
APIE KALBAS, NUOSAVYBĘ IR 
SPAUDOS LAISVĘ

(„Akiračių” klausimai
Šių metų rugsėjo 30 - spalio 2 dienomis, Lietuvos 

Respublikos prezidentas Algirdas Brazauskas lankėsi 
Čikagoje ir jos apylinkėse. Ta proga įvyko jo susitikimų 
su vietos lietuviais, o spalio 2 d. Lemont’o Lietuvių pa
saulio centre buvo prezidento A. Brazausko susitikimas 
su užsienio lietuvių spaudos atstovais. Iš Akiračių mėn
raščio jame dalyvavo L. Mockūnas, Z. Rekašius ir A. E. 
Senn’as. Čia spausdiname Akiračių klausimus Prezi
dentui spaudos konferencijos metu ir jo atsakymus.

Akiračiai:
Rugsėjo mėnesį LDDP pristatė Seime masinės in

formacijos priemonių įstatymo projektą. Lietuva turi 
Konstituciją, nustatančią piliečių teises ir pareigas. Kam 
tada apskritai reikalingas specialus įstatymas spaudai? 
Kokia Jūsų nuomonė apie spaudą kontroliuojančius 
įstatymus?

A. Brazauskas:
Daugelyje valstybių yra tokie įstatymai ir yra įvai

rūs norminiai dalykai. Nežinau, ar jums teko matyti šį 
projektą. Jeigu ta logika vadovausimės, kurią jūs pa
sakėt, - nereikia iš viso jokių įstatymų. Konstitucija yra 
pagrindinis... ten vienu ar dviem žodžiais galima sufor
muluoti tai, ką jūs sakot. Tačiau kaip žinot, mes priimi- 
nėjam šimtus įstatymų, remdamiesi mūsų konstitucija, 
reguliuojančių įvairias sritis. Tai yra visai natūralus da
lykas ir tai nėra jokiu būdu kėsinimasis į demokratiją. 
Visų pirma tai yra projektas. Jis bus tvarkomas, bus dis-
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REIKIA NE RINKIMŲ, O ATSAKOMYBĖS

Pokalbis su Lietuvos seimo vicepirmininku ir Lietuvos 
Centro sąjungos Tarybos pirmininku, teisininku Egidi
jum Bičkausku.

LIETUVIŠKŲJŲ TABORO PARMOS AUGINTINIŲ 
SUVAŽIAVIMAS
Ar iš tikrųjų Santara-Šviesa - tik tarp dangaus ir post
modernizmo skraidantieji superintelektualai kvadrate?

ŽINGSNIAI PER IMPERIJOS GRIUVĖSIUS

Mūsų bendradarbio Kazio Almeno reportažas iš šian
dieninės Maskvos ir Kijevo.

SKILTYS. LAIŠKAI, ATGARSIAI 
KRITIKA IR POLEMIKA

Lietuvos prezidentui)
kutuojamas, Seimas priims šį įstatymą ir aš čia nematau 
jokios problemos. Ir jeigu Seimas iš tikrųjų priimtų vie
ną kitą normą, kuri neatitiktų mūsų konstitucijos, tai aš 
kaip prezidentas turiu teisų nepasirašyti tokio įstaty
mo -jį vetuoti.

P. Gilys:
Aš turiu porą žodžių iš tos partijos (LDDP - Red.) 

vadovybės. Yra problema su laisve kai ji nėra aptveria
ma atsakomybės - moralinės atsakomybės ir teisinės, 
taip pat kad laisvė ir atsakomybė turi būti subalansuota 
gerąja to žodžio prasme.

Akiračiai:
Jūsų kalba Seime rusų kariuomenės išvedimo iš 

Lietuvos metinių proga buvo įdomi ir įspūdinga. Mums 
įdomi Jūsų darbo metodika paruošiant tokią kalbą. Ar 
Jūs paruošėt ją Pats, ar su paskirais padėjėjais, o gal su 
būriu padėjėjų?

A. Brazauskas:
Tas padėjėjas sėdi šalia manus (rodo į šalia sėdintį 

Justą Paleckį). Maždaug su šiuo žmogum mes ir luo
šiam šias kalbas. Žinoma, kai kurią medžiagą mes gau
nam iš Užsienio reikalų ministerijos. Be p. Paleckio, dar 
yra du žmonės, labai jauni ir labai nepatyrų ... yra dau
giau žmonių išmanančių šituose reikaluose. Tokios kal
bos, aišku, yra ruošiamos priartėjimo keliu, kaip matem
atikai sako... kalba įgauna tokį pavidalą, kuris pateikia
mas visuomenei. Ir pačiam čia tenka padirbėti.

Akiračiai:
Turiu du klausimus. Abu susiję su mintimis, kurias 

Jūs vakar palietėt Jaunimo centre. Viena mintis, kuri 
mane truputį nustebino, tai Jūsų teiginys, kad pagal da
bar veikiančią Konstituciją, organizacija negali turėti 
nuosavybės, kad pagal Konstituciją ją gali turėti tik pa
vieniai asmenys ir valstybė. Kaip tada suderinti restituc
ijos Katalikų bažnyčiai įstatymą, kuris nuosavybę grą
žina Bažnyčiai, kuri nėra nei fizinis asmuo nei valstybė. 
Ir antras dalykas - veikia akcinės bendrovės, kurios irgi 
nėra nei fiziniai asmenys, nei valstybė. Ar nėra Konsti
tucijoj tokio dalyko kaip Juridinis asmuo“? Ar juridinis 
asmuo negali turėti nuosavybės?

Antras klausimas: Jūs minėjote vakar, kad Lietuvai 
daug kur po sovietmečio trūksta specialistų, trūksta pa
tirties ir kai kuriose srityse galbūt galėtų patalkininkauti 
išeivija. Mes ketvirtį šimtmečio naudojomės laisvos 
spaudos privilegijomis ir turime šiokią tokią patirtį. Šita 
patirtis gal ir praverstų svarstant spaudos įstatymą Li
etuvoje ir mes ja mielai su Lietuvos gyventojais pa- 
sidalintumėm, bet per jėgą brautis nepatogu. Kodėl ne- 
pabandoma pasiteirauti išeivijos patirties svarstant 
spaudos įstatymą?

A. Brazauskas:
Čia, žinoma, yra toks teisinis ginčas, ir vargu ar 

mums padės išsprųsti... yra fiziniai asmenys, yra juridi
niai asmenys... Aš suprantu, bet visuomeninės organiz
acijos nėra nei fizinis, nei juridinis asmuo ir visuomeni
nių organizacijų nuosavybių grąžinimo klausimas yra 
labai aštrus. Įvairios lenkų organizacijos pradeda pre
tenduoti į turtą, kuris yra Vilniuje. Ir labai rimtą turtą. Ir 
čia mes Konstitucijos nepakeisim, nes Konstitucijoj nė
ra numatyta tokių dalykų.

Dabar dėl spaudos. Galiu štai ką pasakyti: šitas 
spaudos įstatymo projektas jau seniai paruoštas, dar pa
vasarį, jo svarstymas lėtai vyko. Jo pagrindiniai pricipai, 
arba net tekstas, yra suderinti su Europos sąjungos ati
tinkamom tarnybom taip, kad čia ne mūsų išmįslas, kaip 
žemaičiai sako, o čia yra panaudotas Europos laisvos 
spaudos patyrimas. O dėl to, kad derintume su užsienio 
lietuvių spaudą, žinoma, čia geras pasiūlymas. Aš grįžus 
šį projektą nusiųsiu redakcijoms...

NEAPMOKĖTOS 
SĄSKAITOS

Praeitą mėnesi Vilniuje Aukšč. tesme buvo nagri
nėjama žurnalisto Vito Lingio žudikų byla. Be kitų liu
dininkų, joje parodymus davė ir Respublikos dienraščio 
vyr. redaktorius V. Tomkus bei buvus redaktorius Rytis 
Taraila. Pasirodo, kad Respublikos redakcijoje buvo ki
lų rimtų nesutarimų tarp Lingio ir Tarailos dėl „Vilniaus 
brigados” nusikaltėlių gaujai palankaus straipsnio, iš
spausdinto Tarailos iniciatyva. Paaiškėjo ir Tarailos ry
šiai su firma „M&S International”, kuri įtariama esanti 
mafijos žinioje.

Liudininkai taip pat tvirtino, kad po „Vilniaus bri
gadai” palankaus straipsnio pasirodymo į „M&S Inter
national” bazų skambinus iš Izraelio M. Kaplanas ir pra
šus „gražiai aptarnauti” aukštus svečius iš Respublikos. 
Vėliau į šios firmos bazų atvažiavus R. Taraila pasiėmė 
iš ten prekių už 800 JAV dolerių. Firmai tačiau buvo 
nurodyta netaikyti antkainių, todėl sąskaita buvo išrašy
ta savikaina, 580-čiai dolerių. Kuri laiką tos sąskaitos 
niekas neapmokėjo, tačiau vėliau ją sumokėjo į bazų at
vykus B. Dekanidzė. Už V. Lingio nužudymo organiza
vimą B. Dekanidzė dabar nuteistas mirties bausme.

Pablogėjus santykiams su Tomkumi, Taraila iš 
Respublikos redakcijos pasitraukė ir neseniai tapo dar- 
biečių dienraščio Dienos (buv.Tiesos) vyriausiuoju re
daktoriumi.

Nors šituose R. Tarailos santykiuose su nusikaltėlių 
grupuotėms artimomis firmomis ir nėra nusikaltimo su
dėties, tačiau „dovanų” už palankius straipsnius priėmi
mas žurnalistą labai kompromituoja. Todėl lieka tik 
laukti ir spėlioti, ar R. Tarailą pats pasitrauks iš Dienos 
vyr. redaktoriaus pareigų, ar valdančiosios LDDP parti
jos vadovybei teks jį iš šių pareigų Jšbalsuoti”.
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OPOZICIJOS BAIMĖS POLITIKA
Lietuvos dešiniosios opozicijos vadas V. Lands

bergis, kuris yra kartu ir Tėvynės Sąjungos (vad. kon
servatorių partijos) pirmininkas, nuolat kaltina dabarti
nę darbiečių vyriausybę, kad ji vykdo ypatingai palan
kią Rusijai politiką, atsuka nugarą į Vakarų valstybių 
ekonominius ir politinius pasiūlymus ar net bando vėl 
įvesti komunistinę diktatūrą. Tai labai pikti kaltinimai.

Klausimas, ar tie kaltinimai ir tas nuolatinis baimės 
skleidimas turi pagrindo? Išeivijos politikuojančiųjų 
tarpe - taip! Tik paskaitykite pvz. Draugo ar Tėviškės 
žiburių pirmuosius puslapius. Juose dažniausia perduo
damos tik opozicijos laikraščio Lietuvos aido žinios ir 
V. Landsbergio gąsdinantys straipsniai. Štai keletas ant
raščių:

Landsbergis - Lietuvos valdžia slysta į komunisti
nę diktatūrą

Landsbergis - Lietuva politiškai grimztanti
Tėvynės S-gos pareiškimas dėl sutarties su Lenkija 
Landsbergis - Rusija siekia atkurti imperiją 
Lietuvos vyriausybė pasiduoda Rusijos spaudimui. 
Arba vėl: V. Landsbergio inspiruotas ir frontininkų 

remiamas atsišaukimas dėl Lietuvos saugumo.
Demokratijoj tokie reiškiniai yra suprantami: pilie

čiai, nepatenkainti vyriausybės veikla, kelia balsą. Ta
čiau mus stebina tas nuolatinis Lietuvos konservatorių 
partijos skelbiamas baimės ir pavojų baubas, lyg iš tik
rųjų Lietuva būtų atsidūrusi nepriklausomybės neteki
mo grėsmėj. Šitokias miglas, žinoma, labai lengva 
skleisti čia, išeivijoj, užtat Landsbergis su Vagnoriumi 
dažnai lankosi JAV ir Kanadoje, skelbdami pavojus ir 
prašydami aukų. Tačiau kai nuvažiuoji į Lietuvą, pa
matai kitokį vaizdą. Ten tie baimės šaukliai nevažinėja 
po miestelius ar kaimus, nes ten juos sutiktų su šluoto
mis ar atskaitytų pamokslus už padarytas klaidas pa
tiems būnant valdžioje.

Čia nėra kažkoks komplikuotas politinis reiškinys, 
o paprasta pereinamam laikotarpyje atsiradusi politinė 
tuštuma, kurią užėmė nežinantieji politinio žaidimo. 
Kai Landsbergis buvo valdžioje, ir jo šalininkai darė tą 
patį, ką dabar daro darbiečiai. Užtat į tuos visus kaltini
mus Lietuvoje mažai kas kreipia dėmesio.

Dėl V. Landsbergio ir A. Brazausko politinių pro
gramų ir jų vizijų, dėl Lietuvos ateities, labai įdomų 
straipsnį, pavadintą „Visiems laikams užgesusios gali
mybės“, Atgimime (nr. 36, 37, 38, 1994) išspausdino 
Leonidas Donskis. Jame komentuojama ir Anatol Lie
ven’o knyga The Baltic Revolution: Estonia, Latvia, 
Lithuania and the Path to Independence. Čia kelios to 
straipsnio ištraukos:

Apie Landsbergį:

Landsbergis 50-ties Tarybų Lietuvos egzistavimo 
metų laikotarpiu nepripažino ne tik istorijos statuso - jis 
paprasčiausiai atsisakė jį traktuoti kaip tikrovę (Lie
tuvos Kultūros Kongreso rengėjus ir dalyvius tiktai 
turėjo šokiruoti sparnuota profesoriaus frazė: „Gyvena
me kultūros griuvėsiuose...“. Manau, kad kaip tik šioje 
vietoje ir slypėjo Landsbergio-politiko neišvengiamo 
saulėlydžio ir galutinio pralaimėjimo ištakos. Mėginant 
demiurgiškai elgtis su istorija ir atlikti naują ideologinę 
jos konjunkciją, t.y. sugrįžti į 1940-uosius metus kaip 

išeities tašką, vaizduotės principas netruko palenkti re
alybės principą: tiesiog fantasmagoriškas verbalizmas, 
politikos ir apskritai viešojo gyvenimo ritualizavimas, 
kone magiškos formulės ir užkeikimai (tarsi nesiliaujan
tys tauškalai apie privačią nuosavybę ir asmens laisvę 
realiai vykdomos etatizmo ir valstybinio paternalizmo 
politikos kontekste patys savaime galėtu sukurti krašto 
gerovę), nuoširdžiai tikintis tuo sukurti naują tikrovę 
(tiksliau tariant, sugrįžti į jau egzistavusią, bet brutaliai 
sunaikintą), veiksmų ir netgi kūno simbolizmas (vargu 
ar atsitiktinės inteligentiškos barzdelės, akiniai, kietai ir 
„herojiškai“ sučiauptos lūpos, kuriose tolydžio šmėsteli 
ironiška šypsena - visa tai lydėjo pavojaus ištiktos, bet 
orios Tėvynės, o kartu ir jos tiek išorinių, tiek vidinių 
priešų komentavimą) pradėjo tragikomiškai kontrastuo
ti ir kirstis su realiu sovietizuotos Lietuvos gyveni- 
mu.(...)

Universalizmas Landsbergio programoje skleidėsi 
ir Holokauste dalyvavusių lietuvių besąlygiškame pa
smerkime (tik, deja, suabsoliutintas etinis matas Lands
bergį vertė nuolatos painioti teisės ir moralės sąvokas 
bei argumentus. Pagaliau universalizmo elementai buvo 
akivaizdūs ir Landsbergio įsitikinime, kad lietuvis ko
munistas dėl savo etninės priklausomybės anaiptol nėra 
kuo nors geresnis už svetimą, t.y. kitatautį komunistą. 
Deja, landsbergizmo žlugimas užgesino šias implika
cijas ir galimybes. Landsbergis galėjo tapti lietuviškojo 
nacionalizmo moderatoriumi ir sykiu jo universalistinių 
elementų autoriumi. Jis galėjo naujai įprasminti ir nuo
latinį Lietuvos praeities dalyvavimą Lietuvos dabarties, 
o gal net ir ateities, kūrime. Bet jis nedvejodamas atmetė 
realią Lietuvos dabartį. Šioji, savo ruožtu, lygiai tą patį 
padarė su Vytautu Landsbergiu.

Apie A. Brazauską:

Skirtingai nuo Landsbergio, Brazauskas pirmenybę 
atidavė ne idealizmui ir praeičiai, o realizmui ir dabar
čiai. Jis pasirinko ne tik kitokį socialpsichologinį instru
mentarijų bei politinį diskursą, bet ir kitokią ideologinę 
programą bei kitokį civilizacinį imperatyvą. Naciona
lizmas jo buvo galutinai apvalytas nuo universalistinių 
polėkių bei implikacijų, o sykiu ir paverstas partikuliari
niu, kone etnokultūriniu -kitaip tariant, žemiausio ran
go irprasčiausios rūšies nacionalizmu. Civilizaciniu im
peratyvu tapo banali, vaizduotės principo galutinai iš
sižadėjusi realybės principo ir homogeniškos tvarkos 
sąjunga. Žodžiu, tai programa ir imperatyvas, tik išduo- 
dantys realizmo skurdą. Lietuvai it tyro oro gurkšnio 
reikėjo postmodemaus nacionalizmo, aprėpiančio atvi
rumo ir nacionalaus kosmopolitizmo galimybes. Deja, 
vienu atveju ji sulaukė kiek „pagerinto“ Kudirkos tipo 
nacionalizmo (ir tai su tam tikromis išlygomis), o kitu - 
tik trivializuotos, instrumentalizuotos ir sukarikatūrin
tos jo versijos.

Ar buvo įmanoma „sutaikyti“ Landsbergį ir Bra
zauską, t.y. abi Čia svarstytąsias ideologines programas 
pavertsti nacionalia visuma, aprėpiančia tradiciją ir mo
demą, praeitį ir dabartį, vaizduotę ir tikrovę? Manau, 
kad ne. Landsbergis ir Brazauskas niekada nebuvo, nėra 
ir nebus iki galo sa varankiški ideologiniai (sykiu ir poli
tiniai) fenomenai. Jie abu - komplementariniai reiški
niai, iškilę vienas kito dėka, tad abu turėtų būti vienodai 
dėkingi savajai negatyvios tarpusavio priklausomybės 
įtampai. Didesnės savarankiškos vertės jų simbolizuo
jamos programos tikrai neturi. Liūdniausia, kad kovos 
įkarštyje jie abu vienodai prarado tai, į ką juos rin
kę žmonės dėjo tiek vilčių -racionalią ateities Lietuvos 
viziją.

KRIAUČELIŪNAS ŽADA ŽEMĘ DOVANOTI
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TREMTINIAMS
Tautininkų seimo Lietuvoje proga JAV lietuvių 

tautininkų pirmininkas dr. L. Kriaučeliūnas buvo nuvy
kęs į Lietuvą. Gimtajame krašte (nr. 30,1994) buvo įdė
tas pasikalbėjimas, kuriame jis, tarp kitko, taip pasakė:

Žemės ūkio ministerijoje teiravausi, kokių yra būdų 
atgauti žemę, ir tuoj pat paaiškinau, kad nenoriu atgauti 
jos sau. Padovanočiau tremtinių šeimai, kuri grįžtų iš 
Sibiro ar iš kitos tremties vietos ir tą žemę dirbtų. Nu
pirkčiau dar ir traktorių, ir arklį, ir karvę, kad būtų kaip 
pradėti gyventi, dirbti. Kai dabar buvau pas žemės ūkio 
ministerį profesijos kolegą Karaziją, taip pat užsiminiau 
apie savo ketinimus ponui Prezidentui, mano planui pri
tarė. Sakė - nėra tokio įstatymo, kad Lietuvoje negyve
nančiam būtų atiduota žemė, bet kai taip - svarstysią. Aš 
nenoriu jos nei sau naudot, nei parduot, nenoriu jokio 
atlyginimo. O žemę, primenu, padovanočiau ne kam 
kitam, tik tremtinių šeimai, kuri čia įsikurtų ir dirbtų.

Tai turbūt pirmas išeivis iš JAV parodęs tokį gražų 
pavyzdį tiems, kurie 1941 metais ir vėliau per kelius ki
tus vežimus buvo ištremti į Sibirą. Atgavus Lietuvai ne
priklausomybę, daug iš jų grįžo ar nori grįžti į Lietuvą, 
bet ten susilaukia daug materialinių ir biurokratinių sun
kumų atgaunant savo turtą ar ieškant prieglobsčio. Užtat 
nenuostabu, kad tie tremtiniai su įtarimu žiūri į atvyks
tančius brolius iš JAV, gražiai apsirengusius ir pilnom 
kišenėm. Ir tie grįžtantieji iš Vakarų tuoj pradeda rūpin
tis turtų grąžinimu ir be galo nepatenkinti lieka, kai suži
no, kad yra legalių kliūčių.

Beje, teko patirti, kad šis gražus dr. L. Kriaučeliūno 
pavyzdys irgi susilaukė biurokratinių kliūčių, nes, girdi, 
pagal veikiančius įstatymus, norint atgauti žemę, reikia 
turėti Lietuvos pilietybę ir gyventi Lietuvoje.

GRYBAUTOJAI ĮTARTI ŠNIPINĖJIMU!
Europos lietuvyje (Nr. 40,1944) šitaip rašoma:

Apie tai, kaip Lietuvos kariuomenė kovoja su gry
bautojais, rašoma 09 28 „Respublikoje“ Vitalijaus Zaik
ausko straipsnyje „Šnipapjūtė“.
Grybaujantys Gaižiūnų miškuose žmonės neatkreipė 
dėmesio į rusišką ušrašą, draudžiantį eiti, ir pateko į 
„Geležinio vilko“ teritoriją...

akiračiai nr. 10 (264)
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Straipsnyje rašoma, kad maždaug penkiasdešimt 
pensininkų, jėga susodintų į mašiną be jokių skiriamų
jų ženklų, buvo nuvežti į kareivines ir suvaryti į sporto 
salę. Ten iš jų buvo pareikalauta asmens dokumentų (o 
kas gi, eidamas grybauti, nešasi pasą?), sulaikytiesiems 
buvo išdalintos mašinėle atspausdintos anketos su klau
simais kas juos siuntė, kokiai žvalgybai jie priklauso, 
kur padėjo fotoaparatą. Pabaigoje reikėjo duoti pasiža
dėjimą iki gyvos galvos niekad daugiau šnipinėjimo 
tikslais nebesilankyti Krašto apsaugos ministerijai pri
klausančiose teritorijose.

Turėjusius asmens dokumentus piliečius paleido, 
kitus „šnipus“ išlaikė iki vidurnakčio, rašoma „Respu
blikoje“.

PIKTI TREMTINIŲ ŽODŽIAI...
Antanina Garmutė dažnai rašo Tėviškės žiburiuose 

įvairius pranešimus iš Kauno. Ji rašo piktai, cituoja dar 
piktesnius pareiškimus ir aplamai vaizduoja gan liūdną 
Lietuvos vaizdą. Ar iš tikrųjų taip yra - tai kitas klausi
mas.

Po paskutinio referendumo pralaimėjimo, jos pra
nešime iš Kauno Tėviškės žiburiuose (nr. 38,1994) skai
tome:

Pralaimėtas referendumas įspėja išeiviją ir tremtini- 
ją- tą ištikimiausiąją Nepriklausomybės idealams lietu
vių tautos dalį. Išeivius: nešelpkite, brangieji, nei išky
laujančių Jūsų kraštuose komunistų, nei skurstančių Tė
vynėje abejingųjų mankurtų. Juk komunistai ir taip pri- 
siplėš (jeigu dar nespėjo), o minėtiems skurdžiams skur
das reikalingas taip, kaip žuvims vanduo!

O Jūs, tremtiniai, nesibijokite Sibiro, nes, anot rad
viliškietės Paulinos Motiečienės, „dabar stribvaikiai ga
lės veikti nevaržomai čia pat Lietuvoje. Betgi iš mūsų 
jau ne ką telaimės. Svarbiausia - mūsų sąžinės tebūna 
laisvos nuo graužaties - viską padarėm, ką galė
jom^...)

Nieko nėra amžino. „Kai smegenys nukrenta že
myn, reikia, kad kas nors ten stukteltų“ - prisiminiau 
neseniai Alytaus mitinge pasakytą monsinjoro Svarins
ko posakį.f...)

- Moralinis spaudimas. Niekšiškai elgėsi - niek
šiškai ir išėjo. Prisidėjo jaunimo abejingumas. Dvasiš
kių nuošalumas arba pavėluotas reagavimas. O dažnas, 
ypač kaime, Landsbergio ir vardo baidėsi kaip velnias 
kryžiaus. Dabar mes - tautos valia įsiteisinusi skriaudė
jų ir skurdžių valstybė, su chaosu, korupcija, mafija ir 
kitom negerovėm.

SAVI PEIKIA - SVETIMI GIRIA
Atsirado nauja kontroversija dėl žinomo ir akty

vaus Lietuvos nepriklausomybės atgavimo dalyvio, fi
losofo A. Juozaičio pareiškimų bei teiginų paskutiniu 
metu pasirodžiusiuose jo straipsniuose..

Reaguodamas į tuos teigimus, J. Kojelis Dienovi
dyje (nr. 33, 1994) ilgesniame straipsnyje, tarp kitko, 
taip rašo:

Nors, kaip anksčiau, ir nepasitikiu Juozaičio inte
lektualiniu integralumu, bet nenorėčiau tikėti, kad tame 
pačiame straipsnyje jo teiginys, jog „praeityje daug 
greičiau nutautėjo „po vokiečiais“ negu „po rusais“, ga
lėtų būti nuoroda į jo nutylėtas išvadas.

Visai neaišku, kokia logika ir argumentais Juozaitis 
tautą iš „mirtiespatalo“perkelia į „aukso amžių“. Iš tik
ro tokie jo tvirtinimai - tai tuščiažodžiavimas. 1940 m. 
birželio 15Lietuva neatsigulė į „mirtiespatalą“. Nepri
klausoma Lietuva iki okupacijos nebuvo „supuvusi“. 
Buvo gyvybinga, kūrybinga, pažangi, spėjusi atsikratyti 
carinės Rusijos okupacijos palikimo.

Kas galėtų patikėti jo teiginiais, kad „okupacijos są
lygomis brendo savarankiška lietuviška dvasia“, kad 
„tai buvo kūrybos metas, pasireiškęs net ūkio struktūro
se“, kad „tuo laiku net su žiburiu negalėjai rasti tautinio 
menkavertiškumo jausmų”. Taip nebuvo.

Būtų galima suskaičiuoti daugelį kitų keistų Juo
zaičio teiginių, bet intelektualinės miglos neįstengė nu
slėpti pagrindinio jo straipsnio tikslo: įrodyti, kad pir
moji demokratinė Lietuvos Aukščiausioji Taryba pik
tavališkai sugriovė „auksiniame amžiuje“ pastatytus 
sveikus ir tvirtus lietuvių tautos pamatus. Bet tie pama
tai tiek pat buvo „sveiki“ ir „tvirti“, kaip ir jo argumen
tacija. Juozaičio straipsnis „Tautos aukso amžius“, kaip 
ir anksčiau paskelbti „Istorinė klaida“ bei „Klikos ana
tomija“, yra ne filosofo svarstymai, bet partinio politi- 
kieriaus pasisakymai.

Maždaug tuo pačiu metu įtakingo JAV laikraščio 
New York Times (10.20.1994) korespondentas ilges
niame straipsnyje aprašo A. Juozaičio dalyvavimą 
Montrealio olimpiadoje, kada jis buvo nusprendęs pra
šyti Kanadoje politinio prieglobsčio, bet vėliau pakeitęs 
savo nusistatymą, bijodamas, kad sovietai persekios jo 
šeimą. Jis grįžo Lietuvon ir pasidarė vienas iš aktyviau
sių politikų

Viešosios opinijos apklausose jis laikomas vienas 
pojuliariausių asmenų Lietuvoje ir anot N. Y. Times ko
respondento, jis laikomas rimtu kandidatu į prezidentus. 
Vyriausybės kalbėtojas Vilius Kavaliauskas šitaip kal
bėjo apie jį: „Lietuvoje vyksta pasikeitimai ir jis daug 
žadantis ateičiai, tik aš bijau, kad jis yra perdaug sąži
ningas būti politiku“.

Toliau korspondentas rašo, kad atsiradus Sąjūdžiui, 
jis ragino siekti kompromisų, todėl kai kurie ultra-patri- 
otai jį apkaltino KGB agentu. Jis buvo V. Landsbergio 
kritikas. Dabartinis prez. A. Brazauskas jam buvo pasiū
lęs ministro pirmininko ar kultūros ministro pareigas, 
bet jis atsisakė. Jis neatsisako dalyvauti politikoje ateity. 
Šiuo metu jis domisi literatūra, rašo trumpas noveles. Jis 
save laiko liberalu, ir jei ateity susidarytų liberalinė koa
licija, jis rimtai galvotų įsijungti į politinį gyvenimą.

Taigi, amerikietis korespondentas piešia kitokį A. 
Juozaičio vaizdą negu lietuvis iš Kalifornijos. J. Kojelio 
argumentai būtų svaresni, jei nežinotume, kad frontinin
kų žmonės jau ne pirmą kartą puola tuos asmenis Lietu
voje, kuriuos neseniai garbino, finansiniai rėmė, kvietė 
į JAV, organizavo susitikimus ir Lt, tikėdamiesi, kad 
ateityje jie bus „savi žmonės” ir turės įtakos Lietuvos 
politiniam gyvenimui. Anksčiau taip įvyko su dr. V. 
Skuodžiu, o dabar su A. Juozaičiu, nes jie abu norjjo 
būti nepriklausomi.

Lietuvos politinė ateitis yra permaininga ir niekas 
šiandien negali vieną ar kitą asmenį nurašyti dėl to, kad 
jis nenorėjo pasiduoti išeiviškų politikierių įtakai. Kas 
žino, gal vienas ar kitas iš tų atstumtųjų ateityje ir bus 
išrinktas Lietuvos prezidentu?

PASLAPTINGA PREZIDENTO ŽMONA
Lietuvoje sklinda įvairūs gandai apie prezidento A. 

Brazausko žmoną, kadangi beveik niekas nėra jos matęs 
kartu su prezidentu, privačiai ar oficialiai. Oficialiuose 
susitikimuose dažnai prezidentą mato su dukromis Au
drone Usoniene ar Laima Mertiniene. Todėl gandone
šiams yra darbo - jo žmona alkoholikė, jis nori skirtis, ji 
sunkiai serga ir t.t.

Lietuvos ryto (nr. 187, 1994) korespondentei Au
drai Telksnienei pavyko pamatyti ir pasikalbėtrtu Julija 
Brazauskiene, kuri iš profesijos yra gydytoja, o jaunys
tėje buvo ir gera sportininkė. Čia perduodame keletą iš
traukų iš korespondentės pasikalbėjimo su Prezidento 
žmona:

Dėl tariamų prezidento santykių su kita moterim:

- Vardas Irena mano gyvenime - nelaimingas, - 
staiga prisipažino J. Brazauskienė. - Turiu galvoje ne 
šeimininkaujančią moterį. Kitos Irenos buvo gražios ir 
įdomios moterys. Bet ką dabar neseniai perskaičiau 
laikraščiuose apie savo vyro ir kažkokios moters santy
kius - nepatikėjau. Nemanau, kad tokioje sunkioje situ
acijoje, kokioje dabar yra Brazauskas, jis dar turėtų lai
ko šitiems reikalams. Meilės peripetijoms žmogus turi 
būti pailsėjęs, geros nuotaikos. Tikrai netikiu tomis ap
kalbomis. Tai pykdo mano mamą ir seserį, kad aš tokia 
kvaila kaip moteris. Matot, kaip lengva prasipliurpti.

Dėl ligos:

- Niekada gyvenime. Pasakysiu tik tiek, kad tai, jog 
dabar mane matote, yra didžiulės mano ištvermės rezul
tatas. Susirgau prieš vienuolika metų. Vienu metu mano 
būklė buvo nepaprastai sunki, kad aš galvojau ne apie 
tai, eiti ar neiti su savo vyru, o ką galėčiau palikti duk
roms ir anūkams. Priežasties tos ligos taip pat niekada ir 
niekam nepasakysiu. Tai lygu karo paslapčiai ir yra su
siję su pasaulio politika. Neperdedu ir nemanykit, jog 
fantazuoju. Vis ieškau žodžių, kad nors maždaug su
prastumėt tos priežasties dydį ir tikrumą. Iš jos išplaukia 
mano elgesys ir nenoras kalbėti - melo nekenčiu, o tie
sos pasakyti negaliu.

Dėl politikos:

- Atrodo, jog dabar truputį gerėja mano santykiai 
su dukromis, nes pagaliau aš išmokau tylėti. Pamačiau, 
jog mano kalbos nieko nekeičia. Ir jei vėl ką nors pasa
kyčiau prieš tėtį, būtų šventvagystė. Vėl krisčiau į gilią 
duobę ir ilgai iš jos neiškilčiau. Aš jus įspėjau pokalbio 
pradžioje, kad man bus sunku išpažinti - net kunigui ne
galiu visko iki galo pasakyti, nes ne vien mane tai liečia.

Anksčiau visą laiką pykdavomės, nes aš kritikuoda
vau tėvą. Man, atrodydavo, kad vyras vis ne taip ir ne 
taip elgiasi, kas susiję su jo darbu.

Didžiausi pykčiai mūsų šeimoje kildavo, kai aš im
davau girti Landsbergį. Jei yra du Landsbergiai - vienas 
gyvenime, kitas matomas per televizorių, tuomet gal aš 
klystu. Bet visuomet garbinau ramybę tame žmoguje.

Kai dar pati dirbau gydytoja, visada norėdavau pri
žiūrėti vyrų palatas. Todėl, kad jie daug ramesni už mo
teris.

Aplamai, Lietuvos spauda Prezidento žmonos atve
ju laikėsi korektiškai, o dabar Lietuvos ryto korespon
dentai šiek tiek praskleidė Prezidento žmonos „paslap
tį“, kuri, dėl suprantamų priežasčių, vengia viešumos.

APIE VAIDUOKLIUS MŪSŲ SPAUDOJE
Draugo (1994 spalio 28 d) „Laiškų“ skyriuje, repli

kuodamas į mūsų pastabas {Akiračiai, 1994 spalio 
mėn.), vėl apsireiškė tūlas „Andrius Virbyla“ iš Chicago 
Heights, II. Laiške „Patikėkite, aš esu!“ jis rašo:

Pasižiūrėjau šį rytą į veidrodį, įsignybau sau į ran
ką, dar žmonos pasiklausiau ir visur gavau tą patį atsa
kymą aš tikrai egzistuoju! Tiesa, gerokai senstelėjęs, 
pliktelėjęs, su nemažu „autoritetu“ tam tikroje anatomi
jos vietoje, bet esu.

Kodėl visai ši procedūra? Nagi dėl to, kad gavau 
„Draugo“ redaktorės atspaudą iš naujausio „Akiračių 
numerio (1994 m. spalis, nr. 9), tvirtinantį mane esant 
tik kažkieno - gal jos pačios - vaizduotės kūryba.

(tęsinyi 7-me pri.)
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LIETUVOS GYVENIMAS

Sovietmečiu patyrusi išbandymus represijomis ir 
draudimais, šiuo metu Lietuvos katalikų bažnyčia susi
duria su išbandymais autoriteto galia ir laisve. Bažnyčia 
turi du pasirinkimus - kliaudamasi savo autoritetu, kuris 
sociologinių tyrimų duomenimis yra aukščiausias - 
Bažnyčia pasitiki per 70% Lietuvos gyventojų - likti 
įtakinga institucija, arba, iki minimumo sumažinusi au
toritetinės galios ženklus, tapti tikinčiųjų bendruomene. 
Si bažnyčios kaip institucijos ir bažnyčios kaip ben
druomenės prieštara, nors vargu ar suvokta ir tuo labiau 
neanalizuojama, manyčiau, yra pati svarbiausia katalikų 
problema. Išgauti bent kiek patikimesnės informacijos 
apie konfliktų kunigijos sluoksniuose židinius, išsi
aiškinti vidinės trinties priežastis nėra lengva; nepaisant 
kartkartėmis deklaruojamo atvirumo, katalikų bažnyčia 
Lietuvoje lieka griežtai uždara ir gerokai gynybiška 
sistema.

Antroji problema - katalikybė nuo jos reabilitavimo 
ėmė vystytis ir toliaus vystosi ekspansyvumo, Ly. sklei
dimosi, šakojimosi, o ne intensyvumo - tvirtesnio re
ligingumo ir giluminių dvasinių pokyčių linkme. Neiš- 
pažistančių jokios tikybos suaugusių Lietuvos gyvento
jų dalis nuo 37% 1990 m. iki 1992 m. pabaigos suma
žėjo perpus. Laikančių save katalikais padaugėjo nuo 
57% iki 70 %. Baltijos tyrimų instituto duomenimis 
1993 m. 73 % suaugusiųjų teigė, jog laiko save katali
kais, o pagal švietimo ministerijos 1994 m. duomenis 
tikybos pamokas pagal tėvų pageidavimą lankė net 98% 
pradinių klasių moksleivių. Iš 3004 mokytojų katechetų 
Lietuvoje pernai metais 2894 buvo Romos katalikai. 
Sunku pasakyti, kas nulėmė tokią gana neįprastą situ
aciją, ir kokios bus pasekmės, tačiau tai, kad 30-40- 
mečiai tėvai, patys sekmadieniais nelankydami bažny
čios, drauge su tikybos mokytoja leidžia ten savo atža
las, gana dažna. „Bažnyčioj vogti neišmoks” - mėgsta
ma sakyti, ir, mūsų pakrikusiais laikais, kai niekuo ne- 
bepasitikima, tokio minimalistinio motyvo turbūt išties 
gana. Plėtimosi tendencijas rodo ir bažnyčių bei dvasiš
kių gausėjimas. Kunigus rengia net trys seminarijos - be 
Kauno, Telšiuose ir Vilniuje; jose studijuoja apie 300 
seminaristų. Šitoks į kunigus pašauktųjų antplūdis ge
rokai stebina ne pačius lietuvius, bet dvasiškius iš Vaka
rų, tačiau jau šiemet Vilniaus Dvasinė seminarija, kad 
surinktų numatytą pirmakursių skaičių, priėmimo egza
minus skelbė pakartotinai. Remontuojamos senos ir sta
tomos naujos bažnyčios. Atkuriami vienuolynai. Baž
nyčiai grąžinami iki karo jai priklausę pastatai. Susidū
rus turtiniams žmonių ir Bažnyčios interesams, kartais 
įsiplieskia ginčai ir Vyskupų konferencijos pirmininkas 
A. Bačkis laiks nuo laiko yra priverstas viešai pareikšti, 
jog žmonių į gatvę - nemaža bažnyčiai priklausiusių na
mų, ypač Vilniuje, yra gyvenami - neišmes.

Kalbėti apie religinio jausmo intensyvumą - tai nu
statyti bent iš dalies būtų galima pagal tai, kaip laikoma
si pagrindinių Bažnyčios priesakų - kebloka. Vienas jų 
- bažnyčios lankymas. Maždaug 50% tikinčiųjų bažny
čią lanko kartą ar keletą kartų per metus. Tik 14% - kar
tą per savaitę ir 16 % - visai nelanko. Religingais save 
laiko apie 49 % gyventojų. Taigi, nesunku pastebėti ne
mažą skirtumą tarp katalikais, bet nereligingais save lai
kančiųjų procento. Sociologės, Religijų centro Vilniaus 
Universitete vadovės E. Laumenskaitės nuomone, būti 
kataliku yra tiesiog kultūrinė norma.

BAŽNYČIA IR VALSTYBĖ
Juridiškai Bažnyčia atskirta nuo valstybės, tačiau 

tradicinės religijos yra ir moraliai, ir materialiai palaiko
mos valstybės. 1993 m. įvairių konfesijų religinių ben
druomenių, atitinkamai pagal jų dydį, reikmėms buvo 
skirta iš valstybės biudžeto 2 mln. litų. Daugiausia - pa
statų, kurie grąžinami religinėms bendruomenėms re-

KATALKYBĖ LIETUVOJE

BAŽNYČIA IR NAUJASIS AMŽIUS
montui. Iki 1994 m. bažnyčioms grąžinta 660jiems pri
klausiusių pastatų, dar apie tris šimtus negrąžinta. Kar
tais randama galimybė grąžinti ir tuos pastatus, kurie ka
talikų bažnyčiai nepriklausė nuo caro laikų; pvz., rimtai 
tariamasi dėl Bernardinų vienuolyno, kuriame šiuo me
tu įsikūrusi Dailės akademija, grąžinimo, ieškoma gali
mybių Šv. Ignoto bažnyčią, kurioje irgi nebuvo mel
džiamasi per šimtą metų, paversti įgulos bažnyčia. Spar
čiai atsikuria buvusios vienuolijos; tiesa, jų atsikūrimas 
dažnai tėra formalus; įregistruojama keleto asmenų gru
pė, kurios ateitis nėra aiški, tačiau tokia grupė turi teisę 
pretenduoti į buvusį vienuolijos turtą. Pasitaiko, kad re
liginei bendruomenei grąžintas turtas parduodamas ar 
išnuomojamas.

Iki šiolei nepriimtas Religinių bendrijų įstatymas, 
kuris suteiktų juridinį pagrindą valstybinei religinių 
bendruomenių atžvilgiu vykdomai politikai, kurios es
mė - palaikyti tradicines konfesijas ir apsunkinti naujų 
tikėjimų atsiradimą. Religinių bendrijų įstatymo projek
te nustatyta, kad tradicinėms priskiriamos tos konfesi
jos, kurios Lietuvoje egzistuoja per 400 metų ir turėjo 
įtakos Lietuvos valstybės gyvenimui bei kultūrai. Šiai 
grupei priklauso 9 konfesijos, pradedant gausiausia ka
talikų ir baigiant mažiausia, kuriai priklauso 300 narių, 
karaimų bendruomene. Tradicinėms konfesijoms teikia
ma materialinė parama, jos gali organizuoti tikybos pa
mokas mokyklose, turi teisę kartą per savaitę rengti vie
nos valandos trukmės religines laidas per valstybinę te
leviziją ir radiją.

Naujieji tikėjimai ar uždaros religinės grupės, to
kios kaip Jehovos liudytojai ar adventistai, nors Lietu
voje egzistuoja gan seniai, atsiduria nelygiose pozicijo
se. Vyriausybės patarėjas religijų klausimais P. PI timpa 
teigė, jog tam tikras valstybės palankumas bei parama 
tradicinėms, konfesijoms yra grindžiamas tuo, jog šios 
religinės bendruomenės buvo persekiojamos ir nukentė
jo sovietų okupacijos metais. Tačiau tą patį galima pasa
kyti ir apie Jehovos liudytojus, kurie ne tik nekolabora
vo su sovietais, bet atsisakydavo vykdyti net tai, už ką 
grėsė nemenkos bausmės, pavyzdžiui - tarnauti kariuo
menėje. Tad tokie aiškinimai nelabai rimti - už jų slypi 
tikroji priežastis - siekis apsaugoti gausiausią Lietuvos 
religinę bendruomenę - Katalikų bažnyčią - nuo mo
dernaus pasaulio iššūkių, sudaryti sąlygas jai sustiprėti 
ir atsinaujinti.

Naujų tikėjimų bei sektų Lietuvoje priskaičiuojama 
arti 50. Vyriausybės patarėjo religijų klausimais duome- 
ninimis, šiuose judėjimuose iš viso dalyvauja ne dau
giau kaip 5-6 tūkst žmonių. Pernai, svarstant Religinių 
bendrijų įstatymo projektą Seime, naujieji tikėjimai gan 
aktyviai protestavo, reikalaudami demokratijos ir lygių 
teisių išpažįstantiems vieną ar kitą tikėjimą. Narsesnieji 
katalikai savo ruožtu reikalavo, kad įstatymas būtų kuo 
griežtesnis naujiesiems tikėjimams ir sektoms. Įsatymas 
buvo grąžintas rengėjams pataisyti ir papildyti; šiuo me
tu rengiamas naujas projektas ir rimtai ketinama atsi
žvelgti į gyventojų skundus dėl naujųjų tikėjimų ar 
sektų, daugiausia „Tikėjimo žodžio”,, Jehovos liudyto
jų” ir „Krišnos sąmonės”, ir reikalavimus, kurių daž
niausias - uždrausti. Skundai kaupiami, jie pateikiami 
kaip įrodymas, kad naujieji tikėjimai neigiamai ar net 
pražūtingai veikia žmonių, ypač jaunimo, sąmonę, ta
čiau jų pagrįstumas netiriamas. P. Plumpos žodžiais, 
tam reikėtų įsteigti atskirą tarnybą. Tokia tarnyba, jo 
nuomone, reikalinga ne vien dėl to, kad analizuotų 
skundus, bet ir tam, kad tirtų jau egzistuojančių ar iš už

sienio į Lietuvą atkeliaujančių religinių organizacijų pa
žiūras bei veiklą, nes religinėmis struktūromis prisiden
gia nusikalstamos struktūros, komercininkai, vengian
tys mokesčių, ar net KGB. Ką gi, pastangos apsaugoti 
žmonių sąmonę nuo kenksmingų įtakų Lietuvoje turi ne 
vien sovietines, bet ir ikisovietines tradicijas. „Jeigu aš 
esu šeimos tėvas ir kas nors įsibrauna į mano namus ir 
ima tvirkinti mano vaikus, ar aš turiu tylėti?” - klausė P. 
Plumpa. Žinoma, ne, vyt nenaudėlį lauk. Tiktai viena 
bėda, ne taip paprasta susigaudyti, kas yra visos Lietu
vos tėvas.

Šiuo metu rengiamas susitarimas tarp Katalikų baž
nyčios ir valstybės, kuriuo būtų įteisintos Karo, Polici
jos, Mokyklos kapelionų pareigybės ir numatyti atlygi
nimai.

MODERNIZACIJA LYGU ATSINAUJINIMAS

Tuos procesus, kurie vyko Katalikų bažnyčioje Va
karuose po II Vatikano, pasauliečiai linkę vadinti Baž
nyčios modernizacija, tikintieji vartoja subtilesnį žodį - 
atsinaujinimas. Ką gi, atsinaujinimo dvasia bent jau ne
prieštarauja Evangelijai, kai, tuo tarpu, kalbant apie mo
dernizaciją norom nenorom peršasi mintis, kad Bažny
čia, buvusi tradiciškumo tvirtovė, atsižvelgia ar net 
taikstosi su naujojo amžiaus reikalavimais. II Vatikanas 
Lietuvą pasiekė vos prieš keletą metų; per tą laiką alto
riai, išskyrus galbūt atokiausias parapijas, buvo apsukti, 
ir kunigai bei tikintieji priėmė tai kaip neišvengiamybę, 
be murmesio ir be klausimų. Paaiškinimų, kodėl taip da
roma, spaudoj, net katalikiškoj, nelabai teko aptikti, o 
juk tai nėra toks paprastas dalykas, kad būtų galima ne
pastebėti, kad Pakylėjimas atliekamas kitaip, negu ilgus 
metus buvo įprasta. Tačiau klausimai nekyla, arba, jeigu

O KAIMYNINĖJE 
LENKIJOJE...

(Iš vokiečių filosofo Jurgen Habermas pasikal
bėjimo su lenkų didžiausio dienraščio Gazeta 
Wyborcza redaktorium bei vienu iš Solidarumo 
judėjimo vadų - Adam Michnik’u)

Michnik: Lenkijoje mes buvome liudininkai reiš
kinio, kurio niekas nesitikėjo. Per du metus visiš
kai subliūško Bažnyčios autoritetas.

Habermas: Ar dėl įstatymų prieš abortu

Michnik: Ir ne vien dėl jų. Iš tikrųjų Bažnyčia 
nesuprato, kas buvo atsitikę Lenkijoje. (Po komu
nistinės valdžios nuvertimo - Red.) 1989-ais 
lenkai balsavo už laisvę, o Bažnyčia įsivaizdavo, 
kad jie balsavo už Bažnyčią. Todėl ji bandė 
pakeisti marksizmą-leninizmą katalikiška ideo
logija. Lenkai šį bandymą atmetė. Sekė tai, ko 
niekas nesitikėjo. Komunistai keturiasdešimtmetų 
stengėsi sugriauti Bažnyčios autoritetą ir tai jiems 
nepavyko. Tačiau mūsų agresyvūs katalikų po
litikai ir politikuojantys vyskupai tą padarė per 
dvejus metus laisvo gyvenimo.
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LIETUVOS GYVENIMAS

kyla, aptariami privačiai, beveik paslapčiom, ne viešai. 
Tiesa, katalikiškos pakraipos radijo laida „Mažoji studi
ja”, remdamasi Vakarų teologų svarstymais, kartais pa
rengia medžiagas, kritikuojančias Bažnyčią kaip insti
tuciją, o kunigiją kaip neklystančiuosius. šios laidos 
sulaukia kunigų kritikos, kuri dažniausiai yra gynybiš- 
ka, siekianti apginti, pasauliečių terminologija kalbant, 
„munduro garbę”. Vienas iš pavyzdžių. 1994 m. 
„Mažojoje studijoje” perskaičius į lietuvių kalbą iš
verstą Lojolos universiteto Čikagoje teologijos profeso
riaus Mitch Paccva recenziją, kritikuojančią Marijos 
Valtortos veikalą apie Kristaus gyvenimą kaip blogo 
skonio literatūrą, kunigas Kęstutis Trimakas Naujajame 
židinyje kritikavo ir,,Mažąją studiją”, ir pačią recenzi
ją, kurioje, be kita ko, paminėta, jog ši knyga buvo už
drausta popiežiaus. Kunigo nuomone, tai meta šešėlį 
popiežiui ir sukuria įspūdį, jog Bažnyčia užsiima drau
dimais. „Mažosios studijos” redaktorius dailininkas 
Vaidotas Žukas pripažino, jog nesutarimų yra, tačiau 
plačiau komentuoti atsisakė, teigdamas, jog viešumos 
jis nebijo ir netgi siekia, tačiau mano, jog korektiškiau 
būtų kalbėti katalikiškoje, o ne liberalioje spaudoje kaip 
Akiračiai. Tačiau katalikiška lietuvių spauda, deja, jau
kiau jaučiasi pateikdama šimtmečio ar kelių šimtmečių 
senumo religinius svarstymus. Pvz., katalikiškos pasau
liečių organizacijos „Caritas” žurnalas perspausdino A. 
Jakšto veikalo „Pikto problema” ištraukas, kur daug kal
bama apie nuodėmingą žmogaus prigimtį ir amžinąjį 
pragarą, kas šiek tiek prieštarauja povatikaninei dvasiai, 
akcentuojančiai malonę, o ne bausmę. Kreipimasis į 
tuos, kuriems mieliau nieko nežinoti, ir nenoras kalbėtis 
su klausiančiaisiais vien todėl, kad jie ne to tikėjimo - 
atrodo, tokia pozicija būdinga visiems Lietuvos katali
kams, neišskiriant nei tų, kurie patys save laiko atsinau
jinusiais ir atvirais pasauliui. Suprantama priespaudą ir 
niekinimą iškentusios Bažnyčios baimė prarasti 
autoritetą, tačiau ar ne didesnę baimę turėtų kelti tai, jog 
tas autoritetas nėra lydimas tikro tikėjimo ir Bažnyčios 
priesaikų laikymosi. Autoritetingos Bažnyčios be
jėgiškumą itin tiesiogiai parodo tai, jog katalikai gy
dytojai bevelija reikalauti, kad abortas būtų uždraustas 
įstatymu, nepasikliaudami tikinčiaisiais, kurie patys ne
darytų to, ko jiems neleidžia Viešpats ar Bažnyčia.

Bažnyčios veiklos būdai ir formos tikintiesiems 
Lietuvoje nesukelia problemų - kaip daro, taip gerai, ką 
sako, tas tiesa. Turbūt toks išorinis nuolankumas ir su
daro galimybe daugeliui katalikų derinti savyje priešta
ringus įsitikinimus, pvz., tikėjimą asmeniu ir laisva va
lia su tikėjimu reinkarnacija ar astrologų pranašystėmis.

Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Vil
niaus arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis prieš metus 
pokalbyje Dienovidyje teigė, jog tai, kad altoriai dauge
lyje bažnyčių apsukti, nereiškia jog pasikeitė santykiai 
tarp kunigų ir tikinčiųjų, kad kol kas keičiasi ritualai, ne 
dvasia. Toji tendencija vyrauja ir dabar. Tikinčiųjų pa
syvumas nėra teigiamas dalykas aktyviu dalyvavimu 
grįstame atsinaujinimo procese. Dirbti su aktyviu, klau
siančiu ar net priešgyniaujančiu tikinčiuoju Lietuvos 
kunigai nėra pasirengę. Išskyrus nebent keletą.

Nenorą matyti ir priimti naujas tikėjimo raiškos for
mas liudija ir charizmatinės jaunimo grupės „Gyvieji 
akmenys” istorija. Jaunuoliai, kurie Dievą garbina gro
dami gitara, o ne vargonais, neatrodo patikimi. Vyriau
sybės patarėjas religijos klausimais P. Plumpa guodėsi, 
jog nemažai reikėjo pasistengti, kad „Gyvieji akmenys” 
būtų pripažinti katalikiška grupe. Dabar „Gyvieji akme
nys” telkiasi prie bažnyčių, su jais dirba naujoviškenės 
mąstysenos kunigai, kuriems nekliudo netradicinė tikė
jimo išpažinimo forma.

Nors oficialiai Lietuvos Katalikų bažnyčia nedaly
vauja politikoje, tačiau kunigai - pavieniui ar grupelė-

1994 m. lapkričio mėn.

mis - tam tikrais momentais linkę pareikšti savo požiūrį 
ir pakviesti tikinčiuosius pritarti jiems. Tiesa, tai daroma 
lanksčiai ir apdairiai; tiesmukiškojo A. Svarinsko laikai 
praėjo. Pavyzdžiui, pieš referendumą laikraščiuose bu
vo išplatintas Telšių vyskupijos kunigų tarybos narių 
kreipimasis į tikinčiuosius, raginantis juos dalyvauti 
referendume ir „visais aštuoniais punktais pasisakyti 
taip”. Rederendumo rezultatai rodo, jog Bažnyčios au
toritetas nėra toks paveikus, kaip galėtų atrodyti, tačiau 
klausimo dėl Bažnyčios politikavimo nekyla. Problema 
ne ta, kad klausimas išnyko, problema, mano supratimu, 
ta, kad nebeliko klausiančiųjų. Kodėl - verta būtų pa
mąstyti. Kai niekas neklausia, nereikia atsakymų. Prieš 
porą metų Jo Ekscelencija A. Bačkis viešai ir ryžtingai 
dėstė savo poziciją dėl kunigų politikavimo; šiemet tai 
buvo apeita negirdomis. Tačiau į vieno kunigo pasako
jimą per Lietuvos televizija, jog jį atvykėliai iš kitų 
planetų buvo pasiėmę su savim paskraidyti, reaguota

MASKVA - KIJEVAS I
ĮVADAS

Pasitaikė proga rugsėjo mėnesį po savaitę pabūti 
abiejuose pavadinime paminėtuose miestuose. Kelionės 
tikslas - tarnybinis. Su dar vienu kolega, lydimi vertėjo, 
pravedėme savaitinius kursus moksliniuose institutuo
se, kurie užsiima atominių jėgainių saugos problemo
mis. Šioje srityje JAV ir kitos šalys, ne be savų interesų, 
buvusioms sovietinėms valstybėms skiria įvairialypę 
pagalbą. Tos pagalbos rėmuose ten ir vykome.

Visa tai šiam rašiniui svarbu tik tiek, kad tų instit
utų mokslinių darbuotojų grupė buvo mūsų pagrindinis 
kontaktas tuose miestuose. Su jais praleisdavome visą 
darbo dieną ir šiek tiek laiko po darbo. Techniniai reika
lai savo keliu; mane ir, manau, skaitytojus labiau domi
na patys miestai ir jų žmonės - jų dabartinė padėtis, iš
vaizda, nuotaikos, jų pasikeitimai. Įspūdžių aprašy
mams savaitė laiko yra beveik idealu. Pabuvus ilgiau, 
jau darosi sunkiau daryti apibendrinimus. Gyvenimas 
sudėtingas visur, tuo labiau šiuometiniame Kijeve ar 
Maskvoje. Kiekvienai išvadai ar taisyklei tuomet būti
nai atsiras išimtis, o ilgainiui jų net visas tuzinas, ir vis
kas komplikuosis. Tuomet reikėtų ten gyventi kelis mė
nesius ar net ir metus, kad galėtumei prieiti prie naujo, 
jau sudėtingesnio apibendrinimo. Miniu tai iš anksto, 
idant nesusidarytų įspūdis, jog pretenduoju į kokią gilu
minę analizę. Remiuosiu tik per savaitę iš gana rib< to 
žvalgos kampo sukauptais įspūdžiais.

MASKVA
Šeštą kartą skrendu į Maskvą. Pirma, būdavo, nusi- 

leisdavome Vnukovo aerodrome, po to Seremetievo, ta
čiau nemalonių atsiminimų naštos tai nekeitė. Tuos pir
mus penkis kartus Maskvą lankiau per prievartą. Rei
kėjo skirsti būtent čia, nes per čia vedė kelias į Vilnių. 
Savaime suprantama, ne geografinis kelias, bet okupaci
nis. Imperijai buvo lengviau varžyti ir kontroliuoti ry
šius, jei visi keliai vedė per „Centrą”. Nenuostabu tad, 
kad atsiminimai apie šį miestą užsiliko išskirtinai nei
giami.

Tai čia, vos įėjus į aerodromo pastatą, pirmiausia 
pajusdavai brandaus socializmo tvaiką. Tai ne metafora. 
Kalbu apie nosį dirginantį tvaiką. Nepakartojamą ma
chorkos, šarminio muilo, prarūgusių milicininkų mili
nių, galas žino dar kokaį kvapų mišinį. Sakau brandaus 
socializmo, o ne, pavyzdžiui, Seremetievo aerodromo, 
nes labai panašus tvaikas kaupėsi ir Vilniaus geležinke
lio stotyje, prigrūstuose Kauno autobusuose bei dauge
lyje kitų vietų. Prie kvapų priprantama, tad ilgiau pabu

aukščiausiu Vyskupų konferencijos lygiu, perspėjant 
kunigus ir tikinčiuosius, jog tai nebūtinai yra tiesa.

Viena iš sričių, kurioje katalikai siekia turėti ne
klystamumo ir galutinės instancijos monpolį, buvo ir 
lieka dorovė. Tikėjimo pamokos vyresnėse klasėse tam
pa skaistybės ir susilaikymo mokykla. Atrodo, jog ais- 
tringiausieji ideologai Lietuvoje siekia įgyvendinti uni
kalų „Šventosios Šeimos” projektą. Pažiūrėsim, gal pa
vyks.

Vakariečiai linksta pabrėžti, kad tikintieji dabar ne 
avių banda, reikalinga ganytojo. Tai skamba net kiek 
įžeidžiai. Lietuvoje tikinčiųjų pasyvumas daugmaž ati
tinka tradicinį apibrėžimą apie ganytojus ir avis. O iro- 
niškesni žmonės linkę pastebėti, kad dabar Lietuvoje 
negalima kritikuoti dviejų dalykų: žydų ir Kalalikų baž
nyčios - ir vienu, ir kitu atveju garantuotai sulauksi kal
tinančio atkirčio.

Zita Čepaitė

vus jie ne taip erzino šnerves, tačiau jų taipogi nepa
mirštama. Čia išlipus jie pirmiausiai tave apsupdavo ir 
jau tada žinodavai, kaip viskas vyks toliau. Eilės, stum- 
dymai, bukas apskusto sargybinio žvilgsnis, knaisioji
masis po knygas, pastangos pakišti kyšį... Ir visa ši Mas
kvos romantika prasidėdavo Seremetievo aerodrome, 
kai šnerves užplūsdavo brandaus socializmo tvaikas.

Pagaliau iš ten ištrūkus, Maskvos įspūdžiai jau rie
dėdavo į pakalnę, nes, bent man, likusi Maskva nebuvo 
įdomi. Atmintyje išlikę begaliniai pilki, aptrupėję na
mai, didžiulės tuščios aikštės, pilkas „Gumas”, pilkas 
metro, pilkas Dzeržinskis prieš Liubjanką, suskeldėję 
šaligatviai, storos besistumdančios moterys ir plieniniai 
jų dantys. Tiesa, buvo ten ir raudonumo - Kremliaus 
mūrai, naktį banaliai blyksinčios raudonos žvaigždės 
virš bokštų ir daug raudonų, bet dažniausia apiblukusių, 
plakatų.

Nemėgau Maskvos, ir nebuvo ten ko daug mėgti. 
Ir išgarsintas Arbatas atrodė besąs tik viena gatvė, apsta
tyta ne itin senais ir visai neypatingos architektūros na
mais. Beje, irgi pilkais. Kalinino prospektas, taip pat pil
kas, bet jau daug didesnis. Pastatytas taip, kad žiemą vė
jas turėtų kur įsišvilpti ir nebūtų užuovėjos. Esu stipriai 
šalęs Kalinino prospekte.

Taip būdavo „Back in the USSR”, kaip savo laiku 
dainavo Bitlai. Ir visa tai prasidėdavo, kai pirmą kartą 
atsikvėpęs Sermetievo aerodromo priėmimo patalpoje 
pajusdavai sodrų, brandaus socializmo tvaiką. Užtat 
laukiau jo ir šį kartą. Aerodromo priėmimo patalpa tarsi 
pažįstama, tačiau jau ir nebe ta. Ir esmė ne tame, kad 
blizga keli reklaminiai skydai, siūlantys bankų paslau
gas bei automašinų nuomą.

Svarbiausia, kad to pažįstamo tvaiko nebėra.
Kur jis? Beje, užtikau jo dar ir šioje kelionėje. Bet ne 

Seremetievo aerodrome. Gal dėl to, kad pakeistas grin
dims plauti muilas, gal dažniau skalbiamos pasieniečių 
uniformos, gal už tai, kad tų pasieniečių mažiau? Kaip 
ten bebūtų, jo Sermetievo aerodrome nėra, ir kai šitas 
esminis komponentas sutriko, buvo galima tikėtis, kad 
ir toliau bus kitaip.

Iš tiesų tai pasitvirtino. Pasų kontrolės būdos tos 
pačios, gal dar labiau išblukusios, nes nemanau, kad jas 
perdažė. Tačiau pro jas praeiti tetrunka penkias minu
tes. Jų veikia visa eilė, ne viena ar dvi, kaip būdavo, ir 
jaunutis pasienietis nežvelgia į tave buku, agresyviu 
žvilgsniu. Tik šypteli ir pamoja eiti. Muitininkai mano

tęsinys sekančiame psl)
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MASKVA...
(atkelta iš 5-to pat)

lagaminu nesidomi. Paima atkištą deklaracijos popie
rėlį taukšteli antspaudu ir štai - aš vėl Maskvoje. Bet 
jau kitokioje.

* ♦ ♦
Kuo ji skirtinga, ta Maskva?
Pastatai, tiesa, tie patys, nors ir čia keleto skirtumų 

esama. Daugumos jų pilkumas bei aptrupėjimas pana
šus. Kai kur to aptrupėjimo gal net daugiau, negu pame
nu, o šiukšlių tai tikrai daugiau. Netvarkos daugiau. Ir 
visgi tai visai kitas ir bent mano akiai daug įdomesnis, 
kur kas patrauklesnis miestas.

Nuo ko pradėti? Gal nuo tų reiškinių, kurių anks
čiau iš viso nebūdavo. Su jais susidūrus tenka tiesiog 
patrinti akis ir klausti savęs, ar iš tiesų esi Maksvoje.

Pats akivaizdžiausias iš jų - Blizgesio salos. Tai 
tiesiog iš Vakarų į pilkąją Maskvą perkelti restoranai, 
viešbučiai, krautuvės, o vietomis net ištisi krautuvių 
kvartalai. Gal nereikėtų per daug stebėtis, kad tų salų 
yra. Visgi Maskvoje aštuoni milijonai gyventojų, de
šimtys tūkstančių užsieniečių. Vien ambasadų tarnauto
jų tūkstančiai, o kur dar nesuskaičiuoti savieji, naujai iš
kepti pinigus leisti mėgstantys milijonieriai? Tad kodėl 
stebėtis, kad jiems jau sukurta aplinka, kurioje jie tuos 
pinigus gali leisti ir leisdami pagyventi iliuzija, jog jie 
yra kažkurioje brangioje krautuvėje (atsiprašau, bran
gioje atelje) Paryžiuje ar Milane? O gal tai net ne iliuzi
ja? Nes iš ko susideda tie apsipirkimo kvartalai? Jei pre
kės tos pačios, marmuras tas pats, poliruotas tamsus 
kietmedis taip pat blizga ir liekna pardavėja taip pat šyp
sosi? Kuo tada imitacija skiriasi nuo originalo? Tiesa, 
man sako, kad kainos Maskvoje aukštesnės, bet tai au
tentiškumui neturėtų kenkti.

Toliau - restoranai, kuriuose kavos puodelis kai
nuoja 4 dolerius, o pigiausi pietūs - 55. Reikia pripažin
ti, kad kava puiki. Pietų nevalgiau, tačiau galiu pranešti, 
jog kvepėjo neblogai.

Vakarietiški viešbučiai - tiek nauji, kad blizga 
durų lakas, o keltuvų kilimų spalvos tokios ryškios, kad 
net baugu jais vaikščioti. Įranga iš tiesų geresnė negu, 
sakykim, „Ramada” viešbučiuose Amerikoje, nes vis
kas importuota iš Vokietijos ir Švedijos. Kainos, beje, 
irgi kitokios. Būtent - 180 dolerių, ir „up”. Kiek ten 
„up” net neklausiau. Beje, viešbučiai pilni. Patartina už
sisakyti iš anksto.

Dar - laikraščiai. Neminiu rusiškųjų, o tik tuos, ku
rie spausdinami anglų kalba. Kiek jų iš viso dabar Mas
kvoje - ne taip lengva suskaičiuoti, tačiau dienraščių yra 
tiek pat, kiek Vašingtone ir daugiau negu daugelyje 
Amerikos miestų. Būtent du - The Moscow Tribune ir 
The Moscow Times. Abu visai neblogi ir neploni. Mos
cow Times 32-jų puslapių ir išdidžiai skelbiasi, jog 
spausdinamas nuo 1992-rųjų.

Tų blizgesio salų galima išskaičiuoti ir daugiau. 
Nuo rytmetinės bulkutės iki vakarinio kokteilio - viskas 
juose taip kaip kadaise „prakeiktuose Vakaruose”. Nie
ko panašaus nebuvo dar prieš ketverius metus. Verta tai
pogi pabrėžti, jog jų negali lyginti su išgarsintomis 
„speckrautuvėmis”. Esu buvęs ir „speckrautuvė- 
je”.Tiesa, jose būdavo vakarietiškų prekių (tačiau vaka
riečio akimis ne itin ypatingų), o blizgesio nebuvo nei 
už kapeiką. Ta, kurion aš patekau prieš daugelį metų, 
atrodė lyg buvo vadovaujama dar iš revoliucijos laikų 
užsilikusios tankistės.

Dabar kitaip, visai kitaip. Mane tos „salos” iš tikrų
jų stebino. Stebino, kad jų tiek palyginti nemažai, ir kad 
jos atsirado per tokį trumpą laiką. Beje, Vilniuje 

„blizgesio” salelių jau irgi pasitaiko, bet jos daug kuk
lesnės ir kur kas provinciškesnės. Lietuvių pasiguodi
mas, kad „Rusijoje daug blogiau”, bent šiuo atveju tikrai 
nepagrįstas.

„Blizgesio salų” svarbos nedera nuvertinti. Jos jau 
dabar teikia patarnavimus ir patogumus tai grupei žmo
nių, kuri valdo pinigus ir kuri tokį patarnavimo lygį pri
ima kaip įprastą. Manau, ne paskutinė priežastis, kodėl 
Lietuvoje taip trūksta užsienio investicijų, yra ta, kad 
ten dar vis nėra pasaulinius standartus atitinkančio vieš
bučio. Be to - jos puošia miestą, moka mokesčius ir vei
kia kaip pavyzdys ir mokykla.

♦ ♦ *
Tačiau salos lieka salomis. O kaip atrodo jas su

pantis vandenynas? Atsakyti į tai sudėtinga. Jei būčiau 
pirmą kartą Maskvoje ir žvalgyčiausi po minią, susitel
kusią, tarkime, aplink Kijevo ar Baltarusijos stotį, sa
kyčiau, kad didžiausią įspūdį palieka jos juodas vargas. 
Eilių eilės moterėlių, senyvų, pusiau senų ir jaunesnių, 
bet vis tiek jau atrodančių beviltiškai pavargusių ir pase
nusių. Vienos laiko rankose alaus butelį, kitos žuvies 
skardinę, megztuką ar šiaip kokį nudėvėtą namų apyvo
kos daiktą. Jų daug. Vakaro prieblandoje atrodo tiek 
daug, kad tos eilės ir galo nelabai matyti. Vyriškių irgi 
yra, nors jų mažiau.

Nelengva pažvelgti į jų akis. Iš gailesčio juk ne
pirksi. O kas iš to, jei pirktum iš vienos, kai jų tūkstan
čiai?

Tokie vaizdai nesvetimi ir Vilniui. Vargo ten irgi 
pakanka. Tačiau Maskvos vargas kažkuo juodesnis. 
Gal tai maštabo reikalas? Visgi, miestas virš dešimtį 
kartų didesnis, tad ir to vargo daugiau. Prisideda šiukš
lių stirtos, kvapai, suskeldėjęs, tiesiog sutrupėjęs šali
gatvio grindinys. Netoliese, tarsi didžiulė žmonių srautą 
išvemianti gerklė, žiojasi Maskvos požeminių traukinių 
anga. Žmonės plūsta ir plūsta iš jos be perstojo. Pilki, 
suvargę ir pasimetę.

Stoviu kiek galima atsitraukęs į šalį, ir, nieko nepa
darysi, - man jų gaila.

O būdavo kitaip.
Anksčiau taipogi ne kartą teko papulti į Maskvos 

žmonių spūstį. Jausdavausi nejaukiai. Tarsi būčiau ne 
tik svetimas, bet ir kitos priedermės. Tarsi būčiau pa
puolęs tarp kitos planetos sutvėrimų, kuriuos valdė man 
nesuvokiami jausmai. Esu nesmulkus ir nebaigštus, bet 
apimdavo ir savotiškas baimės jausmas. Šitoje vietoje 
būtų galima panaudoti daug vaizdžių metaforų apie bu
ką nužmogintą proletariatą, robotizuotą sovietinį žmogų 
ar ką nors panašaus, tačiau kažin ar jos ką paaiškintų. 
Nejaukumo jausmas kildavo todėl, kad senosios Mas
kvos minioje jauste jausdavau, jog ji iš esmės skyrėsi 
nuo manęs. Šitie dešimtys, gal šimtai tūkstančių pro šalį 
plūstančių žmonių kitaip suprato juos supančią aplinką, 
kitokie buvo jų siekiai, kitokie gero ir blogo vertinimai.

Kaip tai pajusdavau, nelengva pasakyti. Vien iš
vaizda to nepaaiškinsi. Nors išvaizda bent iš dalies at
spindėjo ir jų vertybių sampratą. Kad ir tie vis besikarto
jantys medaliai, tos blėkutės, kurias nešiojo nemaža da
lis vyrų ir daug moterų. Kad ir tos besikartojančios uni
formos. Daužniausia aptrintos, nuzulintos uniformos. 
Tarsi visą gyvenimą būtų nešiotos ir niekad nekeistos. 
Pridėk prie to dar plieninius dantis ir virš visko tvyrantį 
machorkos tvaiką, ir man ji virto „imperijos” minia.

Pabuvus joje tapdavo aišku, iš kur buvo semiamios 
tos masės, užpildydavusios televizijos ekranus per Ge
gužės pirmosios šventes, iš kur atsirado tos raudonar
miečių gvardijos, užliejusios Lietuvą ir kitus kraštus. Į 
juos pažvelgęs patikėdavai, jog užtenka pamoti jiems 
raudona vėliava ir jie šauks „ura”, parodyti plūsti į vaka
rus ar pietus, ir jie plūs. Pasakyk jiems naikinti - jie 

naikins, nekęsti - ir jie nekęs.
Tokia tad būdavo Maskvos imperinė minia. Minia, 

kuria ir rėmėsi imperija.
Jos nebėra.
Žmonės liko, ir jų daug. Jie skuba, kaip ir anksčiau, 

matysi kartais dar nešiojamas blėkutės, nors jų daug ma
žiau. Netrūksta ir uniformų. Tačiau imperinės minios 
nebėra, šitie jau neplūs į tą pusę, kur jiems parodyta. 
Neklauskit, kaip visa tai žinau. Tai tiesiog matyte ma
tosi. Nesijaučiau jų tarpe svetimas. Tai buvo tiesiog 
žmonės, ir tiek. Skubantys, savų reikalų spaudžiami. 
Imperija jiems neberūpi. Jiems dabar rūpi, kaip išgy
venti iki kitos dienos.

Neteigiu, kad nėra Maskvoje imperialistų. Be abe
jo, yra. Ko gero, ne taip mažai. Ir gal jie visi rašo ugnin
gus straipsnius, norėdami pagąsdinti lietuvius. Sakau, 
kad nebėra imperinės minios. Nebesurinksi minios, kuri 
užpildytų Raudonąją aikštę, neužpildytų jie net aikš
telės. Beje, nekalbu tuščiai. Mačiau „komunistinę” de
monstraciją netoli Maniežo aikštės. Panašėjo ji į Mar
quette parke matytą reorgų demonstraciją, ir tai tada, kai 
reorgai jau buvo nusigyvenę. Gal keletas tuzinų pagyve
nusių vyrų bei moterų ir tiek. Praeiviai į juos nekreipė 
dėmesio. Maskviečiai plaukė pro šalį, kievienas užsi
ėmęs savais reikalais, o tos raudonos vėliavos visiškai 
neatrodė grėsmingai. Veikiau apgailėtinai.

♦ * *
Vargo Maskvoje apsčiai. Ir tai juodo vargo. Jo ne

trūkdavo ir anksčiau. Kas turėjo progos pasistumdyti 
Maskvos eilėse, žino, su kokiu įtūžiu maskviečiai alkū
nėmis kovodavo už savo būvį.

Ir štai - vargas liko, tačiau eilių nebėra. Nebėra! 
Visai rimtai sakau - nebėra!

Kalbėjau apie „blizgesio salas”, bet, savaime su
prantama, jos skirtos tik itin išskirtinam maskviečių!. 
Tačiau ir paprasto mąskvįęįto apsipirkimo galimybės 
visiškai pasikeitė. Prekių yra daug ir visur. Apie tą juodo 
vargo prekybą, kuri susitelkusi prie stočių, jau kalbėjau; 
netrūksta kioskų, nors atrodo, kad jų laikai baigiasi - 
bent centre pilna krautuvių. „Gumas” pilnas žmonių. Ir 
prekių iš Japonijos ir Taiwano. „U nas vsio jest” - dabar 
jau galima tarti visai be pašaipos. „Vsio jest”, tik, žino
ma, tų rublių trūksta. Beje, rubliai irgi skirtingi. Lenino 
nebėra, o ant monetų - dvigalvis erelis, tik be karūnos.

O rublis - tai beveik valiuta. Sakau „beveik”, nes 
infliacija jį toliau dilina. Nors per savaitę kol buvome 
Maskvoje, ji pastebimai nepajudėjo. Pradžioje galėjome 
pirkti 2240 rublių už dolerį, tiek pat ir gale savaitės. 
Doleriui pirkti reikėjo 2290 - 2300 rublių. Esmė ta, kad 
dolerius ir rublius galėjai keisti laisvai, o skirtumas tarp 
pirkimo ir pardavimo kainos nebuvo dramatiškas. Beje, 
už litą viename banke siūlė 536 rublius.

Tie, kurie nėra buvę Sovietijoje ar kurie greit pa
miršta, gal nesuvokia, koks tai milžiniškas skirtumas. 
Pakartosiu tad dar du kartus.

- Prekių yra, o rublių trūksta!
- Prekių yra, o rublių trūksta!
Ką tai reiškia? Gerbiamieji, tai reiškia, kad dešimt

mečiais ugdytas papirkimo, patepimo, blato, privilegijų 
ir kyšių statinys sugriuvo! Kas belieka iš speckrautuvių, 
specprivelegijų, specalgų (tai algos rubliais, kuriais ga
lėjai naudotis speckrautuvėse), kai viso pasaulio prekės 
tampa laisvai prieinamos visiems?

Atsakymas paprastas - visa tai tampa nebereikš
minga. Visi tie jėgos svertai, kurie priklausė nuo to, kad 
pasiūla varžoma, o išimtys suteikiamos tik privilegijuo
tiesiems, nuėjo šuniui ant uodegos. Ne nuo partijos na
rystės, ne nuo partorgo malonės dabar priklauso, ar 
gausi pakenčiamos mėsos vakarienei, ar gausi kelialapį į 
Sočį, ar gausi „paskyrimą” mašinai, butui, šaldytuvui. Ir
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taip toliau, ir taip toliau... Visi tie kontrolės svertai suai
žėja Visi jie perniek... Tik turėk rublių ir pirk!

Tai milžiniškas, milžiniškas skirtumas. Maskva ta
po normaliu miestu. Atseit, ji padalinta ne tarp tų, kurie 
priklauso partijai ir turi privelegijas, bei tų, kurie to viso 
neturi, bet tarp tų, kurie turi pinigų irtų, kuriems pinigų 
trūksta. Kaip ir kitur pasaulyje.

Ką? Ar tikrai išgirdau kažkurį iš gerbiamų skaity
tojų sumurmant:„O koks čia skirtumas?”

Esminis. Labai esminis! Į privilegijas kelias buvo 
tik vienas. Kas valdė tą kelią, valdė kraštą. Tuo tarpu 
rublių galima įsigyti įvairiai. Labai įvairiai. Ne visi tie 
būdai gražūs ir garbingi. Tai tiesa, ir galime dėl to nu
lieti ašarą. Tačiau tų įsigijimo būdų jau nebekontroliuo- 
ja, J’artija”. Ne tik kad nekontroliuoja ta su Leninu prie
kyje, nekontroliuoja jokia „Partija”, o iš tiesų kontro
liuoti ir negali. Štai kur reikalo esmė. Kai anksčiau at- 
vykdavau į Maskvą, ji žygiavo tik viena kryptimi. Dabar 
ji laksto į visas puses.

♦ ♦ ♦
Palietus ekonomiką, tarsi neišvengiamai reikėtų 

pakalbėti apie „mafiją”. Apie Maskvos mafiją rašo laik
raščiai ir Maskvoje, ir Vašingtone, ir Vilniuje. Aš pats 
ganėtinai apie ją prisiskaitęs, tačiau, atvirai kalbant, nie
ko doro pridurti negaliu. Be abejo, ji yra, tačiau pats apie 
Masvos kriminalinį pasaulį nieko nepatyriau (nebent 
galėčiau paminėti du kelnerius „Pragos” restorane, ku
rie mane ir mano kolegą stengėsi apsukti, bet, pasigirsiu, 
nepasisekė). Savaitės šiuo atveju nepakako. Gal ir ge
riau taip, nors reportažui, štai, kažko tarsi trūksta.

Teks, deja, apsiriboti mažiau pikantiškom ekono
minėm temom. Paimsiu po vieną iš „gerų naujienų” ir 
„blogų naujienų” krepšio.

„Geros naujienos” („geros” bent jau iš Maskvos 
taško) yra, kad pinigų ne tik yra, bet jie pradeda veikti. 
Jie pakankamai koncentruoti, tad sugeba vykdyti stam
baus masto statybas ir perstatinėjimus. Visame Mas
kvos centre remontuojama plačiu mastu. Apie jau vei
kiančias „blizgesio salas” rašiau. Jos sukurtos daugiau
sia užsienietiško kapitalo. Bet dabartinė, antroji re
monto banga, atrodo, yra finansuojama vietinių. Ir tai 
finansuojama ne valstybinio kapitalo. Tai galėtum nu
spręsti jau vien iš to, kad Rusijos valstybė dabar lėšų 
remontams neturi. Tačiau dar raiškiau tai parodo pats 
remontų pobūdis. Kas yra matęs valdiškus remonto dar
bus, juos atpažins tuoj pat. Šitie remontai vykdomi jau 
kitaip. Tai privačios lėšos ir užtat jos neeikvojamos. 
Kitoks darbo pobūdis, kitokia darbo kokybė. Remon
tuojami (tiksliau tariant, perstatomi) namai uždengti 
specialiom marškom, medžiagos geros kokybės ir sure
montuoja ne per dešimt metų, kaip būdavo, bet per me
tus. Pabaigtų statybų dar ne taip daug, nors ir jos jau 
pradėjo keisti Maskvos išvaizdą. Tarkim, tas mano at
mintyje įspūdžio nepalikęs Arbatas per kelerius metus 
atrodys jau visai kitaip. Ir dabar jis atrodo kur kas ge
riau, tik dar nėra tikro vaizdo, nes didelė dalis namų re
montuojama. Beje, šiuo atveju kalbu apie didelius did
miesčio pastatus, kur kiekvieno namo pagrindiniam re
montui pinigus reikia skaičiuoti milijonais, o neretai ir 
dešimtimis milijonų. Taigi, kažkas, ir tai nemažai kas, 
tiek pinigų jau turi.

Dabar iš „blogųjų” naujienų krepšio. Apie išplitusį 
vargą rašiau. Negali jo apeiti, ir tai, be abejo, pati skau
džiausia Rusijos ekonomikos realybė. Ne ką mažiau 
svarbi, manau, yra ir ta, kad daugelyje Maskvos krautu
vių (ir tai krautuvių, kurios skirtos ne užsieniečiams, bet 
vietiniams) beveik nėra rusiškų prekių. Pavyzdžiui, 
nedidelis „Cunepmapket” (taip čia vadinamos krautu
vės, kur prekes pasiimi pats ir užmoki išeidamas) nera
dau nei vienos rusiškos prekės. Saldainiai, konservai,

1994 m. lapkričio mėn.

jogurtas, sūriai, javainiai, padažai, alus - viskas, viskas 
buvo iš užsienio. Dar keisčiau - milžiniškame Maskvos 
centre esančiame „Detskij Mir” teko pavargti, kol rado
me rusiškų lėlių. Mano kolega turi dvi mažametes mer
gaites, tad būtinai norėjo surasti joms rusišką lėlę. „Bar
bie” lėlės ar šimtai putlių Hong Kongo, ar itališkų lėlių, 
kuriomis dabar užgrūstos „Detsky Mir” kilometrinės 
lentynos, jo nedomino. Paklaidžiojęs kokį pusvalandį, 
ryžausi išbandyti savo rusų kalbos išteklius ir, nors sun
kiai sekėsi, pradėjau teirautis. Pardavėjos, išgirdusios 
tokį keistą užsieniečių pageidavimą, kratė galvas ir ki
keno tarpusavyje. „Rusiškų lėlių nėra”, kartojo mums. 
Tačiau kolega savo merginoms buvo prižadėjęs būtent 
rusiškų lėlių ir taip lengvai nepasidavė. Pagaliau antra
me aukšte, viename į kampą nugrūstame padalinyje, jų 
visgi radom. Viso labo dviejų tipų, ir kolega nusipirko 
abi.

Žinau, kad Lietuvoje panaši padėtis. Tačiau tai 
Lietuva. Lietuvą užpildyti užsienietiškom prekėm, be 
abejo, įmanoma, bet Rusiją?!

Klausimas retorinis, nes atsakymą regėjau savom 
akim. Įmanoma, pasirodo, užpildyti ir Rusiją... Hong 
Kongo ir Singapūro gamybinis potencialas iš tiesų stul
binantis. Tačiau kas gi atsitiko su Rusijos žaislų pra
mone? Tokia kadaise buvo. Kad raketų ir tankų dabar 
nebegaminama, galima suprasti. Tačiau, pasirodo, ne- 
begaminama ir daug ko kito. Žaislai šiuo atveju tik pa
vyzdys, ir jų galėčiau išskaičiuoti ilgą virtinę.

Kas gaminama toje Rusijoje? Atvirai kalbant, ne
labai žinau. Gal „matrioškos”? Nors gal ir tos iš Hong 
Kongo...

* * *
Jau tarsi pakaks maskvietiškų įspūdžių, tačiau kol 

kas jiems trūksta „žmogiškojo” komponento. Per savai
tę, vietinių draugų neturėdamas, vietine kalba vos susi- 
grabaliodamas, sunkiai užmegsi asmeniškus santykius. 
Susitikimai su taksistais, kelneriais ar krautuvių perso
nalu lieka labiau anekdotiški. Senojoje, monolitinėje 
Maskvoje jie turėjo savo iliustratyvinę vertę, naujoje, 
chaotiškoje, besikeičiančioje Maskvoje tai tik blyks
niai, apšviečiantys nedidutę atkarpą bendro ir sunkiai 
aprėpiamo chaotiškumo.

Lieka tie asmenys, dėl kurių čia atvykau. Su jais 
bendrauta per visas saitės darbo dienas. Pakankamai, 
kad juos pažintum, šiuo atveju taipogi pakankamai, kad 
jie gerokai įkyrėtų. Kadangi šiuo atveju kontrastas su 
Kijevu bus stiprus, verta padėtį apibūdinti ir paklausti, 
kiek ji tipiška.

Nevyniojant reikalų į vatą - Instituto padėtis ka .a- 
strofiška. Geriausieji specialistai perėję, kaip likusieji 
paniekinančiai sako, „į spekuliaciją”, kiti viena ar kita 
dingstimi išvykę į užsienį. Tie, kurie liko, neturi nei su
gebėjimo, nei noro dirbti. Atvyksta iš ryto dešimtą, ir tai 
dažniausiai vėluoja, jau apie trečią žvalgosi į laikrodį ir 
ketvirtą išgaruoja. Padaro tiek, kiek normaliom sąly
gom attiktum per valandą ar dvi, o keli iš jų ir tiek nepa
daro. Nejaučia jokio atsakomingumo. Kad ir toks pa
vyzdys - darbui jie turi Amerikos dovanotą gerą skai
čiavimo įrangą. Turi ir kontraktą su amerikečių atstovu 
Maskvoje. Kai atvykau, dalis įrangos neveikė. Kodėl, 
jie nežino. Skambinti atstovui ar nesuvokė, ar nesido
mėjo,- taip iki galo ir nesupratau. „ Na”, sako, „nevei
kia ir viskas”. „Bet turit gi taisymo kontraktą”,- sakau 
jiems. „Žinau pats, nes Marylando universitetas už tą 
kontraktą užmokėjo”. „Berods, yra”,- sako vadinama
sis viršininkas. „Kur atstovo telefonas?” - klausiu. Tas 
graibosi po sujauktas šūsnis popierų. „Kažkur čia, be
rods, buvo...” - murma.

Neperdedu. Tik antrą dieną gavau telefono nume
rį. Trečią pasirodė žmogus, kuris už aparatūrą atsakin

gas, ketvirtą iš atstovo atvyko specialistas jos taisyti. 
Aparatūra stovėjo sugedusi keturis mėnesius. Visiškai ji 
veikė tik penktą dieną, ir tada žmonės išsiskirstė dar 
anksčiau kaip paprastai. Mat penktadienis. Reikia va
žiuot į daržus bulvių kast, kaip man buvo paaiškinta.

O šiaip, iš asmeniško taško, žmonės tarsi simpa
tiški. Stengiasi būti paslaugūs, kuo turi, tuo vaišina, kai 
kas nors neveikia (o neveikė toli gražu ne tik skaičiavi
mo aparatūra), atsiprašančiai nusišypso, apgailestauja. 
Sako, „na, mūsų sąlygos tokios, čia mat Rusija, algų lai
ku nemoka, iš algos vis tiek pragyvent negali, niekam 
nerūpi...” Taigi, dejonių prisiklausėm. Pradžioje buvo 
gaila, į galą jau daug mažiau. Be abejo, algos, kurias jie 
gauna, varganos, tačiau už darbą bei atsakingumą, kurį 
parodo, ir tų per daug.

Kiek tai tipiška? Manau kad valdiškom struktūrom 
tai ganėtinai tipiška. Ko gero, perėjimo laiku iš pilnai 
centralizuotos į decentralizuotą, bent dalinai privačią vi
suomenę tai sunkiai išvengiama. Pirma, išeina patys ak
tyviausieji. Paskui tie patraukia pas save tuos, kurie šį tą 
suvokia ir dirbti moka. Valdiškų struktūrų griuvėsiuose 
lieka tie, kurie neturi nei aktyvumo nei sugebėjimų.

Sis mano padėties įvertinimo modelis nesudėtin
gas. Jei būčiau pabuvęs Maskvoje ilgiau, be abejo jį rei
kėtų papildyti. Tačiau ir to laiko užteko pamatyti, kad 
miestas jau daug spalvingesnis negu anksčiau ir jei ben
drautum su žmonėmis, kurie nori ir sugeba dirbti, tai ir 
ilgiau pabūti būtų įdomu. Tačiau šiuo atveju man savai
tės pilnai pakako.

Kazys Almenas

(Pabaiga sekančiame numeryje)

LIETUVA IR...
(atkelta iš 3-čio psl.)

,,Akiračių“ turiu atsiprašyti: nežinojau, kad šį „At
viro žodžio mėnraštį“ tegali skaityti tik užsiprenume
ravę. Aš savo laiške „Draugui“ nerašiau, kad prenume
ruoju „Akiračius“, sakiau tik, kad skaitau (gal įsigyju 
Juodojoje rinkoje“ kontrabandos keliu...)

„Akiračius“ ir toliau skaitysiu (gavęs iš tų pa
čių šaltinių, kurių negaliu išduoti), nes tikiu į atvirą žodį 
ir teisę atvirai išreikšti savo nuomonę, net jeigu ji kam 
nepatinka ar nepataikauja. O dabar turiu baigti ši laiš
ką - einu dar žvilgterėti į savo vairuotojo leidimą. Noriu 
dėl visa ko pasitikrinti ar (pagal nuotraukėlę jame) aš 
tikrai esu aš.

Andrius Virbyla
Chicago Heights, Il

Įvertindami p.Virbylos ištikimybę mūsų mėnraščiui 
(jį skaito nuo pirmosios pasirodymo dienos) ir nenorėda
mi, kad Draugo redaktorė eikvotų savo brangų laiką da
rydama ir siuntinėdama jam mėnraščio atspaudus, nuta
rėme siuntinėti p. Virbylai Akiračius veltui. Neturime 
tik jo adreso. Norėjome jam paskambinti telefonu ir su
žinoti. Deja, Chicago Heights telefonų informacijos biu
ras mums pranešė, kad jokio „Virbylos“ šio miesto te
lefonų knygoje nėra... Žinoma, jis gali būti užsislaptinęs. 
Jeigu taip, tai tikimės kad jis pats arba Draugo redaktorė 
tą adresą mums pasiųs. Tačiau belaukdami tos malonios 
progos, kada ištikimam, bet užsiprenumeruoti neišsi- 
galinčiam mūsų skaitytojui Akiračius galėsime siun
tinėti veltui, dar vis tebemanome, kad „Andrius Virbyla“ 
tėra tik redaktorės lakios vaizduotės padarinys...

Vyt Gedrimas
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POKALBIS

Egidijus Bičkauskas - teisininkas, politikas, Centro 
sąjungos tarybos pirmininkas, o taip pat ir Lietuvos Res
publikos Seimo pirmininko pavaduotojas - yra vienas 
populiariausių Lietuvos politikų. Jau kuris laikas gyven
tojų apklausos duomenys nuolat rodo jį tarp penkių po
puliariausių krašto politikų, kartais atsiduriantį net 
pačioje apklausos skalės viršūnėje. Praeitą vasarą lanky
damasis Lietuvoje, su E. Bičkausku kalbėjosi mūsų re
daktorius H. Žemelis.

* * *
Gerbiamas Pirmininke, kiek žinau, Jūs atstovaujate 

Seime Centro partijai. Gal galėtumėte plačiau papasako
ti apie centristų veiklą Seime?

Visų pirma norėčiau pastebėti, kad partija kuriai aš 
atstovauju, oficialiai vadinama Centro sąjunga. Kaip ži
noma, Seime tėra du partijos atstovai - p. Romualdas 
Ozolas ir aš. Deja, rinkimų į Seimą metu tiek Centro są
junga, tiek kitos centristinės orientacijos jėgos patyrė 
pralaimėjimą. Priežasčių neanalizuosiu. Priminsiu tik 
vieną - nesugebėjome (ir tikrai ne dėl Centro sąjungos 
kaltės) sukurti rinkimų koalicijos. Tad dėl nedidelio mū
sų skaičiaus nuversti kalnų negalime. Dalyvaujame dis
kusijose, esame pateikę keletą įstatymų projektų, kurie 
susiję su labai aktualia šiuo metu Lietuvoje problema - 
kova su nusikalstamumu. Mūsų ekspertai analizuoja ir 
kitų partijų pateiktus įstatymų projektus, per mus patei
kiamos pataisos. Kartais jos priimamos, kartais ne. Ir p. 
R. Ozolas, ir aš daug dėmesio skiriame Baltijos valsty
bių bendradarbiavimui, aktyviai veikiame tarpparla^ 
mentinėje Baltijos Asamblėjoje, kurios pirmininku šiai 
kadencijai esu išrinktas.

Pagrindinis darbas vyksta ne Seimo rūmuose - ku
riame Centro sąjungos grupes rajonuose. Ryškėja rinki
minės koalicijos (ypač su liberalais) galimybės rinki
muose į savivaldybes. Reikia pastebėti, kad palaikome 
pakankamai glaudžius ryšius su kolegomis centristais iš 
Latvijos ir Estijos. Manau, kad tokius nuolatinius parti
nius ryšius su bendro istorinio likimo atstovais iš kitų 
valstybių mes palaikome bene vieninteliai.

Koks Jūsų požiūris i Lietuvos ekonomines proble
mas, kurios šiuo metu pasidarė labai aktualios? Kitaip 
tariant, kaip centristai galvoja sutvarkyti Lietuvos eko
nominį gyvenimą?

POKALBIS SU EGIDIJUM BIČKAUSKU

REIKIA NE NAUJŲ RINKIMŲ, O ATSAKOMYBĖS 
UŽ VALDŽIĄ

Vargu ar yra toks ekonominis klausimas, kurio 
šiandieniniam sprendimui nereikėtų skubių korektyvų. 
Tačiau iš visų problemų reikėtų išskirti dvi, kurios ypač 
svarbios ir socialiniu požiūriu, - tai kreditų rinka ir že
mės ūkis.

Gerai funkcionuojanti kreditų rinka sudaro prielai
das naujoms investicijoms. Lietuvoje nuolat skundžia
masi, jog mažėja gamyba ir girdisi raginimai sudaryti 
palankesnes sąlygas gamybai vystytis. Deja, jokia ga
myba nedidės, kol verslininkai negaus banke kreditų 
„normaliomis“ palūkanomis, kad jiems apsimokėtų in
vestuoti į naujus įrengimus ir pertvarkyti įmonių veiklą. 
Aukštas palūkanas kreditų rinkoje šiandieną lemia tai, 
jog kreditų paklausa gerokai viršija pasiūlą. Čia galioja 
paprasta taisyklė: kad vieni galėtų skolintis, kiti turi tau
pyti. Mūsų nuomone, kreditinių išteklių didinimas ša
lies viduje yra svarbiausias ekonominis uždavinys. Be 
šio proceso nevyks jokia ūkio restruktūrizacija, nebus 
kuriamos naujos darbo vietos, savo ruožtu nebus iš ko 
didinti pensijas socialiai remtiniems žmonėms.

Reikia pripažinti, kad kai kurių ankstesnių (pvz., p. 
G. Vagnoriaus) ir dabartinės vyriausybių klaidos atbai
dė žmones nuo taupymo. Visi, kurie turėjo indėlius, pa
tyrė didžiulius nuostolius. Vienų santaupos nuvertėjo 
dėl infliacijos, kiti ilgus metus taupytus pinigus prarado 
padėję juos į kredito įmones, kurių veikla nebuvo dera
mai sureguliuota įstatymais.

Kokias priemones reikėtų įgyvendinti, kad situacija 
pradėtų keistis į gerąją pusę? Visų pirma, kuo greičiau 
turėtų pradėti veikti teisinių garantijų kreditoriams me
chanizmas, realizuojamas hipotekinių įstaigų, kuris su
mažintų institucinių kreditorių - bankų veiklos riziką ir 
kartu suteiktų didesnes garantijas tiems žmonėms, kurie 
laiko savo santaupas bankuose. Valstybė turi vykdyti 
aktyvią politiką, formuojant indėlių draudimo fondą, ir 
prisiimti įsipareigojimus, jog kredito įstaigos bankroto 
atveju ji sumokės tam tikro dydžio kompensaciją nuos
tolius patyrusiems žmonėms. Tokios kompensacijos yra 
visose civilizuotose šalyse. Tai - svarbiausi sprendimai. 
Galvojant apie perspektyvą, būtina įgyvendinti specialią 
ekonominę programą, kuri skatintų žmones taupyti, 
premijuojant visus, kurie santaupų dėka prisideda prie 
investicijoms reikalingų lėšų sukaupimo, o tuo pačiu ir 
prie ekonominio šalies augimo.

Antroji sritis, reikalaujanti naujų ir kardinalių 
sprendimų, - žemės ūkis. Žemės ūkio problema yra ne 
tik gamybos efektyvumo didinimo problema - kaip daž
niausiai pabrėžiama šiandien. Pirmiausia tai - žemas 
žemdirbių pajamų lygis. Dėl žemės grąžinimo labai su- 
smulkėjo ūkiai. Jie negali užtikrinti pakankamo pajamų 
lygio žemės savininkams. Tačiau didžiulis skaičius 
žmonių kaime gauna pajamas tik iš žemės ir neturi jokių 
papildomų pajamų šaltinių, nors turintieji mažus ūkius 
mielai padirbėtų atliekamą laiką kokioje įmonėlėje ar 
amatininko dirbtuvėje. Sudaryti jiems tokią galimybę 
yra svarbiausias uždavinys. Aš turiu omenyje smulkaus 
verslo vystymo programą kaimiškuosiuose rajonuose, 
kurią valstybė turėtų paruošti ir įgyvendinti artimiausiu 
metu. Žemės ūkio vystymo klausimus būtina pradėti 
traktuoti kaip visapusiškos kaimo vystymo programos 
dalį. Kaimo žmonių problemomis turi rūpintis ne tik že
mės ūkio ministerija, kaip yra šiuo metu. Šias problemas 
turi spręsti visos ministerijos, parengdamos kaimui skir
tas programas, kurios apimtų jau minėtų mažų įmonių 
steigimą, kooperacijos vystymą, socialinės infrastruktū

ros vystymą.

Sprendžiant iš spaudos pranešimų, Latvija ir Estija 
reformų srityje yra toliau pažengusios, negu Lietuva. 
Lietuvoje trūksta užsienio investicijų. Kodėl taip yra?

Reikia pripažinti, kad tai - tiesa. Taip yra dėl dau
gelio ir subjektyvių, ir objektyvių priežasčių. Pavyz
džiui, visiškai suprantami tradiciškai artimi Estijos ry
šiai su Skandinavijos šalimis. Kita vertus, kovoje dėl ne
priklausomybės neabejotinas vadas visą laiką buvo Lie
tuva. Visų pirma į ją buvo nukreiptas SSRS pyktis, o tai 
sudarė įvaizdį (jį pakeisti labai sunku), kad situacija 
Lietuvoje gali destabilizuotis, ir lėšų investavimas tokiu 
atveju taps nepatikimas. Prie to prisidėjome ir mes patys 
su savo politinėmis rietenomis, kurias dar būtinai pa- 
skelbdavom visam pasauliui. Kita vertus, nors ir lėtai, 
bet judama į priekį. 1992 metais investicijos siekė 50,5 
mln. JAV dolerių, o 1993 metų pabaigoje 101 mln. JAV 
dolerių. Tenka konstatuoti ir tai, jog Estijos ir Latvijos 
įstatymai užsienio investitoriams atrodo patrauklesni.

Ar Jums nekelia rūpesčio V. Petkevičiaus paskyri
mas ar išrinkimas saugumo tarybos vadovu? Jo praeities 
veiklą prieš lietuvių tautą daugelis smerkia, o dabarti
nė laikysena krypsta į kraštutinę kairę.

Vytautas Petkevičius yra paskirtas Seimo naciona
linio Saugumo komiteto pirmininku. Be jokios abejo
nės, tai yra vienas iš svarbiausių Seimo komitetų, ir yra 
aišku, kad jo vadovas vaidina ne paskutinį vaidmenį 
valstybės gyvenime. Man sunku spręsti apie V. Petkevi
čiaus praeitį. Kiek žinau, jis, būdamas dar visai jaunas, 
aktyviai padėjo tvirtinti Lietuvoje sovietų valdžią. Tai 
buvo seniai ir labai sudėtingu laikotarpiu. Aš apie žmo
nes sprendžiu iš pastarųjų metų veiksmų, poelgių, pozi
cijų. Stengiuosi žiūrėti į ateitį. Reikia pripažinti, kad 
meno žmogui (V. Petkevičius yra rašytojas) kartais sun
ku suvaldyti savo emocijas. Jeigu tai dar kartais galima 
atleisti eiliniam Seimo nariui, tai tokio svarbaus komi
teto vadovui, manyčiau, yra neleistina. LDDP privalėjo 
pamąstyti ir apie tokio paskyrimo galimas politines pa
sekmes. Juk įtarimas, kad ir nepagrįstas, gali sukelti įta
rimą visa valdžia.

Tarp išeivijos, ypač Vakaruose gyvenančios jos da
lies, ir Lietuvos jaučiasi nepasitikėjimas ir trintis, ypač 
dabar, valdant LDDP partijai. Koks centristų požiūris 
į išeiviją?

Jis labai paprastas - išeivija yra neatskiriama Lietu
vos dalis. Juk mūsų tiek nedaug. Tačiau ir išeivija turi 
suprasti, kad jai Lietuvoje neturi būti jokių išskirtinių 
sąlygų. Lygiai taip pat neigiamai žiūriu į tuos čia, Lietu
voje, kurie, atleiskit už išsireiškimą, mato išeivijos as
menyje tik „melžiamą karvę“. Lygiai taip pat vertinu ir 
tuos išeivijos atstovus, kurie į mus čia žiūri tarsi iš aukš
to. Aš esu įsitikinęs, kad šios problemos ilgainiui išnyks 
- tai jau vyksta. Nereikia pamiršti, jog mes išsiskyrėme 
(tiksliau - mus išskyrė) ir gyvenome visiškai skirtingose 
sąlygose, susiformavo visiškai skirtinga pasaulėžiūra. 
Tad norėti, jog po tiek metų (kaip ir šeimoje) mes tuoj 
pat rastume bendrą kalbą, bendrą požiūrį visais klausi
mais - naivu. Reikia laiko, artimesnių ir neapsunkintų 
kokiais nors grynai materialiniais klausimais kontaktų.
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Ta prasme aš nuoširdžiai džiaugiuosi ką tik pasibaigusia 
Dainų švente.

Kaip centristai žiūri į socialistų partijos atsiradimą ?

Viena iš pagrindinių Centro sąjungos nuostatų - to
lerancija bet kokioms idėjoms, net jeigu joms visiškai 
nepritariame (aišku, šito negalima pasakyti apie ideolo
gijas, propaguojančias smurtą, prievartą, nekonstitucinę 
raidą ar Lietuvos nepriklausomybės praradimą). Mano
me, jog būtina su tokiomis idėjomis kovoti ramiai, daly
kiškai. Šia prasme į socialistų partijos atsiradimą žiūri
me visiškai ramiai. Si ideologija taip pat turi teisų į savo 
egzistavimą, nors asmeniškai man ji yra nepriimtina ir 
esu giliai įsitikinus, kad perspektyvų Lietuvoje ji neturi. 
Ateityje į ją gali pasitraukti dalis LDDP narių, bet ma
nyti, kad socialistai taps galinga partija, pagrindo nėra.

Lietuvos spaudoje skaitome apie dažnus ekonomi
nius nusikaltimus, išeikvojimus, kyšininkavimą ir viso
kius vadžios pinigų švaistymus. Kokių priemonių prieš 
tai imasi Vyriausybė ir Seimas?

Tai labai sudėtinga problema. Ir jos esmė yra ne tik 
ekonominiai nusikaltimai. Tai ir organizuotas nusikals
tamumas, korupcija. Keletu žodžių atsakyti į šį klausi
mą sunku. Manau, jog ekonominio nusikalstamumo pa
kilimo pradžia glūdi privatizavimo proceso pradžioje, 
kai nebuvo pagalvota apie jo įtaką kriminogeninei situa
cijai ir kokių priemonių reikėtų imtis. Dažnai tai, kas 
spaudoje vadinama ekonominiais nusikaltimais, nėra 
nusikaltimai juridine prasme. Privatizavimo įstatymų 
spragos sudarė galimybę buvusiai nomenklatūrai, nau
jai atsiradusiems valdininkams, pasinaudojant savo pa
dėtimi ir teisėmis, pirmiausia pasinaudoti valstybės tur
tu. Pareigūno etikos požiūriu tai amoralu, tačiau krimi
nalinės teisės požiūriu, bent jau daugeliu atvejų, teisėta. 
Beje, šitai galima pasakyti ir apie pareigūnus „iš kairės“ 
ir „iš dešinės“. Didelė jų dalis, gavę galimybę pasinau
doti valstybės turtu, greitai peržiūrėjo savo moralinių 
vertybių nuostatas. Tokie patys procesai vyksta ir kitose 
pokomunistinėse šalyse. Poslinkiai gerąja prasme vyks
ta lėtai ir Vyriausybėje, ir Seime. Tai yra iš dalies dėl 
kompetencijos stokos ir dėl nenoro. Būtinai reikia daug 
kompleksinių ekonominių ir baudžiamųjų priemonių. 
Tam tikras viltis galima sieti su paskutinėmis Seimo se
sijos dienomis priimtu nutarimu, rekomenduojančiu 
įkurti elitinį teisėtvarkos institucijų padalinį, kurio pa
grindinė veiklos kryptis būtų aiškintis korupcijos atve
jus pačiuose aukščiausiuose valstybinės, vykdomosios, 
teisminės valdžios sluoksniuose. Bet šito akivaizdžiai 
yra maža. Lėtai, bet vyksta teisinių institucijų reforma, 
baudžiamųjų įstatymų kūrimo procesas. Seime pateikti 
(bet taip ir nepriimti) valstybės tarnautojų, pareigūnų 
etikos, pajamų deklaravimo įstatymai.

Kai Rusijoje vis labiau kelia balsą ekstremistiai, ko
kia, Jūsų nuomone, turėtų būti Lietuvos užsienio po
litika, ypač santykiai su Rusija?

Jau prieš keletą metų nebuvo jokios abejonės, jog 
Rusijos politikoje išryškės imperinio mąstymo žmonės, 
atsiras imperinių laikų nostalgija. Esu įsitikinęs, jog mes 
privalome kuo greičiau ir visomis galimybėmis inte
gruotis į pasaulines, europines saugumo struktūras. Kai 
kalbu apie visas galimybes, turiu galvoje net ir tokias, 
atrodytų, visai nežymias, bet, mano galva, labai svar
bias, kaip mūsų (kad ir kelių dešimčių) kareivių daly
vavimas JTO taikos palaikymo pajėgose. Gaila, kad kai 
kas iš Seimo narių to svarbumo taip ir nesuprato ar ne
norėjo suprasti. Todėl šis Seimo sprendimas buvo pri-

1994 m. lapkričio mėn.

imtas po tam tikro „politinio skandalo“. Kita vertus, kai 
buvusi imperija atsikuria, tik jau nauju NVS pavadi
nimu, į kurios teritoriją įeina iš esmės visos buvusios 
SSRS respublikos (išskyrus Baltijos valstybes), manau, 
jog didelį dėmesį reikia skirti Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos glaudžiam bendradarbiavimui, netgi tam tikra pras
me - sąjungai. Esu įsitikinęs, jog jeigu mes viena kitos 
nepalaikysime, į NVS po vieną ir neskubant, būsime 
įtrauktos. Glaudesnio bendradarbiavimo linkme nu
kreipta ir suaktyvinta jau mano minėta Baltijos Asam
blėjos veikla, jos politiniu sprendimu įkurta Baltijos Mi
nistrų Taryba.

Seimo opozicija visą laiką kaltina dabartiną Vy
riausybę, jog ji nuolaidžiauja Rusijai. Kokia būtų Jūsų 
analizė tuo klausimu?

■»

Ypatingų tyčinių nuolaidžiavimų aš nematau. Deja, 
dabartinė dauguma kartais dar negali iki galo suprasti, 
jog Lietuva nėra Maskvos vasale, jog yra lygiai tokia 
pati nepriklausoma valstybė kaip ir Rusija, ir mūsų san
tykiai tegali būti paritetiniai, solidūs, kaip su bet kuria 
kita, pavyzdžiui, Vakarų valstybe. O kaip sakoma, „la
šas po lašo ir akmenį pratašo“. Šia prasme opozicijos 
signalai, tiesa, dažnai irzloki, vis tiek naudingi. Kalbė
damas apie paritetą ir tarpvalstybinių santykių solidumo 
būtinumą, kalbu kartu ir apie santykius su kitomis vals
tybėmis, kad ir Jungtinėmis Valstijomis, kurių kai ku
rios žinybos, akivaizdžiai mums nuolaidžiaujant, jau
čiasi lyg vienoje iš valstijų.

Kokia Jūsų nuomonė dėl opozicijos reikalaujamų 
pirmalaikių Seimo rinkimų?

Centro sąjungos nuomonė dėl pirmalaikių Seimo

SANTARA-ŠVIESA LIETUVOJE IR AMERIKOJE 
(41-ąjį suvažiavimą Lemonte prisimenant)

Šių eilučių autoriui teko laimė jau ketvirtą kartą iš 
eilės dalyvauti Santaros-Šviesos suvažiavime. Prieš me
tus, kaip žinia, Vilniuje ir Anykščiuose įvyko 40-asis 
Santaros-Šviesos suvažiavimas, lydimas simbolinio 
Santaros-Šviesos kūno perkėlimo į Lietuvą, arba, tiks
liau tariant, veikiau jo papildymo Lietuvos intelektuali
nėmis ir kultūrinėmis pajėgomis. Pastarosios jau nebe
buvo traktuojamos vien kaip uždegančios teorinės dis
kusijos ar jaudinančiai atviro pokalbio partneriai; Lie
tuvos intelektualai gan greitai ir natūraliai įsijungė į 
Lietuvos intelektualinės, kultūrinės ir politinės ateities 
modeliavimą bei naujos, šiuolaikinio pasaulio ir pačios 
Lietuvos visuomenės realijas atitinkančios kultūros 
strategijos paieškas. Bet Lietuvoje įvykęs suvažiavimas 
iš tikro tebuvo pirmoji jo dalis. Antrajai buvo susirinkta 
Lemonte, Pasaulio lietuvių centre.

Šiemet visas šitas scenarijus pasikartojo nuo alfos 
iki omegos: 41-jo suvažiavimo pirmoji dalis vėl įvyko 
Vilniuje ir Anykščiuose, antroji - Lemonte. Jau pernai 
negalėjau atsikratyti įkyrios minties, kad dalyvauju 
dviejų skirtingų kultūrinių ar intelektualinių sąjūdžių 
renginiuose. Įspūdis, kurį patyriau neseniai įvykusioje 
41-jo suvažiavimo antrojoje dalyje, tik patvirtino per
nykščių mano spėliojimų bei intuicijų pagrįstumą.

Ne paslaptis, kad Santara-Šviesa Lietuvoje yra ta
patinama su intelektualiniais jos vadais, arba tiesiog 
akademiniais profesionalais: visų pirma (ir visiškai pa
grįstai) su Vytautu Kavolių, toliau - su Algiu Mickūnų, 
Rimvydu šilbajoriu, Aleksandru Štromu, Tomu Venc
lova. Jei dar iš akių neišleisime fakto, kad neseniai pasi

rinkimų, bent jau kol kas, yra neigiama. Lietuva galų 
gale turi pradėti stabilų gyvenimą, o ne nuo pirmalaikių 
iki pirmalaikių rinkimų, nuo referendumo iki referendu
mo, nuo naujos vyriausybės iki naujos vyriausybės. Aš 
įsivaizduoju, kaip atėjusi nauja vyriausybė kaltintų se
nąją, jog šioji „viską sugriovė“, o reikalų pataisymui 
„reikia dvejų-trejų metų“; buvusioji aiškintų (kritikuo
dama naująją), jog jie būtų įvykdę programą, jeigu būtų 
buvę leista „išbūti iki galo“. Galų gale turi būti atsako
mybės už valdžią principas. Kai nėra stabilumo, apie 
kokią valdininkų, besijaučiančių vienadieniais, atsako
mybę, apie kokias investicijas galima kalbėti.

Jei tai įvyktų, kokia yra galimybė pakeisti dabartiną 
Seimo daugumą?

Manau, jog ryškiai apibrėžtos „dešinės“ ar „kairės“ 
daugumos nebūtų. Centristinės orientacijos politinės jė
gos Seime taip pat turėtų kur kas daugiau vietų.

Pagal viešosios opinijos doumenis, Jūsų populiaru
mas yra gana didelis. Ar darote iš to išvadas kitiems 
rinkimams?

Iki rinkimų dar pakankamai daug laiko. Aš jau mi
nėjau, kad kituose rinkimuose į Seimą centristinės jė
gos, tarp jų ir Centro sąjunga, gaus daugiau vietų.

Ar Jūs galvojate kandidatuoti į prezidentus?

Nepasakysiu nei taip, nei ne. Dveji-treji metai Lie
tuvos gyvenime - ilgas laiko tarpsnis. Kita vertus, tai 
priklauso ne tik nuo manęs.

• > 4

Ačiū už pokalbį.

traukę Algirdas Julius Greimas ir Marija Gimbutienė 
taip pat buvo aktyvūs santariečiai-šviesiečiai, pasidarys 
visiškai aišku, kad Santara-Šviesa Lietuvos intelektua
lams tėra simbolinė nuoroda į išeivijos ir apskritai viso 
lietuviškai kalbančio pasaulio intelektualinį elitą.

Manau, kad tai ganėtinai seklus ir klaidingas Santa
ros-Šviesos, kaip kultūrinio sąjūdžio pačia plačiausia 
šių žodžių prasme, supratimas bei vertinimas. Anaiptol 
nesiruošiu mistifikuoti Santaros-Šviesos, bet esu tikras, 
kad ji yra kažkas nepalyginamai daugiau nei jos akade
miniai vadai, jų paskaitų aukšta kokybė ir profesionalu
mas. Sykiu tai yra ir kažkas daugiau nei tas mažyčio ste
buklo pojūtis, kurį patyri suvokęs, kad, pasirodo, lietu
vių kalba galima skleisti ir komunikuoti aukščiausio te
orinio rango idėjas, kurias savo profesinėje patirtyje 
anksčiau būdavai linkęs sieti tik su JAV ir Vakarų Euro
poje parašytomis ir išleistomis monografijomis. San
tara-Šviesa - tai viešojo diskurso erdvė (nesvarbu, ar 
mes ją pavadinsime Habermaso terminu „laisvasis dis
kursas“, ar Algio Mickūno terminu „polis“). Paprastai 
šnekant, tai laisvos, ideologiškai ir politiškai nesaisto
mos bei nevaržomos diskusijos, vienas kito girdėjimo ir 
susikalbėjimo erdvė. Multidisciplinarinės studijos, in- 
terdisciplinarinis galvojimas bei jo modeliai - visa tai 
yra išvestiniai ir antrinės reikšmės (nors Lietuvos aka
deminei ir apskritai intelektualinei kultūrai labai svar
būs) dalykai.

Šitos viešojo diskurso erdvės pačioje Lietuvoje, de-

(tęsinys sekančiame psL)
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SANTARA...
(atkelta iš 9-to pat)

ja, nėra, šiaip ne taip susišnekama tos pačios profesijos 
žmonių draugijoje (ir tai ribose tos terpės, kurią aš pava
dinčiau kasdienybės komunikavimu), vargais negalais 
pavyksta - nors irgi anaiptol ne visada - susikalbėti tos 
pačios politinės partijos atstovams. Bet tai ir viskas. Kas
dienybės komunikavimas, Ly. bendrų uždarumo ir nepil
navertiškumo kompleksų, Rytų ir Vakarų baimės bei įta
rinėjimų pojūtis, ir yra toji lemtingoji riba, kurios nie
kaip nepavyksta peržengti. Nesibaigiančios patriotizmo 
varžybos (kas labiau myli Lietuvą ir kam ji brangesnė), 
lydimos konspiracinių teorijų kūrimo, aiškiai byloja, kad 
ideologinė politika ir toliau vyrauja nūdienos Lietuvoje, 
užkirsdama kelią nacionaliniu konsensusu bei sociali
nių, ekonominių ir politinių idėjų konkuravimu pagrįstai 
politikai. Monokultūrinis/etnokultūrinis diskursas, atro
do, nepalieka jokių vilčių apčiuopiamoje ateityje susi
formuoti ir įsivyrauti tarpkultūriniam diskursui. O ką jau 
bekalbėti apie fenomeną, Vytauto Kavolio pavadintą 
tarpcivilizacinio diskurso erdve ...

Viešojo diskurso erdvės nebuvimo iškalbingu paliu
dijimu, o sykiu ir absoliutaus nesusikalbėjimo kulmina
cija, tapo 41-ojo Santaros-Šviesos suvažiavimo pirmojo
je dalyje Vilniuje (Menininkų rūmų Baltojoje salėje) 
įvykęs politinis simpoziumas, skirtas kultūros politikos 
problemoms aptarti. Nepaisant vieno kito įžvalgaus ir 
įdomaus pasisakymo, apskritai jis paliko tiesiog slegian
tį įspūdį: visiškas vienas kito nematymas ir negirdėji- 
mas, besiribojantys su tuo, kas filosofijoje vadinama so
lipsizmu; nuo kultūrinės dimensijos atpalaiduotas ar net 
„išvaduotas“ politinis instinktas, arba tiesiog Wille zur 
Macht, politiką, tikrąją jos prigimtį ir logiką iš pagrindų 
paneigianti apolitiška laikysena, lydima nesiliaujančių 
giesmių apie „dvasingumą“ ir „kultūringumą“; galiau
siai - pakeltas tonas, tolydžio peraugantis į isteriškus 
klyksmus ir visai visuomenei svaidomus prakeiksmus. 
Liūdnoka, bet jokių abejonių nekelianti išvada: Lietuvos 
politikoje ir su žiburiu nerasi tokio dalyko kaip kultūrinė 
dimensija, o Lietuvos kultūroje, savo ruožtu, neįmano
ma aptikti politinės dimensijos.

Šitokioje situacijoje Santaros-Šviesos suvažiavimų 
. Lietuvoje rengėjams beliko vienintelis kelias - suvažia
vimus paversti mokslinėmis konferencijomis. Juk dar 
keletas tokių „politinių simpoziumų“, kaip ką tik pami- 
nėtaisis, ir šie suvažiavimai nesunkiai galėjo virsti dar 
vienu farsu, kokių netrūksta Lietuvos politiniame ir kul
tūriniame gyvenime. Reikia pripažinti, kad su šiuo užda
viniu suvažiavimų rengėjai susidorojo tiesiog puikiai - 
abiejuose Vilniuje ir Anykščiuose įvykusiuose Santaros- 
Šviesos suvažiavimuose galėjai patirti itin rafinuotų in
telektualinių malonumų, paskaitų ir diskusijų lygis buvo 
išties aukštas, o ir pati suvažiavimų atmosfera buvo labai 
šilta ir pakili. Bet tai buvo pačios tikriausios mokslinės 
konferencijos, dar kartą patvirtinusios, kad išeivijos aka
deminių profesionalų dėka lietuvių kultūra, laimei, dar 
turi elitinį savo sluoksnį. Paliko jos ir dar vieną - tiesiog 
sakant, gan dvilypį - jausmą, sykiu pasėdamos daugybę 
abejonių ir pažerdamos begalę klaustukų: nejaugi San
taros-Šviesos senbuvių atvykimas į Lietuvą reikalingas 
tik tam, kad vietiniai intelektualai ir politikai pradėtų są- 

• žiningą diskusiją? Nejaugi tik santariečių-šviesiečių 
fizinis buvimas Lietuvoje gali padėti susikalbėti vietos 

. šviesuomenei, o kartu sąlygoti siaurų profesinių bei 
partinių interesų peržengimą? O kokia linkme gyveni
mas skleisis pasibaigus kiekvienam iš šių suvažiavimų, 

. Ly. jų dalyviams išsiskirsčius namo?
Atidėkime į šalį - bent jau kuriam laikui - šiuos 

mįslingus ir provokuojančius klausimus, kurie, prisipa-
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žinsiu, nedavė man ramybės per visą 41-ojo suvažiavi
mo antrąją dalį Lemonte. Pamėginsime į juos atsakyti, 
prisiminę ir keliais sakiniais pakomentavę paskutiniojo 
Santaros-Šviesos suvažiavimo antrosios dalies eigą, aiš
kiai ir artikuliuotai įvardintas ar ore nuolatos sklandžiu
sias idėjas bei problemas, o kartu ir pagrindines jų impli
kacijas Lietuvos politinio ir kultūrinio gyvenimo dabar
čiai bei ateičiai. Sykiu pasvarstykime ir tokį klausimą: ar 
Santaros-Šviesos ir Lietuvos liberalios orientacijos inte
lektualų - atstovaujančių ne tiek politinio, kiek veikiau 
kultūrinio liberalizmo programai - simbolinis susijungi
mas apsivainikavo Santaros-Šviesos tikslų, intelektu
alinės bei kultūrinės strategijos, vidinės organizacijos ir 
pagaliau pačios prigimties supratimu? Ar tik nėra taip, 
kad į Santarą-šviesą nūdienos Lietuvoje projektuojamas 
koks tik nori turinys ar savimonės modelis, atitinkantis ir 
atliepiantis ne pačią Santaros-Šviesos, o aistringai su ja 
besitapatinančių ambicingų naujųjų kultūrinių gru
puočių bei sąjūdžių programą ir prigimtį?

LEMONT, IL., 1994 METŲ RUGSĖJO 8-11 D.: 
AR ATEIS Į LIETUVĄ BARBARAI ?

Nors beveik pusė pranešėjų Lemonto programoje 
buvo atvykę iš Lietuvos (specialiai pakviestas buvo tik 
kaunietis poetas Kęstutis Navakas, visi kiti JAV studi
juoja, dėsto ar kaip nors kitaip akademiškai tobulinasi), 
suvažiavimo programa kaip diena ir naktis skyrėsi nuo 
savo Vilniaus ir Anykščių pirmtakės. Į akis iškart krito 
diskusijų ir pokalbių persvara prieš paskaitas. Kita ver
tus, nors pačios paskaitų temos gan stipriai įvairavo - 
kas tarpdisciplininių svarstymų kontekste susiformavu
siai ir savo intelektualinį gyvybingumą palaikančiai 
Santarai-Šviesai yra visiškai natūralu, - nors kiek įdė
mesnis žvilgsnis netruko įžvelgti jas vienijančias proble
mines gijas. Viskas nuosekliai mezgėsi į maždaug tokį 
pagrindinį probleminį mazgą: ar pačios opiausios nū
dienos Lietuvos problemos atsiranda dėl jos dabartinių 
politinio ir kultūrinio elitų (jei, žinoma, griežtai varto
jant sąvokas, jie apskritai egzistuoja dabartinėje Lietu
voje) silpnumo ir „defektyvumo“, ar jos gali būti paaiš
kintos kažkokiomis nuolatinėmis išorinėmis grėsmėmis 
Lietuvai, jos nepriklausomybei, teritoriniam integralu
mui, tradicijai ir kultūrai? Kitaip tariant, ar mums pavojų 
kelia barbarai iš Rytų (pakartotinės okupacijos ir anek
sijos grėsmė), ar barbarai iš Vakarų (lietuviškąjį „dva
singumą“, prigimtinę dorą, skaistą, tradiciją, nežemišką 
prigimtį ir t.L nuožmiai ir brutaliai naikinanti masinė 
kultūra, lėkštas skonis, kičas), ar slaptas visųjų susimo
kymas ir suokalbis prieš Lietuvą? Ar, pasitelkus nors 
truputį sveiko proto ir intelektualinio sąžiningumo, verta 
pastebėti ir reaguoti į pakankamai barbariškas tendenci
jas pačių tautiečių galvosenoje ir elgsenoje? (Manau, 
kad neatsitiktinai suvažiavimo pabaigoje Santara-Šviesa 
savo pareiškimu atitinkamai reagavo ne į „svetimuo
sius“, o į savuosius barbarus, viešai ir su visomis egze
kucijai pritinkančiomis ceremonijomis deginančius lie
tuvišką knygą). Pati barbaro temos ir problemos artiku
liacija buvo reikšmingas Tomo Venclovos įnašas į suva
žiavimo probleminį vaisingumą bei intelektualinę sėk
mę. Bet apie tai - kiek vėliau.

Suvažiavimą pradėjo Vytautas Adomaitis - jaunas 
intelektualas iš Lietuvos, šiuo metu studijuojantis St. 
Thomas Aquinas College, California. Savo paskaitoje 
„Vakarų samprata Lietuvos jaunimo galvosenoje“ jis na
grinėjo Lietuvos jaunimo kuriamus mitus apie nūdienos 
Vakarų pasaulį. Viena iš pačių įdomiausių Adomaičio 
pastabų buvo ta, kad tiek iracionalios Vakarų baimės, 
tiek beatodairiško, nekritiško, jokia analize neparemto jų 
garbinimo atvejais priešybės akivaizdžiai sutampa - abi 
pusės vienodai nepažįsta ir nesupranta moderniosios Va

karų civilizacijos pagrindų bei realaus vakarietiškos vi
suomenės gyvenimo. Būtų galima tik pridurti, kad teo
riškai naivi ir moraliai visiškai susidėvėjusi Vakarų idė
jos ir Lietuvos tikrovės priešprieša ypatinga dar ir tuo, 
kad vienodai neanalizuojami ir nesuprantami abu šitos 
priešpriešos sandai. Kita dėmesio verta pranešėjo mintis 
- Lietuvos jaunieji intelektualai tiesiog akyse technokra- 
tėja. Tik, deja, įžvalgiai reziumavo Adomaitis, kompiu
teris ir e-mail patys savaime nekuria ir nieko nerašo; gali 
susiklostyti tokia situacija, kada turėdami modernias ry
šio ir susižinojimo priemones, neturėsime jomis nei ką 
pranešti, nei ką rašyti. Įdomios ir šviežios paskaitos įtai
gumui tik truputį „koją pakišo“ tas faktas, kad jos au
torius jau dvejus metus gyvena JAV ir todėl savo ko
mentaruose neišvengė šiokių tokių netikslumų. Nieko 
nepadarysi - visuomenės ir kultūros kritikas negali ati
trūkti nuo savo analizės bei kritikos objekto.

Šių eilučių autorius savo paskaitoje „Dvi Lietuvos 
kultūros: intelektualų ir inteligentų kolizijos ir ateities 
dialogo galimybės“ siekė atlikti dviejų sąmoningumo ti
pų analitinį pjūvį, parodydamas, kati intelektualų ir inte
ligentų priešprieša Lietuvoje iš tikro yra ne savavališko 
terminų vartaliojimo ar tiesiog žodžių žaismo pasekmė, 
o įtampos tarp dviejų sąmonės tendencijų išraiška, 
turinti gilias sociokultūrines šaknis Vokietijoje, Rusijoje 
ir apskritai Rytų bei Centrinės Europos šalyse. Inteligen
tijos fenomenas atliktojoje analizėje buvo siejamas ne 
tiek su rusiškojo anarchizmo, anarchokomunizmo ir po
pulizmo tradicija (kas dažniausiai ir daroma Vakarų 
autorių studijose apie inteligentiją, tapatinamą su speci
fiškai rusiškomis XIX-ojo amžiaus intelektualinio ir 
politinio gyvenimo tendencijomis), kiek su XVIII-ojo 
amžiaus Vokietijoje susiformavusiu nepolitinio intelek
tualo tipu, ilgainiui labai paveikusiu daugelį vokiečių 
kultūros įtakotų kraštų, įskaitant ir Lietuvą. Lietuvių in
teligentijos analizei buvo pasitelktos Troeltzcho ir Du- 
mont’o aprašytosios vokiečių laisvės formulės: atitin
kamai „valstybinis socializmas ir kultūrinis individualiz
mas“ ir „Bildung + pasišventimas“. Trumpai tariant, tai 
buvo nusigręžimo nuo Lietuvos socialinės tikrovės prie
žasčių bei giliausųjų prielaidų analizė.

Suvažiavimo vakarinė dalis, kaip visada, buvo skir
ta poezijai, teatrui ir apskritai menams. Pirmąjį vakarą 
vilnietė Loreta Mačianskaitė, šiuo metu su savo kolego
mis Dalia Satkauskyte ir Ramūnu Korsaku besitobuli
nanti Illinois universiteto Čikagoje Lituanistikos kate
droje ir renkanti medžiagą daktarinei disertacijai, pasa
kojo apie naujausią režisieriaus Eimunto Nekrošiaus 
spektaklį Mocartas ir Saljeris. Don Chuanas. Maras, su
kurtą pagal Puškino Mažąsias tragedijas. Įžvalgų, este
tiškai jautrų ir įtaigų spektaklio komentavimą lydėjo į vi- 
deokasetę įrašytų spektaklio ištraukų demonstravimas.

Antrąją suvažiavimo dieną pradėjo garsus fenome- 
nologas, Vakaruose turbūt labiausiai pripažintas ir titu
luotas lietuvių kilmės filosofas, Ohio universiteto filoso
fijos profesorius Algis Mickūnas. Savo paskaitoje „Filo
sofinis susitikimas su Sfinksu“ Mickūnas apžvelgė gerai 
žinomas ir vargiai besuskaičiuojamas filosofijos mirties 
teorijas. Pastarosioms pradžią bene bus davę Auguste 
Comte ir neokantininkų Badeno mokykla, o į akademinę 
praktiką bene įspūdingiausiai išvertę dekonstrukcionis- 
tai ir panašaus tipo antifilosofija. Sau būdinga žaisminga 
dėstymo maniera Mickūnas per nepilną valandą iškėlė 
išties fundamentalias nūdienos filosofijos problemas - 
pradedant nepavykusiomis moderniosios filosofijos pa
stangomis sukurti lingua universalis, Ly. moksliškai šva
rią ir analitiškai tobulą kalbą, ir baigiant subjekto mirti
mi šiuolaikiniame filosofiniame mąstyme.

Tos pačios dienos popietėje man teko didelis malo
numas ir garbė su Mickūnų vadovauti simpoziumui „Va
karų ir Lietuvos filosofijų santykių problemos“, kuriame
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mėginome aiškintis tarybinio laikotarpio lietuvių filo
sofijos vingius, o taip pat ir pagrindines jo nūdienos plė
tros tendencijas. Aš šį procesą stengiausi komentuoti 
tarsi „iš vidaus“, tuomet kai Mickūnas jį svarstė iš Vaka
rų akademinio filosofo pozicijų (šioje vietoje neprašai 
būtų priminti faktą, kad dabartinė Lietuvos filosofija ir 
jos būklė Mickūnui anaiptol nebuvo kokia egzotika - jis 
jau seniai domisi ja, stebi ir komentuoja jos plėtros ten
dencijas).

Niekaip negaliu nutylėti ar kaip nors kitaip apeiti 
dviejų klausimų - tiksliau tariant, pasisakymų, - sukėlu
sių įdomią ir provokuojančią diskusiją. Ponas Aleksas 
Švedas išsakė savo nuostabą: kaip filosofija apskritai 
plėtojosi šalyje, po Antrojo pasaulinio karo taip ir nesu
gebėjusioje parengti ir išleisti filosofijos žodyno? Iš 
principo visiškai sutikdamas su diskusijos partnerio abe
jone ir pagrįsta kritika, vis dėlto turėjau pastebėti, kad 
tikra laimė, jog tarybiniu laikotarpiu šito nebuvo pada
ryta - žiūrint iš dabarties pozicijų, tokio didžiulio darbo 
vertė būtų lygi maždaug vertei to darbo, kurį, vaizdingai 
aprašydamas plaukiojančios ir neskęstančios tvirtovės 
šurentimą, savo distopijoje 1984 taikliai apibūdino Ge
orge Orwell. Neabejoju, kad artimiausiu metu lietuvių 
filosofai imsis šito darbo - kompetencijos požiūriu jie 
tikrai pajėgūs parašyti pakankamai gero lygio filosofijos 
žodyną. Problemą šioje vietoje tematau tik vieną - kas 
imsis pačios tokio projekto įgyvendinimo iniciatyvos ir 
kas finansuos šitą projektą?

Antrosios kritiškos replikos autorius buvo Aleksan
dras Štromas. Jis suabejojo - ir, be jokios abejonės, pa
grįstai, - ar išvis prasminga kalbėti apie kažkokią ypatin
gą lietuvių filosofiją. Juk filosofija tiesiog pagal apibrė
žimą yra visuotinių mąstymo formų ir universalios inte
lektualinės patirties terpė. Štromas pabrėžė, kad visiškai 
be reikalo nuvertinamas rusų ir kitų buvusios Sovietų 
Sąjungos tautų filosofinių mokyklų poveikis Lietuvos fi
losofams. Apie tai, jo manymu, ir vertėtų pasišnekėti, 
užuot pūtusis it varlei prieš jautį ir kažką paisčius apie 
savo „unikalumą“.

Į kolegos pastabą atsakiau, kad man absoliučiai sve
tima mintis (ką, beje, ne kartą esu išsakąs savo studijose 
ir knygose), kad egzistuoja kažkokia ypatinga tautinė fi
losofija. Tai būtų tiesiog contradictio in adjecto. Proble
matikos, bendrųjų sąvokų tinklo ir idėjų sklaidos požiū
riu tėra tik viena filosofija - tai philosophia perennis; vi
sa kita tėra etiketės arba, geriausiu atveju, iššūkiai filo
sofijos tradicijai. Bet jei mes pripažįstame, kad filosofija 
yra kažkiek sąlygojama kalbos, kuria ji yra rašoma, ku
riama ir komunikuojama, o kartu ir tam tikro kultūros 
konteksto ar tų pačių civilizacinių tendencijų nacionali
nio varianto, norom nenorom tenka taikytis su tokių išsi
reiškimų, kaip „vokiečių filosofija“, „prancūzų filosofi
ja“, „rusų filosofija“, „lietuvių filosofija“ ir Lt., pagrįstu
mu ir jų teise egzistuoti.

į antrąją pastabos dalį tegaliu atsakyti, kad jokių 
ypatingų prietarų rusų filosofijos atžvilgiu ar atviro prie
šiškumo jai Lietuvoje tikrai nesu pastebėjęs - laimei, 
profesinis solidarumas ir tiesiog sveikas protas imdavo 
viršų prieš tarybinio gyvenimo absurdiškumą. Bet visų 
pirma turiu pastebėti, kad abu terminai, t.y. „rusų filoso
fija“ ir „lietuvių filosofija“, įkomponuoti į tarybinio gy
venimo ir jo realijų kontekstą, gali būti vartojami labai 
jau sąlygiškai. Neperdėsiu pasakydamas, kad labai ilgą 
laiką - bent jau iki šiokios tokios režimo liberalizacijos - 
nebuvo nei rusų, nei lietuvių filosofijos; buvo unifor
muota, pseudoontologiniais teiginiais paramstyta, neat
pažįstamai sudarkytu hegelizmu ir marksizmu pagrįsta, 
visuotinai privaloma tarybinė filosofija. Lietuvoje pasta
rąją pavyko ideologiškai kiek neutralizuoti ir „pacifi- 
kuoti“, sykiu atveriant kelius į Vakarų filosofijos studi
jas. Bet tai ne gero ar blogo marksizmo problema, o vie

no kito tolerantiško ir protingo žmogaus (pavyzdžiui, 
Vilniaus universiteto profesoriaus Eugenijaus Meškaus
ko, savo vadovaujamoje Filosofijos katedroje sukūrusio 
skeptiškos, kritiškos minties ir dialogo atmosferą, kuri 
leido atsiskleisti tokiems dideliems talentams, kaip, tar
kim, Arvydas Šliogeris) nuopelnas.

Galiausiai turiu pastebėti, kad ano meto Maskvos ir 
Leningrado filosofų įtaka Lietuvai tikrai nebuvo tokia 
didelė, kaip mano Štromas. Jei kas nors iš rusų humanis- 
tikos ir darė didelį, nemeluotą poveikį lietuvių intelektu
alinei kultūrai, tai buvo ne filosofai, o puikūs rusų istori
kai (pakanka paminėti aukščiausios tarptautinės klasės

ROMANTIŠKA VIZIJA
(Keletas pastebėjimų apie 1941 m. Birželio sukilimą)

R. Misiūnas beveik prieš 10 metų apie sovietinių is
torikų darbus, skirtus Antrajampasauliniam karui, rašė, 
jog didesnė jų dalis „turėjo mažai mokslinės vertės, nors 
vaizdinga to meto tendencijų krypčiai“. Vertybines 
orientacijas autoritarinėje visuomenėje padiktuoja val
džios institucijos. Autoriui belieka išdėlioti tendencingai 
atrinktą medžiagą, o išvados seka iš bendros metodolo
gijos. Tai, žinoma, mažina tyrinėtojo atsakomybę, bet 
visada išlieka individualaus pasirinkimo galimybė. Isto
rikas bet kokiu atveju nėra už ideologijos ribų, bet libera- *
lioje visuomenėje jis turi pasirinkimo laisvę.

Visgi ir laisvoje aplinkoje didesnė dalis išeivijos au
torių, rašiusių apie sukilimą, sąmoningai ar ne, tačiau pa
sirinko nekritišką, romantišką aptariamų įvykių viziją. 
Romantizmo dvasia alsuoja dauguma straipsnių, atsimi
nimų, netgi knygų (klasikiniu pavyzdžiu čia galėtų pasi
tarnauti K. Škirpos veikalas). Tokia įvykių interpretacija 
buvo sąlygota keletos priežasčių: rašė įvykių liudininkai 
bei dalyviai, nenorėję matyti savo klaidų; nekritinis ver
tinimas buvo tarsi priešstata klasiniam požiūriui, įsivyra
vusiam Lietuvoje. Kritinės analizės stoką galėtume sieti 
ir su katalikiška aplinka. Individualizmo pradas joje sun
kiai skynėsi kelią.

Romantišką sukilimo įvaizdį, Atgimimo laikotarpiu 
grižę prie užmirštų istorijos puslapių, perėmė ir Lietuvos 
istorikai. Tinkamiausiu pavyzdžiu pasitarnautų metų se
numo diskusija apie Birželio sukilimą Lietuvos spaudo
je. Į T. Venclovos straipsnį „Klaidų sakralizavimas“ 
(Lietuvos aidas, 1993.06.17) atsiliepė keletas autorių. 
Diskutuota, ar sukilimas buvęs politinė klaida ar herojiš
kas aktas, nacių ar sovietų okupacinis režimas būtų bu
vęs palankesnis Lietuvai. Aptartas, anot J. Mikelinsko, 
„principinis klausimas“ - sukilimo prasmė ir tikslingu
mas.

Diskusija, be abejo, ne tik reikalinga, bet ir būtina, 
tačiau šis pavyzdys liudija, kad ji kartais veda ne tiek 
link objektyvios tiesos (be abejo, tai irgi labai reliatyvu) 
nustatymo, kiek į vertybių prioritetų deklaravimą. Bet tai 
vargu ar galėtų būti diskusijos objektas (kartais vis prisi
menu pionierių vadovės užduotį vaikams pionierių sto
vykloje papasakoti didžiausią savo svajonę ir po to iš
rinkti gražiausią iš visų). Neramina ir tai, kad vėl jaučia
mas noras rasti bendrą poziciją „principiniu klausimu“. 
Tačiau jei visi vėl imsime vienodai galvoti „principiniais 
klausimais“, ar mūsų straipsniai netaps „vaizdinga šių 
dienų tendencijų kryptimi“?

Kad nebūčiau apkaltintas istorizmo ignoravimu ir 
abstrakčių tiesų dėstymu, iš karto pereisiu prie konkre
čių dalykų. Norėtųsi bent fragmentiškai paliesti keletą 
klausimų: diskusija dėl sukilimo prasmės, sukilimo aukų 
ir dalyvių skaičiavimus bei Lietuvių aktyvistų fronto (to- . 
liau - LAF) ideologijos kai kuriuos aspektus.

medievistą Aroną Gurevičių, Italijos Renesanso specia
listą Leonidą Batkiną, Bizantijos kultūros istoriką Ser
gejų Averincevą), literatūrologai, kalbininkai, semio
tikai - ko vertas vien Jurijus Lotmanas ir jo seminaras 
Tartu universitete. Jei kas nors iš rusiškai rašiusių filo
sofų, iš tikro populiarių Lietuvoje, galėtų būti paminėtas 
šiame kontekste, tai būtų Merabas Mamardašveli - ta
lentingas gruzinų filosofas, išties sokratiška asmenybė.

Leonidas Donalds

(Pabaiga sekančiame numeryje)

Pradėkime nuo sukilimo prasmės ir tikslingumo ap
tarimo. Pamąstymai šiuo klausimu nereikalauja detalaus 
istorinių įvykių žinojimo. Tereikia turėti susiformavusią 
vertybių sistemą. Asmenybei problemų nekyla - pirme
nybė atiduodama individualiam apsisprendimui ir nėra 
didesnės vertybės už žmogaus laisvę ir gyvybę. Sukili
mo prasmės ir tikslingumo problemą, manytume, ge
riausiai yra išsprendęs J. Brazaitis. Jis rašė: „čia (JAV - 
V.B.) vertinimas gali būti loginis, paremtas naudos ir pa
sisekimo argumentais. Ten, Lietuvoje, sprendimas buvo 
ir bus psichologinis, egzistencinis. Tam tikrose situaci
jose visa žmogaus būtis pareikalauja padaryti tai, kas jo 
egzistenciją, buvimą paliudytų“. Dalyvavimas sukilime 
didžiąja dalimi buvo stichinis individualios valios, o sy
kiu ir asmeninio apsisprendimo, pasireiškimas, nors mo
tyvų atrastume ir daugiau.

Vis.dėlto negalėtume neakcentuoti svarbios detalės: 
nors kritinis vertinimas paprastai siejamas su liberaliu 
mąstymu, tačiau nemaža abejonių išsakė ir katalikai. Tė
vynės sarge anonimas, pasirašęs „V.V.“ inicialais teigė, 
jog sukilimo iš viso nebuvo, tebuvęs partizaninis judė
jimas, neturėjęs politinių tikslų. Kunigas F. Jucevičius 
išsakė mintį, kad „sukilimas jokiu būdu nesirėmė ano 
meto politinės situacijos rimta analize, o tik iliuzijomis, 
kurias diktavo mūsų norai“. Ar dėl šių paabejojimų ir ka
talikus turėtume vadinti „marksistuojančiais liberalais“, 
kaip kartais pavadinami kritiškiau pasisakantys autoriai, 
tarp jų ir minėtoje diskusijoje?

Be abejo, kritiškiausiai sukilimą vertino liberalios 
pakraipos spauda ir jos atstovai (plačiau jų neaptarsime).

Žiūrint paviršutiniškai, šiuose ginčiuose, vertini
muose galėtume įžvelgti partinių rietenų atgarsius. Žiū
rint gi plačiau, diskusija išaugtų į kokybiškai kitą - ver
tybių prioritetų - lygmenį. Taikliai yra pastebęjęs V. 
Trumpa, kad nors „laisvė reikalauja kraujo“, tačiau ji 
„negali reikalauti savižudybės... Ginkluotas pasiprieši
nimas, kaip ir sukilimas, prasmingas tik tuomet, kai yra 
šiokio tokio šanso laimėti“.

Svarbus kitas klausimas. Aptariant jį jau reikalinga 
ne tik visiškai ideologiškai susiformavusi asmenybė, bet 
ir žmogus, daugiau ar mažiau susipažinęs su nagrinė
jamu klausimu. Turime omeny žuvusių sukilėlių bei su
kilimo dalyvių skaičiavimus, sukilimo eigą Lietuvoje, 
LAF ir Laikinosios vyriausybės (toliau - LV) ideologi
nes orientacijas. Šie klausimai, išskyrus paskutinį, pla
tesnių diskusijų nesukėlė, nors visiškai akivaizdžios 
skirtingos istoriografinės pozicijos. Pateikiamos versijos 
nebuvo argumentuojamos, jų nebuvo bandoma paneigti. 
Eita kitu keliu - nežinia iš kur atsirasdavo savi skai
čiavimai, sava įvykių interpretacija. Kodėl nekilo dis-

tęsinys sekančiame pat)

1994 m. lapkričio mėn. 11

11



ISTORIJA

ROMANTIŠKA...
(atkelta iš 11-to psl)

kusija? Atsakymas nevienareikšmis, tačiau, ko gero, 
bus teisus vienas Tėvynės sargo autorius, dar 1962 m. 
rašęs, jog neaiškumai (sukilimo ruošimo, vadovavimo, 
skaitlingumo ir kt.) kyla todėl, kad sukilimas 
dažniausiai vaizduojamas pasiremiant tik pavienių as
menų atsiminimais.

Archyviniai duomenys negali patvirtinti išeivijos 
literatūroje, o pastaruoju metu ir Lietuvos autorių 
straipsniuose nusistovėjusios nuomonės, esą sukilimas 
pareikalavo 2000 aukų (šį skaičių pateikia S. Raštikis, 
Z. Ivinskis, P. Narutis, J. Pajaujis-Javis, L. Truska, S. 
Jegelevičius ir kt). Tuo labiau neteisūs tie, kurie suskai
čiuoja 4000 žuvusiųjų (K. Škirpa, A. Damušis, B. Raila, 
A. Jakubčionis ir kt). Gen. P. Plechavičius rašo, kad žu
vo daugiau kaip 6000 sukilėlių. Neatitinka tikrovės ir J. 
Brazaičio aiškinimas dėl „dvejopų skaičių“ (turima 
omeny 2000 ir 4000 žuvusiųjų - V.B.) atsiradimo, esą, 
pirmasis reiškia tiesiogiai kovoje žuvusius, antrasis pri
deda nužudytus kalėjimuose, stovyklose, deportuojant į 
Rusiją. Yra nemažai tarpinių variantų bei labai tiks
lių (iki vienetų) skaičiavimų, tačiau plačiau jų neko
mentuosime. Aišku viena - skaičiavimų metodika ne
aiški, skaičiai padidinti.

Autoriaus turimomis žiniomis aukų skaičius netu
rėtų viršyti 600 žuvusių partizanų. Neapsistosime ties 
skaičiavimo metodika; pasakysime tik tiek, kad tai irgi 
nėra neginčijami ir galutiniai skaičiai. Ir ne vien todėl, 
kad niekur nepavyko rasti išsamių žuvusiųjų sąrašų. 
Tikslaus skaičiaus nustatymą apsunkina keletas priežas
čių. Vieną kitą paminėsime:

1. Neretai tenka susidurti su medžiaga, kur žuvusy
sis traktuojamas nevienodai: vienuose dokumentuose ir 
sąrašuose įvardijamas kaip „partizanas“, kitame - kaip 
„civilis“.

2. Partizaninių kovų medžiagos rinkimo metu 
(daugiausia 1941 m. liepos-rugpjūčio mėn.) nebuvo aiš
ki „partizano“ sąvoka. Apibrėžimas suformuluotas tik 
1942 m. Partizanais bus nutarta laikyti tuos, „kurie į par
tizanus įstojo prieš vokiečių kariuomenei įžengiant, ku
rie savo vardo nėra suteršę svetimo turto grobimu, kurie 
savo veikla komunistų viešpatavimo laikais nėra aiškiai 
kenkę tautos interesams“.

3. Vadintis ar nesivadinti „partizanu“ sprendė bū
rio vadas. Jis išduodavo pažymėjimą, kur buvo nurodo
ma, kokiame būryje ir kiek laiko partizanas tarnavo. Ti
kėtina, jog tokia traktavimo laisvė, nesant minėtos sąvo
kos apibūdinimo bei įtariant galimą materialinį suinte-

' resuotumą (LV buvo priėmusi nutarimą išmokėti parti
zanams algas už partizanavimo laiką ir kt) sudarė prie
laidas netikslių sąrašų sudarymui.

4. Neproporcingai didelį skaičių tarp žuvusiųjų 
partizanai sudaro Kaune - net 92% (leidinyje Raudona
sis teroras Lietuvoje minimas 161 Laikinojoje sostinėje 
žuvęs partizanas ir tik 14 civilių).Tuo tarpu provincijoje 
nužudytų civilių žymiai daugiau nei sukilėlių. Pvz., Za
rasų apskrityje žuvo 3 partizanai ir 19 civilių gyventojų. 
Todėl tikėtina, kad į vardinį žuvusių Kaune sukilėlių Są
rašą bus patekę ir taikūs, niekuo nekalti miestiečiai.

Galėtume paminėti ir daugiau priežasčių, iliustruo
jančių skaičiavimų sąlygiškumą, tačiau ir šių pastabų 
pakanka, kad galėtume pagrįstai teigti, jog žuvusių su 
ginklu rankose vyrų skaičius nesiekė ir 600, o žuvusie
siems preciziškai taikant „partizano“ sąvokos apibrėži
mą, jų skaičius neturėtų viršyti 200-300.

Gali kilti klausimas, kaip ir kodėl buvo padidintas 
aukų skaičius. Priežasčių keletas. Tam turėjo įtakos ano 
meto politinių veikėjų (K. Škirpos, L. Prapuolenio) dar
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1941 m. pateikti duomenys; tikro įvykių vaizdo neleido 
atkurti dokumentų stoka. Tačiau negalime neįvertinti ir 
politinių sumetimų: pirmų karo dienų įvykius siekta pa
rodyti kaip ryžtingą tautos apsisprendimą gyventi lais
vai, o kuo didesni nuostoliai, tuo jie, anot A. Budreckio, 
labiau „įrodo prieš sovietų režimą lietuvių nusistatymo 
intensyvumą“.

„Antisovietinio nusistatymo intensyvumą“, matyt, 
norėta parodyti ir smarkiai padidinus sukilimo dalyvių 
skaičių, kuris išeivijos literatūroje svyruoja nuo 90 iki 
100 tūkst. Jei, pavyzdžiui, 100,000 sukilimo dalyvių lai
kytume teisingu skaičiumi, tai viename valsčiuje karui 
prasidėjus turėjo veikti vidutiniškai 366 partizanai. Tai 
toli gražu neatitinka tiesos. Autoriaus duomenimis, bū
rio vidurkis neturėtų viršyti 40-50 vyrų, o bendras parti
zanų skaičius galėtų siekti 16-20 tūkstančių.

Ar šių pateiktų pavyzdžių negalėtume laikyti nesi
skaitymu su objektyviais faktais? Ar ne dėl panašių da
lykų būtų galima diskutuoti, o ne vien dėl savų vertybių 
prioriteto? Ir ar ne tokiu būdu, perfrazuojant T. Venclo
vą, pereinama prie „netiesos sakralizavimo“ (pasire
miant „nusistovėjusiais požiūriais“)? Tai, ko gero, dau
giau retoriniai klausimai.

Kalbant apie sukilimą Lietuvoje jau susiduriama su 
demitologizuojančiais straipsniais (B. Gražulio, A. J. 
Greimo, atsiminimai), kurie griauna vyraujančią roman
tinę sukilimo viziją, tačiau istorijos ir politikos suplaki
mas trukdo objektyviam (ta prasme, kad nesaistomam 
išankstinių nuostatų) ir kritiniam požiūriui.

Daugelio autorių pareiškimus, esą LAF, LV ideolo
gijoje neįžiūrėsime antisemitizmo, laikyčiau daugiau 
politiniais. Realybė kita. Galima diskutuoti dėl kai kurių 
Ministrų kabineto nutarimų, „žydų padėties nuostatų“, 
priimtų Laikinosios vyriausybės, autentiškumo, tačiau 
neišmesi denacionalizacijos įstatymų, kuriais ribojamos 
žydų teisės. Neišmesi LAF vietos komitetų apskrityse 
veiklos aprašymų, kur kalbama apie ketinimus spręsti 
„žydų klausimą“. Tačiau labai svarbu pabrėžti, kad 
konkrečius veiksmus būtina atskirti nuo antisemitinės 
retorikos. Nors pastaroji buvo gana agresyvi, tačiau 
veiksmai pakankamai nuosaikūs, o ir pati retorika netu
rėjo didelės įtakos masinei sąmonei, nevedė link genoci
dinės politikos, kurią planavo ir vykdė hitlerinė Vokie
tija. Antisemitizmo apraiškas masinėje sąmonėje labiau 
galėtume aiškinti psichologiniais veiksniais (anot E. 
Fromo, „atpirkimo ožio ieškojimu“ ar, pasak H. Bergso- 
no, instinktyviu kiekvieno individo noru dalinti žmones 
į dvi pagrindines katerorijas - mus ir juos), o ne LAF-o 
ar LV-bės programinių teiginių įtaka.

Visiškai suprantama, kad, anot S. Sužiedėlio, „ilgų 
rezistencijos ir okupacijos metų sąlygomis daug kam at
rodė, jog tautai reikalinga didvyriška, o ne kritiška isto
rija“. Tačiau teisus T. Venclova, sakydamas, kad „atėjo 
laikas laisvai ir be baimės įvertinti visą mūsų praeitį“. 
Istorinių įvykių demitologizavimo procesas turėtų sąly
goti racionalesnį požiūrį į istoriją, objektyvesnį atski
rų įvykių vertinimą. Deja, matome, jog pavojai tyko su
plakus istoriją ir ideologiją. Ideologams kuriant mitus 
(o tai ypač būdinga toms šalims, kuriose jie turėtų suvai
dinti kompensacinį vaidmenį, vadinasi, ir Lietuvoje), 
neretai jais tampa ir pati istorija. Tuo tarpu mitui verifi
kacija, analizė ne tik nereikalinga, bet ir pavojinga. Atsi
duriame tarsi užburtame rate: anot L. Donskio, „socia
linė mitologija... iš esmės stimuliuoja masinę sąmonę ir 
yra pati jos stimuliuojama“. Dėl šios priežasties istorijos 
ir politikos atskyrimas yra būtinas. Visuomenės lais
vėjimas ir pastangos suteikti prioritetą individui leidžia 
to tikėtis.

Norėtųsi išsakyti ir keletą minčių apie liberalizmą 
bei bandymus sutapatinti jį su viena ar kita politine dok
trina (aptariamu atveju - su marksizmu). Liberalizmas 

iš tiesų sudarė prielaidas socializmui, bet ne todėl, kad 
paneigė krikščioniškąsias vertybes, o todėl, kad savo tri
umfo laikotarpiu (19 a. pabaigoja - 1914 m.) visai ne
kreipė dėmesio į socialinius dalykus, kuo ir ėmė speku
liuoti socializmo ideologai. Liberalizmas, kalbant J. 
Girniaus žodžiais, netapatinamas su jokia apspręsta 
konkrečia pasaulėžiūra. Jis greičiau esąs laisvės sam
prata, kuri išpažįsta pasaulėžiūrinę laisvę. „Būti libera
lu, - rašo autorius, - dar nereiškia turėti pasaulėžiūrą, o 
tik būti prieš pasaulėžiūrinę prievartą“. Liberalų tapati
nimas su kairiosiomis jėgomis yra visiškas nesusiprati
mas. Knygoje Lietuviškasis liberalizmas V. Rastenis 
labai taikliai yra pastebėjęs, kad liberalus nuolat galima 
supainioti su socialistais arba konservatoriais - priklau
somai nuo to, kas visuomenei ketina primesti vieną ofi
cialią pasaulėžiūrą. Nesinorėtų tikėti V. Kavolio dar 
1959 m. išsakyta ir šiandien aktualia mintimi, jog lietu
viškieji liberalai ateityje pasiliks kūrybiška mažuma.

Autoriaus simpatijos T. Venclovai nereiškia abso
liutaus sutikimo su visomis pastarojo mintimis. Disku
sija būtina, tačiau neramina kitkas - bandymas paversti 
ją grynai ideologiniu žaidimu. T. Venclova ne taip se
niai lenkų sapudoje yra išsakęs mintį, jog savo pažiū
romis esąs vienišas tautiečių tarpe (visų pirma tai tiktų 
kalbant apie lietuvių-žydų santykius), tačiau, matyt, to
kia jau liberalaus intelektualo, negalinčio eiti farvateriu, 
dalia.

Valentinas Brandišauskas

V. Brandišauskas yra jaunosios kartos istorikas stu
dijuojąs 1941-mų metų įvykius. Sis straipsnis pernai 
buvo atiduotas spausdinimui Lietuvos aide, bet ten nie
kuomet nepasirodė-Red.

RUDENS PRADŽIA KAUNO SCENOJE

- Reikia pasakyti, kad tai nebuvo spektakliai, su 
pilnomis žiūrovų salėmis... Kyla klausimas: ar tų spek
taklių kalba nepakankamai įtaigi, ar pritrūko reklamos 
žiūrovams, ar jiems tiesiog kitos problemos svarbesnės 
už tas, kurios keliamos scenoje? - kalbėjo Juozo Milti
nio teatro paveldėtojas, Panevėžio dramos teatro meno 
vadovas ir režisierius Saulius Varnas Kauno dienos ben
dradarbei Daliai Juškienei po gastrolių Kaune š.m. rug
sėjo viduryje, dar pridurdamas: „Visuomet teatro me
nas buvo dotuojamas valstybės, tuo parodant valstybės 
dvasinę politiką. Šios dienos valstybė orientuoja savo 
tautos žmones ne į dvasinio pažinimo kelią, o į materia
liųjų dalykų kaupimą: kaip kažką įsigyti, turėti, parduoti 
ir Lt.” Lyg dotacijos ar valstybės politika turėtų ką nors 
bendro su teatro salių pripildymu...

O Panevėžio dramos teatro kvieslys Petras Čėpla 
dar prieš gastroles tame pat laikraštyje tvirtino, kad Pa
nevėžys „šiemet atveža bene geriausius ir šį kolektyvą 
geriausiai reprezentuojančius spektaklius“. Tačiau kaip 
tik jo reklaminiame straipsnyje „Gastrolių akcentas - 
modernioji klasika“ (IX.8), kuris su nežymiais pakeiti
mais ir kitu pavadinimu pieš gastroles Vilniuje atspaus
dintas ir Lietuvos aide, gal ir reikėtų pradėti ieškoti salių 
tuštėjimo priežasčių.

Apibūdindamas kiekvieną iš penkių Panevėžio dra
mos teatro pastatymų, P. Čėpla pasakoja, kad, stebėda
mas F. Kafkos Procesą, žiūrovas, kartu su veikalo hero
jumi turės progos patirti kaip „kasdieniškas, malonus,
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banalus pasaulis ima virsti košmaru“, pažymėdamas, jog 
SL I. Witkievizciaus pjesė Mažame dvarely - tai didžiu 
poetiškumu pulsuojanti istorija, kurios melodramatiz- 
mas perauga į siurrealistini košmarą“, A. Strindbergo 
dramos Sapnas „gyvenimas panašus j pragarą“, o įspū
dingiausioje rusų dramaturgo A. Suchovo-Kobylino 
trilogijos dalyje Tarelkino mirtyje „pragariški charakte
riai verčia apie blogio prigimtį susimąstyti ir dabarti
nį žiūrovą“. Net ir vieno žinomiausių šiuolaikinių švei
carų dramaturgų Urso Widmerio pjesė Žanmeras - am
žiaus šnipas iš satyros virsta istorija, „persunkta liūdesiu 
dėl žmogaus bejėgiškumo prieš valstybės mašinos pokš
tus“. (Visur pabraukta cituojant).

Kažin, ar šiandieninis Lietuvos žiūrovas dar nepa
kankamai to „košmaro“ ir „pragaro“ išgyveno per pasta
ruosius penkiasdešimt metų, kad visą tai dar kartą norėtų 
matyti scenoje per padidinamąjį stiklą užvakarykščio 
šviežumo dramose...

Visuose Panevėžio teatro pastatymuose buvau, nors 
ne visuose turėjau pakankamai susidomėjimo ir kantry
bės išsėdėti iki galo, dėl tariamai „modemiško“ ir vieno
do jų sukirpimo, nieku nepateisintų bereikalingų įėjimų, 
išėjimų, perėjimų ir kitokių pasivaikščiojimų po sceną, 
įkyrių besikartojančių mizanscenų, alegorijomis persū
dytos (galbūt „ezopinės“) kalbos... („Šiandien didelė da
lis literatūrinės ir teatrinės kalbos jau paseno, nebegali 
egzistuoti teatre, nes egzistuoja televizijos tribūnose, nes 
apie tai gali kalbėti kiekvienas“, - teigia S. Varnas minė
tame pasikalbėjime, kurio itin abejotinos logikos išvadą 
pabraukiau cituodamas.). O mane žymiai stipriau veikė 
nepretenzinga konvencinio tipo teatrinė kalba vieninte
liame Šiaulių dramos teatro pastatyme, žydų klasiko 
Shalom Aleikhem „Tevjes pienininko“ inscenizacijoje, 
nors ją padariusi režisierė R. Steponavičiūtė dažnai sto
kojo vaizduotės ir išradingumo.

Panevėžiečiams nepadėjo nė Kauno aukštesniosios 
aktorinio meno mokyklos studentų streikas dėl jų moky
tojo akt. Viktoro Šinkariuko pašalinimo iš jo pareigų, 
vykęs priešais teatrą kaip tik beveik ištisai gastrolių me
tu, nors su jomis neturėjo nieko bendra.

O erdvokos Akademinio teatro salės, deja, nepripil- 
dė nė Šiaulių teatras, nors tai ne kartą pavyko anksčiau
siai sezoną pradėjusiam Valstybiniam muzikiniam teat
rui, ypač premjerinės operos Margaritoje (kitaip pavad
into Gounod Fausto) ir vienos-kitos repertuare įsisenėju
sios operetės pastatymuose, galbūt jau iš anksčiau už
sisakiusių vietos provincijos grupių dėka. Iš itin turtingo 
ir įvairaus jų repertuaro mačiau bent pusę tuzino ir man 
geriausiai patiko Paul Abrahami operetė Balius Savojo
je, Federicko Lowe miuziklas Mano puikioji ledi ir visa
pusiškai šaunus G. Verdi operos Traviatos pastatymas, 
skirtas dekoratoriaus bei scenografo dail. L. Truikio 90- 
tųjų gimimo metinių paminėjimui. Pastarajame spek
taklyje nepatiko vien bereikalingai „atšviežintas“ (S. 
Ylos) libreto vertimas. (Iš tikrųjų gana prastai skambėjo 
ir poetės V. Palčinskaitės išversti My fair lady tekstai, 
praradę A J. Lemerio libreto gyvumą ir itin šmaikštų są
mojų).

Rugsėjo pradžioje savo sezoną pradėjo ir šalia 
Valst muzikinio teatro įskūręs Kauno Jaunimo kameri
nis teatras, pastatydamas L. Andrejevo Judą Iskarijotą, L 
Iredynskio Seansą, E. Ionesco Pamoką ir triptiką, susi
dedantį iš Saliamono Giesmių giesmės, arabų pasakos 
Tūkstantis ir viena naktis ir Publijaus Ovidijaus Mylėji
mo meno. Į jau keletą kartų statytą F. Rablė Gargantiuą 
irPantagriuelį iki šiol bilietų negavau, nes, kaip sakoma 
reklaminiame lapelyje, čia „nedidelėje teatro kavinėje 
prie bendro stalo susėda 8 aktoriai ir tik 12 žiūrovų (nė 
vienu daugiau!). Atsiriboję nuo triukšmingos kasdieny
bės, gatvių šurmulio, žiūrovai gali mėgautis ne tik be ga
lo skania Renesanso literatūra, šmaikščiomis scenelė

mis, neišsenkančiu humoru, bet ir geru sausu vynu, kuri
uo dosniai vaišina teatras. Tai užstalė tikriesiems gurma
nams“.

Maloniai nustebino pirmą kartą aplankyto Kauno 
pantomimos teatro dviejų veiksmų spektaklis pagal A. 
L. Weberio rokoperą Jėzus Kristus superžvaigždė. Čia 
jauni ir talentingi aktoriai (režisierius ir meno vadovas 
Kęstutis Adomaitis) tiek vardinėse, tiek ir pagalbinėse 
rolėse gyvai pina klasišką pantomimą ir modemų išraiš
kos šokį jaukioje poros šimtų kėdžių salėje artipilnėje 
entuziastiškų jaunų žiūrovų. Jau susidarytas poros tuzinų 
veikalų repertuaras, apimantis nuo Snieguolės ir septy
nių nykštukų ar Dekameiono, iki Ionesco Raganosių, iki 
Džonatano Livingstono Žuvėdros, šiemet bus papildytas 
Mažuoju princu, Gėlė, kuri nežydi bei kitais veikalais. O 
kur dar Kauno lėlių teatras su itin turtingu repertuaru, 
kur Vaikų ir jaunimo teatras „Vilkolakis“, Kauno maža
sis teatras, Lietuvos Valstybinis jaunimo teatras su Vil
niaus teatro žvaigždėmis, režisierių E. Nekrošiaus, K. 
Smorygino bei A. Večerskio pastatymais, kažką naujo 
beplanuojantis čikagiškiams pažįstamas aktorius Valen
tinas Masalskis? O sezonas dar vos tik pasidėjo!..

Puikiai pasirodė ir Kauno filharmonija su Lietuvos 
ir Vilniaus styginiais kvartetais, Kauno ir Valstybinio 
Vilniaus simfoninių orkestrų koncertais, su virtuozais 
instrumentalistais, svečiais solistais bei dirigentais. Spa
lio 1 d. čia itin pakiliai nuskambėjo F. Mendelsshon- 
Bartholdy oratorija Elijas, kurią atliko Kauno valstybinis 
choras (64 dainininkai), Lietuvos nacionalinis simfoni
nis orkestras ir šeši solistai, o dirigavo šių metų naciona
linės premijos laureatas Petras Bingelis. Perpildyta salė 
šį didingą kūrinį sutiko su nesibaigiančiomis ovacijomis, 
šauniuosius menininkus išlydėdama gastrolėms į Vil
nių ir Vakarų Europos didmiesčius.

Kauno Valstybinis akademinis dramos teatras sezo
ną pradeda su dviem premjerom: spalio 22 Pauliaus 
Claudel’io drama Vidudienio dalybos (rež. Gytis Pade
gimas), o spalio 26, mažojoje scenoje, A. Fugardo drama 
Sveikas ir sudie (rež. A. Lebeliūnas). Bet apie tai - kitais 
metais.

Algirdas T. Antanaitis

SPALIO EUFORIJA

Spaliui atėjus, niekur nesijaučiu taip gerai, kaip sa
voje paskliautėje. Čia ir dienos gražesnės nei kurioj kitoj 
tolimoj rivieroj. Dangus tyras, nelyginant kūdikio sąži
nė. Vandenynas, lyg mylinčio tėvo pasveikinimas, ty
riausiai šypsosi saulėje raibuliuojančiu paviršiumi. O po 
parapijos svetingu stogu esu ir laukiamas, ir kalbinamas, 
ir vaišinamas, ir nuo scenos įvairiomis programomis bei 
loterijomis džiuginamas. Laukte laukiu klebono Rudens 
baliaus.

Jei kas nenutuokia, rašau apie Pietų Kalifornijos lie
tuvių telkinį. Mėgstu žodį „telkinys“. Šitaip įpratome 
laikraščiuose vadinti džiūgaujančias išeivių kolonijas. 
Nesnaudžia žmonės. Štai:

Per pirmas dvi Spalio dienas vyko Lietuvių Dienų 
šventė, kurios žemiškas linksmybes apsakyti raštu yra 
sunku. Galiu tik nurodyti, kad šalia spalvingų Hamiltono 
„Gyvataro“ ir L.A. „Spindulio“ šokėjų, žymų vaidmenį 
suvaidino Kugelis, Dešros, Kopūstai, Cepelinai, Koldū

nai ir šįmetinė naujiena - Saltibarščiai. Šio kulinarinio 
teatro vyriausioji režisierė buvo Antanina Uldukienė.

♦ * *

Per tas dienas pasirodė seniai seniai lauktas „Kali
fornijos ir šalimų valstybių lietuvių almanachas“. Taip 
užrašyta žydrame viršelyje virš vyčio skydo ir Amerikos 
piešinio. Kodėl ne valstijų, o valstybių? Kodėl ne „greti
mų“, o „šalimų“? Anot Bendruomenės Los Angeles apy
linkės valdybos nario Juozo Pupiaus, pakėlusio žymią 
Almanacho išleidimo naštą, valstijos yra sovietinė išmo
nė: mums, Amerikos lietuviams, labiau tinka valstybės.

Gal jis politiškai ir teisus, bet lietuvių kalba šiuo at
veju parodo savo turiningumą, kai jungtinį Amerikos 
vienetą vadina valstybe, o jo nares - valstijomis. Čia jo
kio sovietizmo nematau.

Yra almanache klaidų, bet kur jų nebus, kai viską 
leidžiame per daug savimi pasitikėdami, kai į atidų rank
raščio patikrinimą žiūrime pro pirštus, ar net apsiblausę. 
Nemanau, kad baliai kalti.

Todėl ir liko almanache lietuvių gramatikos pajau
tas erzinanti, pakartotinai spausdinama samplaika - „da
linės duomenys“!

Dėl tų moteriškos giminės duomenų knieti šį bei tą 
pasakyti. Būtent - po pavardžių sąrašo ir skelbimų 
spausdinami išeivijos ir Lietuvos laikraščių bei žurnalų 
sąrašėliai. Kaip sakoma, daliniai. Bet šioj apsukrioj ne- 
pilnatvėj tuoj pat matai ideologinį kryptingumą. „Išeivi
jos lietuviškų laikraščių“ tarpe randu anglišką American 
Balde News, bet nematau ilgamet egzistuojančių lietu
viškų Akiračių.

Išeivijos lietuviškų žurnalų skirsnyje yra angliški 
The Observer, Lituanus (tik jau ne mėnraštis), retkarti- 
nis Bridges, bet nėra nuo 1959 metų pastoviai išeinančių 
Metmenų, savo kūryba ir straipsniais kėlusių mūsų kul
tūros lygį. Argi Metmenys menkesni už Pensininką ?

Lietuvoje leidžiamų laikraščių sąraše pirmauja Lie
tuvos aidas, tačiau visiškai neminimi skaitytojais skait
lingiausi dienraščiai Lietuvos rytas ir Respublika. At
seit, almanacho sudarytojams jie pasirodė visiškai ne
reikšmingi.

♦ ♦ ♦

Bene vienas svarbiausių spalio mėnesio renginių 
buvo Los Angeles Šv. Kazimiero Lituanistinės mokyk
los 45-rių metų paminėjimas - gražiu šūkiu „Mes buvo
me, Mes esame, Mes būsime“, drauge su naujos knygos 
„Ona Razutienė ir Los Angeles Jaunimo Ansamblis LB 
Spindulys“ pristatymu (9 d.). Dvigubos reikšmės dvigu
ba šventė: lietuviško auklėjimo ir tautinių šokių puose
lėjimo. Aukštaūgė Ona Dapkutė-Razutienė sugebėjo 
dirbti su vaikais kaip reta kita mokytoja. Jos nuolatinio 
skatinimo, organizavimo ir vadovavimo dėka „Spindu
lys“ išliko gyvastingas lig šios dienos. Dabar tuo rūpi
nasi Onos duktė Danguolė Varnienė. Ir ji pasižymi iš 
motinos paveldėtu talentu ir pasišventimu.

Susipažinti su šia knyga kol kas teko tik iš ant stalų 
padėtų keliolikos puslapių atšvietų. Gausu nuotraukų. 
Daug pavardžių. Faktų. Autorės Valerijos Baltušienės 
dvejų metų darbas.

Atidžiai perskaičiau „Įvadą” ir man pasidarė nejau
ku. Juk šis albumas skirtas ne kandžiai kontroversijai, 
bet tauriai mokytojai ir jos ilgamečiu! ansambliui iškelti. 
Jų darbštumui, veiklai ir sėkmei aprašyti. Tuo tarpu 
„Įvade” pamokslaujančiu tonu rašoma: „Tik kaimas, 
mūsų tautos pagrindas, gerbė ir vertino mokytojus“. O 
miestelėnai provincijoje dirbusiems mokytojams priseg-
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davo nepagarbų „kaimo liktama“.
Esu kiauras miestietis. Pradinėje ir gimnazijoje 

turėjau būrį miesto draugų. Visi mes ir mūsų tėvai nepa
prastai gerbėme gerus mokytojus. O dėl tų „liktamų“, 
tai čia baisaus nepagaibumo nematau: anuomet retai kas 
liktamų vadino žibintu. O juokas niekam nekenkia. Man 
atrodo, šios knygos „Įvado” kalba, ypač netikusi vietin
inko linksnio vartosena, kaip tik vienur kitur prašosi li
etuviško sodžiaus Žiburio.

Pr. Visvydas

„MYLĖDAMAS LIETUVĄ, MYLIU LAISVĘ“

Tai žodžiai kun. Juozo Tumo-Vaižganto, kurio 
125-tąjį gimtadienį gana šiltai atšventė ne tik jo gimtieji 
Svėdasai, bet ir visa Lietuva. Gal niekad tie ir kiti jo žo
džiai nebuvo Lietuvai taip reikalingi, kaip šiandien, kai 
tiesiog juokingai varžomasi dėl to, kas labiau myli Lie
tuvą ir jos nepriklausomybę. Lyg, rodos, būtų žmonių, 
kurie to nemylėtų. Tokiems juk atviros durys lauk. Tei
singai ragino Vaižgantas: „Tad į darbą naujoji Lietuva! 
Šalin abejojimus ir kaltininkų ieškojimus!“ Kaltininkus 
gali nustatyti tik teismas. Deja, kai kas šiandien nori būti 
ne tik teisėjai, bet ir budeliai.

Šiuos ir kitus Vaižganto patarimus skolinuosi iš, 
mano galva, labai naudingo Kosto Ostrausko rašinio, 
kurį atsispausdino žurnalas Metai savo šių metų rugpjū
čio-rugsėjo numeryje. Ostrauskas vadina tai monodra- 
ma, nes ne tik jos vienintelis veikėjas yra J. Tumas- 
Vaižgantas, bet jis ir kalba autentiška savo kalba. Ir ko

kių, vaižgantiškai tariant, „deimančiukų“ skaitytojas ten 
nesuras. Tikrai sudarytojas įdėjo nemaža darbo atrink
damas visa, kas įdomiausia, iš gausios Vaižganto bele
tristikos, publicistikos, memuaristikos ir epistoliarinės 
rašliavos. Paskutiniu metu vėl kalbama apie pilnų Vaiž
ganto raštų leidybų, kuri sudarys daugiau nei 20 tomų. 
Nors pats Vaižgantas visus svėdasiškius, kaip ir save pa
tį, laikė „ne per dideliais šarpuoliais darbe“, jis nuvertė 
nemažus kalnus.

Kas šiandien nekalba apie rinkos ekonomikų (taigi, 
kapitalizmų) ir Vakarus (taigi, Ameriką). Daug kas no
rėtų į jų pasprukti. Panašiai buvo ir anais laikais, dar 
prieš Pirmąjį pasaulinį karų, kai tokių laimės ieškotojų iš 
Pasvalio ir iš kitur atsirasdavo net po 20.000 į metus. 
Vyko ten ir Tumas-Vaižgantas, tik ne laimės ieškoti. 
Taip, Amerika piniginga, pripažino jis. Gaila „tik jos 
maišai nekiauri“. „Tik višta kasa nuo savęs“, visi kiti, 
taigi ir Amerika, po savim. Gal ir per daug Vaižgantas 
išpliekė kapitalistinį egoizmų, bet ne „deimančiukų“ 
medžioti jis ten ir važiavo. Bėgimas iš krašto retai būna 
kraštui naudingas.

Vaižgantas, kaip retas kas kitas, mėgo tiesų, o kar
tais ir riebokų žodį. Anais visokių literatūrinių ir meni
nių srovių srovelių laikais, kai keli rašytojai ar dailinin
kai susibaudę skelbė naujų srovę arba izmą, Vaižgantas 
gal net pagal anuos laikus truputį necenzūriškai juos pa
šiepė: „Jei kas po savim pasišlapina, tai dar ne srovė“. 
Mokėjo Vaižgantas pasijuokti ir iš ordinų, medalių ir 
kryžių, kuriuos ano meto vyriausybė, kaip ir dabar, mė
go dalyti. Ir jis gerokai jų buvo gavęs, tik skundėsi, kad 
jo pilvas per mažas visiems jiems sukabinti.

Gal pati įspūdingiausia jo išpažintis arba credo, ku
rį jis atliko iš viso savo gyvenimo „nuo pat kūdikio lop
šio ir iki pasenusio lazdos“. Ten tarp kita ko skaitome: 
„Vyžota, lopyta mano Lietuvėlė, bet - mano! Lininiai, 
arielkininkai, mėšluočiai, dažnai net padlecai lietuviai, 
bet mano broliai“. Esu ir anksčiau citavęs šiuos Vaiž
ganto žodžius ir už tai gavęs lupti. O vis dėlto jie teisin
gi, ypač žvelgiant dabartinėmis akimis, kai tokiais „pad- 
lecais“ (rusiškai, niekšais arba nevidonais) norime ap
šaukti daugybę mūsų krašto žmonių.

Nemanau, kad K. Ostrauskas sudarė šių monodra- 
mų, turėdamas kokį nors jubiliejų prieš akis. Žinau, jis iš 

viso nemėgsta jokios Jubilišavos literatūros“. Tačiau ta 
jo monodrama yra gražus paliudijimas, kas buvo Lietu
va Vaižgantui ir ypač kas dabar ir gal dar ilgai bus Lietu
vai Vaižgantas.

Vincas Trumpa

Akiračiai
9425 So. Pleasant Ave., 

Chicago, III. 60620

ANTRA „IS KITOS PUSĖS“ PUSĖ

Akiračių gegužės ir birželio mėn. numeriuose tilpo 
Vytauto Meškausko skiltys ,Jš kitos pusės“. Su įdomu
mu sekdavau ankstyvesnius V. Meškausko dažnai labai 
gerai pataikytus antros medalio pusės parodymus įvairi
ais klausimais. Šį kartų, kaip V. Meškauskas pasakytų, 
... skaitau ir savo akims netikiu.

V. Meškauskui, pačiam repatriavusiam į Vokietijų 
1941 m. užkliuvo, ir visai teisingai, dabartinės Lietuvos 
valdžios nenoras grąžinti Lietuvos pilietybę 1941 m. re- 
patriavusiems į Vokietijų. Savo argumentui paremti, 
kad tuo laiku iš Lietuvos į Vokietijų pasitraukusių 16 
tūkstančių dauguma buvo gryni lietuviai, visokiomis 
kombinacijomis išnaudoję progų pabėgti iš pavojų, gre
siančių nuo sovietų valdžios, jis pasirinko atpasakoti 
mūsų šeimos istoriją. V. Meškauskas grįžo į prieš 53 
metus buvusius įvykius, į laikotarpį, kai daug kam, ypač 
tautos patriotiniams sluoksniams, grėsė sunaikinimo pa
vojus. Tai ypač jautėsi mūsų šeimoje, persekiojamoje 
LTSR valdžios ir NKVD. Tokioj padėtyje mano tėvas 
parodė nepaprastų išradingumų išvesti šeimų iš nelais
vės namų. To laikotarpio įvykiai buvo mums lyg ir koks 
košmaras, apie kurį kalbėti niekas per daug nenorėjo. 
Tai ir panaudojimas tokioje padėtyje buvusios šeimos 
istorijos, kur kai kurie veiksmai mažiau orientuotam 
skaitytojui gali atrodyti abejotini, buvo netikėta ir keista

Mano dėmesį patraukė Drauge pa
skelbtas pranešimas, kad Amerikos Lie
tuvių Taryba rengiasi Vašingtone pradėti 
naujų politinę akcijų. Jos tikslas - su JAV 
Valstybės departamento parama sutruk
dyti okupacinės LDDP valdžios planuo
jamos sutarties su Rusija dėl karinio tran-

Drausmės sargyboje

ALTOS SUVAŽIAVIME

TRANZITAI
šito įvedimų, atgauti iš Rusijos Kara
liaučių (Kaliningrado sritį), ištremti vi
sus rusus iš Rytprūsių atgal į Rusijų ir 
prašyti JAV valdžios pagalbos, kad pa
dėtų rasti milijonų lietuvių tai sričiai ap
gyvendinti.

Įvertindamas šių dalykų svarbų mū
sų valstybingumui ir tikėdamasis išgirsti 
vėliausias naujienas šiuose veiklos ba
ruose, užsukau į šių metų spalio 29 d. 
Balzeko muziejuje Čikagoje vykusį 
ALT’os suvažiavimų

Į posėdį atvykau pavėlavęs. Kalbėjo 
buvusio Vyriausiojo komiteto buvęs Vy
riausiasis vaduotojas - dabar Lietuvos 
Respublikos seimo narys ir jo Užsienio 
reikalų komisijos pirmininkas.

„Visa Lietuvos prekyba yra su Va
karais - ne, su Rytais“, save pertraukda
mas kalbėjo buvęs Vyriausiasis... „Lie
tuvai reikia tranzito sutarties, kad galėtų 
vesti prekybų su Rusija... Kai kas mano,

IR JUOSTOS
kad keliaudami traukiniu rusai Lietuvą 
okupuos. Nonsensas! Juk tranzito taisyk
lėse aiškiai pasakyta: sudėti visus šautu
vus į dėžę, uždėti ant dėžės spyną ir pa
statyti jų saugoti ginkluotų lietuvį karei
vį... Ko jūs ponai norit - eiti su Rusija į 
karų?!.. Kai kas sako, kad Lietuvos oro 
erdvė pažeidžiama. O ką mes darysim: 
neturim nei radaro, nei lėktuvų - turėsim 
bent sutartį!... Neklausykite opozicijos. 
Jie tik renka parašus, ieškodami sau nau
dos, trukdo darbų“,- tęsė buvęs Vyriau
siasis.

Šiuo momentu pensininkų amžiaus 
reorganizuotos kilmės tautiečių pripildy
toje salėje (arba, tiksliau atreportavus, 
šios salės paskutinėse dviejose eilėse) pa
sigirdo nedrąsus inkštimas, kilo ūbavimo 
grėsmė. „Jūs, išeiviai...“- rodydamas 
pirštu į nerimaujančius ir pabrėždamas 
žodį Jūs- griaudėjo toliau buvęs Vaduo
tojų vaduootojas,.- turite žinoti, kad Ru

sija irgi yra valstybė ir kad ji turi savo in
teresus. Aš tai žinau, aš su rusais posė
džiavau...”

Vyriausiojo kalba buvo baigta be 
trukdymų. Priekyje sėdėję buvusio Ko
miteto nariai ir buvęs reorganizuotųjų 
ajatola šypsojosi iš laimės, o pribėgęs 
gydytojas Dargis, tarsi prisiminęs geriau
sias Tarybų Lietuvos tradicijas, apjuosė 
Vyriausiąjį tautine juosta. O aš pasijutau 
ne ten pakliuvęs. Bijodamas, kad kas 
nors, prisiminęs geriausias mūsų reorga
nizuotos visuomenės tradicijas, nesmog
tų plyta į mano nereorganizuotų marmū
zę, ausis suglaudęs sprukau iš salės. 
Maunant pro duris mane dar pasiekė pir
mininkaujančiojo žodžiai: „Pageidautu
me, kad susirinkę žurnalistai paskelbtų šį 
reikšmingą pranešimą spaudoje“. Deja, 
tik Lietuvių balsas pranešė, kad dr. K. 
Bobelis perdavė Lietuvos prezidento ir 
ministro pirmininko sveikinimus.Bet ir 
ten nė žodelio apie tranzitus ir prekybų su 
Rytais...

Jūsų
Dogas Buldogas
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LAIŠKAI

staigmena. Ypač kad V. Meškauskas buvo labai inty
mus šeimos draugas.

Iš kur V. Meškauskas tide žinojo apie tuos įvykius, 
man nežinoma. Nelabai etiška rašyti apie mirusius, ne- 
pasiklausus gyvų liudininkų ir neparodžius prieš spaus
dinimų. Būtų buvę galima išvengti netikslumų ir netie
sos. Dabar esu priverstas netiesas atitaisyti ir neišsaky
mus papildyti.

1. Nebėgti kartu su prezidentu nulėmė ne „už ką 
mus turi persekioti“ galvojimas, bet finansinis nepasi
ruošimas.

2. Tėvas buvo suimtas ne dėl darbininko įskundi
mo, kaip V. Meškauskas rašo, bet dėl A. Sniečkaus iš
leisto įsakymo suimti visus antitarybinių organizacijų 
vadus. Tėvas buvo Jonavos tautininkų pirmininkas. Jis 
ir paleistas visą laiką buvo sekamas ir kontroliuojamas.

3. Aš pasiekiau Vokietiją (Eitkūnus) įpakuotas tarp 
repatriantų mantų po dviejų parų kentėjimo šaltame žie
mos ore 1941 m. sausio mėn. Ten, po apklausinėjimo, 
buvau nuvežtas ne į Auschwitzo koncentracijos lagerį, 
kaip rašo Meškauskas, bet į Soldau pereinamąjį lagerį 
(Durchgangslager), kur buvo internuota nemažai iš Lie
tuvos pabėgusių, jų tarpe min. Vaclovas Sidzikauskas, 
jo brolis inž. Sidzikauskas, buvęs teismo prokuroras 
Gudavičius ir kt. Karui su sovietais prasidėjus dalis in
ternuotų, tarp jų ir aš, buvom perkelti į prie Karaliau
čiaus Megethen miestelyje esančią gaisrininkų mokyk
lą, kur buvome naudojami (be užmokesnio) įvairiems 
darbams. Iš ten po truputį prasidėjo nelegalus ir legalus 
grįžimas į Lietuvą. Aš į Lietuvą grįžau 1942 m. sausio 
mėn. Taigi, „pasisvečiavimas“ Vokietijoje, kainavęs 
daug sveikatos ir nervų, užtrūko vienerius metus. Ten 
radau jau iš Vokietijos grįžusį brolį ir žinią, kad jo 
žmona buvo išvežta į Sibirą. Lietuvoj tęsiau technologi
jos studijas VD universitete.

4. Kalbant apie kitus V. Meškausko pasisakymus, 
negaliu sutikti su nekokiu lietuvių kalbos dėstymo įver
tinimu Jėzuitų gimnazijoje, kurią ir aš baigiau. Joje lie
tuvių kalbą dėstė žinomi specialistai, kaip Ašmantas, ra
šytojas J. Petrulis, o ne vokiečių tautybės asmenys. Tė
vas Fulstas, vokietis, buvo tarptautiniai žinomas lygina
mosios kalbotyros specialistas, geriau mokėjęs lietuvių 
kalbą už mus visus, dėstęs ir VD universitete.

5. Už Palik ašaras Maskvoje brolio gauti honorarai 
buvo menki ir juos, tikriausiai, daug mūsų profesionalų 
literatų yra pralenkę.

6. Kad tautybės jausmo joks valdininkas nepakeis - 
tiesa. Bet tautybės jausmas kai kuriems žmonėms ne
trukdo išversti kailį ir kitiems tarnauti. Taigi, tautybės 
jausmas nėra vienintelis kriterijus pilietybės teisėms.

Kalbant apie dabartinius pilietybės įstatymus Lie
tuvoje, verta pažiūrėti, kokį pilietybės įstatymą priėmė 
1919 m. atsikūrusi Lietuva. Štai citata iš „Laikinųjų Vy
riausybės žinių“, 1919 m. sausio 16 d., nr. 2-3: „... 1919 
sausio 9 d. ministerių kabineto priimtu įstatymu Lietu
vos piliečiais laikomi: asmenys, kurių tėvai ir seneliai iš 
seno Lietuvoje gyveno ir kurie patys čia gyvena; šitų 
asmenų vaikai grįžę Lietuvon gyventi; asmenys, kurie 
ligi 1914 m. ne mažiau kaip 10 metų Lietuvoje gyveno ir 

turėjo arba savo nekilnojamą turtą, arba nuolatinį darbą, 
išskyrus tuos, kurių darbas buvo vien tarnavimas Rusu 
valstybei...“

Taigi, pirmosios nepriklausomybės pradžioje grįži
mui į Lietuvą buvo plačiai atidarytos durys, o antrosios 
nepriklausomybės pradžioje buvo kitaip. Apie tai jau 
daug prikalbėta.

Ta pačia proga noriu priminti ir įdomią paralelę, 
liečiančią šeimos nuosavybes Lietuvoje. Mūsų senoliai 
Kiltinavičiai (mano tėvo motina buvo gimusi Kiltinavi- 
čiūtė) turėjo Peslių, Paloličio, Labkasių ir Starlaukio 
dvarus, kurių žemės tęsėsi nuo Žvingių iki Žygaičių 
miestelių Tauragės apskrityje. Visi keturi Kiltinavičiaus 
dvarai buvo rusų valdžios konfiskuoti už jo dalyvavimą 
1831 m. sukilime prieš rusų valdžią. Dabar sunku at
gauti testamentu mums paliktą ūkį Lietuvoje, kur liko 
tiek daug jaunystės dienų.

Jaunutis Pijus Nasvytis

„IŠLAIKYTI DEMOKRATUOS EGZAMINAI“ 
(Akiračiai, 1994 m. rugsėjis, nr. 8)

Skaitydamas šį Akiračių redakcijos parašytą ve
damąjį negalėjau atsistebėti jų labai keistu demokratijos 
supratimu. Visi gerai žinom, kad demokratija yra ten, 
kur valstybės piliečiai aktyviai dalyvauja sprendžiant 
svarbius valstybės reikalus laisvu balsavimu išreikšda
mi savo valią. Kaip žinome, referendumo reikalingumui 
pritarė ne vien tik Landsbergis su Vagnorium, bet ir apie 
600,000 Lietuvos piliečių, o kad referendume pasiūlyti 
įstatymai buvo svarbūs, tai viešai pripažino ir pats prem
jeras Šleževičius. Deja, dabar Lietuvą valdanti „demo
kratinė“ partija, su pačia viršūne priešakyje, ragino Lie
tuvos žmones neiti balsuoti (įdomu, kaip savo valią gali 
išreikšti žmogus, kuris nebalsuoja) ir darė viską, kad 
kuo mažiau žmonių galėtų referendume dalyvauti. Ne
žiūrėdami opozicijos reikalavimo paskirti referendumo 
dieną vėlesniu laiku, ją paskyrė tuo metu, kai kaime yra 
pats darbymetis.

Nesistebiu, kad prezidentas Brazauskas po referen
dumo viešai padėkojo Lietuvos žmonėms ir pagyrė už jų 
„aukštą pilietinį susipratimą“ (iš tikrųjų už jų apatiją ir 
pilietinės pareigos neatlikimą), nes referendumui laimė
jus galėjo būti sustabdytas Lietuvos turto dalijimas sa
viesiems, pusvelčiui, galėjo būti pareikalauta iš tų, kurie 
to turto prisigrobę, bent kiek atsilyginti.

Sakyčiau, bent kiek galima suprasti (pateisinti) 
tuos, kuriems visą jų amžių smegenis plovė sovietinė 
propaganda ir kurie žino tik sovietinę „demokratiją“, bet 
kaip suprasti žmones, kurie gyvena demokratiniame 
krašte ir aukščiausiu pažymiu įvertina tuos, kurie gal dėl 
apatijos ir nesidomėjimo valstybės reikalais, visai nėjo 
balsuoti? Ar čia yra tik šokis pagal „demokratinės“ par
tijos muziką?

Tokia žmonių apatija nereikėtų labai džiaugtis ir di
džiuotis, nes gali atsitikti, kad Seimo ar Prezidento rin
kimuose bus kandidatai, bet nebus rinkėjų. Toks atvejis 

jau yra: Kaišiadorių rinkiminė apylinkė niekaip negali 
išrinkti astovo į Seimą, nes žmonės neina balsuoti. Rin
kėjų apatiją gerai žino ir Lietuvos valdžia, nes Seimas, 
berods, jau priėmė įstatymą, kad savivaldybių rinkimai 
bus teisėti, jei dalyvaus bent 25% rinkėjų.

Mano įsitikinimu, demokratijos egzaminus aukš
čiausiu pažymiu išlaikė tik tie 36,8% Lietuvos balsuoto
jų, kurie, nepaisydami aršios priešingos propagandos, 
dalyvavo balsavime.

Kazys Barūnas 
Ormond Beach, Fl.

Mes nesame prieš referendumus aplamai. Priešin
gai, manome, kad referendumas, t. y., tautos atsiklausi- 
mas demokratijoje yra gera ir priimtina priemonė tol, 
kol juo nepažeidžiamas laisvo pasirinkimo principas ir 
kol jjuo nepiktnaudžiaujama tam, kad būtų apeitos kon
stitucijos numatytos procedūros. Tai reiškia, kad refe
rendumu gali būti priimami aiškiai ir suprantamai sufor
muluoti nutarimai, į kuriuos galima atsakyti „taip” ar 
„ne” neprievartaujant balsuotojo sąžinės. Ir jeigu, pa
vyzdžiui, praeitame referendume Lietuvos balsuoto
jams būtų pateiktas trumpas, aiškus ir suprantamas tei
ginys, kad,, valstybės turto privatizacija yra neteisėta, jei 
vykdoma be viešų ir atvirų varžytinių”, tai mes ne tik 
būtume pasisakę už tokį referendumą, bet ir būtume ra
ginę Lietuvos piliečius balsuoti „taip”. Mes tačiau bu
vome ir tebesame nusistatę prieš„referendumus”, kuri
ais bandoma iš Seimo atimti įstatymų leidimo teisę ir 
pareigą. Tokį savo nusistatymą grindžiame ilgalaikės 
demokratijos tradicijas turinčių kraštų patirtimi, kuri pa
brėžia reikalą įstatymus priiminėti atsargiai, apgalvotai, 
neskubant, juos apsvarstant komisijose ir pakartotinai 
balsuojant dviem ar net trim skaitymais. Teisė net ir taip 
atsargiai priimtus įstatymus vetuoti prezidentinėje 
demokratijoje (kokia yra ir Lietuva) paliekama prezi
dentui. Tuo tarpu referendumo keliu priimtas įstatymas, 
nežiūrint koks blogas ar netinkamas jis pasirodytų be
sąs, tampa praktiškai beveik nebepakeičiamas, nes jam 
pakeisti vėl reikalinga nauja politinių jėgų „generalinė 
mobilizacija”, t.y., naujas referendumas. O kad ir rūpes
tinga- apsvarstytuose bei atsargiai priimtuose įstatymu
ose gali būti netikėtų trūkumų ar prieštaravimų, rodo da
bartinio Lietuvos rinkimų įstatymo pavyzdys. Įstatymas 
numato, kad mirus proporcine tvarka išrinktam seimo 
nariui, jo vietą užima tolesnis kandidatas tame pačiame 
sąraše. Pasirodo, kad LDDP sąraše visi kandidatai buvo 
išrinkti. Tokiu būdu mirusio LDDP atstovo seime vietą 
nebėra kam užimti ir Vyr. rinkimų komisija negali 
vykdyti jai uždėtų pareigų, nes įstatyme toks atvejis ne
buvo numatytas.

Praeitas referendumas mums nepriimtinas ir dar 
vienu požiūriu. Tiesa, kad reikalavimą surengti referen
dumą pasirašė apie 600.000piliečių. Tačiau tame reika
lavime nebuvo kai kurių nuostatų, rengėjų vėliau 
„įmontuotų” į referendumo tekstą. O be to, prieš tokį 
referendumą pasisakė ne vien LDDP, o ir absoliuti dau
guma kitų Lietuvospartijų. - Red.
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NAUJAKURIO UŽRAŠAI

AVARIJOS, KYŠIAI, LIETUS
Praėjo dar vienas referendumas, prasidėjo dar vie

ni mokslo metai, dar vienas teatrų sezonas... Tik prie 
KGB rūmų, Lukiškių aikštėje, apkabintų visokiais 
„samizdatais“ tebebudi buvę tremtiniai ir politiniai kali
niai. Šeštadieniais ir sekmadieniais čia ypač gyva. Iš 
Kauno atvažiuoja kupletininkas Arvydas Brunius, palei
džia magnetofono juostelę su muzika ir ima savo priki
musiu balsu varyti ant Brazausko, ant komunistų, ant 
vyskupo Bačkio, kuris, neva, su komunistais nuėjo. 
Rankose jis laiko gitarų be stygų, kuria improvizuoja 
per magnetofoną sklindančią muziką. Ant galvos jam 
kaubojiška skrybėlė, veidas saulės ir vėjo nugairintas, 
akys tamsios, gyvos. Amžius - kokie 50 metų. Tai tikras 
kaimo vakaruškininkas. Priėjo greit pritampa šiokį tokį 
balsą turintys praeiviai Gedimino prospektu ir šiaip 
smalsuoliai. Va ir piknikas! Bet, kaip ir Amerikos lietu
vių piknikuose, šioje kompanijoje jaunų veik nepamaty
si. Eidami pro šalį, jie nustebusiu, nesuprantančiu žvilg
sniu žiūri, ką tie seneliai išdarinėja. Eina gandai, paties 
V. Skuodžio skleidžiami, kad greit tuos protestuotojus 
policija išvaikysiant ir įleisianti ten savo darbo dirbti 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro generalinį direktorių su savo pavaldiniais. Tačiau 
kol kas viskas po senovei.

Ilgiau nebuvę ir dabar atvažiavę į Lietuvą, pastebi, 
kad čia atsirado daug naujų puošnių krautuvių, restora
nų ir užeigų, daug vakarietiškų prekių. Padaugėjo auto
mobilių gatvėse ir keliuose. Brangių BMW, mercedesų, 
volvų čia ko ne didesnis procentas negu Amerikoje. De
ja, tuo blizgesiu ir viena kita ištaigingesne statyba viskas 
ir baigiasi.

Keliai ir gatvės duobėtos. Mokytojų, gydytojų ir 
daugelio kitų atlyginimai nesiekia 200 Lt (4 Lt =$1.00) 
per mėnesį. Tuo tarpu infliacija per pastaruosius metus 
buvo virš 30% ir tebevyksta 2-3% tempu per mėnesį. 
Tuo pat metu Lietuvos bankas laikosi stabilaus lito/dol- 
erio keitimo kurso, 4:1. Atrodo, kad taip ilgai negalės 
tęstis, ir litą reikės nuvertinti.

Ir pramoninė, ir žemės ūkio gamyba merdi. Didžio
ji pramonė per 4-erius metus taip ir nesugebėjo persior
ganizuoti į nekarišką, nerusišką gamybą. Tokia Kauno 
„Banga“, kurioje kadaise dirbo apie 15.000 darbininkų, 
dabar teturi 7.000, o ir iš tų tik pusė gamina kažkokius 
televizorių komponentus lenkams ir gudams, o kita pusė 
atleista, priverstinėse atostogose arba stumdosi pašaliais 
už minimalų atglyginimą, ty. 56 Lt per mėnesį. Gerai, 
kad grybų, uogų ir daržovių rudenį dar yra, bet ar užteks 
jų žiemai? Gydytojai, mokytojai ir kiti gąsdina streikais. 
Kol kas jie savo darbą atlieka. Yra didelis lietuvių kal
bos mokytojų rusų ir lenkų mokyklose trūkumas bei va
karietiškų kalbų mokytojų lietuviškose. Didinamos kla
sės iki 30 mokinių, renkamas pridėtinis mokestis iš tėvų, 
kurie nori savo atžalas išmokyti angliškai ar vokiškai.

Neseniai buvau vienos avarijos liudininkas. Prie 
Kalvarijų turgaus taksistas užvažiavo ant žmogaus. 
Policija prisistatė per 5 min., nes nelaimė nutiko prie pat 
I Policijos komisariato. Greitoji atvažiavo per 10 min., 
su sesele, gydytoju ir dar vienu pagelbininku. Jie atsar
giai įdėjo sužeistojo koją į šplintus, švelniai paguldė ant 
neštuvo ir išvežė į ligoninę per 5 minutes. Pasigėrėtinas 
darbas profesionalų, kurie teuždirba neretai tik 150 Lt 
per mėnesį. Jei gamyboje ir paslaugose darbuotojai taip 
dirbtų, tai jų atlyginimai netruktų padvigubėti.

NE VISI TAIP DIRBA
Kontrastas medicinos personalui buvo du liurbiai 

policininkai, kurie, tiesa, į įvykio vietą bėgte atbėgo. 
Matyt, manė, kad komisaras žiūri pro langą? Bet atbėgę 
nieko nedarė ir stovėjo viduryje judrios gatvės su kitais 
žiopliais, rizikuodami kita nelaime. Tuo tarpu aplinkini
ai surankiojo sužeistojo daiktus, kurie buvo išsimėtę 
susidūrimo metu. Susidaręs kamštis prasivalė tik guvių 

vairuotojų dėka, o ne policijos pagalba. Beje, tai ne pir
mas atvejis, kai esu policijos pasyvumo liudininkas, 
nors sklinda kalbos, kad jie girtus daboklėje apkulti mo
ka. Tačiau sykį pats mačiau, kaip jie, areštuodami girtą, 
labai mandagiai su juo elgėsi. Gal kol žmonės matė? 
Šiaip tai jie gąsdina vairuotojus, kad iššaudys padangas, 
jei šie nesustos per čia nei iš šio, nei iš to daromus pake
lės patikrinimus. O tikrina jie tokiais atvejais ne tik vai
ruotojo teises, bet ir automobilio techninį pasą, kuris, 
tarp kitko, nurodo ir kas yra automobilio savininkas. Ir 
jei automobilis skolintas, vargas tau. Tiesa, tokiu atveju 
savininkas gali išduoti formalų, notaro patvirtintą lei
dimą naudotis jo automobiliu, bet kur tu čia vakarais ar 
savaitgaliais rasi tą notarą. Neseniai įsigaliojo ir daug 
didesnės baudos už eismo taisyklių pažeidimą. Siame 
stikliuko mėgėjų krašte, kompanijoje, tuojau atskirsi 
vairuotoją, nes jis negeria ir niekas jo neragina, kaip ki
tų. Aišku, dideliems viršininkams tas nesukelia prob
lemų, nes jie, senu papročiu, dar tebevažinėja su įstaigos 
ar įmonės automobiliu, kuriam priskirtas ir vairuotojas. 
Tiesa, seimo nariai, kurie neseniai gavo tarnybinius 
naujutėlaičius „Folksvagenus“, vairuoti juos turi patys. 
Na, jie jau „eina į Vakarus“.

Tarp begalės skandalų šioje Rytų Europos „indė
nų” šalyje yra sienos perėjimas Lazdijuose. Ten šimtai 
(tūkstančiai?) žmonių išlaukia eilėse su savo automobi
liais kartais net kelias dienas. Išviečių toliau nuo mui
tinės nėra, valgyklų taip pat. Nėra nė kokios pastogės ar 
net medžių pavėsio. Taip jau nuo pat naujosios nepri
klausomybės pradžios. Lietuviai kaltina lenkus, lenkai 
lietuvius, ir niekas nieko nedaro. Bent jau už gaišatį ir 
nepatogumus Lietuvos pusėje lenkai tikrai neatsakingi.

Kiekvienoje pusėje reikia praeiti po dvi kontroles: 
muitinės ir pasienio. Daugelis turistinių firmų seniai at
sisakė per ten siųsti savo autobusus ar iš viso orga
nizuoti ekskursijas į Lietuvą. „Indėnai“ tuo tik džiau
giasi:

- Neišpirks visko čia atvažiavę.
Tuo tarpu žmogus, išsikankinęs toje eilėje ir pate

kęs pirma į mutininko, paskui į pasieniečio nagus, perei
na tą „čyščių“ tik patepęs vieną ar kitą, o dažnai ir abu. 
Tie plėšikai - kitaip jų nepavadinsi - naudojasi sena ru
siška reputacija, kad šioje pasaulio dalyje valdininkai 
visad teisūs ir kad „ukazai“ paprastam mirtingajam vis 
tiek nesuprantami ir neprieinami. Tad, jeigu nori juos 
apeiti, mokėk į delną.

Neseniai viena mano bendradarbė grįžo traukiniu iš 
Krymo. Lietuvos pusėje įjos kupė įėjo uniformuoti pa
sieniečiai ir paprašė paso. Tuo pačiu jie apkaltino kelei
vę, kad jos nerūkomas kupė prirūkytas. Policininkas, 
laikydamas jos pasą, paprašė ją išlipti iš traukinio. Lau
ke nuvedė pas pamainos viršininką ir išdėstė tą baisų 
nusikaltimą. Viršininkas padrąsino žaliūką, kad šis ži
nosiąs, kaip pasielgti. Pasivedėjęs keleivę į šalį, ža
liūkas pirštu baksnojo į skaičių 10, nurodantį tuščią paso 
puslapį, ir gąsdino, kad traukinys tuoj išeisiąs.

KYŠIO ANATOMIJA
Keleivė, palikusi vagone savo daiktus ir nepilname

tę mergaitę, jaudinosi, kad traukinys tikrai gali nuva
žiuoti. Galų gale ji susiprato, išėmė iš piniginės nuo 
atostogų likusius $10 ir padavė Lietuvos valstybės sienų 
sargui. Šis pinigus mikliai įsikišo, grąžino pasą ir palin
kėjo geros kelionės. Bet istorija čia nesibaigė.

Vasarotoja, grįžus namo, su kartėliu papasakojo sa
vo kolegoms apie šį įvykį. Nei ukrainiečiai, nei gudai, 
kurių sienas ji tą dieną kirto, jokių sunkumų jai nesuda
rė. Sudarė brolis lietuvis. Taipjau sutapo, kad tarp klau
sytojų buvo keleivės viršininkas, kuris gerai pažinojo tik 
ką iš Krašto apsaugos ministerijos į Vidaus reikalų mi
nisterijos pasienio departamentą persiorganizavusio 
kadrų skyriaus viršininką. Paskambino jam ir papasako

jo apie jo pavaldinių plėšikavimą, šis susikvietė visą tą 
pasieniečių pamainą pas save į Vilnių ir pakvietė mūsų 
kolegę šį plėšiką-kyšininką atpažinti. Nereikėjo. 
Plėšikas pats prisipažino, nors pradžioje ir kaltino 
keleivę, kad ši buvusi girta ir kėlusi triukšmą. Dėl to, 
girdi, jis ją ir išlaipinęs iš traukinio. Tačiau viršininkas 
jam piktai priminė, kad pasienio^policijos uždavinys 
tėra pasų ir vizų tikrinimas, o ne traukinio tvarka.

Plėšikas šantažu išgautus $10 vėliau darbuotojai at
vežė į darbą su raudonu sportišku automobiliu, kai
nuojančiu gal 20.000 Lt Tuo tarpu jo atlyginimas yra 
vos virš 100 Lt, ir to kartais laiku neišmoka, šiuo metu 
pasienio policijos departamente vyksta peratestavimas. 
Kadrų viršininkas nukentėjusios viršininkui užtikrino, 
kad kyšininkas pasienyje toliau nebedirbs. Duok Dieve, 
kad taip būtų. Retai čia tokiems ir plaukas nuo galvos 
nukrenta. Ne veltui vienas juokdarys neseniai siūlė:

- Jeigu norit pakelti Lietuvos gyvenimo lygį, pa
siuskit paeiliui kiekvieną į pasienio tarnybą ar į muitinę 
keliems mėnesiams.

Rugpjūčio viduryje Vyriausybė savo trečiadienio 
posėdyje eilinį kartą svarstė padėtį Lietuvos pasienyje ir 
konstatavo, kad „padėtis Lazdijų ir Klaipėdos muitinėse 
yra valstybės gėda“. Konstatavo ir, atrodo, nieko dau
giau. Taip čia valdžia valdo. Prie to norėtųsi paklausti:

- Gerbiamieji! Ar valstybės gėda tai ne vyriausybės 
gėda? Jeigu negalit jos pašalinti, tai patys pasišalinkit ir 
užleiskit vietą gabesniems.

Aš turiu labai paprastą pasiūlymą, kaip gerokai su
mažinti tą savivalę mūsų pasienyje. Teužsisiuva kiek
vienas muitininkas ir pasienietis savo pavardę didelėm 
raidėm ant krūtinės. Teišlipdo tie departamentai visur 
ant sienos telefono numerius, kur apiplėštas pilietis ga
lėtų tuoj pat kreiptis. Garantuoju, kad stebuklas įvyks, 
kai tik tai bus padaryta. Tie rykliai siaučia anonimais. 
Žmogus dažniausiai nežino, kur skųstis ir kur kreiptis.

Na, o dabar rudenine tema. Žmonės, kurie ieško sti
prių išgyvenimų, turėtų pavaikščioti per didelį lietų po 
Vilniaus gatves. Tada čia nuokalnios gatvės ir šaligat
viai pavirsta į kalnų upelius, lauko laiptai į kaskadas, o 
nuo daugiaaukščių namų stogų, kaip nuo Niagaros kri
oklio, plūsta vandens masės. Per tuos upelius lekiantys 
patrakę automobilistai nė kiek nemažina greičio ir 
praūžia, apliedami nuo galvos iki kojų praeivius. At
sargesni praeiviai spaudžiasi prie namų sienų, kur juos 
užklumpa stogų kriokliai. Lietsargiai, kaliošai ar liet
palčiai tokiais atvejais neišgelbsti. Lietsargis, geriausiu 
atveju, šiek tiek apsaugo nuo viršaus, kaliošus tuoj 
prisemi, o net guminiai lietpalčiai kojų nepridengia. Čia 
tiesiog reikia žvejo rūbų, nors Vilnius 300 km nuo jūros.

Pasirodo, šioje buvusioje pažangiausioje pasaulio 
imperijoje, kurioje 10.000 žmonių teko daugiau In
žinierių negu kitur pasaulyje ir kurioje viskas buvo skir
ta žmogui, partija tarp kitų rūpesčių pamiršo pasirūpinti 
rinomis ir kanalizacija. Nors gatvėse ir yra vandens nu
tekėjimo angos, bet ar jos įrengtos pakilėjimuose, ar čia 
vanduo, kaip ir žmonės, nepaklūsta jokiems dėsniams ir 
nesileidžia, kad juos įspraustų į kokius nors užsikim
šusius ar tiesiog į žemę sukištus vamzdžius. Pačiose 
naujausiose statybose, tiesa, uždeda ant stogo saulėje 
gražiai blizgančius cinkuotos skardos lovelius ir nuveda 
juose susirinkusį vandenį į tokius pat gražius, bent pir
mais metais, latakus. Betgi šie dažniausiai išsilieja tiesi
ai ant šaligatvio. O kadangi šaligatviai platūs ir nelygūs, 
atsiranda sekli upė su gilesnėmis duobėmis. Mat čia lyg
aus šaligatvio tiesimas kol kas nežinomas menas. Tad 
net lietui praūžus, balos dar ilgai telkšo.

Kalbant apie grindinį, noriu pasiūlyti nuobodžiau
jančiam turistui paskaičiuoti, kiek Gedimino aikštėje iš 
dešimčių tūkstančių plytelių yra sveikų. Aš tesuskaičia- 
vau keliasdešimt. Atrodo, lyg kas, naktį atėjęs, specia
liai jas kūju išdaužė. Žinoma, greičiausiai plytelių ga
mintojai išvogė cementą ir pasistatė sau pilis kolek
tyviniuose soduose. Tuo tarpu smėlėtos plytelės, matyt, 
nė vaiko svorio neatlaiko.

Vyt. Zalatorius
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