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LDDP VALDYMAS:

KARAS PRIEŠ VISUS
Kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių valdančia

jai Demokratinei darbo partijai Lietuvoje. Iš pradžių ka
riavusi tik su V. Landsbergiu ir konservatoriais, LDDP 
po dviejų valdymo metų pradeda įsivaizduoti, kad nebu
vo jokio Sąjūdžio, jokio Atgimimo ir jokios Kovo 11- 
tosios. Buvo tik jie. Todėl dabar LDDP vyrai, pritilę po 
nepriklausomybės atkūrimo, drąsiai stoja į karą su vi
sais.

Vien tik sausio mėnesį LDDP susipyko su spauda, 
I užsienio ambasadomis ir net Katalikų bažnyčia.

Pirmiausia Vyriausybė nusprendė atimti iš didžiau
sio šalies laikraščio Lietuvos rytas maždaug 30 kvadra
tinių metrų rūsį. Šis klausimas buvo svarstomas net tri
juose Vyriausybės posėdžiuose! Premjeras ir LDDP ly
deris negali atleisti laikraščiui už kritiką. O gal šitaip 
valdžia atsidėkoja dienraščiui, kuris per ketverius metus 

I įsteigė 400 naujų darbo vietų?
Po to valdžia sumanė įvesti pridėtinės vertės mo

kestį informacijai, ko nėra nė vienoje Europos valstybė
je. Tenka pasakyti, kad spauda seniai šį mokestį moka 
už laikraščiuose spausdinamą reklamą. Išskaičiavimas 
paprastas - kuo laikraštis bus brangesnis, tuo mažiau 
žmonių jį skaitys, todėl apie ministrų nuodėmes žmos 
tik labai nedidelis žmonių sluoksnis.

Tačiau kodėl pridėtinės vertės mokestis bus uždėtas 
užsienio ambasadų darbuotojams, turbūt galima paaiš
kinti jau tik įgimtu kvailumu ir nemokėjimu rašyti įsta
tymų. Kaip žinoma, tarptautinės konvencijos reikalauja, 
kad ambasadoms šis mokestis nebūtų taikomas. Dar ir 
dabar Vilniaus aerouoste tebeguli 60 tūkstančių markių 
vertės knygų iš Vokietijos siunta, nemokamai skirta 
Lietuvai, už ką, savaime suprantama, Vokietijois amba
sadorius atsisako mokėti pridėtinės vertės mokestį.

Šiame numeryje

Tačiau sprogusios bombos įspūdį sukėlė LDDP ka
ras, kurį jį paskelbėKatalikų bažnyčiai. Iš pradžių Sei
mas vien tik LDDP balsais priėmė Religinių bendrijų 
teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymą, kuris fak
tiškai reiškia, kad Bažnyčiai priklausęs turtas niekada 
jau nebus jai grąžintas. Pavyzdžiui, nebus grąžinami gy
venamieji namai, taip pat kultūros paminklai. „Tai tik
ras akibrokštas Bažnyčiai”, - pasakė Vilniaus arkivys
kupas metropolitas Juozas Audrys Bačkis, šiaipjau nie
kada nekritikavęs jokios Lietuvos valdžios ar partijos. 
„Viskas buvo padaryta už akių, nieko nesitarus”, - po
kalbyje Lietuvos televizijai sakė Vilniaus arkivyskupas 
metropolitas.

LDDP vanagams vien šito įstatymo buvo negana. 
Jie dar paskelbė savo ateizmo profesorių pareiškimą 
„Dėl Valstybės santykio su Bažnyčia”, kuris, pasak A. 
Bačkio, „aiškiai rodo priešiškumą ir nesiskaitymą su 
Bažnyčia”. Jau kitą dieną liberalus Lietuvos rytas tai 
nedviprasmiškai įvertino kaip valdžios kišimąsi į Baž
nyčios reikalus.

Šiame pareiškime Bažnyčia kaltinama pastango
mis daryti įtaką valstybės politikai. Paprašytas progno
zuoti, kaip susiklostys padėtis, prezidentui Algirdui 
Brazauskui pasirašius minėtą įstatymą, Lietuvos katali
kų Bažnyčios vadovas pasakė, kad „prognozei čia nėra 
vietos”. (Prez. Brazauskas įstatymo nepasirašė ir grąži
no jį Seimui persvarstyti - Red.)

Kodėl taip atsitiko? Juk ne paslaptis, kad net žy
miausi buvusios LKP lyderiai pastaruoju metu visiems

PRIVILEGIJOS RAUDONOSIOS NOMENKLATŪROS 
MOKYKLOMS

Praetų metų gale Lietuvos visuomenę, ypač jos in
teligentiją, gerokai įaudrino Seimo priimtas įstatymo 
pakeitimas, kuriuo sovietmečiu baigusiems aukštąsias 

išūžė ausis sentimentaliais savo pasakojimais, kaip jie 
anais laikais slapta tuokdavosi ir vaikus krikštydavo 
Bažnyčioje. A. Brazauskas ne tik priklaupia Bažnyčio
je, bet ir popiežiui ranką pabučiuoja.

Po dviejų valdymo metų išryškėja, kad LDDP visai 
nėra vienalytė partija, joje daug pralobusių, bet ir daug 
ubagų. Daugeliui žymiausių partiečių bet kuri ideologi
ja ir postas buvo ir tebėra reikalingas tik asmeninei gero
vei. Tačiau šalia jų Seime rankas kilnoja ir tie, kurie te
bėra ištikimi kai kurioms komunizmo dogmoms. Nea
pykanta Bažnyčiai ir tikėjimui - vienas iš gajausių ko
munistinių reliktų daugelio LDDP narių sąmonėje. Bū
tent jie dėjo didžiausias pastangas, kad Bažnyčiai nebū
tų sugrąžintas komunistų išjos atimtas turtas, būtent jie 
kurpė šį vieną kvailiausių politine prasme LDDP pareiš
kimų prieš Bažnyčią. Savaime suprantama, kad jų bal
sas būtų mažai ką reiškęs, jei ne ekonominė klausimo 
pusė. Lemtingiausią vaidmenį šiame klausime suvaidi
no ne ideologija, o tai, kad, pavyzdžiui, Vilniuje dauge
lyje Bažnyčiai grąžintinų pastatų jau seniai įsikūrę ben
drovės, kurios yra artimos arba LDDP, arba mafijos vir
šūnėms, arba net priklauso pačiam premjerui. Po to, kai 
dalis kunigų ir vyskupų parėmė konservatorių referen
dumą dėl indėlių indeksavimo, šio turto likimas buvo 
nulemtas.

Pabaigai dar viena naujiena išeivijai. Gimtąjį kraštą 
nupirko LDDP dienraščio Diena (buvusi. Tiesa) vyriau
siasis redaktorius R. Taraila - tas pats, kuris anksčiau 
dirbo Respublikoje o V. Lingio žudikų teisme pagarsė
jo kaip pagrindinis „kostiumų” istorijos dalyvis.

Rimvydas Valatka

išsilavinimo ar sugebėjimų trūkumo normalių aukštųjų 
mokykų baigti negalėjo.

Lietuvoje tokia Aukštoji partijos mokykla veikė

VALDOVŲ RŪMAI IR GRIŪVANTIS
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Verta ar neverta atstatyti Žemutinę Vilniaus pilį?

PIRMOJO AUKŠTO VILNIUS

Kaip prekyba ir reklamos keičia sostinės išvaizdą ir 
gyvenimą.
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Tomo Venclovos mintys apie Balkanus ir Baltiją.
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pTUVnj SPAUDOS APŽVALGA 

partines mokyklas vėl pripažįstamas aukštojo mokslo 
baigimas. Prieš trejetą metų tuomet dar vietoj Seimo 
veikusi Aukščiausioji taryba buvo tokį aukštųjų partinių 
mokyklų pripažinimą įstatymu atšaukusi. Dabar dar- 
biečiai, turėdami Seime daugumą, ryžosi vėl atstatyti 
privilegijas baigusiems komunistų partijos aukštąsias 
mokyklas.

Išeivijos skaitytojui turbūt reikėtų visų pirma paaiš
kinti, kas tos partijos aukštosios mokyklos yra, nes nie
kur Vakarų pasaulyje tokių keistenybių nerasime.

Pradėkime nuo to, kaip tuos „raudonosios nomen
klatūros universitetus” vertino liaudis. Lietuvoje soviet
mečiu buvo paplitęs posakis apie tokias aukštąsias par
tines mokyklas baigusius, kad tai žmonės, kurių išsilavi
nimas - nebaigtas pradinis, aukštasis partinis. Šis liau
dies sąmojus atspindėjo ne tik paprastų žmonių nepa
garbą tiems nomenklatūros mokyklas baigusiesiems, 
bet jame slypėjo ir grūdelis tiesos. Iš tikrųjų, ypač pir
maisiais pokario metais, šitokiose mokyklose buvo ruo
šiami partiniam darbui komunistai aktyvistai, kurie dėl 

Vilniuje nuo 1956 metų. įsteigtąjį Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos Centro komiteto nutarimu. Prieš tai 
1945-1956 metais ten pat veikė Respublikinė partinė 
mokykla prie LKP CK, kurią baigusieji negaudavo 
aukštosios mokyklos baigimo diplomo.

Iki 1988 metų Vilniaus aukštąją partinę mokyklą 
buvo baigę 3794 žmonės. Joje buvo trys skyriai: ketur
metis, į kurį būdavo priimami vidurinįjį išsilavinimą tu
rintieji komunistai; dvimetis, skirtas kitas aukštąsias 
mokyklas baigusiems komunistams; neakivaizdinis (sa
vo reikalavimais ir mokymo lygiu turbūt pats žemiau
sias). 1987 metais juose mokėsi: keturmečiame - 243 
klausytojai, dvimečiame - 108 klausytojai ir neakivaiz
diniame - 416 klausytojų. Dėstoma viskas buvo rusų 
kalba. Mokykla ruošė partinius darbuotojus ne tik Lie
tuvos, bet ir Latvijos sovietinei respublikai.

Prieš tokį privilegijų kompartijos mokyklas baigu
siems grąžinimą pasisakė visos Lietuvos seime atsto-
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SPAUDOS APŽVALGA

KANADOJE SILPNĖJA BENDRUOMENĖS 
VEIKLA

Tėviškės žiburių (nr. 49, 1994)vedamajame rašo
ma, jog Toronte, kur gyvena keli tūkstančiai lietuvių, 
LB apylinkė negalėjo įvykdyti rinkimų, nes nepavyko 
surinkti 17 kandidatų į Apylinkės Tarybų:

Kas taisytina, visada įmanoma pataisyti, jei užtenka 
pakankamai dėmesio, jei suprantama, kad tai reikia da
ryti. Blogiausia, kai visi tie bendruomeninės veiklos 
klausimai nedaug kam berūpi. Ir pati Bendruomenė juo 
toliau, juo mažiau besuprantama, paliekama kažkokia
me nuošalyje lyg tai būtų jau nuo visuomenės arjos gru
pių atsietas dalykas, nebereikalingas apsisunkinimas, 
trukdantis priedas tiems, kurie ir be jos gali burtis, šokti, 
dainuoti ar bet kokiu kitu lietuviškumu užsiimti. Štai šį 
rudenį turėję įvykti KLB Toronto apylinkės tarybos rin
kimai neįvyko, nes dviem bandymais ir įvairiais prašy
mais bei raginimais nebuvo įmanoma sudaryti pakanka
mo kandidatų skaičiaus, kad būtų galima balsuoti. Todėl 
rinkiminė komisija, neberasdama išeities ir remdamasi 
rinkimų nuostatais, susirinkusi posėdžio lapkričio 4 d. 
paskelbė, kad į KLB Toronto apylinkės tarybą aklama
cijos būdu išrinkta 17 asmenų. Tiek teatsirado kandidatų 
po gana ilgų pastangų suorganizuoti normalia tvarka 
vykdomus rinkimus. Toronte, kur lietuviškame gyveni
me dar juda tūkstančiai žmonių - tik 17 kandidatų. Tai 
susirūpinimą ir atskirą klausimą keliantis reiškinys, ro
dantis, kad Bendruomenės reikalų supratimas labai že
mai susmukęs. Tenka apgailestauti, kad ir gyvieji lietu
viško gyvenimo junginiai, šiaip jau labai gerbiami ir re
miami vienetai bei senos, pastovios ir visur pirmaujan
čios organizacijos neberanda reikalo bent savo atstovų 
delegavimu parodyti pritarimo bendriems plačiosios 
veiklos uždaviniams, nuo kurių priklauso ir atskirų 
grupių rėmimas. Uždarumo polinkis turėtų būti įveiktas, 
nes veda į pavojingą skaldymąsi.

Regisi, kad LB organizacinė ir visuomeninė veikla 
ne tik Kanadoje, bet ir kituose lietuvių telikiniuose pra
deda rodyti silpnėjimo ženklų. Ypač dabar, kada Lietu
va atgavo nepriklausomybę, išeivijos dėmesys nukrypo 
į Lietuvą. LB vadai važinėja į Vilnių ir ten rūpinasi at
stovybėmis, Seimo narystėmis ir Lietuvos vidaus politi
kos klausimais, užmiršdami, kad jų pagrindinis užda
vinys - rūpintis išeivijos lietuvybės ir kultūrinio gyve
nimo išlaikymu.

KAIP DARBIEČIAI AIŠKINA PRAEITĮ?

Lietuvos politiniame gyvenime vis dažniau pastebi
mos pastangos pateisinti nepateisinamus praeities įvy
kius. Tokias neįmanomas pastangas neišvengiamai lydi 
sąvokų painiojimas ar bandymas naujai perrašinėti isto
rinius faktus. Sitoke ginčai vėl įsiliepsnojo dabar, kai 
dešiniosios grupės minėjo 50 metų partizanų veiklos 
prieš okupantus sukaktį, o darbiečiai prisiminė Lietuvos 
komunistų partijos atsiskyrimą nuo Maskvos.

Darbiečiai mano, kad tas atsiskyrimas pagreitino 
Sov. Sąjungos subyrėjimą. Dar daugiau, jie sako, kad 
atsiskyrimas drauge davė pradžią Lietuvos nepriklauso
mybei. Tuos savo nuopelnus darbiečiai aprašo savo
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laikračioDiena (buv. Tiesa) nr. 120,1994 m. redakcijos 
vedamajame straipsnyje:

Visa tai veikė ir Lietuvos KP organizaciją. 1988 m. 
spalio plenume buvo išrinktas naujas partijos sekreto
rius A. Brazauskas. Antruoju sekretoriumi tapo V. Be- 
riozovas. N. Mitkinui teko susikrauti lagaminus ir išva
žiuoti iš Lietuvos. Taip buvo pažeistos instrukcijos, nes 
antrasis sekretorius visad būdavo Maskvos atsiųstas 
asmuo.

1989 metų Baltijos kelias, LTSR AT priimtas nuta
rimas apie Konstitucijos 6 str. pakeitimą bei daugelis 
kitų svarbių Lietuvos gyvenimo pokyčių padėjo LKP 
apsispręsti - pagaliau tapti Lietuvos, o ne svetimos vals
tybės, partija.

Sis sprendimas buvo priimtas LKP XX suvažiavi
me. Jis buvo svarbus ne tik pačiai partijai, bet ir Lietu
vai. Jis reiškė monolitinės TSKP ir TSRS skaldymosi 
pradžią. (...)

Dar prieš suvažiavimą buvo girdėti kalbų, kad KP 
reiktų paleisti. Kad ji reikalinga, suvažiavime pagrindė 
R. Ozolas. Jis nurodė tris būtinybes: istorinę, kultūrinę 
ir politinę. Pasak R. Ozolo, LKP turi likti ir „privalo da
lyvauti atkuriant tai, ką ji sugriovė - nepriklauso
mą Lietuvą“. Jau po suvažiavimo rašytame straipsnyje 
jis teigė, jog naujai išrinktoje AT galbūt LKP vadovaus 
naujų Lietuvos partijų koalicijai ir pereinamojo meto 
politikai („Atgimimas“, 1989, Nr. 48). Vadovu, kaip 
prisimename, tapo Sąjūdis. Dauguma komunistų, pajutę 
naujus politinius vėjus, paliko LKP ir tapo naujos vado
vaujančios organizacijos nariais.

Suvažiavime buvo svarstytas ir partijos požiūris į 
valstybingumą. A. Brazauskas savo pranešime nurodė, 
jog partijos, tikslas yra Lietuvos valstybingumo atkūri
mas, suvereni Lietuvos valstybė, o suverenumas pagal 
tarptautinę teisę suprantamas kaip politinė nepriklauso
mybė ir valstybės vidaus bei užsienio politikos savaran
kiškumas. Kadangi tai nesuderinama su svetimos armij
os buvimu, buvo pabrėžta, jog Lietuvoje turi būti tik 
Lietuvos kariniai jaunginiai. (...)

Užmaršuoliai šiandien mėgsta sakyti, kad tik vienas 
Sąjūdis buvo už Lietuvos savarankiškumą, kad LKP, 
laimėjusi daugumą AT, nebūtų paskelbusi nepriklau
somybės. Anaiptol. LKP ir Sąjūdžio politikai brendo 
vienu metu. Sąjūdžio pirmajame suvažiavime R. Pau
lauskui pareiškus, jog reikia užfiksuoti norą išstoti iš 
TSRS, pasigirdo šūksniai „Provokacija“, o Sąjūdžio 
aktyvistai (V. Landsbergis, Z. Vaišvila, K. Uoka) pasi
tenkino tik kai kurių gyvenimo sričių aptarimu (kult
ūros, ekologijos, darbininkų problemų). Sąjūdis rinki
mų programą paskelbė 1990m. sausio mėn. ir joje buvo 
surašyti tie patys tikslai, kaip ir LKP kreipimesi. 1990 
m. kovo 11d. Nepriklausomybės aktą pasirašė visi LKP 
frakcijos AT nariai. Nė vienas šios frakcijos narys ne
perėjo į kitą barikadų pusę kruvinomis 1991 m. sausio 
dienomis. Prasidėjus rugpjūčio pučui Maskvoje, LDDP 
jau pirmą dieną paskelbė, jog jos nuostatos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės nesikeičia ir kvietė visus žmones 
„nedalyvauti svetimos jėgos primestose valdžios struk
tūrose“.

Suvažiavime ne vienas kalbėjo apie partijos praeitį, 
jos klaidas ir padarytus nusikaltimus. Priimtame pareiš
kime buvo pripažinta, jog partiją slegia sunki politinės ir 
moralinės atsakomybės našta už dalyvavimą stalininio 
režimo vykdytoje politikoje. Buvo pabrėžta, jog LKP 
smerkia buvusią politiką ir „kategoriškai atsiriboja nuo 
tų partijos narių, kurie padarė nusikaltimus tautai ir 
žmogiškumui, kad ir kokios buvo aplinkybės bei asme
niniai motyvai, kuriais jie vadovavosi“.

Nelengva pripažinti karčią tiesą, bet ji buvo pasaky
ta. Tačiau visų pakraipų politiniams oponentams, pasi-
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rodo, to buvo per maža. Jie vis reikalauja naujos atgail
os. Labiausiai reikalauja tie, kurie buvo KP nariai, bet, 
keičiantis aplinkybėms, tapo aktyviais kitų partijų vei
kėjais.

Neatsitiktinai ir šiame, ir kituose panašiuose 
straipsniuose labai mielai cituojami buvę KP nariai, ku
rie „aplinkybėms keičiantis tapo aktyviais kitų partijų 
veikėjais”. O ginčų šiandieną nebūtų, jei ir kiti KP na
riai būtų išsivaikščioję po partijas, kurių pečių neslegia 
našta, susikrauta griaunant nepriklausomybę, tarnaujant 
okupantui ir besąlygiškai remiant svetimą imperializmą. 
Bandymas kad ir po persikrikštyjusios į darbiečius par
tijos skraiste išsaugoti šį tą iš savo komunistiunės praei
ties natūraliai kelia klausimą, ką gi, dėl Dievo meilės, 
jūs dar bandote išsaugoti?!

AR IR SNIEČKUS JAU REZISTENTAS ?

Smarkūs ginčai iškilo Lietuvos Seime dėl komi
sijos, kuri išduodavo rezistento pažymėjimus, panaiki
nimo ir jos funkcijų perdavimo Genocido tyrimo cen
trui. Čia susikirto kairieji su dešiniaisiais, nes dešinieji 
nepasitiki Centru, o kairieji - nuo seno veikusia komi
sija.

Apie tuos ginčus Lietuvos aide (nr. 226,1994) rašo 
objektyvumu ir visapusiška informacija per daug ne
pasižyminti Lina Pečeliūnienė:

Didžiausi ginčai tarp pozicijos ir opozicijos užvirė 
priiminėjant Jurkūnaitės pateiktą nutarimo projektą 
„Dėl asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaci
niams režimams, teisių atstatymo“. LDDP sumanė pa
naikinti tokią komisiją, sudarytą dar AT laikais. Ko
misijos funkcijos išduoti rezistentų pažymas dabar su
teiktos Genocido ir rezistencijos tyrimo centrui. Jurkū
naitės teigimu, šis centras turi gerai išanalizuoti su
dėtingą periodą, įvertinti veikusiųjų vaidmenį. Alber- 
tynas pasakė, kaip turi būti vertinama: „Skirtingai su
prantam rezistenciją prieš okupacinius režimus. De
šinieji rezistentais laiko tik pokario metais veikusius. O 
karo metais prieš okupantus didžiausi kovotojai buvo 
tarybiniai partizanai“. Albertynas siūlė suteikti rezisten
to pažymėjimą tarybiniam kovotojui A. Sniečkui, taip

akiračiai nr. 2 (266)

2



SPAUDOS APŽVALGA

pat ir A. Brazauskui, nes jis - rezistentas Nr. 1: atskyrė 
kompartiją nuo Maskvos. Albertyno nuomone, rezisten
tų pažymėjimus turi gauti tik tie, kurie nedalyvavo tai
kių žmonių žudynėse.

Stakvilevičius padeklamavo Just. Marcinkevičių: 
„Tu niekados neprivalai būt padalinta, tėvyne mano“ ir 
siūlė duodant pažymėjimus nustatyt, „kas buvo rezis
tentas, o kas banditas, kas, didžiausiu patriotu apsimes
damas, darė gėdą tautai“. Endriukaitis priminė, kad tė
vynę padalino Kapsukas, Sniečkus, Šumauskas, Palec
kis. Vertindamas Albertyno kalbą, Listavičius sakė, kad 
rezistentams reikia išgerti dar vieną patyčių taurę, o ko
laboravimą LDDP jau skelbia kaip ateities gaires. Tai, 
matyt, neleidžia ir pareikalauti iš okupanto atlyginti 
okupacijos žalą.

Žinoma, kai Sniečkus su savo kompanija skelbiami 
rezistentais ir kovotojais prieš okupantus - tai jau ban
dymas istoriją apversti aukštyn kojomis ir padaryti tuos, 
kurie padėjo įkurti komunistinį, teroru pagrįstą režimą 
Lietuvoje, beveik tautos didvyriais, o tikruosius laisvės 
kovotojus - beveik tautos išdavikais.

Toks įžūlus istorinių faktų iškreipimas meta tamsų 
šešėlį visai darbiečių partijai, kuri bando parodyti, jog 
atsakingai gina Lietuvos interesus. Kita vertus, reikia 
pripažinti, kad šitokiais neatsakingais, o kartais net aki
plėšiškai užgauliais pareiškimais išsiskiria jau minėtas 
Seimo atstovas Albertynas, todėl ponios Pečeliūnienės 
aliarmo dėl vieno žmogaus išpuolių taip pat negalima 
pavadinti atsakingu žumalizmu.

VAIŽGANTAS APIE VIENYBĘ

Štai aš šv. Bažnyčios žymę padėjau ant sodinamų
jų šiemet medelių, kuriuos kaip tik laiku panorėjom lai
kyti vienybės simboliais. Vienybė visados reikalingiau
sia, o šiemet ypačiai. Vienybė brangi visuomenei ir būt
ina pačiai politikai. Tačiau kalbėsiu apie vienybę, nepa
liesdamas politikos, nes ji savaime pareina nuo tokios 
vienybės, kokią tobulai išsipuoselėja geros išminties pi
lietis.

Vienybė ne taip jau piga sudaryti. Kalbų apie ją esti 
daug ir pastangų nemaža, o išdavos menkos; gal net jo
kių nėra. Kalba apie vienybę piliečiai, kalba jų valdžios, 
kalba visų Tautų Sąjunga. Bet tik - kalba, ne daro; o 
nedaro dėlto, kad jų į tai neragina akstinas iš vidaus; 
toks geras, dvasiškai radikalus išsiauklėjimas, kurs 
anarchijos, nesantarvės organiškai nepakenčia. Idealią 
visuomenmę tegali sudaryti krikščioniškai tobuli 
žmonės; o gerai išauklėta visuomenė negali politikoje, 
kaip viščiukas nuobraukose, painiotis. Neminint, kodėl 
sakoma prityrus: tokia politika, kokia visuomenė.

Mes gerai žinom, jog civilinis priešas nuginkluo
jamas tiktai gerumu: Bloguoju jis tik įerzinamas ir ver
čiamas atkaklaut net ir regimai jo paties nenaudai. Tai
kai palaikyti viena tėra radikali priemonė - neatstumti 
nuo savęs priešininko, nemanyti, jog jis daro tik bloga 
savo valia, nestatytis dirbtinių tarpsienių. Rasės, luomai, 
profesijos, konfesijos kiek karų kariavo, kiek kits kitą 
naikino ir paskui dar ilgam pasiliko neapykantos tų, ku
riems patys buvom kalti. 99% priešininkų mes patys sau 
pasidarom. Pykimas yra neigiamas veiksnys: jis tegriau- 
na, o nieko nepastato. Štai dėlko Apaštalas moko net ne
prietelių ne neapkęsti. Taigi vienybė sudaryti esą galima 
net su tariamaisiais priešininkais, pirma juos gerumu 
nuginklavus.

Materialistas pasakys - tai utopija. O asketui ir ro
mantikui tai tikrenybė. Savo viduje patobulėjęs žmogus 
ir su liūtu vienybėj sugyvena. Sv. Jeronimas. Bet sielai 
tobulinti Religija teturi priemonių. Ergo tikrąją vienybę 
tesudarysi religijos patarimais, ne socializmu, ne

1995 m. vasario mėn.

„kolchozais“ ar kuo panašiu. (1931)
(Literatūra ir menas, 1994.IX.24)

M. ŽILINSKAS APŠAUKIAMAS RYTŲ 
BERLYNO SAUGUMO VIRŠININKU ?

Vienas Tėviškės žiburių (nr. 48, 1994) skaitytojas 
savo laiške redakcijai rašo, kad 1993 metais išleistame 
kelionių po Baltijos valstybes vadove Kauno galerijos 
mecenatas M. Žilinskas minimas kaip Rytų Berlyno 
(tuo laiku komunistinės Vokietijos) saugumo (kitaip sa
kant StaSi) viršininkas.

Tame laiške taip rašoma:

M. Žilinsko profesija yra visiškai kitaip nušvie
čiama Houghton Mifflin leidyklos 1993 m. išleisdin- 
tame „Insight Guides“ kelionių vadove „Baltic States“. 
Siame patrauklios išvaizdos ir gausiai iliustruotame 
430-ties psl. leidinyje apie Mykolo Žilinsko Dailės 
Galeriją Kaune sakoma, kad galerijos mecenatas M. 
Žilinskas Rytų Berlyne dirbo saugumo viršininku („a 
former head of security in East Berlin“ -327psl.).

Jeigu ši informacija yra klaidinga, tai atsakingi as
menys turėtų kreiptis į minėtos knygos leidėjus ir 
reikalauti, kad sekančioje laidoje klaida būtų atitaisyta. 
„Insight Guides - Baltic States“, leidėjų adresas: Hoefer 
Media (Pte) Ltd., Orchard Point, Post Office Box 
219, Singapore 9123.

Knygos bendradarbiai Lietuvoje: „Liberation“ bei 
„Daily Telegraph“ korespondentas ir „Vilnius in Your 
Pocket“ leidinių redaktorius Matthias Luefkens, Vil
niaus universiteto geografijos prof. Česlovas Kudaba, 
miręs 1993 m., ir buvęs Valstybinės enciklopedijų lei
dyklos direktorius Mykolas Mikalajūnas; vyr. knygos 
redaktorius - Brian Bell.

Keista, kad iki šiol niekas nepastebėjo tos didelės 
klaidos. Tą leidinį išleido kažkokia leidykla Singapūre. 
Atitinkamos įstaigos turėtų tuoj susisiekti su leidinio 
redaktoriais ir leidėjais išsiaiškinti, iš kur jie gavo tokią 
klaidingą informaciją. Ir reikalauti, kad toji klaida būtų 
atitaisyta.

Nuostabu, kad tokius turistinius leidinius leidžia 
svetimšaliai tolimam Singapūre.

Truputį nerimtas ir įtartinas biznis...

KOMPOZITORIAUS LAPINSKO NESĖKMĖ

Čikagietis kompozitorius kaip Fullbright stipendi
ninkas šiuo metu skaito paskaitas Lietuvos muzikos 
akademijoje Vilniuje. Gruodžio mėn. pradžioje ten įvy
ko ir jo operos „Čarlzas iš Danbury” spektaklis, pagal 
žinomo amerikiečių kompozitoriaus Charles įves mu
ziką. Statė ją Lapinsko vadovaujama III kurso studentų 
grupė, pasivadinusi .Jaunoji opera - 94”. Respublikos 
(nr. 259, 1994.XII.6) kultūros skyriuje labai negai
lestingai šią operą-neoperą sukritikavo Andrius Žara. Jis 
rašo:

... galiu tik su nuoskauda užjausti vargšą Čarlsą iš Dan
bury - šitas pokštas jam, niekuo dėtam, visai nereika
lingas. (...) Ir veltui kaltins Darius iš Čikagos mane (ar 
mus) fantazijos stoka, esą jo „simbolių” nesupratome. 
Supratome! Ir netgi daugiau negu reikia! Ir iki pabaigos 
kultūringai ištvėrėme.

Prisiminęs, kaip dar neseniai Lapinskas už nepavy
kusius muzikinius pastatymus kritikavo rež. J. Vaitkų, 
dabar tuos pačius žodžius grąžina D. Lapinskui:

... kriminalas! Už tokius dalykus į kalėjimą sodinti! Ką

jis sau leidžia! Išdykęs vaikas!

O prisiminęs, kad su šia „opera” Lapinskas žada gastro
liuoti Vokietijoje, sarkastiškai klausia:

Kažin ar tokioms „operoms” užteks Europos klojimų 
lietuviškai „Klojimo vakarų gadynei” atgaivinti?..

Daug išsamiau, nors ne mažiau negailestingai, Va
karinėse naujienose (nr. 244, 1994.XII.19) pastatymą 
kritikuoja Ramunė Žukauskienė:

Tačiau operos nebuvo. Buvo pantomimos, buvo 
magnetofoninis kažkieno pasakojamo anekdoto įrašas, 
buvo geriau ir blogiaupavykusios vaidybos, šokių, laks
tymo, (...) buvo techninių problemų rodant skaidres, ži
binant liuminiscencinę lempą, koordinuojant scenos ap
švietimą, žiūrovus spektaklio metu šokiravusių diri
gento „komplimentų” techniniam personalui.Buvo po 
sceną marširavusi šauni vaikučių, nešinų spalvotais oro 
balionėliais, kolona(...) Neriančių pro duris, neturėjusių 
kantrybės sulaukti net pirmosios spektaklio dalies 
pabaigos, žiūrovų taip pat buvo. Buvo pustuštė salė po 
pertraukos...

Po to Žukauskienė pateikia keletą pasikalbėjimų 
užkulisiuose su šios nesėkmės „kaltininkais”,juos už
baigdama kandžia pastaba: „Kai scenoje nematai to, ko 
tikėjaisi, kartais verta nuklysti į užkulisius”. O užkuli
siuose komentarai dar niūresni:

Aldona Daučiūnienė, Menininkų rūmų direktorė: Pasiti
kėjome Kompozitorių sąjunga, kurios renginys buvo ši 
opera, todėl ir priėmėme po savo stogu.(...) Nesitikėjau, 
kad opera bus agitbrigados pasirodymo lygio. Tiesiog - 
balaganas.

Sandra Stasiūnaitė: Esame tik III kurso studentai, taigi - 
molis, iš kurio minkoma. Spektaklis įvyko, bet ne
pavyko. Tai buvo galima nujausti iš pat pradžių. Niekas 
nebuvo analizuojama, aiškinama.

Mindaugas Žemaitis: Manau, kad pradiniame studijų 
etape reikėtų imtis klasikinių dalykų, o panašių kaip mi
nėta opera - kiek vėliau ir, žinoma, su aukštesnio lygio 
specialistais.

Giedrius Žalys: Po spektaklio supratau, kad daugiau į 
tokias aferas lįsti nenorėčiau...

Dainius Jakštas: Baisu, ką mes padarėme. (...) Nebuvo 
jokio muzikinio balanso, kas kaip norėjo, tas taip rėkė, 
dainavo, kur norėjo ten stovėjo, svarbu buvo ištverti iki 
galo...

Darius Lapinskas, režisierius, dirigentas, libreto auto
rius: Svarbiausia nesėkmės priežastis - žmonės nugirdė 
apšvietėją ir jis užmigo. (...) Mes gastroliuosime po 
Lietuvą, vėliau važiuosime į Vokietiją.

Nerijus Petrokas, MA Operos katedros vedėjas: Kad 
įvyko toks spektaklis - Muzikos akademijos Operos 
katedra niekuo dėta. Mes jokiu būdu nebūtume jo rodę 
viešai. (...) Kompozitoriaus D. Lapinsko darbą Lietuvo
je finansuoja „Fulbright” fondas, skatinantis amerikie
čių operos propagavimą „trečiojo pasaulio” valstybė
se...

Kultūriniu požiūriu Lietuva, ačiū Dievui, jau seniai 
nebėra „trečiojo pasaulio” valstybė...

Vyt Gedrimas
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Nuo to meto, kai buvo ištarta sparnuota frazė, jog 
gyvename kultūros griuvėsiuose, irimo ir nusigyvenimo 
simbolika tvirtai įsėdo sąmonėm Banaliai ir varganai 
kasdienybei ji teikė ir tebeteikia šiek tiek romantikos ir 
slėpiningumo, o vangumui - sudvasintos melancholijos. 
Griūvantis Vilniaus senamiestis tarsi įkūnija tą būvį, kai 
bejėgiškumas dangstomas kalbomis apie meilę ir verty
bes.

Daug žmonių, vėliau tapusių politikais, į Sąjūdį atė
jo kaip Vilniaus senamiesčio kultūrinio paveldo puose
lėtojai ir saugotojai, o viena iš ryškiausių dar ikisąjūdi- 
nių akcijų buvo griovimui pasmerkto namo Tilto gatvė
je išsaugojimas. Tuomet daug kam buvo akivaizdu, jog 
deramai rūpintis savo paminklais ir simboliais bus įma
noma tik atkūrus nepriklausomybę. Pagrindinė sąlyga 
įvykdyta, nepriklausomybė atgauta, tačiau Vilniaus se
namiesčio reikalai liko bemaž tokioj pat vargingoj būk
lėj kaip ir buvo. Trūksta pinigų. Miesto biudžetas skur
dus, o tie asmenys, kurie turi pinigų, ne perdėm rūpinasi, 
kaip išlaikyti įsigyto pastato istorinį autentiškumą; 
jiems svarbi prestižinė pastato vieta ir jo funkciona
lumas, t.y., galimybė pritaikyti jį parduotuvei ar resto
ranui, praplatinant, jeigu reikia, langus ar išmušant duris 
ten, kur jų nebuvo. Taip, nepaisant griežtų paminklosau
ginių reikalavimų, yra nutikę su daugeliu privatizuotų 
pastatų. Neretai įmantriai išskobti, nežinia į kokį stilių 
pretenduojantys langai kontrastuoja su viso pastato 
architektūra, tačiau ką tik iškepti savininkai jau įgudo 
pribloškiančiai įžūliai demonstruoti savo šeimininkiš
kas teises, dažnai elgdamiesi pagal vienintelį jiems su
prantamą principą: „mano silkė, kur noriu, ten kabinu”. 
Miestas, neturėjęs šeimininko, staiga tapo apniktas dau
gybės mažų pasipūtusių nuosavybės turėtojų, supriva
tizavusių nuo keliasdešimties iki kelių šimtų kvadratinių 
metrų, įsirengusių ten butą, kontorą ar sandėliuką ir iš 
visų civilizuotos elgsenos normų bepripažįstančių tik 
vieną - nuosavybės neliečiamumo.

Tipišką istoriją neseniai papasakojo Lietuvos ryto 
žurnalistas. Trys apsukrūs vyrai už pora dešimčių litų 
„suprivatizavo” kaip sandėliukus 18 a. pabaigoje staty
tas Chodkevičių rūmams (Didžioji g.4) priklausiusias 
vežimines ir pradėjo įrenginėti ten garažus. Kiemas šiuo 
metu atviras, nes vyksta pastato rekonstrukcijos darbai, 
tačiau pagal galutinį projektą jis bus uždaras ir jame nu
matyta vasaromis rengti simfoninės muzikos koncertus. 
Tačiau pastatą šiuo metu eksploatuojantis Dailės muzie
jus tėra tik nuomotojai, o štai sandėliukus įsigiję asme
nys - šeimininkai, išdidžiai pageidaujantys netrukdyti 
tiems, „kurie turi pinigų ir pasiruošę investuoti juos į se
namiesčio restauravimą”.

Neatitikimas tarp skambių žodžių - „senamiesčio 
restauravimas” - ir paties restauruojamojo objekto, įsi
gyto už kelis litus - akivaizdus, tačiau šiuo metu vis la
biau populiarėjanti frazė - ,Jeigu patys nieko negalite, 
tai bent kitiems netrukdykite”- naujai iškeptiems „šei
mininkams” itin paranki. Kiekvienas, kurio interesai yra 
bent kiek platesni negu buto arba sandėliuko senamies
tyje suprivatizavimas, turi pasijusti kaltas, kad neturi pi
nigų ir neva todėl stoja skersai kelio tiems, kas turi.

Asmeniniai interesai dangstomi aukštomis frazė
mis - tai nėra svetima žmonijai, - tačiau kai kuriais mo
mentais, tada kai atsiranda gilus plyšys tarp tų, kurie ne
turi turto, vien frazes, ir tų, kurie turi vien turtą, tasai 
dangstymas tampa vyraujančiu. Ir tuomet nelengva su
prasti, kas sako tiesą, o kas vien tik gražiai kalba. Gražus 
kalbėjimas apgauna ne vieną iš filologų į politikus prasi
mušusį asmenį. Kaip kunigaikštis Vildaugas ir drauge 
kaip senamiesčio gelbėtojas garsėjantis Vilniaus miesto 
tarybos deputatas bei Vilniaus miesto tarybos Sena
miesčio nuolatinės komisijo pirmininkas S. Urniežius 
prisipažino, kad istorijoje su privatizuotais sandėliukais 
jis buvo apgautas gražiomis šnekomis apie meilę Lietu-
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vai. Kaip buvo „apgautos” kitos senamiesčio bei kultū
ros paveldo reikalus tvarkančios institucijos, tokios kaip 
Vilniaus Senamiesčio restauravimo direkcija, Vilniaus 
miesto valdybos paminklotvarkos skyrius, Kultūros pa
veldo inspekcija, sunku pasakyti. Tačiau „apgaulės” bū
ta tokios stiprios, kad net Vyriausybės nurodymas per
svarstyti netikslia informacija remiantis priimtus mero 
potvarkius nebuvo vykomas dešimt mėnesių. Jeigu to
kie „stebuklai” gali dėtis dėl sandėliukų, tereikia tik įsi
vaizduoti, kokie „apsigavimai” vyksta dėl didesnių ir 
vertingesnių pastatų.

Senamiesčio gyventojui, privatizuojant butą pasira
šiusiam įsipareigojimą net menkiausius vidaus erdvės 
pakeitimus derinti su Kultūros paveldo inspekcija, kai 
kurie senamiesčio šeimininkų užmojai atrodo neįtikėti
ni, tarsi jiems negaliotų jokios taisyklės ir reikalavimai.

Jokios taisyklės ir reikalavimai, atrodo, negalioja 
ne vien tiems, kuriems rūpi privatizuotame sandėliuke 
įsirengti garažą, bet ir tiems, kurie skrajoja daug aukš
čiau ir siekia nei daugiau nei mažiau, o įkūnyti „valsty
bingumo simbolį”. Valdovų rūmų atstatymo istorijoje, 
kaip ir anksčiau papasakotoje, persidengia interesai bei 
ambicijos ir patriotiškai sustyguotos frazės. Tik viskas 
vyksta daug auksštesniu lygiu ir veikiantieji asmenys - 
aukštesnio rango žmonės. O ir frazeologija spamuo- 
tesnė, ir jos smaigalys nukreiptas ne į vieno asmens ar 
grupės žmonių jausmus, o į tautos savimonę bei saviver- 
tę. 1994 m. lapkričio 25 d. aptariant Valdovų rūmų arba, 
kitaip vadinant, Žemutinės pilies atstatymo konkurso 
projektus, buvo galima išgirsti įdomių samprotavimų. 
Istorikas A.Tyla teigė, kad pilies atstatymas - tai mūsų 
valstybės ambicijos reikalas, įrodymas, kad mūsų 
negalima nugalėti, parkotyrininkas K.Labanauskas 
sakė, kad rūmai reiklingi tautai prisikelti. Dar vienas 
ekspertas tvirtino, kad alternatyvus projektas - gaubtas 
virš autentiškų Valdovų rūmų požemių - taptų mūsų 
tautos bejėgiškumo simboliu. Žodžiu, dar vienas tautai 
brangus (jau ne vien perkeltine, bet ir tiesiogine prasme, 
nes ir kukliausiais apskaičiavimais rūmų atstatymo 
kaina nuo 100 iki 140 milijonų litų) simbolis. Šio sim- 
boliškumo vardan nesiskaitoma ne tik su galimybėmis, 
bet ir su tarptautiniu mastu priimtomis taisyklėmis. Ti
pišką nuomonę aptarime atspindėjo architekto V. Bara
nausko žodžiai, kad tarptautinėse chartijose, raginan
čiose neatstatinėti nežinomų ir nebeegzistuojančių pa
statų, deklaruojami tipiniai kriterijai, kurie negali būti 
taikomi mūsų tautos šventovei.

Tačiau už šventovės statuso slypi paprastesni daly
kai: pinigai ir garbėtroška. Rūmai iš tiesų būtų ne vien 
simbolis, bet ir prezidentūra, o prezidento saugumą ga
rantuotų įkurtas Nacionalinis pilių parkas, į kurį įėjimas 
būtų ribojamas. Tai būtų tarsi valstybė valstybėje, ir 
valdytųjų Vilniaus pilių direkcija. Visa ši struktūra jau 
buvo sukurta ir net patvirtinta Seimo, tačiau viešas 
konkurso Valdovų rūmams atsatyti projektų aptarimas 
sujaukė gražiai sudarytus planus, kurių pagrindas - 
forsuota Valdovų rūmų statyba net nebaigus iki galo 
archeologinių tyrinėjimų. Konkursantai, neturėdami 
pakankamai autentiškos medžiagos, paliudijančios, kaip 
atrodė Valdovų rūmai - tos medžiagos, išskyrus keletą 
piešinių iš natūros, iš viso nėra - pateikė konkursui 
modernistines pastato vizijas.

Sumanymas atstatytoje Žemutinėje pilyje įkurti 
prezidentūrą jau senokai jaudino grupės žmonių protus. 
Vieni manė, kad tokiu būdu bus galima gauti finansavi
mą ir pratęsti kasinėjimus, kiti tikėjosi turėti stambų 
valstybės užsakymą keliems metams, tretiems kvepėjo 

postais ir garbe. Kažkaip idėja įkurti prezidentūrą Val
dovų rūmuose patiko ir prezidentui A.Brazauskui. Inte
resai lyg ir susisiejo, bet greit ir susikirto, paaiškėjus, 
jog statybą rengiamasi pradėti nedelsiant, kasinėjimų 
nebaigus, o pačių rūmų atstatymo projekto viešai ne
svarsčius. Tuomet ir buvo parengtos konkurso sąlygos 
kaip galimybė sustabdyti statybas. Po viešos konkursui 
pateiktų projektų, o ir paties sumanymo atstatytuose 
Valdovų rūmuose įrengti prezidentūrą kritikos, Seimas, 
persvarstydamas biudžetą, nubraukė 11 milijonų litų, 
kurie jau buvo numatyti rūmų atstatymui bei Vilniaus 
pilių direkcijos išlaikymui.

Sumanymas atstatyti Valdovų rūmus žlugo kaip vi
zija , tačiau ką daryti su autentišku praeities palikimu, su 
atkastais pamatais, rūsiais, kai kur išlikusiais pirmojo 
aukšto grindų ar sienų fragmentais? Atkasti ir neapsau
goti nuo nepalankių klimatinių sąlygų, šie praeities re
liktai gali greitai sunykti. Pigiausias variantas - viską 
vėl užversti žemėmis; gerokai brangesnis, bet civilizuo- 
tesnis - pastatyti virš atkastų Valdovų rūmų pamatų ap
šildomą gaubtą.

Visuotinis Vilniaus senamiesčio regeneracijos pla
nas kuriamas jau senokai, sukurtas jau trečias projektas, 
tačiau iki šiolei jis nėra patvirtintas; pats klausimas, ko
kia teritorija laikytina senamiesčiu, ilgai buvo disku
tuojamas ir aptarinėjamas. Lankėsi specialistai iš Vaka
rų Europos miestų, etaloniniu senamiesčio regeneravi- 
mo pavyzdžiu laikomo Edinburgo architektai siūlė savo 
pagalbą, tačiau kitų šalių patirtis vietinių specialistų ne
sudomino. Per prasta, nes tipiška. Tad Vilniaus sena
miesčio situacija vis labiau unikalėja: greta visiškai su- 
kežusio pastato įsikuria puošniai įrengta kavinė ar ban
kas, o vidury duobėto šaligatvio iškyla marmuro plokš
tėmis kloti laiptai. Arba dar įdomiau, kai to paties suke
žusi© namo pusrūsis spindi vakarietiškomis šviesomis ir 
nelietuvišku dizainu. Ironiška, tačiau Vilniaus sena
miesčio atgimimas prasideda nuo „šaknų” tiesiogine šio 
žodžio prasme, Ly., nuo rūsių ir pusrūsių, ir jeigu stogai 
iki to laiko išliks nesukežę, o viršutiniai aukštai - ne
sugriuvę, galbūt pavyks prisikelti visam miestui.

Praeitų metų gale Vilniaus senamiestis buvo įtrauk
tas į Pasaulio paveldo paminklų sąrašą. Tai 359 ha. teri
torija, į kurią įeina plotas, aptvertas gynybine siena, Už
upis, Kalnų parkas ir dalis Naujamiesčio. Kol kas neaiš
ku, ar egzistuoja kokios nors taisyklės, reglamentuojan
čios į pasaulinių paminklų sąrašus įtrauktos miesto da
lies gyventojų elgseną. Tačiau vienas dalykas, tai, kad 
reikės laikytis tarptautinių susitarimų, draudžiančių se
nus stilius imituojančią statybą, akivaizdus. Tad Val
dovų rūmų atstatinėti turbūt nebeteks. Be to, pati pa
minklotvarkos sistema bus atsakinga už profesionalesnę 
restauravimo darbų kokybę.

Patekti į Pasaulio paminklų sąrašą ne tik garbė, bet 
ir atsakomybė. Ir, žinoma, lėšos, kurių stigo ir stigs. 
Tikimybė gauti lėšų iš UNESCO egzistuoja, bet tik pa
gal tinkamai parengtus projektus. Kita vertus, jų jokiu 
būdu neužteks tam, kad būtų retauruotas visas 359 hek
tarų plotas. Prisiminus tiesiog akyse griūvantį Užupį, 
vieno iš keleto šimtų Pasaulio paminklų ateitis neatrodo 
labai linksma.

Apie Vilniaus senamiesčio būklę ir likimą daug 
kalbama, diskutuojama. Visuomenė nėra abejinga. Ta
čiau informacija apie tai, kas dedasi senamiestyje, kur 
kas privatizuota, kieno nuosavybe tapo vienas ar kitas 
pastatas, nelengva gauti - vis daugiau dalykų atsiduria 
po komercinės paslapties ar šeimininko teisės skraiste. 
Daug ką problemina ir tai, jog nėra aišku, ar Vilniaus
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senamiestis priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, ar 
senamiesčio seniūnijai, ar galiausiai Vyriausybei, kuri 
kartais irgi panūs kam nors kažką duoti ar perleisti neat
lygintinam naudojimui.

Yra dalykų, kurie laikosi ant paprasto žmogiško 
pasiryžimo daryti tai, ką pajėgi. Ir jeigu kas nors nuveik
ta gelbstint miestą arba tiriant jo praeitį, padaryta būtent 
tokio pasiryžimo dėka. Bene seniausioje Vilniuje Pran
ciškonų bažnyčioje archeologai, naudodamiesi proga, 
jog iš pasatato išsikraustė archyvas, o bažnyčiai - beje, į 
šį pastatą pretenduoja Lenkijos Pranciškonų ordino vie
nuoliai -jis dar nesugrąžintas, tiria bažnyčios požemius, 
atkasa užverstus rūsius, daugybės miestiečių kapavie
tes, antropologiškai tiria palaikus ir tikisi ten rasti gal

BALKANAI IR BALTIJA
(Kalba rašytojų susitikime Zagrebe 1994 m. gruodžio 18 d.)

Visi žino, kad dvidešimtasis amžius prasidėjo šūviu 
Sarajeve. Labai galimas daiktas, jog kas nors šiame su
sitikime apie tai jau užsiminė (atvykstu į jį kiek pa
vėlavęs ir visų kalbų negirdėjau). Beje, amžius baigiasi 
irgi šūviais Sarajeve, vos trys šimtai kilometrų nuo šičia, 
ar Bihače, dar žymiai arčiau. Skirtumas tik tas, kad šau
do nebe revolveris, o kalašnikovai, kuriems pritaria mi
nosvaidžiai ir artilerija. Prieš kelerius metus esu matęs 
Sarajevo gatvėje ypatingą paminklą: šaligatvyje įspaus
tus Gavrilo Principo pėdsakus. Jaunas teroristas Princi
pas, kaip žinome, toje vietoje nužudė austrų erchercogą 
ir netrukus mirė džiova austrų kalėjime. Nežinau, ar jo 
pėdsakai yra ten išlikę dabar, po apšaudymų. Šiaip ar 
taip, tai patvariausi mūsų šimtmečio pėdsakai.

Šiame šimtmetyje pralaimėjo visi. Pralaimėjo im
peratorius Pranas. Juozapas, kaizeris Wilhelmas ir caras 
Nikalojus II. Pralaimėjo Leninas, Stalinas ir Hitleris, 
pralaimėjo Churchillis, Rooseveltas ir Tito. Pralaimėjo 
Billas Clintonas, Borisas Jelcinas, o taip pat, deja, Jonas 
Paulius n, Andriejus Sacharovas ir Vaclovas Havelas. 
Laimėjo Gavrilo Pincipas.

Dėl jo šūvio Europos žemėlapis buvo sukarpytas 
naujaip. Imperijų griuvėsiuose gimė naujos valstybės, 
sklidinos ambicijų ir troškimo nepriklausomai gyventi. 
Jų ambicijos anaiptol nebuvo blogas daiktas. Naciona
lizmas - jeigu suvoksime jį kaip vienybės pojūtį su 
žmonėmis, kalbančiais ta pačia kalba, išpažįstančiais tą 
patį tikėjimą, besidalijančiais ta pačia istorine atminti
mi, ar tiesiog kaip iracionalią meilę dirvai, kurioje esi 
gimęs - yra giliai įsišaknijęs mūsų prigimtyje. Ban
dymai jį sunaikinti visuomet nukrypdavo prieš naikinto
ją. Nacionalizmas yra dažnai turėjęs vertingų pasekmių: 
šimtmečio pradžioje jis padėjo įterpti naujų ir gyvy
bingų balsų į pasaulinį kultūros koncertą. Bet jis taip pat 
yra linkęs iškreipti vertybių hierarchiją.

Šimtaprocentinis nacionalistas laiko savo tautos 
klestėjimą ir stiprėjimą absoliučiu gėriu, už kurį nėra 
nieko aukštesnio: jo manymu, tauriausias ir garbingiau
sias dalykas pasaulyje yra paaukoti tam gėriui savo gy
venimą, o juo labiau kitų gyvenimus. Pagal tą logiką, 
žemė, kurioje tu esi gimęs, taip pat ir kai kurios tolimes
nės žemės, priklauso tik tau ir tavo tautiečiams: sveti
mųjų dera nekęsti ir varyti juos lauk, ypač jeigu jie, ar jų 
dalis, ar netgi jų protėviai yra nusikaltę tavo tautai. 
Nacionalistui visada svarbesnė grupė negu asmuo; dar 
daugiau, grupė iš esmės svarbesnė ir už Dievą. Jei neno
rėčiau išvengti prasto žodžių žaidimo, pavadinčiau tatai 
„Gavrilo Principo principu“.

Tarpukario metais įsiviešpatavo dvi priešingos idė
jos, kurios tačiau neretai rasdavo bendrą kalbą: komu
nizmas ir nacizmas. Jos atspindėjo viena kitą lyg veidro-

1995 m. vasario mėn.

net ikikriščioniškojo laikotarpio palaidojimus. Kitur, 
kaip Bernardinų bažnyčioje, krapštosi restauratoriai, 
atidengdami autentiškuosius tinko sluoksnius su sieni
nės tapybos fragmentais. Bet dar daugiau tokių pastatų, 
kurie stovi dešimtmečiais tušti, apleisti, vis labiau skylė- 
jančiais stogais ir tuščiomis langų ertmėmis.

Kol kas efektyvaus ir išganingo senamiesčio išsau
gojimo recepto niekam rasti nepavyko. Daugelyje dis
putų dėl senamiesčio bene racionaliausia mintis būdavo 
ši - bent apsikuopkime, jeigu jau nieko kito nebegalim 
padaryti. Net ir tai nelabai pavyksta. Vilniaus senamies
tis, grimzdamas į tamsą ir purvą, vis labiau artėja prie 
savo autentiškos viduramžių miesto būklės.

Zita Čepaitė

dyje. Kaip tik dėl to jos kartais sutardavo, ir dėl to daž
nas yra linkęs jas tapatinti. Vis dėlto, atidžiau pažvelgę į 
veidrodį, matome, kad skirtumas tarp stebėtojo ir jo at
spindžio yra žymus: kairė pavirsta dešine, visi bruožai 
atsikartoja tiksliai, bet atvirkščiai. Nacizmą lengva api
brėžti kaip išprotėjusį nacionalizmą; komunizmą, bent 
jo pradinėse pakopose - kaip išprotėjusį internacionaliz
mą, nenorintį pripažinti natūralaus tautų veržimosi į 
nepriklausomybę (vėliau prie to prisidėjo tradicinis vy
raujančios grupės - pavyzdžiui, rusų Sovietų Sąjungoje 
-nacionalizmas). Naciai suviliojo Rytų (arba, jei norite, 
Centrinėje) Europoje daug žmonių, pamasinę juos 
tautinės didybės bei priklausymo aukštesniajai rasei mi
ražais. Komunistai, sumušę nacius Antrajame pasauli
niame kare, sumynė Rytų Europos tautas į purvą, už- 
gniauždami jų nepriklausomybę bei svajones apie orų 
gyvenimą.

Čia lengva įžvelgti didelį panašumą tarp Balkanų ir 
Baltijos kraštų, viename iš kurių esu gimęs. Visi tie 
kraštai, daugiausia žemdirbių gyvenami, buvo svetimų 
imperijų užgrobti - pirmuoju atveju Turkijos ir Austro- 
Vengrijos, antruoju - Rusijos ir iš dalies Vokietijos. 
Miestai tenai skiriasi nuo savo sodietiškos aplinkos ir 
dažnai atrodo nelyginant kitos kultūros salos: šiuo po
žiūriu Ryga labai primena Zagrebą, o Vilnius turi ši tą 
bendro su Liubliana. Visa erdvė tarp Baltijos ir Adrijos 
yra baroko architektūros erdvė. Drauge tai erdvė, kur 
susiduria Rytai ir Vakarai, katalikybė ir pravoslavija, 
reformacija ir judaizmas (beje, Lietuvoje, kaip ir Balka
nuose, yra savų mahometonų, be to, karaimų, laikomų 
tiesioginiais chazarų įpėdiniais - čia norom nenorom 
prisimeni Milorado Pavičiaus Chazarų žodyną). Ir Bal
kanų, ir Baltijos kraštai gerokai nehomogeniški, juose 
gyvena daug skirtingų tautų, ir kiekviena iš jų stebi kitas 
su nepasitikėjimu, visų labiausiai vertindama savo kal
bą, raidyną, papročius bei nacionalinius mitus.

Devynioliktajame amžiuje Baltijos šalys patyrė ly
giai tokį pat tautinį atgimimą, kaip ir Balkanai (lietuvių 
poetas klasikas Maironis rodė Pietų slavus savo tautie
čiams kaip pavyzdį). Po Gavrilo Principo šūvio, atseit, 
po Pirmojo pasaulinio karo, Baltija laimėjo nepriklauso
mybę. Antrajame pasauliniame kare ir Baltija, ir Balka
nai patyrė tikrą genocidą (beje, nedera užmiršti, kad 
abiejuose regionuose atsirado asmenų, pasidavusių na
cių pagundai, kurie patys praktikavo kitų genocidą, pul
dami pirmiausia žydus, bet ne tik juos). Po karo Baltijos 
valstybės prievarta buvo paverstos daugiatautės sovie
tinės imperijos dalimi - ir nedelsiant iš jos pasišalino, 
kai tik jų žmonės vėl įstengė pareikšti savo valią.

Skirtumas tarp mūsų toks, kad baltiečiai šiandien 
nekariauja (užtat kariauja kaukaziečiai, kurių regionas 

dar panašesnis į Balkanus - ko gero, į Balkanus kvadra
tu). Sakoma, kad tai priklauso nuo tautinio charakterio. 
Aš taip nemanyčiau. Baltijos valstybės niekada nesipy
ko ir šiandien nesipyksta tarpusavyje (nors, reikia pasa
kyti, nejunta viena kitai ir karštos meilės). Bet jų regio
nas labai pavojingas. Niekas nepaneigs, kad jos ne kartą 
buvo ir vėl gali virsti įvairių imperijų auka. Kaip ir Bal
kanuose, tie prisiminimai ir pavojai kartais sukelia reak
cijas, kurios gali tik pagilinti bėdą.

Mano sostinė Vilnius daug šimtmečių buvo toks pat 
daugiatautis miestas, kaip ir Sarajevas. Dabar, skaityda
mas tenykščius laikraščius, aš kartais aptinku minčių ir 
posakių, kuriuos labai gerai suprastų Gavrilo Principas. 
Esama požiūrio, kad Vilnius turėtų būti monoetniškas, 
ar bent jau kitakilmiai turėtų suprasti, jog jie gali gyven
ti tame mieste tik todėl, kad yra tuo tarpu toleruojami. 
Pagal tą požiūrį, kadaise priešų atimta mūsų etninės erd
vės dalis anksčiau ar vėliau turi grįžti mums. Tatai ne 
visada sakoma tiesiai ir aiškiai, bet šiaip ar taip turima 
galvoje. Šiuo atžvilgiu dalis spaudos Lietuvoje ir kitose 
Baltijos valstybėse kartais primena Balkanų spaudą. Vi
si žinome, kuo tai pasibaigė Balkanuose. Tikiuosi, pas 
mus dėl to nekils karu gresiančių konfliktų. Bet visa tai 
nuodija mūsų tautinę sielą, taip pat ir mano paties sielą. 
Nelinkėčiau savo miestui - ir, žinoma, jokiam pasaulio 
miestui - Sarajevo likimo.

Turbūt joks politikas neįstengia įsivaizduoti visiško 
chaoso ir katastrofos - kitaip jis negalėtų verstis savo 
profesija. Bet rašytojas gali įsivaizduoti visišką kata
strofą - jo profesija iš dalies to ir reikalauja. Mes žino
me, kad neapykanta - patvariausias iš visų jausmų; kad 
nepaisant išgarsinto Europos pliuralizmo joje dažnai lai
mi pirmykščiai instinktai; kad baimės pusiausvyrą, kuri 
viešpatavo pasaulyje pastaraisiais dešimtmečiais, dabar 
pavaduoja baimė - baimė, ir tiek. Esu praleidęs dalį sa
vo gyvenimo pagal išgales priešindamasis komunizmui, 
ir nepriklausau prie tų, kurie jo gedi (manau, tokiu ge
dėtojų iš viso nedaug). Bet žinau, kad žlugus komuniz
mui gali įsivyrauti naujas tamsos amžius, nors tai ir nėra 
neišvengiama.

Ar antrasis tamsos amžius atslinks, priklauso ne 
nuo mūsų, o jei priklauso, tai labai mažu mastu. Rašyto
jas anaiptol nėra visagalis, dažnai jis tiesiog bejėgis. Bet 
mums derėtų priimti tam tikrą elgsenos kodeksą. Tas 
kodeksas nėra cenzūra ar kažkieno primesti „politinio 
taisyklingumo“ reikalavimai: tai laisvo pasirinkimo da
lykas. Nereikalauju, kad visi jį priimtų, bet pasilaikau 
teisę laikyti savo bičiuliais tik tuos, kurie priima. Svar
biausia to kodekso taisyklė turėtų būti ta pati, kaip Hi
pokrato priesaikoje: primum non nocere, pirmiausia ne
kenkti. Tai yra, jokiomis aplinkybėmis neskatinti ir ne
teisimi žudymo.

Beje, tai nėra taip lengva, kaip gali atrodyti, nes tai 
reiškia: niekada neiškelti savo tautos interesų aukščiau 
už žmogaus teises: niekada nepagražinti savo istorijos, 
ir ypač neversti herojais nenaudėlių, kurie, girdi, „kovo
jo už tautą“; niekada neužmiršti ir neteisimi savo kaltės, 
net jei kaimyno ar priešininko kaltė rodosi arba yra di
desnė negu tavoji; niekada netaikyti dvigubo standarto, 
net jei kaimynas ar priešininkas jį taiko; iš viso, palikti 
kaimynui aiškintis jo nuodėmes, o pačiam aiškintis sa
vąsias (kiekvienoje tautoje anksčiau ar vėliau atsiras 
žmonių, kurie paseks tavo pavyzdžiu). Vadinasi, prie
šintis pasipūtimui, piktavališkumui, neparankių faktų 
nutylėjimui, net jeigu tai verčia ginčytis su savo šalies 
valdžia arba, dar blogiau, su nuomonėmis ir emocijo
mis, vyraujančiomis tautos daugumoje. Ir čia sunku ti
kėtis pasisekimo. Atlyginimas bus tik vienas - pėdsakas 
nedaugelio žmonių atmintyje, besiskiriąs nuo Gavrilo 
Principo pėdsakų Sarajevo šaligatvyje. Rašančiam žmo
gui to turėtų pakakti.

Tomas Venclova
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Kodėl ėmiausi šios temos ir ką ji reiškia? Vykstant į 
sietuvą 1994-tųjų metų balandžio pabaigoje, buvo nusi- 
odusios lietuvių dejonės spaudoje, pokalbiuose ir laiš- 
uose. Netikėjau, kad nieko pažangaus nevyksta, kad su 
iepriklausomybe teatėjo vien sunkumai. Buvau nusista- 
ęs surasti nepriklausomai nuo valdžios norų neišven- 
iamai vykstančių permainų. Žinojau, kad keičiasi Lėn

ąja. Žurnalas The Economist 1993 metais rašė, kad jos 
ekonomikai išėjo į naudą dažni valdžių pasikeitimai ir 
peštynės. Atleidus totalitarinės sistemos varžtus, žmo
nės patys ėmė tvarkyti gyvenimą - taip, kaip išmanė. 
Tokį dalyką pavadinčiau tvarkinga anarchija. Joje dar 
veikia buvusios totalitarinės sistemos likučiai, nors šalia 
zuriasi nauja sistemaiiji remiasi kita, nepaklūstančia 
nei senajai nei naujajai sistemai. Tvarkinga anarchija 
yra pereinamoji stadija, turėsianti keistis. Kuo ji pavirs - 
Šiuolaikiniu vakarietišku ar tautiniu-socialistiniu kapita
lizmu, kelių, gal vienos klikos ekonomika, kaip kai 
kuriose Lotynų Amerikos valstybėse, ar visiška 
anarchija, kaip dalyje Afrikos šalių?

Jau prieš porą metų vėl pamatytos Varšuvos archi
tektas Algirdas Kaušpėdas nepažino. Mane, architektą 
restauruotoją, sudomino tokios neišvengiamos revoliu
cijos raida Lietuvoje. Nors ją varo energingieji žmonės, 
nei ką galvojantys, nei suprantantys apie architektūrą, 
restauravimą ar dizainą, bet būtent jų veržimasis labiau
siai ir ryškiai keičia dabartiną Lietuvą, akivaizdžiausiai 
lemia naują ir seną architektūrą, ne tik miestų ir kaimų 
vaizdą, bet ir ten gyvenančių žmonių buitį. Ši revoliu
cija yra įdomi ir urbanistinės sociololgijos požiūriu. Ji 
griauna iki šiol nusistovėjusią aptarnavimo sistemą, 
keičia įvairių gyvenviečių socialinę stuktūrą. Šiuolaiki
nė gyventojų aptarnavimo sistema, kitiap vadinama in- 
rastruktūra, atsirado viduramžių mieste, kada amatinin- 
:ai ėmė siauriau specializuotis. Iš pradžių jie gaminda- 
zo ir aptarnaudavo savo namuose. Gotikiniai pastatai 
)ilni tokios veiklos, nes jie buvo statomi konkrečiai sa- 
/ininko profesijai. Dvarai, karalių rezidencijos ar vie- 
ruolynai dar turėjo senesnę tvaiką, ten viskas buvo ga- 
ninama vienoje vietoje. Išimtys buvo kai kurios pirklių 
pristatomos paslaugos ar gaminiai, kurių nebuvo įma
noma ten gauti. Su ne miesto gyventojais miestelėnai 
bendravo turguose. Vėliau pačiuose miestuose išaugo 
pirklių luomas, suplikdavęs tiek vietinius, tiek iš kitur 
atvežtus gaminius, juos laikydavęs sandėliuose ir 
parduodavęs. Pirkliai, tapę tarpininkais, ėmė laužyti 
griežtą viduramžių struktūrą - gamintojas vartotojui. 
Vilniuje vyraujanti monopolinė cechų gamintojų 
sistema išsilaikė iki XIX a. pradžios. Tuomet senamies
čiuose ėmė nykti turgūs. Juos pakeitė krautuvės ar kitos 
aptarnavimo įstaigos, padėtos kirsti durys ir vitrinos į 
jagrindines gatves. Vilniuje šis procesas išsiplėtė labai 
vėlai, apie XX amžiaus slenkstį. Tai išsaugojo daugybę 
senų, nepažeistų mūrų.

Iki okupacijos 1940 metais infrastruktūra rutuliojo
si natūraliai. Aišku, buvo reguliuojančių įstatymų, pa
vyzdžiui viduramžių Magdeburgo teisės, turgų privile
gijos, caro laikais - degtinės ir alaus pardavimo leidi
mai.

Kapitalizmo pradžioje galimybės imtis to ar kito 
verslo bei prekybos buvo plačiausios. Pavarčius senas 
fotografijas matyti, kad miestų ir miestelių pagrindinės 
gatvės bei aikštės nusagstytos reklaminėmis lentomis. 
Pirmi aukštai daugiausia darėsi negyvenami.

Su okupacija įdiegta komunistinė sistema negalėjo 
toleruoti nieko, kas nebuvo valdoma centralizuotai. Tad 
Lietuvos aptarnavimo sistema ne tik buvo nacionalizuo
ta, bet ir visiškai išardyta, smulkios ir vidutinės aptarna
vimo vietos paversto butais. Išliko tik dižiosios įstaigos, 
atitikusios sovietinės kontrolės standartus. Nauji aptar
navimo ar kultūros pastatai buvo suprojektuoti pagal
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griežtas Maskvoje patvirtintas taisykles. Sovietinės ap
tarnavimo ar kultūros įstaigos dažniausia buvo vieninte
lės visoje gyvenvietėje ar nemažame rajone.

Nuolat buvo rengiami visokių teritorijų generaliniai 
planai, kurie, partijos patvirtinti, tapdavo vykdytinu 
įstatymu. Nebuvo leidžiama niekur nukrypti. Kas 
galiojo paprastiems projektuotojams, tas negaliojo 
aukštiems komunistų šulams. Kimčių partija kūrė visur 
ir nuolat Be to, kiekvieną Maskvos nurodymą Lietuvos 
valdžia norėdama galėjo pakreipti savo naudai. Taip 
Vilniuje atsirado net trys nauji teatrai, kada jokia nauja 
statyba nebuvo leidžiama. Paprasčiausiai, jie atsirado iš 
remontuojamų pastatų. Bet pabandykite, pavyzdžiui, 
Akademiniame dramos teatre rasti seno pastato likučių!

Kiekvieną didesnę nei milijonas rublių sąmatą rei
kėjo siųsti Maskvai patikrinti. Todėl neatsirasdavo nė 
vieno restauruojamo objekto, viršijančio šią sumą. Ši
taip buvo rekonstruotas Arsenalas, restauruotas bastio
nas ir kiti objektai. Kita vertus, be generalinio plano, 
valdžią dar spaudė ketvirčių metų planai. Pagrindinis 
rodiklis daug metų buvo gyvenamasis plotas. Todėl 
daugybė rajonų buvo pastatyti be suplanuotų aptarnavi
mo ir kultūros pastatų. Jie atsirasdavo gerokai vėliau ar
ba niekada.

Šiandienė pirmųjų aukštų revoliucija prasidėjo su 
Gorbačiovo iniciatyva leisti steigti kooperatyvus. Juo
doji rinka, gyvavusi net Stalino laikais, kaip mat išnau
dojo atsivėrusį totalitarinės ekonomikos plyšį pusiau le
galizuoti savo ankstesnį spekuliavimą (vėliau šis žodis 
buvo pakeistas verslu). Atsirado ir naujų kooperatinin
kų. Ypač buvo išnaudotos prasivėrusios valstybės sie
nos. Bet kas, ką atveždavo tuo metu iš Vakarų, prading
davo tuščioje sovietinėje rinkoje.

Kadangi Maskva niekas per daug netikėjo, nebuvo 
ypatingo reikalo atidaryti savų nuolatinių įstaigų. 
Pusiau legali būklė užtikrino galimybę atsitraukti jeigu 
papūstų kiti vėjai iš Maskvos. Vienas kitas drąsesnis, 
dažnai turintis draugų KGB, įsikurdavo ir viešai. Ypač 
daug kooperatyvų prisisteigė aukšti Lietuvos komjau
nimo pareigūnai. Tarp ankstyvų tokios kooperacijos pa
vyzdžių būtų garsusis Stiklių restoranas.

Po pučo Maskvoje padėtis pasikeitė. Tiems, kurie 
sukaupė pusiau legalaus kapitalo, bei užsienio firmoms 
prireikė vietos įsikurti, ir ne bet kur, o miestų centruose 
ar senamiesčiuose. Tie, kurie pradėjo vėliau ir kapitalo 
neturėjo, keliavo per turgus ar ėmė prekiauti įvai
riausiose būdelėse. Dalis jų pradėjo verslininkauti iš vi
sos giminės santaupų. Taip per vienerius metus Lietuva 
tapo kioskų kraštu. Tokį laikotarpį yra išgyvenusi ir 
Lenkija.

Šalia naujų verslininkų liko valdiška, centralizuota 
struktūra. Prasidėjus privatizacijai, apsukresni viršinin
kai suskubo susikurti paslaptingai skambančių UAB - 
uždarųjų akcinių bendrovių. Jiems nieko nereikėjo nei 
ieškoti, nei išradinėti, jie galėjo toliau dirbti kur dirbę, 
reikėjo tik pamažu buvusį valdišką turtą paversti asme
niniu, nes UAB - tai dar juridiškai kolektyvinė. Panaši ir 
valdiškų akcinių bendrovių evoliucija. Anksčiau ar vė
liau jos tampa organizatorių asmeniniu turtu. Taip pri
vatizuotos aptarnavimo ar kultūros įstaigos dažnai 
tampa dinamiškesnės, jose padaugėja paslaugų ar pre
kių. Bet tik įėjęs gali atpažinti jų kilmę iš aptarnavimo 
šaltumo, pietų pertraukų, nešvaros, per didelio darbuo
tojų ir biurokratų skaičiaus.

Naujiesiems verslininkams įsikurti kur kas sunkiau. 
Jie arba nuomoja iš valstybės ar savivaldybės patalpas, 

arba turi nusipirkti jau privatizuotus butus ar per varžy
tines parduodamus pastatus.

Nuoma - tai sunkiai paaiškinamas valdžių, įstaty
mų, korupcijos ir nesąmonių mišinys. Dėl savo valdomų 
patalpų savivaldybės net pešasi su vyriausybe. Tad kas 
nors išsinuomavęs, susiremontavęs ir įsirengęs, bet ku
rią dieną gali atsidurti už durų dėl kokios nors valdžios 
intrigos ar kito stambesnio verslininko siekio įsigyti tą 
vietą. Nuoma didmiesčių centruose išaugo iki europinio 
lygio. Pavyzdžiui, Vilniaus centre kvadratinio metro 
kaina yra apie $18, nors ir Vokietijoje ji neviršija $20.

Gana juokinga nuomos istorija įvyko su Gedimi- 
naičių vadu, kunigaikščiu Vilgaudu arba Vilniaus 
savivaldybės deputatu, Signatarų namų direktoriumi, 
Tėvynės Sąjungos nariu Stasiu Urniežiumi. Norėdamas, 
kaip jis aiškino, gelbėti LDDP naikinamą kultūrą, 
išnuomavo buvusį knygyną sienamiestyje vienai UAB, 
atidaryti ten degtinės parduotuvę. LDDP priklausą 
seimo nariai joje degtinę gali pirkti pigiau. Taip, jo 
manymu, bus išgelbėta ne tik kultūra, bet ir nugirdyta 
valdančioji dauguma.

Saugiau įsikurti perkant privatizuotus butus. Iš pra
džių butai Vilniaus senamiestyje buvo superkami ypač 
lengvai. Senamiestyje gyveno daugiausia pokario kolo
nistai ar prieškario gyventojų palikuonys, dažnai tamsūs 
ir prasigėrę žmonės. Jie iškart sutikdavo persikelti į nau
ją butą blokiniuose rajonuose už nedidelį priedą. Vėliau 
padėtis pasikeitė, nes likusieji suprato, kad jų butus su
perka pusvelčiui. Dabar kainos pasviro į kitą pusę, 
Vilniuje vienas kvadratinis metras kainuoja $450-500. 
Pirkėjų labai sumažėjo, tad kainos turi kristi.

Padavęs pareiškimą seniūnijai, gali bute įsirengti ką 
tik nori, jei tik neprieštarauja kiti namo privatizuotų 
butų gyventojai ir seniūnija, jei likęs bent vienas jai pri
klausąs butas. Jokių taisyklių, skirstančių miestą į verslo 
ir gyvenamąsias zonas, nėra. Svarbu tik, ar turimos pa
talpos turi išėjimą į gatvę ar bent į tarpuvartę, ar galima 
padaryti naują. Dar gali trukdyti sanitarijos gydytojas ar 
gaisrininkas, o senamiestyje ir paminklotvarkos valdy
ba. Visos problemos turi atitinkamas kainas, kurias mo
ka savininkas ar jo samdomas architektas. Galima apsi
eiti ir be pinigų, bet tokiu atveju reikia daug laiko, nervų 
ir užsispyrimo. Kartais visa tai nepadeda. Taip atsitiko 
Respublikos redakcijai, kai norėjo pasidaryti atski
rą išėjimą į savo kavinę pusrūsyje iš gatvės. Gražina 
Juknevičienė, tuometinė Vilniaus savivdaldybės miesto 
valdybos paminklotvarkos skyriaus viršininkė, projekto 
nepatvirtino. Tada laikraštis pradėjo operaciją „Pirani
ja“. Jis surado daugybę įėjimų, panašių į tokį, kokio jis 
pats norėtų, ir kurie buvo tos pačios valdybos patvirtinti. 
Karą iš dalies laimėjo Respublika - G. Juknevičienė 
prarado postą dėl konkurencijos įstatymo pažeidimo. 
Būdama valdininkė, pati su savo šeima valdė keletą fir
mų senamiestyje. Pažįstu projekto autorių, kurio numa
tytų durų minima ponia netvirtino. Kai, jo patartas, savi
ninkas nuėjo į firmą, valdomą Juknevičienės dukters, 
projektas buvo patobulintas, nors buvo pakeista tik au
toriaus pavardė. Tiek Urniežius, tiek Juknevičienė yra 
aktyvūs Vilniaus Senamiesčio Gelbėjimo Fondo nariai. 
Tapus valdininku, sunku pamiršti savo naudą.

Mažesniuose miestuose ir kaimuose gyventojai pri
taikė nuosavų namų prieangius ar verandas, atsuktas į 
gatvę. Įdomi Turčinų kaimo, esančio šalia Rusijos sie
nos, istorija. Vienintelė buvusi kaimo parduotuvė tapo 
to regiono buvusio Lietkoopsąjungos direktoriaus nuo
savybe. Tvarka nepakito: pietų pertrauka, skundų
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knyga, pasenę produktai, nors jų ir daugiau. Netoliese 
stovi sodyba su satelitine antena. Jos verandoje irgi par
duotuvė. Jaunas vyrukas, dirbantis žemę ir laikantis 
bites, nepakentė, kad vienintelėje parduotuvėje 
nekasdien gali gauti, sakykim, duonos. Naujosios 
parduotuvės durys atidarytos nuolat. Išgirdę įėjusį 
pirkėją, jis ar žmona atsitraukia nuo darbo aptarnauti. 
Rytais iš Kudirkos Naumiesčio parsiveža šiltos duonos, 
kitų reikalingų prekių, parduoda ir skolon. Paklausiau 
užėjusio senuko, kodėl perka šioje parduotuvėje, juk čia 
brangiau. Jis atsakęs, kad sveikata prasta ir valdiškos 
duonos nebegalįs įkasti.

Provincijos aptarnavimo struktūrą labiausiai pavei
kė kitas privatizavimo būdas - varžytinės. Nors įstaty
mai reikalauja dar dvejus metus nekeisti pirkto pastato 
profilio, bet naujieji savininkai paprasčiausiai pastatą 
uždaro remontuoti. Kadangi, dėl sovietinio planavimo, 
tai gali būti vienintelis tokios paskirties objektas, tai pri
vatizavus vienintelį knygyną, pirtį ar biblioteką, nebe
lieka nei vieno. Varžytinėse dažniausiai parduodamos 
nepelningos įstaigos, todėl be valstybės ar savivaldybės 
pagalbos jų niekad vėl neatsiras. Tačiau pelningi objek
tai atsiranda vienas prie kito. Pastebėjau, kad Lietuva 
pilna maisto prekių ir alkoholio parduotuvių bei pinigų 
keityklų. Retai kur miesto centre nepastebėsi šio trejeto, 
pakeitusio kioskelius.

Kioskeliai, išgąsdinę daugelį inteligentų, tėra tarpi
nė grandis į normalesnį kapitalizmą. Dar daug jų liko 
apie turgavietes, stotis, naujuose rajonuose. Jau seniai 
senamiesčiuose ar centruose neatnaujinami leidimai, 
būdavę duoti metams. Tad likusieji jau yra nebelegalūs.

Kioselių prekyba seniai buvo leidžiama turgavietė
se. Jos irgi gerokai pasikeitė - ne tik išaugo, bet ir taip 
sulaukėjo, kad sunku pasidarė prieiti. Prekių pasirinkti 
galima be galo įvairių. Išnykus knygynams, ūkinių pre
kių, senų daiktų parduotuvėms, viską gali rasti turguje. 
Tai didelė pagalba sunykusiam miesto aptarnavimui. 
Nustebino knygų, ypač rusiškų, gausa. Tai lėmė senes
nių žmonių nuskurdimas. Jie čia ir pagrindiniai parda
vėjai, ir pirkėjai. Turgaus kainos pasidarė žemiausios, 
visiškai priešingai nei sovietiniais laikais.

Įdomus reiškinys - naujųjų blokinių pastatų pir
mųjų aukštų pritaikymas prekybai. Tai nauja liaudies ar
chitektūra, neturinti analogų pasaulyje. Išėjimai iš 
balkonų, rūsių, įvairiausių formų pristatymai prie jau 
išbaigtos architektūros pastatų ir aplinkos. Jei ir ateityje 
teritorijos nebus skirstoma į verslo ir neverslo rajonus, 
tai turėtume sulaukti įspūdingų blokinių namų architek-

Pirmųjų aukštų pritaikymas prekybai - priestatas
Karoliniškėse

tūros pokyčių, padarysiančių tuos rajonus panašius į 
chaotiškus Rytų miestus.

Senamiestis grįžta atgal į XX amžiaus pradžią, ir 
gal ją net pralenks vitrinų ir durų gausa. Įvairiausios 
įstaigos įsikuria ne tik prie gatvių ar įėjimų į kiemus, bet 
antrame, trečiame ir net toliausiame kieme, į kurį 
nuveda firmų reklamos. Noriu paminėti religines 
bendruomenes, kurios, atgavusios savo pastatus, ypač 
vienuolynai su vos keliais vienuoliais, didžią dalį jų 
išnuomuoja.

Vietos, kur atsiranda naujų aptarnavimo įstaigų, 
pačios netikėčiausios. Vienos ieškant beveik teko perei
ti gyvenamą koridorių. Kitą mačiau įrengtą buvusioje 
kiemo išvietėje. Užmiesčio pakelės ir daugelis įėji
mų į kiemus pilni visokiausių reklamų, bandančių pa
dėti susigaudyti gimstančiame chaose.

Respublikos laikraštyje radau straipsnį apie dvi re
voliucijas, vykstančias Lietuvoje: architektūros ir rekla
mos. Nors pirmųjų aukštų revoliucija apima jas abi, ta
čiau jų poveikis žmonėms ir problemos yra skirtingos.

Reklama žmonijos istorijoje buvo visada, nes tai 
dalis konkrečios visuomenės ideologijos. Jai galima 
priskirti ir Egipto šventyklas su daugybe hieroglifų, šlo
vinančių faraonus, ir visus stalinizmo laikų plakatus, 
buvusius visur - ir viduje, ir lauke - kad ir kur sovietų 
pilietis užklystų. Nors sovietinė ideologija atvirai šai
pėsi iš Vakarų reklamos kulto, bet juk ne atsitiktinumas, 
kad bet kokia sovietinė šventė pasipuošimų gausa buvo 
panaši į Vakarų kalėdi
nę prekybą.

Reklama-iškaba 
neteko viduramžiais 
mieste turėtos tik ideo
loginės funkcijos, kada 
amatininkams atsirado 
poreikis atkreipti praei
vio dėmesį į savo pro
fesiją. Taip atsirado 
reklamos ženklai. Išau
gus konkurencijai, ka
pitalizmas reklamą-iš- 
kabą vėl ideologizavo, 
nes tapo svarbu ne tiek 
perduoti informaciją, 
kiek pritraukti žmones. 
Ji pradėta kabinti bet 
kur ir kuo didesnė, o 
vėliau perkelta į ma

Įstatymai, svarbūs reklamai, yra Valstybinės kalbos

Yra valstybinės kalbos [statymas...sinės informacijos 
priemones, kurias pačias 
gerokai užgožė.

Sovietinė sistema, nukabinusi ir iš visur išgujusi 
kapitalistinę reklamą, išstatė savąją. Ji vėl atskyrė infor
macinę funkciją nuo ideologinės. Jau stagnacijos 
pabaigoje reklamą po truputį buvo imta reabilituoti. 
Tiek televizijos, tiek radijo programose atsirado spe
cialių trumpų reklamos laidų. Jų jokiu būdu negalima 
vadinti tikromis reklamomis, greičiau antireklamomis, 
nes žmonės žinojo, kad valdžios reklamuojamos prekės 
ar paslaugos yra labai blogos. Masinio deficito eko
nomikoje nėra prasmės reklamuoti gerų produktų, jų 
parduotuvėse paprasčiausiai nėra. Tačiau didesnis 
dėmesys reklamai leido miestams ir miesteliams 
pasipuošti geresnėmis iškabomis, susitvarkyti vitrinas. 
Reklama ypač buvo reabilituota senamiesčiuose, kur 
profesionalūs dailininkai galėjo daryti iškabas iš 
kokybiškų medžiagų. O naujos šviečiančios reklamos 
vakarais ėmė stelbti senąsias ideologines.

Tiek anksčiau, tiek dabar miestų dailininkai, rajonų 
architektai prižiūri, kaip atsiranda reklamos. Respubli
kos straipsnyje apie dvi revoliucijas siūloma atsisakyti 

šios kontrolės kaip sovietinio palikimo. Jau dabar aki
vaizdu, kad tai būtų klaida. Ten kur nėra jokios kontro
lės, ant kartono lapo atsiranda skirtingo dydžio ir stiliaus 
užrašai, su klaidomus ar visokiausios baisybės, pastaty
tos šalia kelio. Gal todėl Vilniaus reklama kokybiškiau
sia, kad jos vyriausias dailininkas - profesionalus dizai
neris. Nors įstatymai nenusako, kokios turi būti rekla
mos, o tai jau erdvė korupcijai, bet dailininkas gali pa
siekti, kad jos būtų padarytos tik registruotų reklamos 
firmų. Aišku, kad jų pajėgumas yra įvairiausias. Kad dar 
labiau suvaržytų niekalo gaminimą, dailininkas reika
lauja informacijos apie reklamos autoriaus išsilavi
nimą ir kad reklama per metus nesuprastėtų. Po metų 
gali reikalauti ją pakeisti. Dailininkas pasakojo, kad iš 
pradžių jam nešė visokiausias baisybes, bet įstatymiškai 
negalėjo jų atmesti. Tada bandė apeliuoti į reklamos 
užsakovų protą, aiškindamas, kad pigi reklama kenks jų 
verslui. Dabar Vilniuje naujieji verslininkai nebetaupo 
reklamai, nes pasidarė sunkiau konkuruoti. Tiek Kaune, 
tiek kitur provincijoje yra daug pigių, jau dabar apsi
trynusių iškabų.

Vilniuje visa tai reguliuoja tas pats, visus gorbačio
vinius laikus išdirbęs, valdininkas. Anuomet darbo sti
lius priklausė nuo nurodymų iš viršaus, įstatymai tebuvo 
popieriniai. Dabar - nuo darbo su apačiomis, biurokrato 
sugebėjimų ir sąžinės, nes šiuolaikiniai įstatymai ne
kalba apie daugelį iškylančių problemų.

įstatymas, firmų vardų sudarymo taisyklės bei erotikos, 
pornografijos apribojimai ar draudimas reklamuoti nar
kotikus, tabaką ir alkoholio gaminius. Nors įstatymo ne
apibrėžta, kas yra pornografija ar erotika, dailininkas 
prisipažino, kad jei atneštų projektą su gražuole, apsi
rengusia bikini ar apsikabinusią kurios nors lyties porą, 
nerizikuotų iškart patvirtinti. Nusiųstų prie savivaldybės 
esančiai „dorovės“ komisijai, kuri jau kartą yra uždrau
dusi Jurgos Ivanauskaitės knygą. Įdomu, kaip reklamos 
atrodo kurortuose prie Baltijos? Ar ir ten visi šiltai ap
rengti?

Bet štai alkoholio reklamų pilna. Visa Lietuva už
versta gerai pagamintomis daniško alaus reklamomis. 
Pagal įstatymą, kaip savo firmos ženklą, jas galėtų ka
binti tik tada, jei būtų tos alaus bendrovės aludės. Tačiau 
danai mylimi Lietuvoje, ir, atrodo, jie tuo naudojasi.

Pagrindinis reklamos užrašų suvaržymas, yra vals
tybinės kalbos įstatymas. Reikalaujama, kad kalba būtų 
taisyklinga, valstybinė ir kad būtų išlaikytos firmų vardų

(tęsinys sekančiame psL)
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sudarymo taisyklės. Užsienio kalba iš esmės neleidžia
ma. Išimtys - vietos kur susiburia užsienio piliečiai - 
stotys, viešbučiai, paštai, taip pat tautinių mažumų įs
taigos. Bet ir čia valstybine kalba užrašas turi būti vy
raujantis. Dabar kitų kraštų kalba gali veržtis tik per fir
mų pavadinimus, jei jos turi kažkiek kapitalo iš užsie
nio. O noro liko daug. Kurios firmos spėjo, būdamos 
vien lietuviškos, užsiregistravo pavadinimus ne lietu
vių, bet dauginsią anglų kalba. Pavyzdžiui, „Baltic Tra
vel Service“. Ten ir paskambinus atsiliepia angliškai. 
Siek tiek kvepia nepilnavertiškumu.

Pagal Vilniaus mero potvarkį, dabar neužtenka 
vien parašyti firmos pava
dinimą. Valstybine kalba 
turi būti paaiškinta, kuo ji 
verčiasi, ar tai jos įstaiga, 
ar parduotuvė, ar taisykla. 
Neužtenka parašyti „Už
eik“ ar „Labas“, reikia pa
aiškinti, ką ten užėjęs rasi. 
Manau, kad tai labai pro
tingas reikalavimas, nes 
visa Lietuva nusagstyta 
naujadarų, kurie šiandien 
žmonėms nieko nereiškia. 
Turinys paaiškėja tik įėjus 
į vidų.

Vilniuje reklamos įs
tatymai paprastai vykdo
mi, juos prižiūri labai veik
li savivaldybės kalbininkė. 
Ji minėjo, kad neblogai yra 
ir Kaune, bet blogai Klai
pėdoje, ypač Nidoje, kuri 
pradeda labiau priminti Vokietiją negu Lietuvą. Patys 
nidiškiai mieliau rašo „Niden” negu „Nida”.

Senamiesčiuose, be miesto dailininko, reklamas 
reikia suderinti ir su paminklotvarkos skyriumi. Čia irgi 
nėra jokių įstatymo apribojimų. Bandoma savo nuožiū
ra surasti vietą iškaboms ir nustatyti dydį. Palyginti su 
netolima praeitimi, reikiamų medžiagos atpigo. Savi
ninkai, kurie nuomuoja ar net valdo nuosavybę, nėra 
tikri ar ir rytoj čia versis, ar taip pat vadinsis. Tad senųjų 
reklamų lygio jos nepasiekė. Ypač Kauno Rotušės aikš
tę subjaurojo dideli skydai šalia smulkių, bet grakščių 
buvusių kalto metalo reklamų.

Iš senųjų reklamų išliko tos, kurios nebuvo ideolo
ginės ir buvo padarytos iš patvarių medžiagų. Kartais 
net paskirtis, savininkas pasikeitė, o reklama - sena.

Atskira gupė reklamų, pakeitusių ideologines, yra 
didelių tuščių sienų reklamos. Savivaldybės mielai to
kias sienas išnuomuoja net senamiestyje, nes tai papil
domi pinigai į skurdų miesto biudžetą.

Sumažėjo atskirai stovinčių stendų prie gatvių ar 
kelių. Policija neleidžia statyti reklamų arčiau negu 30 
metrų mieste ir 150 metrų užmiestyje. Važiuodamas 
greitkeliu supranti, kad pakelėse tuščios ne dėlto, kad 
niekas nesikeičia šalia, nesikuria pakelių patarnavimas, 
o todėl, kad paprasčiausia neleidžiama reklamuotis. Te
reikia pavažiuoti mažesniais keliais ir visa naujoji infor
macija tuoj pat išlenda. Mieste dėl namų šis nurodymas 
nuolat pažeidžiamas.

Pagausėjo mobilių reklamų. Viena Vokietijos fir
ma nusipirko teisę Vilniuje reklamuoti ant troleibusų ir 
autobusų. Miesto dailininkas turėjo pavargti, kol gavo 
teisę kontroliuoti jų kokybę.

Vis tiek atsiranda nemažai nepatvirtintų įeinamų.

Vieni jas iškabina nežinodami, tokias miesto valdžiai 
nesunku nukabinti ar priversti gauti jų patvirtinimą. Kiti 
net nemano ko nors klausyti, ypač tie, už kurių stovi ma
fija ar stambūs valdininkai. Jei darbininkai bando tokias 
reklamas nukabinti, tai po pokalbio apie jų šeimų ateitį 
kaip mat pakabina atgal.

Paklausiau miesto dailininko, ar teko derinti ko
kią nors ideologinę reklamą. Tebuvo vienas užsakymas 
iš jau opozicijoje esančio Landsbergio, kad miesto val
džia padarytų stendą apie Lietuvoje dar likusios okupa
cinės kariuomenės skaičių. Pasiūlus susimokėti, dau
giau niekas to neprašė. Iš tiesų, be partijų informacinių 
stendų, įsikūrusių buvusiose garbės lentose, nieko neuž
tikau. Tiesa, valdanti LDDP gegužės pirmąją kukliai pa
puošė kelias gatves. Visų kitų reklamų turinys tėra kapi
talistinė ideologija - užeik ir pirk.

Reklama be informacijos. Ši parduotuvė - garsiojo Dekanidzės žmonos nuosavybė

Bendras lietuviškų reklamų bruožas - atkreipti dė
mesį dažnai svarbiau nei suteikti informacijos. Jei dar 
pridėsime kad dažnai nauji pavadinimai beprasmiški, 
suprasime didelę pirkėjo, norinčio nusipirkti, pavyz
džiui, plaktuką ar vinių, bėdą. Kadangi nėra ir kitos ben
dros informacijos,- atnaujintų telefono abonentų knygų 
ar suprantamos informatyvios reklamos laikraščiuose 
bei televizijoje, žmonės tegali orientuotis pagal prisime
namą senąją aptarnavimo sistemą. Daugelis minėtų 
UAB dar tebeteikia tas pačias ar panašias paslaugas, bet 
ir jos pradeda vis sparčiau keistis. Tad Lietuvoje reikia 
gerai pasukti galvą, kur ką gauti (išskyrus maistą ir alko
holį), ir ne todėl, kad nėra, bet kad nežinai, kur ieškoti.

Lietuvoje besikuriančios naujos aptarnavimo sis
temos visiškai negalima sulyginti su vakarietiškąja. 
Amerikoje, pavyzdžiui, nepertraukiama konkurencija 
nuolat palaikė paslaugų pusiausvyrą. Antrojoje XX am
žiaus pusėje buvo priimti zonavimo (t.y. apribojantieji 
toje apylinkėje leidžiamas pastatų ir verslų rūšis) ir sta
tybos įstatymai, neleidžiantys, ypač miestų teritorijose, 
statyti ar perstatyti bet ką ir bet kur. Niujorke, pavyz
džiui, daugelyje gyvenamų kvartalų negalimas joks 
verslas, nebent įsikurtų keletas nedidelių įstaigų, o ju
driose gatvėse negali būti butų net iki trečio aukšto arba 
tuose pastatuose ir visai negalima gyventi. Į estetinius 
sprendimus nesikišamą, nebent apribojamos apdailos 
medžiagos, reklamos dydis. Išimtys - istoriniai ar spe
cialų statusą turintys rajonai ar pastatai, kur bet kokius 
pakeitimus reikia suderinti.

Lietuvoje iš visiškos sovietinės kontrolės pereina
ma prie naujos chaotiškos laukinės sistemos. Išliko vi
sos buvusios kontrolės ir derinimo institucijos bei sovie
tinio gyvenimo patirtis, kaip su jomis bendrauti. Taip 

pat lavėja intuityvus supratimas, kaip kurti savo verslą. 
Nėra jokių aiškių taisyklių, ką galima ir ko negalima da
ryti pradedant verslą ar statybą. Tai palikta buvusių so
vietinių biurokratų kompetencijai ir sąžinei, o naujieji 
verslininkai tai puikiai išnaudoja. Stambesnės mafinės 
ar valdžioje sėdinčiųjų globojamos firmos iš viso igno
ruoja žemesniuosius biurokratus ar net miestų savival
dybes.

Neradau nė vieno valdžios ar kokios mokslinės or
ganizacijos tyrimo, iš kurio matytųsi, kaip keičiasi 
miestų ir gyvenviečių infrastruktūra, kokia ji bus ateity
je. Bando čia padėti danai ir kanadiečiai: pavyzdžiui, 
remia kokį vieną nedidelį projektą, ateityje galėsiantį 
būti pavyzdžiu, jei kas norės panaudoti kitose vietose. O 
kas jau įvyko savaime, ir kas bus rytoj, niekas neturi jo
kių duomenų ir nebando jų surinkti. Naujieji tautiniai 
koncernai yra užsakę Lietuvos ekonomistams moksli
ninkams ištirti jų specifinės veiklos pokyčius, o kitų 
verslininkų, ypač vidutiniųjų, veikla nesidomi nei val
džia, nei mokslo įstaigos. Ji svarbi tik paprastiems gy
ventojams, kuriems kiekvieną dieną reikia ką nors nusi
pirkti ar pataisyti.

Pirmų aukštų revoliucijai daro įtaką organizuotas 
nusikalstamumas ir plėšimai. Dėl plėšimų, kaip ir Niu
jorke, atsirado stabilios ar judančios grotos, užrakintos 
laiptinės ar kiemai, kartais ir signalizaciją, nes pasitikė
jimas policija labai mažas. Turto prievartavimas 
pasidarė lyg privalomas draudimas. Dar nebaigęs verslo 
įsirengti, jau susilauki žvalgų, kurie labai tiksliai nustato 
būsimas pajamas ir reikalauja apie 10% mokesčio. Gali 
būti organizuotas arba laukinis „reketas”. Parsidavęs 
organizuotam, būsi apsaugotas nuo kitokio. Dar liko 
vietovių, kur prievartavimas nenusistovėjęs, ten gali 
tapti jų kovos auka.

Yra ir kita, modernesnė draudimo forma. Tai ben
dra su Vokietija draudimo bendrovė Vilniuje. Joje apsi- 
draudę klientai niekada nesusilaukia „reketininkų”. Fir
ma neigia bet kokius sandėrius su organizuoto nusikals
tamumo grupėmis.

Įdomus Ritos Dapkutės patyrimas. Kai jos darbuo
tojus, pristatančius picą, kelis kartus užpuolė klientai, ji 
pati susirado „draudėjus“. Kilus konfliktui, užtenka pra
nešti kliento adresą ir nuostoliai bus atlyginti.

Nustebau sužinojęs, kad Marijampolės miestas už-

Buvusios čikagietės Ritos Dapkutės „Slėptuvė”
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gniaužė turto prievartavimą 
pačioje jo užuomazgoje. 
Buvęs Kapsukas visada gar
sėjo tuomet vadintais speku
liantais ir juodąja rinka. Jau 
legalizavęsi verslininkai ge
rai vienas kitą pažinojo ir, 
kai pradėjo juos sprogdinti, 
iš karto su policija sugaudė 
nepilnamečius moksleivius, 
pradėjusius verstis turto 
prievartavimu.

Neužčiuopiau jokių ži
nių, kad būtų prievartauja
mos valstybinės ar dar nese
niai tokiomis buvusios įstai
gos. Manau, tai reiškia, kad 
„reketininkų” organizacijos 
dar nepajėgios „reketuoti” 
pačią valstybę. Paskutinis 
naujas reiškinys, kuris turės 
įtakos naujojoje Lietuvoje,- kapitalistinių salų atsiradi
mas. Tai labai ryšku Jungtinėse Valstijose, kur yra ir 
vargšų, ir turtingųjų getų. Lietuvoje dabar formuojasi 
tik turtingųjų. Talino patirtis rodo, kad blokiniai rajonai

Šioje parduotuvėje Vilniaus Žvėryne - maistas šunims ir katėms

turi daugiausia galimybių tapti vargšų getu. Lietuviai vi
sada skyrėsi nuo estų tuo, kad buvo tolerantiškeni ir la
biau susimaišę su kitataučiais, taip pat mažiau susiskal
dę. Yra vilties, kad blokiniai rajonai gal ir išliks maišyti 

Tačiau turtingųjų salos ypač ryškios Vilniaus senamies
tyje ar patogesniuose miesto rajonuose, pavyzdžiui, 
Antakalnyje. Vienas ar keli didesni pastatai, taip pat ma
žesni rajonai susiorganizuoja į bendrijas, kurios, nesiti- 
kėdamos ko nors susilaukti iš valdžios, pačios susitvar
ko gyvenimą. Jos sukuria savo vaikų darželius ar mo
kyklėles, senamiestyje susitvarko kiemus, kuriuose sau
gu ir vaikams, ir automobiliams. Šios salos po truputį 
plečiasi, įtraukia nuperkamus kaimyninius pastatus, 
ypač jei juose gyveno apsileidusios, nuolat girtaujančios 
ar bedarbių šeimos. E>ėl jų kaimyninės gatvės tebelieka 
nesaugios. Šios salos labai veržiasi susijungti. Manau, 
kad anksčiau ar vėliau senamiestis ar geresni rajonai 
ateityje taps tokiomis salomis.

Pirmųjų aukštų revoliucija yra didelė ir svarbi per
maina Lietuvoje. Ji parodo, kiek daug energijos yra su
sikaupę žmonės, norintys geriau susitvarkyti savo gyve
nimą. Jie tai daro, kaip išmano, nekreipdami dėmesio į 
valdžios egzistavimą. Sis visiškai laisvas kapitalizmas, 
neracionaliai daug energijos išeikvoja, nes nežino, ką 
daryti ar dėl ko kas nors vyksta. Žinojimas padėtų pa
siekti geresnių rezultatų ir kartu taip nežeistų daugybės 
pasyvesnių gyventojų, kadangi pirmųjų aukštų revoliu
cija lemia jų kasdienybę.

Rimvydas Glinskis

PRIE IŠEIVIJOS LITERATŪROS KAPO
(Gruodžio 8 d. Lietuvos Rašytojų klube įvyko pokalbis apie išeivijos literatūros 

būtį ir buitį abipus Atlanto. Čia spausdiname Rimvydo Šilbajorio pasisakymą. Jo 
mintys ir išvados, mūsų nuomone, tinka ne vien literatūrai, bet ir kitoms išeiviško 
gyvenimo kultūros sritims. Taip pat ir išeivijos visuomeninio ir politinio gyveni

mo vadovai turėtų pagalvoti apie panašias išvadas - Red.)
Jei pradėtume nuo banalybių, tai sakyčiau - išeivija 

yra vakarėjantis peizažas, ne liūne, bet sutema. Išeivija - 
A. Mackaus liūdniausi žodžiai apie mirštančią kalbą, 
apie nutolusį plaustą, išeivija - tai žilstančios galvos, 
kurioms pataikūnai sako, girdi, esančios pačiam žydėji
me, kaip obelys pavasarį.

Nyksta, žinoma, visi. Ir jūs taip pat. Tačiau išeivija 
yra ypatinga tuo, kad iš savęs pačios neatsinaujino, ne
išugdo ateinančių kartų ir atsinaujinti jau nebegalės. 
Nors gal ir matyti šen bei ten žalių daigelių, kurie dar 
ilgai gyvuos ir net vaikų atsives ant šito nuogo mūro sie
nų, tarytum anas H. Radausko dygliuotasis vilties auga
las, tačiau ir iš jų jokių reikšmingų literatūros, kultūros 
ar visuomeninio gyvenimo apraiškų nesulauksime. Po 
mūsų - plikas mūras, o ne tvanas. Mes esam Lietuva 
anoj pusėj ir esam panašūs į Lietuvą šioj pusėj. Bet iš 
mūsų pusės jokių reikšmingų įnašų į lietuvių literatūrą 
nebebus. O jei ir bus, tai visiškai kitokie. Bus įnašai lie
tuvių išeivių, lietuvių kilmės išeivių, net nebelabai lie
tuvių kilmės amerikiečių, kanadiečių, vokiečių, australų 
ir t.t. Jeigu dar bus kalbama apie lietuvių kultūrą išeivių 
lūpomis, tai jau bus kalbėjimas pasaulio lūpomis. Tai 
jau bus tam tikro bruožo amerikietiška (ar kitokia) 
kultūra. Ateities kartos, jeigu jos kalbės apie kultūrą, tai 
kalbės angliškai, prancūziškai, vokiškai... Išeivijos lie
tuviškoji kultūra svarbiausia savo dalimi yra praeitis, 
net ir nebe dabartis, o praeitis. Kai sakai - kultūra, dedi 
lygybės ženklą - lygu praeitis. Užtat kalbėti dabar apie 
kokią nors išeivijos ir Lietuvos kultūrų, kad ir žodžio 
kultūrų, santaką, tartum Nemuno su Nerim, man bent 
reiškia kalbėti apie susiliejimą ateityje į vieną tekančią, 
plaukiančią srovę, kas ir bus XXI, duok Dieve, XXII, 
XXIII šimtmetyje.

Bet reikia prisiminti dar vieną dalyką - Lietuvos 
kultūra pati turi savo praeitį, ir didelę praeitį. Juk nėra 
taip, kad praeitis - tai išeivija, o ateitis - Lietuva. Tiktai 
sakome, jog mes, išeivijos kultūrininkai, rašytojai, iš 
tikrųjų esame ateiviai į Lietuvą, esame praeitis, svečio 
teisėmis atsiradę kandidatai į Lietuvos ateitį, iš šono at
plaukusi srovelė, prisidedanti prie kitos praeities, tos pa
čios Lietuvos praeities, kad srovė plauktų toliau.

Kai šitaip galvoju, pradedu suprasti visą mūsų egzi- 
lio mastą. Yra ne vien tik praradimas, yra dar kažkas. 
Svečioj šalyj, kur nors Amerikoj, Kanadoj ar kitur, no
rėdami ir siekdami išlikti kaip savita, lietuviškai 
kalbanti bei lietuviškai galvojanti kultūra, mes kartu ne
turėjome tenai savo namų. Mūsų namai buvo mūsų 
trokštamas ir siekiamas išlikimas. Tol, kol mes taip gal
vojame, mes neturime namų tenai. Gimtojoj žemėj, čia, 
mes taip pat neturime namų, nes esame ateiviai iš šono, 
iš praeities. Neturime galimybių būti namuose, kad ir 
norėdami būti Lietuvai reikšminga, išliekanti ir savita 
praeitis. Mes šičia, Lietuvoj, niekada nebeturėsime savo 
namų, mes būsime jūsų namuose, gal mieli svečiai, in
takas, bet - ne savo namuose.

Priėjus šį tašką, turėtų būti ištartas koks nors didy
sis, prakilnusis, optimistiškas žodis. Koks jis galėtų bū
ti? Ateina galvon nelietuviškas žodis - metamorfozė. 
Mes, išeiviai, norėdami išlikti kaip Lietuvos kultūros as
pektas, turime išnykti, ištirpti Lietuvos ateity. Mes turi
me tapti jūsų ateities nebeatskiriama, gal kartais ir ne
beatpažįstama dalim. Mes turime būti indėlis į Lietuvos 
ateities kultūrą. Lietuvos kultūroje ištirpę, išsisklaidę, 
mes jau ir dabar save keičiame, o dar labiau pasikeisime 
ateityje. Kuo labiau integruosimės į čionykštę kultūrą, 
tuo mažiau būsime savimi. Būsime namuose tada, kai 

mūsų nebeliks. Tada žmonės net užmirš, kad čia štai iš
eivijos rašytojas, nes paprasčiausiai bus - Valančius, 
bus - Radauskas.

Toje ateities kultūroje, toje srovėje visada girdėsis 
ir mūsų, išeivių, anot T. Venclovos, numirusių lapų kal
ba. Reikia su pasitenkinimu pripažinti, kad jūs, Lietuvos 
kultūrininkai, mums tokiais kalbančiais lapais, ne vien 
lapais, bet ir puslapiais, dar daugiau - ne tik puslapiais, 
bet ir knygomis pavirsti nuoširdžiai padedat. Noriu pa
sakyti, kad jau daug išeivijos kultūros palikimo yra iš
leista bei paskleista Lietuvoj. Mūsų tenai rašytos knygos 
jau nesiunčiamos kontrabanda, kaip sovietiniais laikais. 
Knygos iš naujo išvydo pasaulį Lietuvos leidyklose. Čia 
ir yra tas procesas, apie kurį aš kalbu. Jau dabar Radaus
kas nebėra poetas, rašęs tenai, Radauskas yra poetas, iš
leistas čia. Ir tuo jis pasidaro reikšmingas.

Galiu tik prabėgom išvardinti keletą išeivijos 
kultūros, literatūros, kritikos dalykų, kurie iš naujo gimė 
per lietuviškas leidyklas. Turite savo A. Nyką-Niliūną, 
savo B. Brazdžionį, du kartus jau gimusį čia H. Radaus
ką, tiesa, tas antrasis, ką tik „Baltų lankų“ išleistas, man 
atrodo - tartum koks negyvas vaikas, nes jis yra papras
čiausia 65-ųjų metų Radausko rinkinio kopija. Lyg ko
kia figūra vaško muziejuje. Knyga būtų gyva, jei būtų 
praturtinta komentarais, kokia nors studija, jei jaustume, 
kad į ją pažiūrėta istoriniu žvilgsniu... Turite Liūnę Su
temą, A. J. Greimą, H. Nagį, K. Bradūną, A. Landsber
gį, greitai, atrodo, turėsite ir savo A. Mackų.

Ir galop didysis - „o, nepaisant, bet, tačiau“. Bū
tent: tačiau norėtųsi, kad čia apie tą mūsiškį palikimą 
būtų daug kalbama, būtų ginčijamasi, svarstoma, norė
tųsi, kad jis čia būtų įvairiai vertinamas, galbūt nuverti
namas, bet kad būtume gyvi, kad būtume tie, apie ku
riuos jūs kalbat. Kad mums būtų rasta prasminga vieta ir 
funkcija jau Lietuvos tolesniam kultūriniam gyvenime. 
Mes jau tos vietos ir funkcijos nebesurasim, bet jūs su
rasit. Ir mes labai norėtumėm padėti jums jų ieškoti, jei
gu tik vyks nuolatinis dialogas, intymus dialogas visą 
laiką, kol mes dar šnekėti galim. Nes tik taip mes, išei
viai, liksim'gyvi ir tik taip mes praturtinsim jūsų gy
venimą.

Rimvydas Šilbajoris

1995 m. vasario mėn. 9

9



LITERATŪRA

Kas ir kaip mane teis, tegul teisia, jaučiu viena: 
šiandien Lietuvai atėjo metas graudžiai išsiverkti, po to 
atleisti vieni kitiems ir vėl susispiesti į krūvą. Kitaip iš
narstys kaimynai mus po kaulelį ir pasės po visą pasaulį. 
Tik jau nesulaposim.

Tokiais žūtį pranašaujančiais, bet podraug atjautą ir 
santarą skatinančiais žodžiais užbaigia rašytoja-naujokė 
Jonė Balčiūnaitė savo pašnekesį Literatūros ir meno š. 
m. liepos mėn. 2 d. skiltyse.

Kaip nesusidomėti, tai išgirdus, jos romanu Situaci
ja ? Galinčiu, pasak autorės, sukelti visuomenėje kontro
versijų audrą. Kaip likti abejingam jos antrajam debiutui 
(pirmoji jos apysaka 1988 m. praslydo kritikos nepa
stebėta) patyrus, jog ilgus metus Jonės Balčiūnaitės kū
ryba buvusi rašoma stalčiui? Atseit, buvus ignoruojama 
žurnalų redakcijų ir leidyklų vadovų. Kaip pagaliau ne
pasiduot smalsumui, išgirdus autorę apklausinėjusios 
Ritos Katilienės nuomonę, kad Situacijoj aptinkant „be
ne pirmą kartą lietuvių literatūroje tokį neigiamą moters 
personažą. Baisų, piktą ir žiaurų“?

Si atodanga už vis labiau intriguojanti. Prisipažin- 
kim atvirai - jei dažnokai mūsų tautai ir jos raštijai pri
kaišiojamas polinkis mėgautis kentėjimų saldybe, tai, be 
abejo, nuomonei apie kančių sindromą susidaryti padėjo 
lietuvės paveikslas mūsų raštijoje. Nuolankios, pamal
džios, kenčiančios savyje, pasiaukojančios kitų labui 
moters atvaizdas, kurio egzistenciją patvirtina ir Alb. 
Zalatoriaus padaryta analizė (iki 1980) knygoj Prozos 
gyvybė ir negalia, 1988.

Jaunai rašytojai įsipyksta tas stereotipas ir ji parodo 
lietuvę moterį labiau gyvenimiškoje šviesoje. Visoje ba- 
rakūdiškoje didybėje su veidmainystės, godumo, mega- 
lomanijos, aistros dominuoti atšvaitais. Ar nenuostabu? 
„Kriuokit angelai, cypkit dvasios šventos“,- norisi su
šukti su Žemaite.

Deja, taip gerai nėra.
Situacijoje vaizduojama pirmoji rusų okupacija ir 

antrojo bolševikmečio tarpsnis iki Stalino mirties. At
seit, piešiama įvykių kronika, kuri jau yra buvus vaiz
duojama tiek išeivijos, tiek tenykštėje literatūroje bei 
memuariniuose straipsniuose. Nenuostabu, jei skaitytojo 
atminties ekrane sumirga epizodai iš panašių knygų. Sa
kykim, V. Ramono Kryžių, A. Škėmos Pabudimo, R. 
Lankausko Niekas nebuvo pagailėtas, Grigorijaus Kano
vičiaus Nenusigręžk nuo mirties, V. Adomėno Kas ap
verks jų dalią? ir t.t., visų juk neišvardinsi. Ir tie aidužiai 
nėra J. Balčiūnaitei į naudą.

Išsiskiria iš jų Situacija tuo, kad šio romano pagrin
dinė veikėja - antiherojė - yra pasiklydėlė sesė lietuvai
tė, nuėjusi šunim šėko pjauti. O tai, prisipažinkim, nedė
kingas siužetas. Kad stilingai ir įtikinamai nupiešti tau
tos išdavikės portretą nėra taip paprasta, liudija prancūzų 
patirtis. Yra tokia knyga apie prancūzių moterų elgesį 
vokiečių okupacijos metais - Femmes sous F Occupa
tion (Paris, Stock, 1993). Jos autorė Celia Bertin kruopš
čiai ir sąžiningai peržvelgė visa, kas rašyta apie kolabo- 
rantes, kas žinoma iš jų atsiminimų, iš dokumentų archy
vuose arba iš grožinės literatūros veikalų. Nežiūrint to, 
skaitytojui atidengiamas kažkoks neaiškus, mus taškini s 
nusėtas atvaizdas, neparodantis, kodėl jų nueita išdavys
tės keliu. Visom tom vyriena mintančiom damom, tiesa, 
būdingas pomėgis „pagyvent plačiai“, prabangoj prisi
kaupti turtelio (aukso ir brangenybių) nerūpestingai se
natvei, sanguliaujant su gestapininkais ir išdavinėjant 
besisplapstančius žydus bei pogrindininkus. Kas be ko, 
visos jos turi vidinių konfliktų. Viena yra psichiškai ne
sveika, kita - narkomanė, trečia - alkoholikė, nevykėlė 
savižudė... Sužinom tik tiek, kad jei tos apsukruolės ir 
pasidarė Saugumo „šnibždukėmis“, tai nė viena jų tačiau 
nebuvo taip moraliai nusmurgusi, kaip kaimietė Gerar-

ROMANAS APIE DUKRĄ PALAIDŪNĘ
da, savanoriškai talžiusi suimtuosius tautiečius.

Savo pokalbyje Literatūros ir meno liepos 2 d. nu
meryje Jonė Balčiūnaitė sako, kad ji nieko iš piršto neiš- 
laužusi, kad „kiekviename stribų lizde tokių kaip Gerar
dą moterų buvo. Dar žinau, kad jos išsiskyrė iš kitų ypa
tingų pasileidimu ir žiaurumu“.

Kas drįstų suabejot, kad mes neturėjom savų, lietu
viškų Ilsių Koch? Totalitarinės sitemos neišvengiamai jų 
priveisia. Bet skaitytojui vis vien smalsu patirti, kaip 
vyksta toji mutacija, kaip ir kodėl išsižadama šeimoje ir 
mokykloje diegtų idealų, kaip susitaikoma su sąžine. Jo
nė Balčiūnaitė to skaitytojo smalsumo nepatenkina. Už
tat „apšaukti” jos Gerardą literatūriniu personažu, kaž
kaip per anksti. Tai anemiška, dirbtina būtybė, beširdė 
pabaisa (monstras).

Iš viso, pradedančiai rašytojai nekaip sekasi kurti 
gyvus veikėjus. Arba jie baltutėliai (jei geri) arba pasi
baisėtinai užmurzinti. Vienaplaniai, neišvaizdūs net ir 
jos piešiami apgaulės bei melo meistrai bolševikai. Ne
pasižymi jie nei arogancija, nei cinizmu, nei pagaliau bū
tinu komunistui machiaveliškumu. Dėl šių savybių Situ
acija labiau panaši ne tiek į dokumentinę apybraižą, kiek 
į pusiau pikareskinį, suveltą, kriminalinį romaną. Fabula 
vystoma visažinės pasakotojos, įsigaunančios į Gerardos 
mintis ir širdį, balsu. Nestinga veiksmo peripetijų, 
pervartų, kartais dirbtinų scenų, primityvumo. Kita ver
tus, pasakojimo tempas smagus, nėra ištęstumų, išskyrus 
nebent sadistinius veiksmus vaizduojančiose scenose. 
Gerardą visą laiką yra pasakojimo centre. Užtat pravartu 
susipažinti su romano turiniu.

Gerardą Stumraitė auga mažaturčių šeimoje su se
sute Paulina. Jos tėvas - apgailėtinas nevaleiva, komu
nistuojantis tinginys ir vagišius. Motina - jo priešingybė. 
Namų Angelas, kuris pluša persiplėšdamas. Gerardą - 
paauglė, laukinuke, nesocialus padaras, pilnas pagiežos 
ir pavydo kaimynams „buožėms“, taip jų ir savo dėdei 
Laurynui bei jo šeimai. Tiesa, (kad neužmirštumėm) Ge
rardos tėvas Alfonsas darbuojasi ranka rankon su komu
nistu žydu smuklininku Chaimu Kacu. Pastarasis padeda 
jam likviduoti pavogtą miško medžiagą.

Užgriūva pirmoji bolšvikų okupacija. Dabar Chai
mas ir Alfonsas tampa svarbiais šulais. Gerardai taip pat 
metas parodyti panieką buržuaziniams prietarams. Ji 
puola prarasti nekaltybę, sangulaudama su raudonarmie
čiais. Tuo pat metu uoliai mokosi lenininių valdymo dės
nių, suvedinėti sąskaitas su nemėgiamais žmonėmis ir 
vogiti.

Kitaip nedu įprasta vaizduojant pirmąjį bolševik
metį , Situacijoje pabrėžiamas ne tiek pavergėjo įniršis 
mokyti žmones godoti jų valdžią, kiek jų aistra prisi
plėšti suimtųjų turto, jei reikia - net smurtu, fizine prie
varta.

Prasideda vokiečių-rusų karas. Sprunkantys enka
vedistai pamiškėse žudo kalinius , palikę žmonas likimo 
valiai. Vėliau atbilda savo tankais vokiečiai (kažkodėl 
„rudeniop“) ir pradeda šaudyti žydus. Tų sumaiščių me
tu Gerardą sumeta, kur galėjo Kacienė slėpti savo auksą 
ir brangenybes, ir susižeria jas sau. Vokietmetis apsako
mas paskubom. Bematant peršokama į pokarį, kur pasa
kojimo siūlas visaip susinarplioja.

Paaiškėja, kad pasitraukę į Rytus bėgliai Alfonsas ir 
Chaimas išliko gyvi. Gerardos tėvas - Kaco malonės dė
ka. Mat tasai, būdamas įtakingas Saugumo viršininkas, 
protarpiais kaišiojęs Alfonsą kalėjimo celėsna šnipinėti 
kalinių. Grįžta Lietuvon ir spėjęs pagarsėti neapykanta 
lietuviams bei sadizmu Rybakovas. Gerardą su juo susi
tuokia. Žodžiu, užverda iš naujo stalininė žmogiapjūtė ir 

jon vis aktyviau įsijungia Stumryčia-Rybakovienė. Su 
jos žinia išvežamas Sibiran dėdė Laurynas su šei^ia. 
Savo ruožtu, Rybakovas, neatsiklausęs savo žmonos, 
įgrūda ešalonan jos seserį Pauliną. Kyla namuose pekla 
ir įtūžęs Rybakovas peršauna Gerardą. Po to ima kaukti, 
kad tai lietuvių nacionalistų, banditų, (kažkodėl 
autorė rašo „bandiūgų“) darbas.

Ligoninėje Gerardą tampa auka už jos nugaros 
spendžiamų spąstų. Ji susivokia esanti sekama Rybako
vo šnipų. Dabar ją perima globoti gerasis Dėdė Kacas, 
kuris pasiunčia mokytis į speckursus. Po to stažuotis pas 
vieną gulago viršininkę rusę, žiaurią ištvirkėlę turtėjan
čią ir diktėjančią marinamų zekių kūdikių kaina.

Vieno postovio gamtoj metu Gerardai pavyksta pri
kalbinti saugumietį prigirdyti tą nimfomanę bobšę, 
besimaudančią ežere. Iš pasigrobtų rankinuke dokumen
tų Gerardą sužino, kad ir čia, Sibire ji buvusi Rybakovo 
sekama. Žodžiu, aprašomi painūs partinės tamsuomenės 
dalykai ir skaitytojui ne visai lengva susivaikyti fabulos 
šakojimesi. Ne visada ir įdomu. Viena vertus, autorė 
vaizduoja paranoja sergančių nomenklatūrininkų, in
trigas bei klastas, kita vertus, parodomas okupantų siau
tėjimas Lietuvoje bei beviltiškas partizanų priešini
masis. Matyti, kaip Stumryčia - Rybakovienė, įtari ir 
tulžinga, vis labiau žvėrėja.. Apsakomi jos sadistiniai iš
puoliai tardant suimtuosius jauniklius, įtariamus 
partizanavimu. Vieno jų, žiauriai suniurkyto, pasigaili 
net stribas.

Bet ir akla ištikimybė partijai neišgelbsti Gerardos. 
Chaimas Kacas sugeba kažkokiais būdais ją nušalinti ir 
uždaryti, lyg pasakų karalaitę, seno vienuolyno celėj. 
Skaitytojo nuostabai, Gerardą išvaduoja ne kas kitas, o 
...jos vyras Rybakovas. Dabar paaiškėja kad visų Ge- 
rardėlės vargų ir nelaimių kaltininkas yra niekšas žydas 
Kacas. Vykdamas jo įsakymą Juozapauskas nudėjęs jos 
tėvą, apšaukdamas žudikais nacionalistus lietuvius. 
Kaco fariziejiškumui nebuvę galo. Dabar jis tardo išpro
tėjusią Gerardos motiną, norėdamas ir Gerardą apkaltin
ti kenkėjiška veikla. Jei ne laiku Maskvoje išaiškintas 
sąmokslas prieš Staliną, nežinia kuo visa tai būtų pasi
baigę Gerardai. Bet dabar Kacas kažkur išrūkęs, laiku 
„nusiėmęs“.

Atrodytų, kad jau, jau artėja laiminga atomazga, bet 
kur tau!.. Nespėja Gerardą apaimanuoti su savo vyreliu, 
kad jie, vargšeliai, tiek kentėję (daugiau nei išvežtieji Si
biran), kai sudžeržga radijas ir pranešėjo balsas trenkia 
juos į naują nerimą: „Na semidjesiat četviortom godu 
žizni skončialsia... vožd, i otec...“ (Knygoj yra daug 
tokių intarpų rusų kalba, kažkodėl neišverstų paraštėse).

- Kaip dabar bus, kas bus“ - tankiai plakė Gerardos 
širdis. Kaip mes dabar gyvensim, Stepanai?

- Ar girdėjote - įpuolė į kambarį ir Aleksejus Gri- 
gorjevičius.

Stepanas Rybakovas nusibraukė nuo skruosto gau
sią drėgmę, užsidegė:

- Pakreikti sionistai!.. Savo pasiekė!!
Vėl rūstus ir nepermaldaujamas, skubėjo rengtis. 

Gerardą mašinaliai jam padavinėjo drabužius.
- Kas bus? - nerimo Aleksejus Grigorjevičius.
- Liko jo idealai ir planai, - košė pro dantis Stepa

nas. Likom mes... jo gvardija. Ir mes žinom, ką daryti...
Jei ne paskutiniai pranašiški sakiniai, būtų galima 

pavadinti šį gabaliuką vienintele komiška scena visoje 
šiaipjau niūrioje ir slogioje Balčiūnaitės knygoje.

Kokia jos pažintinė vertė? Čia susiduriam su para
doksu. Iš pirmo žvilgsnio susidaro įspūdis, jog ji ne ka
žin kokia. Išeivijos skaitytojui nežinomų, kitur neap-
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tiktų istorinių faktų nedaug. Iš tokių staigmenų yra ne
bent išvežtųjų turto dalybų epizodas (p.p. 214-216). Iš jo 
matyti, kad nors šiaip jos kūrinyje pernelyg vyrauja žur
nalistinis, įvykius sumeninantis ir aiškinantis stilius, pa
vienės vinjetės kartais yra spalvingos ir paveikios. Ne
ginčytinas autorės pastabumas, liaudies pasakorės dova
na.

Bet ir čia esama nesuprantamų dalykų, galbūt paaiš
kinamų tuo, kad Balčiūnaitė nesusilaukė patarimų ir pa
galbos iš kolegų rašytojų pusės. Autorės kalba turtinga, 
savita, bet taip pat pilna tarmybių ir kartais pretenzingai 
skambančių archaizmų. Taip, sakykim, ji paleidžia apy
varton (be mažiausio reikalo) tokias formas kaip „van- 
duva“, „kareiva“, „ruduva“ (vanduo, kareivis, ruduo).

Mėgėjiškai individualizuojama veikėjų kalba 
skamba tarsiatgyvena. Žydas Kacas, sakysim, iki pat ro
mano pabaigos nesusigaudo lietuvių kalbos linksniuose. 
Senamadiškumu tvoskia ir autorės pomėgis pabrėžti per
sonažų pertarus, tarenos pratįsumus arba kvatonės 
pobūdį fonetizuota rašyba:

- Simuliannnnte ... Pas vyrą nenori, a, per dažnai 
kutena, a?? Cha, cha;

Nedovanoooos mums, žmonėėėės...
Kitas pažintinės reikšmės elementas sunkiau įžiūri

mas, bet ne mažiau svarus. Reikia neužmiršti, kad Situ
acija yra istorinė apysaka. Išvežta Sibiran kūdikystėje 
1949 metais, grįžus Lietuvon 1959 metais, autorė nega
lėjo tiesiogiai pažinti nei pirmosios Lietuvos okupacijos, 
nei partizaninio pasipriešinimo laikotarpio, nei pagaliau 
nomenklatūrininkų gyvenimo smagybių. Situacija yra 
jos pačios susikurta praeities vizija, sulipdyta iš tėvų, gi
minių bei pažįstamų pasakojimų. Vaizduotės padarinys. 
Kiekviena karta juk susikuria savo versiją apie praeitį. 
Nors toji projekcija išeivijos skaitytojui atrodytų naivi, 
primityvi, subulvarinta, sukurptapagal „siaubo poeti
kos“ modelį, ji rodo jaunųjų kartų susikuriamą to Lietu
vos istorijos periodo įvaizdį. Tokioje šviesoje jie įsivaiz
duoja dramatiškiausią Lietuvos istorijoj laikmetį ir, sa
kykim, ačiū Dievui, kad jie ta praeitimi iš viso domisi.

Gaila, kad vaizduojant šį praeities laikotarpį matyti 
pernelyg daug savigailos ir ksenofobijos ir kuriamas mi
tas, bet Balčiūnaitės nuoširdumu ir naivumu piešinyje 
nesinorėtų abejoti.

Lieka paskutinis dalykas, apie kurį užsiminiau raši
nio pradžioj. Būtent tas tariamai būdingas lietuviams 
kančių sindromas. Vylėmės, kad savo knyga Balčiūnaitė 
suteiks priešnuodį įsigalėjusiai mūsų raštijoj tradicijai 
idealizuoti moterį. Tas lūkestis nepasitvirtino. Bet yra ir 
kita, mažiau susijusi su feminisčių doktrinom, teorija 
apie mazochizmo kompleksą lietuvių tautoje. Aptarda
mas šį lietuviams priskiriamą bruožą ir lygindamas mū
sų pasaulėjautą su ruso charakteriu, kultūrologas Alg. 
Patackas sako:

Įstabi ir gerbtina rusų savybė - savosios kaltės jaus
mas „samopokajanie“, kartais hipertrofuotas, bet, talen
to atveju, padedąs nugalėti vidinį chaosą, tąją antrąją ru
so prigimtį. Tikras rusas inteligentas niekada nėra me
lavus, tik klydęs. Vidinis melas mus lietuvius žudo. Lie
tuvis jaučiasi vien išorės jėgų auka ir užsimerkia prieš 
vidinį blogį. Tuo tarpu rusui nėra kur dėtis, jis tą blogį 
pagimdė, jis tegali jį sugerti ir šitaip sunaikinti. („Bergž
džia literatūra tebegyvuoja“. Su kultūrologu Alg. Patac
ku kalbasi žurnalistas Marius Matulevičius.“ Literatūra 
ir menas, 1990 kovo 3 d.)

Jei tai tiesa, vargu, ar J. Balčiūnaitės knyga padės 
tėvynainiams iš tų menkavertiškumo ir vidinio melo 
kompleksų išsivaduoti.

Vytautas A. Jonynas

Jonė Balčiūnaitė. Situacija. Romanas. Vilnius, Vaga, 
1993.

1995 m. vasario mėn.

„NAUJOJI ROMUVA” ANTRĄ KARTĄ

- Į Naujosios Romuvos žurnalo pristatymą Rašytojų 
sąjungos salėje trečiadienio vakare (1994.IX.21), kaip 
savo kalboje sakė publicistas Pranas Morkus, susirinko 
žmonės, kurių šiandien neįsivaizduotum einančių viena 
gatvės puse ar sėdinčių kartu jokia kita proga. Atgaivinto 
žurnalo redaktorius Vaidotas Daunys į iškilmes pakvietė 
daugelį tų, kuriuos ateityje tikisi matyti kaip leidinio 
bendradarbius. Redaktoriaus žodžiais, apie Naująją Ro
muvą, „kurios niekam nevalia privatizuoti“, kaip ir Juo
zo Keliuočio laikais, galėtų burtis įvairių pasaulėžiūrų 
žmonės, - rašo Arvydas Jackus 1994.IX.24 Lietuvos ai
de, be kitko pridurdamas: pirmasis atgaivintos Naujosios 
Romuvos- iliustruoto kultūros gyvenimo žurnalo - nu
meris skirtas Oskarui Milašiui. Anot V. Daunio, tai sig
nalinis leidinys, nuo sausio 1 bus galima skelbti žurnalo 
prenumeratą. Leidinio vinjetė, antraščių šriftas, maketa
vimas primena prieškarinio žurnalo stilių. Tuo leidėjai 
pabrėžia Naujosios Romuvos tradicijų tęstinumą. Tęsia
ma ir iki 1940 m. liepos 7 d. ėjusio žurnalo numeracija.

Panašus supažindinimas su atnaujintuoju žurnalu 
kiek vėliau įvyko ir Kaune, Maironio muziejaus salėje.

Signaliniame numeryje, iš 58 žurnalo puslapių, vi
duriniai 24 yra skirti O.W. Milašiui. Įžanginė kronika, 
aprašanti, kas pastaraisiais metais padaryta O.W. Mila
šiaus kūrybos temomis, tęsiama po jo giminaičio Česlo
vo Milašiaus-Milosz’o straipsnio „O. Milašiaus idėja“, 
persispausdinto iš pirmykštės Naujosios Romuvos nr. 
491, 1940 m., ir po meno bei literatūros tyrinėtojos 
Aleksandros Charbonnier ištraukų iš paskaitos „Poeto 
mistinis nubudimas“. Jos paskaitų ciklas Vilniaus uni
versitete buvo skaitytas 1993 m. gale, o kitas straipsnis - 
„Milašius ir pirmoji Lietuvos nepriklausomybė“ - 
rašytas specialiai atgaivintajai Naujajai Romuvai. Skai
tytojas trumpai supažindinamas ir su naująja A. Char
bonnier knyga Milašius su žvaigžde kaktoje, 1993.

Straipsnį „Mistika ir alchemija kaip O. Milašiaus fi
losofijos ir meilės lyrikos horizontai“ parašė Elina Nau- 
jokaitienė, 1993 m. gruodžio 20 d. Vilniaus universitete 
apgynusi humanitarinių mokslų daktarės laipsnį ilga 300 
psl. disertacija „Oskaras Milašius - mistikas ir hermeti
nis poetas (Alegorinės technikos meistrų tradicija)“. Tai 
antroji disertacija apie šį poetą apginta Lietuvos univer
sitete (pirmąją dr. Jonas Grinius apgynė dar 1929 m.) o 
už kelių dienų, gruodžio 23, Genovaitė Dručkutė apgynė 
ir trečiąją - „Oskaras Milašius ir Lietuva“. Čia pat 
spausdinama ištrauka „Meilės įvadas“ iš vienintelio O. 
Milašiaus romano L ’Amoureuse Initiation. Su O. Mi
lašiaus proza trumpai supažindina E. Naujokaitienė, o su 
ištraukos vertėju kun. Vyt Bagdonavičium MIC - re
daktorius Vaidotas Daunys.

O. Milašiui skirta vidurinioji dalis baigiama Vy
tauto Mackevičiaus prisiminimų ištraukėle apie poeto 
laidotuves (,JPo Oskaro Milašiaus mirties“), diktofonu P. 
Morkaus užrašyta prieš pat pasakotojo mirtį, ir pagaliau 
Petronėlės Grybauskienės sudaryta 4 puslapių biblio
grafija „O. Milašiaus kūrybos vertimai ir literatūra apie 
jį lietuvių kalba 1945-1993 m“.

Dar prieš O. Milašiui skirtą žurnalo dalį spausdina
mas įdomus istoriko Alfredo Bumblausko straipsnis apie 
„Zenono Ivinskio vietą mūsų istoriografijoje“, įrodinė
jantis, jog Z. Ivinskis ne tik buvo „profesionaliausias ir 

produktyviausias lietuvių kritinės mokyklos atstovas“, 
bet taip pat „formulavo civilizacinę Lietuvos istorijos 
sampratą arba krikščioniškąjį europocentrizmą“. Patei
kiamas ir itin kritiškas Audronės Žukauskaitės požiūris į 
semiotiką (gal kiek sarkastiškai pavadintas „Semiotika 
arba pažinimo džiaugsmas“), prieinantis prie išvados, 
kad „semiotinė analizė iš tikrųjų nieko ir neatranda, arba 
atranda tik tai, ką pati sukuria“.

„Knygų“ skyriuje ta pati A. Žukauskaitė recenzuoja 
Leszek Kolakowskio Metafizinį siaubą, o Liudas Dam
brauskas aptaria visas tris savo „atsiminimų bei apmąs
tymų“ knygas... Po „Teatro“ rubrika Daivos Sabasevi- 
čienės vertinamas naujas Eimunto Nekrošiaus spektaklis 
- Aleksandro Puškino Mocartas ir Saljeris. Don Chua- 
nas. Maras - „tvirtas įrodymas, kad kalbos apie teatro 
krizę yra nieko vertos”... „Muzikoje“ Hermanis Marge
lis Majevskis recenzuoja dirigento Gintaro Rinkevičiaus 
jubiliejiniame koncerte su Lietuvos valstybiniu simfoni
niu orkestru sugrotą Gustavo Mahlerio Aštuntąją simfo
niją, Lietuvoje suskambėjusią pirmą kartą...

Trečiojoje žurnalo dalyje spausdinami keli Alvydo 
Slepiko eilėraščiai ir Bruno Schulz’o „Antrasis ruduo“ 
(Algio Kalėdos vertimas). Jono Algirdo Antanaičio 
straipsnis „Apie racionalų politinį spektrą“ šiandieninėje 
Lietuvoje, savotiškai papildo vedamąjį „Pasaulėžiūra ir 
politika“, išsakantį įvairių politinių judėjimų atstovų 
nuomones, išdėstytas susirinkime, vykusiame Naujosios 
Romuvos redakcijoje pernykščių metų pradžioje. Da
lyvavo: Vytenis Andriukaitis (Socialdemokratų partijos 
vicepirmininkas), Romualdas Ozolas (Centro partijos 
pirmininkas), Žygimantas Pavilionis (Krikščionių de
mokratų partijos valdybos narys), Mečys Laurinkus (Tė
vynės sąjungos-konservatorių partijos vicepirmininkas), 
Mindaugas Bolznelis (Katalikų mokslų akademijos cen
tro valdybos sekretorius) ir Arvydas Juozaitis.

Žurnalas baigiamas itin plačia 6 puslapių „Faktų ir 
idėjų“ kronika, pirmykštei Naujajai Romuvai bene bū
dingiausiu skyriumi. Jeigu V. Dauniui nors iš dalies pa
vyks įgyvendinti savo pasiryžimą po atgaivintosios 
Naujosios Romuvos stogu suvesti įvairių pasaulėžiūrų 
bei ideologijų mąstytojus ir kūrėjus, jam bus galima at
leisti ir už originalumo stokojantį dar vieną anuometinio 
vardo panaudojimą.

Algirdas T. Antanaitis

DRĄSAUS ŽURNALISTO NEMIRTINGUMAS

Trijų romanų - Jauno žmogaus memuarai, Vilniaus 
pokeris, Vilniaus džiazas - autorius Ričardas Gavelis 
šiuo metu yra našiausias rašytojas Lietuvoje. Prijungime 
ir jo publicistinius rašinius, su kuriais neretai susiduriu 
vartydamas dienraštį Respublika.

Prieš keletą metų skaičiau Vilniaus džiazą. Po to ir 
Jurgio Kunčino šios knygos recenziją Metuose (93.11). 
J. Kunčinui pavyko vaizdingai, maždaug tiksliai 
apibūdinti R. Gavelio beletristikos pobūdį. Būtent: „... 
kiekvienam naujam kūrinyje jis trokšta išsakyti ir išrėkti 
viską, kas tuo metu guli... vos nepasakiau ‘ant širdies’. 
Tiksliau: kas tuo metu jį kankina. Ant širdies neguli nie
kas - problemos slegia analitinį protą“.

Žinoma, teigti, kad R. Gavelio (tarp kitko, fiziko) 
protui nedaro įtakos jausmai, nedrįstu. Meniškai anali-

(tęsinys sekančiame psL)
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SKILTYS

MAN REGIS
(atkelta iš 11-to psl.)

zei irgi reikia kraujo.
Ką tik perskaičiau jo naujausią knygą Nemirtingu

mas. Viršelyje - jauno akiniuoto žurnalisto Vito Lingio 
veidas. V. Lingys buvo Respublikos redaktoriaus pava
duotojas ir savo straipsniuose drąsiai, neatlaidžiai gili
nosi į organizuotų nusikaltėlių grupuočių veiklą Lietu
voje. Turbūt visi gerai žinome, kuo pasibaigė Lingio 
akistata su mafijoziška „Vilniaus brigada“, kaip jis buvo 
nušautas 1993.X.12, ir kokiomis bausmėmis pernai bu
vo nuteisti jo žudikai: brigados vadeiva, kaip užsakovas, 
ir jo „torpedos“ - įsako vykdytojai.

Nemini knygoje R. Gavelis Jų pavardžių, ne tik Jų, 
bet ir Lingio bendradarbių reddakcijoje. Save irgi vadi
na Rašytoju, egzistuojančiu tekste trečiuoju asmeniu - 
jis. Keblią turi jis pareigą dėl tos knygos: „Mintyse to
lydžio keikėsi, kam pats susigalvojo tokį darbą. Rašyto
jas niekad nebuvo Vito Lingio draugas nei dargi artimas 
bičiulis. Kaip tik todėl tikėjo parašyti tokią knygą. Ra
miai galėjo pažvelgti į Vitą Lingį iš šalies. Be išanksti
nių nuostatų“.

Žodžiu, iš karto susiduriame su šios knygos rašymo 
metodu: su abejonėmis, samprotavimais, kaip parašyti, 
su kandžiais, ironiškais smūgiais Lingio priešams, su 
psichologine, iš dalies šaipokiška įžvalga į charakterius, 
net telepatija, kai verkiant reikia sužįnoti ką nors ypatin
go, įdomaus apie aprašomą žuvusį žurnalistą. Jam rūpi 
Vito Lingio santykiai su kitais. Ypač su žmona Laima, 
dukrele. Nėra čia nei nekrologinių sentimentų, nei patai
kavimo. Daugiausia byloja susirūpinimas painia tema, 
užuominos apie Juos (blogio gaivalus), citatos iš įvai
rių šaltinių, ypač iš pokalbio su Laima Lingiene.

Tiems, kurie nėra artimiau susipažinę su Lingio is
torija ir su Respublikos laikraščio redakcine virtuve, 
Nemirtingumo teksto vingiai gali atrodyti įmantriai ne
aiškūs, juolab kad R. Gavelio intelektualiniame stiliuje 
nėra pasakojimo tėkmėsJš tiesų, tai ne pasakojimas, o iš 
20 atskirų vinječių sudaryta įvykusios tragedijos (ir dar 
neišspręstos Lietuvoje problemos) mozaika.

Man, paprastam skaitytojui, gyvenančiam Ameri
koje, iš pradžių pasirodė keistos knygoje aptinkamos 
pravardės. Kas yra Papa, kas Sadamas Huseinas, kas 
Rytas? Ką reiškia TIE? Tik įsigilinęs į tekstą, supratau, 
kad Papa yra vyriausias redaktorius Vitas Tomkus. Ar 
tai nėra sąsaja su Ernest Hemingway’um, irgi pravar
džiuotam Papa? Sadamas Huseinas - tai redaktoriaus 
pavaduotojas Rytis Taraila, savo išvaizda labai jau pa
našus į Irako diktatorių. Rytas yra Lietuvos ryto redak
torius Gedvydas Vainauskas. Triumviratą TTL sudarė 
Tomkus, Taraila, Lingys. Ilgainiui teliko viena T. 
Guodėsi Vitas Tomkus: „Turėjau pavaduotojus. Vieną 
nupirko, kitą nušovė“.

V. Taraila nuėjo redaguoti Vilniaus Dieną. Jam Ra
šytojas (R. Gavelis) nepagaili karčių pastabų - būtent, 
geismą praturtėti, brangių kostiumų pomėgį (už juos 
skolą siuvėjui apmokėjo Lingio nužudymo užsakovas). 
Kai rinkdamas medžiagą knygai, norėjo apie Lingį 
pašnekėti su Huseinu, „šis Rašytoją ėmė ir pasiuntė šen 
bei ten“. Neįsižeidė. Teisme liudydamas Rytis Taraila 
teigė: Joks straipsnis nevertas žmogaus gyvenimo“. 
Tuoj pat po nužudymo LTV laidoje „Krantas“ jo įžadas 
skambėjo daug pakiliau: „Mes neatsisakysimi Atsisa
kymas būtų ir savo principų, ir Vito Lingio išdavimas“.

Nelengva rašyti šitokio pobūdžio apybraižą, kai čia 
pat dar jaučia ir mąsto su Lingiu artimai susiję žmonės. 
Buvo jis uždaras tylenis, pokštautojas, nors ne visų mė
giamas. Savo darbą dirbo gerai. Mylėjo šeimą ir buvo 
mylimas. R. Gavelis neiškelia jo į herojaus lygmenį.

Tiesiog nesupranta, kodėl būtent jį nušovė, o ne ką nors 
kitą. Šiltai rašo apie Laimą Lingienę, sugebėjusią atlai
kyti likimo smūgį, nesužlugti. Šiandien ji gabiai tvarko 
Respublikos reklamų skyrių. Nuotraukos knygoje pai
liustruoja Lingio gyvenimą: vaikystę, keliones su žmo
na, dukrele, bendradarbius, mylimą šunį...

Knyga užbaigiama mįslingai: „Dėl nemirtingumo 
viskas klostėsi labai normaliai. Vitas Lingys žuvo jau
nas. Todėl nemirtingas šiek tiek anksčiau negu kiti“.

Pr. Visvydas

„RIEBIŲJŲ KAČIŲ“ REVOLIUCIJA

Po „triukškinančios respublikonų pergalės“ praeitą 
rudenį daug kas ėmė kalbėti apie naują revoliuciją Ame
rikoje. Tik šį kartą ją kelia ne vergai prieš pavergėjus, ne 
baudžiauninkai prieš ponus, ne darbininkai prieš darb
davius ir ne biednieji prieš turtinguosius. Na, žinoma, ir 
ne liberalai prieš konservatorius. Šį kartą laizda atsisuko 
kitu galu: konservatoriai prieš liberalus, kurie, esą, per 
ilgai užsiviešpatavo Vašingtone, ėmė per daug rūpintis 
visokiais benamiais, betėviais, ligoniais, nelegaliais imi
grantais ir t.t. Žodžiu, visos blogybės plaukia iš liberalų 
ir socialistų apsėsto Vašingtono, kuris tik trukdo bizniui 
ir neleidžia turtingai ir gražiai gyventi dorai ir sąžiningai 
dirbančiai vadinamai viduriniajai klasei.

Seniau gana liberalus Los Angeles Times naujuo
sius revoliucininkus pavadino „riebiomis katėmis“, ku
rioms vadovaująs naujasis Kongreso daugumos vadas 
Newt Gingrich, aukštai iškėlęs revoliucinę vėliavą su di
deliu doleriu joje. Tokia revoliucija bręstanti Ameri
koje. Tarp kita ko, beveik visi didieji laikraščiai ir te
levizijos komentatoriai pasisakė už tokią revoliuciją. 
Aišku, jie juk irgi milijonieriai.

* * ♦
Sąmoningai tą traškinančią pergalę įspraudžiau į 

kabutes. Tokia ten ir pergalė, jeigu jai pasiekti pakako 
maždaug 20% visų balsuoti turinčių teisę žmonių. Bet to 
pilnai ir pakanka. Vienas televizijos komentatorius tie
siog pareiškė: užtektų ir dešimties teisingai balsuojan
čių. Dar ne visiška monarchija, arba kaip sovietinėje 
Lietuvoje sakydavo, „patvaldystė“, bet pakeliui į ją Kas 
gera General Motors, gera ir Amerikai, ir jos taip vadi
namai baisiai skriaudžiamai vidurinei klasei.

♦ * ♦
Nuostabiausia, kad į tą „riebių kačių” revoliuciją su 

tokiu entuziasmu jungiasi mūsų lietuvininkai, ypač pie
tinėje Kalifornijoje. Nė vieno balso demokratams ir libe
ralams, šaukė angliškas ir lietuviškas radijo pusvalandis. 
Kaip anais senais laikais: nė vieno balso liaudies prie
šams. Turbūt nė vieno balso ir nebuvo atiduota, nes aš 
pats visiškai nebalsavau (visvien pralaimėsime!), o dar 
vienas demokratas ir liberalas žurnalistas Vladas Ba- 
kūnas, deja, nebegalėjo balsuoti.

Po rinkimų buvo tiesiog smagu stebėti tuos spindu
liuojančius veidus. „Mes nugalėtojai!“, šaukė kaip iš 
operos. Manau, ypač džiaugsis anas didysis mūsų antili- 
beralas, kuriam nieko baisesnio ir pavojingesnio nėra ir 

negali būti kaip Amerikos liberalai.
Būdamas visados šiek tiek skeptikas, nemokėčiau 

net pasakyti, ar dėl tos „triuškinančios pergalės“ reikėtų 
daugiau juoktis, ar verkti. Man truputį gaila prez. Bill 
Clinton’o, kuris, berods, aktyviai prisidėjo prie rusų ka
riuomenės pašalinimo iš Baltijos kraštų ir kuris net iš- 
drįo nuvažiuoti į Rygą, Jelcinui dantimis griežiant. Jis, 
berods, atstatė demokratiją ir Haiti, dėl kurios tos ,Rie
biosios katės“ nenorėjo aukoti nė vieno Amerikos karei
vio kraujo.

Mano buvęs profesorius Kalifornijos universitete, 
didelis demokratas ir liberalas, kartu ir didelis mažųjų 
Baltijos valstybių draugas (ne veltui prez. Smetona ap
dovanojo jį Gedimino ordinu) Malbone W. Graham 
(1898-1965) sakydavo, kad tautinės grupės neturėtų su
sirišti tik su viena politine partija. Jos turėtų ieškoti 
draugų visur. Vieni vieną kartą naudingesni (pvz., kovo
jant su bolševizmu), kiti - kitą (pvz., ginant mažų tautų 
laisvę ir demokratiją).

Nenorėčiau būti piktas pranašas, bet truputį prisibi
jau, kad Rusijos didysis biznis nesuviliotų Amerikos 
,Riebi Jų kačių“.

V. Trumpa

PRIVILEGIJOS...
(atkelta iš 1-mo psl.)

vaujamos partijos, išskyrus, žinoma, darbiečius. Prieš 
pakeitimą taip pat pasisakė visų aukštųjų Lietuvos mo
kyklų rektoriai. Tačiau partinė drausmė daugumą dar- 
biečių privertė balsuoti „už”, o jų vienų balsų ir užteko 
priimti įstatymo pakeitimą.

Šis nutarimas nepriimtinas daugeliu požiūriu. Prak
tinė jo reikšmė, tiesa, nedidelė, nes jis liečia tik gan ma
žą žmonių skaičių. Tačiau jis labai pakenkia Lietuvos 
aukštųjų mokyklų geram vardui, nes krašte, kuriame ši
tokioms „smegenų plovykloms” pripažįstamas aukšto
sios mokyklos vardas ir teisės, į mokslą apskritai žiūri
ma nerimtai. Kas be ko, net ir tokiose mokyklose klau
sytojai šio to išmokdavo, bet joms trūko svarbiausio 
dalyko, būtino aukštajam mokslui - aplinkos, ska
tinančios kritiškumą ir atsakymų į neatsakytus klausi
mus ieškojimą. Partijos mokyklose jokių atsakymų nie
kas neieškodavo; tereikėdavo atmintinai išmokti mark
sizmo-leninizmo jau atrastas „tiesas”. Tačiau svarbiau
sia, kad į tokias mokyklas būdavo priimami tik patys 
ištikimiausi okupantų talkininkai, todėl diplomų šias 
privilegijuotas kolaborantų mokyklas baigusiems pri
pažinimas yra, sakyčiau, pasityčiojimas iš nepriklauso
mybės: nepriklausomybę atgavusi Lietuva grąžina 
privilegijas ištikimiausiems kolaborantams. Privile
gijas, kokių neturi jokia kita partija, išskyrus buvusius 
komunistus.

Nesuprantu, kodėl darbiečiai, deklaruojantieji atsi
ribojimą nuo savo komunistinės praeities, ryžosi tokiam 
neišmintingam žingsniui. Juk laimėta nedaug (nebent 
laimėjimu laikytume gan brutalų savo galios pademons
travimą), o prarasta daug. Dabar jau net ir tie, kurie buvo 
linkę pamiršti darbiečių komunistinę praeitį ir vertinti 
juos pagal dabartinę laikyseną bei darbus, yra norom ne
norom priversti manyti, kad tai vis dėlto tebėra buvusų 
komunistų partija, nepajėgianti (o gal ir nenorinti) 
pamiršti savo praeities.

Lietuvai dėl to gėda. Todėl jau dabar visos kitos 
Lietuvos politinės partijos turėtų įpareigoti savo kan
didatus būsimuose Seimo rinkimuose pažadėti, kad jei 
bus išrinkti, jie vieningai ir nedelsdami atšauks šį Lie
tuvai gėdą darantį nutarimą.

Zenonas V. Rekašius
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SVARSTYMAI

PRAEITIES PALIKIMAS IR DABARTIES 
POLITIKA

Žmogaus ir visuomenės gyvenimas pasižymi ta 
ypatybe, kad jis turi praeitį. Praeitis yra susijusi su da
bartiniu (esamuoju) žmogaus ir visuomenės stoviu. Tas 
saitas gali būti pastebimas daugiau arba mažiau. Jis pa
stebimas daugiau, kai dabartis, t.y. pats žmogus ir visuo
menė, yra labiau pasikeitę palyginus su ankstesne savo 
būtimi. Jis pastebimas mažiau, kai žmonės gyvena vis 
tomis pačiomis mintimis ir darbais. Praeities palikimas 
tada didesniąją dalimi lemia žmogaus likimą. Štai čia ir 
atsiranda pasirinkimo galimybė. O būtent - priimti visą 
praeities palikimą be išlygų arba kurti savo gyvenimą 
pasinaudojant tik tuo, ką tai kūrybai iš palikimo gali 
pritaikyti. Yra tokia škotų pasaka apie žmogų, kuris ga
vo iš savo tėvo palikimą - dūdmaišį, bet nemokėjo juo 
groti. Jis galiausiai turėjo iš dūdmaišio© tą naudą, kad 
pelningai jį pardavė. O juk galėjo instrumentą laikyti 
kurioje nors namų kertėje, niekam nereikalingą. Galėjo 
mokytis groti dūdmaišiu ir iš to pelnyti duoną, kaip tai 
darė jo tėvas. Tad ši pasaka yra geras pavyzdys teiginio, 
jog bet kuri tradicija nėra šventa, ir bet kurią tradiciją 
galima pasirinkti. Beje, galima ir visas įmanomas tradi
cijas atmesti, bent jau teoriškai. Tik klausimas, kaip tai 
realiai atlikti, ar apsimoka, ar niekas nenukentės. Asme
ninius įpročius yra gerokai lengviau pakeisti nei visuo
menines tradicijas. Ypač tose visuomenėse, kur vieno
das tradicijos supratimas laikomas dorovės ir tinkamo 
elgesio norma. Bet vienodo supratimo net paprasčiau
siuose dalykuose nebūna. Pagalvokime apie tą momen
tą, kai mes matome saulę. Vienas galvoja apie tai, kad 
štai - saulė teka. Apvalus saulės skritulys kyla į padangę. 
Jis žaižaruoja ir dilgina odą. Tai - tarsi gyva esybė. Sau
lė - tai tau artimas ir palankus padaras. O ir saulės zui
kučiai, šokinėjantys aplink, - tokie mieli.

Kitas galbūt pagalvos: Saulė? Ak taip. Tai - dan
gaus kūnas, apie kurį sukasi 9 planetos, iš vandenilio ir 
helio susidedanti masė. Vieno mąstymas yra mitinis-po- 
etinis, o kito - racionalus. Jie nėra suderinami, suvedami

MIRĖ ŽYMUS
Praeitų metų pabaigoje Kalifornijoje mirė žymus 

rezistentas, buvęs Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungos 
(LLKS) vadovybės narys dr. Algirdas Vokietaitis. Jo 
sveikata paskutiniu metu pradėjo blogėti, susilpnėjo re
gėjimas. Jį globojo jo sesuo Gražina ir iš Vokietijos at
vykęs brolis inž. Kęstutis.

Jo palaikus sesuo nuvežė Lietuvon, kur labai iškil
mingai buvo palaidotas Kaune prie tėvo, žinomo peda
gogo, kapo. Taip baigė savo gyvenimą buvęs Kūno kul
tūros rūmų direktorius, anksti įsijungęs į rezitencinę 
veiklą, laisvės kovotojas dr. Algridas Vokietaitis. Jo 
nuopelnai kovoje prieš bolševikinius ir nacių Vokietijos 
okupantus dideli ir reikšmingi. LLKS buvo viena iš ak
tyviausių pogrindžio organizacijų Lietuvoje. LLKS for
maliai įsikūrė 1941 m. rudenį, kai civilinė vokiečių ad
ministracija perėmė valdžią ir uždarė lietuviškas politi
nes grupes bei organizacijas, nors daug jų narių jau buvo 
dalyvavę rezistencijoje prieš sovietų okupaciją.

LLKS, kaip ir kitų panašių pogrindžio organizacijų, 
tikslas - Lietuvos nepriklausomybės atstatymas, S-ga 
subūrė apie save jaunesnės kartos asmenų, įvairių politi
nių pažiūrų, turėjo veik visose apskrityse savo įgalioti
nius ar komitetus, leido pogrindžio spaudą, buvo įsiren
gusi radijo siųstuvą. Pagaliau jiems pavyko savo narį pa
siųsti į Švediją, kaip pirmą VLIKo ryšininką su Vakarų 

į vieną. Tai priešingom prielaidom paremta galvosena. O 
pačios prielaidos nėra nei galutinai - besąlygiškai 
paneigiamos, nei įrodomos. Nors vienas ir tas pats žmo
gus gali pagalvoti ir taip, ir anaip, bet būtų juokinga, jei
gu kas nors pradėtų tvirtinti, kad reikia priimti tik vieną 
variantą ir jo laikytis. Taip pat ir su tradicijom. O jeigu 
egzistuoja skirtingas jų supratimas, tai galima klausti, ar 
reikaia priimti vieną tradiciją. Žinoma, visuomenė turi 
justi tam tikrą vienybę. Bet tos vienybės laipsnis gali bū
ti įvairus. Ir jeigu vienybė mažesnė, o sutarimas yra, tai 
atskiras žmogus turi didesnę iniciatyvą ir galimybę 
veikti savo galva. Esama skirtumo, ar vieningai galvoja
ma apie praeitį, ar apie dabarties ydas, kai siekiama jas 
ištaisyti. Apskritai, saikas mąstant apie praeitį yra di
džiai naudingas dalykas. Praeities reikia nepamiršti. Bet 
galima pasirinkti, ką reikia atsiminti geriau. Palikimas 
gali būti įvairiai išdalomas. Protėviai juk taip pat nebuvo 
visada teisūs. Ir kiek žmogus yra atsakingas už savo pro
tėvius? I. Kantas yra sakęs, kad visada apie mirtį galvo
jantis žmogus niekad negalės džiaugtis gyvenimu. Ly
giai taip pat galvojantis apie atsakomybę už protėvius 
gali ir nepagalvoti apie savo atsakomybę. Kas yra ge
riau? Statyti protėviams paminklus ar rūpintis, kad vai
kams duonos netrūktų? Grįžtant prie paminklų, galima 
tarti, kad jų daugiausiai nusipelno tie, kurių reikšmę gali 
pripažinti ne tik Lietuva, o ir pasaulis. Tarkim, toks Ge
diminas ieškojo, kaip susitarti su kitomis pasaulio šali
mis , abiems pusėms priimtinos tiesos (Aišku, tada tiesa 
abi pusės tikėjo). O toks A. Smetona pabėgo nuo atsako
mybės. Nebūtinai jis turėjo šaukti tautą prie ginklų 1940 
m. Tiesiog, būdamas sąžiningas politikas, būtų galėjęs 
pripažinti savo bejėgystę ir bent jau neprisidėti kuriant 
dviprasmiško padėties įvaizdį. Juk Smetonos pabėgimą 
kolaborantai su okupantais išaiškino kaip supuvusio re
žimo krachą. Šita tezė aišku, neliečia A. Smetonos kaip 
žmogaus, pasielgusio visai suprantamai. Bet politikos 
amatas turi tam tikrus savus reikalavimus. Ne viskas

REZISTENTAS
pasauliu. Tas ryšininkas ir buvo mūsų minimas Algirdas 
Vokietaitis. Jis dukart buvo labai pavojingomis aplin
kybėmis perplaukęs Baltijos jūrą į Švediją ir ten, pa
dedamas buvusio Lietuvos pasiuntinybės sekretoriaus 
V. Žilinsko, užmezgė ryšius su Švedijos, JAV, Suo
mijos atstovybės žmonėmis, informuodamas juos apie 
Lietuvos padėtį, okupaciją bei pogrindžio veiklą.

Norėdamas palaikyti ryšius su Lietuvos pogrindžio 
atstovais ir VLIKu, jis dukart buvo grįžęs per Baltijos 
jūrą į Lietuvą, tačiau paskutinį kartą grįždamas atgal į 
Švediją, buvo vokiečių karo laivo sulaikytas, grąžintas į 
Liepoją, kur Gestapas jį suėmė ir, artėjant frontui, išve
žė į Štuthofo koncentracijos stovyklą. 1946 metais jam 
pavyko vėl pasiekti Švediją.

Vokietaitis parašė atsiminimus apie LLKS ir savo 
paties rezistencinę veiklą. Tuos Vokietaičio ir kitų re
zistencijos dalyvių prisiminimus LLKS išleido atskira 
knyga Laisvės besiekiant, kurią redagavo taip pat A. 
Vokietaitis.

Taip pamažu iš mūsų tarpo pasitraukia daug pasi
darbavę laisvės kovotojai, kurie anais okupacijų metais 
kovojo ir tikėjo, kad Lietuva vėl bus laisva.

Toks buvo ir Algirdas Vokietais - tylus, bet ryžtin
gas, nepaisąs pavojų, tikras laisvės kovotojas.

Henrikas Žemelis 

buvo gerai, kas buvo Lietuvoje lietuviška. Kas tada yra 
„lietuvybė“? Gal tai tik apsauginė reakcija tam tikru 
laiko momentu, kuri gali virsti paprasčiausių žmogiško 
gyvenimo sąlygų kūrimu. Pagalvokime, ar kartais nuo
rodos į praeitį nėra tik politinis atpirkimo ožys ir noras 
nuslėpti nepajėgumą. Akademiniuose sluoksniuose 
kartais perdedamas lituanistikos studijų išsaugojimo rū
pestis. Bet kas tai yra lituanistika? Argi jos nepažinsime 
geriau, geriau pažindami pasaulį. O pažintį bet kokiu at
veju nūdien nuo lituanistikos pradėsime. Autoritarizmas 
gali būti suprastas ne tik kaip autokratinis režimas, bet ir 
kaip visos kultūros stilius. Civilizuotos konkurencijos 
sąlygomis nyksta ir autoritarizmas. Žinoma, jo visiškai 
išvengti nepavyks, o gal ir nereikia. Bet ar Lietuvoje nė
ra autoritarizmo pertekliaus, kuriam savartyne jau yra 
užsakyta vieta? Kai kurie dalykai, net ir esant konkuren
cijai, atrodo nenukonkuruojami. Bet būtent jie konku
rencijos kontekste turi išlikti ir atsilaikyti.

Saulius Pivoras

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Alfonsas Eidintas. Lietuvių kolumbai. Lietuvių 
emigracijos istorijos apybraiža. Mintis. Vilnius. 1993. 
228 psl.

Leonas Gudaitis. Tautinio epo kūrėjas. Biografinė 
apybraiža apie kunigą, nepriklausomos Lietuvos seimų 
narį, rašytoją Antaną Smulkštį-Paparonį. ab. Kaunas. 
1993. 100 psl.

Bronys Raila. Kitokios Lietuvos ilgesys. Vaga. 
Vilnius. 1993. 444 psl. Kaina sutartinė. Tai žurnalisto 
Bronio Railos raštų antrasis tomas - įvairių straipsnių 
(esė) rinkinys lietuvių politikos, kultūros ir rezistencijos 
temomis. Įvairiais laikotarpiais svarstomos problemos: 
kas būtų tikroji kova dėl laisvės, rezistencijos prasmė, 
laimėjimai ir jos tragiką (Jono Deksnio narsybės ir iš
davystė), politikos ir kultūros pradų rungtynės, Romual
do Spalio rezistenciniai romanai, gen. S. Raštikio at
siminimų kritika ir daug kitokių temų, ilgintis kitokios 
Lietuvos, negu ji buvo ir tapo...

Pilypas Narutis. Tautos sukilimas 1941. Pirmoji dalis. 
Atsiminimai. Oak Lawn, II. 1994.404 psl. Kaina 17 doE 
U.S., 23.60 dol. Kan. Gaunama pas lietuviškų knygų 
platintojus.

AČIŪ
Dėkojame mūsų skaitytojams ir bičiuliams, Akiračių 

leidimą parėmusiems stambesne auka:

1. Donatui Siliūnui
2. Vyt. Šeštokui
3. R. Pukščiui
4. J. Juozevičiui
5. Nerijai Kasparienei
6. Dr. V. Mileriui
7. M. Yčui

$ 210.00
$88.00
$75.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00

Dėkojame ir visiems kitiems, be kurių paramos Akiračių 
leidimas būtų neįmanomas.

Akiračių adm.
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Akiračių Administracijai,

Prašau nebeatnaujinti mano metinės prenumeratos 
(buvo prenumeruojami nuo įsteigimo dienų).

Gaila, bet pasidarė tikrai nebeįdomu ir nenaudinga 
skaityti taip vienašališkai redaguojamą „mėnraštį“. Po
lemikoj objektyvumo pusiausvyra kažkur dingo, o sti
lius, temos tapo nemaloniai įžūlus ir prastas.

Tikrai gaila!

Joana Vaičiulaitienė 
Bethesda, Md.

DĖL ĮTARINĖMUO

Spalio mėnesiui skirtame Akiračių nr. 9, jų skyriuje 
„Lietuva ir išeivija spaudos veidrodyje“ (skyrių tvaiko 
Vyt Gedrimas), randasi patalpintas, persispausdintas iš 
Draugo (1994 m. rugsėjo 9 d.), Andriaus Virbylos laiš
kas. Ten, laiško autorius, tarp kitko, rašo, kad jis 
Akiračius skaito: „...nuo šio mėnraščio įsisteigimo“.

Akiračių administracijai užtikrinus, kad A. Virbyla 
mėnraščio neprenumeruoja, Vyt. Gedrimas, susirūpinęs 
dėl to laiško autentiškumo, meta įtarimo šešėlį ir rašo: 
„Tačiau esame pastebėję, jog „Andriaus Virbylos“ min
tys labai panašios į tas, kurios nuolat pasikartoja Draugo 
redaktorės Danutės Bindokienės vedamuosiuose“.

Manau, kad Vyt. Gedrimui turėtų būti aišku, jog 

spaudą (jos tarpe ir Akiračius), galima skaityti ir jos ne
prenumeruojant (nors tas skaitymo būdas nėra pagirti
nas). Laikraščiais, kada vienas skaitytojas užsisako vie
ną, o kitas kitą, jais dalinamasi. Be to, juos galima ir 
atskirais numeriais nusipirkti.

Todėl, tokie Vyt. Gedrimo įtarinėjimai ne tik kad 
išmintimi nepasižymi, bet kartu yra ir užgaulūs.

Dogas Buldogas skubiai turėtų aplankyti šį hidran
tą ir pakėlęs koją jį gerokai pakrapyti.

Petras Palys
Richmond Hill, NY

KUR LOGIKA ?

JAV LB XIV Tarybos sesijos š.m. rugsėjo 17 ir 18 
dienomis suvažiavime, savo darbo tvarkoje įrašė ap
svarstyti 47 punktus.

Jau išanksto buvo galima spręsti, kad dvi dienos yra 
per trumpas laikas pasisakyti, aptarti ir padaryti sprendi
mus ar išvadas visais numatytais reikalais.

Ne be reikalo, kad kaip priėjo prie 45 punkto svars
tymo, PLB ir Lietuvos Istorijos Instituto išleistos Kovų 
ir kančių istorijos knygos klausimo, tai išvargęs opo
nentas pradėjo mėtyti degtukus į prelegentą.

Atseit, degink daugiau tų knygų. Nei prezidiumo 
pirmininkė, nei kiti tarybos nariai į tai nereagavo.

Sis nekultūringas elgesys, patvirtina visuomenės 
nusivylimą, kad ši Taryba neatstovavo daugumos Ame
rikos lietuvių.

Nesistebėkime, kad ateities rienkimuose į JAV LB 
Taryba bus dar mažiau balsuotojų, kurie neremia LB 
veiklos.

Linkime naujajai Tarybos pirmininkei Reginai No- 
rušienei užlyginti tą „prarają“, kurią iškasė patys ben- 
druomeninkai.

I 11 Vytautas Šeštokas
Los Angeles, Ca

Siunčiu mėnraščio gyvybės palaikymui 1995-siems 
metams prenumeratą. Akiračiai yra vienintelis už Tė
vynės ribų spausdinys, kuris yra labiausiai mūsų mėgia
mas ir laukiamas. Tai atgaivinanti šviežiena mūsų perio
dikoje.

Yucaipa, Ca

SUDIE LIETUVIŲ KALBAI ?

Akiračių 1994 m. lapkričio mėn. laidoje, 2-ram 
puslapyje, susikaupęs perskaičiau iš Lietuvoj einančio 
Atgimimo paimtas tūlo Leonido Donskio straipsnio iš
traukas. Jose L. Donskis palygina, turbūt jo paties išgal
votus V. Landsbergio ir A. Brazausko įvertinimus. Skai
čiau nuodugniai, bet supratau mažai. Priežastis - ant
plūdis nežinia kodėl vartojamų svetimžodžių. Pavyz
džiui: šokiruoti; frazė, demiurgiškai (elgtis); ideologinė 
konjunkcija; realybės principas; fantasmagoriškas ver- 
balizmas; ritualizavimas; magiškos formulės; etatizmo 
ir paternalizmo kontekstas; brutaliai (sunaikinta); (kū
no) simbolizmas; (priešų) komentavimas; tragikomiškai 
kontrastuoti; realus sovietizuotas (gyvenimas); univer
salizmas; argumentai; universalistiniai elementai; so- 
cialpsichologinis instrumentarijus; diskursas; civilizaci
nis imperatyvas; homogeniška (tvarka); postmodemus 
kosmopolitizmas; nacionali (visuma, aprėpianti) tradi
ciją ir modemą; fenomenai; komplementariniai (reiški
niai); simbolizuojamos programos; racionali vizija. Ir, 
turbūt įspūdingiausias - trivializuotos, instrumentali- 
zuotos ir sukarikatūrintos versijos . . . Tie paskutiniai 
žodžiai, jeigu neklystu, tinka apibūdinti visam straips
niui.

Truputį pasirausęs laikraščių iškarpose, suradau 
Draugo kultūriniam priede 1993 m. rugsėjo 25-tos lai
doje atspausdintą pokalbį. Jame Kęstutis Keblys, tuo 
metu VIII Mokslo ir kūrybos simpoziumo programos 
pirmininkas, šitaip pasisakė: „ ... patogūs tie tarptauti-

- Pagaliau ir tu, Dogai, atkeliavai į 
dvidešimtąjį amžių. Iki šiol vis dar su tais 
kinietiškais skaitliukais barškindavai, o 
dabar, matau, jau kalkuliatorių nusipir
kai.

- Nieko nepadarysi, didelius pinigus 
skaičiuojant skaitliukų nebeužtenka. No
rom nenorom reikia elektronikos.

- Tai iš kur pas tave tie dideli pini
gai? Gal loterijoje...

- Deja, ne savo pinigus skaičiuoju. 
Bandau apskaičiuoti Lietuvos biudžeto

Drausmės sargyboje

LIETUVOS BIUDŽETO PERTEKLIUS

AMŽINIEJI TREMTINIAI PRAŠO PINIGŲ

perteklių.
- Na matai, jaunas būdamas buvai li

beralas, o dabar jau į socializmą paliukai. 
Juk tik socialistai svetimus pinigus skai
čiuoja. Liberalams užtenka ir savų...

- Užtenka ir man savų skolų. O pini
gus skaičiuoju tremtiniams. Pasaulio lie
tuvių tremtinių bendruomenei.

- Tai kad seniai nebėra jokių tremti
nių. Vieni grįžo į tėvynę, kiti liko emi
grantais, o svetur gimę trečios kartos anū
kėliai net nebežino, ką reiškia tas žodis. 
Tuo tarpu prezidentas Brazauskas Sibi
ran nė vieno kol kas dar neištrėmė. Nors 
konservatoriai ir šaukia apie resovietiza- 
ciją, bet ne taip lengva, pasirodo, resovie- 
tizuotis, kai neturi nuosavo Sibiro. Trem
tinių, nors ir norėdamas, nebegali pasiga
minti...

- Kam to Sibiro? Tremtinių gali pa
sigaminti ir Anykščiuose.

- Anykščiuose?
- Taip, Anykščiuose. Praeitą vasarą 

ten suvažiavę Pasaulio lietuvių bendruo
menės Kraštų atsatovai nusprendė, kad 
nuo šiol tremtinio statusas turi būti pripa

žįstamas ne tik tremtiniams, bet ir jų vai
kams, ir vaikaičiams... Nejaugi neskaitei 
rezoliucijų?

- Rezoliucijų, Dogai, neskaitau. Re
zoliucijomis tegul save linksmina tie, ku
rie nieko kito nebepajėgia. Aš tokiems 
dalykams kol kas dar neturiu laiko. Gal 
kai pensijon išeisiu... O tu man geriau pa
aiškink, kodėl tam amžinos tremtinystės 
„statusui” prisireikė pinigų iš valstybės 
biudžeto.

- O iš kur kitur, jei ne iš valstybės?
- Galima iš daug kur pinigų prašyti. 

Pavyzdžiui, iš privačių kapitalistų. Iš iš
eivijos. Juk dauguma išeivių gyvena tur
tingiausiuose pasaulio kraštuose...

- Ką tu čia, tarsi iš mėnulio nukritęs. 
Juk tų pinigų ir reikia ne kam kitam, o iš
eivijai. Štai, pasiskaityk. Iš 1995 metų 
Lietuvos valstybės iždo: 17,5 milijono li
tų statyti butus grįžtantiems tremti
niams...

- ...tie, kurie prie bolševikų grįžo, 
patys turėjo pasistatyti...

- Palauk, netrukdyk, čia dar tik pra
džia. Du milijonai - jų įdarbinimui, lietu

vių kalbos kursams, įsikūrimui. O kur dar 
visokios kitokios išlaidos?

- Pavyzdžiui?
- Pavyzdžiui, materialinė parama iš

eivijos bendruomenių nariams, daugiau
sia nuveikusiems lietuvybės labui...

- Ką tu sakai?! Tai gal ir poniai Ba
nionytei algą mokės nebe JAV lietuvių 
bendruomenė, o Lietuvos mokesčių mo
kėtojai

- Nežinau. Nemėgstu kištis į sveti
mus reikalus. Geriau grįžkim prie Anykš
čių rezoliucijų. Išlaidų, kurias turėtų pa
dengti Lietuvos iždas, jei būtų bendruo- 
menininkų valia, čia dar tik pradžia. Lie
tuva turės dar pastatyti mums Tautos 
namus, remti informacijos, švietimo, tu
rizmo centrų statybą ir visų šitų programų 
apmokėjimą planuoti iš 1995 m. valsty
bės biudžeto.

- Ar jau viskas? Ar daugiau išlaidų 
Lietuvai nebenumatyta?

- Yra dar ir daugiau smulkesnių iš
laidų. Pavyzdžiui, dviem išeivijos atsto
vams Lietuvos Seime algas taip pat, atro
do, turės mokėti Lietuvos iždas.

- O ką už visas šias gėrybes gaus iš 
išeivijos Lietuva? Dar daugybę naujų 
prašymų, reikalavimų ir pageidavimų?

- To tai aš nežinau. Nuvažiuok pats 
šią vasarą į Anykščius. Gal sužinosi...

u akiračiai nr. 2 (266)
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niai terminai - suteikia skambesio, svarbos, kartais net 
savotiškos mistikos. Ir kaip patogu už jų slėptis, kada 
nenori ar nemoki ką nors tiksliai nusakyti, arba i§ viso 
nelabai žinai apie ką kalbi!“ (mano pabraukta, Alg. S.).

Man rodos, kad tokių tarptautinių terminų makaly
nės pabaigoj turėtų būti pastaba „kalba netaisyta“, idant 
skaitytojai nepagalvotų, kad ir Akiračių redakcija šiom 
lietuvių kalbos šermenim pritaria.

Algirdas Šilbajoris 
Ormond Beach, Fl.

Gerbiamieji,
Nors gauname daug spaudos iš Lietuvos, tačiau ga

lutinam įvykių, nuomonių susumavimui godžiai laukia
me Akiračių išminties.

Danutė ir Viktoras Simankevičiai 
Thomastown, Vic 
Australija

LAIŠKAI, KURIE JAUDINA

Gerbiamieji!
Daugelį metų Akiračius prenumeravusio ir juos 

rėmusio, Kosto Ramono sveikatos stovis yra labai pa
blogėjęs. Jau beveik aštuoni metai kaip jis yra visiškai 
aklas, tačiau jo globėja iki š.m. liepos mėnesio jam 
laikraščius paskaitydavo. Šiuo metu jis yra labai nu
silpęs ir iš lovos jau nebesikelia. Jis jau 88 metų am
žiaus.

Dėl šių priežasčių Akiračių prenumeratą 1995 
metams jau nebepratęsime ir prašome Kostui Ramonui 
jų daugiau nebesiuntinėti.

Reiškiu pagarbą 
už Kostą Ramoną pasirašo

Stasys Tiškevičius 
Chicago, II

Per keletą paskutinių mėnesių pergyvenau chirur
gines operacijas, finansiniai labai skaudžias ir atsidūriau 
prie bankroto ribos. Atleiskite už silpną čekutį. Esu 82 
m. amžiaus.

Sveikų, sėkmingų 1995-tų metų!
A. Juška

Brooklyn, NY

Bičiuliai,
Linksmų švenčių ir produktingų 1995 aktivistams.
Siunčiu prenumeratą 1995 metams
Zitos Čepaitės rašinys puikus. Bravo jai! Ta tema 

visuomet bus aktuali. Žmonėm mąstyti reikia. K. Alme
no straipsnis vertingas, įdomus. Vytautas Zalatorius 
įdomus observatorius realybės Lietuvoje. Sėkmės jam 
žurnalistikoje!

Leonidas Donskis sveikintinas, įdomiai ekskur- 
suojąs idėjų pasaulyje, filosofijos džiunglėse ir mąsty

tojų ekvilibristikoje. Jis talentingas lukštenti mąstytojų 
užaugintas išminties ankštis. Daugiau tokių mąstytojų!

Jeigu Šviesoje-Santaroj sublizgėjo visa eilė išmin
ties talentų, kodėl Akiračiai nesiteikė įdomesnes paskai
tas spausdinti? Jei filosofija išminties mokslas, kodėl jai 
pavydėti vietos Akiračiuose?

Kazimieras Baltrukonis
Chicago, DI

Dauguma Santaros-Šviesos suvažiavime skaitytų 
paskaitų atspausdinama Metmenyse - Red.

Gerbiamieji,
Prašau pradėti siuntinėti man Akiračius nuo 1995 

metų sausio mėnesio laidos.
Jūsų skaitytojas Vytautas Gečas supažindino mane 

su Akiračiais. Noriu ir aš tapti nuolatiniu skaitytoju dėl 
to, kad šis žurnalas buvo vienintelis, kuris nesileido į is
terikas dėl Lietuvos kovų ir kančių istorijos pirmosios 
knygos, o blaiviai apie šią knygą rašė.

Su geriausiais linkėjimais.

Jurgis Savaitis
Sunny Hills, Chipley, Fl

Siūlyčiau, kad „Buldogas“ išrinktų iš rašančių į 
laikraščius daugiausiai nesąmonių parašiusį per 1994 
metus.

Siūlau vieną kandidatę A.B. iš JAV-bių.

Stasys Prakapas
Toronto, Ont

Gerbiamieji,
Nuoširdžiausi linkėjimai 1995 metams, daug 

sėkmės nuolatos informuoti apie Lietuvos pažangą ir 
negalavimus.

Su tikra pagarba
M. Janus

Salisbury, Australija

Gerbiamieji:
Noriu pasigirti, kad mano prenumeruojami Akira

čiai, po perskaitymi nuo „A” iki „Z”, keliauja toliau į 
Lietuvą, kur jie taip pat mielai laukiami.

Su gilia pagarba, jūsų skaitytojas
Vytautas Čiuprinskas

Tillsonburg, Ont. Kanada

Gerb. p. Redaktoriau,
Įsitikinę, jog Akiračiai - vienintelis Amerikoje 

leidinys lietuvių kalba, kurio straipsnių autoriai, jeigu 
ne sveikai, tai bent jau mąstantys, norėtumėme jį 
užsiprenumeruoti.

Su pagarba
Tomas Girnius

South Boston, Ma

NEBŪKIT AROGANTIŠKI

Akiračius skaitau nuo pat jų pradžios. Daugumą Jū
sų pažįstu asmeniškai.

Laikas būtų tapti mandagesniems ir tolerantiškes- 
niems su savo pamokomis/patarimais!

Sutinku su daugelių Jūsų komentarų, bet nebūkite 
kai kurie iš Jūsų tokie arogantiški.

K. Ječius 
Villa Park, Il

Gerbiamieji,
Stipriai vertindamas Jūsų darbą praeityje, tikė

damas, kad ir dabar ir ateity jis bus tiek pat našus ir vert
ingas.

Gyvuokite!
Zigmas Grybinas 

O’Fallon, II

ANHFEMINIZMAS „AKIRAČIUOSE”?

Gerbiamieji,
Akiračiai labai jau pasineša į Naujienų stilių. Vi

sada ieško „blusų“ svetimame kailyje. Ar taip parašys, 
bus negerai, ar kitaip parašys, vėl bus negerai. Ypač pa
sinešę kritikuoti Draugo redakcijos personalą - Danutę 
Bindokienę. Kodėl? Jos redaguojamas laikraštis padarė 
didelę pažangą: tapo įvairesnis, demokratiškesnis. Gal 
todėl ieškote priekabų, kad laikraštis yra redaguojamas 
moters? Ar jums patinka, ar ne - bet moterys ne tik susi
lygina, bet neretai ir pralenkia vyrus visuomeniniame ir 
spaudos darbe. Kol vyrai svarsto ką daryti, moterys jau 
būna nusprendę ir baigia įvykdyti planus (p. R. Kučienė, 
p. B. Jasaitienė, p. J. Kriaučeliūnienė ir Lt). Patarčiau 
atsiriboti nuo „blusinėjimo“ ir daugiau susikoncentruoti 
pozityvesne i nuomonei apie kitų darbus. O gal Akira
čiai skirti tik vyrams?

Su pagarba!
Eug. Barškėtienė 

Hinsdale, Ill.

Gerbiamieji:
Skaitau Akiračius jau maždaug 15 metų. Visada 

vertinau Jūsų mintis ir pažiūras į lietuvišką gyvenimą. 
Dar vis moksliški straipsniai man įdomūs.

Deja, pastaruoju metu yra atsibodę ir įgrįsę straips
niai ir įvairios užuominos apie Draugą^ .Draugo ir jo 
redaktorės puolimai yra peržengę žurnalistikos etikos ri
bas. Atrodo, kad nesugebat atskirti asmeniškos neapy
kantos nuo šaltos kritikos.

Tiesiog keista - gal jūsų vyrų redakcinė kolegija, 
kuri save laiko liberalais, iš tikrųjų yra antifeministai? 
Kitaip sunku suprasti ir pateisinti jūsų aršius išpuolius 
prieš Draugą ir jo moterį redaktorę.

Su pagarba
Živilė Vaitkienė 

Seven Hills, Oh.

(tęsinys sekančiame psl.)

AKIRAČIUS galima įsigyti šiose vietose:

PATRIA, 2638 W. 71st Street, Chicago, ID., 60629

PARISH LIBRARY, 1465 De Seve St, Montreal, P.Q. H4E 2A8 

SPAUDA, 10 John Street, Waterbury, Ct., 06702

S. PRAKAPAS, 49 Norseman Street, Toronto, Ont. M8Z 2P7

Prašau man siuntinėti AKIRAČIUS / pratęsti prenumeratą:

Vardas ir pavardė.........'....................................................................

Gatvė..................................................................................................

Miestas.......................... Valstybė........................Zip....................

AKIRAČIAI Prenumerata $ 12.00
9425 So. Pleasant Ave., Auka............. $.........
Chicago, Illinois 60620-5647 Pridedu čekį $.........

1995 m. vasario mėn. 15
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POŽIŪRIS Į MEDŽIAGĄ ISTORINIAM 
TEISMUI

Kai Lietuva buvo okupuota, Laikinąją Lietuvos 
Vyriausybę (1941 m.) sovietai niekino kaip įmanydami. 
Išeivijos veikėjai tuo metu tylėjo, matyt nenorėdami 
„pūsti tą pačią dūdą“. Bet Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, atsirado asmenų, kurie įrodinėja, kad sukilįmi
nė vyriausybė buvo beveik nacių pakalikai, giedoję na
cių giesmę apie „Europos organizavimą naujais pagrin
dais“.

Šitokia medžiaga „istoriniam teismui“ pasižymi L. 
Mockūno straipsnis Akiračiuose, 1994 m. nr. 8 (262).

Jis, matyt, su malonumu skelbia dokumentų ir pa
reiškimų ištraukas, kuriose galima įžiūrėti palankumo 
naciams, o kai šie veikėjai aiškina, kaip tai buvo padary
ta, jis tuoj pareiškia, kad „Ambrazevičiaus paaiškinimai 
- tai vokiškos galios užhipnotizuoto žmogaus išsisuki
nėjimai“. O kad A. Damušis parašė laišką Rentelnui, o 
ne Ribbentropui, tai Mockūnui atrodo, jog Damušio 
„žūtbūt norėta Lietuvai užtikrinti bent Slovakijos statu
są“.

Žinoma, didesnės nesąmonės nebuvo galima pasa
kyti, nekalbant jau apie Mockūno supratimą, kad pado
riose diskusijose paprastai atsižvelgiama ne tik į pareiš
kimą, bet ir jo tikslą bei aplinkybes, kuriose jis buvo pa
darytas.

Tad kokiu tikslu ir kokiomis aplinkybėmis Laikino
sios Vyriausybės veikėjai panaudojo naciams palankius 
žodžius? A. Damušis taip paaiškina: „Todėl šiandien 
priekaištauti išsireiškimams 1941 metų Lietuvos Nepri
klausomybės Deklaracijoje ar Atsišaukime į lietuvių 
tautą nėra jokio pagrindo, nes tai buvo tiktai priemonė, 
kad apsaugotų tautą nuo ateinančio nežinomo „išvaduo
tojo“. O juk turėjo būti kuo nors pasotintas vilkas, kad 
avelė liktų sveika. Gaila, kad tai ir kai kurių spaudos 
žmonių iki šiol nesuprasta“. (Draugas, 1994 birželio 8).

Matyt, Mockūnas yra vienas iš tokių, ir todėl jo aiš
kinimai atsiduoda demagogijos kvapu.

Taip pat negalima sutikti su Mockūno išvedžioji
mais apie 1938 metų konstituciją. Jis remiasi tariamu A. 
Valiukėno pareiškimu, kad Laikinoji Lietuvos Vyriau
sybė padarė klaidą, nepaskelbdama „kokio akto, kuriuo 
remiantis būtų galima įsakmiai teigti, kad laik. Lietuvos 
Vyriausybė remiasi 1938 metų Lietuvos Konstitucija“. 
Tai tiesa, bet tai nebuvo klaida. Valiukėnui, kaip ir ki
tiems tautininkams buvo svarbu įteisinti tautininkų pa
rengtą 1938 metų konstituciją ir jų įvestą vadistinį reži
mą. (Mockūnas gal atsimena: kai Smetona buvo va
dinamas tautos vadu, buvo leista veikti tiktai tautininkų 
partijai ir Lt). Sukilimo veikėjai, be abejo, galvojo apie 
demokratinės Lietuvos atstatymą ir todėl vengė pabrėžti 
1938 metų konstitucijos tęstinumą Dėl to Valiukėnas 
turbūt susidarė teisingą įspūdį, kad „buvo norima rem
tis viena ankstyvesniųjų Lietuvos Respublikos konstitu
cijų“.

Sukilimo veikėjai, matyt, ir norėjo tokio įspūdžio, 
nes demokratinės Lietuvos atstatymas buvo nesuderina
mas su vadistinio režimo tęstinumu.

Kita vertus, 1938 m. konstitucijos tęstinumo nepa- 
brėžimas nereiškė, kaip Mockūnas neteisingai teigia, 
„nesugebėjimo ar stokojimo ryžto atstatyti Lietuvos 
valstybės tęstinumą“. Valstybės ir konstitucijos tęstinu
mas yra du skirtingi dalykai. Konstitucijos keičiamos, o 
valstybė išlieka. Valstybės tęstinumą išlaiko aneksijos 
nepripažinimas. Kol lietuvių tauta jos nepripažino, o ki
tos valstybės tam pritarė, Lietuvos valstybė, nors ir oku
puota, egzistavo.

Toliau Mockūnas aiškina, kad „Laikinosios vyriau
sybės entuziastai emigracijoje, pulk. K. Škirpa, A. Da
mušis ir kiti, sunaudojo daug energijos baltindami ir į 
padanges keldami laikinosios vyriausybės veiklą“, 
tačiau, pagal jį, šiems nepavyko užtikrinti laikinosios 

vyriausybės veiklos tęstinumo, ir „taip 1941 m. sukili
mo vyriausybė buvo nušluota iš politikos į istorijos pus
lapius“.

Kas čia nuostabaus? Visuose kraštuose vyriausybės 
nuolat keičiasi ramiais laikais, o ypač po sukilimų ar 
perversmų. Lietuvos Laikinoji vyriausybė 1941 m. buvo 
sukilimo padarinys, kuris po karo, susidarius naujoms 
sąlygoms, turėjo persitvarkyti. Jos „entuziastai“ ir siūlė, 
kad ji būtų „tam tikru būdu pertvarkyta“, kaip sakoma 
keturių grupės pareiškime. Bet matyt visi sutarė, kad 
reikia sukurti naują. Ir niekas dėl to negrasino pasitrauk
ti iš VLIKo.

Nepaisant to, kaip kas džiūgauja, kad ji buvo „nu
šluota“, Laikinoji Lietuvos vyriausybė užėmė žymią 
vietą Lietuvos istorijoje. Sukilimas, kurio padarinys ji 
buvo, parodė lietuvių tautos visuotinį pasipriešini
mą okupacijai ir tuo prasklaidė šešėlius, kritusius ant 
laisvės troškusios lietuvių tautos, kuri nepasipriešinusi 
okupacijai ir, pagal sovietų režisūrą įsijungusi į Sąjun
gą

Veikėjai, kurie šį darbą atliko, nusipelno padėkos, o 
ne užgauliojimo, nors dabartiniu požiūriu ir buvo pada- 

/ ryta klaidų.
Juozas Vitėnas

L. Mockūno pastabos:
Juozo Vitėno straipsnis reikalingas poros komenta

rų:
1. p. Vitėnas kalba apie „tikslą“ ir „aplinkybes“, ku

rios reikalavo laikinąją vyriausybę pamaloninti nacius 
palankiais žodžiais. Bet ar galima viską suvesti į dės- 
nį„tikslas pateisina priemones“. Pavyzdžiui, tame pa
čiame Memorandume von Renteln’ui sakoma: „Lietu
vių kovai su bolševizmu krašto viduje vadovavo Lietu
vių Aktyvistų Frontas, kuris per labai trumpą laiką 
subūrė apie save aktyvesnį Lietuvos jaunimą kuris, bū
damas ryškiai tautinio ir antikomunistinio nusistatymo, 
ideologiškai yra giminiškas vokiškam nacionalsocia- 
lizmui“ (Kazys Škirpą Sukilimas, psl. 496) ir „100,000 
partizanų ir lietuvių reguliarinės kariuomenės dalinių... 
pagal sutartą su vokiečių karo vadovybe, planą įvykdė 
jiems nurodytus uždavinius“ (ten pat.). Klausimas: ar 
reikėjo Laikinajai vyriausybei, visam pasauliui stebint, 
pakrikštyti sukilėlius nacionalsocialistais ir sukilimą 
paskelbti buvus vokiečių penktąja kolona vien tik tikin
tis, kad atsižvelgdama į šiuos pasikloniojimus, „Voki
etijos Reicho vadovybė pripažins Lietuvos valstybės 
tolimesnį gyvavimą“ (psl. 499)? O gal darydama na-

. ciams šiuos ir kitus reveransus, kad ir kokių kilnių tikslų 
vedama, Laikinoji vyriausybė peržengė padorumo ir 
savigarbos ribas?

2. Dėl 1938 m. konstitucijos tęstinumo svarbos mes 
su p. Vitėnu turbūt niekada nesusitarsim. Sovietams 
okupavus Lietuvą 1940 m. birželio 15 d. egzistavo tam 
tikri dalykai, kurie sudarė lietuvių svarbiuosius teisiškai 
politinius argumentus prieš Sovietų Sąjungos pasikėsi
nimus panaikinti Lietuvos Respublikos suverenumą. 
1949 m. Diplomatijos šefas S. Lozoraitis pareiškė: „So
vietai teigią esą Lietuva nustojusi savo suvereninių tei
sių. Šitas teiginys yra priešingas tiek mūsų tautos valiai, 
tiek tarptautinei teisei. Lietuvos valstybė tebeegzistuoja 
de jure. Bet tada jos suverenumui turi būti atstovaujama 
to valstybės organo, kuris Lietuvos vidaus teisės - kon
stitucijos - nuostatais ir tarptautinės teisės taisyklėmis 
turėjo tą funkciją esant Lietuvai laisvai. Todėl yra svar
bu išlaikyti Lietuvos Respublikos suvereninių teisių at
stovavimo tęstinumą“ (Mintis, nr. 18/19. 1949 vasario 
14 d.). 1938 m. konstitucijos tęstinumo svarbą suprato ir 
laisvai išrinkta Aukščiausioji Taryba bei jos pirm. V.

Landsbergis. 1990 m. kovo 11d. buvo nubalsuota „at
naujinti 1938 metų gegužės 12 dienos Lietuvos Konsti
tucijos veikimą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, 
sustabdant tų skyrių ir straipsnių, kurie reglamentuoja 
Respublikos Prezidento, Seimo, Valstybės Tarybos ir 
Valstybės Kontrolės statusą galiojimą“ (Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tarybos (pirmojo Šaukimo) 
pirmoji sesija. Stenogramos. Psl. 81). Atstatydama 1938 
m. Konstituciją Aukščiausioji Taryba ne tik atstatė Lie
tuvos Respublikos tęstinumą bet ir įteisino Lietuvos at
stovybes, užsienyje egzistavusias po 1940 m. birželio 
15 d. Tik kelias minutes galiojusi 1938 m. vadistinio re
žimo konstitucija buvo AT pakeista Lietuvos Respubli
kos Laikinuoju Pagrindiniu įstatymu. Savo Lietuvos 
valstybingumo supratimu Aukščiausioji Taryba toli pra
noko birželinę Laikinąją vyriausybę.

L. Mockūnas

LAIŠKAI
(atkelta iš 15-to psl.)
Kad Akiračiai priekabūs ir daug dėmesio skiria neigia- 
majai gyvenimo pusei, tai turbūt tiesa. Ką padarysi, to
kia jau mūsų prigimtis. Tik mums labai nesmagu, kad 
kartais skaitytojams susidaro įspūdis, jog mes nusistatę 
prieš moteris. Iš tikrųjų nesam nusistatę nei prieš mote
ris, nei prieš vyrus, o žmones stengiamės vertinti pagal 
jų darbus, bet ne pagal tai, kas jie (ar jos) yra. Neprisi
mename, kad būtume kritikavę Draugo redaktorę. Jos 
mintis - taip, bet ne pačią redaktorę. O ką gali daryti, kai 
susiduri su nepatinkančiomis mintimis. Vyrų mintis taip 
pat kritikuojame, kartais ir labai negailestingai, jeigu jos 
atrodo kritikuotinos. Jeigu, tačiau, retkarčiais ir Akira
čiuose praslysta nepastebėta kokia antifeministinė min
tis ar užuomina, tai tik todėl, kad nesame tobuli ar nelys- 
tantieji. O apskritai norėtume tiek Lietuvos, tiek išeivi
jos visuomeniniame, politiniame ir kultūriniame gyve
nime matyti daugiau aktyvių moterų ir prisidėti prie pa
stangų lietuvių visuomenėje sulyginti moterų teises ir 
galimybes su vyrų teisėmis ir galimybėmis - Red.

Gerbiamieji,

Atsakiau Pasaulio lietuvį. Kas liečia Akiračius, pa
skutinę minutę išgelbėjo V. Zalatorius.

Su Vyt. Skuodžiu susirašinėju nuo jo išvykimo į 
Lietuvą. Vakar ir vėl laišką gavau. Nusiunčiu jam Tėv. 
žiburius, kartais šeštadieninį Draugą, o taip pat ir Akira
čius.

Akiračių nr. 10 nesiųsiu Egid. Bičkauskui. Tai ma
no puseserės vyras. Nesu ateitininkas, nei LF bičiulis, 
bet Akiračiai perdaug jau susikompromitavo. 1994 me
tai, bent mano nuomone, buvo Jums labai nekokie. Vi
sokie T. Venclovos ir Rekašiaus „literatūriniai šedevrai“ 
nespausdinami. Gali tekti labai greitai užsidaryti, net ir 
H. Žemelis neišgelbės.

Andrius Virbyla irgi nepadėjo. Padarė iš Jūsų di
džiausią „cirką“. Nejaugi Jūs nesuprantat, kad galima 
skaityti Akiračius ir Draugą ir jo visiškai neprenume
ruoti. Telefonas irgi nėra būtinybė.

Vienu žodžiu, „detektyvai“ iš Jūsų nekokie. Tas A. 
Virbyla (skaičiau 3 laiškus) nors ir ne per daug gudrus, 
bet Jus „apstatė“. Parašiau H. Žemeliui, kad geriau viską 
baigtų, nes dar daugiau save sukompromituos.

Linkiu vengti tų visų didelių „akademikų“, nes iš to 
nieko gero nebus. Tikėkime, kad 1995 m. bus Jums lai
mingesni. Kai tokia „rašliava“ spausdinama, tai pinigų 
aukai nebėra!

Leonas Baltušis

P.S. Mažiau to Titaus „mėšlo“, nes vis tiek nieks neskai
to. Sugadinamas visas puslapis. Tegul dėsto tą „Egzodą 
ir rašo Lietuvoje. Aišku, žino, kad nespausdins. Net ir 
Alf. Nakas įdomesnis!
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