antrame - žirgų kastravimo 
kombinatas Alytuje, taigi pažangus socialistinis ūkis. 
Ten (p. 119), ką tik iškastruoti žirgai bėga ir bėga ratu 
„lyg degantys šviesuliai”. Cituoju:
dabar tik darbo arkliai, tik žmogaus vergai, skrieja ir 

skrieja ratu ir trypia ir trypia tuos galingus kruvinus 
branduolius, ratu, ratu, kaip pasiutų žvėrys, ištrūkę iš 
gaisro, ar žvėrys, įgilti skorpionų - tai vaizdas, kuriam 
nėr lygių žemėj, gal ir pragare po žeme.
Beje, tie branduoliai gali priminti ir burbulo formą, ir 
visas moralines asociacijas, prasidėjusias nuo dūžtančio 
rasos lašelio. Antrasis iš tų žiaurių žaidimų su seksuali
nėmis implikacijomis - tai „varlių lenktynės”, (kurių, 
tiesa, pats Tadukas vengė):
[vaikai] sugauna tris, keturias varles, lazdele ar sprigtu 
kiek pritrenkia ir nulupa odą ... užtraukia tuos marški
nius ant varlės galvos kaip Akunio Jonas Magdutei jos 
marškinius Kuly pas Riešų, ir padeda šonan, taip sutvar
ko visas vienoj linijoj... ir prasideda lenktynės (p. 101).

Matėme, kaip tą košmarišką arklių bėgimą ratu ly
dėjo užuominos apie ugnį. Siame gi epizode, isteriškai 
bešokinėdamos į visas puses, tos varlės - išžagintos 
merginos su sijonais ant galvų - pataiko įšokti ir į laužo 
ugnį. Kadangi šie žaidimai su varlėmis vyko gerokai 
prieš aną Slabados gaisrą, mes čia ir vėl turime pirma
pradį įvaizdį, kaip anksčiau kad buvo dūžtanti rasa, ku
rio visas siaubas vėliau palaipsniui atsiskleidžia kaip Ta
duko, o ir viso pasaulio, sielos išprievartavimas.

Ugnies serija prasideda taip pat nuo nedidelio pir
mapradžio įvaizdžio, nelauktos anomalijos: tame Ve
prių kaimo kapinyne, kur pradžioj gyveno Simo Tadu
kas, visi antkapiai buvo padaryti iš akmens. Autorius sa
ko:
nedegantis akmenynas! Matyt vepriškiai dėl tos ugnies 
ir nestatė medinių kryžių ... nes gaisro tikėjos, laukė - 
kiekvienas girios medelis šaukte šaukė: Brolyčiai, rytoj 
karas! (p. 7).
Idėja, kad žmonės nestato medinių kryžių todėl, kad bijo 
karo, kokią nors prasmę gali turėti tik simbolinėj plot
mėj, kaip signalas, nurodantis, kad teksto eigoje bus se
rija su ugnimi surištų įvykių, kurie, kaip ir kitos serijos, 
išsišifruos moralinėj plotmėj. Antrą kartą paminėjęs tą 
Slabados gaisrą, autorius tiesiogiai nusako jo metaforinę 
reikšmę:
ten žydus surinko užmūrijo padegė. Getas taip degė, 
kaip dega pasaulis, kaip degs paskutinis paveikslas iš 
švento Jono Apokalipsės, kaip žodis, įkalintas sopančioj 
tavo galvoj (p. 55).

Sis vieno incidento suvisuotinimas, padarantis jį 
reikšmingu, lygiai taip galioja ir kitoms serijoms: muilo 
burbulų, žiaurių žaidimų, nupuolimų-kritimų ir kitoms.

Pats gi degančių žmonių įvaizdis kartojasi kituose, kur 
aukomis būna pelės, vienam šiurpiam Sibiro epizode - 
žiurkės, o vėliau ir bitės. Tas, aišku, suvisuotina žmoniš
kąją tragediją, sujungiant ją kančios ryšiais su gyvybe 
aplamai. Ugnis paliečia ir skaudžiausias dvasios gelmes, 
kada Tadas sudegina savo palies rūpestingai saugotą ei
lių knygą - partizanų dainas (p. 187-8). Priėjau visiems 
žinomų asociacijų su knygų deginimu Gutauskas pride
da ir tai, kad ugnis ir aukuras, ir auka, ir visų laikų ere
tikų ir šventųjų laužai buvo nelyg atpirkimo knygos, de
gančios, kad atpirktų visuotinę laisvos minties naikini
mo gėdą. Tado gi gestas visiškai atitinka jo kitus save 
įžeidžiančius veiksmus, kurių skaudžią reikšmę mes 
galime moraliniam plane išskaityti. Anot autoriaus, 
Tadas nori patirti visą jame glūdinčio šėtono jėgos gi
lumą per tą savižudišką norą sunaikinti, išdeginti pa
saulio blogį, pasaulio jam darytas skriaudas, kažkaip nu
vokiant, kad blogis yra ir mumyse, taigi, reikia sunaikin
ti protesto ženklan ir tai, kas mums brangiausia, ir net 
pačius save. Tai yra noras kaip nors prieiti prie visų nu
oskaudų žmogui dugno. Galop šitą mintį ir išreiškia vi
enu pasakojimo eigos momentu skambančios iškilmin
gos retoriškos anaforos: „viskas apsidengia dulkėm, tik 
ne ugnis”, kurios tarnauja kaip įžangos susumuoti dau
gelį knygos įvykių ir būsenos momentų, turinčių ryšio 
su ugnim.

Kitaip tas pačiasLugnįę^ematines linijas į vieną taš
ką suveda Tado su savo draugais-chuliganais sugalvotas 
spektaklis, pavadintas „teatras dėžėje” arba „gaisras ant 
sniego” (p. 77, ff.) Eina 1952, didžiausio Stalino siau
tėjimo metai. Vaikai sugalvoja dėžę iš fanieros ir lentų, 
kuri sudegs kaip finalas baisiausios melodramos, talpi
nančios žmogžudystę, kruvinos moters galvos išmetimą 
pro langą ir dvi skirtingas muzikos rūšis: galandamų pei
lių ir kirvių čirškimą ir patefono plokštelę su Šuberto 
melodija. Idėja - sudaryti iliuziją, kad sudegę gyvi žmo
nės tarnauja kaipo atsvara tikrajam žydų sudeginimui, 
kuris pasiliko Tado širdyje kaip amžinas kirvio randas 
skruoste, kaip nupūliavusių žaizdų karoliai ant kaklo. 
Už tat nenuostabu, kad šis dėžės gaisras pasikartoja Ta
dui sapne (pp.84-5), tačiau vėl kitu pavidalu, kaip iškil
minga ir apokaliptinė popiežiaus eisena, kuri yra preliu
das viso pasaulio galutinei ugnies katastrofai atominės 
bombos sprogime, kurio gi debesio forma atrodo kaip 
milžiniškas grybas, taigi, giminingas tam verdančio 
vandens ir grybų puodui, kritusiam ant Taduko galvos.

Dar vieną reikšmingą įvaizdžių seriją galime pava
dinti žodžiu „kaulai”, prie kurių priklauso ir knygos pa
vadinimo vilko dantų karoliai. Kaulai taip pat yra su
daiktintos metaforos pokario Lietuvos košmariškai tik
rovei išreikšti ir jai sujungti su implikuoto moralinio ko
mentaro plotme. Paminėsime tik tris pagrindines to 
kaulų įvaizdžio raidos stadijas. Pirmoje matome dar vai
ką Simo Tadą besidarbuojantį nakčia pamiškėje, senose 
bulvių duobėse, kur „neišsekančios arklių kaulų kasyk
los, lobių sala, dar neatkastas karalių kapas” (p. 11). 
Autorius tik paaiškina, kad Tadas kasa tuos kaulus tam, 
kad parduotų žydui Arūnui Bandelei ir už tai gautų paš
to ženklų su vietove „Tuva”. Čia lyg nieko ypatingo, bet 
prisiminkime, kad Bandele yra žydas, ir kad Tuva yra 
vietovė Sibire, kur buvo ištremtas Tado tėvas. Toliau 
Gutauskas jau pats savo vardu priskiria tam kaulų kasi
mui daug didesnę reikšmę, negu patys palaikai, atrodo, 
galėtų turėti:
Žodžiu, daugelį vakarų iki vidurnakčio kasė ir vežė tuos 
arklių kaulus Šimo Tadas Veprių žydui ir nežinojo, net 
nenumanė, kaip gražiai po jo arklių kaukuolėm slepiasi 
Tikroji Atradėjiška Archeologija, kokioj Kretos saloj, 
Babilone ar senojoj Jeruzalėj, kažkurį rytus nuo Edeno,

(tęsinys sekančiame psL)
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dykumoj, kur vanagų lizduose tarsi sudžiūvę datulių 
kauliukai dūlo dulkėtos putpelių širdys, dulkėtos Mozės 
putpelių širdys (p. 15).

Toks Veprių pamiškės sugretinimas su dideliu ir 
tragišku Biblijos gamtovaizdžiu vėliau pasiteisina visų 
pirma tuo, kad jame slypi dvi tolimesnio kaulų temos 
vystymo užuomazgos. Viena iš jų ir sudaro antrąją to 
įvaizdžio stadiją. Tartum senasis žydų sandaros su Die
vu Torah, Lietuvoje, arti Balbieriškio, guli visų Lietu
vos žydų Atminties knygos - sumesti, samanom apaugę 
akmeniniai antkapiai. Čia greitai atpažįstame užuominą 
į Veprių akmeninius antkapius, o per juos - ugnies te
matiką, o per šiąją— Slabados žydų sudeginimą. Antka
piai ir kaulai tampa nelyg žmonijos istorijos liudinin
kais - pasibaisėtino ir didingo žmogaus pokalbio su Die
vu. Šią nuovoką sustiprina tolimesnis tų antkapių ap
rašymas, kurių dalis sumesta į ežerą:
Tu girdi, kaip tolimas aidas, gimęs Jordano krantuose, 
nuslydęs Raudų siena, banguoja į šiaurę, į senuosius 
Daugus, į atskirtą nuo viso pasaulio pusiasalį, ir įsminga 
į Galingiausiojo smegenis, tu regi, kaip jis pašoka iš 
miego vidurnaktį, čiumpa telefono ragelį ir kviečia ak
menskaldžius, traktoristus ir kitus mokančius naikinti 
akmenis žmones, šaukia „Kad iki ryto neliktų akmens 
ant akmens! Tu žinai, jog būtų liepęs sudeginti, bet jie 
nedega, akmenys nedega, jie tik skęsta, jie grimzta į 
dugną (p. 172).

Galop, trečioji stadija jungia šiuos tragiškus Bibli
jos ir Lietuvos žydų pasaulius su pokarine mūsų krašto 
istorija jos baisiausiu partizanų kovų periodu. Čia irgi 
visą prasminę naštą neša sudaiktinta metafora - kaulai. 
Simo Tado kapstymasį po arklių kaulų kapinyną prime
na momentas tekste, kada kalbama apie plėšikus, besi
rausiančius po Sibiro tremtinių palaikus žvyrduobėse, 
kad tenai iš kaukuolių išluptų dar likusius auksinius dan
tis.

Antroji gi kaulų tematikos užuomazga - vanago liz
de dūlančios sausos putpelių širdys - persimaino į Ta- 
dūko viziją, kad apleistame gandralizdyje apsigyveno 
žmogaus skeletas:
iš to gandralizdžio styro žmogaus galva: baltas, kaulų 
baltumo, veidas ir akys kaip du šuliniai, net iš tokios že
mybės matos, kad du šuliniai, kurių dugno negali pa
siekti (p. 236).
Sekančią dieną skeletas paaiškina, kad jis yra vienas iš 
prieš kiek laiko nužudytų ir prie šventoriaus pamestų 
partizanų:
šeši vyrai gulėjo, vienas apdergtu veidu, kiti nukapotom 
rankom, o aš gulėjau aukštielninkas su rožančium, ap
suktu apie... vyrišką daiktą (p. 238).
Čia vėl susijungia Gutausko tematinės linijos. Tadukas 
prisimena, kaip tuos lavonus pamatęs jis:
skuodė kiek kojos įkerta, prisimena kaip skaisčiai tą rytą 
žibėjo bažnyčios [išdaužyti] langai, šukėm į ryto rasas 
oažirę, atsimena, kaip visas pasaulis tvaskėjo nuo tų 
spalvotų stiklelių šviesos, tarsi nuo paties dangaus ne
žemiškos ugnies, ir tada išvydo tuos šešios nežemiškoje 
Šviesoje lyg angelus su nukapotais sparnais (p. 238).
3 tas rožančius Tadukui primena tuos, kuriuos tremti- 
liai Sibire iš duonos trupinėlių darydavo Viešpačiui pa- 
dmelsti. Tam tikra simboliška prasme, šis rožančius yra 
r vilko dantų karoliai. Sudužę vaivorykštės varsų stiklai 
dškiai jungiasi su muilo burbulais ir Kalėdinių žaislų 
;udužusiais blizgučiais, savo ruožtu vėl grįžtančiais į 
lūžtančią rasą. Vėliau žmogus - skeletas papasakoja Ta- 
lukui, kaip juos, šventoriuje palaikę, sumetė į užleistą 

šulinį (taigi, jo akys kaip ašarojantys bedugniai šuli
niai), kaip pasiryžėlių būrys juos iš ten išgelbėjo ir žmo
niškai palaidojo, ir kaip galų gale stribai visvien jų kapus 
rado ir, iškasę, sumetė į arklių kaulų duobę, šioje vieto
je mes staiga suprantam tikrąją vaiko Taduko naktinio 
kasinėjimosi pamiškėj reikšmę, nors jis tos prasmės, aiš
ku, tada nežinojo. Arklių kaulai buvo tik metafora žuvu
sių tėvynės gynėjų kaulams, ir, veždamas juos pas Ban
delę, Tadukas iš tiesų sujungė abu kaulų tematinės lini
jos galus: kankinių žydų ir kankinių lietuvių.

Norint bent dalinai ir apytikriai nupasakoti visus 
Gutausko teksto struktūros tematinius ir simbolinius 
raizginius, tektų rašyti straipsnį, gal netrumpesnį ir už 
pačią knygą. Tokią visų temų ir įvairiausių užslėptų ir

'J
AMBASADORIUS...
(atkelta iš 1-mo psl)

Mūsų politinės kultūros stoką turbūt geriausiai 
atestuoja Vytauto Skuodžio ir arkivyskupo A. Bačkio 
atvejai. Pirmasis yra gerai žinomas disidentas ir politinis 
kalinys, kuriam atlikus bausmę gulaguose buvo leista iš
vykti į Vakarus. 1992 metais Vytautas Skuodis grįžo į 
Lietuvą ir dabartinė valdžia Seimui pristatė jo kandida
tūrą į Genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovus. 
Aš docento Skuodžio asmeniškai nepažįstu ir nežinau, 
ar jis yra kvalifikuotas būti centro vadovu. Tačiau 
prieš jį Lietuvoje vedama akcija nesiriboja kvalifikaci
jos klausimu; jis yra kaltinamas išdavyste, nes tariamai 
bendradarbiavo su kalėjimo administracija. Šie kaltini
mai buvo kartojami laikraščiuose, televizijoje ir radiju
je. O kiek mes apie juos girdėjome Amerikos lietuvių 
spaudoje? Beveik nieko. Aš pastebėjau tik vieno mūsų 
veikėjo laišką redakcijai, kuriame sakoma, jog Vytautas 
Skuodis yra geras žmogus, bet netinka centro vadovo 
pareigom. Nors šis dėl Lietuvos daug asmeniškai ken
tėjęs žmogus Amerikoje buvo labai palankiai, sutiktas, 
kai jis dar anais laikais atvyko į JAV, šmeižtų akcijai 
prasidėjus mūsų spauda tyli. Nejaugi tyla reiškia prita
rimą nepagrįstiems kaltinimams? Jei taip yra, tai argi 
galima laukti, jog greitai bus sustabdyti puolimai prieš 
tos pačios valdžios paskirtą ambasadorių, kuris gulagu
ose nesėdėjo.

Mažai ką iš mūsiškės spaudos Amerikoje girdėjo
me ir apie dešiniųjų ultimatumą arkivyskupui Bačkiui. 
Šiuo atveju ypatingai sunku suprasti, kodėl katalikiškos 
pakraipos laikraščiai apie jį beveik nieko nerašo. Devy
nių dešiniųjų partijų bei judėjimų vadovų pasirašytas 
pareiškimas iš Arkivyskupo reikalauja „nedrausti Lietu
vos vyskupams ir kunigams dalyvauti visuomeninėje 
veikloje, auklėjant tikinčiuosius tautiškumo dvasia ir gi
nant Lietuvos Nepriklausomybę“ ir grasina, kad jei iki 

akivaizdžių sąsajų tarp jų daugybę Gutauskas pajėgia į 
savo tekstą įterpti didele dalim jo pasirinkto stiliaus dė
ka. Jis yra daugiakalbis rašytojas, pilnas retoriškų klau
simų, pašalinių pastabų, užuominų, pasikartojimų, ko
mentarų apie Tado rašymo pobūdį ir stilių, ir apie savo 
paties kaipo autoriaus darbą. Tokioj žodžių tankynėj jis 
ir gali nejučiom įkišti tematinių siūlų galus, gražiai juos 
užmaskavęs, pasodinti juos būsimam augimui ir minties 
derliui. O Gutausko „vidinis veiksmas”, egzistuojantis 
sudaiktintų metaforų ir simbolių tikrovėje, apsireiškia 
mūsų dabartinėje prozoje kaip visiškai naujas fenome
nas ir atsiekimas.

R. Šilbajoris

1993 m. gruodžio 1 d. šie reikalavimai nebus įvykdyti, 
vadovai bus „priversti kartu su Vilniaus katalikiškąja vi
suomene kreiptis į visos Lietuvos visuomenę ir Šv. Tėvą 
dėl Jūsų atšaukimo“.

Kaip jau dažnai panašiuose išsišokimuose atsitinka, 
faktai yra labai sunarplioti. Arkivyskupas niekam nėra 
uždraudęs dalyvauti visuomeninėje veikloje. Tačiau 
Vatikanas jau kuris laikas kunigams ir vyskupams drau
džia dalyvauti partinėje veikloje, įskaitant rinkimus ir 
darbą parlamentuose. Čia ir glūdi pagrindinė Vilniaus 
dešiniųjų nepasitenkinimo priežastis. Nežiūrint kokios 
šiuo klausimu būtų Arkivyskupo asmeninės pažiūros, 
jis Vatikano nuostatus privalo vykdyti. Taigi, ultima
tume Šventasis Tėvas yra prašomas atstatyti dvasiškį dėl 
to, kad jis yra ištikimas Švento Tėvo pozicijai dėl 
kunigų ir vyskupų dalyvavimo partinėje veikloje.

O mūsų spaudoje dėl kaltinimų Arkivyskupui ir ne
tiesiogiai Vatikanui nėra jokių moralizuojančių ve
damųjų apie atgailas ar bent pasiaiškinimus. Lietuvos 
dešiniuosius Amerikos lietuvių laikraščiai arba giria, 
arba tyli. Jei net Arkivyskupas nesusilaukia moralinės 
paramos iš mūsų visuomenės, tai ką jau kalbėti apie 
naująjį ambasadorių, kuris pakeitė populiarųjį Stasį 
Lozoraitį. O vis dėlto būtų laikas mums rimtai pažiūrėti, 
ar tikrai kam naudos atneša šmeižtų akcijos prieš 
Lietuvai dirbančius žmones. Mūsų kraštas šiandien turi 
tiek daug problemų, kad jam tikrai mažiausiai reikia 
tokio negatyvaus susiskaldymo ir politinio kanibalizmo. 
Vietoj kompulsyvaus praeities nuodėmių ieškojimo, 
turėtume savo energiją ir talentus pašvęsti krašto būties 
palengvinimui. Niekas nesiūlo politinių nuomonių ir 
įsitikinimų atsisakyti, o tik siūlo civilizuotą vienas kito 
traktavimą. Demokratinėje visuomenėje kritika yra ne
išvengiama ir reikalinga. Tačiau, kas nėra neišvengiama 
ir reikalinga- tai pažiūra, kad visi, kurie su tavim nesu
tinka ir priklauso ar priklausė nepatinkančiai organiza
cijai ar grupei, automatiškai pasidaro jei ne tikri tai bent 

potencialūs tautos išdavi
kai.

Julius Šmulkštys

1988 metais, Sąjūdžio 
suvažiavime surengta 
spaudos konferencija 
Lietuvos ir užsienio žur
nalistams, kurioje Sąjū
džio pakviesti istorikai 
pirmą kartą Lietuvoje 
viešai aptarė Molotovo- 
Ribentropo paktą ir jo 
pasekmes. Nuotraukoje 
kairėje į žurnalistų klau
simus atsako istorikas 
Alfonsas Eidintas
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POKALBIS

ISTORIKUI VINCUI TRUMPAI-80
(Į redakcijos nario H. Žemelio klausimus atsako 

gerb. Istorikas)
Nuo paskutinio pašnekesio praėjo dešimt metų. Tas 

dešimtmetis pasižymėjo įvykiais, kurių nesitikėjome 
sulaukti. Kokia buvo pagrindinė priežastis, privedusi 
prie komunizmo žlugimo Sovietų imperijoje ?

I
Netikiu istorinio proceso dėsningumu. Istorikai pri

valo kaip galima tiksliau aprašyti patį istorinį procesą, o 
ne ieškoti jame priežastingumo, progreso, ekonominio 
ar dialektinio materializmo ir kitokių dėsnių. Rusijos 
komunizmą, kaip ir visą Sovietų imperiją, reikia laikyti 
viena didžiule istorine klaida, pagimdyta dviejų bepro
tiškų pasaulinių karų. Reikia stebėtis ne dėl to, kad tokia 
klaida buvo padaryta, bet kad ji taip ilgai galėjo išsilai
kyti. Visi laisvai galvojantys žmonės žinojo ir žino, kad 
žmogui įgimta yra klysti (errare humanum ėst). Tokių 
klaidų arba kvailysčių pilna žmonijos istorija. Populiari 
istorikė Barbara Tuchman parašė visą stambų veikalą 
apie istorines klaidas, pradedant Trojos ir baigiant Viet
namo karu. Man ypač patinka to veikalo pavadinimas: 
The March of Folly (Beprotybės maršas) , 1984. Gera 
tema geram kompozitoriui. Tik gaila, kad gerbiama is
torikė nepanoro kalbėti apie pačią didžiausią beprotybę 
- sovietinę imperiją. Tačiau kas tada, ypač Vakaruose, 
neklydo, vertindami Rusiją ir Sovietų Sąjungą ?

Ką, žiūrėdamas iš istorinės perspektyvos, gali pa
sakyti apie Lietuvos nepriklausomybės atstatymą ?

Be abejo, visi džiaugiamės, kad Lietuva vėl laisva 
ir nepriklausoma, nors ir laisvė, ir nepriklausomybė - 
reliatyvios sąvokos. Svarbiausia, kad ji dabar, pirmą 
kartą savo istorijoje, yra su Vilniumi ir su Klaipėda. Už 
jos ribų belieka tik Mažoji Lietuva, kuri kada nors susi
jungs su visa Lietuva, kaip jau prieš 75 metus skelbė 
Prūsų Lietuvos tautinė taryba Tilžėje. Mes visi tuo karš
tai tikime. Iš tikrųjų net ir sovietinės imperijos metu nie
kas viešai nešnekėjo, kad Lietuva nebuvo laisva ir ne
priklausoma. Man atrodo, visiškai beprasmiškos ir 
nereikalingos kalbos apie Lietuvos sugrįžimą į Europą, 
ar ypač į Vakarus. Lietuva jau nuo Mindaugo ir Gedimi
no laikų buvo Europoje ir niekados nenustojo joje būti. 
O Vakarai - tik dalis Europos.

Sąjūdis vadovavo Lietuvai kelyje į nepriklauso
mybę. Kodėl jis pralaimėjo paskutiniuose seimo ir pre
zidento rinkimuose ?

Nenorėčiau sutikti su Tavo tvirtinimu, kad Sąjūdis 
ir sąjūdininkai paskutiniuose rinkimuose pralaimėjo. 
Pralaimėjo iš tikrųjų tik dešinysis jo sparnas, kuris nu
krypo nuo pagrindinės Sąjūdžio idėjos apjungti kaip 
galima platesnius Lietuvos gyventojų sluoksnius į kovą 
dėl demokratijos ir nepriklausomybės. Prasidėjęs uni
versitetiniuose ir akademiniuose sluoksniuose, Sąjūdis 
ėmė kalbėti viso krašto vardu. Patriotines kalbas ir pa
triotines giesmes (Lietuvos himną ir „Lietuva brangi”) 
tada lygiai garsiai reiškė ir komunistai, ir nekomunistai. 
Tarp kita ko, Lietuvos komunistų partija buvo gana lie
tuviška. Kai kardinolas Vincentas Sladkevičius, Algir
das Brazauskas ir prof. Vytautas Landsbergis spaudė 
vienas kitam ranką, visa Lietuva buvo Sąjūdyje. Tą sakė 
ir Baltijos kelias nuo Vilniaus iki Talino.

Deja, kraštutinius dešiniuosius matyt išgąsdino to
kia vienybė. Negalimas daiktas, kad būsimose valdžios 

struktūrose sėdėtų kartu komunistai ir nekomunistai, re
zistentai ir kolaborantai, Sibiro tremtiniai ir jų budeliai. 
Blogiausia, imta rūšiuoti žmones į patriotus ir nepatrio- 
tus, dorus ir nedorus. Reikia pirmiausia apsivalyti nuo 
visų tų, kurie kalti dėl Lietuvos okupacijos ir sovieti
zacijos. Blogiausia, tokių kaltininkų ieškota ne Mas
kvoje, o Vilniuje. Lyg rodos patys Lietuvos gyventojai 
Lietuvą okupavo ir sovietizavo. Kad taip stengėsi įro
dinėti Maskva, nereikia stebėtis, bet kai taip bando kal
bėti vadinama patriotiška ir dora Lietuva, kažkur nesu
siveda galai. Lyg rodos ne Stalinas ir ne Berija nustatė, 
kas ir kiek iš Lietuvos turi būti ištremta. Didelę dalį Lie
tuvos gyventojų ypač išgąsdino, kai vadinama patriotinė 
spauda („valstybės laikraštis” Lietuvos aidas ) tiesiog 
pasigardžiuodamas ėmė skelbti archyvinę NKVD 
medžiagą ir pagal tai spręsti, kas kaltas, nors tokį spren
dimą galėtų padaryti tik teismas. Mano galva, tai ir buvo 
tas daiktas, kuris daugiausia ir sugriovė tegu ir roman
tišką vienybės miražą ir labiausiai atsiliepė į seimo ir 
prezidento rinkimų rezultatus.

Kaip Tau atrodo dabartinė darbiečių politika ? Ar ji 
nėra prorusiška ?

Man atrodo, dabartinė Lietuvos vyriausybė norėtų 
palaikyti gerus santykius su visais kaimynais ir nekai- 
mynais. Taip ir turėtų būti. Pavojingesnė ir tikrai neiš
mintinga būtų šiuo metu antirusiška, antilenkiška ar ki
tokia antipolitika. Nenorėtųsi, kad Lietuvoje atsitiktų 
kas nors panašaus kaip Gruzijoje. Su Boriso Jelcino vy
riausybe galima ir reikia palaikyti kiek galima geresnius 
santykius.

Papasakok šiek tiek apie savo knygą Lietuva XIX 
amžiuje ir kitus savo darbus.

Labai džiaugiuos, kad šis mano straipsnių rinkinys, 
kurį suredagavo Liūtas Mockūnas ir išleido A. Mackaus 
vardo fondas, buvo palankiai sutiktas Lietuvoje. Kai kas 
net siūlo leisti naują jo laidą. Kaip žinoma, pastaruoju 
metu atsirado nemažas būrys jaunesniųjų Lietuvos isto
rikų, kurie labai rimtai, atsiremdami į naują archyvinę 
medžiagą, studijuoja Lietuvos atgimimo istoriją. 1990 
m. išėjo pirmas tųjų studijų tomas. Prisipažinsiu, buvau 
tiesiog sujaudintas, kai au- 
tografuodami man tą leidinį 
jie pavadino mane savo 
„neakivaizdiniu mokyto
ju“. Tikrai nesu vertas tok
io komplimento, bet priimu 
jį kaip visų mano pastangų 
įvertinimą truputį kitaip 
pasižiūrėti į XIX a. Lietu
vos istoriją. O gyvenant 
toli nuo Lietuvos ir dirbant 
visokius su istorija nieko 
bendro neturinčius darbus 
tai buvo nelengva? Ypač 
esu dėkingas kolegai Egid
ijui Aleksandravičiui, ku
ris labai šiltai, nors ir kri
tiškai, atsiliepė apie šį 
mano veikalą pirmiausia 
Lituanistikoje (1990 m. nr.

2), o dabar tą recenziją įtraukė į savo straipsnių rinkinį 
XIX amžiaus profiliai. Noriu paminėti taip pat, kad jau 
anksčiau, daugiausia prof. Vytauto Merkio rūpesčiu, 
buvo išleista Lietuvoje mano studija Napoleonas, Bal
tija, Amerika (Vilnius, „Mokslas“, 1989 m.). Jos pirma 
laida taip pat priklauso A. Mackaus fondui. Jai parašyti 
gerokai pasinaudojau ir gausiais Amerikos archyvais, 
ypač JAV konsulų pranešimais, kurie 1807-1812 m. bu
vo apsėdę beveik visus Baltijos jūros uostus. Norėčiau 
atkreipti Lietuvos istorikų dėmesį į Prancūzijos užsie
nio reikalų ministerijos archyvą, kur yra dar niekieno 
nepanaudoti berods trys tomai Napoleono konsulo Klai
pėdoje pranešimų taip pat iš 1808-1812 m.

Koks išeivijos vaidmuo Lietuvos atstatyme? Arne 
per daug laikome save visažinančiais ir kritikuojame 
Lietuvos valdžią?

Visados buvau nuomonės,-kad negalima nusigręžti 
nuo krašto, kad reikia kaip galima geriau jį pažinti, nes 
lemiamas balsas visados priklausys kraštui. Prof. Stepo
nas Kairys (Kaminskas) pavadino tai „veidu į Lietu
vą politika“. Dėl to, galbūt, ir mūsų įtaka kraštui buvo 
didesnė negu tų, kurie visiškai izoliavosi nuo krašto.

Dabar, gyvenant ypač sunkius laikus, Lietuvai la
biausiai reikalinga mūsų materialinė pagalba ir mūsų 
sugebėjimai („know-how“) verslo bei laisvos rinkos 
problemose. Be abejo, galima tik pasijuokti iš kai kurių 
mūsų pastangų paveikti ir net diriguoti Lietuvos politinį 
gyvenimą. Lietuvybės išlaikymas visados buvo ir visa
dos bus pagrindinis mūsų rūpestis. Šiuo atveju kraštas 
mums labiau reikalingas negu mes kraštui.

Kaip atrodys ateinantis dešimtmetis?

Apie tai galbūt būtų kompetentingesnė kalbėti ko
kia apsukri čigonė-burtininkė arba gausūs mūsų tele- 
evangelistai, kurie, kaip sakoma, kalba visados taip, lyg 
jie Dievulį nešiotųsi savo kišenėje. Mums kitiems mir
tingiesiems nežinomi ir neaiškūs Viešpaties keliai. Vi
sados buvau optimistas ir toks tebesu sulaukęs 80 metų. 
Tikiu geresne ir gražesne Lietuvos ateitimi. Galbūt di
džiausias mūsų rūpestis - Mažoji Lietuva, kuri buvo la
biau nusiaubta ir suniokota nei bet kuri kita Lietuvos 
dalis. Tai labai įdomiai aprašė Juozas Aputis savo apy
sakoje „Skruzdėlynas Prūsijoje“. Užtat ypač vertinu 
tokius darbus, kaip Viliaus Pėteraičio studiją Mažoji 
Lietuva ir Tvanksta. kurioje smulkiai aprašyti visi Ma
žosios Lietuvos vandenvardžiai (hidronimai). Tikiu, 
kad Mažoji Lietuva susijungs su visa Lietuva. r—i

Sukaktuvininkas Vincas Trumpa savo namuose
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atvirai 
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■

J ITERATOR A Vffl-JAME MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUME

Į abu VIII-jo M. ir k. simpoziumo paskutiniosios 
plenarinės sesijos „Literatūra čia ir ten“ (žiūr. Akiračių 
1994 m. nr. 1) pranešimus, galima sakyti, lygiuojasi ir 
dauguma trijose literatūros sekcijoje skaitytų pranešimų.

Albertas Zalatorius, aptardamas „Mūsų literatūros 
depresiją: simptomus, priežastis, prognozes“, jos padėtį 
Lietuvoje nusakė gana dramatiškais Juozo Apučio 
(„Skausminga tuštuma sieloj“) ir kitų rašytojų žodžiais, 
pastebėdamas, jog tokia padėtis šiandien egzistuoja ne 
vien literatūroje, bet ir kitose meno srityse.

A. Zalatorių savotiškai papildė jau ketvirtadienį V. 
Kelertienės skaitytas referatas „Lygiagretūs pasauliai: 
raganos juodvarniai ir aitvarai virš Vilniaus“, kuriame ji 
pastebėjo, jog modernistinį pasaulinės literatūros pro
cesą „pokario rašytojai Lietuvoje, sekdami Antano Škė
mos pavyzdžiu, netrukus pajuto ir vystė jį iki įmanomos 
ribos“.Suminėjusi Romualdo Granausko Jaučio aukoji
mą ir Gyvenimą po klevu, ji teigė, kad apysakoje Baltas 
vainikas juodam garvežiui šis rašytojas jau persiorien
tavo į postmodernizmą. Prie tokių postmodernistinių 
apraiškų V. Kelertienė priskyrė jau 1980-jų dekados 
pradžioje pasirodžiusias knygas: Ričardo Gavelio apysa
ką Galbūt, „traktuojančią subjektą kaip daugialypį“, 
Ramūno Klimo apysaką Gintė ir jos žmogus - „istorinę 
metafikciją, kuriančią sąlygiškas pokario laikotarpio 
versijas“, ar Vytauto Martinkaus romaną Negęsta 
žvaigždė paukščio pėdoje, naudojantį „tikrus dokumen
tus, bylas ir archyvus, perkūriantį tikrovę naujaip, nau
jame kontekste“... Iš naujausių kūrinių ji ilgiau stabte
lėjo prie Jurgio Kunčino Glisono kilpos, R. Gavelio Vil
niaus džiazo ir Jurgos Ivanauskaitės romano Ragana ir 
lietus.

Ilona Gražytė-Maziliauskienė „skrendančio paukš
čio žvilgsniu“ permesdama pusės šimtmečio išeivijos 
prozą, ją suskirstė į keturis etapus, kuriuos jau pačiais 
savo pavadinimais apibūdina keturios knygos: anksty
vojo pokario antologija Tremties metai (1947), po 20 
metų išleista apžvalginė Lietuvių literatūra svetur 
(1968), Rimvydo Silbajorio kritikos straipsnių rinkinys 
angliškai Perfection of Exile (1970) ir pernai išėjusi, visą 
aptariamąjį laikotarpį apimanti Lietuvių egzodo litera
tūra (1992). (Sekanti išeivijos literatūrinę situaciją 
apibūdinanti knyga turėtų vadintis „Emigrantų literatū
ra“, - vėliau sakys prelegentė).

Lietuvių literatūroje išeivijoje dominavo nostalgija 
savo kraštui (Pulgio Andriušio Anoj pusėj ežero), lojalu
mas tėvynei (Mariaus Katiliškio Užuovėja ir Miškais 
ateina ruduo) ir šeima (J. Gliaudos Šikšnosparnių sostas, 
Alės Rūtos Kelias į kairę), visa tai vaizduojant daugiau 
iš lauko negu iš vidaus pusės. Veikėjuose atpažįstami 
keturi išeivio pergyventi etapai: bėgimas (kurio herojus 
- auka itin ryškus Aloyzo Barono ankstyvosiose nove
lėse), savojo identiteto ieškojimas (Algirdo Landsbergio 
Kelionė), dezintegracija (Antano Škėmos Balta drobulė, 
A.N. Dičpetrio novelės) ir savęs analizė (A. Škėma, 
Eduardas Cinzas, Kazys Almenas)...

I. Maziliauskienės tema buvo detaliau vystoma 
penktadienio literatūros sesijoje, kur Daiva Markelytė 
kalbėjo apie „Bachtiniškuosius ‘karnavalo’ elementus ir 
daugiabalsiškumą A. Škėmos Baltoje drobulėje ”, pra
džioje išaiškinusi Michailo Bachtino teoriją ir sieki
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mus... Alina Staknienė nagrinėjo polilogus Kosto Os
trausko dramose, rasdama, jog polifoninis dialogas jose 
yra pats svarbiausias elementas... „Dialogą Henriko Na- 
gio poezijoje“ aptarusi Rūta Mėlinskaitė gana plačiai 
užgriebė ir kitų žemininkų kūrybą, tikruoju žemininku 
laikydama tik Kazį Bradūną, „tolimą K. Donelaičio 
įpėdinį“, kai Alfonsui Nykai-Niliūnui žemė tesanti gry
nai poetinė realybė, o H. Nagio svarbiausias poezijos 
komponentas esąs konkretus žmogus. Prelegentės ma
nymu H. Nagys taip pat yra iš žemininkų nuosekliausias 
egzistencialistas, kuris sustoja atvirumo nebūčiai taške ir 
tartum nebeturi kur eiti...

Trečiojoje sesijoje (Literatūra ir kultūra), prasidėju
sioje šeštadienį, dar plenarinei literatūros sesijai nepasi
baigus, iš tikrųjų literatūrai tebuvo skirtas vien Audronės 
Barūnaitės-Willeke pranešimas „Senovės prūsai vokie
čių literatūroje“. Susidomėti šia tema ją paskatinusi 
Heinricho Gerlach’o knyga apie prūsus Nur die Nahme 
blieb (Vien tik vardas beliko). Ji, su gyventų laikmečių 
kontekstais, plačiau aptarė penkių autorių kūrinius; Za
charias Wemer’io (1768-1823) pjesę Kryžius prie Balti
jos , kurią jis pats laikė svarbiausiu savo veikalu, nors ir 
neturėjusiu įtakos vokiečių literatūrai; poetės Agnes 
Miegel (1879-1964, kaip ir nemaža dalis vokiečių tikė
jusios, jog prūsai buvo germanų genties ir vikingų mi
šinys) novelę „Septynių kryžiuočių kelionė“; Alberto 
Brust’o (1981-1934, Vydūno mokinio, kurį laiką gyve
nusio Vilniuje) romaną Iškilmingos vedybos; Johannes 
Bobrowski’o (1917-1965) eilėraščius „Mirusi kalba“ bei 
„Prūsų elegija“ ir Guenter Grass’o (g. 1927) romaną Šu
nų metai.

Toje pat sesijoje skaityti Leonido Donskio („Užda
rumo ir atvirumo dilema lietuvių sąmonėje ir kultūroje“) 
ir Vytauto Kavolio („Tuštuma ar civilizacijos židinys: 
Tarp Vilniaus ir Klaipėdos“) pranešimai iš tikrųjų lite
ratūros beveik nelietė, kaip ir pirmoje sesijoje darytas 
kalbininko Antano Klimo pranešimas apie „Lietuvių 
kalbos žodžių tvarka“... Iš bendrojo konteksto gerokai 
išsiskyrė ir antrojoje literatūros sesijoje skaitytas R. Ta
mošaičio pranešimas „Vakarų ir Rytų santykis Vinco 
Krėvės kūryboje“.

Ketvirtadienio literatūros sesiją užbaigusiame labai 
gyvame pranešime apie „Kūrinio gyvybę ir kritikų for
mules“ A. Zalatorius kritiškai pažvelgė į šiandien taip 
madingą struktūralistinį kritikos metodą. Sovietiniais 
laikais, po Algirdo J. Greimo atsilankymo, jis pasidarė 
savotiška užuovėja nuo ideologinių skersvėjų, ir buvo 
priimtas kaip antitezė santvarkos reikalavimams, nes 
cenzoriai vengė priėjo kabinėtis, nenorėdami pasirodyti 
nemokšomis. Dabar jį plačiau paliesti prelegentą pa
skatinę trys publikacijos: Kosto Ostrausko šmaikšti sa
tyra „Antroji paskenduolė“ (Metai , nr. 6)JLiteratūroj ir 
mene išspausdinta Renatos Baltrušaitytės recenzija, ver
tinusi J. Kunčino Glisono kilpą ir Tomo Venclovos ei
lėraščio „Ruduo Kopenhagoje“ nagrinėjimas, padarytas 
Kęstučio Nastopkos Baltų lankų nr. 2. Citatos iš pa
starojo sukėlė itin nuoširdų publikos juoką ir ją įtikino, 
jog tai tikrai gera priemonė kūrinio gyvybei nuslopinti... 
Ne be pagrindo pasirodė A. Zalatoriaus nuogąstavimas, 
kad struktūralizmo mada, su literatūros vadovėliais per
simetusi į viduriniąsias mokyklas, nepaverstų literatūros 
vien negyva scholastika...

Išskirtinu šio simpoziumo įvykiu reikia laikyti lite
ratūros ir muzikos vakarą įvykusį lapkričio 26 d. Čika
gos Jaunimo centre. Jame įteiktos JAV LB kultūros tary
bos premijos (po $1,000), kurias gavo: už dailę - dail. 
Elena Urbaitytė, už muziką - pianistė Aldona Kepalaitė, 
už tautinius šokius - vadovė Jadvyga Matulaitienė ir žur
nalistiką - Juozas Žygas. Lietuvių Rašytojų draugijos 
premiją ($2,000) už novelių rinkinį Pati apatinė pakopa 
laimėjo rašytojas Kazimieras Barėnas. Visų premijų 

mecenatas - Lietuvių fondas.
Meninėje vakaro programoje naujoji laureatė A. 

Kepalaitė atliko Vlado Jakubėno, Juliaus Gaidelio ir Ka
zio V. Banaičio kūrinius, o Lietuvoje pagarsėjusi poezi
jos skaitovė aktorė Virginija Kochanskytė pakiliai dek
lamavo septyniolikos Lietuvos ir išeivijos poetų (nuo 
Jono Aisčio ir Birutės Baltrušaitytės iki Liūnės Sutemos) 
kūrybos pynę, pavadintą „Slaptieji sielų suokalbiai“.

Algirdas T. Antanaitis

- Ne, mielasai, šį sekmadienį joks renginys manęs 
nenuvilks į parapiją. Žūt būt turiu pamatyti baigtines fut
bolo rungtynes. Juk girdėjai apie įvyksiantį metinį Su
perbowl?

- Kažką girdėjau, bet niekad neįsidėmėjau, nei su
sidomėjau. Argi tu gali žiūrėti tą laukinį amerikiečių fut
bolą. Juk tai ne žaidimas, bet chaotiškos grumtynės. Vie
nas kitą stumdo, verčia ant žemės, laužo kaulus. Baisiai 
brutalus sportas.

- Tau taip atrodo. Iš tiesų jie žaidžia pagal tam tikras 
taisykles. Kas jų nepažįsta, tam gal ir atrodo žiauru.

- Ne, prieteli, ką besakytum - prie to manęs neprivi
liosi. Gyvenu Amerikoje daugelį metų, bet taip ir nepa- 
mėgau nei jų futbolo, nei beisbolo, nei bokso. Krepšinį 
dar pasižiūriu. Miklus, gracingas. Amerikoje krepšinis 
tapo išimtinai juodukų sportu.

- Maždaug taip, nes jie ištįsę, lankstūs, sugeba stai
giu judesiu aukštai iššokti. Jų tarpe yra labai daug ge
rų žaidėjų. Kas kita su ledo rutuliu. Tai kiaurai baltųjų 
sportas.

- Greitas ir emocingas, privedąs prie muštynių. Ne
patinka. Nesuprantu, ko pats šitaip prilipai prie ameriko
niškų pramogų?

* * *
Bergždžiai bandžiau įrodyti pašnekovui, kad futbo

lą įdomu žiūrėti. Tereikia žinoti taisykles, suprasti viso
kias kombinacijas. Juk ne taip jau lengva prasiveržti pro 
priešininkų kietą gynimą. Kaip cerberiai tykoja vyrai 
milžinai. Kartais vos vieną colį pasistūmėti reikia dide
lės raumenų galios, ar net šuolio per sunkiasvorių pyli
mą. Arba tas taiklus kamuolio metimas ir bėgant sugavi
mas tarp kelių gynėjų irgi yra menas. Tikra akrobatika. 
Žiūri įsitempęs, žaviesi miklumu. Mane amerikiečių fut
bolas kur kas labiau intriguoja negu europiečių kojinis. 
Sis neretai per dvi valandas tėra tik kamuolio pasavimas 
šen ir ten, neįmušant nei vieno įvarčio. Žiovulys ima.

Tuščia to. Neįtikinau bičiulio. Nesiskiria jis nuo 
daugelio išeivių, kuriems amerikiečių futbolo rungtynės 
tėra tik žiaurus pasitąsymas. Dėl viso ko jam priminiau: 
šio sporto šlovės panteone (Hall or Fame) yra dviejų lie
tuvių, tiesiog legendinių žaidėjų pavardės: John Unitas 
(Jonaitis) ir Diek Butkus. Unitas buvo nuostabus kamuo
lio skirstytojas (quarterback), žaidęs Baltimorės „Colts“ 
komandoje. Butkus ilgamet garsėjo kaip nepamainomas 
gynėjas Čikagos „Bears“ vienete. Dar ir šiandien apie 
juos šnekama, kai nurodomi ir lyginami naujų futbolo 
žaidėjų atsiekimai.

* ♦ *

akiračiai nr. 2 (256)
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Kas domisi sportu, žino, kokį jaudinantį įspūdį ko
mandos aistruoliams palieka rungtynių laimėjimas pa
skutinėse sekundėse. Ypač krepšinyje ar futbole. Terei
kia tik taiklaus metimo ar staigaus proveržio. Krepšinyje 
tai neretai įvykdo vienas gabiausių žaidėjų. Futbole rei
kia daugiau: ir tiksliai kamuolį sviedžiančio skirstytojo, 
ir mikliai kamuolį pagaunančio, greitai bėgančio žai
dėjo; ir kitų sumanios, raumeningos paspirties - dengi
mo, blokavimo.

Štai iki žaidimo pabaigos teliko tik 7 sekundės. Per
galei trūksta keturių taškų. Puolėjai, aptarę planą, išsiri
kiuoja prieš rūsčių gynėjų grandį. Girdisi skirstytojo 
(quarterback) nuorodų šūksniai. Tuo metu priekio lini
joje niekas neturi teisės per anksti krustelti, nes gaus 
penkių jardų baudą. Staiga kamuolys pro šakumą per
duodamas užpakaly stovinčiam. Užverda sparti eiga - 
nešanti pergalę arba... nieką. Kamuolio gaudytojas, zig
zagais išsisukinėdamas nuo gynėjų, kiek tik įkerta bėga 
prie įvarčio zonos. Skirstytojas sviedžia kamuolį jo pu
sėn. Jei ilgas nuotolis, tokį metimą pranešėjai vadina 
Sveika Marija - Hail Mary throw. Be abejo, žūtbūtiniais 
momentais šaukiamasi dangaus pagalbos. Ir koks tai 
prakilnus vaizdas, kai įvarčio zonoje sviedinį pagavęs 
žaidėjas, stadijonui griaudžiant, akimirkai ant vieno ke
lio priklaupęs, dėkoja Olimpo dievams už tuos šešis taš
kus. Taigi už pergalę! Heroika! Mitai! Stebuklas! Ašaros 
rieda visa tai matant Mūsiškiai laimėjo! Valio!

Dažniausiai laimi tie, kurie savo įgūdį meistriškai 
žaisti sutvirtina valingu entuziazmu - tuo magišku ėjimu 
per ugnį, per vandenį.

Pr. Visvydas

LEMONTO IMPERIJA

Visados mes jautėmės truputį didesni, nei iš tikrųjų 
buvome, ypač vaduodami Lietuvą. Mūsų vadinamieji 
veiksniai žaisdavo vyriausybes ir seimus. Dėl to ir sutar
tis sudarinėjome su Pietų Vietnamu ir Taivanu. Panašiai, 
kaip kadaise Aukso ordos egzulantas („tremtinys“) 
Tochtamišas su Vytautu Didžiuoju: Tu padėsi man at
gauti Aukso ordos sostą, aš tave padarysiu Maskvos di
džiuoju kunigaikščiu. Žinia, iš to nieko neišėjo. Vytautas 
pats vos išnešė kudašių po Vorkslos kautynių.

Tačiau niekados mūsų didybė nebuvo tokia reali, 
kaip per pastaruosius kelerius metus. Griuvo Sovietų Są
junga ir Lietuva išsivadavo, žinoma, ne be mūsų pagal
bos. O svarbiausia, kad už mūsų dolerį galėjai nusipirkti 
500 ir daugiau vagnoriukų. O tų dolerių visi apsčiai tu
rėjome. Ir ko tik negalėjai už tuos dolerius nupirkti: rašy
tojo ir mokslininko vardą, leisti savo grafomanišką raš
liavą didžiausiais tiražais, ne tik palenkti į savo pusę te
nykščius žurnalus ir laikraščius, bet juos ir visiškai nu
pirkti, įtakoti senas, arba organizuoti naujas partijas ir 
sąjūdžius („konservatorius“), pasidaryti didžiadvasiš
kais filantropais.

Be abejo, būtų tiesiog keista, jeigu tokios palankios 
konjunktūros neišnaudotų mūsų veiksniai, arba, kaip da
bar madinga sakyti, sociopolitinės arba etnopolitinės 
struktūros. Gaila, o gal ir dėkui Dievui, kad tų struktūrų 
nedaug bepaliko. VLIKas pats savo valia užvertė kojas, 

ALTa jau seniai negaluoja. Užtat juo lengviau tapo Pa
saulio lietuvių bendruomenei (PLB) čiupti jautį tiesiog 
už ragų.

PLB, kuri seniau daugiausia rūpinosi parapinėmis ir 
šeštadieninėmis mokyklomis ir kova su reorgais, dabar 
pasišovė vadovauti viso pasaulio, taigi ir pačios Lietu
vos, vidaus ir užsienio politikai. Jos vadui apsigyvenus 
Lemonte, staiga šis mažas, anot Mariaus Katiliškio, „be
sikuriantis kaimelis“ (Katiliškių šeima buvo viena pir
mųjų čia įsikūrusių) tapo neabejotinu Pasaulio Lietuvių 
Centru, arba tikra lietuviška metropolija, motina miestu. 
Nenuostabu, kad jos atstovas Vilniuje pradėjo jaustis 
kaip koks vietininkas arba generalgubernatorius, ypač 
kai po nelaimingų seimo ir prezidento rinkimų toji Lietu
va pakliuvo į nekompetentingas, o galbūt ir į nelabai pa
tikimas rankas.

Ypač blogai ji tvarkė pilietybės, dvarų ir namų grą
žinimo, muitų ir diplomatų pasirinkimo ir skyrimo rei- 
kalus.Galutinas žodis čia turėtų priklausyti Lemento im
perijai. Gali, pvz., Vilnius pasirinkti kandidatą į amba
sadorius Vašingtone, gali su tuo sutikti ir JAV Valstybės 
departamentas, bet jeigu jis nepripažįsta Lemonto suve
reniteto, jis negali būti ambasadorius. Taip bent įrodinė
jo vienas įtakingas Dirvos bendradarbis.

Didelė ir galinga toji Lemonto imperija. Apie XVI 
a. Karolio V imperiją buvo sakoma, kad joje niekados 
saulė nenusileidžia. Be abejo, tą patį galima pasakyti ir 
apie B. Nainio imperiją, kurios valdos nusitęsia nuo Taš
kento ligi Buenos Aires ir N. Zelandijos. Tačiau tarp tų 
dviejų imperijų yra vienas, mano galva, gana reikšmin
gas skirtumas. Nors Karolis V buvo vadinamas Vokieti
jos imperatoriumi, tačiau jo imperija susidėjo iš įvairių 
tautų ir buvo įvairiakalbė. Pats imperatorius sakydavo, 
kad jis su žmona kalba ispaniškai, su meiluže - itališkai, 
su virėju - prancūziškai ir tik su arkliu vokiškai. Lemon
to imperija ir krauju, ir kalba yra lietuviška. Pats B. Nai
nys pasiūlė Vilniaus vyriausybei į pilietybės įstatymą 
įrašyti tokią pastraipą: „Lietuvio sąvoka - jo lietuviška 
kilmė, kraujo giminystė“. Turint galvoje Vilniaus vy
riausybės ir seimo santykius su Lemonto imperija, toks 
siūlymas yra maždaug tas pat kaip ir įsakymas.

Vincas Trumpa

Bibl.: l)Barbara Tuchman. The March of Folly: 
from Troy to Vietnam. N.Y. 1984 (aplamai apie politi
nes kvailybes); 2)Pasaulio lietuvis (ypač 1993 m. spalio 
m. numeris); 3) Dirva (ypač Antano Dundzilos straips
niai; 4)Lietuvos aidas (ypač 1993 m. nr. 189).

Aną dieną išsigandau, per Ostankino Novosti pro
gramą, kuri transliuojama ir Amerikoje, pamatęs prezi
dentą Brazauską, kalbantį Vilniuje šalia prezidentinės 
vėliavos. Jis skelbė pasiprašęs Lietuvą priimti į NATO! 
Prieš pusvalandį per kabelinę C-SPAN TV mačiau vyr. 
NATO karo vadą Vašingtono Baltųjų Rūmų sodelyje. 
Jis įspėjo Europos valstybes nesiveržti į NATO, bet jau 

elgtis kaip NATO narėms, draugiškai bendrauti, net ka
rinėje srityje. Tokiu būdu daug problemų būtų galima iš
spręsti ir formaliai nepriklausant NATO, kas jau reikštų 
JAV įsipareigojimą jas ginti užpuolimo atveju.

Iš tikro Amerikoje nerasi nei vieno politiko ar ko
mentatoriaus, puoselėjančio mintį atgaivinti karinę są
jungą prieš Rusiją, nukeliant jos fronto liniją porą šimtų 
mylių toliau į Rytus.

Tokiu būdu Brazausko pareiškimas negalėjo būti 
populiarus nė Amerikoje, o juo labiau Rusijoje, kurios 
televizijoje parodžius Brazauską, jis tuojau buvo užpul
tas, kone pavadintas karo kurstytoju. Argi jis to neturėjo 
laukti? O jei taip - kas tai per politika? Juk ji yra galimy
bių išnaudojimo menas, o ne jų pabloginimas!

Vėliau atėję Lietuvos laikraščiai Brazauską patei
sino. Jis tai padaręs vidaus politikos sumetimais. To rei
kalavęs Seimo nutarimas. Be prašymo priimti į NATO 
būtų sunku atsiginti nuo opozicijos puolimų. Opozicijos 
vadas jau seniai aiškino, kad Vakarai privalo ginti Lietu
vą, nes tai reikalauja jų interesai, nors, atrodo, patys Va
karai to nežino.

Konservatorių partijos steigiamajame susirinkime 
V. Landsbergis, anot Lietuvos aido, klausė:

Kas gintų Lietuvą, jeigu Rusijoje kiltų chaosas?, 
Jeigu ta šalis suirtų ir didžiulė kariuomenė Karaliaučiaus 
srityje neturėtų ko valgyti?

Na, tuo atveju JAV siųstų ne savo kariuomenę, bet 
maisto atsargas, nes Rusijos kariuomenė, vienintelis jos 
stabilumo veiksnys, yra laikoma JAV partneriu saugant 
pasaulį nuo atominio karo. Intervencijai sunku JAV-se 
sukelti ūpą. Argi Landsbergis nežino kaip ji pasibaigė 
Somalijoje ir negali prasidėti Bosnijoje. Kokių milžiniš
kų pastangų reikėjo JAV įvelti į Antrąjį pasaulinį karą ar 
pradėti neseną Dykumos karą.

Tiesa, rusams neturime daug simpatijų. Vincas Ku
dirka jau 1897 metais Varpo 2 nr. rašė:

Iš svetimų laikraščių
Neseniai atsiradus maskoliškas laikraštis „Glas

nost“ išreiškia savo nuomones, kaip Maskolija turi elgtis 
su t.v. pakraščiais. Stačiai sako, kad reikia jie sumasko- 
linti. Su Azijos gyventojais nėr ką rūpintis, galima palik
ti liuosais, nėsa jie, susitikę su maskolių augštesne kultū
ra, patys jai pasiduos. Čia nereikalinga prievarta. Kas 
kita su vakariniais pakraščiais, turinčiais savo kultūrą. 
Jie ilgai sumaskolinimui nepasiduos. Dėlto-gi susisku- 
binimui to dalyko būtinai čia reikalinga prievarta ir geras 
kiekvienas kelias, kuriuo sumaskolinimas paeitų sku
biau. Ant pakraščių skundo prieš maskolinimą nėr ką 
žiūrėti. Daugiausiai skundų ateina iš Lietuvos, bet Lietu
vos negalima nė prie pakraščių priskirti: yra tai tikra 
maskoliška šalis, kuri tapo lenkų per prievartą sulenkuo- 
ta, ir dabar turi čion sugrįžti maskoliška tauta. Tai-gi 
maskolinimas to krašto yra teisingas ir reikalingas, nės 
per tai Lietuva atgriebs savo tikrąją tautystę.

Kudirkai tada į galvą neatėjo, kad Rusijoje jau pra
sidėjęs kultūrinis ir ūkinis pakilimas, davęs galimybę 
vystytis naujai vidurinei klasei, prievartai paliko labai 
mažai vietos.

Pavyzdžiui, mano tėvas tuo metu Raseiniuose, bro
lio kunigo remiamas, ruošėsi egzaminams į kunigų se
minariją. Juk kunigystė tuo metu buvo pelningiausias 
valstiečiui prieinamas užsiėmimas. Tuo pačiu metu, pa
našiai kaip ir dabar Lietuvoje, tada atsirado pareikala
vimas naujiems verslams. Susipažinęs su pasiturinčio 
buv. aukšto pareigūno pensininko dukra ir ją vedęs, tė-

(tęsinys 13-me psL)
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LIETUVOS GYVENIMAS

DAIRYDAMASI Į RUSIJĄ LDDP TOLIAU KURIA 
UŽDARĄ LIETUVĄ

VALDŽIA IR OPOZICU A
Skirtingai nuo stabilių kraštų, Lietuvoje politikos 

mėgėjui nuobodžiauti nėra kada. Net jei Rusijoje nebūtų 
iškilęs fašistinio diktatoriaus pavojus, Lietuvai vistiek 
būtų užtekę savų sukrėtimų. Na, o nuolat pliurpiantis ir 
grasinantis tai vienai, tai kitai pasaulio galybei kariniu 
susidorojimu V. Žirinovskis sausio mėnesį išjudino net 
rambiąją Lietuvos užsienio reikalų ministeriją, kuri, pir
mą kartą nuo darbiečių valdymo pradžios, dėl tokio aki
plėšiškumo pareiškė notą Rusijos užsienio reikalų minis
terijai ir tai padarė nedelsiant, tuoj po rusų užsienio rei
kalų ministro A. Kozyrevo kalbos, kurioje jis pasakė, jog 
Rusijos kariuomenė privalanti būti Baltijos valstybėse.

Prezidentas A. Brazauskas sausio mėnesį kariavo 
pozicinį karą su šalies įstatymų leidėjais. Iš pradžių jis 
nepasirašė pagalbos žemės ūkiui įstatymo, pavadino jį 
„socialistiniu ir perdaug prieštaraujančiu laisvajai rin
kai“.

Tačiau Seimas parodė nepaprastą vienybę ir už šį įs
tatymą vieningai balsavo tiek vadinamieji dešinieji, tiek 
patys kairiausi darbiečių Seimo nariai. Buvęs social
demokratas, o dabar vėl sugrįžęs į gimtąją LDDP, Seimo 
atstovas iš Alytaus Jonas Pangonis, prieštaravęs šio 
įstatymo pakartotiniam priėmimui, skėstelėjo rankomis, 
kai pamatė, jog už šį įstatymą balsuoja ir G. Vagnorius, 
ir kairuolis A. Albertynas iš LDDP, pasižymintis pa
tologiniu antilandsbergiškumu. „Tokioj kompanijoj 
nebėra kas veikti“, - sakė J. Pangonis.

Tačiau niekas Seime neprieštaravo (o gal mažai kas 
jį ir tebuvo skaitęs) naujam Pridėtinės vertės įstatymui, 
kurį prieš Kalėdas priėmė Lietuvos Seimas, o po Naujų 
metų pasirašė ir prezidentas A. Brazauskas. Nuo šiol 
kiekviena nauja technologija, panašiai kaip ir alkoholis 
ar maisto produktai, įvežami į Lietuvą, bus apmokestina
mi 18 procentų akcizu.

Kitaip sakant, tas, kuris įveš į Lietuvą naują fabriko 
įrangą, kompiuterius, spaustuvės mašinas, ūkininko 
traktorius ir daugybę kitų dalykų, kurių Lietuva negami
na ir artimiausiu metu negamins ir be kurių vargiai įsi
vaizduojamas Lietuvos ekonomikos konkurentingumas, 
pasienyje turės pakloti valdžiai beveik penktadalį įren
ginių vertės.

Kai kurie Lietuvos politikos apžvalgininkai įžvelgė 
tokiame sprendime slaptą norą uždaryti Lietuvą nuo Va
karų ir tokiu būdu ekonomiškai priversti šalies biznierius 
pasirinkti prastesnes, bet užtat pigesnes Rusijos tech
nologijas. Tačiau kodėl prieš tokį įstatymą viešai ne
protestavo opozicija, taip ir liko neaišku.

Krikščionys demokratai, socialdemokratai ir maž
daug pusė ekskomunistų sudarė Seime klaikų bloką, kai 
vieningai nubalsavo prieš lošimo namų, netgi tokių kaip 
bingo, steigimą Lietuvoje, nors tam labai prieštaravo 
Vyriausybė.

Kaip šioje situacijoje pasielgs Prezidentas? Šalies 
apžvalgininkų nuomone, A. Brazauskas nedrįs nepasira
šyti šio viduramžiško draudimo, nes darbiečiai ir jų va
dai gali toleruoti ką tik nori - milijonines pareigūnų va
gystes, iždo lėšų švaistymą perkant neskraidančius srai
gtasparnius, net buvusio krašto apsaugos ministro ryšius 
su mafija, bet prieš Bažnyčią pasuoja iš karto, o Baž
nyčia aiškiai pasisakė prieš lošimo namus.

Prieš tai A. Brazauskas atmetė dar vieną Seimo pri
imtą įstatymą - šįkart dėl valstybės pareigūnų ir tarnau
tojų pajamų ir turto deklaravimo. Beveik visi vieningai 
sutaria, kad šįkart Prezidentas neatlaikė didžiulio buvu
sios ir dabartinės nomenklatūros valdžioje spaudimo.

LDDP praktiškai sužlugdė pakartotinį atmestojo įstaty
mo svarstymą Seime, ir tokiu būdu paspendė sau spąs
tus, nes opozicija taikliai priminė, jog būtent šio įstaty
mo reikalingumo deklaravimas rinkiminėje kampanijoje 
darbiečiams padėjo privilioti daug rinkėjų balsų.

ANALOGU A SU „IRAN - CONTRAS“
Po beveik mėnesį trukusių publikacijų Respublikoje 

ir Lietuvos ryte apie buvusio krašto apsaugos ministro 
A. Butkevičiaus veiklą perkant netinkamus Lietuvos 
ginkluotosioms pajėgoms sraigtasparnius, taip pat bran
giai kainuojančius pakrantės apsaugos laivus, atsisakius 
veltui (!) panašius laivus paimti iš Vokietijos, apie tai, 
kad perkant iš Rusijos šią ir kitą ginkluotę, ministrui tar
pininkavo vienas iš Kauno mafijos bosų, Generalinė 
prokuratūra pagaliau iškėlė bylą ir pradėjo tyrimą.

Visą tą laiką Prezidentas A. Brazauskas ir premjeras 
A. Šleževičius tylėjo, nors laikraščiai apkaltino daly
vavus šiose ginklų pirkimo aferose tris pastaruosius 
premjerus, įskaitant ir dabartinį. Didžiausią vaidmenį 
surenkant kaltinamąją medžiagą turėjo „LDDP progra
mos grupės“ nariai, vadovaujami rašytojo V. Petkevi
čiaus ir inžinieriaus A. Ivaškevičiaus. Dar vienas šios 
grupės narys, atgimimo pradžioje buvęs aktyvus sąjūdi
ninkas K. Gaška pareiškė išstojęs iš LDDP, o Vytautas 
Petkevičius buvo išrinktas Seimo Nacionalinio saugumo 
komiteto pirmininku.

TEISĖSAUGA
Sausio viduryje Lietuvos policija, veikdama kartu 

su Gudijos prokuratūra ir milicija, B. Clinton’o viešna
gės metu Minske sulaikė du valstybinius nusikaltėlius - 
LKP pirmąjį sekretorių M. Burokevičių ir LKP propa
gandos šefą J. Jermalavičių, kurio balsas kvietė žmones 
pasitraukti nuo televizijos bokšto ir televizijos rūmų sau
sio 13-tąją. Abu uždaryti Lukiškių kalėjime, ir negalima 
pasakyti, kad laikytųsi komunistiškai: M. Burokevičius 
buvo taip pasimetęs, jog tardytojai kai kurių jo atsakymų 
apie gimimo vietą, pilietybę nesugebėjo net suprasti. 
Teko tardyme padaryti pertrauką.

Tačiau išryškėjo ir kai kurių kitų Demokratinei dar
bo partijai nemalonių dalykų. Pavyzdžiui, kita aktyvi ko
munistė S. Juonienė, kurios šįkart suimti nepavyko, ra
miausiai pernai sugebėjo Vilniuje gauti Lietuvos pilie
tybę!, o Seimo sudaryta komisija leido jai lengvatinėmis 
sąlygomis privatizuoti butą Vilniaus Žvėryno rajone, 
toje pačioje gatvėje, kurioje yra ir Vyriausybiniai svečių 
namai. Kai šitaip sugeba valstybiniai nusikaltėliai, gali
ma tik įsivaizduoti, kokiomis galimybėmis naudojasi le
galiai veikiantys rusų ar kitų valstybių šnipai.

Apie šnipinėjimą šalies laikraščiai pradėjo rašyti 
tuoj po to, kai sausio viduryje staiga nei iš šio, nei iš to 
spaudos konferenciją surengė prieš porą metų iš Aukš
čiausiosios Tarybos pašalintas buvęs vienas Sąjūdžio 
vadovų, KGB agentas Juozas“ - Virgilijus Čepaitis. Jis 
pareiškė, kad niekada nebuvo KGB agentu ir kad prieš jį 
vėl pradedama kampanija, nors visi šį veikėją jau seniai 
buvo pamiršę. Dėl visko jis apkaltino jau nebe
egzistuojantį „Lietuvos SSR KGB“.

Kodėl staiga išlindo V. Čepaitis, kol kas lieka mįslė, 
nors Lietuvos ryto vedamasis sieja tai su rusų žvalgybų 
priedangos operacijomis Lietuvoje.

Prevencinio sulaikymo įstatymas, po to, kai buvo 
truputį pakoreguotas ir Seimas jį dar kartą patvirtino, te
beveikia, tačiau, vis daugiau nusikaltėlių, praėjus poros 
mėnesių laikui, tyliai išleidžiami į laisvę, pritrūkus kal

tės įrodymų. Policijai iki šiol nepavyko surasti nė vieno 
valdžios žmogaus, talkinusio mafijai, tiksliau sakant, nei 
policija, nei prokuratūra tokių ir neieškojo, nors apie tai 
rašo visi laikraščiai.

SPORTAS
Lietuvos krepšinio lyga, kurią pernai vasarą įkūrė 

Šarūnas Marčiulionis, jau įveikė pusiaukelę, ir dabar jau 
galima sakyti, jog krepšinis Lietuvoje atgimsta, biznie
riai vis daugiau investuoja į dešimt Lygos komandų. 
Rungtynės vyksta įnirtingai. Sausio mėnesį pirmąjį pra
laimėjimą patyrė Kauno „Žalgiris“ 71:72 pralaimėjęs 
„Atletui“, kurį šiemet pradėjo treniruoti Vladas Garas
tas. Jeigu lygos varžybų pradžiai lygoje rungtyniavo tik 
trys užsieniečiai - Kauno „Žalgiris“ be vyr. trenerio Jaa- 
ko Salumets iš Estijos turėjo 202 cm krašto puolėją iš 
Čikagos, juoduką A. Harmon ir 196 cm gynėją iš Talino 
G. Kullamae, dar į Panevėžį su pagalbos misija atvykęs 
už „Lietkabelį“ žaidė 184 cm gynėjas iš JAV E. Peters
en, tai dabar jau visos komandos ėmė kalbėti apie užsie-. 
niečių pirkimą

Vilniaus „Statyba“, kuri sezono pradžioje pralaimė
jo ne tik Kauno,,Žalgiriui“ ir „Atletui“, bet ir Šilutės bei 
Plungės klubams, dabar nusipirko 214 cm centro puolėją 
J. Lothians iš Viskonsino ir 190 cm juoduką gynėją J. 
Montgomery iš Detroito, žaidusius Prancūzijoje ir Vo
kietijoje, ir pradėjo skinti pergalę po pergalės.

Tuoj pat„Žalgiris“ įsigijo 205 cm Rusijos rinktinės 
centrą M. Michailovą o NECA vyr. treneris, buvęs pui
kus „Žalgirio“ gynėjas Vitoldas Masalskis pareiškė, kad 
vasario mėnesį, ir jie pirks vieną žaidėją iš užsienio.

Daugiausia žiūrovų susirenka Plungėje - pora tūks
tančių, apie tūkstantį su viršum visada būna Šilutėje ir 
net Klaipėdoje, kurios „Neptūnas“ kol kas žaidžia taip 
pat nesėkmingai, kaip dabar NBA Dalaso klubas.

Rimvydas Valatka

...SPAUDOS APŽVALGA
(atkelta iš 3-čio psl.)

rimą kaip reikia skaityti lietuviškus laikraščius. Žino
ma, laikraštis nelygus laikraščiui ir S. Parulskis, patar
damas nepasitikėti Lietuvos spauda, be abejo turėjo 
omenyje tą spaudą su kuria jis geriausiai susipažinęs. O 
kadangi patarimas ateina iš žmogaus, dirbančio Lietu
vos aido redakcijoje, tai nepasitikėti jo patarimu lyg ir 
nėra pagrindo. Taip pat ir dėl diagnozės, kad J. Šmulkš
tys serga „vaikiška kairumo liga“, pasiektos pasikonsul
tavus su daktaru Vladimiru Iljičiumi Leninu... Viešpa
tie, koks savalaikis, koks triuškinantis autoritetas! Kai- • 
bėti po to apie bet kokius prez. Brazausko nuopelnus 
tikrai būtų „naivumas ir politinės padėties profanavi
mas”. Ir dar šiokia tokia rizika vėl būti nuginkluotam 
marksizmo klasikų...

NAUJAS KEISTUOLIS
Dirvos bendradarbis Antanas Dundzila yra labai 

savotiškas asmuo. Neseniai jis parašė eilę arogantiškų 
klausimų naujam Lietuvos ambasadoriui Vašingtone. 
Dabar vėl Dirvoje (48 nr., 1993) pasigyrė, kad pirmą 
kartąskaitė žinomą Anglijos dienraštį The Times, ir pri
siminė, kad jo vardas Antanas. Taip atsirado naujas 
Antano Dundzilos pasiūlymas:

Visa šitai imdamas dėmesin, aš keliu berniukus 
krikštijusių Antanais istorinę reikšmę ir šią temą siūlau 
svarstyti 1994 m. liepos 6-10 d.d. Vilniuje ruošiamoje 
antilituanizmo konferencijoje (DIR VA, XI-11). ši tema 
ne tik tiktų į konferencijos paskaitų apimtį, bet ten

12 akiračiai nr. 2 (256)
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svartomoms temoms įneštų šviežumo, originalumo.
Konkrečiai, toje antilituanizmo konferencijoje 

svarstytini bent du klausimai. Pirmas, ar Smetonos 
valdymo laikais Antanais krikštiję berniukus tėvai turėjo 
slaptų minčių tuos vaikus padaryti naciais ar bent tau
tininkais? Antra, ar, Smetona, leisdamas berniukus 
krikštyti Antanais, tą reiškinį autosakralizavo ir čia pa
darė politinę klaidą? Šiuos klausimus nagrinėjanti pas
kaita konferencijon galėtų įnešti tikrai toli vedančias iš
vadas.

Atrodo, tautininkai turėtų susirūpinti dėl tokio pa
siūlymo. Ko gero Dirvos bendradarbis ims ir įrodys, kad 
krikštydami vaikus Antanai ... pridarė politinių klaidų. 
Na, tiek to...

Vyt. Gedrimas

IŠ KITOS PUSĖS
(atkelta iš 11-to psl.)

vas gavo tais laikais didelę pasegą - 6 tūkstančius rub
lių. (Pagal anų laikų papročius mergina su 3 tūkst. rb pa- 
soga galėjo tikėtis aukštąjį mokslą baigusio vyro.). Tų 
pinigų ir jau turimo 4-rių progimnazijos klasių išsilavin
imo jam užteko nupirkti kaimo vaistinę Subačiuje, baigti 
universitetą Dorpate ir kiek vėliau, pradžioje įsigijus Ku
piškyje didesnę vaistinę, pagaliau visai patogiai įsitaisyti 
Liepojoje, Rusijos laivyno uoste ir gražiam kurorto mie
ste, į kurį vasarą suplaukdavo visos Lietuvos „smetonė- 
lė”, kaip dabar į Palangą.

Subačiaus vaistinę tėvas pardavė už 3 tūkst rb Ste
ponui Nasvyčiui, kilusiam iš didelės Tauragės Apskr. 
(12 vaikų) ir pasiturinčios (240 ha) šeimos. Tas išstojo iš 
kunigų seminarijos I kurso dėl nekasdieninės priežasties. 
Buvo apgyvendintas kambaryje, kuriame prieš jį gyveno 
gerklės džiova miręs klierikas. Bijojo užsikrėsti.

Visi Nasvyčiai, kiek jų pažinojau Lietuvoje ir išeivi
joje buvo sumanūs, energingi ir socialūs. Steponas ne
trukus apsivedė Juzefą Kemėšytę, kurios brolis Fabijo
nas Kemėšis, žinomas Amerikoje ir Lietuvoje visuome
nininkas, vėliau profesorius Dotnuvos Žemės Ūkio Aka
demijoje, tada buvo dar vikaru Subačiuje, padėjęs sukel
ti pinigus, reikalingus vaistinei įsigyti. (Steponas jau 
Amerikoje sulaukęs 90 metų atsiuntė man didelį pluoštą 
atsiminimų iš tų laikų, kuriais čia ir pasinaudoju.)

Nasvyčiai Subačiuje pradėjo lietuvišką veiklą. Kuk
lią. Rengdavo vaidinimus klojimuose, kur už 10 rublių 
atvykdavo pats policijos viršininkas „pristovas“ su stati
ne vandens, priešgaisrinei apsaugai ir, tvarkai palaikyti, 
pradėjo kalbas apie kooperatyvo įsteigimą. Bet viskas 
sustojo, klebonui Kazlauskui susipykus su kun. Kemešiu 
ir tam išvykus. Netrukus po to vieną sekmadienį į baž
nyčią atvykę Nasvyčiai rado savo ‘klaupkas’ užrakintas. 
Iškilo klausimas, kam vargti Lietuvoje, jei Rusijon iš
sikėlę vaistininkai irgi buvo praturtėję? Taip vadinamo 
‘rankinio’ (over the counter) pardavimo vidurkis Lietu
voje siekė 10 kp, o Rusijoje 15 kp.

Nasvyčiai po įvairiausių nuotykių atsidūrė Rusijos 
provincijoje, o kiek vėliau ir Maskvoje, į kurią traukė 
daugybė lietuvių. Nasvytis gavo darbo Fareino vaisti
nėje, kur jau dirbo šimtinė tautiečių, o universitete netru
kus - provizoriaus laipsnį. Džiaugėsi labai gyva nevar
žoma lietuvių kultūrine veikla ir joje dalyvavo.

Kad tai ne atsitiktini atvejai, gražiai paliudija 1921 
? m. išleistas Liudo Giros redaguotas Lietuvos albumas, 
l Naujosios valstybės Who is Who, pradedant visais trim 
į esamais ir būsimais prezidentais, ministrais pirminiu-

1994 m. vasario mėn.

kais, eiliniais ministrais, dvasininkais, karininkais, 
mokslininkais ir net publicistais. Platinimui už dolerius 
jis buvo skirtas Amerikos lietuviams, iš kurių tarpo Al
bume yra vos keli, tuo tarpu didžiulė dauguma buvo bai
gusi mokslus ir pradėjusi karjerą Rusijoje. Kokia likimo 
ironija prisiminus aukščiau cituotus V. Kudirkos žo
džius. Vietoje visiško nutautinimo caro režimas davė pa
grindus naujos valstybės administracijai.

Lietuviai pergyveno nors skaudžiai ir antrąją - so
vietinę rusų invaziją, kol kas dar be savo Albumo. Tai 
duoda vilties, kad jų sumanumas, sugebėjimas prisi
taikyti prie aplinkybių yra geresnė ateities garantija 
už kažkokias užsienio biurokratų pravestas linijas žemė
lapyje. Kad tik mūsų pačių valdžia būtų gudresnė! Jai 
patvarkyti dar turime laisvą spaudą.

Vytautas Meškauskas

Gerbiamieji,

Akiračiai objektyviai praneša apie padėtį Lietuvoje, 
taigi visada labai laukiami.

Linkiu malonių Švenčių!

Agnė Lukšytė - Meiliūnienė 
Peakhurst, NSW Australia

Gerbiamieji,

Su dideliu pasigėrėjimu perskaičiau Rimvydo Šliu
žo įspūdžius iš viešnagės Lietuvoje. Dauguma keliautojų 
lanko paminklus, pilis ir muziejus, „baliavoja“, vaišina
si, bet nemato žmogaus, nesupranta paradoksiškai kom
plikuoto ir neįsivaizduojamo ekonominio gyvenimo bei 
įstatymdavystės nesąmonių, kurios žlugdo Lietuvos 
ekonomiką ir skriaudžia eilinį žmogų, o jis dar nukenčia 
nuo kyšių reikalaujančių „valdininkų“, mafijos, primi
tyvios bankų sistemos, kurios vienintelis „uždavinys“ 
yra skriausti klijentą. Nekantriai lauksiu sekančio nu
merio. Tik kiek stabtelėjau ties gerb. Šliažo „atskaity- 
ba“. Tai turbūt dabartinė atskaitomybės sistema, pagal 
kurią yra net „atskaitoma“ už savo indėlių iš banko 
išėmimą. Kodėl yra „atskaitoma“, ne „apskaitoma“? 
Nepriklausomoje Lietuvoje buvo „sąskaityba“, o „ac
countants“ vadinosi „sąskaitininkais“. Juk tame darbe 
ne vien „atskaitoma“, bet yra „surašomos sąskaitos“, 
daromi apskaičiavimai, sudaromi biudžetai, „suskaiči
uojama“, kitaip sakant, atliekamas „sąskaitybos darbas“, 
bet „atskaitymas“?

Tačiau susigraudinau ir pasipiktinau, skaitydama 
Rimvydo Valatkos „laivą“. Tame straipsnyje tiek sve
timžodžių šiukšlių, tik stebėtis reikia, kad Akiračių re
daktoriai nepadarė pataisų. Štai keli „šedevrai“: „ata
kuoti“ (ne „pulti“), „šokas“,,Lietuva nerealizuoja susi
tarimo“, pardavinėja „produkciją“, bet ne gaminius. Gal 
autorius turi minty gamybos įrankius ar fabrikus? Ir kaip 
galima „devalvuoti“ litą? Ar čia kalbama apie valiutos 
„nuvertinimą“? Atrodo, kad autorius kažkur girdėjo „de
valuation“. .. O gal tai iš „valve“ kilęs, šaltkalvių varto
jamas žodis? Bet kaip tą pritaikyti litui? Ir keistas išsi

reiškimas yra „pinigų emisija“ (kaip iš automobilio 
vamzdžio degalai?), o kas yra „akcijų paketas“? Iškrai
pyti svetimų kalbų skoliniai, iškraipyta mintis, kvailas 
manierizmas. Užtenka tokio jovalo.

Su gražiausiais linkėjimais „atviro žodžio“ mėnraš
čiui.

Aurelija M. Balašaitienė 
Richmond Heights, OH

Gerbiamieji,

Gavau šiandieną Akiračių 9-tą numerį ir ten matau 
kad jo spausdinama tik 1330 egzempliorių. Kodėl toks 
mažas skaičius tokio GERO laikraščio? Aš tikrai tikė
jausi bent 4-5 kartus daugiau turimų skaitytojų. Matyt 
tolimesni lietuviai nežino Jūsų adreso.

Linkėdamas viso geriausio
Tony Šlapikas

Cheasapeak, VA

Siunčiu prenumeratos mokestį ir kuklią auką Aki- 
račiams.

Šia proga norėčiau pažymėti, kad Jūsų laikraštyje 
dažnai randame to, ko trūksta kitoje išeivijos lietuvių 
spaudoje. Kiekvienas kuris domisi lietuvių spauda ir joje 
nori rasti platesnį horizontą, turėtų tapti Jūsų laikraščio 
prenumeratoriumi.

Su pagarba
Vytautas Šeštokas

Los Angeles, CA

Akiračius skaitome su malonumu ir didžiai verti
name Jūsų darbą.

Su pagarba
Kazys Janulis

Jupiter, FL

Gerbiama Redakcija,

Jau virš 10 metų skaitau Akiračius, esu našlė 84 
metų.

Šiais metais Akiračius įdomiai praturtino savo 
straipsniais, mūsų mielas rašytojas-publicistas B. Raila. 
Puiku! Kai kurie straipsnių rašytojai iš „didelio rašto iš
eina iš krašto“. Dovanotina. Pasitaisys!

Linkiu straipsnių rašytojams ir Redakcijai laimingų 
1994 Metų!

Tegyvuoja laisva Lietuva!
E. Antanaitienė

Sao Paulo, Brazilija

PASTABOS DĖL „BARAKUDŲ“ KRITIKOS

Norėtųsi pagirti kolegą Vyt. Gedrimą, spaudos 
veidrodyje parodžiusį K. Sajos „Barakudų“ komedijos 
net tris kritikos atspindžius (Akiračiai, nr. 1,1994). Ša
lia C. Grinevičiaus ir D. Sruogaitės čia buvo pateikta ir 
viena ištrauka iš mano straipsnio Dirvoje apie šią ne vi
siškai nusisekusią K. Sajos komediją Amerikos lietuvių 
scenai.

Mano straipsnio ištrauka pateikta visiškai teisingai, 
tačiau ji užgriebia tik tokį mažiau reikšmingą mano kriti
kos motyvą - tąjį nelabai reikalingą, o perstiprintą kai 
kurių vulgarizmų pavartojimą komedijos tekste. 
Nenorėčiau, kad skaitytojai ar ir komedijos autorius iš 
mano pastabų susidarytų tik tokį susiaurintą įspūdį.

Savo rašinyje aš primygtinai nurodžiau, kad pati

(tęsinys sekančiame psl.)
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LAIŠKAI
(atkelta iš 13-to psL)

„barakudų“ tema buvo visiškai gera, aktuali šių dienų 
Amerikos lietuvių gyvenimo aplinkoje, pusėtinai įdomi 
ir dėkinga medžiaga humorui bei visokiai sarkastikai. 
Šitokios „barakudos“ Amerikos lietuvių scenose būtų 
žiūrovams įdomesnės, artimesnės, geriau suprantamos, 
negu Sajos parodytos lietuviškos „barakudos“, kurios 
tik stengiasi išnaudoti ir apgaudinėti Vilniaus viešbutin 
nuvykusį mūsų apykvailį turistų iš Los Angeles. Tad 
komedijos turinio struktūra, taigi, man atrodė nenu
sisekusi. Šiaip jau, literatūriškai žiūrint, joje buvo apstu 
geros satyros, humoro puokščių ir farso pipirų.

Jei savo fabula pjesė būtų buvusi artimesnė Ameri
kos lietuvių dabartinio gyvenimo padvelkimams, gal ir 
tie gausoki teksto vulgarizmai būtų mažiau ryškūs ar pa
simirštų. Rodos, kad režisierius jų vieną kitą buvo 
išbraukus. Aš gi, rašęs straipsnį po premjeros ir vėliau 
dar arčiau panagrinėjęs pilną autentišką komedijos tek
stą rankraštyje, parinkau iš jų pačius ryškiausius.

Šios kelios vėsios pastabos neturėjo reikšti prieka
bingumo ar simpatijų sumažėjimo ilgamečiui mano 
draugui Kaziui Sajai - šiaip ar taip vienam iš gabiausių 
ir satyriškai taikliam Lietuvos dramaturgui dar iš gero
kai ankstyvesnių sovietinių laikų...

Bronys Raila
Los Angeles, CA

VIS DĖLTO AKIRATININKAI REIKALINGI

Akiračių nr. 10, skiltyje „Lietuva ir išeivija spaudos 
veidrodyje“ randasi sakinys Visą laiką vien kritikuoti 
kitus, nepateikiant savo planų ar įstatymų projektų ir 
Skųstis svetimiesiems, nėra konstruktyvi veikla... 
(mano pabraukta, P.P.), vaje! Tame sakinyje įžiūrėjau 
AKIRATININKUS. Bet nenusigandau. Akiratininkai 
reikalingi. Nesikeiskite. Pasilikite ir toliau tokiais, ko
kie esate. Mūsų nervams padilginti - gimnastika ne pro 
šalį!

P. Palys 
Richmond Hill, NY

LAIŠKO „APIE SLAPTUMĄ IR NEMALONIĄ 
TIESĄ“PATIKSLINIMAS

Laiškas tilpo Akiračiuose 1993 m. lapkričio mėn. 
10 nr., laiškų skyriuje. Laiške A. Balašaitienė rašo, kad 
iš Čikagos į Klivelandą atvykus vienam ansambliui, trū
ko vieno iš programos atlikėjų, ir kad jis peiliu subadė 
vaišių šeimininkę ir atsirado policijos globoje. Smar
kiai prasilenkta su teisybe. „Subadytojas“ tuo laiku gu
lėjo ligoninėj po sunkios vidurių operacijos, kaip ir pati 
vaišių šeimininkė, kurios bute visa tai įvyko. Abu buvo 
subadyti vieno tėvynainio, neperseniausiai atvykusio iš 
Vilniaus ir tuo laiku pasiprašiusio egzilo teisių. Šiuo 
metu jis dar kalėjime. Ačiū Dievui, peilio dūriai nesie
kė širdies nei kitų gyvybinių organų. Abu nukentėjusieji 
pasveiko, nelikdami invalidais. Ansamblio narys pasivi
jo draugus New Yorke ir kartu grįžo į Lietuvą.

Su pagarba,
AL Likanderienė

NEKRITIKUOKITE SUKILĖLIŲ

Buldogą vis dėlto laikiau inteligentišku šunimi. Ta
čiau lapkričio mėn. Akiračių 10 nr. jis pasirodė tikrai 
šuniškai. Išjuokti sukilimo dalyvius, vadus? Kodėl? 
Koks tikslas? Nejaugi mes taip žemai puolėm? Nejaugi 
tie, kurie tą 1941 metų sukilimą laiko naiviu išsišokimu, 
tie, kurie gal tais laikais dar bėgiojo su vystyklais, ne
išgyvenę, nepatyrę tų dienų įvykių, gali taip lengvai nu
sispjauti į mūsų rezistencijos istoriją?

Taip, istorija dėl to mums neatiaidi. Iš galingos 
valstybės palikom tik mažas lopinėlis pasaulio žemėla
pyje... Mėtykim, mėtykim aštrius akmenėlius į vienas 
kitą, kad tik greičiau susinaikintume...
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Čikaga

Akiračiams reikalingas „Buldogas“, kiek Dirvai 
Juozas Žygas.

A. Braškys 
Sudbury, Ontario

Gerbiamieji,

Akiračiai labai reikalingi objektyvesniam bei 
kritiškesniam mūsų lietuviško gyvenimo bei spaudos 
pareiškimų vertinimui. Labai taiklūs Vyt Gedrimo ko
mentarai. Duokite ir daugiau objektyvių vertinimų, 
straipsnių Lietuvos gyvenimo vertinimui, padėtį giliau 
pastudijuojant ir negailėkite reikiamos kritikos. Nebū
tinai per Dogą Buldogą. Labai laukiami Rimvydo Valat
kos straipsniai iš Lietuvos.

Su geriausiais linkėjimais 1994 metams!

Bronius Juodelis 
Willowbrook, 11

Gerbiamieji Akiračių leidėjai,
Jums - mano nuoširdūs sveikinimai Šv. Kalėdų 

proga.
Jau daug metų pažįstu Jūsų mėnraštį, o dabar esu 

nuolatinis jo skaitytojas.
Mums, augusiems ir gyvenusiems totalitarinėje 

sistemoje, Jūsų mėnraščio blaivus požiūris ir tolerancija 
yra didelė demokratijos mokykla.

Būkite tvirti, principingi ir naujuose 1994 metuose.
Geriausios sėkmės!

Romas Krivickas 
Kaunas

Didžiai Gerbiamieji,
Ačiū už laikraštį, kuris įdomus ir suteikia mums 

daug įdomių žinių iš šių dienų neramaus gyvenimo. 
Linkiu, kad Akiračiai ilgai gyventų ir plėstųsi. Tegul 
ateinantys metai būna sėkmingi ir leidėjams duoda 
stiprybės. Ačiū!

Su pagarba,
E. Laurinaitis

Panonia, Australia

Prenumeratą siunčiu iš įpratimo, nors dėl katarak
ta perskaitau tik antgalvius. Esu 81 metų.

Linkiu sveikų, laimingų, šviesių 1994 metų.

Brooklyn, NY

- Na matai, Šnauzeri, nebuvai užva
kar minėjime ir nematei, kaip jaudinosi 
senukai, priimdami garbės raštus. Būtum 
atėjęs, tai ir tau gal kokį raštelį...

- Nereikia man tų Bendruomenės 
popierėlių. Ir taipjau visi stalčiai pilni vi
sokios „garbės”... Nebėra vietos...

- Tai kad ne Bendruomenė šį kartą 
garbės raštus dalino...

-Okas ?
- Valdžia. Lietuvos valdžia. Sako, 

net su paties prezidento parašu...

APIE PLYTAS IŠ KGB PLYTINĖS
- Man tai tikrai neduotų. Žinau, ko

kia ten dabar valdžia ir kam ji padėkas 
dalina.

- Valdžia tokia, kokią žmonės išsi
rinko. Demokratiška.

- Pažįstu aš tokias demokratijas. Ap
gavo rinkėjus buvusieji komunistai, užtat 
ir išrinko. O dabar dalina padėkos rašte
lius visokiems buvusiems „bendradar- 
biautojams” išeivijoje. Tikrieji patriotai, 
kurie okupacijos nepripažino ir su komu
nistais bei kitokiais okupanto tarnais ne
kalbėdavo, padėkos iš dėdėpėstininkų 
negaus...

- Klysti, Šnauzeri, oi klysti ! Vien 
dėl to reikėjo nueiti pasižiūrėti, kas tas 
padėkas gauna. Savo akim netikėtum !

- Gauna tie, kurie anuomet buvo at
sisukę „Veidu į Tarybų Lietuvą”.

- Šimtu aštuoniasdešimt laipsnių 
klysti, Šnauzeri. Ne veidu, o užpakaliu 
reikėjo anuomet atsisukt, kad dabar padė

ką gautum. Kitaip tariant, rcorganizuotis 
reikėjo.

- Reorgai tai tikrai jokios padėkos iš 
buvusių komunistų negavo ir negaus. Dėl 
jų tai gali būti ramus...

- Negaus, nes jau gavo. Užvakar. 
Net pats vyriausias amžiną atilsį (R!) 
Bendruomenės vadas, ir tas gavo. Gavo ir 
reorgų laikraščio redaktorius. Marquette 
Parko reorganizuotas kanauninkas ta pro
ga net pasimeldė už savo ir kitų padėkas. 
Gavo dar kažkokio reorganizuoto gydy
tojo našlė... Visų net neatsimenu, daug 
kas gavo.

- Meluok sau, susirietęs, o aš vistiek 
nepatikėsiu, kad tik reorgai gavo.

- Ne tik reorgai. Gavo ir keli ALTos 
veikėjai. Buvę ALTos pirmininkai: Blin- 
strubas, Lazauskas... Bet ne visi. Vienas 
ALTos pirmininkas sako su santarėnais 
buvo susidėjęs. Bendradarbiavo. Tai jam 
nedavė...

- Nieko aš čia, Dogai, nebesuprantu. 
Kai tie komunistai tada čia savo agentus 
siuntė, mūsų išeiviją skaldė, visokius 
KGB solistų koncertus... Reorganizuota 
Bendruomenė tada juos piketavo. Sako ir 
plyta, kuria Jaunimo Centro langus dau
žė, kai ten anie koncertavo, reorganizuo
ta buvo... Tai iš kur dabar tokia meilė 
užsiliepsnojo tarp išeivijos pačių deši- 
niausių ir Lietuvos pačių kairiausių ?

- Nežinau, Šnauzeri, nežinau. Jei 
gyvenčiau Lietuvoj, tai gal ir sulipdyčiau 
kokią nors dešinės ir kairės konspiracijos 
teoriją. Tenai tokios teorijos madoj.

- Pavyzdžiui ?
- Na, sakykim, ir ta reorganizuota 

plyta galėjo būti išdegta KGB plytinėj.
- Betgi čia tokios teorijos nepopu

liarios. Tai kaip išeiviams paaiškintum 
taip staigiai įsiliepsnojusią meilę tarp re- 
orgijos ir dėdėpėstininkų?

- Matyt buvo geras piršlys ?
- O kas gi buvo tas piršys ?
- Turbūt Seime koks senstelėjęs jau

nalietuvis ėmė ir supiršo. Nežinau.
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istorijos Šaltiniai

AR REIKIA BIJOTI TIESOS ?
(Medžiaga 1941 metų birželio sukilimo 

istorijai)
Vokiečių-Sovietų karui prasidėjus, 1941 metų 

birželio 22 vakarą aš, su keliais draugais, užėmiau Kauno 
radiofoną ir apie tai pranešiau Lietuvių Aktyvistų Fronto 
Štabui. Po vidurnakčio atėjo štabo ryšininkas Petras 
Vanagaitis, atnešė mums ginklų ir pasakė, kad štabas 
paskyrė mane radiofono viršininku sukilimo metui. Liepė 
laukti štabo įgaliotinio ateinant Štabo įgaliotinis, Leo
nas Prapuolenis, lydimas pulkininko Vėbros ir leitenanto 
Lukoševičiaus, atėjo tik po devintos valandos ryto.

Prieš radijo transliaciją pradedant aš paprašiau ra
diofono techniką, inžinierių Vytautą Bagdonavičių, kad 
jis tądidingą istorinį momentą įrašytų patefono plokštelėm 
Tai jis Lietuvos Valstybės Atstatymo Deklaraciją ir 
Atsišaukimą I Tautą įrašė patefono plokštelėm Aš tą 
plokštelę per vokietmetį išsaugojau, o pasitraukdamas iš 
Lietuvos ją su kitomis radiofono archyvo plokštelėmis 
parsinešiau namo ir užkasiau. Pernai tos plokštelės buvo 
surastos, o tik šiemet dalis jų restauruota. Tarp jų ir ana 
istorinė plokštelė, kurios kopiją, perrašytą magnetofono 
juostelėn, man dabar atsiuntė Lietuvos Valstybės tarnau
tojas Vidas Grigoraitis.

Pasiūliau to istorinio momento transliaciją sukilimo 
sukakties proga pakartoti ^Margučio“ radijo programos 
vedėjui P. Petručiui. Pradžioje jis labai pradžiugo, bet 
pasiklausęs atsišaukimo į tautą teksto pabūgo ir trans
liuoti atsisakė. Tikrai, dabar tas tekstas rėžia ausį ir 
neskaniai kvepia, nes jame pasižadama nuoširdžiai ben
dradarbiauti su vokiečių tauta ir jos vadu Adolfu Hitleriu. 
Taip, tas vardas dabar gąsdina. Tačiau jis buvo tartas 
kitokiomis aplinkybėmis ir kitokioms aistroms mus val
dant. Tuo metu tas atsišaukimas vargu ar galėjo būti 
kitoks. Tai ar reikia dabar anų jausmų gėdytis? Atsimin- 
tina, kad daugelis žmonių rizikavo savo gyvybėmis, kad 
ta transliacija įvyktų. Iki šiol apie tą tekstą buvo tik 
spėliojama, o dabar, kada turimas jo autentiškas tekstas, 
bijomasi. Tiesa turi būti žinoma. Ir tegu tiesos bijantieji 
gėdinasi, teisieji šaiposi, o istorikai ir žurnalistai komen
tuoja. Tik ar atsiras lietuviškos radijo valandos vedėjas, 
istorinę atsakomybę jaučiantis, kuris norėtų tą istorinę 
transliaciją pakartoti?

Balys Gražulis

PRIERAŠAS
t #

Laiške Akiračių Redakcijai p. B. Gražulis rašo: 
„Birželio 27 d. pasiunčiau Draugo dienraščiui laišką, o 
marti nunešė į redakciją transliacijos kasetę. Draugui 
mano laiško neišspausdinus, siunčiu jo kopiją Jums ir 
maloniai prašau ją patalpinti Akiračiuose. Prie laiško 
pridedu ir transliacijos kasetę”.

Mus stebina, kad Draugas nespausdinop. B. Gražulio 
laiško. Dar labiau stebina, kad Lietuvių Aktyvistų Fronto 
paveldėtojai, mūsiškiai frontininkai, apie šiuos tekstus 
niekada nėra užsiminę. Lyg pakišus galvą po antklode, 
praeities šmėklos pradings, lyg nutylėjimas ir užslėpimas 
Lietuvai naudingesni už tiesą.

Kasetės išrašo medžiaga Redakcijai buvo žinoma ir 
anksčiau. Jos tekstai laikomi Turausko archyve (Hoover 
Institution, Stanford California) ir yra visiems prieinami. 
Nežinojome tik jų paskelbimo aplinkybių, kurias dabar 
paaiškina p. B. Gražulis savo laiške. O tai labai svarbu.

Pernai Aleksandras Slavinas, įtakingame vokiečių 
laikraštyje DieZeit(nr. 26,1993 birželio 25 d.) rašė, kad 
1941 m. birželio 23 d. rytą, kalbėdamas per Kauno 
radiją į lietuvių tautą, L AFo įgaliotinis Prapuolenis sakęs: 
„Lietuva turi apsišvarinti nuo žydų. Nuo šios minutės 
žydo gyvenimas nebeturi jokios vertės“. Kasetės išrašas 
paneigia šiuos žodžius. Nežiūrint kiek nevalyvi būtų L. 
Prapuolenio pašlovinimai Adolfo Hitlerio garbei, tai - tik 
retorika, o A. Slavino „citatoje” glūdi nusikalstamumo 
užuomina.

Galų gale, reikalo esmė nėra po deklaracijomis pa
skelbtos Laikinosios vyriausybės ministrų ar oratoriaus 
Leono Prapuolenio pavardės. Prapuolenis ten buvo tik 
ruporas. Kur kas svarbesnis yra šių deklaracijų autorius ar 
autoriai ir kodėl, būtent, jis ar jie pasirinko šiais žodžiais 
paskelbti atstatytą Lietuvos nepriklausomybę. Gal galė
tų mus šiuo klausimu apšviesti Adolfas Damušis, kai 
kurių sukilimo dalyvių laikomas vienu iš atsišaukimo 
autorių?

Pilypas Narutis, pavyzdžiui, straipsnyje „1941 birže
lio sukilimas Kaune“ (Aidai, nr. 6,1971) rašė:

7 vai. (birželio 22 d. vakare. - Red.) LAF štabas po 
trumpo pasitarimo nutarė perimti Kauno radiofoną bei 
stotį ir pradėti masinį sukilimą skelbiant į tautą atsi
šaukimą ir Laikinąją vyriausybę. Dr. Ad. Damušis, pik. J. 
Vėbra ir Leonas Prapuolenis sėdo prie galutinio atsi
šaukimo teksto parengimo.

Užtektų A. Damušiui paliudyti, kas buvo tas ar tie, 
kurie norėjo, kad Lietuvos valstybė „entuziastingai pri
sidėtų prie Europos organizavimo naujais pagrindais“ ir 
siūlė sveikinti Didžiąją Vokietiją ir jos vadą Adolfą 
Hitlerį. Istorikams tokiu atveju liktų tik viena problema- 
atsižvelgiant į to meto sąlygas, patirtį ir istorines ap
linkybes įstatyti šį atsišaukimą ir kai kuriuos kitus suki
limo dokumentus į reikiamą perspektyvą ir palikti šią 
bylą istorijos teismui.

Akiračių red.

KASETĖS IŠRAŠAS

Dėmesio, dėmesio, kalba Kaunas, nepriklau
soma Lietuva!

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTA- 
TIMO DEKLARAVIMAS

Susidariusi laikinoji vėl naujai atgimstančios 
Lietuvos Vyriausybė šiuo skelbia atstatanti laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę jaunoji Lie
tuvos valstybė entuziastingai pasižada prisidėti 
prie Europos organizavimo naujais pagrindais.

Žiauraus bolševikų teroro iškankinta Lietu
vių Tauta ryžtasi kurti savo ateitį tautinės vieny
bės ir socialinio teisingumo pagrindais.

Pasirašė:
Min. pirm. Škirpa, Krašto apsaugos min. bri

gados gen. Raštikis, Užsienio reikalų min. Skipi
tis, Finansų min. Matulionis, Darbo dr. Juozas 
Pajaujis, Pramonės dr.-inž. Damušis, Prekybos 
Vytautas Statkus, Žemės ūkio inž. Landsbergis, 
Valstybės kontrolės Majauskas.

ATSIŠAUKIMAS Į LIETUVIŲ TAUTĄ
Raudonieji budeliai, žiauriai kankinę mūsų 

kraštą, rodę savo drąsą prieš beginkles moteris ir 
vaikus, kurie dar ir dabar dūsta nuo troškulio už
kaltuose vagonuose, šiuo metu siaubo apimti net
varkingai bėga... Artėja visų Lietuvos žemių iš
vadavimo valanda.

Vokiečių Tauta su savo šauniąja kariuomene 
išgelbėjo Europos kultūrą ir civilizaciją.

Ketvirtį šimtmečio siautėjęs negirdėto žiau
rumo raudonasis teroras sudužo į vokiečių ka
riuomenės ir Tautos narsumą ir ryžtingumą.

Broliai Lietuviai! Imkitės ginklo ir padėkite 
vokiečių kariuomenei krašto vadavimo darbe.

Neatsiliepkite į bolševikų mobilizacinius 
šaukimus ir slėpkite nuo jų maistą, pašarą, gyvu
lius.

Neleiskite padeginėti ir naikinti turto. Saugo
kite įmones ir darbo įrankius, kenkite raudonie
siems okupantams kaip ir kuo galėdami.

Su pasitikėjimu ir dėkingumo džiaugsmu su
tikite žygiuojančią Vokiečių kariuomenę ir teiki
te jai visokeriopą paramą.

Tegyvuoja draugiškiausi ryšiai su Didžiąja 
Vokietija ir jos Vadu Adolfu Hitleriu!

Tegyvuoja laisva ir nepriklausoma Lietuva!
Viskas Lietuvai!

Lietuvių Aktyvistų Fronto Stabo 
Viršininko įgaliotas 
Leonas Prapuolenis

„Lietuva Tėvyne mūsų...“
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LIETUVOS MENO PASAULYJE

ŠIUOLAIKIŠKUMO BANGA
Pagrindiniai pokyčiai meno sferoje pastaruoju metu 

susiję su naujų išlikimo būdų paieškomis. Buvusioms 
meno įstaigoms pripuolamai, t.y. nenuosekliai ir be aiš
kesnės sistemos, reformuojantis, atsiranda žmonių, ku
rie jaučiasi nepritapę, neįvertinti, nepastebėti, pamiršti. 
Privačiuose pokalbiuose, o ir viešai - per radiją, televi
ziją, laikraščius - girdėti aimanos, kad kultūra žlunga, 
kad žmonėms nereikia tikro meno, kad vienintelė verty
bė, kurios šiuo metu visi vaikosi, yra pinigas. Lietuvos 
televizija 1993-ųjų pabaigoje pradėjo naują laidą - 
„Nereikalingi“ - kurios metu graudulingų kalbų apie 
kultūros ir dvasios nuosmukį galima prisiklausyti aps
čiai. Iš stebėtojo ir vertintojo pozicijų įžvalgiai ir 
kruopščiai diagnozuojama gyvenimo ydos ir trūkumai. 
Iš valstybiniais ar akademiniais tebevadinamų teatrų pa
sitraukia aktoriai, visai neseniai buvę šių teatrų pažibo
mis, kūrę jų garsą ir šlovę. Vien per 1993-iuosius Ope
ros ir baleto teatras neteko dainininko V. Noreikos bei 
šokėjos L. Bartusevičiūtės, išvykusių dirbti į Venesuelą, 
Regimantas Adomaitis apleido Vilniaus Akademinį 
dramos teatrą, su kuriuo buvo susietas visas jo kūrybinis 
gyvenimas ir suvaidinti geriausieji vaidmenys, o Rūta 
Staliliūnaitė iš Kauno dramos teatro, išvykus trumpai 
jame teužsibuvusiam J. Jurašui, pasitraukė jos pačios 
žodžiais tariant į „užtarnautą poilsį“, iš Jaunimo teatro 
išėjo VI.. Bagdonas. Visa tai galima dramatizuoti kaip 
praradimus, kaip meninei kūrybai netikusio laiko sim
ptomus, bet galima vertinti ir kiek ramiau, regint čia tik 
gerokai dinamiškesnę, negu sąstingio metais buvo 
įprasta, idėjų ir jas reprezentuojančių asmenų kaitą. 
Bene bendriausias dalykas, prie kurio sunkiai pripranta 
amžinas vertybes įgudę kurti menininkai, yra gyvenimo 
dinamika, kuri būdinga ne vien išskirtinai šiam pereina
majam laikotarpiui, o apskritai visam moderniam pa
sauliui. Vardų, idėjų, vertybių hierarchijos sakytumei 
verčiasi ant šono, sukeldamos sumaištį net sąmonėje bu
vusių maištautojų, kurie, regis, jau viską buvo patyrę ir 
prie visko pripratę. Regis, būtent su kaitos, su gyvenimo 
dinamikos, su rizikos baime susijęs ir išankstinis baikš
tus santykis su postmodernizmo blyksniais Lietuvos 
padangėje. Atsivėrimo kitam ir kitokiam pasauliui 
baimė, kurią galima užčiuopti po plonyčiu idėjų apie 
tradicijų saugojimą ir vertybių puoselėjimą sluoksniu. 
Išlikimo problemą kiekvienas sprendžia savaip - vieni 
pasitraukia, užsidaro darbo kambarių ar dirbtuvių tyloje 
(ypač jei yra gavę valstybinę stipendiją), vildamiesi su
kurti giliaprasmius kūrinius, kiti, jaunesnieji, ieško bū
dų, kaip šioje nusikaltimų ir susišaudymų, politinių rie
tynių ir reklamos užgožtoje erdvėje pranešti apie save. 
Tai nelengva, nes visuose dienraščiuose dominuoja po
litinės naujienos, antrą vietą užima kriminaliniai nu
sikaltimai ir sukčiavimo istorijos, toliau ekonomika, 
sportas... Gyvenimas verda kitose srityse, ne meno pa
saulyje, nedaug ką besužavinčiame rimties ir susikaupi
mo galimybe, retai kurį bepribloškiančiame savo iššū
kiais.

Žodis „šiuolaikinis“ kalbant apie meną Lietuvoje 
darosi itin populiarus. Jau porą metų egzistuoja Šiuolai
kinio meno centras (buvę Dailės parodų rūmai), Me
nininkų rūmuose treti metai jau tradiciniu tapdamas 
vyksta Šiuolaikinių menų festivalis, 1993 m. gale buvo 
atidaryta pirmoji Soroso šiuolaikinio meno paroda. Tas 
itin staigus posūkis į šiuolaikiškumą skatina atidžiau įsi
žiūrėti, kas pretenduoja tapti ateities menu.

Gruodžio 4-5 d. vyko Šiuolaikinių menų festivalis. 
Jis buvo tarptautinis ta prasme, kad jame dalyvavo „Art 
Blya“ grupė iš Maskvos bei Vilniaus muzikos akademi
joje šokio meną dėstanti italė Gianna Valenti. Tačiau 
daugiausia pasikliauta lietuvių menininkų jėgomis. Fes
tivalio metu Menininkų rūmų įėjimą puošė 12 metrų 

dydžio vyro figūra, padaryta iš polietileno, popieriaus, 
lipnios juostos, apšviesta lemputėmis. Tačiau nei aki
vaizdi figūros nuogybė, nei šmaikštuolių pastebėtas pa
našumas į Lietuvos Prezidentą nesukėlė šurmulio ir ne
tapo nei iššūkiu, nei tuo labiau ką nors reiškiančiu sim
boliu. Lygiai kaip ir pats festivalis, pademonstravęs 
šiuolaikinių menų anemiškumą. Be eksperimentinių fil
mų, tarp kurių pats novatoriškiausias atrodė J. Meko 
1985-aisiais sukurtas „Jis stovi dykumoje“, festivalyje 
siekta pademonstruoti naujas meno formas ir žanrus; to
kius kaip instaliacija, projektas, performancas. (Pastaro
jo žodžio rašyba nėra nusistovėjusi ir net pačių rengėjų 
išleistos programėlės tame pačiame puslapyje gali ap
tikti rašant „performencas“ ir „performensas“). „F-FC“ 
vardu pasivadinusi grupė demonstravo videoinstaliaciją 
„Vilniaus servisas“. Pristatydami savo projektą menin
inkai rašė: „Vilniaus servisas“ siūlo patentuotą savi
žudybės būdą-nušokti nuo reprezentacinių Vilniaus 
pastatų. Pasirinkta Katedra, Gedimino pilies bokštas, šv. 
Jonų varpinė. Ekrane - pastato nuo kurio ketinama šokti 
vaizdas, paskui žvilgsnis nuo jo stogo į Vilniaus pano
ramą, paskui pro akis nepaprastu greičiu mirgančios 
sienos vaizdas ir galiausiai atsitrenkimas į grindinį, kurį 
fiksuoja ne tik staiga sustojęs vaizdas, bet ir garsas, pri
menantis iš 'butelio ištraukiamo kamščio pokštelėjimą, 
kurį palydėdavo žiūrovų juokas. Festivalio metu de
monstruota bent keletas projektų, kuriuose bandoma 
jungti dailę, poeziją ir muziką - neretai tas junginys bū
davo neaiškus, paremtas vien išoriniu panašumu ar atsi
kartojimų ritmingumu; pvz., skaidrių, kuriose užfiksuo
tas A. Railos kūrinių dramatiškas likimas (jie sudega), 
demonstravimą lydėjo tokia garsi (matyt, irgi dramatiš
ka) muzika, jog žiūrovai neištvėrę užsikimšdavo ausis. 
Atsikartojimo sukeltas vienaplaniškumas, o ne naujų, 
netikėtų reikšmių atvėrimas kenkė beveik visiems pro
jektams. Įdomesnis, tik gal kiek ištęstas, galėjo būti 
Vyto Labučio ir Artūro Šlipavičiaus „Harupsikų ritu
alas“. Džiazo muzikantas V. Labutis ir profesionalus 
dailininkas A. Slipavičius nuo 1987 m. drauge rengia 
tapybos ir muzikos parodas; o pastarajame projekte da
lyvavo apie 20 saksofonistų. Scena pristatyta įvairiausių 
vienas su kitu vamzdeliais ir laidais sujungtų įrenginių, 
priminė milžinišką laboratoriją, kurioje siekiama sukur
ti naują medžiagą. Tačiau taurioji materija išgaunama 
ne taip lengvai, ir vienintelė produkcija, kurią savojo 
„ritualo“ metu pajėgia sukurti„harupsikai“ - dūmai ir 
tualetinis popierius. Autoironiška mintis dažnai pasi
mesdavo ritualu tapusios improvizacijos džiunglėse. 
Vienas trūkumas visuose projektuose buvo akivaizdus - 
intelekto stygius. Kaip nekeista, tokiam paikam užsiė
mimui, kaip žaidimas meno formomis ir stereotipinėmis 
reikšmėmis, reikia kietos galvos, reikia išmanymo, kas 
ką paprastai reiškia, ir iš jų kurti tokią kombinaciją, kad 
tos reikšmės taptų provokuojančios, netikėtos, paradok
salios. Net tokių „nusipelniusių performancistų“, po ke
lis kartus dalyvavusių performanco festivaliuose Ven
grijoje, Čekijoje, Lenkijoje, kaip Džiugas Katinas ir Li
nas Liandsbergis, kūrinys „Anatomijos pamoka“ kentė
jo nuo to paties vienaplaniškumo ir ritualizmo. Garsia
jam Rembrandto paveikslui,,Anatomijos pamoka“ kelis 
kartus jį praduriant buvo „nuleistas kraujas“ - įvairūs 
organiniai skysčiai: pįenas, pomidorų ar obuolių sultys 
- kuris užkonservuojamas ir tampa „vakcina“, kuria visi 
vėliau skiepijami. Kažko pristigo, kad performanco 
idėja taptų aiški - galbūt veiksmo dinamikos ir minties 
paslankumo. Snaudulinga mąstymo klampuma, tam
panti mechaniškai kartojamu ritualu - tokia buvo ben
dra visų festivalyje rodytų projektų ir preformancų dva
sia. Kartais galėjai įžvelgti atlikėjo pastangas išpro
vokuoti save. Bet ne žiūrovą, kurio reakcijų skalė tilpo 

tarp nuobodaus rambumo ir paslaugaus kikenimo.
Konceptualaus mąstymo stygius tapo ir dar vienos 

šiuolaikinio meno parodos, surengtos Soroso šiuolaiki
nio meno centro, dominante. Parodos rengėja - Soros 
meno centro vadovė R. Jurėnaitė tarsi atspėdama minė
tą problemą, šiuolaikinio meno parodą pavadino nevie- 
naprasmiškai - „Tarp skulptūros ir objekto“. Menoty
rininkės G. Jankevičiūtės nuomone, parodoje nėra nė 
vieno tikro objekto, kaip jį supranta Vakaruose, tik įvai
rių natūros ar kultūros daiktų atvaizdai ar imitacijos. Ji 
teigia, kad konceptualaus meno tikrąja šio žodžio pras
me Lietuvoje dar nėra. Apskritai, lietuviai, regis, nelabai 
linkę struktūrizuoti, kurti idėjas ir konstruoti konceptus, 
jie labiau mėgsta virti košę - kaip politikoj ar ekonomi
koj, taip ir mene.

Galima būtų peikti šiuolaikinius menus, net svars
tyti, ar tai menas ar ne, jei ne naujovių ištroškęs žiūro
vas. Toks žiūrovas iš tikrųjų egzistuoja - į Šiuolaikinių 
menų festivalį, nepaisant palyginti brangių bilietų (5-10 
lt) susirinkdavo apypilnės salės. Daugumą sudarė stu
dentija arba amžini trisdešimtmečiai, nuolatiniai, nenu
ilstantys gyvenimo prasmės ieškotojai. Atidūs ir nuolai
dūs, norimą priimantys už esamą. Ir vis dar įsivaizduo
jantys, jog dalyvauja maište, jog remia ir palaiko „alter
natyvų“ meną, kuris sau erdvę randa ne kur nors garaže 
ar apleistoje katilinėje, o prestižiniuose rūmuose su kili
mais ir aksomu aptrauktomis kėdėmis. O tradiciniai kū
rėjai kartais nelengvai randa vietą savo kūriniams ek
sponuoti. Ir tai yra bent kiek kurioziška.

Dar vienas Lietuvoje neišplitusių menų - video
meno - festivalis irgi vyko gruodžio vidury Šiuolaikinio 
meno centre. Festivalis žada tapti ir tarptautiniu, ir tradi
ciniu -jį drauge su trimis Baltijos respublikomis orga
nizuoja prancūzai; tai antrasis Prancūzijos-Baltijos vi
deomeno festivalis. Jis prasidėjo Rygoje, po to atkeliavo 
į Vilnių ir galiausiai - į Taliną. Daugiausia videofilmų 
pateikė prancūzai, o iš Baltijos respublikų - latviai; vi- 
deomenininkei iš Latvijos ir buvo paskirtas svarbiausias 
festivalio prizas. Antroji festivalio premija - kelionė 
į Paryžių ir galimybė sukurti kelionės videofilmą - ati
teko lietuviui Aleksui Andriuškevičiui. Šio festivalio 
iniciatoriai ir rėmėjai - prancūzai.

Būti kokios nors naujovės pradininku Lietuvoje 
šiuo metu gan naudinga, nes būtent naujovėms užsie
niuose rasti paramą yra daug lengviau, negu tradici
niams, įprastiems užsiėmimams. Kita vertus, supranta
mas noras išmėginti savo jėgas visiškai naujoje kūrybos 
srityje, ypač toje, kuri nereikalauja amatininkui būtino 
kruopštumo ir nėra suvaržyta žanro reikalavimų.

Neseniai susikūrusi ,Jutempus“ organizacija irgi 
orientuojasi į šiuolaikinius menus. Užmojai nemaži. 
Ketinama įgyvendinti įvairios trukmės meninius projek
tus, dirbant su kitų šalių menininkais, plėtoti teorinę- 
edukacinę veiklą, po vienu didžiulio buvusių Geležin
keliečių kultūros rūmų pastato stogu priglausti įvairius 
menus - muziką, dailę, teatrą, šokį. Šiame dar tuščiame 
ir remonto laukiančiame pastate turėtų įsikurti ekspozi
cijų, koncertų, kino ir teatro salės, videomeno studija, ir 
videoteka, meno literatūros biblioteka, kavinė, muzikos 
klubas, kūrybinės studijos. Projektą remia lietuvių orga
nizacijos partneriai iš Suomijos - Internacionale Jutem- 
pus Patrones Institute. Į šios organizacijos veiklą jau įsi
jungė Lietuvoje gan žinomi menininkai bei humanitarai: 
skulptorius G. Urbonas, menotyrininkas S. Grigoravi- 
čius, režisierius Oskaras Koršunovas, gitaristas Juozas 
Milašius. Viena iš nuolatinių panašias organizacijas ka
muojančių problemų - pinigai. Patys menininkai dar 
nėra išmokę, kaip tvarkyti finansinius reikalus, o mene
džerio tokiam ne itin pelningam bizniui nelengva rasti.

Kad šiandien dar gimsta pilno metražo lietuviški 
filmai, man yra stebuklas, - pristatydamas naują vaidy
binį filmą „Rojuje irgi sninga“ rašė kino kritikas S. Ma
caitis. Stebuklas yra ir tai, jog ne visi, pasiklausę greit 
prakutusių verslininkų patarimų, tampa Gariūnų prekei
viais.

Zita Cftpmtfe
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