
Abiejose Atlanto pusėse dažnai pasigirsta balsų, 
teigiančių, jog Lietuvos valstybės teritorijos formavi
masis dar neužbaigtas. Turiu galvoje ne jūros sienos 
delimitavimo rūpesčius ir panašias „smulkmenas“, o 
nuolatinius teisių į Karaliaučiaus sritį ir sieną, nusta
tytą 1920 metų taikos sutartimi su Rusija, deklaravi
mus. Mažosios Lietuvos dalį kol kas palikime ramybė
je, juoba, kad ir lietuviškojo ekspansionizmo propa
guotojų akys, kalbant apie teritoriją ne taip dega, kaip 
žvelgiant į gudų „neteisėtai“ valdomas žemes. Mat vis 
dar gana stipriai tikima, jog pagal tarptautiną teisą vi
sos teritorijos, kurias 1920 metais Sovietų Rusija pri
pažino Lietuvai, tebėra mūsų. Su tikinčiaisiais nėra 
paprasta kalbėtis. Tą jau pajuto visi, kurie bandė slo
pinti tas aspiracijas, įrodinėdami, jog šiuo atveju tarp
tautinė teisė, deja, ne mūsų pusėje. Žinia, dėl pavienių 
isterikų galima perdaug nesijaudinti. Visai kitas reika
las, kai „pabusti ir keltis“ ėmė raginti valstybinė 
mokslo įstaiga. Pernai metų pabaigoje Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro su
rengtoje neva mokslinėje konferencijoje (taip dabar 
Lietuvoje vadinami visi susirinkimai, jeigu tik jie vyk
sta uždarose patalpose) buvo priimta ir laikraščiuose 
paskelbta tokia rėksminga rezoliucija dėl mūsų tei
sių į 1920 metų sieną, jog, atrodė, nebelieka nieko ki
to, kaip pulti į visišką rezignaciją ir kaip tam J. Erlicko 
absurdo humoreskų herojui „žiūrėti pro langą į Lietu
vą ir verkti“. Bet tai ne išeitis. Vis dėlto reikia kantriai 
„dirbti su mase“, kaip dažnai kartodavo dabar Lukiš
kių kalėjime tupintis liūdnos šlovės „vis dar SSSR pi
lietis“ J. Jarmalavičius.

Mojuojantys 1920 metų taikos sutartimi su Rusija 
turi, jų nuomone, „geležinį“ argumentą - kadangi ši 
sutartis nėra nustojusi galios ir dar ne visiškai reali
zuota, tai nėra jokių kliūčių siekti, kad rusai atiduotų 
viską, ką buvo įsipareigoję. Žinoma, mes tikrai galime 
pasiremti tąja sutartimi reikalaudami grąžinti kadaise 
išvežtas meno vertybes, Lietuvos Metriką ir kitus ar-
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chyvus, tačiau grįsdami ja savo teritorines pretenzijas, 
mes tik demonstruojame visišką neišprusimą. Tenka 
tik stebėtis, kad rusai dar kaip reikiant neišsityčiojo 
iš tokių pareiškimų. Bet tai, matyt, tik laiko klausimas.

Jau ne kartą buvo rašyta, jog sudarydama su So
vietų Sąjunga „Vilniaus ir Vilniaus srities Lietuvos 
Respublikai perdavimo ir Lietuvos-Sovietų Sąjungos 
savitarpinės pagalbos sutartį“ Lietuva ne tik neatgavo 
1920 metais Sovietų Rusijos jai pripažintų plotų, bet ir 
prarado teisą kada nors jų reikalauti remiantis taikos 
sutartimi. Tūlas tautietis tokia „erezija“ niekaip nenori 
patikėti, teigdamas, jog 1939 metų sutarties preambu
lėje yra pasakyta, jog 1920 metų sutartis, kartu su 
1926 metų nepuolimo sutartimi, tebelieka Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos „savitarpinių santykių ir prievolių 
tvirtu pagrindu“. Tai tiesa, tačiau jau pats pirmasis su
tarties straipsnis rodo, jog šios nuostatos negalima su
absoliutinti. Jame sakoma, kad Vilnius ir Vilniaus sri
tis perduodami Lietuvai „Lietuvos ir SSSR draugingu
mui sustiprinti“. Taigi ne remiantis taikos sutartimi, o 
tik „iš draugiškumo“. Aliuzija į 1920 metų sutarties 
peržiūrėjimą yra daugiau negu aiški. Pirmasis, jeigu 
neklystu, šį dalyką viešumon iškėlė B. Raila savo 
straipsnyje „Lietuvos sutartis su SSSR“, kuris buvo iš
spausdintas 1939 m. spalio 19 d. 40-jame Vairo nume
ryje. Bet tai dar ne viskas. Tame pačiame pirmajame 
sutarties straipsnyje taip pat pasakyta, jog Lietuvos ir 
SSSR siena bus smulkiai nusakyta papildomame pro
tokole. Šis protokolas buvo pasirašytas 1939 m. spalio 
27 d. Maskvoje. Tai štai trečiajame jo punkte sakoma, 
jog šis protokolas pakeičia Lietuvos ir Sovietų Rusijos 
1920 m. liepos 12 d. taikos sutarties 2-ąj į straipsnį, t.y. 
straipsnį, kuriame pateiktas sienos aprašymas. Tai jau 
nebe aliuzija, o tikroji 1920 metų sutarties revizija. 
Būtent dėl šios priežasties protokolas buvo ne tik pasi
rašytas, bet ratifikuotas (pati sutartis buvo ratifikuota 
dar prieš šio protokolo pasirašymą). Pasikeitimas rati
fikacijos raštais įvyko 1939 m. gruodžio 5 d. Kaune. 
Taigi Molotovo žinyba viską sutvarkė nepriekaištin
gai.

Yra dar vienas įdomus niuansas, į kurį dar niekas 
neatkreipė reikiamo dėmesio. Atrodo, jog J. Urbšio 
vadovaujama Lietuvos delegacija kaip tik ir padėjo so
vietams nepadaryti klaidos. Būtent ji ir iškėlė pageida
vimą, jog būtų padaryta taikos sutarties revizija.

Sovietų nusistatymas perduoti Lietuvai žymiai 
mažesnį teritorijos plotą, negu jis buvo nustatytas tai
kos sutartimi, Lietuvos vyriausybei tapo žinomas dar 
prieš derybas Maskvoje. 1939 m. rugsėjo 29 d. L. Nat
kevičius apsilankė pas V. Molotovą, ketindamas paga
liau sužinoti sovietų planus. Vos tik jis pradėjo kalbėti 
apie Raudonosios armijos užimtus Lietuvai 1920 metų 
sutartimi pripažintus plotus, pokalbyje taip pat daly
vavęs V. Molotovo pavaduotojas V. Potiomkinas tuo
jau atkirto, jog „Maskvos sutarties straipsnį dėl sienų 
fakto padėtis pakeitė“. V. Molotovas papildė, jog 
1920 metais Sovietų ’’Rusija buvo „kraujais paplū

dus“, lenkai ypatingai buvę gobšūs dėl Gudijos žemių, 
lietuviai mažiau, bet visgi esama gudų 1920 m. sutar
ties srityse“. V. Potiomkinas dar pridėjo, kad „Vilnius 
irgi gudų apgyvendintas“. Taigi Lietuvos vyriausybė, 
žinodama tokias sovietų nuotaikas, rožinių iliuzijų ne
puoselėjo ir nė neįpareigojo savo delegacijos reikalau
ti taikos sutartimi nustatytos sienos. Jau pirmojo so
vietų ir Lietuvos delegacijų susitikimo metu, kai dar 
nebuvo svarstomi jokie sutarčių projektai, V. Potiom
kinas pareiškė, jog toji siena nėra Lietuvos etnografinė 
siena ir „net anglų etnografai nepripažįsta, kad tos sri
tys būtų lietuvių gyvenamos“. Nors Stalinas čia pat ir 
paguodė, jog sovietai linkę grąžinti Lietuvai sritis, kur 
tik bus įrodyta lietuvių dauguma, tačiau per visas de
rybas Lietuvos delegacijos argumentų labai mažai bu
vo paisoma. Galima sakyti, jog išankstinis sovietų nu
sistatymas buvo labai mažai tepakoreguotas. Tačiau į 
vieną Lietuvos delegacijos pageidavimą sovietai vis 
dėlto atsižvelgė.

Kaip žinia, sovietai iš pradžių norėjo, kad Vil
niaus ir Vilniaus srities perdavimo Lietuvai sutartis 
būtų pasirašyta atskirai nuo savitarpio pagalbos sutar
ties ir tik vėliau jas abi suplakė į krūvą. Tos pirmosios 
sovietų parengtos sutarties projektas buvo labai trum
pas, todėl pacituosime jį visą:

„Laikydama Lenkijos padarytą Vilniaus miesto ir 
Vilniaus srities atplėšimąnuo Lietuvos Respublikos 
gyvybinių Lietuvos interesų pažeidimu, atsižvelgda
ma į lietuvių tautos troškimus, Sovietų Sąjungos Vy
riausybė mano esant būtinu atgaivinti paminėtąjį tei
singumą ir grąžinti Lietuvai Vilniaus miestą ir Vil
niaus sritį; todėl Sovietų Vyriausybė ir Lietuvos Res
publikos Vyriausybė susitarė štai dėl ko:

1. Laikyti Vilniaus miestą ir Vilniaus sritį sude
damąja Lietuvos Respublikos dalimi.

2. Nustatyti sieną tarp Sovietų Sąjungos ir Lietu
vos Respublikos pagal pridėtąjį žemėlapį“.

Kaip matome, Vilniaus perdavimo Lietuvai moty
vacija galutiniame sutarties variante, kuris ir buvo pa
sirašytas, gerokai pasikeitė. Be to, šiame projekte dar 
nėra jokios užuominos į 1920 metų taikos sutarties 
peržiūrėjimą. Lietuvos delegacija dėl to iškart padarė 
pastabą. Štai citata iš gerai žinomos, daug kartų pub
likuotos L. Natkevičiaus 1939 m. spalio 4 d. pro me- 
moria: „Paskaitę pirmąjį projektą, mes pabrėžėm, kad 
čia niekur neminima 1920 m. liepos 12 d. Maskvos su
tartis ir išreiškėm pageidavimą, kad šis naujas susitari
mas būtų padarytas anos sutarties revizijos formoje. Į 
tai mums nieko neatsakė, tik Potiomkinas pažymėjo, 
kad 20 metų sutartis šituo nauju susitarimu ištisai ne
panaikinama ir net minima savitarpės pagalbos pak
te“. Vėliau sovietai, žinoma, susigaudę, jog šis pasiū
lymas jiems tikrai labai naudingas ir jį realizavo. Taigi 
labai gali būti, jog Lietuvos delegacija ir padėjo sovie
tams kaip reikiant sutvarkyti popierius.

Gediminas Rudis
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SPAUDOS APŽVALGA

KAIP KAI KURIE IŠEIVIAI APGAUNA 
TAUTIEČIUS LIETUVOJE ?

Lietuvai atgavus nepriklausomybę kai kurie mūsų 
tautiečiai įvairiais keliais atsirado JAV-se: ar aplankyti 
giminių, ar šiaip pasižvalgyti po tą „pasakų“ kraštą 
Ameriką, ar čia įsikurti. Tarp tų pirmųjų buvo visokių, 
net turėjusių reikalų su teisingumo organais. Aišku, mū
sų reakcija į juos buvo neigiama; girdi, jie darą gėdą 
mums lietuviams, turime nuo tokių atsiriboti, jiems ne
padėti ir t.t.

Bet lazda visuomet turi du galus. Praėjus pirmai ke
lionių per Atlantą karštligei, pamažu įtampa pradėjo 
mažėti. O kai V. Landsbergio vadovautos Aukšč. Tary
bos pilietybės įstatymai buvo pakeisti ir atsirado viltis 
atgauti tėvų Lietuvoje paliktą turtą, išeiviai užmiršo sa
vo nepasitenkinimą ir pradėjo, pagalbos ir patarimų var
du, mokyti savo brolius Lietuvoje. Kai kas Lietuvoje 
pradėjo ieškoti prekybos ir biznio galimybių.

Tačiau kai kurie išeivijos biznieriai, užuot Lietuvai 
padėję , kaip rašo Lietuvos rytas (nr. 184, 1995), buvo 
išnaudotojai arba sukčiai. Laikraščio korespondentas R. 
Barauskas rašo apie nesąžiningus biznierius:

Lentvario akcinės bendrovės „Kilimai”generalinė 
direktorė L. Talačkienė pasakojo su Amerikos lietuviu 
S. Ziku prieš kelerius metus susipažinusi Klyvlende. Ten 
vykusioje mugėje Lietuvos verslininkai demonstravo sa
vo gaminius. Prie „Kilimų ” ekspozicijos priėjęs lietu
viškai su akcentu kalbantis amerikietis gyrė šios akcinės 
bendrovės gaminius, sakė, jog norėtų su ja prekiauti.

Netrukus S. Zikas atvyko į Lietuvą. „Jis sakė, kad 
turi gerą rinką. Ragino greičiau siųsti kilimų, bet neno
rėjo pasirašti sutarties ”, - teigė L. Talačkienė.

Pasak jos, iš pradžių buvo tariamasi, kad kilimai 
bus siunčiami S. Ziko firmai. Vėliau jis persigalvojęs ir 
pasiūlęs pasirašyti sutarti su firma „Russian House”.

L. Talačkienė sakė, kad ir toliau visus reikalus tvar
kė S. Zikas. Kadangi bendrovė reikalavo „Russian Hou
se ” savininko E. McManno parašo originalo, S. Zikas 
atvežė jo pasirašytą sutartį.

Kai pirmoji kilimų siunta jūrų keltu pasiekė Ame
rikos krantus, Lentvario bendrovė faksu sulaukė pagyri
mo ir prašymo atsiųsti dar tiek pat. „Kilimai ” naujiems 
partneriams atsakė, kad kilimus išsiųs tik tada, kai bus 
sumokėta už pirmąją siuntą.

S.Zikas Lietuvos verslininkams aiškino, kad „Rus
sian House”, kurią jis buvo rekomendavęs, netikėtai 
bankrutavo. Iš viso jos turto likę tik 40 tūkst. rusiškų me
dinių lėlių („ matrioškų ”), tačiau jų nesiseka parduoti.

„Kuo toliau, tuo labiau įtariu, kad tai buvo 
suplanuota afera. Aš S. Zikui į akis tai buvau pasakiusi, 
bet jis viską neigia ”, - sakė L. Talačkienė.

Atrodo, čia buvo sugalvota afera apgauti Lietuvos 
verslininkus. O 31.584 dolerių vertės kilimų siuntinys 
iki šiol tebėra neapmokėtas.

Toliau ten aprašoma Clevelande gyvenantį žinoma 
bendruomenininkė I. Bublienė, kuri bandė prekiauti 
Lietuvos šampanu, gavo iš Alytaus šampano gamyklos 
siuntinį, už kurį iki šiol neatsiskaitė.

Jos generalinis direktorius V. Junevičius pasakojo, 

kad prieš kelerius metus Amerikos lietuvė I. Bublienė 
pasiūlė „Alitai” į JAV nusiųsti bandomąją siuntą šam
pano.

Šampanas buvo pasiųstas, siuntos vertė - apie 3 
tūkst. dolerių. Tačiau už jį L Bublienė su „Alita ” neatsi
skaitė. Pasak generalinio direktoriaus, I. Bublienė vis 
dar siuntinėja dokumentus, tarsi pateisinančius jos iš
laidas.

JAV firmos „Imports by Kelly” prezidentė I. Bub
lienė „Lietuvos rytui” aiškino, kad pagrindinė nepavy
kusios prekybos priežastis - šampanas Amerikoje nepo
puliarus. „Amerikiečiai šampano negeria. Jie geria tik 
labai pigų - apie porą dolerių kainuojantį gėrimą, pa
gamintą Kalifornijoje. Pavyzdžiui, per vestuves jie pri
siperka pigaus „byzalo ” ir tik dėl formos pakelia tostą. 
Alytaus šampano savikaina yra taip pat pora dolerių, o 
kur dar atvežimas, muitai, visokie mokesčiai. Todėl jis 
pasidaro per brangus ”, - sakė ji.

VYRAS SU BARZDA ...

Rūta Kunčienė Drauge (nr. 169, 1995) aprašė 
naujų emigrantų susirinkimą Čikagos Jaunimo Centre, 
kuriame iniciatyvinės grupės vardu kalbėjo G. Tamaus- 
kas. Jis

. . . paragino naujuosius emigrantus burtis į savo 
chorus, rengti sporto varžybas, stengtis atgaivinti blės
tančią lietuvių veiklą; užsiminė apie savo laikraščio ir 
radijo laidos būtinumą. Jo kalboje pasigedau kvietimo 
prisijungti priejau daugelį metų gyvuojančių Čikagos ir 
jos priemiesčių lietuvių apylinkių, nors buvo išreikštas 
noras turėti savo atstovą kai kuriose tarybose ir Lietu- 
viųfonde.

Tame susirinkime taip pat kalbėjo Bendruomenės 
atstovai, ragindami jungtis į LB ar kitas kultūrines orga
nizacijas. Diskusijose buvo pareikšta įvairių nuomonių, 
bet dauguma pasisakė už atskiros organizacijos kūrimą, 
kuri rūpintųsi specifiniais naujų emigrantų klausimais.

R. Kunčienė baigė savo korespondenciją taip:

Palaikau tą dalį dalyvavusiųjų, kuri pasisakė už įsi
jungimą į Lietuvių Bendruomenės veikiančias struktū
ras, organizacijas ir meno kolektyvus. Norintieji visada 
suras, kur panaudot savo talentą ir jėgas. Išnaudokim 
Lietuvių Bendruomenės, apylinkių renginius savo susi
būrimams, kur galėtume tiesiog susitikti, geriau susipa
žinti, pabendrauti, o, reikalui esant - pasidalinti rūpes
čiais, patirtimi ir džiaugsmais. Šis susitikimas parodė, 
kad mes labai mažai pažįstame vieni kitus, ir tik todėl į 
naująją valdybą buvo pasiūlytas ir išrinktas ne vardą ir 
pavardę turintis žmogus, draugas ar pažįstamas, o tie
siog „ vyras su barzda ”.

JAU SIŪLOMI KANDIDATAI Į PREZIDENTUS !

Atrodo, kad išeivijoje rinkiminė kampanija į Lietu
vos prezidentus jau prasidėjusi. Ir susidaro toks įspūdis, 
lyg nuo išeivijos balsų priklausytų vieno ar kito kandi
dato išrinkimas, visai užmirštant, kad tie balsai Lietuvos 
rinkimuose neturės jokios reikšmės.

Daug kas galvoja, kad išeivijoje minimi kandidatai 
turi galimybę dalyvauti prezidentiniuose rinkimuose. 
Taip, turi, bet ar jie gali būti išrinkti, tai visai kitas klau
simas. Reikia neužmiršti, jog po 50 metų sovietinės 
okupacijos (ir tiek pat metų nuo mūsų pasitraukimo iš 
Lietuvos) tarp išeivijos ir Lietuvos yra atsiradusi prara
ja, nepasitikėjimas, dažnas nesusikalbėjimas, pavydas 
bei dideli generacijų skirtumai.

Taip pat reikia neužmiršti, kad išeivijoj dar turi įta
kos VLIK’o ir kitų vadavimo institucijų sukurtas mitas,
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kad mes - tai tauta, kad nuo mūsų priklauso Lietuvos 
likimas, jos laisvė ir gerovė. Užtat, laikantis to sukurto 
mito tradicijos ir prasidėjo prezidentinių kandidatų 
siūlymai bei bendruomenininkų reikalavimai skirti jų 
atstovus į Lietuvos seimą, būti patarėjais, lipdyti ben
dras komisijas ir 1.1.

Taigi, grįžkime prie kandidatų. Ir išeivijoje, ir Lie
tuvoje dažniausia yra minima V. Adamkaus pavardė. Jis 
Lietuvoje yra gerai žinomas, nes būdamas JAV 4 valsti
jų gamtos apsaugos direktorium dažnai važinėjo su JAV 
delegacija į Sovietiją, o taip pat ir į Lietuvą.

V. Adamkaus kandidatūros reikalu Lietuvos ryte 
(nr. 184, 1995) parašė laišką Australijoj gyvenantis J.P. 
Kedys. Tai žinomas reorginių pažiūrų žmogus, įvairių 
antikomunistinių pamfletų autorius, paskutiniu metu 
pasidaręs ir buv. voldemarininkų laikraščio Laisvoji 
Lietuva bendradarbiu. Tame laiške J.P. Kedys labai su
kritikavo Santarą-Šviesą ir jos šūkį „Veidu į Lietuvą“ ir 
tuo pačiu primetė V. Adamkui bendradarbiavimą su ko
munistais. Santaros-Šviesos kultūrinė veikla yra vi
siems gerai žinoma. Taip pat žinoma V. Adamkaus vi
suomeninė veikla, todėl nėra reikalo ginčytis su tokiu 
asmeniu, kuris, gyvendamas kengūrų žemėje, ir Santa
rą-Šviesą įsivaizduoja tarsi kokias politines kengūras, 
nes, atrodo, nelabai orientuojasi išeivijos politiniame ir 
visuomeniniame gyvenime. Tačiau iliustracijai perduo
sime keletą ištraukų iŠ tų keistų L.P. Kedžio laiško klie
desių:

Sovietinės Lietuvos valdžia atsidėkojo už jos atsto
vų galimybę lankytis V. Adamkaus fermoje - leido jam 
kelis kartus atvykti į Lietuvą dar L. Brežnevo ir A. Snieč
kaus laikais. Vėliau (jau kaip JA V gamtos apsaugos val
dininkas) V. Adamkus apsilankė įvairiuose Lietuvos 
kampeliuose. Prieš išvykdamas V. Adamkus kalbėdavo
si su laikraščių atstovais, ir jo minčių šias eilutes rašan
čiam teko skaityti. Turiu pažymėti, kad V. Adamkaus pa
sisakymuose nebuvo kritikos dėl Lietuvos gamtos taršos 
ar priekaištų valdžiai. Tada jis net girdavo Lietuvos 
gamtosaugos padėtį.

V. Adamkaus politinis lūžis prasidėjo S. Lozorai
čiui iškėlus savo kandidatūrą į prezidentus.

Tada V. Adamkus tapo šio dešiniojo kandidato kaip 
ir patarėju. Taigi pabuvęs kairuoliu „Santaros-Švie
sos “ sambūryje, jis staiga tampa jau dešiniuoju Lietu-

2 akiračiai nr. 9 (273)

2



SPAUDOS APŽVALGA

vos politiku!(...)
Jei V. Adamkus nuspręstų dalyvauti prezidento rin

kimuose, būtų nemažiau kaip trys kandidatai. (...)
V Adamkus neišvengiamai susilauktų didelės opo

zicijos iš didžiųjų partijų. Prieš jį nukreiptai kampanijai 
vadovautų senas jo priešininkas K. Bobelis.

Ar V. Adamkus kandidatuos ir ar K. Bobelis 
vadovaus didžiųjų partijų opozicijai prieš V. Adamkų - 
palikime spręsti J.P. Kedžio vaizduotei. O mes žvilg
terėkime į kitus išeivijos kandidatus.

Kauno dienoje (nr. 172, 1995) kažkoks Vytautas 
Nezgada (ar gerb. Vytautas nepagalvotų savo pavardę 
sulietuvinti? - V.G.) siūlo kitą kandidatą į prezidentus. 
Jis taip rašo:

Tačiau išklausęs V. Adamkaus interviu (š.m. liepos 
16 d. per Tele 3) laidoje „Naujienos, nuomonės“, labai 
nustebau išgirdęs, kad jis ir toliau deda viltis į trečiąją 
jėgą, kuri, anot V. Adamkaus, paėmusi valdžią, išgelbės 
Lietuvą. Bet tos jėgos nėra, manau, kadji staiga per me
tus neatsiras. Tai parodė rinkimų rezultatai į savival
dybes. (...)

Be galimų pretendentų (arba galimo pretendento) 
iš Lietuvos (kurių pavardžių nenorėčiau minėti), be K 
Adamkaus, galėtų balotiruotis ir dar bent vienas iš lie
tuvių išeivijos atstovų, pavyzdžiui, gerai žinomas Lietu
voje ir išeivijoje mokslininkas, publicistas Algirdas 
Gustaitis (dabar gyvenantis Los Andžele, dažnai besi
lankantis Lietuvoje). Manau, kad jau atėjo laikas pla
čiau pradėti viešas diskusijas aptariant galimus kan
didatus tiek į būsimą Lietuvos Seimą, tiek ir prezidento 
postą.

Be reikalo ponas Nezgada ribojasi tik vienu 
„mokslininku ir publicistu“. Nė kiek ne blogesnių kan
didatų į Lietuvos prezidentus išeivijoje galima būtų 
semtis rieškučiomis. Visus juos Lietuvos spaudoje 
pristatyti ko gero neužtektų popieriaus...

SUSIRINKO BARANAUSKŲ GIMINĖ

Taip pavadintas Vytauto Bagdono straipsnis „Die
noje“, 1995. VII.31:

Lietuvoje vyksta nemažai renginių, skirtų poeto ir 
vyskupo Antano Baranausko gimimo 160-osioms meti
nėms. Šeštadienį, liepos 29 d., Baranauskų giminės pa
likuonys susirinko Anykščiuose prie poeto A. Baranaus
ko klėtelės. Čia, vadinamuosiuose Užupiečiuose (arba 
Ažupiečiuose), kadaise buvo Teklės ir Jono Baranauskų 
sodyba, kurioje išaugo penketas vaikų, tarp jų ir busi
masis „Anykščių šilelio“ poemos, daugelio eilėraščių, 
šventų giesmių autorius vyskupas A. Baranauskas.

Susitikę pažįstami ir nepažįstami žmonės, seni ir 
jauni, užsukę į A. Baranausko klėtelę, apžvelgė nuo 
aukštokos kalvos Anykščių panoramą ir nuskubėjo į Šv. 
Mato bažnyčią, kur už Baranauskų giminę buvo aukoja
mos šv. Mišios. Vyskupo skverelyje, šalia Antano Bara
nausko paminklo, visa giminė - o žmonių susirinko arti 
šimto - nusifotografavo. Senosiose Anykščių kapinėse 
buvo pagerbtas Teklės ir Jono Baranauskų atminimas.

Vakare su Baranauskų gimine Kultūros rūmuose 
turėjo progą susitikti ir Anykščių visuomenė. Vakare, 
pavadintame „Draugėn šventais pajautimais pinamės 
lyg gijom... “ koncertavo anykštėnų ansambliai. Buvo 
gera proga prisiminti plačią Baranauskų giminę, kurios 
atžalos yra įvairiausių profesijų žmonės, tarp jų rašy
tojai Antanas Vienuolis-Žukauskas, Rapolas Šaltenis, 
Saulius Šaltenis...

Straipsnyje pažymima, kad renginio tikslas buvo 
sukviesti visus šios giminės palikuonis į bendrą būrį, nes 

nevisi, netgi Anykščiuose gyvenantys, žino, iš kokių šak
nų yra kilę. O Baranauskų giminės atšalų gana daug - 
per 200 žmonių.

(Europos lietuvis, nr. 32, 1995)

KUR [VYKS PLB SEIMAS 1996 METAIS ?

Toks klausimas PLB pirmininkui B. Nainiui iškel
tas Drauge (nr. 172, 1995). Nainys į jį taip atsakė:

Europos kraštų ir Australijos LB atstovai jau pra
ėjusį seimą siūlė kviesti Lietuvoje ir kai kurie labai py
ko, kad taip nebuvo padaryta. Praėjusių metųpabaigoje 
įvykęs Australijos LB tarybos suvažiavimas, kuriame ir 
aš dalyvavau, vienbalsiai nutarė ir reikalavo seimą 
šaukti tik Lietuvoje, o jeigu tai nebus galima, tai nors 
Vokietijoje, Vasario 16 gimnazijos patalpose. Seimą 
Lietuvoje ruošti prašo ir Rytų Kraštų Bendruomenės, 
tarp jų ir gausi Lenkijos LB. Seimo laukia ir Lietuvos 
vyriausybė, Lietuvos Seimo vadovybė: siūlosi mielai 
priimti, globoti, apgyvendinti, maitinti, vežioti, duoti 
patalpas ir prie paruošiamųjų darbų prisidėti. Tačiau 
JAV LB Krašto valdybos pirmininkė pasisako prieš tokį 
užmojį, siūlydama LB Kraštų Bendruomenių atstovams 
vėl rinktis Amerikoje. Čia seimai būna išlaidūs, o PLB 
valdyba pinigų neturi. Niekam iš užsienio negalės nei 
kelionių apmokėti, nei neapmokamomis nakvynėmis, 
nei maistu bei transportu juos aprūpinti. Praėjusis sei
mas parodė, kad ir Čikagos apylinkių lietuviai nebėra 
tokie vaišingi, kaip seniau.

Toliau pirmininkas pažymėjo, kad jeigu seimas 
būtų ruošiamas Amerikoje, tai Australijos, Pietų Ame
rikos ir galbūt Europos lietuvių atstovai jame nedaly
vautų. Kodėl? Atrodo, kad pagrindinė priežastis - 
kelionės išlaidos. Jam besikalbant su Lietuvos min. 
pirmininku ir Seimo pirmininku, jie abu pažadėjo PLB 
seimui visokeriopą paramą ir aprūpinimą, bet apie ke
lionių išlaidas - nė žodžio.

Jeigu į tautinių šokių ar dainų šventes kraštų LB- 
nės sugeba suorganizuoti didesniam asmenų skaičiui 
keliones, ir ne tik iš JAV ir Kanados, bet ir iš kitų kraštų, 
tai kodėl PLB nesugebės suorganizuoti seimo?

PLB iki šiol didelį dėmesį, energiją ir nemažai lėšų 
skyrė įvairiems planams Lietuvoje (pvz., noras gauti 2 
vietas Lietuvos seime ai- siūlymas keisti konstituciją). 
Gal ir PLB seimas Vilniuje būtų dalis plano aktyviau 
įsivelti į Lietuvos politiką? Bet kam tai reikalinga? Juk 
PLB turi Vilniuje savo įgaliotinį, kuris gali visus klausi
mus kelti, svarstyti ir siūlyti. O jei norima dalyvauti 
Lietuvos seime, tai tam yra paprastesnis kelias - 
važiuoti į Lietuvą gyventi ir dalyvauti rinkimuose. Taip, 
kaip padarė K. Bobelis. O kodėl nepabandžius susitarti 
su K. Bobeliu, kad jis Seime atstovautų išeiviams?

Nesuprantamiausi mums yra JAV LB argumentai 
prieš PLB seimo šaukimą Lietuvoje. Per didelėmis 
kelionės į seimą išlaidomis skundžiasi Lenkijos, 
Latvijos, Rusijos ar Sibiro lietuviai, todėl 
turtingiausiame pasauliu krašte - JAV gyvenančių lietu
vių bendruomenės valdyba turėtų visų pirma atsižvelgti 
į jų galimybes. Juk ta pati JAV LB valdyba džiaugiasi 
galėsianti kasmet atlikti dešimt skrydžių per Atlantą. [ 
kažkokios dar vis nesugalvotų reikalų komisijos posė
džius. Ir pinigų tokiems pasiskraidymams užteks. Tad 
nejaugi į PLB seimą Vilniuje turtingiausios pasaulyje 
lietuvių bendruomenės „skurdžiai” staiga ims ir pritrūks 
pinigų...

IŠMINTINGAS VEDAMASIS

Draugo (1995.VIII.23) vedamajame redaktorė D.

Bindokienė pasisako prieš sumanymą Vilniuje pastatyti 
13 pėdų aukščio paminklą prieš porą metų mirusiam 
Amerikos „pop” muzikos žvaigždei Frank Zappa. Ji 
rašo:

Apskritai Lietuvoje siaučia paminklų statymo epi
demija. Tauta taip susižavėjusi paminklais, kad netru
kus neliks miesto ar miestelio aikštės, pamiškės, kalne
lio be paminklo. Ar tai sovietmečio palikimas, kai visur 
buvo prikaišiota sovietinių „vadų ir didvyrių”? Ar pa
minklo pastatymu norima tikrai pagerbti žuvusius, o gal 
tik nuraminti sąžinę, išpirkti kaltę. Apie tai, be abejo, 
ateityje pasisakys žinovai, bet šiandien norėtųsi pasiūly
ti, kad tauta dar kartą peržiūrėtų savo pirmenybių są
rašus. Argi paminklai ir statulos svetimo krašto daini
ninkui tikrai tinka įrašyti tų sąrašų pirmaeilėj e vietoje.

Panaši paminklų statymo epidemija pirmaisiais po
kario metais buvo apėmusi ir Vokietijoje „tremtiniau- 
jančius” pabėgėlius. Paminklų pristatėme visose DP 
stovyklose. O kai vėliau tie paminklai pradėjo pūti ir 
griūti, o iš Vokietijos ėmė plaukti laiškai, prašantys pi
nigų jų remontui, tai piniginės jau nebeatsivėrė. Beveik 
visi mūsų ten palikti „paminklai” atsidūrė vokiečių są
vartynuose.

Bindokienė toliau pastebi:

Kasdien mus iš tėvynės pasiekia pagalbos prašy
mai, nusiskundimai, kad vargas, lyg alkanas vilkas, pa
langėmis slankioja. Našlaičiams ir pamestinukams rei
kia šilto viralo dubenėlio, drabužėlių; seneliams būtini 
globos namai; daugiavaikėms šeimoms - parama; pen
sininkams, buvusiems tremtiniams, politiniams ka
liniams - reikia visokeriopos pagalbos; ligoninėms - 
vaistų, parapijų bažnyčioms - remonto... Artėjant žie
mai tie trūkumai dar suintensyvės. Kažin, ar svarbiau 
mirusieji, nors ir brangaus atminimo verti, ar gyvieji? 
Ar svarbiau paminklas Amerikos dainininkui, ar gatvėje 
gyvenančių vaikučių globa?

♦

Negirdėjome, kad čia, Amerikoje, tam dainininkui 
kas nors organizuotų paminklų statybą - sovietinės ma
dos čia nepopuliarios. Tiktai homo sovieticus gali šitaip 
demonstruoti savo nejautrumą aplinkos skurdui ir 
vargui. Todėl būtų įdomu sužinoti, kokiai Vilniaus gai
vai toptelėjo šis sumanymas...

Vyt. Gedrimas

DAR KARTĄ APIE SKOLAS
Praeitame Akiračių nr. mūsų „drausmės sargybi

nis”, remdamasis kun. K. Trimako Drauge išspausdintu 
laišku, pasišaipė iš Kauno laiko už XXI amžiui negrąži
namą skolą - popierių. Po to Kauno laike (1995.IX.1) 
kun. Trimakas prisipažino suklydęs: dabartinio redakto
riaus V. Valiušaičio pasiskolintą popierių Kauno laikas 
esą grąžinęs, dar negrąžintas tik anksčiau tam pačiam 
laikraščiui paskolintas popierius. Tačiau ir šią skolą kas 
nors turėtų XXI amžiui grąžinti. Kauno laiko redakcija 
sakosi apie šią ankstesnę skolą nieko nežinanti, bet jei 
XXI amžius turi įrodymų, tesikreipia atlyginimo į miesto 
savivaldybę, kuri esą įsipareigojusi padengti buvusias 
K. laiko skolas.

Šiek tiek abejonių kelia abiejų besiginčijančių pu
sių argumentai. Nesuprantame, kodėl XXI am. redakto
rius papildomai skolino popierių K laikui, neišsiaiški
nęs su p. Valiušaičiu ankstesnės skolos grąžinimo. Ne
suprantame taip pat, kodėl Kauno laiko redaktorius V.

(tęsinys 9-me psl.)
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ISTORIJA

Šiame straipsnyje mėginsiu paaiškinti, kaip Sovie
tų Sąjunga tarpukariu stengėsi paveikti, koreguoti Lie
tuvos ideologiją ir politiką, naudodama labai paveikų 
būdą - finansavimą, teikdama piniginę paramą parti
joms, jų spaudai.

Ryžausi apie tai rašyti ne vaikydamasis sensacijų ar 
nesusilaikydamas nuo praeities Juodinimo“ (duomenis 
apie finansavimą radau beveik prieš dvejus metus ir iki 
šiol juos tikrinau), o norėdamas prisidėti prie išsames
nio bei objektyvesnio jos tyrinėjimo. Politiniai procesai 
neretai vertinami perdėm paviršutiniškai. Ir istorikai, ir 
politologai dažnusyk tebegromuliuoja oficialius val
džios pareiškimus, oficialią propagandą, neatsižvelg
dami į viešai neskelbiamus poelgių motyvus. Iškeldami 
demokratinių pertvarkymų sunkumus tarpukario ir net 
dabarties Lietuvoje, jie dažnai verkšlena, neva jos 
gyventojai nepramoksta demokratijos ir politinės kultū
ros. O ji matuojama paprastai: Baltijos šalių politiniai 
santykiai sulyginami su Vakarų demokratijos standar
tais, ir baigtas kriukis.

Kažkodėl nekeliamas klausimas, o kas liktų iš 
Amerikos demokratijos, jeigu šalia jos įsitaisytų šimtus 
kartų galingesnė totalitarinė valstybė, arba jei demokra
tinė Amerika ir totalitarinė Kuba susikeistų savo dy
džiais bei galia, jei pirmoji susitrauktų iki antrosios 
dydžio, o pastaroji išsipūstų ligi pirmosios matmenų... 
Gal liktų tik šnipštas?

Vis akcentuojamas ryšys tarp vidaus ir užsienio po
litikos, tačiau atskirų šalių politiniai procesai tebenagri- 
nėjami izoliuotai. O jie esti glaudžiai susiję.

Tarpukario sovietai savo politika Pabaltyje pir
miausia siekė, kad čia esančios valstybės - Suomija, Es
tija, Latvija, Lietuva, Lenkija - nesukurtų sąjungos, kad 
jos išliktų paskiros, viena nuo kitos izoliuotos, kad ap
skritai Rytų Europoje neatsirastų jokio karinio politinio 
bloko, kuris ateityje galėtų sulaikyti sovietų ekspansiją į 
Vakarus. Kadangi šiai sąjungai kurtis labiausiai trukdė 
Lietuvos-Lenkijos konfliktas, SSSR stengėsi jį gilinti ir 
neleisti, kad šios valstybės rastų vienokį ar kitokį kom
promisą. Lietuvoje buvo palaikoma antilenkiška propa
ganda ir remiamos tos jėgos, kurios prieštaravo Baltijos 
sąjungos kūrimui.

Žinoma, daugiausia buvo remiami komunistai. Jų 
finansavimas yra žinomas. Tik stebina jo mastai ir pačių 
prašytojų įžūlumas. Jie nurodydavo ne tik prašomą su
mą, bet ir kupiūras, kuriomis turėjo būti išmokami pini
gai. Antai 1921 m. kas mėnesį iš Rusijos Lietuvos ko
munistų partija gaudavo po 2,5 mln. rub., Suomijos - po 
3,5 mln., o Latvijos - net po 6 mln. rublių’. Taip pat 
buvo gaunamos priemokos dėl infliacijos ir už specia
lių užduočių vykdymą. 1920 m. sausio 31 d. Suomijos 
KP CK, prašydamas 25 mln. iš Rusijos KP CK, pagei
davo juos išmokėti taip: 20 mln. cariniais rubliais 100 ir 
500 kopiūromis, o kitus - sovietiniais pinigais2.

Bet parama komunistams neapsiribota, ypač 1923 
m., kai sovietams nepavyko sukelti revoliucijos Vokie
tijoje. Ši nesėkmė vertė keisti ekspansijos taktiką. Buvo 
pastebėta, jog tarptautiniai santykiai nėra lygiateisiai. 
Didžiosios valstybės diktuoja savo valią mažosioms, 
keičia jų politiką, panaudodamos ekonominio, politinio 
spaudimo priemones, žvalgybines akcijas. Suvokta, kad 
didžiosios valstybės statusas teikia SSSR didesnes gali
mybes ekspansijai negu beatodairiškas revoliucijos ek
sportas. Todėl jis imtas derinti su kitais, sakyčiau, tradi
ciniais agresyvios užsienio politikos būdais3. Tik tuos 
būdus sovietai panaudojo gerokai veiksmingiau negu 
kitos valstybės. Kitų šalių diplomatinės, žvalgybinės, 
karinės institucijos dažnai veikdavo izoliuotai, o Sovie
tų Sąjungoje viskam vadovavo partija, jos politinis biu
ras. Jis vadovavo visai užsienio politikai, pavyzdžiui, 
tvirtino ne tik pasiuntinius, bet ir pasiuntinybių pirmuo-

JEI OPOZICIJA GAUNA PARAMĄ IS SVETUR...
Tarpukario prosovietinės ir antilenkiškos propagandos kreditoriai*

sius sekretorius, politinius patarėjus.
Lietuvoje sovietų pasiuntinys, kaip ir daugelyje ki

tų šalių, vadovavo ne tik politinei, diplomatinei veiklai, 
bet ir koordinavo sovietų žvalgybos darbą, derino su juo 
komunistų akcijas. Jis uoliai vykdė politbiuro parengtą 
instrukciją: pažinti ir valdyti tos šalies, kurioje esi akre
dituotas, visuomenę taip gerai, kaip puikus muzikantas 
savąjį instrumentą4. SSSR pasiuntinys, turėdamas savo 
informatorius vyriausybėje, Seime, Seimo užsienio rei
kalų komisijoje, daugelyje partijų, tarpais žinodavo, kas 
dedasi Lietuvos politikoje, geriau negu pati Lietuvos 
vadovybė.

Kaip giliai SSSR buvo įsiskverbusi į Lietuvos po
litinį procesą, rodytų jos glaudūs ryšiai net ir su deši- 
niausia partija - tautininkais. 1924-1926 m. sovietai fi
nansavo jų spaudos organus Tautos vairas ir Lietuvis. 
Ta parama buvo teikiama pirmiausia todėl, kad tautinin
kai labiausiai iš visų Lietuvos politinių partijų prieštara
vo Baltijos sąjungos kūrimui, priešinosi ne tik susijun
gimui į vadinamąjį „didįjį“ bloką kartu su Suomija ir 
Lenkija, bet ir į „mažąjį“ - vien su Latvija ir Estija. Be 
to, jie aktyviausiai reikalavo orientuotis į SSSR ir Vo
kietiją, nurodydami, jog vien šios valstybės (ypač 
SSSR) dėl konflikto su Lenkija galinčios padėti Lietu
vai atgauti Vilnių ir yra tikros, natūralios Lietuvos są
jungininkės.

Glaudūs kontaktai tarp sovietų pasiuntinybės ir tau
tininkų užsimezgė 1922 m. pabaigoje - 1923 m. pra
džioje, t.y. dar prieš Tautininkų sąjungos susikūrimą. 
Juos užmezgė Tautos pažangos veikėjai - V. Krėvė, A. 
Smetona, A. Voldemaras, kurie per ilgus ir dažnus po
kalbius su SSSR pasiuntiniais Kaune - A. Pliče, J. Ko- 
ževnikovu (1922-1924), I. Lorencu (1924-1925), S. 
Aleksandrovskiu (1925-1926) gana detaliai svarstė Lie
tuvos užsienio ir vidaus politikos problemas.

Dėl pinigų pirmasis pradėjo tartis V. Krėvė. 1924 
m. kovo 28 d. jis jau konkrečiai prašė A. Pličės 400 ar 
nors 300 JAV dolerių mėnesinės paramos A. Smetonos 
redaguojamam savaitraščiui Tautos vairas5. Be to, Krė
vė siūlėsi už SSSR pinigus įsteigti specialų laikraštį 
valstiečiams, kad galima būtų juos išplėšti iš krikščionių 
demokratų įtakos ir šių skleidžiamą pro vakari etišką nu
sistatymą keisti į sovietinę orientaciją. Mat Tautos vairo 
valstiečiai beveik neskaitė, jį skaitė tik inteligentai, ka
riškiai.

Vincas Krėvė žadėjo politinius šių leidinių straips
nius derinti su SSSR pasiuntiniu. Maža to, ir A. Pličei ir 
I. Larencui net triskart (1924 m. vasario 2 d., kovo 17 ir 
28 d.) Krėvė pareiškė, jog vis vien Lietuva ilgai savo 
nepriklausomybės neišlaikys, todėl geriausiai jai būtų 
„įsijungti į Sovietų Sąjungą“, kur lietuvių tauta turėtų 
kultūrinę autonomiją ir jai niekas negrėstų, kur Jau 
kylančios anksčiau pavergtų tautų kūrybinės jėgos“; 
puikus šio klestėjimo pavyzdys esąs „sovietų Baltarusi
ja“6.

Pažymėtina, kad Šitokius pareiškimus yra daręs tik 
Krėvė, nei A. Voldemaras, nei A. Smetona ligi to nenu- 
sirisdavo, tik jiedu polemikos įkarštyje kartais tarstelda- 
vo, kad Lietuvai jau geriau „boševizacija“ negu „lenkų 
okupacija“7. Tiesa, jau ketvirtajame dešimtmetyje, kai 
Vokietija nustojo pirkusi Lietuvos žemės ūkio produk
tus, A. Smetona, norėdamas juos įsiūlyti SSSR, porą sy
kių jos pasiuntiniui M. Karskiui nurodė, kad Lietuva ga
lėtų įsijungti į „planinį sovietų ūkį“ ir gaminti jiems rei
kalingus produktus8. Bet tai kas kita. Norėta pasiekti, 
kad SSSR importą iš Lietuvos įtrauktų į savo ūkinį pla
ną.

Sovietai ilgai ir kruopščiai svarstė klausimą, ar fi
nansuoti tautininkų spaudą. Vyko intensyvus susiraši
nėjimas tarp SSSR pasiuntinio Kaune ir Užsienio rei
kalų liaudis komisariato (toliau URLK) vadovybės. Tą 
reikalą kelissyk svarstė URL J kolegija, kuri ir priėmė 
galutinį nutarimą paremti tautininkus, paremti dėl jų už
sienio politikos programos, t.y. dėl orientacijos į SSSR 
ir griežto antilenkiško nusistatymo. Sovietai kaip vel
nias kryžiaus bijojo Lietuvos ir Lenkijos suartėjimo ir 
tai vertė juos žengti šį neeilinį, paradoksalų žingsnį.

Prosovietiškumas ir antilenkiškumas buvo supran
tami kaip neatskiriama bendra politika. Viename iš pra
nešimų savo vadovybei I. Lorencas pabrėžė, jog Lietu
vos suartėjimas su SSSR išimtinai paremtas, tiesiog 
maitinamas vien Lietuvos ir Lenkijos konflikto, kuriam 
išnykus neišvengiamai išnyktų ir tas suartėjimas’. Todėl 
sovietams ypač rūpėjo kurstyti šį konfliktą, kad galima 
būtų patraukti Lietuvą į savo pusę, išplėšti ją iš Baltijos 
šalių tarpo, panaudoti Lietuvą kaip pleištą joms suskal
dyti ir šitaip suardyti Rytų Europos gynybinę sistemą. 
Tokiam tikslui pinigų negailėta.

Tautininkus nutarta paremti dar ir dėl to, kad buvo 
labai pasitikima jų lyderiu Smetona. SSSR pasiuntinių 
pranešimuose nuolat akcentuota, kad jis turi Lietuvoje 
autoritetą, nesusitepęs ir niekad nesusiteps korupcija, 
yra sąžiningas ir, svarbiausia, laikosi žodžio, nekeičia 
pažiūrų, tad į nieką ir niekad neiškeis prosovietinės ori
entacijos'0.

1924 m. balandžio 23 d. SSSR pasiuntinys Kaune I. 
Lorencas pirmąsyk įteikė pinigus V. Krėvei, kuris pasi
rašė sąskaitą”, tiesa, pasirašė nenoriai, po to net prašė ją 
atiduoti, žadėdamas atnešti sąskaitą su Smetonos para
šu12. Tačiau nei Smetona, nei Voldemaras sąskaitų ne- 
pasirašinėjo, patys savo rankomis pinigų neimdavo. 
Apie piniginį sandėrį Smetona iš padžių nė nežinojo, 
Krėvė jį informavo tik gavęs pirmuosius pinigus. Apie 
tai sužinojęs Smetona sandėrio neanuliavo, jam ne
prieštaravo. I. Lorencas keliskart bandė įkišti pinigus 
tiesiai Smetonai bei Voldemarui ir išgauti iš jų parašus, 
bet nesėkmingai. 1925 m. gegužės 26 d. I. Lorencas nu
sivylęs pranešė URLK, kad Voldemaras ir Smetona la
bai atsargūs ir sąskaitų nepasirašys, o įgalios tai atlikti 
kitus asmenis'3.

Pinigus imdavo Krėvė ir kiti tautininkų vadovybės 
įgalioti žmonės, o 1925-1926 m. daugiausia Sofija Sme
tonienė, kuri, anot SSSR pasiuntinio S. Aleksandrovs- 
kio, skirtingai nuo savo vyro, buvo veikli, drąsi ir faktiš
kai tvarkė tautininkų spaudos organizacinius bei finan
sinius reikalus'4. Pasitaikydavo nesusipratimų, komiškų 
situacijų, kai Smetonienė, įsijautusi į savo vaidmenį, pa
ti -kreipdavosi į SSSR pasiuntinį dėl eilinės sumos, bet 
šis dar neturėdavo URLK kolegijos leidimo tęsti tauti
ninkų finansavimą. Stodavo nejauki tyla, SSSR pasiun
tinys nežinojo ką pasakyti, nemokėjo pasiaiškinti.

Tautininkų leidiniai Tautos vairas ir Lietuvis buvo 
finansuojami nepilnus trejus metus (1924, 1925, 1926 
m.). Sumos buvo nedidelės. Vietoj Krėvės prašytų 400- 
300 JAV dolerių sovietai teikdavo tik 200 JAV dolerių 
per mėnesį ir tai ne iš karto, o kas savaitę po 50 dolerių 
kiekvienam numeriui, kaip patys rusai sakydavo „po- 
štučno“’5.

Šitaip norėta laikyti Tautos vairą ir Lietuvi už trum
po pavadžio. Patikdavo numeris - duodavo, nepatikda
vo - ne. Kas du mėnesiai URLK kolegija spręsdavo, 
pratręsti finansavimą ar sulaikyti. Dažniausiai pratęs
davo, bet buvo ir sulaikymo atvejų. Tuomet SSSR pa-
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siuntiniai Lietuvoje turėjo iš naujo įrodyti savo vadovy
bei paramos svarbą bei tikslingumą, taip pat, kad ji pasi
teisina. Yra išlikusių daugybė dokumentų tuo klausimu.

Apskritai norėtųsi pabrėžti, kad šią finansavimo is
toriją rekonstruoju remdamasis ne pavieniais dokumen
tais, ne finansinėmis sąskaitomis, kurias galima sufalsi
fikuoti, o tikrais tradiciniais diplomatiniais dokumen
tais: pasiuntinių pranešimais, ataskaitomis, sovietų va
dovybės instrukcijomis, visu diplomatiniu susirašinė
jimu, URLK kolegijos protokolais. Finansavimo klausi
mas paprastai sudarydavo tik nedidelę diplomatinių die
noraščių, ataskaitų, pranešimų, instrukcijų dalį, kuri jo
kiu būdu negalėjo būti vėliau įterpta. Pagaliau visas po
litinis procesas tą istoriją patvirtina. Žinios apie finansa
vimą sulasiotos iš daugybės diplomatinių dokumentų.

Taip pat neįtikėtina, kad tie dokumentai buvo spe
cialiai pakišti Rusijos Federacijos užsienio politikos ar
chyve. Duomenys apie finansavimą surinkti po kruope
lytę vos ne iš tūkstančio bylų. Tai buvo prieš dvejus, 
pusantrų metų, kai tame archyve buvo laikinai panaikin
ta totalinė kontrolė ir sudarytos normalios sąlygos 
moksliniam darbui.

Pagaliau pažvelkime į tautininkų spaudą iki finan
savimo ir finansavimo metu. Skirtumas vis dėlto yra.

Jau 1921-1922 m. Smetona ir Voldemaras ne sykį 
ragino orientuotis į Rusiją, bet ne beatodairiškai. Vis 
būdavo nurodoma, jog sovietai padės Lietuvai kovoti su 
Lenkija, žiūrėdami pirmiausia savo interesų. Antai 
straipsnyje „Rusai ir mes“, paskelbtame laikraštyje 
Krašto balsas 1923 m. kovo 1 d., Voldemaras rašė: 
,,Rusai visai nėra naiviai geraširdžiai žmonės. Tiek, kiek 
rusai rūpinasi remti mus prieš lenkus, jie tai daro ne mū
sų, o savo pačių darbą ir gina ne Lietuvos, tik Rusijos 
reikalus... Rusai Vilnių norėjo ir vėl norės įtraukti Rusi
jon, o jei galima su visa Lietuva, tai dar geriau. Juk 1920 
m., kol jie vylėsi paimti Varšuvą, nė nemanė kraustytis 
iš Vilniaus“.

Jau sovietų pinigais leistuose leidiniuose tokių pa
stabų nė su žiburiu nerasi. Visur nurodoma orientuotis į 
SSSR be išlygų. Kai Smetonai ar Voldemarui kas pri
kišdavo, jog jie nutyli sovietų savanaudiškumą, būdavo 
atšaunama: būkite patys nuoširdūs, tuomet galėsime 
nuoširdumo reikalauti iš kitų16.

Prasidėjus finansavimui, keitėsi tautininkų požiūris 
ir į Lenkiją. Politinis konfliktas su ja paverčiamas tauti
niu, ideologiniu. Imta tvirtinti, kad lenkai yra amžini, 
nesutaikomi lietuvių priešai. Savaitraštyje Lietuvis 1925 
m. birželio 26 d. Voldemaras rašė: „Rusų, kaip ir lietu
vių, amžinas priešas - lenkai“, todėl prieš juos reikia ko
voti kartu su rusais ir tik mūšio lauke. Priešiškumo iš
takų ieškota istorijoje. Lietuvis 1925 m. sausio 16 d. nu
rodė: „Mus įkorporavo į Lenkijos lavoną, kuris kiekvie
nam lietuviui iš tolo dvokė... Lenkijos dėka mes bu
vome virtę Rusų vergais“.

Šitoks nusistatymas krinta į akis dar ir dėl to, kad 
anksčiau, būtent 1922 m., Smetona smarkiai kritikavo 
griežtus, antilenkiškus straipsnius, paskelbtus oficioze 
Lietuva.

Žinoma, dėl Lietuvos-Lenkijos konflikto tarpuka
riu pirmiausia kalta Lenkija, beveik vien ji. Lietuva ne
galėjo atsisakyti Vilniaus, savo sostinės, o Lenkija tai 
galėjo padaryti. Vilnius jai tebuvo provincinis regionas.

Tačiau sovietų pastangomis, prisidedant ir tautinin
kams, Lietuvos-Lenkijos konfliktas buvo paverstas re
gioniniu, panaudotas Baltijos šalims suskaldyti, jų kon
solidacijai sutrukdyti.

1925 m. balandžio 9 d. politbiuras nutarė dar veiks
mingiau negu ligi tol stiprinti Lietuvos ir Lenkijos anta
gonizmą ir tokiu būdu sustabdyti Baltijos sąjungos 
kūrimą’7. Politbiuras įpareigojo URLK įtikinti Lietuvos 
politikus, kad latviai ir estai yra lenkų sąjungininkai, tie

siog jų agentai, todėl su jais negalima vykdyti bendros 
politikos. Sovietų pasiuntiniai Kaune ir be šio įparei
gojimo tai darė jau nuo 1921 m. Vis dėlto jie vis gauda
vo savo vadovybės instrukciją: negalima leisti, kad Lie
tuva, užuot suartėjus! su SSSR, orientuotųsi į Latviją ir 
Estiją’8.

Kaip tik tautininkų spauda išsijuosusi įtikinėdavo, 
kad sąjunga su Latvija ir Estija Lietuvai taip pat pavo
jinga, kaip ir su Lenkija. „Pabaltės sąjunga ne tik nerei
kalinga Lietuvai, bet dar jai pavojinga, - rašė Smetona 
1924 m. rugsėjo 4 d. Tautos vaire, - juk tik aklas gali 
nematyti, kad ji užuolanka stumia Lenkijos glėbin“. 
Taip pat aiškinta, kad Lietuvai suartėjus su Latvija, gali 
pasikartoti Liublino unija, kad Latvija siekia paversti 
Lietuvą savo Hinterlandu, savo ūkio žaliavų priedėliu ir 
panašiai.

Tautininkai ne tik varė antilenkišką propagandą, 
bet ir politiniais veiksmais trukdė kurti Baltijos sąjungą. 
Pavyzdžiui, 1924 m. jie kartu su sovietų diplomatais iš
plėtojo audringą veiklą Seimo užsienio reikalų komisi
joje, kurios pirmininku buvo Smetonos bendražygis 
Stasys Šilingas. Ši komisija sutrukdė E. Galvanausko 
vyriausybei sėkmingai surengti Latvijos, Estijos ir Lie
tuvos konferenciją Kaune ir kurti Baltijos sąjungą”.

Panašiai buvo ir 1934-1935 m., kai Lietuvos užsie
nio reikalų ministras S. Lozoraitis mėgino ištrūkti iš be
atodairiškos sovietinės orientacijos, mėgino ieškoti 
kompromiso su Lenkija, paliekant Vilniaus klausimą at
virą. Prieš šiuos pasikeitimus prezidentas Smetona stojo 
lyg uola, žinoma, sovietų paragintas. 1935 m. balandžio 
2 d. jis patikino SSSR pasiuntinį Kaune M. Karskį: „Kol 
aš prezidentas, jokio susitarimo su Lenkija nebus“20.

Finansavimo padarinius taip pat rodo staiga pakitęs 
Smetonos požiūris į rusų kalbą. 1922 m. rugpjūčio 6 d. 
laikraštyje Tėvynės balsas jis paskelbė straispnį „Rusų 
ir mūsų kalba“. Jame buvo smarkiai užsipultas pernelyg 
platus rusų kalbos vartoj imas tuometinėje Lietuvoje, net 
nurodyta, esą toliau Lietuva rusinama, negerbiama val
stybinė lietuvių kalba.

Neįtikėtina, kad per nepilnus dvejus metus Lietu
voje būtų iš esmės pakitusi kalbinė situacija. Veikiau
siai pasikeitė Smetonos požiūris į ją.

Šis požiūris sovietams buvo svarbesnis lojalumo, 
patikimumo kriterijus, negu pažiūra į socializmą ar bol
ševikinę tvarką. 1926 m. vasario 9 d. pranešime savo 
vadovybei S. Alesandrovskis su pasitenkinimu pažymė
jo, jog Smetona, iš esmės „likdamas A. Smetona“, t.y. 
„tikru nacionalistu“, vis dėlto propaguoja kultūrinį suar
tėjimą su „Naująja Rusija“, tad jau vien už tai „ne nuo
dėmė sumokėti 200 dolerių per mėnesį“2’.

Žinoma, prasidėjus finansavimui, radikalaus tau
tininkų spaudos pasikeitimo neįvyko. To ir nereikalau
ta. Atvirkščiai, sovietai patardavo nepersistengti, jokiu 
būdu spaudos „nesovietizuoti“, o išlaikyti jos „nepri
klausomą pobūdį“, neesminiais klausimais net pra
šė juos kritikuoti. Tik reikalavo dviejų svarbiausių da
lykų: orientacijos į SSSR ir antilenkiško, antibaltiško 
nusistatymo. Apskritai SSSR pasiuntiniai, jų vadovybė 
tautininkų spauda buvo patenkinti. Ir Smetona, ir Vol
demaras savo svarbiausius straipsnius su jais suderinda
vo, iš jų net gaudavo naujausios literatūros, ypač apie 
Sovietų Sąjungą. Jos pasiuntiniais savo ataskaitose net 
yra pažymėję, kad „rusofilinė orientacija trykšte trykšta 
iš kiekvieno A. Smetonos žodžio“, o Voldemaro straips
niai primena „Izvestijų vedamuosius“22.

Tautininkai priėmė sovietų paramą ne savanaudiš
kais, ne asmeninės naudos, o grynai politiniais tikslais, 
norėdami kuo skubiau paimti valdžią ir atgauti Lietuvai 
Vilnių. Suartėti su SSSR ypač paskatino Klaipėdos su
kilimo sėkmė 1923 m., kai Krėvės pastangomis pavyko 
užmegzti slaptus ryšius su Vokietijos kariniais sluoks

niais ir gauti jos palankų neutralumą sukilimo metu, net 
ginklų25. Matyt, tikėtasi analogiškais slaptais ryšiais pa
siekti, kad SSSR paremtų Lietuvą Vilniaus klausimu. 
Neatsitiktinai, derėdamasis dėl pinigų spaudai, Krėvė 
taip pat siūlė I. Lorencui užmegzti slaptus ryšius tarp 
Lietuvos ir SSSR karinių organizacijų bei koordinuoti 
jų veiksmus Lenkijos okupuotuose kraštuose24.

Be to, reikia suprasti, kad tautininkai 1923-1924 m. 
buvo atsidūrę labai sunkioje padėtyje. Jie neturėjo savo 
atstovų Seime, jų spauda kaip opozicinė buvo smarkiai 
persekiojama, uždaroma, baudžiama stambiomis pini
ginėmis baudomis. Tas baudas sovietai dar iki nuolati
nio finansavimo kartais sumokėdavo. Būtent jų aukos 
persekiojamai Lietuvos spaudai tiesiogiai pastūmėjo 
tautininkus į nuolatinį piniginį sandėrį. Sovietai dar šiek 
tiek finansavo tautininkų rinkiminę kampaniją 1926 m. 
per rinkimus į III Seimą. Bet tai jau kita tema, nagrinė
tina specialiai.

Tautininkus su sovietais labiausiai suartino per
versmo reikalai. Jau 1923 m. pradžioje Smetona, Volde
maras, Krėvė apsisprendė rengti perversmą ir pagalbos 
1923 m. vasario pradžioje kreipėsi į SSSR pasiuntinį25. 
Tiesa, pagalbos prašyta ne pačiam perversmui. Smetona 
ir Voldemaras vis pabrėždavo, kad jie patys, turėdami 
savo organizaciją kariuomenėje, nuvers tuometinę 
krikščionių demokratų valdžią labai lengvai, iš karto 
(rusiškai buvo sakoma „v dva sčiota“). Sovietų tik pra
šyta, kad jie sudarytų, užtikrintų tarptautines perversmo 
sąlygas. Mat perversmas Lietuvoje galėjo tapti Lenkijai 
dingstimi okupuoti Lietuvą. Buvo prašoma, kad SSSR 
sulaikytų Lenkiją, neleistų jai pulti Lietuvos perversmo 
metu ir po jo.

Voldemaras ir Smetona su SSSR pasiuntiniais dėl 
perversmo tarėsi beveik 4 metus. Perversmo tema vyko 
vos ne kas savaitę ilgos diskusijos, trukdavusios net po 
4 vai. Tai tikri seminarai. Sovietų pasiuntiniai ragino la
biau remtis „liaudies masėmis“, o Smetona ir Voldema
ras užsispyrę tvirtino - „užteks armijos“.

Orientuotis į SSSR tautininkus paskatino jų įžvalgi, 
bet ne visai toliaregiška pažiūra į tarptautinių jėgų išsi
dėstymą, jų kaitą Rytų Europoje. 1921 m. Voldemaras 
rašė, kad dar apie 100 metų išilaikys jėgų pasiausvyra 
tarp Lenkijos ir Rusijos. Tik po šimtmečio, - nurodė jis, 
- kai „Rusų pavojus pasidarys realus, tada lietuviams 
nieko kito neliks, kaip dėtis su lenkais“26.

Smetona numatė greitesnį Rusijos iškilimą ir tai net 
suabsoliutino. 1926 m. rugpjūčio 6 d. laikraštyje Lietu
vis jis rašė: „Militariškai Maskva neįveikiama“, todėl 
negalima dėtis į jokią sąjungą, kuri ateityje turės susi
durti su Rusija. Dar anksčiau 1925 m. liepos 24 d. tame 
pačiame laikraštyje Smetona įtikinėjo: „Visų baisiausia 
(...) Lietuvai būti įpainiotai karan ar prieš Rusiją, ar 
prieš Vokietiją. Pagerėjimas karo technikos (...), 
žmonių sugyvulėjimas naikinte išnaikintų mūsų ne
didelę tautą. Iš lenkų 15 mln. gal kiek liktų, o iš lietuvių 
... “ Todėl nesą galima dėtis į sąjungą su Latvija ir Esti
ja, kurioms teksią su Rusija kariauti. Tuo tarpu Lietuva, 
neužgaudama niekam gyvybinių interesų ir palaikyda
ma glaudžius santykius su SSSR, galėsianti išlikti.

Tokia buvo Smetonos ir jo bendražygių politinė lo
gika. Gal ji labiau lėmė nepasipriešinimą 1940 m. nei 
vidaus politinė santvarka.

Apskritai tautininkų spauda gavo iš sovietų nedide
lę paramą (apie 2,5 tūkst. JAV dolerių). Kai kuriems ki
tiems leidiniams tekdavo gerokai daugiau, pavyzdžiui, 
rusų kalba Lietuvoje leistas laikraštis Echo kas mėnesį 
iš sovietų imdavo net po 300-700 dolerių27. Turbūt dau
giausia iš jų išmelždavo baltarusių politiniai veikėjai 
Lietuvoje. Jie gaudavo ne šimtus, o tūkstančius dolerių, 
kad tik orientuotųsi į sovietų Baltarusiją, o ne į Lietuvą.

(tęsinys 14-me psl.)
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Pastaraisiais metais žymiai daugiau išeivijos auto
rių knygų buvo išleista Lietuvoje, negu išeivijoje. Dau
giau poezijos, negu prozos. Kai kurių gerai žinomų po
etų anksčiau išleistos rinktinės ar rinkiniai pasipildė 
naujais pavadinimais (Kazys Bradūnas Iš grumsto ir iš 
dvasios, Stasys Santvaras Septyni miestai), pasirodė 
mažiau žinomų ar kituose žanruose daugiau besireiš- 
kinačių autorių rinktinės (Albino Baranausko Poezija 
1965-1968, Anatolijaus Kairio Meilės sonetai, Romu
aldo Kisieliaus Žiedlapiai, Česlovo Voldemaro Obcars- 
ko Šviesos vandenynas...), išeivijoje vien periodikoje 
besireiškusiųjų rinkinėliai (Donius Remys Išlikęs 
džiaugsmas, Svajonių gėlės ir kt.), o pagaliau eilėraščių 
knygas išleido ir kitų sričių menininkai (dail. Kazi
mieras Žoromskis Lato sakmės), ar mokslininkai (eko- 
nom. prof. Rimas Kalvaitis Taip myli vienas kitą žmo
nės, ir kt.)

Daugelis šių knygų išleista autorių lėšomis, mažiau 
težinomų leidyklų (kurių Lietuvoje šiandien yra šimtai) 
ir knygynuose sunkiai įmanomos gauti. Nuo platesnio 
jų paminėjimo tenka susilaikyti ir dėl to, kad kai kurių 
originaliosios laidos jau buvo minėtos išeivijoje, arba 
knygos yra grynai „paminklinio“ pobūdžio, išleistos sau 
bei saviesiems „įamžinti“. Tačiau atskiro paminėjimo 
nusipelno dviejų itin reikšmingų išeivijos poetų - Algi
manto Mackaus ir Henriko Radausko - neeilinio pobū

džio rinktinės.
Algimanto Mackaus rinktinėje Ir mirtis nebus nu

galėta, sudarytoje Virginijaus Gasiliūno, sudėti ne vien 
eilėraščiai iš visų keturių šio poeto rinkinių (įskaitant ir 
Algimanto Pagėgio vardu išleistas Elegijas, 1950), bet 
ir periodikoje išspausdinta proza, k.a.: draminis vaizde
lis „Slėptuvė“ (Naujienose), reikšmingesnieji jo reda
guoto Margučio vedamieji, inicialais pasirašyti daili- 
ninkų-iliustratorių žodiniai portretai, „Iš užrašų apie eg- 
zilę“, pasirašytų Algirdo Indros slapyvardžiu, ir kt. Iš 
ankstesnių Metmenų perspaudinti A. Mackaus straips
niai, o vėlesnių - motinos ir draugų prisiminimai apie 
poetą, kai kurie jo laiškai, recenzijos ir daug kitokios 
įdomios medžiagos.

Algimantas Mackus Ir mirtis nebus nugalėta. Iš
leido „Vaga“, Vilniuje, 7,000 egz., 736 psl., kietais dail. 
Sauliaus Chlebinsko viršeliais.

1994 m. „Baltų lankų“ leidyklos išleista Henriko

1994 METŲ IŠEIVIJOS KNYGOS (I)

EILIUOTI ŽANRAI
(IR APIE JUOS)

Radausko poezijos rinktinė Eilėraščiai iš tikrųjų yra 
1965 m. Vytauto Sauliaus išleistos paties autoriaus su
darytos to paties vardo rinktinės pakartojimas. Į ją, deja, 
nepateko po mirties išleisti Eilėraščiai (1965-1970) 
(1978) su itin svarbiais Jurgio Blekaičio paaiškinimais. 
Beveik paraleliai su Eilėraščiais išėjo ir stambi 590 psl. 
knyga Radauskas, sudaryta G. Viliūno, kurioje sudėta 
poeto pasikalbėjimai bei prakalbos, pasakytos 
knygų išleidimo ar premijavimo progomis, recenzijos, 
straipsniai, atsakymai į anketas, rasti periodikoje, išleis
toje tiek Lietuvoje, tiek ir išeivijoje.

H. Radauską daug geriau pažinti leidžia jo dvynio 
brolio Bruno, poeto režisieriaus Jurgio Blekaičio, saty
riko Antano Gustaičio, aktoriaus Stasio Pilkos atsimini
mai apie poetą, straipsniai ir recenzijos apie jo kūrybą, 
parašyti Algirdo Juliaus Greimo, J. Blekaičio, Alfonso 
Nykos-Niliūno, Henriko Nagio, Viktorijos Skrupskely- 
tės, Tomo Venclovos, Rimvydo Šilbajorio, Sauliaus 
Žuko, Viktorijos Daujotytės ir kt. Išleista 4,000 egz., su
darė Giedrius Viliūnas, apipavidalino Eugenijus Karpa
vičius.

Būtina paminėti ir poeto A. Nykos-Niliūno išversto 
W. Šekspyro Hamleto antrąją laidą (pirmoji išėjo Čika
goje 1964 m.), išleistą tos pačios „Baltų lankų“ leidy
klos. Ji nuo A. Mackaus fondo išleistos daugiausia ski
riasi tuo, kad kiekvieno puslapio angliškieji tekstai yra 
spausdinami pagrečiui su vertimais. Kaip ir pirmoji, 
taip ir ši laida baigiama turiningu vertėjo Post scriptum.

* ♦ ♦

Taip, neslėpsiu, aš esu lietuvė 
Ne pati geriausia motinos dukra 
Pasiklydusi tarp žemės pakraščių blaškausi 
Noriu susiprasti - kam aš čia ?

(Loreta Vaškus, Dvigubas solo)

Vienas iš anksčiausiai 1994 m. išeivijoje pasiro
džiusių eilėraščių rinkinių buvo Dvigubas solo, kurio ne 
vien pavadinimas, bet ir abiejų autorių funkcijos pilnai 
paaiškėja tik vidiniame viršelyje: „fotografijos / Algi
mantas Kezys, eilėraščiai / Loreta Vaškus“.

Šioje vietoje būtina paminėti ir iškilaus fotografo- 
filmų kūrėjo Arvydo Reneckio įžangą, arba „vidinę re
cenziją“, išaukštinančią abu autorius, bet daugiau vietos 
skiriančią eiliuotiems tekstams ir neabejotinai stipriai 
įtaigojančią busimuosius jų recenzentus.

Akiračių (nr. 9, 1994) skiltininkas Pr. Visvydas, 
kalbėdamas apie knygos autorius, randa, jog jie „abu 
yra pakilaus idealistinio tembro asmenybės“. Dar dau
giau: tarp jų „atsiranda įdomi mąstančios ramybės ir 
aistringo nerimo santarvė“, o „aukšta religinė įtampa 
žaižaruoja ir L. Vaškus eilėse“.

Tėviškės žiburių (nr. 38, 1994.IX.20) recenzente 
Alė Rūta (pati keleto eilėraščių rinkinių autorė) irgi su
stato vienoje gretoje abu menininkus, nors jų „kūrybos 
erdvė kitokia: objektas ar vaizdas per foto langelį paga
vęs menininko dėmesį, ir minčių klodai, įrėminti į tau
pų, sklandų žodį“. O tuose kloduose recenzente randa ir 
„gražaus komizmo“ ir „metafizinių minčių“, ir tai, kad 
„daugely eilėraščių - naujai išreikštos senos tiesos“. 
Nors vietomis „rimai dar silpni“, bet „formą atperka tu
rinys“. Draugo (nr. 132, 1994.VII.9) recenzentas Regi
mantas Tamošaitis savąjį šios unikalios knygos vertini
mą teišdrįso pradėti tik po valandos meditacijos, kada 

jam „staiga atsiskleidė gelminis ryšys tarp lyrinių tekstų 
ir meninių vaizdų“. O tada jau „stipri ir netikėta poeti
nės minties išraiška iš karto privertė suklusti“, o tada jau 
atsivėrė „neįsisąmoninti kūrybinės sąmonės klodai“.

Su liūdesiu turiu prisipažinti, jog skaitydamas Lo
retos Vaškaus tekstus jokio dvasinio pakilimo (nė nuo
smukio) nepatyriau. Tiesa, besiklausydamas tik „vien
gubo solo“, antrąjį bandžiau sąmoningai išjungti... Ne
trukau pajusti, kad apie poeziją solistė teturi labai primi
tyvų ir perdėm paviršutinišką supratimą, kad tie jos 
tekstai pilni banaliausių nuvalkiotų štampų, atspindin
čių jos skurdžiai siaurą žodyną, neparodantį beveik jo
kios poetinės klausos... Kokią paskirtį tie vargani tekstai 
turi šalia elegantiškų A. Kezio nuotraukų, taip ir nepa
vyko išsiaiškinti.

Anksčiau minėtoje knygoje poetas H. Radauskas 
savo „Žodyje įteikiant Rašytojų draugijos premiją“, 
bandydamas atsakyti į klausimą, kas yra poezija, taria: 
„Vienas sąmojingas, bet kartu ir parodoksalus apibrėži
mas nepriimtinas jau vien dėl to, kad tokia definicija tik
tų ir meniškai prozai aptarti“. (20).

Vienas lietuvis recenzentas, aptardamas nevykusį 
debiutanto eilėraščių rinkinį, nusiskundė jame neradęs 
„nei ritmo, nei rimo, nei prozos geros“. Loretos Vaš
kaus tekstams prancūzo apibūdinimas būtų visai sveti
mas, tačiau lietuvio - tiktų visai neblogai.

♦ ♦ ♦

Čia mes gyvename, - 
laiptai į niekur, 
skalbiniai lauke 
ant trūkinėjančių 
virvių,

žvirblių ir kregždžių lizdai 
palėpėje, 
usnių žiedai 
patvory, 
vėjo dejavimas 
kamine...

(Julija Švabaitė, Žiemos erškėtis)

Naujasis poetės Julijos Švabaitės eilėraščių rinki
nys Žiemos erškėtis yra irgi iliustruotas meninėmis 
nuotraukomis, tačiau tos Lietuvos menininkų brolių A. 
ir M. Černiauskų fotografijos, panaudotos skyrelių at
sklandomis, ar viršelio bei aplanko papuošimui, savo 
nuotaikomis ne tik puikiai derinasi su tekstais, juos sa
votiškai pabrėžia ir sukonkretina skaitytojo vaizduotėje. 
Jos ir lieka savotišku akompanimentu, pro tekstus nie
kur neprasimušdamos nė solo, nė duetinių konsonansų 
ar disonansų pretenzijomis, nors, anot šį rinkinį Metuo
se (nr. 4, 1995) recenzavusios poetės Onės Baliukony- 
tės, jose „dzūkų kaimo žiema įgavusi tiesiog metafizi
nio skambesio, stebuklingos ‘žydėjimo’ gyvasties, 
įstambių nežemiškų atspalvių. Jos taip pat nuteikia me
ditacijai, gilesniam susimąstymui, skaidresniam suvoki
mui“.

Žiemos erškėtis yra penktasis J. Švabaitės eilėraš
čių rinkinys. Kiekvieną ankstyvesniųjų tematiškai do
minavo koks nors ryškesnis ar originalesnis ciklas, jun
ginys, savo įtaigumu nustelbęs kitus ir stipriau įsirėžęs 
skaitytojo atmintin. Vynuogės ir kaktusai (1963) atnešė 
egzotiškos Australijos peizažą ir tėvo motyvus, Septyni
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saulės patekėjimai (1974) davė moters kasdienybę, jos 
šiokiadienius ir šventadienius, Vilties ledinė valtis 
(1981) atskleidė konkretų sugrįžimą į metų metais vien 
sapnuose ir atsiminimuose nešiotą gimtąjį kraštą, o jau 
Lietuvoje išleistą rinktinę Tu niekur neišėjai (1991) už
baigęs naujausių eilėraščių pluoštas „Užuojautos na
mai“ - skaudžios artimiausiųjų žmonių netekties per
gyvenimus.

Žiemos erškėtis yra dar vienas ilgesnis ir skvarbes
nis žvilgsnis į šiandien jau ranka paliečiamą, bet de
šimtmečiais praeitin nutolusį gimtąjį kraštą, kur „užkas
ti už svirno / drabužiai, / knygos, / albumai, / eilėraščiai, 
/ meilės laiškai“ (13), kur „dienoraštis / paslėptas klėty
je / aruode, po grūdais“ (14) ir skausmingas suvokimas, 
jog jau „nėra tau vietos čia“ (10)... Pilkoji Geležinkelio 
stotelė, pro kurią ką tik į kančią ir mirtį nuriedėjo „be- 
langiai /apkalti vagonai“, dabar - „linksmai išsidažiusi, 
/ lyg jaunamartė“ (9), nebeatpažįstama tame Jaunystės 
dulkstančiam / paveiksle“.

Dar vienas sielvartingas pasižvalgymas Mirties že
mėlapy, kur surašyti partizanų vardai, kur „kryžiai ir 
kapai“, kur auga „trys ąžuoliukai t nužudytiems bro
liams“ ir „liepaitė seseriai“... Skurdūs karo ir ankstyvo
jo pokario metai Reutlingen’e, retrospektyvoje medi
tuojant negrįžtamai išėjusius, kada prieš akis vien Laip
tai i niekur ir jau „nežinai, / ar praeitis tai buvo / sapnas, 
/ ar tikrovė... “. O pagaliau ir Sibiro kūdikis, graudžiau
sias ir tematiniai šviežiausias skyrelis, besibaigiantis 
maldingais „kad“ ir viltingais „gal“. Dažnas J. Švabai- 
tės eilėraštis turtingas gausiais, sunkiai pamirštamais 
išgyvenimais, intonaciniai moduliuojamas kableliais, 
brūkšniais ar skliausteliais paženklintomis pauzėmis, 
pasibaigia vieninteliu tašku ar daugtaškiu, tartum vien
tisas, gilus ir graudus atodūsis. Kaip sako O. Baliukony- 
tė: „Dauguma J. Švabaitės eilėraščių iš tikrųjų sukrečia, 
sukelia skausmo, tačiau neslegia, nealina, neatima tavo 
energijos, o pakelia ir sutvirtina“.

♦ ♦ ♦

ne toks, kaip krintančio lapo kelionė, 
ne toks, kaip šąlančio vandens padangė, 
ne toks Mėnulyje ruduo.
Dėl to, kad manyje ruduo,

dėl to, kad aš ruduo. •
(Aleksandras Radžius, Ruduo Mėnulyje)

Dar anksčiau už J. Švabaitę eilėraščių rinkiniu 
Paukščių takas (1961) debiutavęs A. Radžius (g. 1915) 
pernai taip pat išleido penktąjį eilėraščių rinkinį Ruduo 
Mėnulyje, pavadinimu jau ketvirtą kartą įrodydamas iš
tikimybę mus maitinančios planetos palydovui. Anksty
vesnieji: Baltas Mėnulio miestas (1975), Priimk mane, 
Mėnuli (1980) ir Keliaujame abu, Mėnuli (1991). Liko 
jis ištikimas ir erdvių terminologijai, nors eilėraščių šia 
tematika pastarajame rinkinyje mažiau negu ankstes
niuose. Keliaujant šioje žemėje, konkrečiai savo paties 
įmintomis pėdomis iš vakar į šiandien, arba atgal, poeto 
akys klajoja Grigo ratais ir Paukščių taku, tarp Sietyno 
ir Aušrinės, o širdis gieda „Galaktikos litaniją“, sielai 
besiilgint „Vivaldi vasaros“, „Maironio vasaros naktų 
ramumo“, „Van Gogo žydinčių žvaigždžių“ ar „Aisčio 
pasakos - gyvenimo“ (29-32).

Šiame rinkinyje gal kiek daugiau melancholiškos 
rudens nuotaikos, Šiaurės vėjo, vakarinės vėsos ir tam
sos, tačiau visumoje jis nėra pesimistiškas ir baigiamas 
pakiliai, su džiaugsmu ir padėka Viešpačiui.

A. Radžiaus kūryboje naujas yra gana gausus pas
kutinis „Haiku eilėraščių“ skyrius. Neatrodo, kad ši kla
sikinė japonų poezijos forma (pastaruoju metu besida
ranti madinga ir lietuvių tarpe) būtų A. Radžiui sava. 
Tiesa, trumpučiai trijų eilučių eilėraštukai, reikalaujan
tys didesnės koncentracijos, palieka mažiau vietos tuš
čiažodžiavimui ir banalybėms, tačiau koncentruotos ba
nalybės ir aforizmais paraduojančios lėkštybės dar la
biau krinta į akis.

♦ ♦ ♦

Analizė nesveika.
Dulkėmis, purvu ir dūmais apvilkti, 
nuogi, išdžiūvę, susitraukę - 
mano žodžiai.

Nesveikai išbalę, uždaryti, 
kvėpuoja vėsinamą orą 
ir byra į dulkes.
Tuščia tyla.

(Živilė Bilaišytė, Detalią reikšmė)

Detalių
reikšmė

Živilė Bilaišytė

Živilė Bilaišytė (1951-1991) pirmąjį eilėraščių rin
kinėlį Žaiskim ieškojimą (1973) išleido baigusi univer
sitetą, bet po to eilėraščius retokais intervalais spaus
dino vien perij odinėj e spaudoje, daugiausiai kūrybos ir 
analizės žurnale Metmenyse. Atrodo, rašė tik paraginta, 
kaip naujojo rinkinio pagynoje sako Vytautas Kavolis: 
„... niekada nėra siūliusi nei savo mokslo, nei kūrybos, 
bet neatsimenu, kad būtų kviečiama atsisakiusi“.

Poeziją lietuviškai pradėjusi rašyti 1969 m., Živilė 
jau buvo itin stiprioje jos kartai amžiumi ir pasaulėžiūra 
artimiausio, tada ką tik tragiškai žuvusio poeto Algi
manto Mackaus įtakoje. Šią įtaką dar sustiprino A. Mac
kaus bibliografijos surinkimas, pasiimtas diplominiu 
darbu 1970 m., baigiant Čikagos Pedagoginį Lituanisti
kos institutą, tame procese labiau įsigilinant į šio poeto 
kūrybą. Ji neišblėso nė paskutiniajame, jau pomirtinia
me rinkinyje Detalią reikšmė. Ž. Bilaišytę masina be
veik išimtinai vėliausioji Neornamentuotos kalbos ge
neracijos ir Chapel B kūryba, įsirėžusi pasąmonėn aš
triabriaunėmis „sudužusio pasaulio“ ir „mirusios kal
bos“ įvaizdžių šukėmis, ilgainiui ištirpdama jos pačios 
dar smulkiau suskilusio pasaulėvaizdžio siurrealisti
niuose košmaruose. Tąja prasme itin taiklus ir šio rinki
nio pavadinimas, savotiškai pabrėžiantis fragmentiš
kumą bei mozaikiškumą.

Visi rinkinio Detalią reikšmė eilėraščiai, kaip jau 
minėta, buvo spausdinti lietuviškoje išeivijos periodi
koje ir atrinkti dar pačios autorės. Neaišku tik, ar jie ir 
sudėti poetės nurodyta tvarka, pradedant vėliausiais, 
matomai atspindinčiais patį tragiškiausią jos gyvenimo 
laikotarpį, tiek asmeniškosios, tiek ir bendrosios pa
tirties prasmėmis. Sutirštintas niūrumo ir skaudžios be
prasmybės įspūdis nebepalieka skaitytojo nė toliau, 
skaitant eilėraščius, parašytus pirmojoje 1970-jų de
kados pusėje, kuriuose dar kalbama apie „laimę neat
randamą / (o ji tikrai tikrai / paglostė kartą)“ (Gun
dymas, 1974), kur „žydintis vijoklis / saujomis man 
žeria / likimo auksą), (Likimo auksas, 1974). Visumoje 
gal geriausiai tinka Lietuvos recenzento poeto Vytauto 
Rubavičiaus pastebėjimas, „kad į neviltį puolama ap
mąstant tragišką XX amžiaus patirtį, kada didžiausi nu
sikaltimai buvo daromi, žmonės ir tautos naikinami var
dan žmogaus ir tautos ‘gerovės’. Sudemagogintoje tik
rovėje nebeįmanoma ir gryna neviltis, nes žmogaus ne
viltis jau nieko nereiškia, kad ir kokia puikia poetine 
kalba ji būtų išsakoma. Ji galima kaip metafizinis prin
cipas, kurio laikomasi, kaip geometrinis ornamentas, 
kuriam nesvarbu prasmė“. {Literatūra ir menas, 
1995.III.4).

Ž. Bilaišytės poeziją suprasti padeda V. Kavolio 
parinkti jos straipsniai, išspausdinti rinkinio gale: „Pri
siminimai apie Mackų“ ir „Ieškant prasmės: kalba, isto
rinis palikimas ir tikrovė“.

♦ ♦ ♦

Noriu, kad sliekai sugraužtą visus žodžius.
Noriu būti duobkasys, su kastuvu 
užkąst gyvas visas knygas, 
šokti ir rėkti girtai 
kalbos laidotuvėse.

Noriu atiduoti žmonijos liežuvius Dievui.
(Jonas Zdanys, Aušros daina)

- Gruodžio mėnesį New Yorke paskirta Lietuvių 
rašytojų draugijos grožinės literatūros premija už 1993 
m. išleistas knygas. 2.000 dolerių laimikis buvo pada
lintas Agnei Lukšytei užjos novelių rinkinį Baltoji chri
zantema ir Jonui Zdaniui už poezijos knygą Aušros dai-

(tęsinys 9-me psl.)
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Kažkada lietuvių poetas Justinas Marcinkevičius 
yra parašąs tokius žodžius: „Visuose dabarties me
džiuose gieda praeities paukščiai“. Ši metafora išreiškia 
akivaizdžią tiesą, kad dabartis yra praeities pasekmė, 
kad praeities pažinimas padeda geriau suvokti dabartį, 
kad ryšio su praeitimi jutimas stiprina žmoguje atsako
mybės ir, sykiu, stabilumo jausmą. Kita vertus, irgi tie
sa, kad žmonės, kurie girdi praeities paukščių giesmę, 
girdi ir suvokia ją nevienodai. Faktas, kad praeities pa
žinimas, net ir mokslinis, vis dėlto neleidžia numatyti 
ateities jos konkrečiu pavidalu. Galima tik svarstyti apie 
labiausiai tikėtinas raidos kryptis, numatyti tai, ko nega
li būti. Mat žmogus savo sprendimuose iš principo yra 
laisvas. Tiesa, ta laisvė nėra beribė. Jeigu kalbėsim apie 
konkretų gyvą ir gyventi trokštantį žmogų. Be kita ko, ji 
sąlygojama ir istorinių aplinkybių. Žmogus yra visuo
meninė būtybė, o visuomenės raidai būdinga tam tikra 
inercija. Šia prasme racionalus istorijos pažinimas gali 
padėti žmogui pasirinkti optimalesnį sprendimą.

Tad pasvarstykim dabarties santykį su praeitimi 
šiandieninės Lietuvos politiniame kontekste. Akivaiz
du, kad skirtingi politiniai subjektai nevienodai inter
pretuoja ir vertina atskirus, dažniausiai politiškai aktu
alius, praeities įvykius ir procesus, ir tai veikia dabarties 
visuomeninį politinį gyvenimą, o tuo pačiu ir ateitį.

Apskritai, Sąjūdžio epochoje prasidėjęs vadinama
sis antrasis tautinis atgimimas labai padidino žmonių 
susidomėjimą valstybės ir tautos praeitimi. Istorikui tuo 
galima tik džiaugtis (tiesa, dabar didžioji susidomėjimo 
banga jau nuslūgo). Bet negalima šiame procese neįžiū
rėti ir tam tikro iracionalaus prado, tendencijos vieną 
ideologizuotą koncepciją keisti kita, dažniausiai vadi
namąja tautine, o tiksliau, etnolingvistiniu nacionaliz
mu paremta. Pastaroji koncepcija buvo sukurta vadina
mojo pirmojo tautinio atgimimo laikais ir tautinėje sa
vimonėje vyravo tarpukario nepriklausomybės laikotar
piu, o neviešai gyvavo ir vėliau, be abejo, šiauresniame 
rate. Ši koncepcija nebuvo anachronizmas 19-jo am
žiaus kontekste. Be jos lietuviškai kalbanti liaudis-et- 
nosas negalėjo tapti modernia tauta, nepraradęs etno
kultūrinės tapatybės. Tačiau jau tarpukario laikotarpiu 
ją kritikavo, laikė atgyvenusia ne vienas žymesnis isto
rikas ir mąstytojas. Žinoma, dabartinė padėtis santykio 
su praeitimi prasme nelygintina su sovietmečio padėti
mi. Dabar nėra vienos visiems privalomos koncepcijos, 
ir nieks nekontroliuoja istorikų, kokia koncepcija rem
damiesi jie rašo ar kalba. Vis dėlto minėtos problemos 
sprendimas priklauso ne tik nuo profesionalių istorikų ir 
jų profesionalumo lygio. Deja, ir oficialiuose dokumen
tuose, ir su politiniu procesu susijusiose naujai formuo
jamose tradicijose pasitaiko iracionalaus istorijos inter
pretavimo.

Spaudoje jau buvo šmaikščiai rašyta apie eklektiš
ką, blaivumo stokojantį pirmąjį Respublikos prezidento 
inauguracijos ceremonialą. Bet ir kitur yra panašaus po
būdžio trūkumų. Štai dabartinė Lietuvos Respublikos 
Konstitucija, kurios preambulė prasideda fraze (cituoju 
iš atminties): „Lietuvių tauta, XIII amžiuje sukūrusi sa
vo valstybę...“ Akivaizdu, kad šia fraze buvo norima 
pabrėžti seną Lietuvos valstybingumo tradiciją. Deja, 
būtent gyvos valstybingumo tradicijos prasme vargu ar 
mes kuo nors skiriamės nuo latvių ir estų. Bet svarbiau
sia, pati frazės formuluotė negali nerėžti ausies is
torikui, besivadovaujančiam istorizmo principu. Ži
noma, tai smulkmena, kuri neturi reikšmės Konstituci
jos turiniui. O ir istorijos iš Konstitucijos preambulės 
niekas nesimoko. Atrodo, ir istorikams Konstitucijos 
preambulės „istorinė dalis“ nėra įpareigojimas nenu
krypti nuo jos konceptualiai... Bet ar reikia to, be ko 
apsieiti galima? Iki šiol taip ir neranda savo vietos 
valstybinė šventė - Valstybės diena - paskelbta hipotet-
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ine Mindaugo karūnavimo diena (1252.VII.6). Gal ir 
gali būti tokia linksmesnė, bendresnio pobūdžio, su 
senąja Lietuvos istorija susijusi diena, bet tikrai ne
jauku, bent jau istorikui (gal ir ne kiekvienam?), klausy
tis tą dieną sakomų oficialių kalbų, kurios savo dvasia ir 
pobūdžiu niekuo nesiskiria nuo kalbų, sakomų Vasario 
16-sios ar Kovo 11 -sios proga. Metaforiškai pasakius, 
jose senos praeities iškamšos pradeda čiulbėti XX a. 
pradžios tautines melodijas... O kur dar visa krūva 
pridygusių visuomeninių organizacijų, besirūpinančių 
istorijos palikimu ir rimtais veidais 
formuojančių šventas istorinio absurdo teatro tradicijas. 
Žodžiu, lietuviai dar tebedemonstruoja „šventų“ istori
nių mitų kūrybą pamėgusios tautos potencijas.

♦ ♦ ♦

Žinoma, daugiau politinių problemų ir komplikaci
jų kyla dėl artimesnės, dar „gyvos“ istorijos interpreta
cijų. Kaip žinoma, jų buvo sudarant sutartis beveik su 
visais kaimynais.

Štai, sudarant sutartį su Lenkija, kliūtimi ilgą laiką 
buvo tai, kad Lietuva reikalavo, jog Lenkija pripažintų 
Vilniaus ir Vilniaus krašto užėmimą ir aneksiją savo 
klaida ir skriauda Lietuvai ir už tai bent atsiprašytų. 
Lenkija gi, nors pretenzijų įjos tarpukario laikotarpiu 
valdytas rytines, t.y. į rytus nuo vadinamosios Curzono 
linijos esančias, teritorijas, faktiškai prarastas 1939 m., 
o juridiškai, berods, 1945 m., ir nereiškė, tačiau pripa
žinti jų ankstesnį valdymą neteisėtu irgi nesutiko. Galų 
gale, 1994.IV.26 sutartis buvo pasirašyta, o tų pat metų 
rudenį ir ratifikuota, sutarties preambulėje tepažymėjus 
„galimybę abiems tautoms vertinti bendrą abiejų valsty
bių istoriją skirtingai“ ir pareiškus apgailestavimą dėl 
konfliktų tarp abiejų valstybių po Pirmojo pasaulinio 
karo ir „smurto, buvusio abiejų tautų santykiuose“. Ne 
visiems Lietuvoje, o matyt, ir Lenkijoje, tai patiko ir pa
tinka, bet tai buvo sveiko proto žingsnis, racionalaus po
žiūrio į praeitį pergalė. Ir štai kodėl.

Lietuva, kaip žinome, laikė ir laiko, kad teisėta jos 
rytinė ir pietrytinė siena buvo nustatyta 1920.VII. 12 su
tartimi su Sovietų Rusija, atseit kaip Rusijos imperijos 
suverenių teisių paveldėtoja. Tačiau ši sutartis Lenkijos, 
tebekariavusios su bolševikine Rusija, niekuo neįparei
gojo, ir apskritai ji tuomet neturėjo bent kiek didesnio 
tarptautinio teisinio svorio. Mat, bolševikinis Rusijos 
režimas tarptautiniu mastu dar nebuvo pripažintas. O 
svarbiausia, kad, pasirašiusi šią sutartį, Lietuva norom 
nenorom dėl ne nuo jos priklausančių geopolitinių ap
linkybių atsidūrė bolševikinės Rusijos įtakos lauke. Ap
skritai, gauti visas pagal tą sutartį jai priskirtas teritori
jas Lietuva galėjo tik tuo atveju, jeigu bolševikai būtų 
įveikę Lenkiją, arba bent „uždarę“ ją už vadinamosios 
Curzono linijos. Bet, tąsyk nebūtų buvę jokių garantijų, 
kad jie, t.y. bolševikai, nesuorganizuos naujos 
„proletarinės revoliucijos“ ir Lietuvoje... Žodžiu, Len

kijos sėkmės kare su bolševikais atveju, Lietuvai be su
sitarimo su Lenkija nebuvo jokių galimybių gauti 
teritoriją su Vilniumi, Lyda, Gardinu, kur aktyvių Len
kijos šalininkų vis dėlto buvo gerokai daugiau, nei Lie
tuvos. Istorinis-etnografinis kriterijus, kuriuo Lietuva 
rėmė savo pretenzijas į tas žemes, deja, tėra tik vienas iš 
kriterijų sienoms nustatyti, bet ne vienintelis, o ginčo 
atveju - ir ne pagrindinis. Geopolitinė to meto situacija 
ypač reikalavo Lenkijos ir Lietuvos sąjungos, kuri 
galėjo tapti visą Vidurio Europą geopolitiškai stipri
nančiu ir stabilizuojančiu veiksniu, ir galima tik ap
gailestauti, kad abiejose pusėse įsiplieskusios 
nacionalistinės aistros sutrukdė rasti kelią į ją. Be abejo, 
dėl to didesnė kaltė tenka Lenkijai, jau vien dėl to, kad ji 
pati buvo žymiai didesnė, stipresnė, mažiau pa
žeidžiama. Beje, tai jau tuo metu suvokė Mykolas Rio
meris (Michal Romer), iki pat 1920 m. buvęs artimas J. 
Pilsudskio žmogus, o po to protesto vardan persikėlęs į 
Kauną ir darbavęsis nepriklausomos Lietuvos labui. Iš 
istorinės perspektyvos žvelgiant, Lenkijos ir Lietuvos 
konfliktas abiems pusėms 1939-1949 m. baigėsi pralai
mėjimu. Žinoma, neįmanoma pasakyti, ar priešingu 
atveju būtų buvę kitaip, bet aišku, kad bolševikinei Im
perijai ir nacistinei Vokietijai būtų buvę daug sunkiau 
tvarkytis Vidurio Europos regione. Na, bet visa tai - jau 
pasibaigusi istorija, kurios pakeisti neįmanoma. Galima 
tik įsidėmėti jos pamokas. Dabartinė geopolitinė padėtis 
visai kita.

Beje, minėti geopolitiniai motyvai, mano galva, ir 
galėjo būti pagrindas Lenkijai, nenusižeminant, atsipra
šyti Lietuvos. O ši irgi galėjo atsakyti tuo pačiu. Deja, 
ko gero, taip suvokiančių istoriją nėra daug nei vienoje, 
nei kitoje pusėje. Svarbiausia, kad dabar abiems pusėms 
užteko sveiko proto nedraskyti praeityje padarytų ir jau 
gerokai apgijusių žaizdų.

Dar keli žodžiai apie Armija Krajowa veiklą nacių 
okupacijos metais Vilniaus krašte. Lietuvoje tebevyrau
ja nuomonė, kad ši veikla buvo neteisėta, nukreipta 
prieš lietuvius. Reikia pasakyti, kad ji buvo tiek pat tei
sėta, kiek teisėtas buvo Lenkijos režimas Vilniaus 
krašte iki 1939 m. rudens. Tarptautinės teisės požiūriu 
Vilniaus krašto statusas 1939 m. nepasikeitė. Kraštas 
buvo ir liko ginčijama teritorija. Keitėsi tik jo faktiniai 
valdytojai. Matyt, nereikia įrodinėti, kas tas valdytojas 
buvo nacių okupacijos metais. Tačiau faktas, kad ir tuo 
metu vyko kova tarp lenkų ir lietuvių dėl eventualios 
Vilniaus krašto priklausomybės. Šioje kovoje dalyvavo 
trys politiniai veiksniai, ji iš abiejų - lenkų ir lietuvių - 
pusių įgavo dviplaniškumo. Būtent dėl to lenkai turi 
teisę vertinti, kad, kiek AK kovojo prieš vadinamuosius 
lietuvių savivaldos pareigūnus, lietuviškąją policiją ar 
Vietinę rinktinę, tiek ši kova telpa į lenkų kovos prieš 
nacizmą rėmus. Žinoma, civilių gyventojų lietuvių, 
nesikišusių į vykstančią kovą, žudynės ir terorizavimas 
yra nusikaltimas, vertintinas atitinkamai juridiškai, bet
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ne politiškai, nors jo motyvacija galėjo būti ir politinė.

♦ ♦ ♦

Lietuva, kaip ir Latvija bei Estija, savo 
nepriklausomybę atkūrė juridinio tęstinumo pagrindu, 
t.y. dabartinės Baltijos valstybės susikūrė juridiškai 
likviduodamos 1940 m. Sovietų įvykdytos okupacijos 
padarinius ir atnaujindamos tos okupacijos sustabdytas 
atitinkamų valstybių suverenines galias. Tačiau negali
ma nepastebėti, kad kai kuriose sferose juridinio 
tęstinumo atstatymo realus politinis turinys skiriasi. 
Jeigu Latvija ir Estija tebereikalauja atstatyti savo ikika
rines sienas su Rusija, nustatytas 1920 m. sutartimis, tai 
Lietuva tokio reikalavimo oficialiai niekada nekėlė. 
Juridinės ir politinės logikos požiūriu Estijos ir Latvijos 
pozicijos yra nuoseklesnės, nors jos ir komplikuoja da
bartinius jų santykius su Rusija. Tikriausiai, nei Latvija, 
nei Estija nesitiki, kad bus atstatytos jų senosios sienos, 
bet, būdamos nuoseklios, nori, kad naujosios jų sienos 
būtų įtvirtintos ne derybose dėl sovietmečiu nustatytų 
administracinių sienų delimitacijos ir demarkacijos (tai 
techninė, o ne politinė problema), t.y. automatiško pa
vertimo valstybinėmis sienomis, o derybose dėl valsty
biniu sienų pakeitimo. Lietuva, nenorėdama komp
likuoti padėties, nuoseklumo nesilaikė ir tokį šansą pra
leido. Jos poziciją, matyt, nulėmė tai, kad sovietmečiu 
faktiškai administruojama Lietuvos teritorija priaugo, 
lyginant su ikikariniais laikais, kai tuo tarpu Latvijos ir 
Estijos sumažėjo. Antra vertus, Lietuvos geopolitinė 
padėtis po Antrojo pasaulinio karo ir suirus SSRS žy
miai pasikeitė: atsirado du nauji kaimynai, kurių faktiš
kai nebuvo iki 1939 m. Tad derėtis dėl 1920.VII.12 su
tartimi numatytų sienų ar jų pakeitimo Lietuvai būtų 
tekę ne tik su Rusija, bet ir Baltarusija. Tai nereiškia, 
kad tokioms deryboms nebuvo juridinio pagrindo, bet 
dabar į tai gilintis neverta. Problema išpręsta taip, kaip 
išspręsta.

O dabar paanalizuokim, kaip išspręsta ar sprendžia
ma nepriklausomos valstybės juridinio tęstinumo ir so
vietinės okupacijos padarinių likvidavimo problema 
valstybės viduje. Šios problemos sprendimas, kaip žino
ma, susijęs, nors ir netiesiogiai, su demokratijos ir rin
kos ekonomikos kūrimu. Deja, šiandien jau galima teig
ti, kad ir šios problemos sprendime viršų paėmė sovieti
nis mentalitetas, kuris dominuoja, tiesa, skirtingomis 
formomis, ne tik eksnomenklatūriniuose sluoksniuose ir 
šių sluoksnių interesams atstovaujančioje LDDP, bet ir 
jų politinių konkurentų galvose.

Štai, atstatant nuosavybės teises (tai padaryti buvo 
būtina), buvo pasirinktas teisės į išlikusį nekilnojamą 
turtą, įskaitant ir žemę, atstatymo variantas. Tai padary
ta dar vadinamosios dešiniosios daugumos vyravimo 
Aukščiausioje Taryboje laikais. Šis variantas ne tik 
prieštarauja sveikai ekonominei logikai, sunkiai ir lėtai 
įgyvendinamas technologiškai, bet ir yra neteisingas so
cialinio teisingumo bei humaniškumo požiūriu. Geriau
siu atveju (turiu galvoje įstatymo priėmimo logiką) tai 
yra juridinio fetišizmo padarinys. Šio varianto šalinin
kai akivaizdžiai ignoravo tą faktą, kad ir okupacijos lai
kais, kurie daugiau kaip du kartus ilgesni už ikikarinės 
nepriklausomybės laikotarpį, žmonės gyveno realų ir 
nepakartojamą gyvenimą, kūrė materialines vertybes, 
kad šiandieniniai konkretaus žmogaus materialiniai ir 
ekonominiai interesai susiję su dabartine ekonomine si
tuacija, kad neįmanoma socialine ekonomine prasme 
grįžti į 1940 m., kad negalima išskirti išlikusio turto (o 
juk išliko toli gražu ne visas buvęs turtas) iš dabarties 
ekonominių santykių ir konkrečių žmonių materialinių 
interesų visumos, kad, grąžinant vieniems, neišvengia
mai nuskriaudžiami kiti, dažniausiai niekuo dėti, tai 

yra, Lietuvos nepriklausomybės idėjai nenusikaltę, 
žmonės.

Jeigu ir galima buvo galvoti apie realią materialinę 
kompensaciją labiausiai sovietinio režimo nuskriaus
tiems žmonėms ir jų palikuonims, tai vienintelis morali
niu požiūriu teisingas būdas šitai padaryti - kompen
suoti sovietinės nomenklatūros privilegijų dėka įgyto 
turto sąskaita. Įsivaizduoju, kad ir šitas būdas būtų sukė
lęs nemažai komplikacijų, bet bent jau neteisingu pava
dinti jo nebūtų galima. Pagaliau spręsti dėl istorinio teis
ingumo atstatymo materialia prasme būdo turėjo ne val
džia, kad ir demokratiškai išrinkta, o pati visuomenė, pi
liečiai, tauta. Tąsyk bent kaltinti dėl sprendimo nebūtų 
ko. Deja, per kelis pastaruosius metus buvo keli referen
dumai, kurių reikalingumu galima abejoti, bet nebuvo 
vieno iš pačių reikalingiausių. Jis galėjo tapti pagal 
svarbumą antras, po 1991.1.9 referendumo, patvirtinu
sio nepriklausomos valstybės statusą. Bet kokiu atveju 
šio referendumo rezultatai būtų buvę pozityvūs: politinę 
situaciją praskaidrinantys, vidinę sąskaitą su soviet
mečiu ir, sykiu, komunizmu, susumuojantys. Nes vox 
populi, vox dei. Gi visos kai kurių politikų kalbos 1991- 
1992 m. apie tarptautinį teisminį komunizmo, bent jau 
Lietuvoje numirusio natūralia mirtimi, procesą, ar ban
dymai rengti dekomunizacijos įstatymą, pagal kurį tu
rėjo būti keleriems metams sustabdoma galimybė daly
vauti valdžioje aukštesniems buvusios komunistinės ir 
sovietinės nomenklatūros atstovams, ir politine ir juridi
ne prasmėmis tebuvo utopija, kurią dargi antidemokrati
niais siekimais nesunku buvo apkaltinti.

Deja, šiandien visai tai - tik neišnaudota, praleista 
istorinė galimybė. Žinoma, tai ne nacionalinė tragedija. 
Paprasčiausiai, nugalėjo „perestrojkos“ etapo gelmėse, 
subrendusi politinė linija, papildyta nevykusiais istori
nio teisingumo atstatymo priedais. Bet istorinės raidos 
kryptis, bent kol kas, nesikeičia - Į EUROPĄ.

Antanas Kulakauskas

EILIUOTI...
(atkelta iš 7-to psl.)

na, - kalbėjo Algirdas Landsbergis Laisvosios Europos 
radijo programoje 1994 m. gale.

A. Lukšytės novelių knyga buvo aptarta 1994 m. 
Akiračių nr. 5. J. Zdanio poeziją, išleistą Santaros žur
nalo Lietuvoje, tegalėjau nusipirkti tik šių metų pradžio
je.

- Jonas Zdanys priklauso kitai, jau Amerikoje gi
musių literatų dvikalbei kartai, kuri turėjo iš žodžių ir 
vaizduotės susikurti savo dar neregėtą Lietuvą. Iš pen
kių jo eilėraščių rinkinių keturi parašyti angliškai, vie
nas lietuviškai, - paaiškino A. Landsbergis Lietuvos 
skaitytojui. (Lietuvos aidas, 1994.XII.17). Tas lietuviš
kasis rinkinys turbūt ir yra Aušros daina.

Iš Aušros dainos turinio sužinome, kad tik vienas 
šio rinkinio eilėraštis, trijų dalių „Šiaurės daina“, tėra 
„lietuviškai parašytas“, o visi kiti versti iš anglų kalbos 
trijų vertėjų: Pauliaus Kuliešiaus, atlikusio didžiausią 
darbo dalį, poeto Kornelijaus Platelio, išvertusio apie 
ketvirtadalį rinkinio ir poeto Vytauto Bložės, išvertusio 
septynių dalių ciklą „Baltas upės vingis“. Tačiau „eil. 
parašytas lietuviškai“ kaip tik ir yra vienas iš tų, kelian
čių abejonių dėl žodžio prasmės suvokimo. Štai, antrojo 
posmelio pradžioje sakoma: „Dėmėtas įkaitas ledo / 
sausoje žolėje“... Cituojant pabrauktas žodis „įkaitas“ - 
užstatytas, įkeistas daiktas, užstatas, kaucija (...) (1) 
įkeistas žmogus, laidas (Dabartinės liet. k. žodynas) čia 
aiškiai pavartotas netiksliai, norint juo pavadinti saulės 

kaitinamą ledo luitą... Panašių pavyzdžių yra ir daugiau.
Poetas J. Zdanys yra gerai žinomas vertėjas, į anglų 

kalbą išvertęs kelis lietuviškos poezijos rinkinius. Ro
dos, šiemet Vaga išleido jo angliškai išverstą keturių 
lietuvių poetų - V. Bložės, Nijolės Miliauskaitės, K. 
Platelio ir Sigito Gedos eilėraščių antologiją.

-- Poezijos vertimas Zdaniui - tai eilėraščių rašymo 
tęsinys, ‘antroji monetos pusė’. Jis prisipažino, kad 
versti jam kartais įdomiau ir maloniau, negu rašyti ori
ginalią poeziją, - pasakojo A. Landsbergis jau minėtoje 
L.E. radijo laidoje.

Pirmąjį Aušros dainos skyrių sudaro penkių eilė
raščių titulinis ciklas „Maino aušros daina“ ir puikus 
emociškai patriotiškas eilėraštis „Tavo vardas“. An
trajame J. Zdanys kalba apie savo namus Naujojoje An
glijoje, prisimena savo senelį, traukinius, riedančius į 
nakties tolumas, kurčią senutę ponią Berg, savo kaimy
nę, dirbančią sode, savo dukreles, padedančias jam rink
ti uogas, apie vienatvę ir skaudžią tuštumą... Visi keturi 
knygos skyreliai gal ir reprezentuoja tuos keturis angliš
kus rinkinius. Yra čia tikrai puikių, tirštai spalvingų 
posmų, fragmentų ir eilėraščių, kuriais galėtų didžiuotis 
ir autorius, ir vertėjas, tačiau norint apie juos konkre
čiau pašnekėt, reikėtų perskaityti ir angliškuosius origi
nalus ...

Pasidžiaugti derėtų estetiškai patraukliu knygos iš
leidimu.

* ♦ ♦

Mažiesiems skirtas Nerimos Narutės eilėraščių rin
kinėlis Kiškio daržas yra geras pavyzdys tokios „kū
rybos“, kurios mūsų vaikams kaip tik nereikia. Pa
kenčiamai skambančių, nebanaliai surimuotų, nors kuk
lų autorės talentą įrodančių posmelių knygelėje reikėtų 
atsidėjus paieškoti...

kęst, reikalas

Dvigubas solo, fotografijos / Algimantas Kezys, ei
lėraščiai / Loreta Vaškus. Viršelis dail. Loretos Vaškus. 
126 psl. Išleido Amerikos Lietuvių dailės klubas Čika
goje 1994 m.

Julija Švabaitė, Žiemos erškėtis. Eilėraščiai. Vir
šelis ir skyrių nuotraukos brolių A. ir M. Černiauskų. 86 
psl. Išleido Lietuviškos knygos klubas, 1994.

Aleksandras Radžius, Ruduo Mėnulyje. Eilėraš
čiai. Viršelis ir užsklandos dail. Pauliaus Jurkaus. 108 
psl. Išleido Lietuviškos knygos klubas, 1994.

Živilė Bilaišytė, Detalių reikšmė. Aplankas Martha 
Tiede. 108 psl. Išleido Algimanto Mackaus knygų lei
dimo fondas, 1994.

Jonas Zdanys, Aušros daina. Lyrika. Redagavo Ro
bertas Keturakis. Dailininkas Romas Grantas. 104 psl. 
Išleido Spindulys, Kaune, 1993.

Nerimą Narutė, Kiškio daržas. Eilėraščiai vaikams. 
Iliustracijos dail. Rasos Sutkutės. Išleido JAV LB Švie
timo taryba, 1994.

DAR KARTĄ...
(atkelta iš 3-čio psl)
Valiušaitis skolininkus varinėja į miesto savivaldybę, 
užuot pats pasirūpinęs, kad būtų vykdomi su juo (ne su 
skolininkais!) padaryti miesto valdžios sandėriai.

Nėra abejonės, kad šitaip socialistiškai supainiotus 
skolos ir nuosavybės klausimus išnarplioti galės tik teis
mas. Ir kad vienos grupės laikraščio išlaidų nereikėtų 
padengti visiems mokesčių mokėtojams, jei savivaldy
bės galų gale atsikratytų iš sovietų paveldėto socialisti
nio įpročio veltis į laikraščių leidybą, palikdami laikraš
čių leidimą privačiai iniciatyvai - Akiračių red.

1995 m. spalio mėn. 9
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SKILTYS

KAI KURIE TAUTINĖS RETORIKOS 
ŠABLONAI

1. TAUTOS DIDVYRIAI

Konkretus masinių vaizdinių pasaulis nėra skurdes
nis už vartojimo reikmenų komplektą. O kuriam iš jų 
žmogus skiria didesnį dėmesį, kartais priklauso ne tik 
nuo individo valios ir proto, o ir nuo sociokultūrinės jo 
aplinkos. Individas gyvena su kitais ir šalia kitų indivi
dų. Savo ryšį su kitais jis vadina bendruomeniniu ar vi
suomeniniu ryšiu, o su jo pagalba suformuotus materi
alius ir simbolinius darinius - visuomene, kurios vienas 
iš tipų yra ir tauta. Tam tikri individai turi skirtingą 
funkciją šiame darinyje. Viena iš tokių materialiai an
trarūšių, o simboliškai pirmapradžių funkcijų tautinėje 
retorikoje pastaruoju metu buvo tautos didvyrio funk
cija. Kadangi ji nebūtinai yra realizuojama psichofizio- 
logiškai aktyviu būdu, tai tautos didvyriais gali būti ne 
tik gyvi žmonės, o ir mirusieji. Mirusiuosius, be kita ko, 
lengviau organizuoti, nes jie turi pastovią materialią for
mą, ° gyvieji visada pretenduoja į kintantį būvį. Todėl 
nėra lengva patenkinti pastarųjų norus. Pavyzdžiui, už
sigeidžia kuris nors kandidatas į tautos didvyrius ar tik
rasis tautos didvyris jo statusą atitinkančio posto. Kokią 
kėdę kultūros ar politikos administratorių ložėse jam 
duoti? Sunku surasti paprastą ir nuoseklų šio uždavinio 
sprendimą. Reikia nustatyti apčiuopiamesnius kriteri
jus. Tuo užsiima tautos didvyrių lobistai. Pagal tuos kri
terijus tautos didvyriai gali būti suskirstyti į didesnius ir 
mažesnius, labiau ir menkiau nusipelniusius. Žinoma, 
toks skirstymas yra nuolat liepsnojantis konfliktų židi
nys. Tačiau tautos didvyrio teisės nėra egalitarinės, tad 
ir pusiau feodalinė hierarchija yra neišvengiama.

Oficialiai pripažintų gyvųjų tautos didvyrių Lietu
voje gal dar ir nėra. Bet mirusiųjų jau galima šiek tiek 
aptikti. Eiliniai gyvieji su jais bendraudami gali Šį bei 
tą pelnyti. Lietuvos keliais triumfališkai žygiuoja Vy
tautų kolonos ir Mindaugų kolegijos. Pakelėse juos su 
duona ir druska sutinka, tautiškas juostas užriša Kęstu
čiai su Birutietėm. Tautos didvyriai turi magiškų galių. 
Fiziškas ar žodiškas prisilytėjimas (pavyzdžiui, vardo 
priėmimas ar davimas) perteikia tų galių žiupsnelį ly- 
tintiems juos. Tautinio narcisizmo šventė dar nepasibai
gė, nors jos šurmlys šiek tiek aprimo. Bet tikriausiai vi
sada atsiras nekantriųjų, prabilsiančių taip: „žiūrėkite, 
kokie gražūs ir žavūs yra mūsų tautos didvyriai. Jie vien 
savo išvaizda tarsi teigia - kokie mes didingi! Kiek mes 
daug garbingų protėvių turėjome! Kokie tautiški mūsų 
rūbai! Kaip mes gražiai tautiškai dainuojam! Mes - tau
tos išrinktieji. Tiesa, išrinkti ne rinkimuose. Mes neturi
me pakankamai valdžios... Jeigu turėtume, dar puošniau 
a {rodytumėme...“ Juk iš tikrųjų, kas „nebegirdi Geleži
nio Vilko staugimo nuo Gedimino kalno, tarp jo ir tau
tos nusileidžia lietuvybės balso nebepraleidžianti už
danga“.

Iš nežinomų sferų ateina potvarkis prisiekti būti to
kiais kaip tautos didvyriai. Atrodo, kad atskiras indivi
das jau prarado savo sąmonę, protą ir širdį. Jį išgelbėti 
tik tokia priesaika gali. Gal nustebtų mužikas iš praėju
sių laikų, bet ;r bajoras nūdienos Lietuvoje tautos did
vyriu gali būti. Tiesa, jis privalo nuo lenkų atsiriboti, o 
apskritai tai, „kad ir kvailas, bile bajoras“, kaip liaudis 

sako. Neagresyvūs ir švelnūs mūsų tautos didvyriai. Tad 
galima palinkėti jiems laimingo kelio į šešėlių maskara
dą. Tačiau žmogui nevisada jauku su Šešėliais bendrau
ti, tad šiems pridera rengti savo maskaradą anapus rea
lybės. Šešėliniai tautos didvyriai ir pati tautos didvyrio 
funkcija yra tik tikrojo tautinės savigarbos ir orumo 
jausmo pakaitalas. „Napoleoną“ lyg ir geriau gerti, negu 
odekoloną?

2. TAUTOS KANČIOS

Realybę mes suvokiame tik padedami įvaizdžių. O 
tas pats žodis, melodija ar piešinys gali sietis su skirtin
gais įvaizdžiais. Vienas iš nesenai naują istorinį turinį 
įgavusių vaizdinių yra tautos kančių įvaizdis. Jo papliti
mo ir populiarumo mastų mes nežinome, tad čia aptarsi
me tik jo loginę-istorinę reikšmę. Tautos kančių metafo
ra nurodo Sibiro tremtinius ir vietinius politinius kali
nius, partizanus sovietinio režimo Lietuvoje metais. Bet 
ne tik tai. Ši metafora užšifruoja ypatingą mąstyseną ar 
bent jau politinę retoriką. Kalbama apie „tautos kančių 
namus“, „tautos kančių istoriją“ ir pan. Bet kas yra ta 
tam tikruose namuose besikankinanti(-nusi) tauta? Pa
gal savarankišką minėtais žodžių junginiais išreikštos 
mąstysenos logiką, tauta yra gyvas padaras, kuris gali 
būti, esant reikalui, skaidomas į pavienių individų kū
nus, sąmones ir biografijas. Bet šiaip jis egzistuoja auto
nomiškai. Juk jeigu kažkas kankinasi, tai jis yra gyvas. 
Tai yra tas pats mitologinis mąstymas, kuris gyvais lai
ko saulę ir mėnulį, žvaigždes ir žemę, vėją ir lietų. Ra
cionaliai pažiūrėjus, tauta yra tik formalus arba materia
lus sociokultūrinis ir politinis darinys. Tauta yra žmonių 
tarpusavio santy kių ar bendruomeninio gyvenimo for
ma. Žmogus yra daugiau ar mažiau priklausomas nuo 
jos, bet nepavaldus jai iš esmės. „Besikankinanti tauta“ 
gali būti lyginama ne su žmonių asociacija, o su rainu, 
gailiai kniaukiančiu kačiuku. Lygiai taip pat vaikas 
klausia nelauktai staiga kelyje sustojus autobusui: 
„Mama, kas gi Autobusui atsitiko?“ Tokia klausimo Žo
dinė forma ir jo intonacija išduoda, kad vaikas laiko au
tobusą gyvu padaru, kuris gal per mažai savo maisto- 
benzino gavo, kad nebeįstengia toliau važiuoti ir stoja 
ten, kur neturėtų. Suaugęs žmogus paklaustų visai ki
taip, galbūt: „kas gi pasidarė tam autobusui?“, t.y. kokia 
jo mechanizmo dalis sugedo, ką reikia remontuoti. Tau
ta, beje, irgi yra mechanizmas, nepaisant to, kad jo dalys 
yra iš gyvųjų kūnų (materialių ir idealių) sudarytos.

Su tautos kančių įvaizdžiu kartais yra siejamas ir 
atpildo įvaizdis. Kultūrinė tokios sąsajos kilmė, matyt, 
yra sekuliarizuoti ir kolektyvizuoti (Evangelija kalba 
apie atpildą žmoui, o ne tautai) krikščioniškosios reli
gijos ir teologijos įvaizdžiai. Ar galima reikalauti at
pildo už kančias? O kaip jas išmatuoti? Ir koks turi būti 
tas atpildas? Ar ir vėl kančios, tik jau šįkart dar ncken- 
tėjusių žmonių? Galima reikalauti atpildo už neteisėtas 
ir išmatuojamas turtines ar kūniškas piktadarybes. Bet 
už kančią apskritai reikalauti materialinio atlyginimo 
logiškai yra tas pats, kas prekiauti oru. Argi už kančias 
Lietuva tapo vėl nepriklausoma? T.y., mums jau atly
ginta. Vadinasi, lyg ir viskas. Koks nors užsienietis (ar
ba ir saviškis) gali sakyti, kad savo jau atgavote ir dabar 
būkite patenkinti. Bet nepriklausomybė tikriausiai yra 
ne koks nors atlyginimas ar malonė, o tik sąlyga. Kon
krečiai kalbant, tai yra žmogaus laisvos veiklos ir dides
nio žmoniškumo sąlyga.

Galima dar pagalvoti apie viešą kolektyvinį kančių 
prisiminimą. Gerai, jei jis nevirsta aistrų demonstracija 
ir kolektyvine psichoze. Normalus viešasis gyvenimas 
yra savitvardos, o formaliai pažiūrėjus - įstatymo vieš
patavimas. Todėl ir yra reikalingas materialus jo garan
tas - valdžios institutai, kuriems pripažįstama teisė nau

doti prievartą laisvei apginti. Viešasis gyvenimas negali 
būti grįstas meile, nes kita meilės pusė yra neapykanta, 
o žmogus negali nuo ryto iki vakaro mylėti viso pasau
lio (ar net tik vienos tautos) žmonių. Meilė kaip ir kan
čia yra ne kolektyvinis dėsnis, o išimtinai individualus 
žmogaus sugebėjimas. Gaila, bet tikra meilė, kaip ir tik
ra kančia, nėra ne tik kad neprivalomas, o ir retas daly
kas. Kančios vis dėlto pasaulyje, matyt, daugiau nei 
meilės. O kentėti gali tik žmogus.

Saulius Pivoras

JAUNIAUSIAS LIETUVOS UNIVERSITETAS IR 
JO ATEITIES VIZIJOS

šiemet, ko gero, pirmą kartą „raudonąsias“ kareivi
nes norėjosi vadinti ne „kazarmais“ , o studentų ir uni
versiteto miesteliu, iš kurio pasklidusi eisena Muzikinio 
teatro link išties atrodė įspūdingai. Beveik pirmą kartą 
studentas Klaipėdos gatvėse didžiavosi esąs studentu: 
šūkavimai, skandavimai, dainos, mosavimai rankomis 
leido studentijai pasijusti tikrais gatvių šeimininkais, 
monarchais, diktatoriais etc. O juk ir Lietuvos Respubli
kos prezidentas pas mus atvyko... pirmą kartą... , - 
džiaugiasi studentė Donata 1995.IX.7 Klaipėdos dien
raštyje Vakarti eksprese.

Iš tikrųjų Universiteto miestelis dabar intensyviai 
remontuojamas, o mokslas vyksta miesto centre išsidės
čiusiuose atskiruose pastatuose, kuriuose įsikūrę šiemet 
jau šeši veikiantys fakultetai: humanitarinis ir gamtos 
mokslų, pedagogikos, socialinių mokslų, jūrų technolo
gijos ir - pats naujausias - menų. Itin svarbūs Klaipėdos 
universiteto padaliniai yra ir įvairūs centrai, k.a.: skan
dinaviškųjų kalbų ir kultūrų ar Evangclikiškosios teolo
gijos (Šalia humanitarinio fakulteto), o taip pat Vakarų 
Lietuvos ir Prūsijos istorijos, bei Lyginamųjų civilizaci
jų studijų (Šalia socialinių mokslų fakulteto).

Klaipėdos universiteto idėja galutinai susiformavo 
1989 m. gale įvykusioje mokslinėje konferencijoje, ku
rioje dalyvavo atstovai iš Kauno politechnikos instituto, 
Lietuvos konservatorijos ir Šiaulių pedagoginio institu
to Klaipėdos fakultetų bei Lietuvos valstybinio dailės 
instituto vizualinių komunikacijų katedros. Po konfe
rencijos jau sekė Lietuvos Respublikos Aukščiausios ta
rybos 1990 m. spalio 5 d. nutarimas steigti Klaipėdos 
universitetą nuo 1991 m. sausio 1 d., tų pačių metų vasa
rio 21 d. pirmuoju rektorium senatui išrenkant fi.ikos- 
matematikos mokslų daktarą Donatą Švitrą ir rugsėjo 1 
d. pradedant pirmuosius mokslo metus.

1993 m. birželio 25 d. Klaipėdos universiteto an
truoju rektorium buvo išrinktas geografas, habilituotas 
daktaras Stasys Vaitekūnas, 1972 m. apgynęs geografi
jos mokslų kandidato, o 1986 m. - daktaro disertacijas, 
išleidęs kelias knygas bei vadovėlius ir parašęs apie 300 
mokslinių ar mokslo populiarinimo straipsnių. Jo moks
lo kryptis - gyventojų ir gyvenviečių geografija, politi
nė geografija ir geopolitika, bei geografijos istorija. Jis 
stažavosi Toronto (Kanada), Prahos (Čekija) ir Bratisla
vos (Slovakija) universitetuose, dalyvavo įvairiose 
mokslinėse konferencijose JAV, Prancūzijoje, Rusijoje, 
Italijoje, Švedijoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje 
ir kitur, skaitė paskaitas tų ir kitų šalių aukštosiose mo
kyklose.
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- Nėra abejonės, kad Klaipėdos universitetas turi 
įgyvendinti jūrinės Lietuvos idėją. Jis turi rengti laiva
vedžius, laivų inžinierius, žvejybės ir žuviveisos, jūrų 
ekologijos ir biologijos, uostų statybos ir aptarnavimo, 
jūrų ekonomikos, mechanikos ir aplinkosaugos inžine
rijos specialistus, - rašė prof. S. Vaitekūnas straipsnyje 
„Universitetas ir miestas“, išspausdintame žurnalo 
Mokslas ir gyvenimas nr. 9, 1994. - Tačiau negalime 
pamiršti vieno - Universitetas, kaip tvirtina jau pats žo
džio turinys, negali tapti siauros specializacijos specia
listų rengimo mokykla. Todėl kai kuriuos siūlymus pa
versti Klaipėdos universitetą siaurai specializuotu atme
tėme.

Per keturis metus universitetas sparčiai augo.
- šiuo metu Klaipėdos universitete mokosi apie 

4,200 studentų, iš kurių 90% siekia bakalauro ir 10% 
magistro laipsnio. Yra apie penkiasdešimt doktorantų. 
Tai tik orientaciniai skaičiai, - kalbėjo literatūros kate
dros vedėjas doc. Aleksandras Žalys, apžiūrinėj ant Uni
versiteto miestelį.

- Ir vis dėlto sudėtingame kūrimo kelyje kaip viziją 
regiu Universiteto ateitį. Vieninteliame Lietuvoje kom
paktiniame universitetiniame miestelyje šalia Šio am
žiaus pradžios patrauklios ncogotikos pastatų išaugs Šio 
amžiaus pabaigos biblioteka, kongresų rūmai, jungian
tys universitetą ir miestą, studentų bažnyčia ir teatras, 
tarp žalių skverų - sporto aikštynai. Uostamiesčio 
mokslo židinyje žinių semsis geriausias Lietuvos ir už
sienio jaunimas, mūsų profesoriai bus laukiami kitose 
aukštosiose mokyklose. Baltijos krante turėsime moder
niausią Jūrų laboratoriją, o uoste, iš kurio į mėlynus to
lius šaukia žuvėdrų klyksmas, supsis mokomieji ir eks
pediciniai Universiteto laivai, sugrįžę iš jūrų, banguo
jančių po Pietų Kryžiumi ir Šiaurės žvaigžde. Universi
tetas Klaipėdcnsis kaip spindinti žvaigždė pakils į Bal
tijos ir Europos universitetų žvaigždyną, - rašė rekto
rius S. Vaitekūnas virš cituotame straipsnyje. - Gal tai 
tolima vizija. Gal tuo laiku jau kiti žmonės gyvens mies
te ir darbuosis Universitete. Bet ši vizija įkvepia gyven
ti, dirbti, siekti, kurti.

Po keleto mėnesių tame pat žurnale išspausdintame 
straipsnyje „Lietuva - jūrų valstybė prof. S. Vaitiekūnas 
rašys, kad „būtina paspartinti nacionalinių jūros kadrų 
rengimą Klaipėdos universitete. Jame jau dabar daug 
specialybių (laivavedyba, laivų mechanika ir inžinerija, 
ekologija, jūrų ekonomika ir pan.) susijusios su jūra, jū
ros verslais. Deja, Vyriausybės parama šioms ir kitoms 
specialybėms nėra pakankama. Yra žinoma, kad inves
ticijos į universitetą - tai investicijos į regiono kultūrą ir 
ekonomiką. Iki šiol universitetas, o kartu ir visas Vaka
rų Lietuvos regionas, tokio valdžios dėmesio nesulau
kia".

„Lietuvos, kaip jūrų valstybės, vystymasis daug 
priklauso nuo Klaipėdos miesto ir uosto plėtotės, uosto 
galimybių panaudojimo. Lietuva, kaip ir kitos Baltijos 
valstybės, turi puikias galimybes tapti tranzito šalimi, 
kurios vartai yra uostamiestis. Jau dabar Klaipėda pelno 
Lietuvos biudžetui net 2/3 valiutinių įplaukų. Jos galėtų 
būti dar didesnės, sudarius palankesnes tranzito sąlygas. 
Tam pirmiausia reikėtų sukurti geresnę infrastruktūrą. 
Paradoksalu, bet miestas, duodantis daugiausia valiuti
nių įplaukų, neturi pinigų elementariai infrastruktūrai 
tvarkyti. Ne mažiau svarbu, kalbant apie tranzitą, politi
nius interesus atskirti nuo ekonominių interesų. Iki šiol 
to politikai padaryti nesugeba. Beje, tas pats buvo ir 
prieškario Lietuvoje. Negalima pamiršti vieno dalyko - 
tranzito apimtis tiesiogiai susijusi su Lietuvos patrauk
lumu ir tarptautiniu dėmesiu jai".

Alg. T. Antanaitis

ŠIO IR TO PO TRUPUTĮ

Pavydžiu poetams, sugebantiems be kablelių para
šyti neblogą eilėraštį. Tačiau nepavydžiu tiems, kurie 
rašo su visais skyrybos ženklais (net skliausteliais), 
daug fantazuoja, improvizuoja, bet nieko naujo nepasa
ko. Toks eiliavimas man primena teniso žaidimą su gle
biu kamuoliuku. Yra aikštė, yra raketė, yra mostai, yra 
ūpas ir stiprus varžovas, bet, tegu jį bala. Kamuolyje nė
ra stangrumo, sakyčiau, dvasios. Žaidimas tampa ago
nija.

Sukurti įmantrią postmodernistinę metaforą kur kas 
lengviau, negu, pavyzdžiui, dažnai matomą medį pava
dinti tikru vardu ir pasakyti, kuo jis dabar ypatingas. 
Turbūt daug kas girdėjo anekdotą apie įsimylėjėlių po
relę po medžiu. Jis susijaudinęs sako: „Brangioji, ką 
mudviem pasakytų šis ąžuolas, jei kalbėtų?" „Ak, bran- 
gusai, pirmiausia jis pasakytų, jog yra ne ąžuolas, o uo- 
_• « SIS .

Nelabai sutinku su nuomone, kad eiliavimas verlib- 
ru prilygsta teniso žaidimui be tinklo. Lanksčia laisva 
forma gerai parašytame eilėraštyje anaiptol tįso neregi
mas tinklas. Į jį įstringa visokia bevertė smulkmė - sen
timentalios, saldžios, sūrios lėkštybės. Gražu, kai poeto 
išpažinties (vienas iš pastoviausių žanrų) neužgožia da
bar itin madingos budizmo ūkanos, kai viską skaitai su 
malonumu, nes esi nešamas ritmo srovės, eufonijos, 
nuotaikos. Esi ugdomas kalbos gėrio.

Tokio verlibro pavyzdžiu, manau, yra Nijolės Mi
liauskaitės ciklas „Atsisveikinant“, kurį neseniai kelis 
kartus skaitinėjau Metuose (nr. 8-9, 95). Ji čia rašo ap
kerėta budistinės Krišnos būsenos. Tylos, ramybės, sa
vitvardos, paprastumo, nuolankumo ir t.t. Tai savotiškas 
gėrio plazdesys, nors, turiu prisipažinti, tas dabartinis ti
betiečių magijos bei mistikos, karmų, darnių, nirvanų 
atrajojimas yra tik praeinančios mados dalykas.

Pasaulį sugebančiam stebėti poetui ar poetei filoso
fija, religija, kultas tėra tik tekstai, kurie, be abejo, pada
ro šiokią tokią įtaką, tačiau niekad netampa jo ar jos po
etinio įgūdžio esme. Visų pirma, reikia būti gabiu poetu, 
kad galėtum įtaigiai išreikšti religinį susižavėjimą. N. 
Miliauskaitei daug kur pavyksta.

dabartis amžina - šypsodamasis taria 
akiniuotas sulysęs vienuolis 
su knygų ryšeliu po pažastim

Nieko daugiau. Iš pažinimo taško žiūrint, ir nieko 
naujo , nes teiginys „dabartis amžina" yra tiek senas, 
kiek pats mąstantis pasaulis. Tačiau šis glaudus „prozi
nis" vaizdas, sukurtas iš konkrečių sąvokų, čia tampa 
poetišku dvasingumo apibūdinimu. Anot Ezra Pound’o, 
jei neklystu, „poetry is news which stays news". N. Mi
liauskaitės ciklas ir nuskamba kaip išliekantis reporta
žas.

Tame pačiame Metų numeryje yra ir Violetos Šob- 
linskaitės 21 meilės penkiaeilio ciklas „Visas mėnuo 
nakties". Jai, gyvenančiai Lietuvos mažame kaimelyje, 
vaidenasi Japonijos vietovė Marajama. Ji skaito japonų 
poetus. Erotiškus? Jų nuotaikomis ir glaustos išminties 
protrūkiais ji apdainuoja savo intymius išgyvenimus. 
Štai pradinis pcnkiacilis: „pilnatis / vaikšto po mūsų na
mus, / glamonė karšta lyg vėdrynas; / neliesiu lūpomis 
tavo akių, / bijau, kad apaksi".

Turbūt daugiausia dėmesio budizmo dorovinei sis
temai paskyrė rašytoja Jurga Ivanauskaitė. Neseniai ku
rį laiką gyveno Tibete. Gilinosi į jų vienuolių religines 
paslaptis. Rašo knygą Ištremtas Tibetas. Pokalbyje su ja 
Tibeto parlamento tremtyje pirmininkas Samdangas 
Rinpočė sako: „Budizmas neturi pasaulio pabaigos kon
cepcijos, lygiai kaip nepripažįsta kokios nors pasaulio 
pradžios ar sukūrimo teorijos“. (LA/, 95.V.13).

Ir Czeslaw Miloszas aiškina, kad jo pezijoje yra 
daug budizmo elementų „gyvenant pasaulio skausmą ir 
nuolatos apmąstant laiką... “ „O nuolatinis laiko, herak
litiškos upės apmąstymas sukelia nepastovumo pojūtį“. 
Panašiai ir budistai traktuoja pasaulį. Viskas nuolat kin
ta. (LA/, 95.VIII.12) Lyg tai būtų didelė naujiena (mano 
pastaba).

Aš manau, kad šitoks budistinės mąstysenos bei lai
kysenos savinimasis yra tik priešprieša vakariečių ra
cionalizmui. Atseit, kas kaltas dėl visų XX amžiaus ka
taklizmų, jei ne toji sausa vakarietiška Logika? Kas kal
tas, jei ne mokslo pagimdyta atominė bomba? Jei ne 
gaivalingoji amerikiečių civilizacija, su savo viską ry
jančia technologija? Šitaip kaltę verčiant Vakarams, ir 
klausomasi Šakjamunio Budos pamokymų, ir šlovina
ma Tibeto vienuolių dorovinė laikysena.

Iš tiesų pasyvus Azijos tautų budizmas nepajėgė 
prislopinti besaikio savo žmonių daugėjimo, nei iš to 
kylančio skurdo. Jie dabar vaduojasi vakariečių techno
logijos pažanga, taigi matematiško proto išugdyta civili
zacija. Ir politinėje srityje vakarietiškas požiūris į laisvę, 
į žmogaus orumą, į socialinį aprūpinimą yra kur kas 
naudingesni žmonijai, negu žodinga, kebli budizmo 
mistika.

Pr. Visvydas

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Žvirblių takas. Nr 1. Specialus periodinis leidinys, 

skirtas ikimokykliniam ir pradiniam ugdymui. Remia 
Atviros Lietuvos fondas. Vyr. red. Zenonas Lapinskas. 
Vilnius. 1995.

Mykolas Paškevičius. Dail. M. Paškevičiaus darbų 
monografija. Sudarė, redagavo ir pratarmę parašė Algi
mantas Kezys. Knygoje sudėtos 65 dailininko darbų re
produkcijos. Galerija. Stickney, II. 1995. 152 psl. Kaina 
35 dol.

Skomanto pseudonimu parašytos nuotykių apysa
kos jaunimui (veiksmas vyksta senovės laikų Lietuvo
je): Teutonų belaisvis. 1993. 108 psl. Pelkių vilkė. 1993. 
110 psl. Atpildo stelė. 1994. 172 psl. Plėšikųpilis. 1995. 
144 psl. Leidykla Skomantas. Kaunas.

Jonas Kukauskas. Gyvenimo verpetuose. Atsimini
mai. 1995. 139 psl.

Čiurlionis: Painter and Composer. Tai straipsnių ir 
dokumentų rinkinys anglų kalba apie M. K. Čiurlionį, 
apimantis 1906-1989 m. laikotarpį. Sudarė ir redagavo 
Stasys Goštautas, talkinamas Birutės Vaičjurgis-šležas. 
Išleido „Vaga” Vilniuje, 1994 m. 590 p. Kaina nepažy
mėta.

Lietuvos pavergimo dokumentai. Parinko Jonas Ta- 
lalas. Išleido leidykla „Vilius” Kaune, 1994 m., kaip 
Amerikos lietuvių socialdemokratų leidinį. 376 p. Kai
na $ 10. Tai 1938-1941 metų laikotarpio Lietuvą liečian
tys dukumentai, surinkti teisininko J. Talalo ir 1977-78 
metais spausdinti Naujienų laikraštyje.
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LIETUVOS GYVENIMAS

Lietuvoje šiandien tikrai nestinga kultūrinių įvykių, 
ir įvairiausių renginių badu nėra reikalo skųstis. Spor
tinių reginių ir masinių suėjimų mėgėjai liepos gale - 
rugpjūčio pradžioje turėjo progos dalyvauti Pasaulio 
lietuvių žaidynėse, stebėti pompastiškas atidarymo ir 
uždarymo iškilmes. Visus labiausiai dominusi ir pla
čiausiai masinės informacijos priemonėse nušviesta 
rungtis buvo gražiausios lietuvaitės rinkimai. Sunkokai 
suprantamas lietuvių apetitas banaliems ir nuobodiems 
gražuolių konkursams, dar keisčiau, kai tokie konkursai 
pačių rengėjų vaizduojami kaip moters vidinio išsilais
vinimo simbolis. Gražuolės, demonstruojančios scenoje 
dailias šlaunis ir protinį bejėgiškumą, matyt, dar ilgai 
ves ekstazėn Lietuvos vyrus ir moteris, pradedant Lietu
vos ryto redaktorium, nuolatiniu tokių renginių žiuri ko
misijų nariu, baigiant kiek telpa tiek grimo ant veido te
pančiomis trečiarūšių kavinių padavėjomis.

Sakoma, to trokšta publika.
Tačiau džiugu, kad publikos ima netrūkti ne vien 

„mišių“ rinkimuose, o ir tokiuose renginiuose, kurie, 
regis, būtų skirti vien saujelei nuovokiausiųjų. Jonas 
Mekas, atvežąs avangardinių filmų rinkinį, kurio pažiū
rėti atvyko netikėtai daug žmonių, tarsi padarė pataisą 
inertiškame suvokime, kad publikai reikia vien spalvin
gų ir pompastiškų reginių.

Meko gerbėjų Lietuvoje nemaža nuo tų laikų, kai 
1971 m. buvo išleistas jo poezijos tomelis ir dviejų jo 
paties apsilankymų (1971 ir 1977 m.) metu buvo paro
dyta keletas trumpučių filmų. Nežinau, kaip 1971-al
siais, bet 1977-aisiais paprastiems mirtingiesiems į su
sitikimą su Jonu Meku buvo neįmanoma patekti. Bet 
laimingųjų susitikime pabuvojusiųjų papasakotų filmų 
nuotrupos įstrigo atmintin kaip kažkas viltingai nauja.

Po devyniasdešimtųjų metų pažintis su J. Meku 
prasiplėtė: keletas jo filmų buvo parodyta per LTV, iš 
Niujorko grįžą pas J. Meką stažavęsi kino režisieriai 
parsivežė videojuostose jo filmus, ir grupelės Meko kū
ryba besidominčių žmonių rinkdavosi jų pasižiūrėti. 
Tačiau įsivaizduoti visą J. Meko veiklos mastą, jo reikš
mę avangardiniam kinui, jo vietą pasaulio mene vargu 
ar kas pajėgė.

Bet dabar, kai buvo galimybė susipažinti ne vien su 
jo kūrybos nuotrupomis, bet ir su avangardinio kino 
kontekstu, itin išryškėjo Jono Meko figūros reikš
mingumas. Ir kino kritiko Skirmanto Valiulio žodžiai, 
jog „reikšmingiausias kino šimtmečio ženklas Lietuvo
je bus Jono Meko atvažiavimas su savo filmais ir avan
gardinio JAV kino programa“ neatrodo perdėti.

Renginį organizavo Šiuolaikinio meno centro 
mass-media meno padalinys, kuriam vadovauja Karia 
Gruodis. Mintis atsikviesti Meką su visa jo sukomplek
tuota filmų programa kilo daugiau kaip prieš metus 
Karlai Gruodis lankantis Niujorke. Planų derinimas ir 
lėšų ieškojimas atėmė daug laiko, tačiau rezultatas išties 
puikus. Beje, šis ŠMC mass-media meno centras, įsikū
ręs vos prieš pusę metų, gan daug nuveikė.

Visa programa truko daugiau kaip savaitę. Jos metu 
buvo parodyti pagrindiniai Jono Meko filmai: „Prarasta, 
prarasta, prarasta...“; „Jis stovi dykumoje, skaičiuoda
mas savo gyvenimo sekundes“; „Dienoraščiai, pastabos 
ir škicai, arba Walden“, bei arti pusės šimto trumpų pa
ties J. Meko ir kitų garsių autorių, tokių kaip Stan Brak- 
hage, Marie Menken, Joko Ono, Andy Warhol, George 
Landow filmų, trunkančių nuo vienos iki dešimties mi
nučių. Prie tokio kino nelabai įpratusiam žiūrovui kas
dieniniai dviejų-trijų valandų seansai galėjo atrodyti 
pernelyg didelė porcija, tad nenuostabu, kad žiūrovų 
ėmė rinktis kiek mažiau, negu pirmąsias dienas, kada 
apie 300 žmonių talpinanti salė buvo tiesiog perpildyta. 
Pats Jonas Mekas su minkšta, nusišėrusia skrybėle ir 
Utenos alaus buteliu, įsitaisęs prie staliuko salės kampe,

JONO MEKO SUGRĮŽIMAS
į mikrofoną vertė angliškus filmų intarpus, pats kiek
vieną seansą pradėdavo, paaiškindamas, ko žiūrovas ga
li tikėtis ir drauge patardamas, kaip žiūrėti avangardinį 
kiną.

„Nereikia prisirišti prie vieno vaizdo, tegu teka pro 
akis. Mes žinom, kaip klausytis muzikos, neieškom, ko
kia gaida buvo grota. Taip ir su kino menu. Čia niekas 
nerėkia, nešaukia. Nieko sensacingo ir didelio nėra. 
Nepretenduoja į nieką. Jei nori, kad priblokštų - eini į 
cirką. Čia kaip pezija - reikia truputį savęs įdėti“.

Šie patarimai tikrai pravartus. Ne vien todėl, kad 
greit tekančių ar persiklojančių vaizdų neįmanoma su
gauti akimi ir išsiaiškinti, kas ten nufilmuota, bet ir pla
tesne prasme - Lietuvoj kažkaip neįprasta pripažinti, 
tuo labiau prisipažinti, kad meno kūrinys „nepreten
duoja į nieką“. Paprastai būna atvirkščiai - dar ir kaip 
pretenduoja. Ką nors atskleisti, atverti, parodyti, įpras
minti, paveikti, laužyti tabu ir t.t. Tai tarsi meditacijos 
be prievartos, be įstangos ką nors pakeisti; tai galimybė 
pamatyti gyvenimą: citriną ant stalo, kuri stūkso bliz
gėdama savo rupia sodriai geltona oda, tarsi monumen
tas tam, kas kūniška, materialu (Hollos Frampton 
„Citrina“, 1969 m.), pamažėl besisklaidantį rūką (Larry 
Gottheim „Rūkas“, 1970 m.), kuris tirpdamas keičia 
peizažo kontūrus ir atrodo, jog pasaulio sutvėrimas dar 
nėra pasibaigęs, besibučiuojančius žmones (Andy War
hol „Bučinys“) arba patį Joną Meką, besiverčiantį per 
pievą kūliais, kai atrodo, jog žemės kraštas čia pat - tą 
gyvenimą, į kurį pažvelgti visuomet pristinga laiko. 
Daugumą filmų galėjai žiūrėti kaip meditacijas, kuriose 
dominuoja ne logika, bet nykstančios akimirkos ir drau
ge pasaulio visumos pagava.

J. Mekas po kiekvieno seanso kalbėjosi su žiū
rovais, galbūt pageidaudamas gyvesnių diskusijų, ta
čiau jos nelabai įsiplieskė. Buvo priekaištaujančių, jog 
tokie filmai gadina sveikatą, veikia nervų sistemą; su
btilesnė publika tai išgirdusi iškart pasišiaušė, pasiūliusi 
nežiūrėti, jeigu nepatinka, ir žmogus, - sakėsi esąs dak
taras, - gavo nutilti, nė neišaiškinęs dorai, apie kokį 
kenksmingumą j is kalbėjo. Teko atsakinėti ir į bendrafi- 
losofmio pobūdžio klausimus, kaip pvz.: kas, jūsų nuo
mone, svarbiau - ką nors nuveikti ar suprasti. Atsaky
mas, kad nei viena, nei kita nėra svarbu, vienus, matyt, 
nuvylė, kitus pradžiugino. Kai ką pralinksmino pats 
klausimas - vaikiškai naivus ir atviras. Tačiau Mo
kytojas - taip į jį kreipdavosi net garbaus amžiaus žmo
nės; vadinti jį Maestro uždraudė pats J. Mekas, prisky- 
ręs šį kreipinį prie sovietinio žargono - privalo žinoti 
visus atsakymus.

Lietuvoje J. Mekui nepavyko išvengti vaidmens, 
kurį suvaidinti tenka visoms garsenybėms - duoti in
terviu. Tokiu žurnalistų dėmesiu kaip J. Mekas Lietuvo
je jau seniai kas bebuvo apdovanotas. Straipsniai laik
raščiuose, radijo ir televizijos programos, matytų filmų 
apžvalgos. Atrodo, magišką trauką bus turėję ir tokių 
įžymybių kaip John Lennon, Yoko Ono, R. Ginsberg 
vardai, apie kuriuos kas nors vis prašydavo papasakoti. 
Šiems smalsuoliams J. Mekas paliepdavo skaityti Vals
tiečių laikraštį, kuriame jau greit metai spausdinami jo 
„Laiškai iš niekur“. Tiesiog keista - toks didelis atsida
vusių gerbėjų būrys, ir retas kuris ką nors žinojo apie 
minėtą publikaciją. Tai jau priskirtina lietuviškų keiste
nybių rūšiai.

Mano pašnekesys su J. Meku buvo labai trumpas, 
įsiterpęs tarp dviejų paskutiniosios dienos seansų.

Z.Č.: Šiuo metu galima pastebėti atslūgusį 
dėmesį išeivijai. Kita vertus iš išeivių pusės taip pat pa
stebime nusivylimą Lietuva. O kaip jūsų požiūriu?

J.M.: Tai klausimas, kurį manęs jau klausė galbūt 
penkiasdešimt kartų Vilniuje ir kurį kategoriškai atsi
sakau atsakyti. Nes aš dabar esu neilgai, tik žiūriu vis
ką ir klausausi, viskas eina į mano ausis ir akis, į mane, 
tarsi būčiau filmavimo kamera ar fotoaparatas. Niekas 
neišsiryškinę. Praeis savaitė, dvi, net mėnuo. Aš labai 
lėtas. Aš žiūriu, bandau suprasti, matyti, bet negaliu dar 
komentuoti.

Z.Č.: Ar turėjot progos susipažinti su naujausia 
kino produkcija čia Lietuvoj, su darbais tų žmonių, ku
rie stažavosi pas jus, ir ką jūs manot apie lietuviško kino 
perspektyvą?

J.M.: Mačiau kelis, ir dar turiu krūvą kasečių ant 
stalo, bet visas mano laikas buvo užimtas. Mano gyve
nimas Vilniuje per tas dvi savaites išvystė tokią nau
ją gyvenimo formą - gyvenimas kaip interviu. Nuo ryto 
iki nakties be perstojo. Pirma klausdama sakei, kad čia 
nėra susidomėjimo - mano nuomone, susidomėjimas 
yra nepaprastas. Aš visai šito nesitikėjau.

Z.Č.: Taigi, pratęsiant pirmąjį klausimą . . . At
slūgęs dėmesys išeivijai ir staiga toks dėmesys jums. Ar 
jūsų tai nestebina, ir kur tokio dėmesio paslaptis?

J.M.: Iš dalies nestebina. Mano publika daugiausia 
jauna publika. Tie, kurie vyresnio amžiaus, paprastai 
dailininkai, ar iš teatro. Jie domisi mano kūryba, visados 
domėjosi ir domėsis. Bet mano publika yra labai jauna. 
O jiems tai, ką aš darau, yra labai įdomu. O ir aš pats 
daugiausia gaunu iš jų. Mokausi iš jų. Čia aš matau labai 
daug entuziazmo. Neapsiribojam tik sale. Mes sėdim iki 
antros trečios valandos ir kalbamės. O grįžtant prie kal
bos apie kiną - yra didelės spragos - daug ko nesu ma
tęs. Pvz., čia labai svarbus yra Puipa, ir t.t. Bet aš seku ir 
matau gana daug tų dvylikos studentų, kurie buvo pas 
mane prieš keletą metų. Aš jų darbus mačiau. Gana geri, 
pora naujų - pavyzdžiui, R. Lileikis. Labai daug žadąs, 
eis gana toli. Labai patiko jo filmas. Man patinka V. 
Landsbergio darbai, nors jie kitokio charakterio. Pa
minėčiau Maceiną, Stonį, Niujorke dabar J. Žižliauskas, 
Varkalis. Yra. Yra nauja karta kine.

Z.Č.: Iš tikrųjų matyti, kad jaunimas jūsų kūryba 
susidomėjęs. O ar nesiruošiat skaityti kokias nors pa
skaitas, dėstyti?

J.M.: Neturiu tam laiko. Aš pažadėjau kitais metais 
dar atvykti. Šį kartą atvežiau filmus, kurie iliustruoja 
trumpų kino formų vystymąsi, kitais metais galbūt atve
šiu daugiau programų, kurios parodytų ilgesnių ir ilgų 
formų išsivystymą Amerikos avangardiniame kine. Tas 
reikalauja daugiau programų, daugiau laiko. Ryga nori, 
kad aš atvežčiau... Galbūt kaip nors pavyks pasidalinti 
tarp Rygos ir Vilniaus. Bėda, kad nėra pinigų - tai kai
nuotų kokius 7 ar 8 tūkstančius dolerių. Šį kartą Vals
tiečių laikraštis padengė visas mano kelionės išlaidas. 
Bet ten jau reikėtų daugiau paramos.

Z.Č.: Jūsų šita programa jau apkeliavo daug šalių, 
o Lietuvą pasiekė tik dabar. Kaip čia atsitiko?

J.M.: Tai kad Lietuva dar labai jauna. Ir Lietuva ne
turi pinigų. Šitie filmai kai kurie atėjo iš Vokietijos, kai 
kurie iš kitur - reikėjo apmokėti jų pervežimą, reikėjo 
mano kelionę apmokėti. Šiuolaikinio meno centras ne
turi pinigų. Taip kad atsitiktinai Valstiečių laikraštis pa
dėjo. Kitaip aš nebūčiau čia. Turbūt ir šiandieną dar ne
būčiau.

Z.Č.: Jūsų „Laiškai iš niekur“ yra spausdinami 
Valstiečių laikraštyje. Ar tai kokia nors pozicija - jūs 
minėjot jog esat ūkininkas iš prigimties - ar būtent tai 
lėmė, ar kitos priežastys?

J.M.: Aš susitikau su redaktorium, kuris viešėjo 
Niujorke. Sako - mums parašyk ką nors. O sakau, bū-
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tų įdomu. Taip ir prasidėjo. Jie buvo vieninteliai, kurie 
manęs buvo prašę. Niekas kitas, joks kitas laikraštis 
nieko neprašė. Jie buvo pirmieji ir juos pagerbiau. Ir bu
vo įdomu pabandyt, pažiūrėt, kaip tas išeis. Čia labai 
dažnai klausia, stebis, kodėl Valstiečių laikraštis, kodėl 
ne kokiam inteligentų, kultūros laikraščiui ar žurnalui. 
Lyg laikraštis kaimiečiams nebūtų dalis kultūros. Čia 
kažkoks nesusipratimas. Aš išaugau kaime ir nemanau, 
kad esu mažiau kultūringas, negu tie, kurie išaugo 
mieste. Manau, kad yra pretenzingas toks mąstymas, 
kad kaimiečiams nereikia kultūros. Ir kur tų Lietuvos 
kultūrininkų galvos ir širdys - aš to nežinau. Vieną va
karą kažkas paklausė apie Jurgį Mačiūną - sakau, ar ne
skaitei Valstiečių laikraščio, apie jį rašiau per keturis ar 
penkis numerius. Sako - ne. Tada klausiu - kas skaitė? 
Ir tik dvi rankos iš kokių dviejų šimtų žmonių pakilo. 
Tai, sakau, jūs labai susiskaldę į tokias klikas, negalit 
pasidalint. Yra 5 dienraščiai, būtų nesunku sužinoti, kas 
kur rašoma, jeigu žmogus domisi kultūrinėm temom. 
Bet nepastebėjo, nepasidalino, nematė ar nepasakė.

Z.Č.: O ar teko jums pakeliauti šiek tiek, ar tik Vil

NAUJOJI EMIGRACIJOS BANGA

SULIETUVĖJĘS
„Ar galėtum sužinoti, kokiame kalėjime, aišku, be 

pagrindo, jau tris savaites laikomas mano draugas?“
Daug tokių ar panašių klausimų gali išgirsti Frank

furte, Krupp gatvėje, kur kiekvieną šeštadienį verda, 
kunkuliuoja lietuviškas gyvenimas.

Šis Frankfurto „sulietuvėjimo“ etapas prasidėjo be
rods prieš kokius gerus trejus metus. Kelią į Frankfurtą 
atrado suvalkiečiai iš dabartinės Marijampolės, senų au
tomobilių pirkliai, nes Krupp’o gatvės antroje pusėje 
kas savaitgalį vyksta pigių senų automobilių privati 
prekyba.

Pirmieji Lietuvos keleivius atvežantys autobusai 
buvo sovietuose paplitę „barškučiai“; dabar keleiviai 
jau vežami Vakaruose gamintais patogiais dviaukščiais, 
kad ir šiek tiek padėvėtais autobusais. Krupp’o gatvėje 
teko šeštadienį matyti net 8 autobusus į Lietuvą, neskai
tant mikroautobusiukų, kurie dažniausia vyksta į pro
vincijos miestelius. Kelionė iš Frankfurto į Vilnių arba 
Kauną užtrunka 18 valandų (jeigu pasieniečiai sparčiai 
dirba, kas, deja, ir šiandien retai pasitaiko...) ir kainuoja 
50 vokiškų markių.

Autobusai iš Lietuvos išvyksta gana pilnai pripil
dyti, nes jų savininkai moka skaičiuoti, benzino veltui 
nedegina, o grįžta atgal pustuščiai, nes kai kurie kelei
viai grįžta jau su nuosavais, ką tik pirktais automobiliais 
arba ilgiau ar trumpiau pasilieka Vokietijoje, „praturtin
dami“ naujas lietuviškas Frankfurto ir kitų miestų ko
lonijas. Matant tokį didelį lietuvių srautą, ne tik į Frank
furtą, bet ir į kitus Vokietijos miestus, tenka „apsiaša
roti“, jeigu kartais suskaičiuoji keleivius, kurie kasdien 
skrenda į Frankfurtą „Lietuvos Avialinija“. Paskui, kai 
sužinai, kad avialinija už dviejų valandų skrydį reika
lauja tiek pat, kiek tektų sumokėti už skrydį į Ameriką 
ten ir atgal patogiu nauju lėktuvu, supranti, kodėl žmo
nės mieliau, nors ir ilgai, keliauja autobusais.

Automobilių pirklių skaičius Frankfurte matomai 
sumažėjo, nes senų pigių automobilių pasiūla čia nėra 
tokia didelė, kaip, pavyzdžiui, Esseno mieste, kur gy
vena daugiau darbininkija. Darbininkai perka pigesnius 
automobilius ir juos ilgiau naudoja. Tie, kurie ieško 
naujesnių automobilių (kad ir apdaužytų, nes Liętuvoje 
yra galimybė juos pataisyti), Frankfurtu yra patenkinti. 
Stebint automobilių biznį, nesimato organizuotų struk
tūrų, kad kieno nors užsakymu būtų superkamas didelis 
kiekis mašinų. Daugiausia tuo užsiima techninius moks-

niuje leidote laiką?
J.M.: Trupučiuką buvau išvažiavęs. Buvau Orvydo 

sodyboje prie Plungės. Aplankiau poetą Jonauską. Pas
kui nuvažiavau į Klaipėdą, pirmadienį važiuoju į Kauną 
tartis dėl Jurgio Mačiūno muziejaus. Miestas duoda pa
statą Jurgio muziejui, tad noriu pažiūrėti, kokios ten pa
talpos ir paskui pabandyti Niujorke ką nors padaryt.

Z.Č.: Čia buvo kalbų apie Fluksus parodą labai di
delę... Kaip su ja?

J.M.: Buvo planuota kaip tik šiuo metu. Bet išsilei
do per daug pinigų Vokietija. Bet viskas Kultūros mini
sterijos žinioj. Jie atidėjo iki sausio mėnesio, bet sausyje 
paroda tikrai atvažiuos į Lietuvą.

Z.Č.: Gal jūs irgi atvažiuosit?
J.M.: Nežinau, nežinau. Aš labai užimtas žmogus.

Taigi, Jono Meko grįžimas į Lietuvą dar nesibaigė. 
Ir grįžta jis ne vienas, o su didele avangardinio meno 
palyda.

Zita Čepaitė

FRANKFURTAS
lūs baigę ir Lietuvoje darbo netekę vyrai, kurie turėdami 
keletą tūkstančių markių perka ir parduoda mašinas. Su
skaičiavus visas išlaidas ir prarastą laiką, uždarbis 
nekoks, bet reikia džiaugtis, kad jie tokiu „bizniu“ pajė
gia išlaikyti šeimas Lietuvoje.

Šioje visame pasaulyje nelabai gerbiamoje senų 
automobilių verslo šakoje ir iš Lietuvos yra visokio 
plauko žmonių: kurie užsiima vogtų automobilių pre
kyba, dokumentų perdirbinėjimu ir t.t. Frankfurto spau
doje praeitais metais plačiai nuskmbėjo vieno klaipė
diečio „žygdarbiai“. Minėtoje Krupp’o gatvėje jis per
pjovė kaklą vienam automobilių perpardavinėtojui iš 
Afganistano. Paskui, pavogęs kitų lietuvių ką tik pirktą 
automobilį, jis nuvyko į Dūseldorfą ir ten centrinėje 
traukinių stotyje mėgino nusižudyti, šokdamas ant bė
gių. Dabar šis tautietis Frankfurto kalėjime laukia teis
mo.

Kita, tikriausiai pati didžiausia Frankfurto naujų 
lietuvių grupė, kurios „nuotykius“ dažnokai aprašo 
Frankfurto laikraščiai ir parodo televizija, tai nelegaliai 
čia gyvenantys ir dirbantys tautiečiai. Pradžią tokiam 
lietuvių srautui davė Lenkijos lietuviai, kurie „atrado“ 
galimybę, ypač Frankfurte, padirbėti. Laikui bėgant 
vienoje Frankfurto patiltėje atsirado „darbo birža“ kur 
kiekvieną ankstyvą rytą rinkdavosi darbo ieškantieji. 
Darbdaviai kasryt atvykdavo ir išsirinkdavo sau darbo 
jėgą. Šį pavasarį policija bandė tą „darbo biržą“ panai
kinti, bet ji „persikėlė“ į kitą vietą, kur ne taipjau atvirai 
praktikuojama. Darbų ten siūloma visokių- valymo, re
monto, perkraustymų. Kartais keliom valandom, kartais 
ir mėnesiams. Gandai apie galimybę Frankfurte per 
valandą užsidirbti 10 markių ir daugiau Lietuvoje papli
to gana greitai, ypač Kėdainiuose. Buvo dienų, kai ga
lėjai rytais patiltėje suskaičįuoti apie 100 lietuvaičių...

Gana greitai kėdainiškiai tapo „darbo menedže
riais“: naujai atvykusiems parūpindavo darbdavį, susi
tardavo dėl uždarbio (aišku, dalį tų menkų pinigų sau 
pasiimdami).. Naujiems atvykėliams parūpindavo ir 
„viešbutį“- čiužinį nakčiai viename Frankfurto gele
žinkelio stoties kvartalo aptuštėjusių bordelių viršuti
niame aukšte, už 10 ar daugiau markių, keliese viename 
kambaryje. Tokių lietuviškų „bendrabučių“ Frankfurte 
ir jo priemiesčiuose yra keletas. Tai dažniausia 3 kam
barių butai, kuriuose gyvena keliasdešimt žmonių. 
Dabar ir darbdaviai atvyksta į tuos bendrabučius, jeigu 

jiems reikia darbo jėgos. Kaip darbininkai, lietuviai turi 
įsigiję neblogą vardą ir šiuo metu keli šimtai jų dirba be 
jokių dokumentų, vizų ir t.t.

Bendraudamas su šiais lietuviais, ypač jaunesniais, 
pajunti, kaip juokingos atrodo vokiečių ir lietuvių biu
rokratų bei policijos pastangos užkirsti jiems kelią 
užsidirbti pinigų. Jiems pasai, vizos, sienos ir visokie 
kitokie draudimai lyg ir neegzistuoja. Jeigu juos su
čiumpa, įkalina ir biznio klase deportuoja į Lietuvą, tai 
žiūrėk, toks „nusikaltėlis“ po kelių savaičių vėl Frank
furte. Geras romanų rašytojas turėtų pakankamai me
džiagos knygai, ar tai būtų sociokritinis, kriminalinis, 
nuotykių ar sekso romanas. Aišku, didžioji dauguma jų 
atvyksta į Frankfurtą rimtai padirbėti. Čia jie per dieną 
uždirba tiek, kiek Lietuvoje uždirbtų - jeigu turėtų dar
bo - per mėnesį. „Bendrabučių“ nepatogumus, baimę, 
kad bus sulaikyti kaip nelegaliai dirbantys ir kitas ne
geroves jie kaip nors iškenčia. Yra tačiau jaunuolių, 
kurie jau kelinti metai čia gyvena ir niekuo neužsiima. 
Jeigu neturi darbo, eina vogti. Pavalgyti užsuka pas vie
nuolius. Jeigu nieko neišeina, jauni vyrukai vyksta pas 
homoseksualus, kur už „paslaugas“ jų kišenėje atsiran
da keliasdešimt markių...

Lietuvaičių kekšių ligšiol tik sporadiškai viena kita 
pasirodydavo. Kėdainiškiai, kaip paslaugą, teikė tik uk
rainietes... Dabar, atrodo, į šį biznį rimtai pradeda žiū
rėti kauniečiai, nes jų merginos gana profesionaliai ap
tarnauja jaunus turkus. Ar ši „biznio“ šaka Frankfurte 
plėsis, pamatysime.

Bet ir kėdainiškiai vagys „profesionalėja“. Įžan
giniame sakinyje minėtas draugas, pasirodo, yra kalina
mas už banko apiplėšimą. O kadangi policija pas j į nera
do pavogtų pinigų, tai mano pažįstamas, kai išsikalbė- 
jom, pasisakė norįs sužinoti jų slėptuvę...

Kita, gana gausi lietuvių grupė, kuri pastaraisiais 
metais atsirado Frankfurte ir jo priemiesčiuose, tai mer
gaitės, kurios įsidarbina kaip „Au Pairi4. Jos pasiturin
čiose šeimose prižiūri vaikus ir daugmaž yra patenkin
tos. Nesusipratimų tačiau ir ten įvyksta. Kai kurios 
šeimininkės skundžiasi, kad jos daugiau dėmesio skiria 
šeimininkui negu vaikams... Yra ir tokių šeimininkų, 
kurie jas nori padaryti valytojom, skalbėjom, kas sutar
tyse nenumatyta. Bet kadangi Vokietijoje „Au Pair“ 
programa yra gana griežtai prižiūrima Vokietijos darbo 
biržos įgaliotų firmų, tai esant kokiems nors nesuta
rimams pakeičiama šeima. Visos mergaitės tvirtina, kad 
Lietuvoje įgaliotos agentūros iš jų paiima nemažą 
mokestį, nors pagal „Au Pairi4 programą visas išlaidas 
sumoka kviečiančioj i šeima, kuri garantuoja jai kam
barį, sumoka už vokiečių kalbos kursus ir duoda 350 
markių kišenpinigių, kas nėra per daug.

Frankfurto universitete ir kitose aukštose mo
kyklose studijuoja keliolika jaunuolių iš Lietuvos. Yra 
ir nemaža žydų iš Lietuvos grupelė, atsiradusi pastarai
siais metais. Einant per miestą galima gana dažnai 
išgirsti lietuviškai bekalbančius. Kyla klausimas, kokią 
trauką lietuviams turi šis miestas, nes jokiame kitame 
Vokietijos mieste pastaraisiais metais, ilgesniam ar 
trumpesniam laikui, legaliai ar nelegaliai, neapsigyveno 
tiek daug tautiečių (ne vien „padugnių44, bet ir gana rim
tų žmonių).

Atsakymą galbūt išgirdau prieš keletą metų, 
pokalbiuose su senais pokario frankfurtiškiais St. 
Petersburge, Floridoje. Solidūs dėdės lietuviai ir tetos 
lietuvės prisiminė savo jaunystę, studijų dienas Frank
furto universitete, pasakojo apie visokius įstatymų ir nu
rodymų „pažeidimus“, nelegalią prekybą (ypač sil
kėmis). Ir anuomet ne viena lietuvaitė dėl tada madingų 
nailono kojinių „pamilo“ amerikietį kareiviuką, kartais 
ir juodą...

Romas Šileris
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LAIŠKAI

Gerbiamieji Akiračiai,

Perduokite linkėjimus ponui Dogui Buldogui. Jis 
geras vyras yra, nes galinėjasi su smarkuolėmis.

Anicetas Paliulis 
Darien, II

Gerbiamieji,

Pastaruoju metu Akiračiai skiria daug dėmesio 
1940/41 metų įvykiams Lietuvoje.

V. Brandišausko straipsnis „Nacionalizmas rezis
tencinių organizacijų valstybiniame modelyje“, parem
tas archyvine medžiaga (Akiračiai nr. 5 (269), gegužės 
mėn.), duoda to laikotarpio išsamų vaizdą.

Įdomus pokalbis tarp L. Donskio, L. Mockūno ir Z. 
Rekašiaus tema „Apie šiandieninį antisemitizmą Lietu
voje“ tilpo Akiračių nr. 6 (270), birželio mėn. ir nr. 7 
(272), liepos mėn. Gale šio pokalbio L. Donskis gana 
taikliai, iš savo stebėjimo taško, apibendrino šių dienų 
visuomenės poliarizaciją.

Šitame pokalbyje minimos Tomo Venclovos pažiū
ros į 1941 metų įvykius Lietuvoje, išdėstytos jo paskai
toje Santaros - Šviesos suvažiavime ir vėliau atspaus
dintos Metmenų nr. 67,1994 („Penktieji laisvės metai“). 
Atrodo, kad toms pažiūroms pritaria Z. Rekašius ir L. 
Donskis.

Yra vienas dalykas rašyti apie istorinius įvykius re
miantis įvairiais šaltiniais, o kitas - remiantis laikraščių 
citatomis ir darant savo išvadas.

Atrodo, kad T. Venclova neįžiūri to meto įvykių 
šviesoje Laikinosios Vyriausybės svarbos tų šešių sa
vaičių valdžios laikotarpyje.

Cituoju Metmenis, p. 38:
„... vyriausybė, kuri nesudraudžia tokių tekstų au

torių (Naujoji Lietuva, vedamasis, 1941 liepos 4 d.) irgi 

dalijasi su jais atsakomybė, net jei kuris jos narys nėra 
antisemitas ir pronacis“.

Keista, kad toks liberalių pažiūrų žmogus, kaip T. 
Venclova, propaguoja spaudos cenzūrą.

T. Venclova toliau sako (p. 39):
„... doras (m.p.) žmogus tokiomis sąlygomis bent 

jau pasitraukia iš spaudos arba atsistatydina iš tokios 
bejėgės vyriausybės“.

O gal atvirkščiai: toks žmogus būtų žiurkė, bėganti 
iš skęstančio laivo. Tempdami ant vieno ar kito kurpa- 
liaus, mes galime tik spekuliuoti, kokios būtų buvę 
vyriausybės atsistatydinimo pasekmės tuo metu. Todėl 
nederėtų taip lengvai skirstyti žmones į „dorus“ ir „ne
dorus“.

Tokia T. Venclovos spekuliacija prielaidomis daro 
didelę moralinę skriaudą Laikinosios Vyriausybės na
riams, kurie su didele asmenine rizika gynė Lietuvos su
verenumą.

Kai kurie iš jų, pavyzdžiui Teisingumo ministras 
Mečislovas Mackevičius, pramonės ministras Adolfas 
Damušis buvo vokiečių išvežti į koncentracijos stovy
klas.

Kiti stengėsi padėti žydams. Pavyzdžiui Darbo ir 
Socialinės Apsaugos ministras Juozas Pajaujis su 
žmona nepabūgo slėpti savo namuose mažą žydaitę. 
Manau nereikia aiškinti T. Venclovai, kokia tai buvo ri
zika visai šeimai.

Argi ne įžūlu būtų tokius žmones pavadinti nedo
rais?

Danutė Pajaujytė - Anonis 
New York, NY

Genocido skatinimas, mano manymu, draudžiamas 
- ar turėtų būti draudžiamas - demokratiškiausiose bei 
liberaliausiose valstybėse. Bent jau mano liberalizmas 
taip toli neina, kad tokį skatinimą praleisčiau negirdo
mis.

Lieku prie savo nuomonės: jeigu spauda skatina ge
nocidą, o aš negaliu joje pakelti prieš tai balso, vienin
telis doras sprendimas yra nutraukti ryšius su ta spauda. 
Jeigu vyriausybė nepajėgia (ar, neduok Dieve, nėra lin
kusi) atsiriboti nuo genocido propagandos ir sustabdyti 
genocido aktų, vienintelis doras sprendimas yra išjos 
pasišalinti. Manding, tai ne bėgimas iš skęstančio laivo, 
o atsisakymas dalyvauti to laivo skandinime. Juk geno
cido propaganda ir juo labiau genocido aktai nepapras

tai pakirto Lietuvos valstybės prestižą ir tuo pačiu pa
kenkė Lietuvai. To pasekmes visi juntame ligi šiandien, 
ir tai naiptol nėra koks „antilietuviškas sąmokslas“, o, 
deja, visai realių Laikinosios vyriausybės klaidų pada
rinys.

Tai, kad vienas ar kitas Laikinosios vyriausybės 
narys privačiai galėjo garbingai ir net didvyriškai elgtis, 
šio principinio dalyko nepakeičia.

Tomas Venclova

JEI OPOZICIJA...
(atkelta iš 5-to psl.)
1925 m. rugpjūčio 25 d. pranešime URLK S. Aleksan- 
drovskis net pažymėjo: „Užėjo baltarusiai, nusiaubė 
(opustošili) mūsų kasą“28.

Sovietams remiant, buvo sukurta ir dabar atgijusi 
teorija apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
baltarusišką pobūdį. 1926 m. spalio 21d. baltarusių 
politikas Lastovskis pristatė SSSR pasiuntinybei Kaime 
„originalią koncepciją“, kurioje įrodinėta, kad tikri li
etuviai tėra žemaičiai, o baltarusiškos valstybės 
palikimą nelegaliai yra pasisavinusi Lietuva ir gyvena 
„su svetimu pasu“29.

Tautininkų spaudos finansavimą tarpukariu pavyko 
nuslėpti, nors po 1926 m. perversmo SSSR pasiuntinys 
Kaune S. Aleksandrovskis siūlė URLK tai paskelbti, jei 
Smetona ir Voldemaras neišgelbės nuo sušaudymo my
riop pasmektų komunistų. S. Aleksandrovskis savo va
dovybei 1926 m. gruodžio 28 d. rašė: „Maskvoje Jūs tu
rite daugybę sąskaitų beveik trejų metų laikotarpio. Jo
mis kai kas iš atėjusių dabar į valdžią Lietuvoje (nemi
nint pavardžių, kurias Jūs žinote) turi būti nepaprastai 
suinteresuoti. Paskelbimas, kur ėjo „bolševikų“ pinigai 
Lietuvoje, gali kai ką tiesiog visiškai ir galutinai pražu
dyti (zarezatj raz i navsegda)“30. Tačiau to daryti nesi
ryžta.

Minėti faktai verčia padaryti nors porą bendresnių 
pastabų. Pirma. Tarptautiniai santykiai turi regioninę 
specifiką. Didžiosios valstybės, panaudodamos savo iš
teklius, gali paveikti mažesnių šalių, ypač esančių kai
mynystėje, politiką. Antra. Kol be apribojimų veikia 
slaptosios tarnybos, kol užsienio politika vykdoma slap
tai, demokratijos plėtra yra abejotina. Demokratijos pa
žanga šalies viduje neįmanoma, kol užsienio politikoje

JAV lietuvių bendruomenės įstaigai 
Vašingtone pavargus nuo rūpesčių Lie
tuvos spaudos laisve ir Valstybinės Lie
tuvos televizijos siųstuvų nuomos tari
fais, o Bendruomenės Jaunamartėms” 
prisnūdus po sėkmingų piršlybų su Lietu
vos Seimo partijų kavalieraičiais, nė ne
pastebėjome, kaip Lietuvos nepriklauso
mybei iškylo mirtinas pavojus. Ir iškilo

Drausmės sargyboje

MIRTINAS PAVOJUS 
NEPRIKLAUSOMYBEI

jis ne kur nors prie Širvintų ar Giedraičių, 
ties Černiachovskiu, Medininkais ar 
Maskva. Kai valdžia rūpinosi, kad Lie
tuva nebūtų palikta už durų prie NATO, 
kai Užsienio reikalų ministerija gaišino 
laiką belsdamas! į Europos sąjungą, kai 
ponas Ozolas ieškojo korupcijos pas po
ną Šleževičių, o Lietuvos aidas žado 
neteko, pamatęs dirželį pono Kozyrevo 
rankoje, tai į visas šitas smulkmenėles 
užsižiopsoję nepastebėjome bręstančio 
tikrai rimto pavojaus. Pavojaus, kuris iš
kilo čia pat, beveik mūsų panosėje. Va
šingtone...

O buvo taip. JAV kongresas, mums 
taip ramiai bemiegant, priėmė Rezoliu
ciją No. 103-199, kuria įsteigiamas Ko
munizmo aukų Memorialas ir jo priežiū

ros Garbės komitetas. Pabudę prasikrapš- 
tėme akis ir žiūrime, kad tarp komunizmo 
aukų nepaminėta Lietuva, o to amžiną 
atilsį Memorialo garbės komitete trūksta 
lietuvių atstovo.

Ir bėda, ir gėda! Ir kas dėl to kaltas?
Jeigu bėda Vašingtone, tai ir kaltės 

reikia ieškoti Vašingtone. Kalta Lietuvos 
ambasada. Bet, matote, ambasada am
basadai nelygu. Yra gerų ir blogų amba
sadų. Entuziazmo priekaištauti dabartinei 
(= „blogai”, blogos valdžios) ambasadai 
netrūko, kol paaiškėjo, kad Memorialą 
steigiant dabartinių ambasadorių Va- 
šingtome dar nė kvapo nebuvo. Ir vėl sto
jo nejauki tyla. (Negi priekaištausi „ge
rai” ambasadai).

Padėtį išgelbėjo JAV Lietuvių ben

druomenė. Ponia Banionytė, Bendruo
menės atstovybės Vašingtone vedėja, at
siprašau, direktorė, pasitarusi su Me
morialo komiteto pirmininku L. Dobri- 
ansky, pranešė išeivijos rimtesniems 
laikraščiams, kad Lietuvos vardas Me
moriale visgi bus įrašytas. Ant amžių 
amžinųjų turėsime pagaliau ir Vašingto
ne įrodymą, kad Lietuva buvo bolševikų 
okupuota. Nebereikės neviemikams so
cialdemokratams knaisiotis po Kersteno 
komiteto dokumentus...

Lietuvos atstovu Memorialo garbės 
komitete ponia Banionytė paskyrė gerb. 
V. Landsbergį. Ar Profesorius paskyrimą 
priėmė, žinių kol kas neturiu.

Aš pats šioje Lietuvai taip svarbioje 
byloje nuopelnų, deja, neturiu. Priešin
gai - labai atsiprašau. Už tai, kad šios tra
gedijos pačiame įkarštyje garsiai nusižio
vavau.

Jūsų
Dogas Buldogas
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SVARSTYMAI

tebedominuoja makiaveliški, tiesiog 
nežmoniški metodai.

Zenonas Butkus

Nuorodos ir pastabos

I. Lietuvos KP 1921 m. finansinės revizijos 
išvada. - Rusijos naujosios istorijos doku
mentų saugojimo ir tyrimo centras (toliau 
RnicO. F. 17 Ap. 84 B. 163. L. 3; Rusijos KP 
CK 1921 m. liepos 24 d. sąskaita. - Ten pat. 
L. 2 irkt
2.1921 m. sausio 31 d. Suomijos KP CK krei
pimasis į Rusijos KP CK. - Ten pat B. 105. 
L.l.
3. Parama komunistams, žinoma, nebuvo nu
traukta. Vien 1924 m. gruodžio 1 d. Talino 
pučo organizavimui Komintemas išleido 10 
mln. Vokietijos markių. - Ten pat B. 827. L. 
1-10.
4.1923 m. rugpjūčio 23 d. Politbiuro protoko
las. - Ten pat. Ap. 3. B. 375. L. 9-10.
5. 1924 m. kovo 28 d. V. Krėvės ir A. Pličės 
pokalbio aprašas. - Rusijos Federacijos už
sienio politikos archyvas (toliau RFUPA). F. 
0151. Ap. 9. B. 2. Segtuvas (Sg.) 9.. L. 219- 
221. Iš kitų dokumentų matyti, kad derybos 
dėl pinigų prasidėjo jau anksčiau, vėliausiai 
1924 m. vasario pabaigoje (žr. kovo 17 ir 24 
d. A. Pličės ataskaitas SSSR užsienio reikalų 
liaudies komisariatui. - Ten pat. L. 212,223 ir 
kt).
6.1924 m. vasario 2,4, kovo 24,28 d. A. Pli
čės ir I. Lorenco diplomatiniai dienoraščiai 
bei ataskaitos URLK. - Ten pat. L. 88-91, 
211,218-220.
7. Žr. 1925 m. rugsėjo 8 d. S. Aleksandrovsio 
ataskaitą Užsienio reikalų liaudies komisarui 
G. Čičerinui. - Ten pat. Ap. 12. B. 12. Sg. 17. 
L. 442 irkt.
8.1935 m. rugpjūčio 11 d. A. Smetonos ir M. 

Karskio pokalbio įrašas bei tos pačios dienos 
pranešimas URLK. - Ten pat. Ap. 26. B. 2. 
Sg. 49. L. 54.
9. Ten pat. F. 04. Ap. 27. B. 141. Sg. 187a. 

L.l 17.
10. Ten pat. F.0151. Ap. 12. B. 12. Sg. 17. L. 
410-411 irkt.
II. Tai I. Lorencas laikė savo politiniu laimė
jimu ir vis didžiuodamasis pabrėždavo, kad 
V. Krėvė „dal raspisku“.
12. 1924 m. balandžio 23 d. I. Lorenco diplo
matinis dienoraštis ir pranešimas URLK. - 
Ten pat. Ap. 11. B. 6. Sg. 11. L. 43-44.
13. Ten pat. Ap. 12. B. 11. Sg. 17. L. 63.
14. 1926 m. sausio 22 d. S. Aleksandrovskio 
diplomatinis dienoraštis. - Ap. 13. B. 15. Sg. 
22. L. 31.
15. 1925 m. gegužės 26, birželio 3, 23 d. I. 
Lorenco ataskaitos URLK. - Ten pat. Ap. 22. 
B. 11. Sg. 17. L. 10,12,55,63-64. URLK ko
legija iš viso atsisakė remti tautininkų laik
raščio valstiečiams steigimą, nurodydama,

kad „tarp valstiečių gali dirbti ir komunistai".
16. Šitaip A. Smetona pasakė net Seime, ra
gindamas ratifikuoti 1926 m. nepuolimo ir ne
utraliteto sutartį su SSSR (Lietuvis, 1926, nr. 
4).
17. 1925 m. balandžio 9 d. politbiuro posė
džio protokolas. - RNIC. F. 17. Ap. 162 (Ypa
tingasis segtuvas). B. 2. L. 109. Ypatingajame 
segtuve (osobaja papka) buvo saugomi slap
čiausi sovietų dokumentai. Būtent jame nese
niai rasti ir 1939 m. Ribentroppo-Molotovo 
slaptųjų protokokų originalai.
18. Žr., pavyzdžiui, 1926 m. birželio 19 d. 
URLK instrukciją SSSR pasiuntiniui Kaune 
S. Aleksandrovskiui. - RFUPA. F. 0151. Ap. 
13. B. 3. Sg. 19. L. 97.
19. Ten pat. A. 11. B. 5. Sg. 11. L. 94-95. Žr. 
Taip pat: Kauno konferencijos protokolai ir 
nutarimai. - Lietuvos valstybinis archyvas. F. 
383. Ap. 7. B. 680. L. 547-556; Latvijos val
stybinis istorijos archyvas. F. 2574. Ap. 3. B. 
246. L. 94 irkt.
20.1935 m. kovo pabaigos - birželio pradžios 
M. Karskio diplomatinis dienoraštis. - RFUP. 
F. 0151. Ap. 26. B. 8. Sg. 50. L. 29-30.
21. Ten pat. L. 99.
22.1925 m. liepos 28 ir rugsėjo 19 d. S. Alek
sandrovsio ataskaitos URLK. - Ten pat. A. 
12. B. 8. Sg. 16. L. 100-105,228.
23. Krėvė V. Bolševikų invazija ir liaudies 
vyriausybė.-Vilnius, 1992, p. 94-111.
24. 1924 m. vasario 2 d. I. Lorenco praneši
mas URLK.-RFUPA. F. 0151. Ap. 11. B. 11. 
Sg. 11. L. 88-90.
25. A. Smetonos ir slapto SSSR pasiuntinybės 
atstovo J. Mickūno derybų, įvykusių Klaipė
doje 1923 m. vasario 1-2 d., protokolas. - Ten 
pat. Ap. 9. B. 1. Sg. 9. L. 216-217; Kovo 16 d. 
I. Koževnikovo pranešimas URLK. - Ten pat. 
L. 123-126; SSSR URLK raštas Vyriausiajam 
Raudonosios armijos vadui. - Ten pat. B. 9. 
Sg. 9a. L. 80.
26. Lietuvos balsas, 1921, nr. 37, liepos 19-
20.
27. Žr. 1927 m. rugpjūčio 4,10, rugsėjo 21,28 
d. SSSR pasiuntinio F. Rotšteino pranešimai 
URLK.-RFUPA. F.0151.Ap. 13. B. 12. Sg. 
19. L. 143-147; 1927 m. vasario 5 d. URLK 
raštas S. Aleksandrovsiui (visiškai slaptai, 
niekam kitam neatplėšti). - Ten pat. L. 30.
28. Ten pat. Ap. 12. B. 12. Sg. 17. L. 491.
29. 1926 m. spalio 21 d. S. Aleksandrovskio 
diplomatinis dienoraštis. - Ten pat. Ap. 13. B. 
17. Sg. 22. L. 1-2.
30. Ten pat. B. 4. Sg. 20. L. 11.

♦ Šis 1995 m. Kultūros barų 8/9 nr. iš
spausdintas straipsnis Lietuvoje buvo ne
maža sensacja. Tikimės, kad panašiai jį 
sutiks ir išeivijos skaitytojas. Svarstomu 
klausimu kviečiame pasisakyti istorikus, 
politologus ir kitus besidominčius tuo 
reikalu - Akiračių red.
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DAR KARTĄ APIE 
BENDRUOMENES

Dr. Zenonas Rekašius, straipsnyje „Ką spręs Lietu
vos Seimas ir JAV Lietuvių Bendruomenė?*' (Akiračiai, 
1995 liepa), rėmėsi išeivojos spaudoje paskelbtais 
straipsneliais ir būdingesniais laiškais redakcijai. Tai, 
be abejo, mokslinis būdas bet kokiam klausimui anali
zuoti bei daryti atitinkamas išvadas. Deja, autorius pa
miršo jo paties straipsnio teiginį, kad čionykštė „spauda 
beveik nebeturi lietuviškai raštingų bendradarbių“. 
Raštingų informatorių trūkumą jaučia ir didžiosios 
mūsų organizacijos, įskaitant ir Bendruomenę. Daugu
ma su veikla susijusių faktų ar sprendimų nepasiekia 
lietuviškos spaudos skilčių ir dažnai žinomi tik siauram 
būreliui LB aktyvistų. Blogos valios ar noro ką nors 
slėpti nėra. Trūksta laiko, o dar dažniau sugebėjimo fak
tus tiksliai lietuvių kalba pristatyti. Mano žemiau pa
teikiamas pastabas dr. Rekašius tepriima kaip jo minčių 
papildymą. Vertindamas jo ir Akiračių dėmesį LB-nei, 
tikiu, jog pateikti faktai paaiškins PLB ir JAV LB san
tykių padėtį ir paaiškins Lietuvos Seimo ir JAV LB ko
misijos įkūrimo eigą bei jos tikslus.

PLB IR JAV LB SANTYKIAI
Kai Lietuvių Chartoje paskelbta Lietuvių Bendruo

menės idėja buvo įforminta organizacinėse struktūrose, 
santykiai tarp PLB valdybos ir kraštų bendruomenių 
valdybų dvelkė šiluma ir šalčiu. Ryšių glaudumą lėmė, 
kokio charakterio bei tolerantiškumo asmenys vadova
vo PLB valdybai ir kraštų bendruomenėms. St. Barz- 
dukui ir J. Matulioniui pirmininkaujant pirmosioms 
PLB valdyboms, šviesios atminties Juozui Bačiūnui LB 
puoselėjimui teikiant savo nemenką autoritetą bei fin
ansinį užnugarį, rūpėjo bendruomeninės idėjos ugdy
mas; asmeninės ambicijos tapo prislopintos. Kiek 
vėliau, B. Nainiui ir Vyt. Kamantai atsistojus PLB prie
kyje, konfliktai su VLIK’u ir „reorgais“ PLB valdybą ir 
JAV LB krašto valdybą vertė laikyti bendrą frontą. Ben
dras frontas tačiau nepajėgė užgniaužti pradėjusių ru
senti problemų tarp PLB ir skaičiumi gausiausios bei 
pajėgiausios JAV LB Krašto valdybos. Dr. Vyt Bie
liauskui ėmus vadovauti PLB valdybai Sąjūdžio išvaka
rėse, euforija, kilusi Lietuvoje ir išeivijoje, suvedė PLB 
ir JAV LB vadovybes į vieningą ir gan neblogai koordi
nuotą veiklą. Siekta kuo daugiau padėti Lietuvai.

Prieš keletą metų B. Nainiui, po ilgesnės pertrau
kos, vėl tapus PLB valdybos pirmininku, lyg ir pradėta 
stokoti bendrų interesų, kurie PLB ir kraštų bendruome
nes sietų. Ryškiausiai tai pastebima buvusių „laisvojo 
pasaulio“ kraštų bendruomenių tarpe. Paskutiniame 
PLB Seime Lemonte stulbinantis buvo JAV LB krašto 
valstybos pirm. Vyt Maciūno siūlymas atsisakyti PLB 
valdybos ir tenkintis kartą per metuos vykstančiu LB 
kraštų valdybų pirmininkų suvažiavimu. Dabartiniu 
meta vis daugiau reiškiama nuomonė, kad PLB valdyba 
tenkintus! būti vien koordinaciniu vienetu, vykdančiu 
kraštų bendruomenių savanoriškai deleguotas veiklos 
funkcijas. Prieš nepilnus dvejus metas Lemonte vyku
siame PLB ir JAV LB bei Kanados LB kraštų valdybų 
atstovų pasitarime reikšta noras, kad PLB valdyba būtų 
savo veikla panaši į Didžiosios Britanijos monarchiją: 
matoma, kiek mažiau girdima, dar mažiau valdanti.

Dr. Rekašius retoriškai klausia: „Kas paskatino da
bar pradėti tarpusavio peštynes ar varžybas?“ Tumpo at
sakymo į šį klausimą nėra. Tarpusavio santykių atšali
me nemažą vaidmenį vaidina bendruomeninėje veikloje 
vis stipriau pasireiškianti kartų problema. Buvusiam 
JAV LB Krašto valdybos pirm. Vyt. Maciūnui ir dabar
tinei pirmininkei Reginai Narušienei faktas, kad praei
tyje B. Nainio vadovauta PLB valdyba ir JAV LB Kraš
to valdyba buvo sąjungininkai prieš VLIK’o, ALT'os, 
dr. K. Bobelio ir reorgų pastangas išstumti LB iš poli
tinės veiklos, nedaug reiškia. Tos „kovos“ jiems atrodo 
beprasmės, nublunkstančios prieš jų pačių veiklą jau 

vėlesniais Sąjūdžio laikais. Parafrazuojant Maironį, LB 
priekyje atsistojusiems jauniesiems bendruomenininka- 
ms tos „kovos“ mažai besuprantamos.

Kita tarp PLB ir JAV LB iškilusių problemų prie
žastis yra ta nelemtoji Lietuvos kovų ir kančių istorija, 
gerokai sumažinusi PLB autoritetą ir pakenkusi jos 
prestižui. Neturiu jokių abejonių dėl pirm. B. Nainio pa
triotizmo ir netikiu visuomenėje kursuojančiom „KGB 
rankos“ teorijom. „Žaidimo“ PLB valdybai gudriai ne- 
sužaidus, buvo pakenkta ne vien tik PLB, bet ir kraštų 
bendruomenėm. Spaudoje kilusi audra sumažino aukas 
bendruomeninei veiklai. Visuomenei nesugebant atskir
ti PLB nuo JAV LB, krito JAV LB veiklai surenkamos 
lėšos. JAV LB Krašto valdyboje ir LB Taryboje atsirado 
balsų PLB valdybai neatiduoti PLB Seimo nutarimu 
sankcijonuotos 30 procentų dalies nuo surinktų aukų. 
Esą duoklė per didelė, ypač kad Lietuva jau nepriklau
soma. Prie santykių lyginimo neprisidėjo PLB valdybos 
pastangos be JAV LB krašto valdybos sutikimo, rinkti 
veiklai aukas „svetimame darže“ - JAV-se.

Ieškant priežasčių pakitasiems santykiams, būtina 
prisiminti, kad B. Nainio vadovaujama PLB valdyba rė
mė ir užkulisiuose veikė, kad PLB vicepirm. Vyt. Ka- 
mantas būtų išrinktas JAV LB Krašto valdybos pirmi
ninku. Dauguma JAV LB XTV-sios Tarybos narių ne
norėjo matyti JAV LB tampant PLB valdybos vasalu ir 
rėmė R. Narušienės kandidatūrą. Gera pamoka ateičiai. 
PLB valdyba neturėtų kištis į JAV LB vidinius reikalus 
ir privalėtų laikytis nuošaliai.

Nežiūrint suminėtų problemų, PLB ir JAV LB val
dybos reguliariai renkasi pasitarimams, keičiamasi in
formacija, JAV LB skiria atstovus į PLB valdybos su
daromas komisijas. Kitais metais vyks PLB Seimas, bus 
renkama nauja PLB valdyba. Kiek labiau pažabotų au
tokratinių polinkių PLB valdybos pirmininkas(ė) galėtų 
dabartinės JAV LB Krašto valdybos pirmininkės R. 
Narušienės asmenyje turėti patikimą talkininkę.

SEIMO-JAV LB TARYBOS KOMISIJA
Dr. Rekašius kritikos nepagailėjo įstatymu įteisin

tai Lietuvos Seimo - JAV LB komisijai. Jos sudaryme 
jis mato „JAV LB ir PLB kovos įtampą“, o komisijos 
įstatymo pravedime valdančios partijos (LDDP) pra
laimėjimą, savęs išstatymą pajuokai. Tai rodo, kad Re
kašius savo išvadas grindė neturėdamas visų faktų. Te
būna leista tuos faktas atskleisti.

Teisingai dr. Rekašius atpasakojo Drauge L. Ru- 
gienienės straipsnyje esantį teiginį, kad mintis komisiją 
sudaryti kilo 1993 m. birželio mėnesį Detroito priemies
tyje vykusioje LB politinėje konferencijoje. Teisingai 
jis suminėjo ir toje konferencijoje dalyvavusius Lietu
vos Seimo atstovus: Romualdą Ozolą, Aloyzą Sakalą, 
Saulių Šaltenį. Iš Akiračių straipsnio kažkur dingo ket
virtojo politinėje konferencijoje dalyvavusio Seimo 
nario pavardė - Aldolfo Šleževičiaus, tuometinio ir da
bartinio LDDP pirmininko ir Lietuvos premjero. Konfe
rencijoje man teko apie komisiją kalbėtis suLietuvos 
Seimo atstovais. A. Šleževičius buvo pirmasis, pritaręs 
minčiai ir pažadėjęs klausimą remti. Grįžęs Lietuvon, 
A. Šleževičius įgaliojo LDDP seniūną Seime Gediminą 
Kirkilą remti komisijos įteisinimą Seimo nutarimu, ką 
jis ir nuoširdžiai vykdė. G. Kirkilas pirmasis pasirašė 
dokumentą, remiantį priimtą Seimo nutarimą ir su A. 
Sakalu, R. Ozolu laikytinas nutarimo „kaltininku“. 
Pritarėjų tarpe taip pat buvo Vyt. Landsbergis, Saulius 
Pečeliūnas, Balys Gajauskas, L. Milčius, ir Ignacas 
Uždavinys. Visos partijos bei visuomeninės organizaci
jos rėmė Lietuvos Seimo-JAV LB komisijos įstatymo 
projektą, o LDDP parama nutarimą priimant buvo 
ypač svarbi. Turėdama Seime daugumą, ji galėjo pro
jektą atmesti, o Seimo pirmininkas Č. Juršėnas priimto 
nutarimo galėjo nepasirašyti. Būta jėgų, kurios bandė 
LDDP įtaigoti, o nutarimą priėmus, veikė į Č. Juršėną, 
kad šis nutarimo nepasirašytų. Pažymėtina, kad eilė 
partijų, įskaitant ir LDDP, į komisiją jau yra paskyru- 
sios savo atstovus.

Kodėl komisijai partneriu JAV LB pasirinko ne 
vykdomąją, o įstatymus leidžiančią Lietuvos valdžią? 
Tikėta, kad Seime esama apsčiai atstovų, norinčių atsi
žvelgti į užsienio lietuvių norus bei siekius, tik neturima 
tinkamo forumo klausimams išdiskutuoti, išsiaiškinti iš 
kur kyla problemos šaknys. Seimo komisija, sudaryta iš 
visų partijų ir Seimo visuomeninių organizacijų po vie
ną paskirtų atstovų, galėtų būti tokiu forumu, savotišku 
diskusijų klubu, kuriame klausimai galėtų būti aptarti ir 
pateikti Seimui. Kad komisija netaptų „Žalgirio mūšio“ 
lauku, pasiūlyta sprendimus daryti sutarimo būdu, vien
balsiai. Tuo manyta, kad esama klausimų, ypač paramos 
Lietuvai ar išeivijai srityse, kuriais su Seimo atstovais 
galėsime rasti bendrą kalbą, ypač jei prie stalo susės as
menys, nepaženklinti pozicijos ir opozicijos ženklais. 
Komisija neplanuoja užsiimti įstatymų leidyba. Tam yra 
Lietuvos Seimas su savo specialiomis komisijomis ir 
pakomisėmis, su teisininkais, sugebančiais įstatymus 
formuluoti. Seimo - JAV LB komisija sieks atkreipti dė
mesį į klausimus, svarbius užsienio lietuviams, pirmoje 
eilėje galintiems konkrečiai pagelbėti Lietuvos 
žmonėms.

Dėl vykdomosios valdžios įtaigavimo, komisijos 
minties puoselėtojai galvojo, kad tai šiuo meta vykdo 
PLB būstinė Vilniuje, jos įgaliotiniui turint teisę daly
vauti ministrų tarybos posėdžiuose. Steigiant paralelinę 
instituciją tik būtų sueita į konfliktą su PLB valdyba.

Rekašius komisijos įsteigime įžiūri JAV LB var
žybas su PLB. Kad Seimo pirmininkas Č. Juršėnas š.m. 
gegužės 10 d. pasirašė komisijos įstatymą, jis laiko JAV 
LB laimėjimu „... iš tokių tiesiog beviltiškų išeities po
zicijų“. Laki autoriaus vaizduotė prasilenkia su vykusia 
komisijos minties rutaliojimosi eiga. Prieš nepilnus 
dvejus metas PLB valdybai buvo pasiūlyta panašios ko
misijos mintis. Ją turėjo sudaryti PLB valdybos, JAV 
LB, Kanados LB, Pietų Amerikos LB, Australijos LB, 
Vakarų Europos LB, Rytų Europos LB, ir Azijos (Si
biro) LB kraštų valdybų atstovai. Viso - aštaoni asme
nys. PLB valdybos pirm. B. Nainys minčiai nepritarė. 
Nors bandyta klausimą dar kelti PLB - JAV LB pasitari
me 1994 m. gegužės 29 d., tokio pobūdžio komisijos 
mintis buvo pasmerkta mirčiai. PLB valdyba tačiau ne
buvo priešinga kitų kraštų bendruomenių iniciatyvai. 
Kanados LB Tarybai nepritarus Kanados LB krašto 
valdybos pastangoms, komisijos įsteigimu Seime 
rūpinosi vien JAV LB. Tačiau jokiu būdu nėra užskleis
tos durys kitų kraštų bendruomenėms įsijungti į Seimo - 
JAV LB komisiją. Seimo nutarime sakoma: „Komisija 
gali būti papildyta kitų kraštų LB-ių atstovais, jei tam 
pritaria visi Komisijos nariai“.

Baigiant tenka atsakyti į dr. Rekašiaus straipsnio 
užvardinime statomą klausimą: „Ką spręs Lietuvos Sei
mas ir JAV Lietuvių Bendruomenė?“. Atsakymas yra 
1995.V. 10 Valstybės žiniose paskelbto nutarimo tekste:

Lietuvos Respublikos Seimo ir JA V Lietuvių Ben
druomenės komisijos tikslas - puoselėti Lietuvoje ir 
Amerikoje gyvenančių lietuvių suartinimą ir bendra
darbiavimą, rūpintis abipuse pagalba ir parama, keistis 
mokslo, kultūros ir kita informacija, teikti pasiūlymus 
Lietuvos Respublikos Seimui ir kitoms valstybinėms in
stitucijoms apie Komisijos veiklą.

Specifines Komisijoje diskutuotinas problemas 
apibūdina JAV LB Tarybos aplinkraštis. Pasisakoma 
dėl svarbos spręsti užsienio lietuvių grįžimo Lietuvon 
problemas, pagalbą Lietuvos saugumui (karinė eksper
tizė artėjant į NATO), spręsti Lietuvos piliečių laikino 
įsidarbinimo Amerikoje klausimą, rekomendacijas Lie
tuvai trūkstamų ekspertų klausimu, mokslinių stažuočių 
skatinimą, pasikeitimus mokslininkais, formalizavimą 
paramos Lietuvai ir išeivijai, ir 1.1. Norėtųsi tikėtis, kad 
ir Akiračiai komisijos įkūrime įžiūrės gerus norus padėti 
Lietuvai ir išeivijai, o ne skraidymą „aukštosios politi
kos“ padebesėliais.

Algimantas S. Gečys

16


	1995-nr09-AKIRACIAI-0001
	1995-nr09-AKIRACIAI-0002
	1995-nr09-AKIRACIAI-0003
	1995-nr09-AKIRACIAI-0004
	1995-nr09-AKIRACIAI-0005
	1995-nr09-AKIRACIAI-0006
	1995-nr09-AKIRACIAI-0007
	1995-nr09-AKIRACIAI-0008
	1995-nr09-AKIRACIAI-0009
	1995-nr09-AKIRACIAI-0010
	1995-nr09-AKIRACIAI-0011
	1995-nr09-AKIRACIAI-0012
	1995-nr09-AKIRACIAI-0013
	1995-nr09-AKIRACIAI-0014
	1995-nr09-AKIRACIAI-0015
	1995-nr09-AKIRACIAI-0016

