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ATVIRO ŽODŽIO MĖNRAŠTIS

LIETUVIAI IR KARO NUSIKALTIMAI 
(Istoriko, JAV Teisingumo Departamento pareigūno dr. Michael MacQueen 
paskaitos „Lietuviai ir karo nusikaltimai“, skaitytos Holocaust’o muziejuje 

1995.IX.28, santrauka)

Pradžioje istorikas MacQueen pabrėžė, kad jis 
neatstovauja jokiai valstybės žinybai, o kalba tik 
kaip istorikas. Jis taip pat nurodė, kad negalės ko
mentuoti jokių karo nusikaltėlių paieškų ar teismų, 
nei JAV žinybų ryšių su Lietuvos Respublikos 
įstaigomis.

Dr. MacQueen iškėlė klausimą - kokiomis są
lygomis galėjo įvykti Holocaustas Lietuvoje? Nu
rodęs, kad vokiečių Einsatzgruppe C, kuri veikė 
Lietuvoje, teturėjo 140 narių, jis teigė, jog Lietu
vos žydų žudynes vykdė daugiausia lietuviai pa- 
gelbininkai. Kartu paskaitininkas pabrėžė, kad 
naudodamas sąvoką „lietuviai“, jis turi omeny itin 
mažą lietuvių tautos dalį.

Istoriko nuomone, palankias sąlygas Holo- 
caustui sudarė lietuvių nacionalizmo pobūdis, poli
tinė 1938-41 metų padėtis ir Lietuvos pilietinės vi
suomenės žlugimas.

19-tojo amžiaus lietuvių nacionalizmas, anot 
MacQueen, buvo labai panašus į kitus Vidurio Eu
ropos tautinius judėjimus. Tarp kitų dalykų, šie są
jūdžiai siekė apibrėžti kliūtis, neleidžiančias įgy
vendinti tautinių tikslų. Lietuvių tautinio sąjūdžio 
vadovai didžiausia tokia kliūtimi laikė sulenkė- 
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jusius Lietuvos dvarininkus, sulenk ėjimo grėsmę 
laikė didžiausiu pavojumi Lietuvos valstybei.

Nors lietuvių tautinis judėjimas žydų specialiai 
neišskyrė, tačiau buvo tam tikrų kliūčių žydų ir lie
tuvių bendradarbiavimui. Pirmiausia, trukdė kai-
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Mintys, naują mūsų bendradarbio A. E. Senn’o 
knygą apie perestroikas pradininko nesėkmę Lie
tuvoje paskaičius.

PROZA GRĮŽTA Į TĖVYNĘ

Straipsniu apie išeivijoje parašytą, bet daugiausia 
Lietuvoje išleistą prozą baigiame šių metų literatū
rinio derliaus apžvalgą.

TELEVIZIJA, KORUPCIJA, ARTĖJANTYS 
RINKIMAI

Lietuvos gyvenimu besidomintiems - net trys mūsų 
nuolatinių bendradarbių Vilniuje straipsniai.

SKILTYS, LAIŠKAI, POLEMIKA 

bos barjeras. Mažai Lietuvos žydų mokėjo lietu
viškai, o lietuvių tautinis judėjimas kaip tik skyrė 
ypatingą dėmesį lietuvių kalbai. Lietuvos žydams 
lietuviškojo nacionalizmo siekis - nepriklausoma 
Lietuvos valstybė, nebūtinai atrodė patrauklus. Iš
tikimybė „kažkokiai” Lietuvos valstybei jiems at
rodė keistoka sąvoka; nepriklausomą Lietuvos 
valstybę jie laikė vos ne „dirbtinu dariniu“.

Kalbėdamas apie 1926 metų valstybinį per
versmą Lietuvoje, istorikas MacQueen nurodė, 
kad po perversmo Lietuvos žydai nebuvo tiesiogiai 
skriaudžiami. Kai kurie žydai net su nostalgija pri
simena Antano Smetonos valdymo metus. Kita 
vertus, nors Lietuvoje ir labai retai pasitaikydavo 
akcijos prieš žydų prekeivius ar viešos muštynės 
tarp lietuvių ir žydų, tačiau valdžia gana sėkmingai 
neįsileido ar tiesiog išvarė žydus iš valstybės tar
nybos, buvo panaikinta žydų reikalų ministerija. 
Be to, parlamentinės demokratijos žlugimas stabdė 
pilietinės visuomenės vystymąsi.

Paskaitininkas aiškino, kad Lenkijos ultima
tumas 1938 m. ir Klaipėdos krašto atplėšimas 1939

PINIGŲ YRA, PINIGŲ NĖRA...
Rimti politikai ir visuomenės veikėjai laikosi 

žodžio ir neišduoda principų net ir tada, kai dėl to 
gresia pavojus pralaimėti varžybas. Tuo tarpu poli
tikieriai dažnai pasižymi sugebėjimu tuo pačiu me
tu kalbėti „atiem burnos pusėm”. Kalbėti taip, kad 
būtų patenkinti vienoje pusėje stovintieji, o prie
šingoje pusėje esantieji girdėtų visai ką kita. Šiuo 
metu sugebėjimą kalbėti abiem burnos pusėm kar
tais pademonstruoja kai kurie JAV lietuvių ben
druomenės veikėjai.

JAV bendruomenininkai sugebėjo įtikinti Lie
tuvos seimą, kad penkeriems turtingiausios pasau
lyje šalies lietuvių bendruomenininkams reikia 
kasmet du kartus nuvykti į Vilnių ir ten su devynių 
partijų atstovais po dvi savaites aptarinėti kažko
kius dar ir dabar apibrėžti neįmanomus reikalus. Ir 
kad šių transatlantinių ekskursijų išlaidas turi pa
dengti Lietuvos seimas.

Kelionėms pinigų yra. Lietuvoje...
Tiesa, mums Akiračiuose nusistebėjus, nejaugi 

iŠ tikrųjų čia bus pasivažinėjimas po vargstančios 
Lietuvos mokesčių mokėtojų kišenę, JAV ben
druomenės pirmininkė jai priimtinesnėje spaudoje 
paaiškino, kad JAV LB pinigų neturi, bet dalį išlai
dų galbūt padengs patys atstovai.

Beveik tuo pačiu metu iškilo klausimas, kur 

m. stipriai demoralizavo Lietuvos visuomenę.
Anot istoriko, Lietuvos sovietizacija 1940-41 

metais iškėlė dvi tendencijas visuomenėje - rezis
tenciją ir prisitaikymą (kolaboravimą). Sovietinio 
saugumo organų vykdomos represijos atomizavo 
Lietuvos visuomenę, sunaikino pilietinės visuome
nės saitus.

Sovietizacijos metais kai kurie žydai ir lietu
viai pasuko į politinę kairę, Sovietų valdžia, beje, 
žydų nediskriminavo ir priėmė į valdžios struktū
ras.

Istorikas MacQueen retoriškai klausė, ar so
vietinės valdžios struktūrose buvo neproporcingai 
didelis žydų skaičius. Tai būtų galima tvirtinti tik 
komjaunimo atveju, - sakė istorikas. Tuo tarpu iš 
79 Liaudies Seimo narių tik keturi buvo žydai, iš 
280 aukšto rango enkavedistų, ne daugiau kaip 20 
buvo žydai. Tiesa, atskiri žydai dirbo saugume, su 
juo bendradarbiavo, tačiau tai neleidžia tvirtinti, 
kad žydai vadovavo saugumui.

Istoriko nuomone, lietuvių priekaištai žydams 
buvo aiškus atpirkimo ožio ieškojimas. Lietuvių 
aktyvistų fronto spaudoje nemažai antisemitinių 
pareiškimų. Tuo tarpu Vokietijos ir Sovietų Sąjun
gos karo pirmų savaičių suirutė leido pasireikšti 
kraštutiniams visuomenės elementams, griežčiau 
tariant - visuomenės padugnėms. Buvo ir tokių as
menų, kurie, kolaboravę su NKVD, lyg ir bandė

(tęsinys 5-me psl.)

kitąmet šaukti Pasaulio lietuvių bendruomenės sei
mą. Daugiau kaip pusę šimto metų svajoję apie ga
limybę susirinkti Vilniuje, daugelio kraštų ben
druomenininkai siūlo dabar pasinaudoti ta su ne
priklausomybe atsiradusia galimybe. Tik JAV lie
tuvių bendruomenės vadovybė siūlo PLB seimą 
šaukti ne Lietuvoje, o Amerikoje. Esą turtingiau
sios pasaulyje šalies bendruomenininkams kelionė 
į Vilnių būtų per brangi. O Sibiro, Lenkijos, Latvi
jos, Rusijos ir daugelio kitų kraštų bendruomenių 
atstovams kelionė į Ameriką nebūtų per brangi.

Pinigų nėra tik ... Amerikoje!
Štai jums klasiškas, beveik vadovėlinis kalbė

jimo abiem burnos pusėm pavyzdys. Tiems, kurie 
tikite šitomis gražiomis pasakėlėms apie reikalus ir 
pinigus, turime patrauklų pasiūlymą: Labai priei
nama kaina parduodame Brooklyn’© tiltą. Pirkite!

Išeivijos spauda dažnai priekaištauja Lietuvos 
valdžios ir Seimo žmonėms už perdaug dažnas ke
liones po pasaulį, užuot bent pusę tų reikalų atlikus 
paštu, telefonu, ar faksu. Pritardami tokiems 
priekaištams, mes tuo pačiu stebimės, kodėl ir JAV 
Bendruomenė bent pradžioje negalėtų pasinaudoti 
modernių komunikacijos priemonių paslaugomis, 
užuot skraidžius per Atlantą.

Akiračių red.
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AR GALIMA POLITIKUS PAPIRKTI ?

Ir Lietuvoje, ir Akiračiuose (nr. 9) buvo pa
skelbti istoriko Z. Butkaus Maskvos archyvuose 
rasti dokumentai, rodantieji, kad sovietai nuo 1924 
iki 1926 metų finansiškai rėmė tautininkų spaudą. 
Taip pat iŠ tų dokumentų paaiškėjo, kad sovietai 
per savo diplomatinį atstovą Lietuvoje turėjo dide
lę įtaką Lietuvos politiniams sprendimams, ypač 
dėl santykių su lenkais. Tuos ryšius sovietai pa
laikė per tautininkų partijos vadovus A. Smetoną, 
A. Voldemarą ir V. Krėvę.

Tų faktų paskelbimas neabejotinai sukėlė nusi
stebėjimą ne tik Lietuvos politiniuose sluoksniuo
se, bet ir išeivijoje. O taip pat ir įtarimą, kad gal 
panašių papirkimų įvyksta ir dabar. Istorikas Z. 
Butkus mano, kad tokiems įtarimams yra pagrindo.

Reikia stebėtis, kad reakcija į tuos paskelbtus 
faktus apie tautininkų partijos praeitį buvo arba 
tyla, arba neigimas. Tautininkų partijos pareigūnai 
Lietuvoje aiškino, kad dokumentų paskelbimas - 
tai noras politiškai sukompromituoti opoziciją.

Drauge pasirodė straipsnis tokia antrašte - 
„Tautininkai: istoriniai kaltinimai - politinis 
manevras“. Tame straipsnyje taip rašoma:

Leonas Milčius, komentuodamas pareiškimus 
spaudoje dėl tautininkų praeities vertinimo, sakė, 
kad pavasarį vykusiame suvažiavime specialistų 
grupė nagrinėjo sąjungos istoriją, tačiau „turint 
daug informacijos yra aiškiau“. Anot L. Milčiaus, 
„yra kitas dalykas: kaip rinkti bei panaudojami 
faktai - ar dėl istorinės tiesos, ar politiniais sume
timais “. Seimo nario teigimu aiškiai matyti kad tai 
panaudojama siekiant sukompromituoti opozicinę 
partiją.

Tuo tarpu Europos lietuvis (nr. 37, 1995) per
davė Lietuvos ryto (1995.IX.6) komentarą:

Kokias išvadas iš tautininkų spaudos finansa
vimo istorijos turėtų padaryti šiandieniniai politi
kai, ar galėtų panaši istorija pasikartoti dabar, ar
tėjant naujiesiems Seimo rinkimams?

- Konkrečių duomenų neturiu, o šių dienų do
kumentų niekas neduos, tačiau manau, kad tai vi
siškai įmanoma, - sakė Z. Butkus „Lietuvos rytui “. 
- Tai rodo dabartinių tarptautinių santykių ir už
sienio politikos pobūdis - slaptumas nėra išnykęs, 
o iš istorijos pamokų mažai kas mokosi.

Straipsnyje „Jei opozicija gauna paramą iš 
svetur“, išspausdintame naujausiame žurnalo 
„Kultūros barai“ numeryje, Z. Butkus teigia, kad 
per trejus metus prieškario tautininkų spauda iš 
sovietų gavo apie 2,5 tūkst. JAV dolerių - po 50 
JA V dolerių kiekvienam laikraščio numeriui. Pini
gus iš SSRS pasiuntinio iš pradžių imdavo V. Krėvė 
ir kiti tautininkų vadovybės įgalioti žmonės, o 
1925-1926 m. tai dažniausiai darydavo Prezidento 
A. Smetonos žmona Sofija Smetonienė.

Z. Butkus surinkta medžiaga rodo, kad spren
dimą finansuoti tautininkų spaudą po ilgų ir 
kruopščių svarstymų priėmė SSRS užsienio reikalų 
komisariato vadovybė.

Šie istoriniai faktai, atrodo, gali paaiškinti ir 
kitus iki šiol ginčytinus klausimus. Pavyzdžiui, 
simbolinis pasipriešinimas bolševikų invazijai 
1940 metais. Tai klausimas, kuris iki Šiol buvo be 
aiškaus atsakymo. Dabar pasidarė aišku, kodėl 
Smetonos vyriausybė nesipriešino.

Arba vėl, per visą nepriklausomybės laiko
tarpį šaukėm „Mes be Vilniaus nenurimsim“. Bet 
kai išmušė apsisprendimo valanda ir net kariuo
menė buvo mobilizuota, mūsų šauksmai nutilo. 
Kodėl - dabar aišku!

Ir dar vienas mįslingas ir iki Šiol neišaiškintas 
klausimas, kodėl prof. A. Voldemaras, diplomatų 
ir kitų įtakingų asmenų perspėtas ir raginamas ne
grįžti į Lietuvą, vis dėlto nepaklausęs perspėjimų, 
grįžo į sovietų okupuotą Lietuvą.

Dabar aišku kodėl!

NEGIRDĖTI ATLYGINIMAI IR 
PALYGINIMAS

Visi kalba apie sunkų ekonominį gyvenimą 
Lietuvoje. Kainos ir infliacija kyla, o atlyginimai 
maži, bet ne visiems. Europos lietuvis (nr. 37) pa
skelbė kelių bankų tarnautojų atlyginimus:

„ Opozicija “ paskelbė informaciją apie šalies 
bankų tarnautojų algas.

„Akcinio inovacinio banko darbuotojai 1994 
m. uždirbo: Eugenijus Verbavičius - 271 tūkst. 663 
Lt ir 41 et (67 tūkst. 916 JAV dolerių), Liucija Bal
čiūnienė- 329 tūkst. 005 Lt 76 et (82 tūkst. 251 
JAVdol.), Artūras Balkevičius -416 tūkst. 648 Lt 
ir 43 et (104 tūkst. 162 JAV dol.).

Nenusileido ir dabar jau liūdnai pagarsėjusio 
„Aurabanko “specialistai. Jų uždirbtos štai tokios 
sumos: Aivaras Karalius - 154 tūkst. 388 Lt ir 73 
et (38 tūkst. 597 JAV dol.), Algimantas Vinauskas - 
164 tūkst. 310 Lt ir 45 et (41 tūkst. 007 JA V dol), 
Jadvyga Sakalauskienė - 263 tūkst. 795 Lt ir 60 et 
(65 tūkst. 949 JA V dol.).

Bet mokiausias yra Vilniaus bankas. Ten iš
dirbiai tokie: Vanda Balienė - 581 tūkst. 790 Lt ir 
04 et (145 tūkst. 447 JA V dol.), Gintautas Bareika 
-579 tūkst. 245 Lt ir 40 et (144 tūkst. 811 JAV 
dol.), Raimondas Kutra - 583 tūkst. 817 Lt ir 06 et 
(145 tūkst. 954 JA V dol.), Julius Niedvaras - 1235 
tūkst. 341 Lt ir 66 et (308 tūkst. 835 JAV dol.).

Palyginus su kitais Lietuvos dirbančiųjų atly
ginimais (ir net su Vakarų valstybių banko tarnau
tojų algomis), tie išpūsti atlyginimai yfa perdėtai 
aukšti ir rodo, jog bankininkai, pasinaudodami ne
normalia ekonomine padėtimi ir, nesant priežiūros 
įstatymų, išnaudoja Lietuvos piliečių pasitikėjimą, 
labai dažnai juos net apgauna. Laikraščiuose skai
tome, kaip valdžios pareigūnai pasisavina turtą, 
kaip trūksta įstatymų pažaboti ekonominius nusi
kaltimus, kaip nusikalstamai vykdoma privatizaci
ja, bet dažniausia kalbama bendrybėmis, nenuro
dant konkrečių pavyzdžių ir faktų. Daug buvo ra
šoma apie litų spausdinimo suktybes valdant Vag
noriui, tačiau iki Šiol už ekonominius nusikaltimus 
nebuvo nubaustas nė vienas atsakingas valdžios 
pareigūnas.

Rytų Europos valstybių ekonominio gyvenimo 
atstatymas daug priklauso nuo Vakarų valstybių 
paramos ir kapitalo investavimo. Latvija ir Estija 
tuos klausimus sprendžia geriau. Štai Anglijoje iš
einančiam Financial Times (1995.IX.28) buvo įdė
tas Latvijos privatizacijos agentūros skelbimas, jog
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ši agentūra siūlo parduoti 34 įvairias įmones ir fab
rikus. Šį projektą remia Vokietijos finansų mini
sterija. Latvijos privatizacijos agentūra parduo
dama tas įmones tikisi pritraukti užsienio kapitalo 
ir tuo pačiu išspręsti daug ekonominių problemų.

Taip pat tame laikraštyje buvo paskelbta, kad 
vienas iš didesnių Estijos bankų Talinna Bank siū
lo investitoriams 3 mln. vertės obligacijos lakštų ir 
kad Olandijos finansinė bendrovė yra nupirkusi 
72.000 tokių lakštų. Taigi, mūsų kaimynai ekono
minio gyvenimo atstatymą sprendžia ne tarpusavy 
ginčydamiesi, bet norėdami savo ūkį pastatyti ant 
tvirtų ekonominių pagrindų.

BE CELIBATO - KATASTROFA!

Šitaip aiškina Kauno teologijos fakulteto dės
tytojas A. Patackas pasikalbėjime per Vatikano 
radiją. (Tėviškės žiburiai, nr. 36,1995). Į klausimą, 
ar daugėjant kunigų skaičiui Lietuvoje, nedaugėja 
ir problemos, ypač celibato srityje, jis atsakė:

-Išsamiai teologiškai paaiškinti nesu pasiruo
šęs - neišmanau to dalyko. Man su tuo klausimu 
tenka susidurti neakivaizdžiai - dėstau Teologijos 
fakultete Kaune senosios mūsų kultūros kursą, kur 
tie klausimai yra liečiami. Studentai jais domisi. 
Galiu pasakyti, kad iš senosios mūsų etinės kultū
ros pozicijos žiūrint celibato reikalingumas sutvir
tėja. Labai gerai pažįstu mūsų mentalitetą, mūsų 
savimonės dalykus, todėl mes, pasauliečiai, nega
lime likti tam abejingi; galima suprasti kai kuriuos 
asmenis, kurie neatlaiko ir pasitraukia (ir turėtų 
pasitraukti iš kunigystės), bet daryti iš to išvadas - 
reikalauti panaikinti celibatą yra jau intelektuali
nė nuodėmė. O, kaip žinia, intelektualinės nuodė
mės yra sunkesnės už tokias paprastas nuodėmes.

- O jeigu būtų panaikintas celibatas?

- Aš pasakyčiau trumpai taip: celibato panai
kinimas ar koks nors susilpninimas šioje srityje 
Lietuvoje būtų katastrofiškas.

- Ar Šiuo metu pasitaikančios krizės, jeigu taip
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būtų galima tai pavadinti, daro regimą įtaką?

- Lietuvoje yra šiuo atveju rimta padėtis - mes 
stovime ties moralinės katastrofos slenksčiu. Yra 
požymių, apokaliptinių požymių, kad esame ją per
žengę ir galbūt laikomės dar tiktai todėl, kad ce
libatas yra tas siūlelis, kuris vis dar laiko. Jeigu 
jisai nutrūktų, pasekmės būtų katastrofiškos.

Sunku pasakyti, kurioje pusėje toji „katastro
fa“ bręsta. Kai kur Vakarų Europoje, o ypač Ame
rikoje celibato pasekmės yra tikrai katastrofiškos. 
Užtenka pavartyti laikraščius, kad sužinotum, kiek 
daug kunigų apkaltinti seksualiniais nusikaltimais 
ir kiek milijonų katalikų bažnyčia išmokėjo nuken- 
tėjusiems, norėdama išvengti viešo bylinėjimosi.

Celibato klausimas yra labai rimtas ir reikalau- 
ja išsamesnių argumentų. Vien kartodami žodį 
„katastrofa” daug ko neišsiaiškinsim.

DAR VIENAS KANDIDATAS

Kaip žinia, Lietuvos prezidento rinkimai įvyks 
1997 metais, o išeivijoje jau beveik kas mėnesį pa
siūlomas vis naujas kandidatas, lyg iš tikrųjų nuo 
mūsų balsų priklausytų vieno ar kito kandidato iš
rinkimas. Lietuvoje prezidento rinkimų karštligės 
dar nesijaučia; jiems šiuo metu daugiau rūpi Seimo 
rinkimai, kurie įvyks jau kitais metais.

Taigi susipažinkime su naujuoju kandidatu. 
Frontininkų veikėjas J. Kojelis Lietuvos aide (nr. 
186,1995) atsakydamas į korespondento paklausi
mą, pasiūlė tokį kandidatą:

Lietuvių Fronto Bičiuliai surengė diskusiją 
apie galimus kandidatus, bet kalbėjome ne tiek 
apie asmenis, kiek apie tų žmonių kvalifikacijas. 
Aš pristačiau dr. V. Dambravą; buvo pristatyti po
nai V. Landsbergis, A. Brazauskas, V. Dambrava, 
V. Jasulaitis.

Mano nuomone, nereikėtų importuoti prezi
dentinių kandidatų. Bet jei kalbame apie kvalifi
kacijas, tai nematome labiau kvalifikuoto žmogaus 
išeivijoje už daktarą V. Dambravą. Jis turi viską: 
išsilavinimą, diplomatinę patirtį, nuostabią istor
iją lietuviškoje veikloje. Jis paskelbė tūkstančius 
straipsnių įvairiom kalbom, buvo pagrindinių Ve
nesuelos radijo ir TV stočių komentatorius, su
rengdavo Vasario 16-osios minėjimus ten, kur ne
būdavo jokio lietuvio. Niekas kitas išeivijoje šiam 
žmogui neprilygsta. Vis dėlto linkiu, kad preziden
tas būtų Lietuvos lietuvis.

Minėdamas V. Dambravos kvalifikacijas, jis 
užmiršo paminėti vieną iš svarbiausiųjų - mokėji
mą save reklamuoti. Parašė tūkstantį straipsnių, 
gavo Popiežiaus medalį, buvo priimtas Popiežiaus 
nuncijaus, gavo Gedimino ordiną - visuomet dau
gelyje išeivijos laikraščių gražiai aprašytas, išgir
tas ir pagerbtas.

Įdomu pažymėti, kad kartu su kandidatų 
siūlymais prasidėjo ir šmeižtų, įtarimų bei nepa
grįstų kaltinimų kompanija prieš atskirus asmenis.

PREZIDENTO PATARĖJAS PRADĖJO EITI 
PAREIGAS

Lietuvos ryto (nr. 206,1995) korespondentė R. 
Sakalauskaitė aprašo V. Bieliausko atvykimą į 
Vilnių, kur jis pradės eiti Prezidento patarėjo parei
gas. Ji taip rašo:

Kaip vakar „Lietuvos rytui“ sakė V. Bieliaus
kas, jam patikėti ryšiai su užsienio lietuviais, 
mokslo, švietimo ir komunikacijų problemos: 
„Apie darbų planą kalbėti negaliu, kadangi tikpir- 
madienį įvyksiančiame susitikime su Prezidentu 
Algirdu Brazausku išgirsiu, ko iš manęs laukiama. 
Idėjų turiu “.

Anot V. Bieliausko, tapti patarėju jam pasiūlė 
pats A. Brazauskas.

V. Bieliauskas prisiminė, jog prieš kelerius 
metus talkino buvusiam Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkui Vytautui Landsbergiui. Į klausimą, ar 
talkinimas dabartiniam dešiniosios opozicijos 
lyderiui netrukdys dirbti su jo oponentu, Preziden
to patarėjas atsakė: „Aš padėsiu Lietuvai ir jos 
Prezidentui, o ne kam nors asmeniškai. Jeigu pa
matysiu, kad nesu naudingas ir darbas neturi pras
mės, pasitrauksiu. Karjeros šioje srityje daryti ne
ketinu “.

Taigi, turime Vilniuje dar vieną asmenį, kuris 
tarp kitų uždavinių, palaikys ir ryšius su užsienio 
lietuviais.

Ar ne perdaug tų ryšininkų turime?

UŽSIDARĖ TAUTININKŲ SĄJUNGOS 
SKYRIUS

Dirvoje (nr. 31, 1995) aprašytas Daytona 
Beach, Florida, ALT S-gos skyriaus uždarymas. 
Korespondencijoje taip rašoma:

Po visų pranešimų atėjo eilė naujos Valdybos 
ir Kontrolės komisijos rinkimams. Čia ir prasidėjo 
nesėkmės. Pirmininkas Vytautas Abraitis atsisakė 
įeiti į naują valdybą ir pirmininkauti. Tokiai padė
čiai susidarius, atsisakė kandidatuoti ir kiti, ilgus 
metus valdyboje dirbę, nariai.Iš susirinkime daly
vavusių niekas nenorėjo įeiti į valdybą ir katego
riškai visi atsisakė kandidatuoti. Tada prezidiumo 
pirmininkas Vaclovas Dzenkauskas dar kartą atsi
klausė kiekvieno, ar nesutiktų įeiti į valdybą. Vėlgi 
visi kategoriškai atsisakė.

Tokiai padėčiai esant, atrodė, tolimesnis sky
riaus veikimas nebeįmanomas. Tada pirmininkau
jantis pasiūlė reikalą spręsti balsavimu. Vienbal
siai dalyviai pasisakė už skyriaus veiklos sustabdy
mą ir nutarė, skyriaus ižde esančius pinigus, ap
mokėjus kai kurias išlaidas, išdalinti: Spaudai, Li
etuvos tautininkų sąjungai ir ALTs centro valdy
bai. Po šio sprendimo ALTS Daytona Beach ir apy
linkių skyrius nuo 1995 m. gegužės mėn. 31 dienos 
nustojo veikęs.

KLEBONAI, ARCHITEKTAI IR BAŽNYČIŲ 
STATYBOS

Lietuvoje statoma nemažai naujų bažnyčių, o 
kai kurios senos atremontuojamos, pritaikomos 
savo originaliai paskirčiai.

Tačiau dažnai išsiskiria architektų, menininkų 
ir vietinių klebonų požiūris į tas statybas. Tuo 
klausimu išsamiau pasisakė katalikų radijo „Mažo
sios studijos“ vyr. redaktorius, dail. Vaidotas Žu
kas. Jis nupiešė gan liūdną tų naujų statomų baž
nyčių vaizdą (Lietuvos aidas, nr. 189, 1995). Per
duodame keletą ilgesnių ištraukų iš dail. Žuko pa
sisakymo:

Apie Elektrėnų bažnyčią:

Tai ne kontroversija - tai skandalas. Ten žmo
nės jausis kaip žuvys ant kranto. Man kunigas Gin
taras Grušas sako, kad, girdi, atsiras koks nors ge
ras kunigėlis, pamokslaus ir suburs žmones... Bet 
aš jam sakau: „Jeigu, kunige, jums virš darbo sta
lo pakabintų betoninį bloką, ar jūs sugebėtumėte 
išsėdėti prie kompiuterio? “ Tiesiog psichiškai neį
manoma išbūt tokioj aplinkoj. O juk ten šventykla, 
Dievo namai! Sakralinė aplinka turi savo reikala
vimus, šių reikalavimų reikia mokytis, sakralinį 
pajutimą reikia lavinti - apie tai reikia išmanyti! 
Rugpjūčio pradžioje apie Elektrėnų statinį kalbė
jome 42-oje Europos lietuvišjųjų studijų savaitėje 
Hūtenfelde. Ilgametis Vasario 16-0sios gimnazijos 
kapelionas kunigas Jonas Dėdinas pasiūlė nejau
kias, gremėzdiškas bažnyčias be skrupulų parduoti 
ar išnuomoti. Taip dabar dažnai ir daroma visame 
katalikiškame pasaulyje. Todėl kol nevėlu siūlau 
Elektrėnų bažnyčią parduoti golfo ar sunkiosios 
atletikos entuziastams, o už gautą milijoną pasta
tyti gal ir didoką, bet jaukią - žmonišką ir dievišką 
šventyklą.

Apie Viršuliškių bažnyčią:

Na kaip... Jinai kyla. Čia pat, mūsų pašonėje, 
vyksta milžiniškas lėšas suėdanti statyba, tik neaiš
ku, kam ji bus miela. Bet žmonėms kol kas ne taip 
svarbu, kas ten vyks, mūsų katalikai užguiti ir tylūs. 
Kai parapijiečiai svarsto projektą, žiūri į torto dy
džio maketą. Ir ką ten šio meno specifikos nekan
dęs suprasi - lyg ir neblogai atrodo. Bet kai tas 
statinys padidėja, dažnai asiranda baisus svetim
kūnis! Sovietmečiu prikomponuota, pristatyta gau
sybė mikrorajonų, tai negi mes derinsim prie šitų 
kapaviečių savo bažnyčias - Dievo namus? Juk 
net ir po Vilniaus senamiestį ar po centrą vaikšti
nėjant galima pajusti, kiek čia stovi tarybinio „ mo
derno “ šašų. Pavyzdžiui, Lietuvos Seimas. Ir ne tik 
išorėje. Parlamentarai man sakė, kad jie ir viduje 
baigia užtrokšti. Žinoma, Sausio 13-ąją apie tai 
negalvojome. Panašiai ir Naujosios Akmenės lai
kinojoje bažnyčioje - sporto salėje besimelsdamas 
per daug negalvoji apie šitokią keistą aplinką. Bet 
dabar mes laisvi. Tikiuosi, kad atėjus į valdžią pa
doresniems žmonėms, jie susitvarkys ir savo atsa
kingo darbo vietą. O Naujosios Akmenės miesto 
pirmoji bažnyčia tikriausiai taps ne tik reikalinga, 
bet ir miela, jauki, šilta. Laimė, ten yra nuostabus 
klebonas Donatas Stulpinas, be kitų rūpesčių, pa
siėmęs auginti tėvų netekusią 10 vaikų šeimą.

Apie klebono sauvaliavimą:

Geriausia remtis asmenine patirtimi. Nenoriu 
kartoti tų pačių pavyzdžių, tai pateiksiu, ko Vokie
tijoje nekalbėjau. Kauno įgulos bažnyčios klebo
nas Ričardas Mikutavičius pasikvietė mane restau
ruotam Sobore nutapyti Kryžiaus kelio stotis. 
Ėmiausi darbo su viena sąlyga - kad bažnyčios 
šeimininkas paisys dailininko ir ten dirbančių ar
chitekčių nuomonės - ne tik dėl tapybos, bet ir dėl 
kitokios ten atsirasiančios naujos puošybos. To pa
ties kunigo apgadintas Kauno Vytauto bažnyčios 
interjeras vertė apsisaugoti. Sutarėme. Ir ką... 
praėjo pusantrų metų, buvau jau gerokai įpusė
jęs šitą darbą, kai ką nuvežęs ir palikęs. Ir staiga 
sužinau, kad iš įgulos bažnyčios, Dievo namų, da
romas dar ir kultūros veikėjų panteonas. Teologiš- 

(tęsinys sekančiame psl.)

1995 m. lapkričio mėn. 3

3



POKALBIS

APIE MOTERIS IR POLITIKĄ
(Mūsų bendradarbio A. E. Senn’o pokalbis su Moterų partijos pirmininke 

Kazimiera Prunskiene)
Galpapasakotumėt mums ką nors apie moterų 

partiją...

Pats partijos pavadinimas kai kam kelia nemažai 
abejonių, komentarų ir yra kritikuojamas. Man taip 
pat ilgai atrodė, kad partija neturi būti nei vyrų, nei 
moterų, nei rusų, nei lenkų, nei kieno nors. Tiesiog 
struktūras reikia formuoti tokias, kokios yra įpras
tos brandžios demokratijos valstybėse. Tačiau situ
acija kai ką pakoreguoja.

Pažvelgę į dabartinės valdžios struktūras, į Sei
mo vadovybę, komitetų pirmininkus, vyriausybę, 
pamatysime, kad visa aukščiausios pakopos val
džia šimtu nuošimčių yra patriarchalinė. Tik kele
tas valstybės sekretorių yra moterys, bet toje sfero
je jokie svarbūs sprendimai nevyksta.

Aš vis dėlto mačiau dvi moteris atstoves Seime...

Iš viso moterų Seime yra 7 proc., t.y. dešimt. Ži
noma, jei pasitaiko, kad ne visos ateina, gali būti, 
kad Seime kurią dieną nelieka nė vienos atstovės. 
Galime ir pajuokauti, - jei Lietuvai šiandien nela
bai gerai sekasi, tai moterys dėl to nekaltos. Vyrai 
sprendžia politinius klausimus ir valstybiniu lyg
meniu tvarko politinę-ekonominę sistemą. Nu
klystame nuo tiesos, jei sakytume, kad taip yra to
dėl, kad moterys šioje sferoje yra nekompetentin
gos, neturi praktikos. Žinoma, vyrai labiau patyrę, 
žinoma, jie kompetentingesni politikoje - ir eko
nominėje, ir užsienio, bet kai analizuoji Seimo su
dėtį, darbą, atskirų Seimo narių politinį įvaizdį, tai 
negalima būtų teigti, kad šita vyriškoji kompeten
cija koncentravosi valdžios struktūrose. Man atro
do, kad vienpusis patriarchalinis valdžios suforma
vimas valstybei yra nuostolingas. Nuostolingas ap
skritai pilietinei visuomenei. Vyrai, atrodo, per 
daug siekia valdžios, konkuruoja dėl pirmojo vyro, 
tautos didvyrio ar gynėjo vardo... ir pakeliui pa
miršta labai svarbius dalykus, tas problemas, ku
rias spręsti jie yra išrinkti.

Moterų požiūris nuo realių gyvenimo poreikių 
labai nutolti negali. Moterys gyvena, prislėgtos 
įvairių ekonominių, socialinių problemų, užsiima 
vaikų auklėjimu, jeigu, žinoma, gali užsiimti. Mo
terys yra priverstos matyti, kiek valdžios politikos 
pasekmės padeda ar kenkia realiam gyvenimui - 
vaikų, šeimų, pensininkų. Moterys turi dar savo tė
vus, gimines, artimuosius, kuriems reikia padėti, 
net tada, kai moterys jaučiasi stiprios ir materialiai, 
ir socialiai, kaip savo vyrų žmonos ar savarankiš
kos savo profesijų, verslo atstovės. Dalyvavimas 
politikoje svarbus moterims ne tik kaip saviraiškos 
būdas ar ambicijų patenkinimas, bet kaip valdžios 
pasidalinimas demokratiškoje visuomenėje, nes 
negali būti demokratijos pusėje visuomenės. Dėl 
šitų problemų pasaulis yra labai sujudęs, ir Jungti
nės tautos, net Afrika pagal moterų buvimą val
džioje gali būti mums pavyzdys. Lietuva yra labai 
atsilikusi. Svarbiausia politinės sistemos labui iš
naudoti maksimalų mūsų valstybės turimą potenci
alą - tiek vyriškąjį, tiek moteriškąjį. Tada galbūt 
Seime, vyriausybėje, kitose valdžios struktūrose 
atsirastų daugiau harmonijos, įvairovės, tada gali
ma būtų įvairiapusiškiau, atsakingiau įvertinti prii
mamus sprendimus, kad jie nenutoltų nuo realaus
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gyvenimo poreikių.
Moterys, pradėjusios telktis į visuomeninę veik

lą, ypač 1992-aisiais metais, kai dar po vieną ar 
grupelėmis ateidavo pas mane, turinčią šiek tiek 
politinio patyrimo, surengė 1-ąją tarptautinę kon
ferenciją „Moteris ir besikeičiantis pasaulis”. Tai 
įvyko 1992-ųjų gegužėje, konferencijoje dalyvavo 
viešnios iš 10 valstybių. Tada buvo nuspręsta kurti 
moterų asociaciją, kuri sutelkė daug moterų orga
nizacijų, ir verslininkių, ir net katalikiškų, tokių 
kaip „Kovos už negimusią gyvybę” grupė, „SOS 
vaikai” Vilniaus ir Kauno grupės. Kitaip tariant, 
vienijosi labai įvairių interesų moterys. Pagaliau 
ėmė kurtis ir regioninės organizacijos. Tokioje ter
pėje brendo moterų pasirengimas reaguoti į visuo
menės reiškinius, politiką. Brendo ir politinė patir
tis, - nes kai aš buvau asociacijos prezidentė ir ini
ciatorė, mūsų diskusijose nuolat dominavo politi
nių procesų vertinimas. Kviesdavau moteris į kon
ferencijas, kurias pati organizuodavau su Lietuvos- 
Europos institutu. Dabar įvyko NATO seminaras. 
Aptariamos problemos: įvairios krypties transfor
macijos procesai - politiniai, ekonominiai, bendra
darbiavimas, integracija, ūkio struktūrizavimas. 
Taip atsirado tam tikras moterų politinis elitas iš 
įvairių sričių - kultūros, verslo, medicinos, peda
gogikos. Tos moterys ir nusprendė kurti partiją, 
kaip tik per moterų asociacijos metinę konferenci
ją, sausio mėnesį. Už mėnesio daugiau kaip su ke
turiais šimtais steigėjų mes surengėme steigiamąją 
konferenciją, o dabar jau turime per porą tūkstan
čių moterų partijos narių.

Dėl partijos pavadinimo balsavome, galėjome 
parinkti jį ir neutralesnį, bet šis likęs pavadinimas 
buvo lyg tam tikra atsvara, parodymas pirštu patri
archalinei valdžiai, kad moterys ateina į talką. Mo
terys ateina į talką nepriklausomai nuo vyrų noro, 
kad jos nebūtų sąraše paskutinės ir nepatektų į Sei
mą vien todėl, kad pirmąsias sąrašo vietas jie jau 
pasiskirstė.

Didžiąją dalį programos - ekonominės, sociali
nės, užsienio politikos, ryšių su partijomis - rašiau 
pati, ir daugumos programos dalių nė vienas žodis 
liko nepasikeitęs. Jos siejasi su mano paskutiniąja 
knyga, nes darbas vyko vienu metu,- programą ra
šiau kaip reziumė, pateiktąšiek tiek kitokios struk
tūros. Rašydama programą radau kompromisą ir su 
savimi. Iki pat partijos įsisteigimo buvau nutarusi 
nebūti jokioje partijoje, nes maniau, kad man rū
pimų problemų spektras yra per platus. AŠ negaliu 
kaip konservatoriai, kaip LDDP arba kaip soede- 
mai viską vertinti vienu siauru požiūriu, akcen
tuodama tik tam tikrus politinius momentus. Saky
kime, jei man svarbu palankių rinkos sąlygų suda
rymas, tai man svarbu ir valstybės socialinė atsa
komybė. Rašydama programą supratau, kad mote
rų partija gali sau leisti tokį platų, centristinį intere
sų spektrą.

Ypatingai akcentuočiau tokią nuostatą, - ieškoti 
kompromisų tarp skirtingų ar priešinamų interesų. 
Dar kartą pakartosiu pavyzdį: palankių sąlygų pri
vačiam verslui, rinkos ekonomikos ieškojomas ir 
paties verslo, valstybės socialinės atsakomybės ga
rantijos. Jeigu šito mes neužtikrinsime, grįžtamoji 
reakcija per politiką verslo laisves gali apriboti la
biau negu jas derinant su ekonomine politika...

Jeigu mes teikiame prioritetą Lietuvos naciona
linės valstybės kultūriniam realizavimuisi, turime 
būti atviri pasaulio kultūrai, nacionalinių grupių, 
gyvenančių Lietuvoje, kultūrinei saviraiškai. Jei 
siekiame žmogaus teisių, piliečių laisvių, žodžio 
laisvės, tai turime siekti ir atsakomybės - už veiks
mą, už žodį. Kitaip tariant, turi vykti valstybinės 
tvarkos, kriminalinės situacijos valdymas. Visus 
šituos dalykus reikia matyti kartu, o ne atskirai. 
Man nepriimtinas stašaitinis, degutinis liberaliz
mas, kaip visiškai nešiuolaikinis destruktyvus po
žiūris. Nenorėčiau, kad Lietuva būtų pernelyg so
cial demokratiška valstybė reguliavimo prasme, bet 
nepripažįstu klerikalinės krikščioniškos demokra
tijos ir Bažnyčios kišimosi, kunigų dalyvavimo po
litikoje.

Daugelis mūsų programą skaičiusių žmonių - ir 
verslininkų, ir kultūros darbuotojų - ją vertina. V. 
Gruodis iš Atviros Lietuvos fondo darė net eksper
tizę, jis yra nuolatinis mūsų rėmėjas. V.Daujotytė, 
I.Kostkevičiūtė pritaria mūsų programai, skaitė ją 
ir diskutavo dėl nuostatų. Jaučiame ryšį ir su M. 
Gimbutienės idėjomis, matricentristine kultūra, 
akcentuojame mintis apie Šią kultūrą mūsų pream
bulėje, žinoma, ne senosios Europos, o šiuolaiki
nio gyvenimo variantu, kai vis dėlto pasiekiama 
vyrų ir moterų galimybių realizavimosi pusiausvy
ra, harmoningesnė visų visuomenės pusių veikla.

Laimėjome tai, kad šiandien turbūt yra nebema
dinga ir necivilizuota viešai pasisakyti prieš mote
rų dalyvavimą politikoje. Girdime garsių aplodis
mentų iš dabartinių valdžios vyrų, iš ketinančių 
jais būti. Aštuonios partijos pasiūlė mums koali
ciją, bet mes manome dalyvauti rinkimuose sava
rankiškai, nesusisaisčiusios su jokia partija, kad 
neišsigimtų mūsų programa, nuostatai ir galimy
bės. . .
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Kadangi moterų partija apima viską, nuo kairės 
iki dešinės, ji labiau panaši į visą parlamentą, o ne 
į atskirą partiją. Beje, kodėl partija, o ne judėji
mas?

Judėjimų atstovai negali patekti į Seimą, tik par
tijos kelia kandidatus. Mes tarime ir vyrų narystę, - 
per dešimt narių vyrų. Žinau, kad rengiasi ateiti dar 
viena grupė verslininkų, apie aštuoniolika žmonių. 
Rėmėjų vyrų yra tikrai nemažai, O kartais būna te
mų, kuriomis kalbėtis kviečia vyrai, ir mes pasi
juntame mažuma... susitikime su moterų partija. 
Šitoks didelis susidomėjimas šiek tiek nustebino 
mane pačią - kaip tik toks, koks jis dabar yra.

LIETUVA IR...
(atkelta iŠ 3-čio psl.)
kai tai nepateisinamas dalykas. Be to, gausūs 
skulptūriniai akcentai šioje pseudobizantinėje So
boro erdvėje visai netinka, o ir šiems darbams pa
kviestas ar pasisiūląs skulptorius Arūnas Saka
lauskas jau ir anksčiau buvo linkęs meninį 
mąstymą pakeisti literatūriniu - apie tai jis ir pats 
neseniai kalbėjo jūsų laikraštyje. Bažnyčios rekto
rius neišlaikė žodžio - nepaisė ne tik dailininko, 
bet ir architektų nuomonės. Delsiau, laukiau bev
eik metus - gal kas pasikeis. Nepasikeitė . . .

Ir?.. .Aš atsiėmiaus savuosius darbus. Dabar 
manęs kunigų netaktai nebeveikia, bet pažįstu 
žmonių, kurie, tai patyrę, sako: „Aš į tą bažnyčią 
iki ‘smerties ’ neisiu “.

Vyt Gedrimas
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LIETUVOS GYVENIMAS

Guviai papasakota TELE-3 istorija nesunkiai 
galėtų tapti detektyvo ar nuotykinio kūrinio siuže
tu, kuriame teisybės ieškotojai ir gėrio nešėjai nuo
lat pakliūva į piktavalių pinkles, po atkaklių kovų 
laimi, tačiau neilgam, nes blogis kaskart įgauna 
naują pavidalą ir vėl tiesia nagus į dorus ir teisin
gus herojus. Medžiagos, įterpus porą prasimanytų 
meilės siužetų, užtektų ne tik paprastam filmui, bet 
keliolikai ar net kelioms dešimtims serijų. O kiek
vieną situaciją ištempus taip, kaip tai daro „Santa 
Barbaros“ ar „Marijos Selestės“ kūrėjai, Lietuvos 
muilo operų mėgėjai - o jų daug - iki 2000-ųjų bū
tų aprūpinti lietuvišku už meksikietiškus ar vene- 
cuelietiškus tikrai ne ką blogesniu serijalu.

Nuo įsikūrimo pradžios TELE-3 gavo patirti 
daug išmėginimų. Kaltinimai piratavimu (t.y. už
sienio televizijų sukurtų laidų ir filmų retransliavi
mu be Šių televizijų žinios), sutarčių laužymu, ven
gimu laiku mokėti už siųstuvų nuomą sukeldavo 
viešus ginčus spaudoje. Liucija Baškauskaitė ener
gingai neigdavo tai kaip priekabes ir išsigalvoji
mus, kreipdavosi į tarptautines organizacijas su 
skundais dėl informacijos laisvės varžymo, tarp
tautiną spaudos laisvių ir teisių praktiką išmanan
čios žinovės balsu aiškindavo, kokie įstatymai re
guliuoja masinių informacijos priemonių veiklą 
demokratinėse šalyse, už savo priešininkų nugarų 
nuolat regėdama antidemokratinių politinių jėgų 
užsakymą ar kėgėbistines šmėklas. Galiausiai, 
kaip ir priklauso teisinėje valstybėje, ginčai baig
davosi teismuose, visais atvejais L. Baškauskaitės 
naudai.

Apie ankstesniąsias TELE-3 problemas ir kon
fliktą su Lietuvos radijo ir televizijos valdyba jau 
esu rašiusi. Vos spėjo prašokti pusantrų metų - 
nauji konfliktai. Tik šį kartą viduje, tarp TELE-3 
akcininkų.

Istorijos pradžia tokia. Nebeišgalėdama sumo
kėti už kanalo nuomą L. Baškauskaitė su nekilno
jamojo turto agentūra „Status“ (kurią, sakoma, jai 
rekomendavęs Amerikoje gyvenantis Lietuvos 
prezidento bičiulis S. Velonskis) sutarė, jog „Sta
tus“ drauge su partneriais iš Niujorko sumokės 
TELE- 3 skolas, o L. Baškauskaitė perrašys jiems 
dalį savo akcijų. Buvo sudaryta valdyba, į kurią įė
jo po lygiai kiekvienos pusės atstovų. L. Baškaus
kaitė užėmė abu postus - valdybos pirmininkės ir 
televizijos direktorės. Viskas klostėsi gan neblogai 
-TELE - 3 ėmė pirmauti pagal žiūrimumą, TELE- 
3 žinios imtos laikyti geresnėmis už „Panoramą“ 
parengta informacine laida, užsienietiški filmai 
pradėti versti į lietuvių kalbą, pasirašyta sutartis 
dėl „Santa Barbaros“ rodymo. Tačiau vasaros pra
džioje iškilo ginčas tarp L. Baškauskaitės ir „Sta
tus“ vadovų. Šio ginčo priežastis abi pusės aiškina 
skirtingai: „Status“ teigia, kad konfliktas kilo dėl 
pinigų - 200 tūkst. litų, kuriuos esą L. Baškauskai
tė neteisėtai pasisavino, panaudodama juos ne tele
vizijos o savo asmeniniams reikalams, o L. Baš
kauskaitė įsitikinusi, kad „Status“ vadovams nepa
tiko tai, kad ji susirado kitus finansavimo šaltinius. 
Konfliktas baigėsi tuo, jog L. Baškauskaitė buvo 
atleista iš televizijos direktorės pareigų. Sprendi
mas buvo apskųstas teismui, o TELE-3 darbuotojai 
paskelbė viešą pareiškimą, kuriame apkaltino 
„Status“ vadovus siekimu perimti televizijos kana
lą į savo rankas. Dėl šio pareiškimo laikinai TELE- 
3 direktore ir valdybos pirmininke paskirta R. To- 
monienė atleido iš darbo televizijos administratorę 
V. Marciulevičiūtę ir programos direktorių G. Gai
damavičių, kitiems darbuotojams pareiškusi, kad

TELE-3 ISTORIJA - MEDŽIAGA 
SERU ALUI

jiems atsisakius dirbti, bus pasamdyti nauji žmo
nės. L. Baškauskaitė savo ruožtu Lietuvos aido 
dienraštyje išspausdino pranešimą, jog TELE-3 
antspaudas laikomas negaliojančiu, o teismas su
stabdė TELE-3 valdybos nutarimo, kuriuo iš parei
gų buvo atleista L. Baškauskaitė, vykdymą. Po po
ros dienų konfliktas įsiliepsnojo dar smarkiau; 
„Status“ pasamdyti sargybiniai ėmėsi saugoti 
pastatą, neįsileisdami vidun L. Baškauskaitės ir ki
tų atleistųjų darbuotojų. L. Baškauskaitė kaltino 
„Status“ noru perimti kanalą politiniais motyvais, 
nes „Status“ viceprezidentas buvęs KGB karinin
kas, o šis teigė, kad „Status“ nesiveržia į eterį, o tik 
nori savininko teise paremtos valdžios. Galiausiai 
buvo sutarta konfliktą išspręsti akcininkų susirin
kime. Tačiau tai pasirodė ne taip lengva - susirin
kimas keletą kartų atidėtas. Pirmąjį kartą dėl to, 
kad neatvyko atstovai iš „Status“ ir JAV fondo, an
trąjį ir trečiąjį - dėl to, kad akcininkai niekaip ne
galėjo išsiaiškinti, kiek kam priklauso akcijų. L. 
Baškauskaitė teigė, jog ji valdo 50% akcijų, tačiau 
„Status“ su tuo nenorėjo sutikti ir įrodinėjo, kad jai 
tepriklauso tik 32,5% akcijų.

Konfliktas užsitęsė. Dėl jo beveik porą mėne
sių nebuvo rengiama žinių laida. Baškauskaitė tei- 
ga, jog „Žinių“ rengimas buvo nutrauktas dėl to, 
kad „Status“ žmonės ėmė cenzūruoti laidą ir gąs
dinti laidos vedėjus, o „Status“ atstovai teigė, jog 
buvo tiktai pareikalauta laikytis susitarimo, kad 
apie TELE-3 vykstantį konfliktą žiūrovams nebus 
aiškinama. Tačiau kaip bebūtų, žiūrovai tapo skan
dalo įkaitais. Ypač tie, kurie beveik kaip be narko
tiko nebegali apsieiti be kasvakarinės „Santa Bar
bara“ serijos, nes būtent šio serijalo rodymas buvo 
nutrauktas. Į Lietuvos aidą, išsamiai nušvietusį 
TELE -3 ir „Status“ konflikto eigą, pasipylė 
pasipiktinusiųjų laiškai: „grąžinkite Liuciją ir Bar
borą“. „Status“ vadovai aiškino, kad jie bandė 
gauti iš Talino perrašytas kasetes, tačiau sužinojo, 
kad sutartis sudaryta su L. Baškauskaite ir todėl 
kasetės bus perduotos tik jai. Taigi, Liucija žinojo, 
kokią svirtelę paspausti. Ir beje, nebe pirmą kartą. 
„Santa Barbara“ tampa labai reikšminga 
sprendžiantTELE-3 iškilusias problemas; šiaipjau 
ne itin aktyvūs Lietuvos žmonės iškart sujunda, kai 
iš jų atimama teisė matyti, kaip gyvena Amerikos 
turtuolių šeima. Turint galvoje tai, kad „Santa Bar
baros“ serijų yra tiek daug, kad ją galima rodyti iki 
pasaulio pabaigos, L. Baškauskaitė savo rankose 
turi ilgalaikį kozirį.

Liepos gale vykusio akcininkų susirinkimo 
metu, nors ir vėl liko neišsiaiškinta, kas kiek akcijų 
valdo, buvo susitarta, kad administratorė ir progra
mų direktorius bus grąžinti į darbą. Vėl atnaujintas 
„Santa Barbaros“ rodymas ir žinių laida. Siūlyta 
grįžti į darbą ir L. Baškauskaitei, su sąlyga, jei ji 
nutrauks prieš „Status“ iškeltas bylas. Tačiau Liu
cija šių bylų ne tik nenutraukė, o iškėlė dar vieną - 
dėl to, kad būtų pripažinta, jog ji valdo 50% TELE 
-3 akcijų.

Visą vasarą liepsnojusio konflikto atomazga 
artėja. „Status“ galiausiai sutinka parduoti savo ak
cijas, tačiau pirkėjus atbaido tai, jog neaišku, kiek 
kam akcijų priklauso.

Kompanijai „Status“ nutraukus TELE-3 finan
savimą, šiai vėl trūksta lėšų. Darbuotojai laukia at

lyginimų, ryšių tarnybos nesumokėjus nuomos 
mokesčių, grasina išjungti siųstuvus, o „Santa Bar
barai“ vėl gresia pavojus - mat, už filmą nemokėta 
nuo gegužės mėnesio.

Daug vilčių tam tikrą laiką buvo dėta į vieną 
norvegų firmą, tačiau jos vadovai, nusprendę, kad 
Lietuvoje per maža reklamos rinka, o masinių in
formavimo priemonių įstatymas komercinėms te
levizijoms nepalankus, TELE-3 akcijų nepirko.

Vienas iš „Status“ priekaištų L. Baškauskaitei 
buvo tas, jog ji didžiąją laiko dalį praleidžia ne 
Lietuvoje. Šiuo metu L. Baškauskaitė vėl kažkur 
išvykus. Jos kelionę, kaip ir nemaža dalykų, kurie 
vyksta TELE- 3, gaubia paslaptis - televizijos dar
buotojai nesako, nei kur ji išvykusi, nei kada grįš. 
Akivaizdu, kad ji ko nors ieško. Kartais teisybės, 
kartais pinigų.

■W

Zita Čepaitė

LIETUVIAI IR...
(atkelta iš 1-mo psl.)

atpirkti savo kaltę žudydami žydus. Pirmų karo 
dienų pogromai Kaune buvę žiaurūs, žuvę bent 
5000 žmonių. Vis dėlto, po pirmųjų pogromų na
ciams nepavyko surengti kitų, o Vilniuje iš viso ne
buvo pogromų.

Istorikas pabrėžė Geležinio Vilko organiza
cijos vaidmenį 1941 m. rudenį. Tai grupė, kuri val
dė Lietuvių nacionalistų partiją, kolaboravo su na
ciais, propogavo antisemitizmą, - teigė istorikas. 
GV turėjo nemažai įtakos policijos batalijonuose, 
kurie dalyvavo antižydiškose akcijose. GV darė 
nemažą įtaką ir vietos policijai, kuri miesteliuose 
padėjo surinkti žydus, suvaryti į laikinus getus. 
Patį žudymą atlikdavo nacių SS skrajojantys bū
riai, kuriuos paprastai sudarydavo 8-10 esesininkų. 
Prie šių būrių prisidėdavo iki 200 lietuvių pagel- 
bininkų.

Baigdamas, istorikas MacQueen pažymėjo, 
kad lietuvių dalyvavimas masinėse žydų žudynėse 
kelia tam tikras istorijos ir moralės problemas. Jis 
vėl pabrėžė, kad didelį vaidmenį suvaidino margi- 
nalūs visuomenės elementai, kuriems geras veiki
mo sąlygas sudarė pilietinės visuomenė suirimas. 
Kartu nedidelė fašistinė klika (GV) darė nepapras
tai didelę įtaką policijai ir savisaugos batalijonams. 
Istorikas taip pat priminė, jog pasaulis mažai te
žino apie kitą Lietuvos tragediją - masinius lietu
vių trėmimus į Sibirą, kitas žiaurias sovietines 
represijas.

Diskusijoje po paskaitos vėl buvo iškeltas žy
dų tautybės asmenų dalyvavimas sovietų represini
uose organuose. Kai kurie renginio dalyviai tvirti
no, kad Lietuvoje girdimi teiginiai apie žydų vy
raujantį vaidmenį NKVD niekuo neparemti, o jų 
tikrasis šaltinis - antisemitizmas. Buvo klausiama, 
ar iš viso verta rinkti statistiką apie žydų skaičių 
tokiose struktūrose. Išreikšta ir kita nuomonė - 
nors antisemitai tikėjo ir tikės mitais, tačiau rinkti 
tokius duomenis vis tiek verta.

E. Tuskenis
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RECENZIJOS

Prof 
Alfred 
Erich 
Senn

Turbūt kiekvienas, kuris skaitė A.E. Senn’o 
knygą Bundanti Lietuva, jautė, kad tai - ne pasku
tinis autoriaus žodis jo pasirinkta tema. Anoje kny
goje tarsi sustojama Lietuvos žygio į laisvę pusiau
kelėje, tad nesulaukus šio darbo tęsinio išties būtų 
buvę ko nusivilti. Todėl džiugu, kad naujas profe
soriaus veikalas Gorbachev's Failure in Lithuania 
visiškai išsklaido šiuos būgštavimus. Pagaliau iš
ėjus šiai knygai ir patys ankstesnieji būgštavimai 
pradeda atrodyti šiek tiek perdėti, o gal net trupu
čiuką juokingi. Bet šių eilučių autoriui ir, galima 
spėti, daugeliui kitų žmonių, tai galutinai paaiškėjo 
tik dabar, perskaičius knygos pratarmėje išsakytą 
autoriaus prisipažinimą, kad joje pasakojama isto
rija yra kažkas daugiau negu objektyvaus, tačiau 
vis dėlto pašaliečio istoriko tyrinėjimas. Vargu ar 
kas nors galėjo suabejoti, kad profesorius A. Sen
n’as yra nuoširdus Lietuvos bičiulis, daug padėjęs 
ir mūsų laisvės reikalui. Gerai žinomos ir jo šeimą 
su Lietuva siejančios gijos. Taip pat buvo galima 
nujausti, kad jo santykis su Lietuva yra kažkoks ki
toks negu daugelio kitų į mūsų šalį draugiškai 
žvelgiančių amerikiečių santykis, ir vis dėlto tiks
liai apibrėžti šį kitoniškumą atrodė labai nelengva. 
Tačiau dabar, perskaičius A. Senn’o žodžius, kad 
jis savo knygoje stengiasi papasakoti istoriją, kuri 
yra ir jo paties gyvenimo dalis, visi neaiškumai iš
sisklaido ir tampa tiesiog akivaizdi viena tiesa - ši 
knyga negalėjo nebūti pratęsta.

Nuo tada, kai Bundanti Lietuva išvydo dienos 
šviesą, daug kas pasikeitė ir Lietuvoje, ir visame 
pasaulyje. Ir kartu labai nuostabu, kad pasikeitimai 
nėra, ypač įsižiūrėjus į juos įdėmiau, tokie dideli 
kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Galbūt 
todėl nėra sunku pastebėti, kad A. Senn’o knyga 
Gorbachev’s Failure in Lithuania pasižymi visais 
tais privalumais, kuriuos turėjo ir mūsų anksčiau 
recenzuotas autoriaus darbas Bundanti Lietuva. 
Būtų tuščias ir nereikalingas darbas įrodinėti, kad 
čia aptariama knyga faktografiniu požiūriu atrodo 
tiesiog nepriekaištingai. Atvirai kalbant, sunku net 
įsivaizduoti, kaip pavyko autoriui, kuris, šiaip ar 
taip, Lietuvoje galėjo lankytis tik epizodiškai, su
kaupti tokią gausybę tikslių faktinių duomenų ir, 
dar svarbiau, atlikti tokią kruopščią ir tikslią tų fak
tų atranką. Ir vis dėlto rezultatas akivaizdus - kny
goje pateikiamas vientisas, nuoseklus ir platus, iš
ties panoraminis Lietuvos laisvėjimo vaizdas, ku
rio niekur neužtemdo šalutinės ir smulkios detalės,

SĄJŪDŽIO KRONIKOS TĘSINYS
kokios nors subjektyvios, į šalį nukreipiančios au
toriaus impresijos ar asmeninių atsiminimų nuotru
pos, kurios lengvai galėtų tapti „deguto šaukštu 
medaus statinėje“, sugadinusiu jau ne vieną pana
šaus pobūdžio darbą. Jeigu Bundančią Lietuvą pa
vadinome kronika geriausia šio žodžio prasme, tai 
šitas apibūdinimas be jokių išlygų tinka ir vėlesnią
ją! profesoriaus A. Senn’o knygai. Bet abiejų darbų 
panašumai tuo nesibaigia.

Vienas didžiausių Bundančios Lietuvos priva
lumų, nulemiančių neabejotinai ilgalaikę knygos 
išliekamąją vertę „Sąjūdžio laikų“ istoriografijoje, 
buvo tai, kad joje sugebėta objektyvia moksline 
kalba prabilti apie dalykus, kurių Lietuvoje daly
kiškai ir nešališkai nebuvo galima, o ir dabar vargu 
ar įmanoma, net išdėstyti, juo labiau - kritiškai ana
lizuoti ar svarstyti. Lygiai taip pat Gorbachev’s 
Failure in Lithuania yra išraiškingas įrodymas, kad 
antroje knygoje profesorius A. Senn’as neprarado 
išties reto sugebėjimo - subtiliai ir taktiškai įve
dinėti istorijos interesų orbiton pačius skausmin- 
giausius ir prieštaringiausiai vertinamus įvykius 
kartu su Lietuvoje dažniausiai aklai mylimais arba 
tiek pat aklai nekenčiamais tų įvykių dalyviais ir 
herojais. Galimas dalykas, kad vėlesnėje knygoje 
tai padaryti buvo net sunkiau negu pirmojoje, nes, 
kaip pamatysime toliau, Gorbachev’s Failure in 
Lithuania anaiptol nėra knyga apie praeitį - kad ir 
labai artimą. Veikiau atvirkščiai - tai knyga, pade
danti geriau suvokti šiandieną ir net rytojų.

Iki šiol kalbėjome apie tai, kas sieja dvi A. Sen
n’o knygas ir minėjome, kad Gorbachev’s Failure 
in Lithuania yra natūralus, gal net autoriaus po
žiūriu egzistenciškai neišvengiamas, Bundančios 
Lietuvos papildymas ir tęsinys. Bet tai nėra pa
prastas, juo labiau - mechaniškas tęsinys. Profeso
rius A. Senn’as išties mažai panašus į istoriką, 
mėgstantį siaurą ir užsklęstą tyrinėjimų horizontą. 
Tuo nesunku įsitikinti vien pasklaidžius jo moksli
nių darbų bibliografiją. Todėl laukti, kad jis lyg nie
kur nieko tęstų pasakojimą apie Lietuvos išsilais
vinimo bylą tikrai neverta. Ištikimybė pasirinktai 
tyrimo temai paprastai baigiasi vienu iš dviejų: 
siauro akiračio mokslininkas nuskęsta savo paties 
susikurtoje faktografinių duomenų pertekliaus pel
kėje, plataus akiračio istorikui ji tampa tuo atspir
ties tašku, nuo kurio kylama į vis aukštesnes erd
ves. Net ir pats kritiškiausias ir priekabiausias skai
tytojas, lygindamas Bundančią Lietuvą ir Gorba
chev’s Failure in Lithuania bus priverstas pripa
žinti: taip, antroje knygoje nagrinėjama ta pati Lie
tuvos kovos už nepriklausomybę tema, bet - neiš
matuojamai platesnėje perspektyvoje.

Kad ir kokia artima bei brangi mums, o ir A. 
Senn’ui, Lietuvos istorija, vis dėlto turime atsiminti 
ir pripažinti, kad bejos egzistuoja ir toks „mažmo
žis“ kaip pasaulio istorija, kurios kontekste rutulio
josi ir mūsų laisvės drama. Paprastai tariant, neįma
noma suprasti kas, kodėl ir kaip vyko Lietuvoje 
1988 - 1992 m., taip pat suvokti kas vyksta dabar ir 
gali įvykti ateityje, atsietai nuo naujosios Sovietų 
Sąjungos bei pasaulio istorijos konteksto. Drąsiai ir 
ryžtingai „įsirašydamas“ į Šį kontekstą, profesorius 
A. Senn’as įgijo puikią galimybę praplėsti savo ty
rinėjimų lauką ir žvilgtelėti į Lietuvos nepriklau
somybės klausimą kiek netikėtu ir nauju kampu - 
per vadinamosios „perestroikos“ ir jos „tragiškojo 

herojaus“ M. Gorbačiovo politinio likimo prizmę.
Nors nuo įvykių, kurie analizuojami knygoje, 

prabėgo visai nedaug laiko, jau yra akivaizdu, kad 
įvairių „perestroikos“ aspektų analizė ilgiems me
tams, o tiksliau - dešimtmečiams ir galbūt 
Šimtmečiams - taps kruopščių ir įvairiapusiškų 
tyrinėjimų ir apmąstymų objektu. Ir nežinia kada 
šis interesas taps vien akademiniu. Tai, kad „pere
stroika“ ir jos rezultatai padarė didžiulį poveikį 
pasaulio istorijos raidai, yra, ko gero, gelminė 
nuojauta, kuri persekioja kiekvieną nepatikėjusį 
Fukujamos išpranašauta istorijos pabaiga. Istori
jos tęsinys tikrai bus, bet koks tęsinys? Turbūt Šis 
nerimastingas klausimas, išjudinantis visus dar 
bent kiek norinčius ir sugebančius mąstyti žmon
es, yra, ir dar ilgai išliks, ta neišsenkanti versmė, 
kuri maitins „Gorbačiovo paslaptį“. Juk toji „pa
slaptis“ tėra „perestroikos“ sukurtos nežinomybės 
ir jos keliamo nerimo personifikacija, ir ji nemirs 
bei neduos ramybės, kol nebus įminta bent tiek, 
kad būtų galima pasakyti, ar toji „perestroika“ pa
sauliui išėjo į gera, ar į bloga.

Iš tiesų - kas yra M. Gorbačiovas? Komuniz
mo pagimdytas antrasis Leninas, gražiais „per
tvarkos“ šūkiais dangstąs paskutinį mėginimą dar 
kartą pasiautėti pasaulyje, ar tiesiog stokojantis 
savimonės ir todėl naivus to paties komunizmo 
augintinis, nuoširdžiai bandęs pakeisti žvėrišką 
sistemos prigimtį ir suteikti jai „žmogišką veidą“? 
Jeigu jis vis dėlto buvo žmogus, sąmoningai ir - 
pridursime - ciniškai siekęs tik išgelbėti šią siste
mą, pritaikydamas ją XX a. pabaigos sąlygoms, tai 
koks yra tikrasis šių pastangų rezultatas? Ar M. 
Gorbačiovas yra politikos genijus, maždaug sėk
mingai įgyvendinęs „perestroikos“ tikslus, bet tu
rėjęs už Šią sėkmę sumokėti didelę asmeninę kai
ną? Ar jis yra didis politikas, meistriškai vairavęs 
reformų vairą beveik iki pačios pabaigos, tačiau 
paskutiniu momentu leidęs išplėšti šį vairą iš jo 
rankų, dėl ko ne tik Sovietų Sąjunga, bet ir visas 
pasaulis ir šiandien tebeskendi nežinomybėje dėl 
savo ateities? O gal jis buvo tipiškas komunistinės 
sitemos kūrinys, taigi - ex definitione - politikos 
nevykėlis, neturėjęs ir iš principo negalėjęs turėti 
nuoseklios reformų strategijos bei taktikos ir todėl 
iš anksto pasmerktas sėti vien sumaištį ir chaosą?

Turbūt nereikia įrodinėti, kad vienokie ar kito
kie atsakymai į šiuos klausimus smarkiai keičia ir 
A. Senn’o knygoje aprašomų įvykių sampratas ir 
vertinimus. „Gorbačiovo paslaptis“ pasirodo be
santi ištisa raizgalynė mįslių, kurias įmenant 
galėtų puikiai pasidarbuoti ir Lietuvos istorikai. 
Trumpoje recenzijoje neįmanoma aprėpti šito di
džiulio, tiesiog neišmatuojamo tyrinėjimų lauko, į 
kurį mus veda profesorius A. Senn’as, bet vis 
dėlto norėtųsi atkreipti dėmesį bent į kelias „siu
žeto linijas“, kurias ilgai nedelsdamas galėtų pra
dėti narplioti istorikas.

Visiškai pagrįstai knygoje daug dėmesio ski
riama Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio ištakų 
klausimui. Iki šiol vyrauja dvi pagrindinės jo aiš
kinimo versijos. Pasak pirmosios versijos, Sąjūdis 
buvo ne kas kita, o nuo pat okupacijos laikų ruse
nančio pasipriešinimo tąsa, o paprasčiau - pasku
tinis ir pergalingas šio pasipriešinimo etapas. Į 
pergalingąjį žygį už Lietuvos nepriklausomybę, 
kuriam tyliai ruoštasi pusę amžiaus, pakilta vos tik
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atsirado pirmoji palanki proga, kokia buvo M. 
Gorbačiovo sumanyta „perestroika“. Visas komu
nistinių struktūrų pastangas suvaldyti tautos at
gimimo sąjūdį ir panaudoti jį kaip kurą stojančiam 
komunizmo garvežiui varyti sužlugdė ir pavertė 
niekais tautos ryžtas siekti laisvės. Antrąja versija 
teigiama, kad Lietuvos Sąjūdis buvo sumanytas 
kaip „perestroikos“ įrankis, jį iš pat pradžių kon
troliavo kompartija ir KGB, ir jis niekada taip ir 
neištrūko iš šitos kontrolės varžtų. Tikrieji kovoto
jai už Lietuvos laisvą buvo nustumti į šalį, o visų 
Šių manipuliacijų Sąjūdžiu dėsninga pabaiga tapo 
gėdingas LDDP atėjimo į valdžią faktas. Drįstume 
teigti, kad A. Senn’o knygoje galima rasti aiškias 
gaires, leidžiančias pakilti virš šių prieštaringų ir 
kartu supaprastintų to meto situacijos vertinimų. 
Joje įtikinamai parodoma, kad A. Jakovlevas išties 
„palaimino“ Sąjūdį, tačiau ne iš meilės tam pačiam 
Sąjūdžiui, bet dėl visiškai konkrečių politinių prie
žasčių. Autoriui pirmuosiuose knygos skyriuose 
pavyko įtikinamai susieti du iš pažiūros visai 
skirtingus faktus - tai, kad „perestroika“ Lietuvoje 
vėlavo, o „Centre“ 1988 m. jau buvo išryškėjusi 
akivaizdi jos krizė. Lietuvoje ji vėlavo, nes ši 
„Pabaltijo respublika“ buvo tik įbauginta Sovietų 
imperijos provincija. Maskvoje ji strigo, nes Ru
sijoje stokota to, ką galima pavadinti „pilietinės 
iniciatyvos“ potencialu. Nepaisant Lietuvos 
užguitumo, joje šis potencialas buvo kur kas dides
nis, tad Lietuvos Sąjūdžio ir M. Gorbačiovo 
„draugystė“, kad ir labai trumpalaikė, atrodo tie
siog neišvengiama.

Tačiau išvada, kad Sąjūdžiui vėliau pavyko vi
siškai sutraukyti jį su M. Gorbačiovu rišusius sai
tus būtų pernelyg skubota ir paviršutiniška. Istori
kai, kurie mėgins išsamiau tyrinėti klausimą, kokia 
gi iš tikrųjų vieta buvo numatyta Lietuvai imperi
jos pertvarkos plane, anksčiau ar vėliau turės at
kreipti rimtą dėmesį į tą aplinkybę, kad lygiagre
čiai su per A. Jakovlevą atsiųstu Sąjūdžio „palai
minimu“ prasidėjo staigus ir - reikia pripažinti - 
ryžtingas Lietuvos kompartijos modernizavimas. 
Šiandien akivaizdžiai matyti, kad būtent jis atvedė 
LDDP į valdžią, taigi - pasirodė besąs visais at
žvilgiais puikiai sumanytas ir labai nuosekliai įgy
vendintas. Šiaip ar taip, gerbiantis savo amatą isto
rikas bus priverstas labai atidžiai tikrinti hipotezę, 
kad 1988 m. prasidėjęs LKP „reformavimas“ ir jos 
virsmas „socialdemokratinės pakraipos“ partija vi
so labo buvo tik viena iš „perestroikos“ plano gran
džių. Komunistinei nomenklatūrai tampant „kapi
talistais“, turėjo būti keičiamas ir politinis sistemos 
fasadas, kuriam aiškiai nebetiko jį iki šiol bjaurojęs 
vienos partijos politinės valdžios monopolis. Kal
bant trumpai - prireikė neva „demokratiškų“ ir 
„parlamentinių“ partijų rinkinio, kurį būtų galima 
pateikti pasauliui kaip vieną iš „perestroikos“ lai
mėjimų. Šiuo požiūriu nepaprastai svarbu būtų 
konkretesniais tyrinėjimais išplėtoti vertingą A. 
Senn’o knygoje (p. 78) esančią nuorodą, kad gar
susis LKP „atsiskyrimo“ nuo TSKP suvažiavimas 
buvo bene paskutinė galimybė nomenklatūrinei 
partijos viršūnei užkirsti kelią atsiskyrimui nuo 
TSKP „iš apačios“. Panašu, kad toks „išorinės par
tijos“ (kalbant G. Orwell’o terminais) žingsnis, jei
gu jis būtų buvęs žengtas be „vadų“ pritarimo, būtų 
iš esmės pakeitęs Lietuvoje vykusių pokyčių pobū
dį bei kryptį ir tikrai neatitikęs „perestroikos“ sce
narijaus. Lygiai taip pat nėra jokio pagrindo ma
nyti, kad „savarankiška“ LKP galutinai ir ryžtingai 
nutraukė visus santykius su „platformininkais“.

Galima sutikti tik su tuo, kad vienas iš svarbiausių 
M. Gorbačiovo „perestroikos“ ir partijos „reforma
vimo“ tikslų buvo, vaizdžiai kalbant, atsijoti ideo
logiškai ištikimus, tačiau ribotus partijos „karei
vius“ nuo lanksčių ir „pragmatiškų“, jokių princi
pų nepripažįstančių jos narių. Būtent pastarieji ir 
sudarė dabartinės LDDP branduolį, tačiau tai 
anaiptol nereiškia, kad šiandieninis istorikas, jeigu 
tik jam būtų prieinami slapti dokumentai, nerastų 
gausybės intriguojančių ir kvapą gniaužiančių 
dviejų Lietuvos kompartijų bendradarbiavimo iki 
pat 1991 m. rugpjūčio pučo, o galbūt ir po jo, faktų.

Būdamas atidus tuometinių Lietuvos politinių 
realijų stebėtojas, profesorius A. Senn’as negalėjo 
neatkreipti dėmesio į tai, kad prasidėjusi LKP 
„transformacija“ dramatiškai keitė partijos ir Sąjū
džio santykius. Deja, ir tą galima nujausti skaitant 
knygą, šie santykiai keitėsi anaiptol ne Sąjūdžio 
naudai. Jau 1988 m. rudenį iškilęs klausimas, ar 
LKP ištirps Sąjūdyje, ar, priešingai, Sąjūdis bus 
prarytas LKP, ir šiandien vienareikšmiai neatsa
komas. Kol kas akivaizdu tik tai, kad LKP „drau
gystė“ su Sąjūdžiu baigėsi sunkiai suvokiamomis 
politinėmis pastarojo klaidomis. Kodėl taip įvyko 
- į Šį klausimą turės paieškoti atsakymo istorikai. 
Tik jie galės paaiškinti, kokios priežastys priver
tė sąjūdininkus, aktyviai dalyvavusius LKP atsi
skiriant nuo TSKP, staiga išeiti iš visų „savaran
kiškos“ LKP struktūrų taip ir neatlikus svarbiausio 
darbo, kuris atrodė lyg ir aiškus - paleisti šią nusi
kalstamą organizaciją. Kas privertė Sąjūdžio vado
vybę po Aukščiausios Tarybos rinkimų sudarinėti 
„mišrią“ vyriausybę, kurioje reali valdžia priklausė 
LKP atstovams, tačiau Sąjūdis buvo formaliai at
sakingas už Šios vyriausybės veiklą? Likimo ironi
ja: 1990 m., kuomet buvo paskelbta Lietuvos ne
priklausomybė, LKP atrodė praradusi net savo eg
zistavimo pagrindą (p. 88), tačiau šiandien ji yra 
valdanti partija, o Sąjūdis nuėjo nuo šalies politi
nės arenos.

Ar ir ši baigtis buvo numatyta „perestroikos“ 
planuose?

Nemažiau įdomių dalykų, apie kuriuos vienaip

ar kitaip užsimenama recenzuojamoje knygoje, yra 
susiję ir su tiesioginiais atkurtos Lietuvos Respub
likos ir „Centro“ santykiais. Juos nagrinėdamas 
autorius išplaukia į plačius tarptautinės politikos 
vandenis. Taip yra ne tik todėl, kad Lietuvos nepri
klausomybės bylos baigtis lemiamai priklausė nuo 
„didžiosios“ politikos konjunktūros svyravimų ir 
pokyčių. Griežtai kalbant, be Šito tarptautinio kon
teksto tiesiog neįmanoma suvokti Lietuvos vidaus 
ir užsienio politikos peripetijų ir vingių lemtinguo
ju 1990 - 1991 m. laikotarpiu. Antra vertus, „grįž
tamasis ryšys“ tarp Lietuvos ir „didžiojo pasaulio“ 
atsiskleidžia būtent tuo, kad per mūsų šalyje nuti
kusių įvykių prizmę galima kitaip pažvelgti į pa
saulio politikos tėkmę, „perestroikos“ dramą, pa
galiau - į asmeninę paties jos architekto lemtį.

Pirmas klausimas, į kurį vertėtų pamėginti at
sakyti ateities istorikui, yra toks: kelios nepriklau
somybės siekimo strategijos ir, atitinkamai, kelios 
užsienio politikos egzistavo Lietuvoje nuo 1990 m. 
kovo iki 1991 m. rugpjūčio pučo? Ar visiems žino
mos K. Prunskienės ir V. Landsbergio linijos buvo 
tik vietinės kilmės bei reikšmės reiškinys, ar vis 
dėlto jos buvo tam tikrų tarptautinės politikos ten
dencijų išraiškos ir aidas? Dar tiksliau - ar knygoje 
taip išsamiai aprašomi tragiškieji sausio įvykiai ne
buvo slenkstis, skyręs du kovos už nepriklausomy
bę etapus, dvi Sovietų Sąjungos, taigi ir Lietuvos, 
ateities vizijas pasaulio galybių sostinėse, pagaliau 
- ir čia neįmanoma nesutikti su autoriumi - paties 
M. Gorbačiovo politinio merdėjimo pradžią?

Pati knyga duoda apsčiai peno tokio pobūdžio 
pamąstymams ir verčia iškelti panašius klausimus. 
Argi K. Prunskienės kelias į tarptautinį pripažini
mą ir „Minervos“ titulo link nevedė per akivaizdų 
pažeminimą Baltuosiuose Rūmuose, į kuriuos jai 
teko įeiti pro galines duris? Sunku, tiesiog neįma
noma atsikratyti minties, kad tai, kas įvyko Va
šingtone, buvo savotiškas patikrinimas, o po jo 
įvykęs triumfališkas priėmimas Londone, Paryžiu
je ir Bonoje - tik atlyginimas už tai, kad ji kalbėjo 
dalykus, kuriuos tada troško išgirsti pasaulio galin
gieji. Taigi - ką jie troško išgirsti iš Lietuvos mi
nistrės pirmininkės lūpų? Matyt, tai, kad būtina iš
saugoti M. Gorbačiovą ir jo valdomą Sovietų Są
jungą, su kuria platų, bet vis dėlto ribotą suvereni
tetą turinčiai Lietuvai būtų reikėję palaikyti „ypa
tingus“ santykius. Kad siekis žūtbūt išsaugoti M. 
Gorbačiovą ir jo imperiją ilgai buvo strateginis Va
karų tikslas, liudija ir atsainus Vašingtono admini
stracijos elgesys su tuo metu vis didesnę įtaką įgy
jančiu Rusijos vadovu B. Jelcinu jo viešnagės į 
JAV metu.

Ir staiga sausio tryliktoji viską pakeitė. Garsu
sis kainu pakėlimas, Lietuvos politikų užkulisio 
manevrai ir pagaliau sausio įvykiai įgyja visiškai 
kitą prasmę jeigu sovokiama, kas iš tikrųjų pasi
keitė: Lietuvoje laimi „moralistinė“ V. Landsber
gio visiškos ir besąlygiškos nepriklausomybės lini
ja, Sovietų Sąjungoje į areną galutinai išeina ir net 
pradeda dominuoti imperijos „išcentrines“ tenden
cijas remiančios jėgos, Vakarai pamažu, bet nuose
kliai nusigręžia nuo M. Gorbačiovo, kuris po Vil
niaus įvykių patyrė tiesiog neatitaisomą moralinį ir 
politinį smūgį. Kol kas galime tik spėlioti, kokios 
buvo šio radikalaus tarptautinės politikos posūkio 
Sovietų Sąjungos ardymo link priežastys. Tačiau 
viena hipotezė vis dėlto svarstytina: Vakarai 
greičiausiai suvokė silpniausią „perestroikos“ vie-

(tęsinys 13-me psl.)
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Jeigu žiūrėti {Babilono atstatymą kaip į Gedos 
poetinės vizijos metaforą, tai galima jai sudaryti ir 
prielaidą. Būtent: prieš Babilono bokšto sugriovi
mą ir kalbų sumaišymą buvo viena, visiems aiški 
ištisinė kalba, reiškianti viską - ne vien tik tai, ką 
žodžiais galima pasakyti, bet ir tai, kaip žmogus ir 
pasaulis yra gyvi ir kaip Viešpats (Gedos „Visa- 
gystis“) juose alsuoja. Dabar gi toji kalba per laiko 
tėkmę, per tautas, mitus, civilizaciją, istoriją, su
trupėjo, išsibarstė skeveldromis, kurios jau seniai 
viena kitos nebepažįsta. Babilono atstatymas tada 
ir būtų žodis, sugrąžinantis pažinimą, matymą ir 
girdėjimą vientisoj anos pirmykštės kalbos erdvėj.

To, žinoma, nebus. Bet galima išvystyti spe
cialų poetiško kalbėjimo būdą, įvairiaspalvį ir dau
giabalsį tos įsivaizduojamos pirmakalbės būsenos 
atspindį. Atspindys gi yra kartojimas, ir jis su poe
zija ir magika turi tą bendro, kad ir meno, ir bur
tų žodžiu bandoma pamėgdžioti anos spėjamos 
aukštesnės ar stebuklinės tikrovės pavidalus, tuo 
būdu įgyjant ir paslaptingas jos jėgas. Ta prasme, 
visi Šio rinkinio eilėraščiai yra lyg savotiškas dva
sios atspindys-atsimušimas nuo kūrybinės vaiz
duotės veidrodžio. Geda kalba tartum koks magas 
ne tik kurdamas eilėraštį, bet jame ir nusakydamas 
užslėptus neva esančios kitos visatos dėsnius, žy
nio ar šamano balsu aiškindamas mūsų neperprastą 
pasaulį.

Magiškam bylojime ypač svarbu patys žodžius 
ir prasmę kuriantys kalbos garsai. Kaip jau žino
mų žodžių garsuose glūdi dar daugelio kitųjų pras
mių galimybės, taip ir šiame Gedos pasaulyje slypi 
dar daugelio kitų pasaulių vos pramatomi pažadai. 
Užtat ypač svarbus yra jau pats žodžių žaismas, 
pilnas nuolat save praturtinančių užuominų ir gali
mybių, kada vieno žodžio garsai sąmonėn iškvie
čia kitus, savo garsais bet ne visuomet prasmėmis 
giminingus žodžius ir sukuria tarp jų naujus, viską 
vienijančius santykius. Šitaip Geda žiūri į jau nuo 
seno magišką bei sakralinę prasmę žymintį žodį - 
skaičių „trys“:

trys - skaičius yra garbingas, 
europiška dvasia, 
jį parėmus, spindulingai 
atsimuša mumyse, 
ak triada, triadėle, 
tarantella, tu antela, 
unti unti untela!
ak, triada vienašmene 
su mūs Tėvu, Sūnumi, 
vienašmene, vienažinde 
su manim ir tavimi, 
su paukšteliais, pilypukais, 
tuliponais, peonijom, 
su žemčiūginėm lelijom, 
kiškio piškio, skeltalūpio 
nepamainomaisiais triukais ... (p. 95)

Niekur, išskyrus šį eilėraštį, nėra tokios plotmės, 
kurioje Šv. Trejybė ir kiškis piškis tarp tuliponų 
būtų visi kartu vientisa esybė. Šitaip atstatomas 
Babilonas per šventą žodžių žaismą, apjungiantį 
visus galimų prasmių matmenis, kuriuose jau ir 
pats laikas tampa įvaizdžiu, vienijančiu pačius iš
kiliausius ir pačius kukliausius reiškinius:

4

Metus, metlekius, metlaikius reikia pirmiau
sia

kalboj sutvarkyti, senovėje juk daug metų tu
rėta,

SIGITAS GEDA
daug jų buvo, ir dūzgė jie spiečium visatoj - 

siaudė pirmiausia, kaip sausgėla kauluos, 
dieviškosios architektūros pradžia, siausmas, 
spengsmas, zyzimas, uodai - juodas taškas, 
bluselė
uodas, vuodegos, uogos - (p. 32)

Matome, kaip nuo dūzgiančio visatoj spiečiaus (bi
tės - žvaigždės; metai; Metuzelio amžius) tuoj nu
sileidžiama, garsų aliteracijos keliu, į uodą, uogą, 
vuodegą, paliekant arba priduodant šiems žo
džiams tą pačią žvaigždėtą didybę. Tokio pasaulio 
tirštam esamų ir galimų prasmių audiny ir išryškė
ja poeto - mago pavidalas:

Du vasariai yra, broliai tarpusavy, vienas 
žiemos, antras vasaros, kai įspingsta pro lan
gą mėnulis ir gimsta regėtojas, magas, Sid- 
harta, ilgabarzdis, žiemą mėlynas, vasarą ža
lias, šernlenkus, vilklenkys, paukštelių raudo
nuojantis mėnuo! (p. 32)

Mago gimime staiga susilieja jau seniai broliškos 
vienovės prašantys žodžiai vasara ir vasaris, mėnu
lis pro langą persimaino į Sidhartą, mėlynąjį Kriš
ną, raudonąjį vilkolakio ir nedrąsųjį paukštelių mė
nulį. Mago gimime pradedame lyg iš tolo nuvokti 
atstatytąjį Babiloną. Eilėraštis „Baltoji gelmė“, pp. 
103-4, ypač ryškiai apibendrina viską, ką iki šiol 
apie poeto vizijos pirmykštę Babilono kalbą, veid
rodį ir stebuklą bandėme pasakyti:

Zvirbliakarklis kalba karklui, karklas žvirbliui 
kalba -ką? Žvirblis žvirbliui kalba aklas, kark

las
vandeniui, - bet ką? Laikas kartis, kalba kark

las,
karklas vandeniui - bet ką? Paukšteliams, 
skriejantiems palei pat vandenį, palei tiesų van

dens
veidrodį atsispindi jie patys, vanduo yra linija 
jiems laikytis, dvigubas jų skridimas yra skry

dis,
nešantis baltąją gelmę su savimi, savęsp. Ar jų 

posūkio krypsnis yra jų mirtis?

Baltoji gelmė, baltoji gelmė, - teliūskuoja van
duo

kibire, kurį aš nešu, save patį semdamas, so
dams

ir daržams išpildamas. Baltoji gelmė - moja 
man

pilkalnis, vienuolynas, bažnyčia, užburti savo 
vaizdo

vandenyje.

Tokia baltoji gelmė į mus kalba kaip Gedos visuo
tinės poezijos metafora. Žmogaus atspindys van
deny tampa pačiu žmogum ir išsipila žemėn, iš ku
rios sodai ir daržai išauga jau kaip žmogaus siela. 
Toks vanduo atsispindi ir danguje, ir tuomi susi
jungia žodis, gyvybė ir Atpirkimas: „Dangaus idė
ja yra veidrodžio idėja. Dievas taria žodį, vienatinį 
savo sūnų, sūnus yra pasaulis“ („Gedimino valsty
bės fragmentas“, p. 110).

Geda nesiremia meno kalba, išvystyta iš visuo
tinės literatūros paveldėjime jau nusistovėjusių 
prasminių struktūrų ir jų santykiavimo taisyklių. 
Vieton to, jis, sakytum, mėgsta maigytis po pir-
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mykštę žemės-kalbos, poetišką vaizduotę maiti
nančią putrą; dar nesuvardintas kraštas, dar nesu- 
daininta gamta, savotiški, anot Donelaičio, „bjau
rūs pašaliai“, kuriuose knibžda ir žodžiai, ir vaiz
dai, ir mintys, ir jausmai, ir jų visų nuotrupos, nu
traukti žodžių sąnariai tartum kokie sutvėrimai nu
sistovėjusios poetinės kalbos paraštėje. Žodžiai ir 
žodžių iškraipos, daiktai ir daiktų groteskos knibž
da ir murdosi toje pakrantės zonoje tarp tobulos vi
zijų jūros ir jau tvirtai pasakytos žemės, ieškodami 
prasmingų tarpusavo santykių, iš kurių ir išaugtų 
nauja poezijos gyvybė.

Pagrindinis to vyksmo variklis Gedai yra savy
bės, slypinčios pačiuose žodžiuose, arba, geriau, 
pačiuose kalbos garsuose - savybės, kurios leidžia 
žaisti žodžių prasmėmis, ardyti senąsias, kurti nau
jas. Eilėraštis „Ąžuolo kultūra“ (pp 17-22) būtų 
ypač turtingas tokio žodžių žaismo pavyzdys. De
ja, jis per ilgas cituoti ir komentuoti ištisai, tad pa
sitenkinsim tik keliais pastebėjimais.

Kai kurie šio eilėraščio elementai yra nelyg 
kokia tai prokalbė, kurioje girdisi ir sanskrito garsų 
grupės, ir dar visokie monai, ir net šiandieninė 
sporto terminologija, ir tada visi šie dalykai susipi
na su daugmaž iš mitologijos atėjusiais, žinoma, 
čia jau alchemiškai persimainiusiais, žodžiais ir 
vardais:

galingas gail ingas, ping pongas, žen šenis, 
geng genis,

ging ganas, vyriškas, moteriškas, patriškas 
poteriškas,

žiežulingas žemėn žaibavo pinea ėja, perė
jimas,

om mani padme hum, o mano padas, svetimos 
kojos (p. 17)

Vietoj visiems žinomų dviejų lyčių atsiranda daik
tas, iškart priklausantis keturioms, ir dar taip, kad 
jų sąrašas nelyg ką tai pasakoja apie šeimos gyve
nimą: vyrą, moterį, tevystą ir maldą. Žodžių sąry
šis čia remiasi garsais iš dalies, o sekančiose dvie
jose eilutėse garsų logika ištisai dominuoja.

Kai kur iš „žemos“ kalbinės aplinkos atėję žo
džiai jungiasi su kitais kalambūro principu, grei
čiau vien tik garsinio kalambūro, bet taip, kad su
sikuria jumoristinė potekstė: „subata subinė sabina 
ir sublimatio“ (p. 18). Kiek žemiau, eilutė „oro ma- 
tingas ir per kūniškas“ suteikia aromatui galią ma
tuoti erdvę, ir paverčia perkūną į didelį kūno, ais
tros griausmą, kuriam jau buvo pasiruošta eilutėje 
„žiežulingas žemėn žaibavo“. Kitur svetimkalbis 
tekstas, „majoram rėks rathenorum“, dalis Gedi
mino titulo, keistai susijungia su žodžiais, kurių 
paskiri skiemenys vieni raitosi, kaip perkirsto slie
ko gabalai: „paskutinis pas kust va, / ka skirstą 
skend uolis“, lyg ir įtaigoj ant bjaurų sukapotos, ru
sų jūroje skęstančios Lietuvos likimą. Intensyviai 
deformuotos, neva su itališkai-lotynišku atskam
biu eilutės: „korba suava, morda nuova gorba ir si 
ova / atva siava inge Lietuva p siu rėti / ar beiks 
gaudyt j e Saulę rėty“, kurių vienas vos įmanomas 
skaitymas gal būtų: „su savo krepšiu, naujas snukis 
Gorbačiovas atvažiavo ing Lietuvą pažiūrėti ar be
reiks gaudytie saulę rėty“, išeina kaip satyra Gor
bačiovo „kultūringų“ pretenzijų ir jo beviltiškų pa
stangų kaip nors Lietuvos ryžtą įrėminti, suvaldyti, 
ir kaip ano sukapoto Lietuvos likimo patvirtini-
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mas.
Kitur vardai, jau ir patys svetimi, „Hussa a 

inas, Gorba bus landa“ įtaigoja suskaldytos da
barties žmones ir įvykius: prieš mus Husseinas, 
Gorbačiovas ir prezidentas Bush su satyriška su
gestija, kad jis galbūti iš tiesų tik bušmenas. Lietu
vos sudarkymas įtaigojamas per užlėptą rusų kal
bos ir tarminio ištarimo kombinaciją: „patama tė- 
ja“ (potom [paskui] atėja). Į antikos senovę staiga 
pašaukia eilutė „Kassi mandor Plat Akvino“ (p. 
20); skaityk: Kassandra, Platonas ir Tomas Akvi- 
nietis. Panašaus žodžių žaismo rasime ir daugelyje 
kitų eilėraščių. Paukštis yra „tau mirštantis Skris- 
tusas“, bažnyčia „pažinyčia“, operos teatras yra 
„opferos teatras“, staiga įtaigojantis, kad ant sce
nos vyksta kokia tai aukos apeiga. Vietomis, pa
vyzdžiui eilėraštyje „Rubenso pokalbis su Sarbie
vijum“ (p. 50) susidaro vien garsų pasikartojimo 
logikos vedama žodžių žaismo pynė (žodžiai mano 
pabraukti - R.Š.): Kaip ten kišat boboms varles į 
užantį... - Ne, nemėgsta Karalius Vladislovas, rei
kia šaudyt antis, sudėt kokią odę ... Kaip jie tave, 
broleli, šiaurėj nujodę! Grįžk į tėviškę, pagerbė juk 
pats Dantė. Tie lietuviai kaip vyžos ... - Ne, va
žiuoju poetikos dėstyti į Nesvyžių, teologiją prie 
Kražantės“. Kitur (p. 69), gana besarmatiškai Ge
dos skandinavai ima ir pareiškia: „Mes neturime 
riūrikų, vienos rūros čia išliko“. Garsusis Descar
tes postulatas įgyja nelauktą prasmę ir formą: „co- 
gito tai vergas sum“ (p. 103).

Visas tas, kaip Geda vadina „tantristinis rai
džių seansas“, kaip poetinė priemonė, šiek tiek pri
mena dvidešimtojo amžiaus pradžios rusų poetą 
Velimirą Chlebnikovą su jo „užprotine kalba“ (za- 
umnyj jazyk), tik Geda savo deformacijose šiek 
tiek radikalesnis, nes, skirtingai nuo Chlebnikovo, 
jis išeina kartais už savosios kalbos ribų.

Nors Geda ir nesiremia poetinėj tradicijoj su
formuota kalba, tą tradiciją sudarantys kūrėjai daž
nai įsipina į jo tekstus, kartais taip deformuoti, kad 
jie turbūt patys savęs nebepažintų, bet nemažiau 
reikšmingi negu visi kiti palaidi žodžiai Babilono 
atstatyme. Kartais tos Gedos užuominos į kitus 
tekstus būna linksmai žaismingos, bet atsiverian
čios į naujas prasmes. Eilėraštis „Centras: Gotlan
do salos, Strazdelis iš ten . .. “(p. 43) prasideda su 
perkeistos liaudies dainos motyvais: „Žaliojoj lan
kelė] yra daug griežlelių, daug žalių griežlelių, in
diškų paukštelių”, ir pereina į Aleksandro Puškino 
poemos Ruslanas ir Liudmila įžangos parafrazę, 
tačiau išlaikant tą patį lietuviškos liaudies dainos 
stilių:

v*
Žalioj Luko morjėj aukštas ąžuolėlis, 

tvirtai įsirėmęs, šakeles iškėlęs, aukso siūlais 
juostas. . .
Kiekvienoj šakelėj tūkstančiai paukštelių, 
tūkstančiai vileklių, žaliais apdarėliais, mar

gai
apsivilkę aukso siūlus velka ... Kai burnelę 

praveria,
balselis išeina.

■* ' •**
Puškino rašyta:

Prie jūros lanko (u lukomorją) ąžuolas ža
liuoja,

O ant to ąžuolo - grandis auksinė, 
O ant grandies tos, naktį, dieną, 
mokytas katinas aplinkui vaikšto. 
Pasuks kairėn - ir padainuos dainelę,

Pasuks į dešinę - ir pasaką paseks.

Auksinė Puškino grandinė tampa aukso siūlų juos
ta, švytruojančiais saulės spinduliais tarp ąžuolo 
lapų bežaidžiančia, o iš tų spindulių, kaip jau pasa
koj, atsiranda paukšteliai ir vilkeliai - buvę ąžuolo 
lapai, ir dar daug visokių stebuklų. Katino dainos ir 
pasakos tampa mažu aideliu: „kai burnelę praveria, 
balselis išeina“. O pats katinas? Jis „prašvitus eis 
pelės pagauti“.

Į rusų istoriją ir meną Geda dar kartą sugrįžta 
eilėraštyje: „Šėpos teatras: misterija mizerija apie 
šventąjį Aleksandrą Bevietį“ (p. 86). Čia jis pasi
stengia išnašoje paaiškinti skaitytojui, kad tai „S. 
Prokofjevo operos 'Alikas išNevos’ muzika“, tuo- 
mi pakeliui pasišaipydamas iš tikrojo filmos 
„Aleksandras Nevskis“ pavadinimo. O šaipytis yra 
ko, nes čia Geda ironiškai priešpastato tą išpūstą 
legendą apie Nevskio didžiąją pergalę Rusijos da
barčiai, gorbačioviškam imperijos žlugimui (iš tie
sų tai eilėraščių apie Aleksandrą Nevskį ciklas, ra
šytas 1991 metais.).

Eilėraštis „Himnas laukų krosnelei“ (p.p. 138- 
41) savo pavadinimu lyg ir nurodo į įkvėpimu ru
senančią Antano Baranausko klėtelę, ir iš tiesų, jis 
prasideda kaip Anykščių šilelio parafrazė:

Kur dabar dangaus šviesi septyniaspalvė, 
ta, kur andai juosė mano vargšę galvą, 
man net nesuspėjus ir burnos pražioti, 
kur Kalnai Barono, šiaurėje sapnuoti, 
kur vaikystės mano gojai, pagojėliai, 
kvajynėliai, kvajos, pušys, kur medeliai 
tie, žydėję kažin kokiu žiedu, 
kurio jau nežino liaudis nusiskiedus?

Iš Šilelio liko tik tolimos užuominos ir retorinis 
profilis, su pakartotiniais klausimais. Liko ir užuo
mina į Baranausko silabinę eilėdarą, tik su tuo ma
žu skirtumu, kad. Šilelis rašytas beveik pastoviomis 
silabikoj klasinėmis vienuolikos skiemenų eilutė
mis, kai tuo tarpu Geda pasirinko silabinėj eilėda
roj reguliaria neskaitomą dvylikos skiemenų eilu
tę, ir su tuo esminiu skirtumu, kad Gedos eilės yra 
iš tiesų chorėjiški hegzametrai. Pats eilėraštis, ta
čiau, greitai pereina į šių dienų pasaulio apmąsty
mą sąryšyje su kultūros istorija ir su tragiškomis 
mūsų laikmečio politinėmis aktualijomis.

Ši Gedos knyga yra neišsemiamas dvasios gel
mių ir juokdario kvailysčių, religinės ekstazės ir 
brutalaus žemiško žodžio aruodas - tikrai, ištartas 
žodis, kuris yra dabar pasaulis visame savo svaigi
nančiame įvairume, prieštaravimuose, grožybėje. 
Iš tiesų neįmanoma apie visus šio rinkinio nesibai
giančius matmenis kalbėti; prisieina diskusiją dirb
tinai nutraukti, kad neprirašytum daugiau, negu 
pats Geda. Gal tik pabaigai atkreipsime dėmesį į 
vieną aspektą: kraštutiniai stiliaus ir tematikos 
skirtumai visvien gražiai sugyvenantys organiško
je rinkinio visumoje.

Pažvelkime į eilėraštį „Užmirštas Strazdelio 
eilėraštis (iš L. Didžiulienės rinkinio nr. 3)“ (p. 
15):

Te vėjai mergų pripusto,
Tegul jas pulkais atvaro, 
Mūsų bernas neuždūsta, 
Pasiguldęs duoda garo, 
Verčia jas visas tarp krūmų, 
Liepia joms praskirti kojas, - 
O tai bernas, tai stiprumas, 
Kiek jau bus apgrabaliojęsl

Vis žemyn tarp kojų ima, 
Niekur savo nepalieka, 
Jaujoj, pirkioj, ant vežimo, 
Avinyčioj ar po liepa, - 
Ir iš kur tiek pasiutimo, 
Kas jam taip daryti liepia?

Pasiguldęs mykia, dirba,
Nesvarbu, merga ar boba,
Maigo, žnaibo, skvirba, virba,
Nėr skylės, kurios nelopo,
Ar jam laukas, ar jam krūmas,
Taiso mergą atsitūpęs,
Tai bent bernas, tai stiprumas, 
Ir iš kur tas ūmas ūpas?

Čia atsiliepia aidai ne tik iŠ Gedos ankstyvosios 
knygos apie Strazdelį, bet ir iš Rabelais dvasia per
sunkto Francois Villon ciklo, pavyzdžiui kad ir ei
lėraštis „Vištos valgymas“. Iš tiesų tai ir savotiškas 
himnas visiems jau iš antikos laikų ateinantiems 
dievams - suvedžiotojams, kurių sperma apvaisino 
tiek graikų istoriją, tiek ir mitologiją, įdiegdama 
mirtingų žemės dukrų įsčiose sėklą, iš kurios išdy
go herojai ir apvaisindama Egėju jūrą savo karališ
ka puta.

Antra vertus, Geda gali pragysti kaip angelas, 
kaip Šventas Pranciškus, religinio himno ekstazėj:

Aukščiausias, Galingiausias, Maloningas 
Viešpatie,

Vieninteliam garbė ir šlovė ir visos mūsų 
liaupsės,

Tik tau vienam, aukščiausias, jos pritinka, 
Čia nėr nė vieno tarti Tavo vardą.

Pašlovinkime mano Viešpatį per tvarinius vi
sus Jo,

Per didžią Sesę Saulę kuo labiausiai, 
Už tai, kad teikia šviesą mums ir dieną, 
čionai visus apšviesdama.
Gražus ir spindulingas, sklidinas švytėjimo, 
Aukščiausias priešais mus paveikslas Tavo.

(„Saulabrolio giesmė“ p. 152)

Tie du kraštutinumai nėra priešingybės. Juos 
jungia neišpasakyta jėga ir noras gyventi, Šlovinti 
gyvybę, matyti joje Dievybės apraišką, melstis ir 
nuodėmiauti, be saiko gerti ir valgyti žmogaus bū
senos žemėje vyną ir duoną, galų gale prabylant 
anąja Babilono kalba apie žmogaus ir pasaulio 
šventumą.

Audringoje, prieštaringoje Gedos poezijos is
torijoje, šis rinkinys yra galbūt jo turtingiausia ir 
įdomiausia knyga.

R. Šilbajoris

Sigitas Geda. Babilono atstatymas. Vilnius. Vaga. 
1994. 157 psl.

STRAIPSNIAI IR ILIUSTRACIJOS

Ketvirtadienio (1995.X.26) Drauge, virš rie
bios E. Simanaičio straipsnio „Sovietmečio repre
sinės 'kultūros’ sala” antraštės išspausdinta... Tra
kų salos pilies nuotrauka. Straipsnyje pasišaipoma 
iš Lukiškėse patupdyto (sic!) Liet, aido buv. re
daktoriaus. Taip ir neaišku, ar tai savotiškas auto
riaus jumoro jausmas, ar redaktoriai tą ketvirtadie
nį buvo prisnūdę. O gal gen. Fokino instrukcija ?
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SKILTYS

VIRPULYS

Lietuvoje neseniai pasirodė Soreno Kierke- 
gaardo (1813-1855) knyga Baimė ir drebėjimas, 
išversta Jolitos Adomėnienės. Literatūros ir meno 
anotacijoje gan taikliai nurodoma: vietoj drebėji
mo labiau tiktų drebulys ar virupulys. Vokiškai 
knyga vadinasi Angst und Zittern. Angliškai - 
Fear and Trembling.

Vokiečių okupacijos metu Kaune studentauda
mas skaitinėjau šį traktatą. Žavėjausi Kierkegaar- 
du, nes jis, turbūt vienintelis iš filosofų, grakščiu 
suprantamu stiliumi svarstė kiekvienam jaunam 
žmogui dažnai iškylantį apsisprendimo klausimą 
meilės ir tikėjimo dalykuose. Kierkegaardas mylė
jo Reginą Olsen. Šią knygą parašė Berlyne, kur at
sidūrė sugrąžinęs savo sužadėtinei žiedą. Apsi
spręsti santuokai nebuvo lengva. Sieloje grūmėsi 
etinės ir estetinės nuostatos. Iš tų abejonių per gana 
trumpą laiką gimė ne tik Baimė ir virpulys, bet ir 
garsioji Arba-arba. Taigi, meilė įkvepia ir filoso
fus. Ar ne paradoksas: S. K. save įtikino, kad jis 
bus laimingesnis savo nelaimėje, būdamas be my
limosios, negu su ja.

Kokia ironija: kai Sorenas iš Berlyno sugrįžo į 
Kopenhagą, galų gale pasiruošęs vedyboms, gra
žioji Regina jau buvo susižiedavusi su Schlegeliu. 
Moters kantrybė turi savo žemiškas ribas.

* * *

Šiandien mane apima (negaliu sakyti „kamuo
ja“) įvairūs virpuliai. Meilės galvosūkių nesu iš
sprendęs ir turbūt neišspręsiu iki sekančio am
žiaus, jeigu tik pasieksiu jo slenkstį. Įsimylėjimų 
menuetai tebeskamba. Bachas - Virginija, Telema- 
nas - įneša, Mocartas - Vitalė. Kiek žaismo! Sunku 
suderinti laisvąją estetiką su etika.

Vis dažniau mano jausmų gijas suvirpina kal
ba. Kalba lyg žmona: jos kiekvienas krustelėjimas 
man yra reikšmingas. Kai nėra realios žmonos, li
teratūrinė kalba ir guodžia, ir džiugina, ir jaudina, 
ir įkvepia..., nuliūdina, suerzina, supykdo...

Tiksliai pavardotas vaizdingas žodis, kai skai
tau, mane kartais sujaudina iki ašarų. Verkti never
kiu, bet akys drėksta. Arba suima ašarotas juokas. 
Pastebėjau lietuviams būdingą reiškinį. Mūsų rašy
tojai ar šiaip pasakoriai su savo kalba labiausiai 
triumfuoja vaizduodami gana malonų įvykį-iš
gertuves.

Imkime Donelaitį, kur jis, lyg ir bardamas, ap
dainuoja lėbaujančius būrus. AŠ manau, kad Kristi
jonas suprato, kad sunkiai dirbantiems, jungą ne
šantiems valstiečiams reikia atsipalaidavus pasi
linksminti. Tada juk televizorių nebuvo. Tiesą pa
sakius, televizoriai šviečia dabar, bet jie nieku bū
du neatstoja stalą užgulusios draugijos, kai dube
niuose garuoja lietuviški valgiai, kai bare žėri bute
liai su tauriaisiais (parapijoje mėgstamas epitetas) 
gėrimais. Kai storapilvis vyno galonas eina ratu. 
Kai glaustosi moterų ir vyrų žvilgsniai. Kai liežu
viai tauškia visokius niekus, neišskiriant padorių 
blevyzgų. O jeigu dar yra dainininkas su akorde
onu ir dainų gausiu repertuaru, tai, brangučiai, 

puota yra viršūnė.
Pailiustruosiu vieno romano (užmuškite - ne

pasižymėjau autoriaus pavardės) ištraukėlę apie 
perdėm vyrišką susibūrimą:

„...ratu paleido stiklinę, kliukino, užsivertę 
vienu mauku gėrė degtinę, pylė kitam, pirštais 
draskė dešrą, laupė duoną, siekė svogūnų griežinė
lių, kimšo į gerkles, čiauškėdami valgė“. Ir jeigu 
linksmoje draugijoje staiga pakimba tyla, tada ra
šomas toks sakinys: „Tylėjo, lyg visų liežuviai bū
tų vinimis prikalti“.

Trumpai tariant, mėgsta lietuviai ne tik sodrų, 
sotų gyvenimą, bet ir sodrią prozą. Epitetas „sod
rus“ ar nebus tik vienas dažniausiai vartojamų, kai 
kritikas nori nuoširdžiu brūkšniu pagirti rašantį ar 
tapantį. O girti reikia nes juk ir prastą kūrinį su
kurpti nėra lengva. Visagalis be reikalo skubėda
mas sukūrė pasaulį, ir matome, kas iš to išėjo: vyko 
ir vyksta velniava. Blogiausia, kad eilinis žmogus 
taip ir neišmoko sklaidyti etinių problemų su tokiu 
minties virpuliu, kaip jas sklaidė danų filosofas. 
Žinoma, Kierkegaardas yra išimtis. Kitokio laik
mečio įstabi gėlė.

Etika nūdieniam miniažmogiui nei kiek nerū
pi. Iš paviršiaus jis lyg Kažką tiki, tačiau savo pri
gimtimi visomis liaukomis ir galūnėmis laikosi įsi
kibęs malonumo instinkto. Tai, kas malonu, yra 
gera. Tai, kas sukelia malonumus, yra vertinga. Ir 
jeigu malonumų versmėms staiga kyla pavojus, ar
ba jos tiesiog fiziologiškai užanka, žmogų apima 
baimė, depresija, tuštuma ir tai, ko aš nesugebu pa
aiškinti. Tarkime, sušlubuoja cheminių dalelyčių 
pusiausvyra.

Prieš daugelį metų artimas draugas perspėjo: 
Tik nemoralizuok! Ką padarysi, laikui bėgant, kaž
kur pabėgo ir mano nuostata nepamokslauti.

i į
Pr. Visvydas

BAUDŽIAVINIS MENTALITETAS

Mentalitetas yra tokia žmogiškosios realybės 
dalis, kuri kinta ilgai ir lėtai. Ir nors galima pakeisti 
visuomenės institutų materializacijas, tačiau jei ne
pakeičiamos mentalinės orientacijos, net ir institu
tai lieka tokie patys, kaip buvę.

Baudžiava remiasi vienpusio klusnumo santy
kiu. Dvarininkinės žemėvaldos sąlygomis valstie
čio pilietinio susipratimo ženklu buvo laikomas 
prideramas jo prievolių dvarininkui atlikimas. 
Toks dvarininkas - baudžiavininkas baudžiavos są
lygomis yra ne tik privatus asmuo, o ir valstybė. 
Formaliai baudžiava Lietuvoje buvo panaikinta 
1861 m. kovo 3 dieną. Vienas liudininkas tuos lai
kus prisiminė taip: „Mes tada vežėm mėšlą. Apie 
paliuosavimą iš kažin kur patyrė pirmos moterys. 
Tuoj skubiai atbėgo į dvarą ir papliopė visiems. 
Toj akimirkoj palikome visus dirbamus darbus. 
Kas varė vežimą mėšlo į dirvą, tas jį išvertė į ravą. 
Kiti vertė čia pat kelyje. Visi grioviai buvo mėšlo 
pridrabstyti. Kurie važiavo pro palocių, ant paty
čių, kerštui išvertė mėšlą pačiame prieangyje. Šū- 

kavom, rėkavom, švilpavom; nebesižinojom ką 
bedaryti - taip buvo linksma“. Išraiškos atžvilgiu 
tai, tiesa, mikrosocialiniame lygyje, primena nese
niai praūžusio atgimimo, vaduojantis iš sovietinės 
tvarkos, laikus. Nieko nuostabaus, nes juk ir sovie
tinė tvarka buvo modernizuotos baudžiavos vari
antas.

Baudžiavinis mentalitetas Lietuvoje gyvavo ir 
po formalaus baudžiavos panaikinimo, juo labiau, 
kad realus baudžiavos pasekmių naikinimas baigė
si tik 1905 m., panaikinus išperkamųjų mokesčių 
už žemę mokėjimą. Pirmojo pasaulinio karo me
tais, G. Petkevičaitės - Bitės liudijimu, žmonės kal
bėjo: „Prašykite tik Dievo, kad greičiau tik mūsų 
šaly atsirastų tikras gaspadorius: ar rusas, ar vokie
tis, vis tiek. Be gaspadoriaus žmonėms nėra kaip 
būti“. Šio pasisakymo logika: be pono baudžiavi- 
ninko prie valstybės vairo žmonės pražus. Belieka 
tik pasirinkti, pagal suinteresuotumą, geresnį bau- 
džiavininką. Anot Bitės, „man aiškėja, kad visi be
turčiai darbininkai bevelija, kad vokietis pasiliktų. 
O ūkininkai, kurių turtai šiokiu ar tokiu būdu vo
kiečių mažinami ir kurie kaskart didesniais ir įvai
resniais mokesčiais apkraunami, laukia ruso su
grįžtant“.

Ne toks jau neteisus buvo ir Juozas Baltušis, 
tarpukarinės respublikos samdinio berno ir samdy
tojo ūkininko santykius apibūdinęs kaip „parduo
tas vasaras“. Juk „bernas“ nebuvo tik už atlygini
mą dirbantis darbininkas, o dažnai ir sociokultūriš- 
kai (nė nekalbant apie politiką) nepilnavertis indi
vidas. „Gaspadorius“ stebėjo ir tvarkė jo asmeninį 
gyvenimą, rūpinosi kaip tėvas vaiku, nors teisiškai 
ir neturėjo tokių įsipareigojimų. Tai rodo, kad pa
ternalizmas yra viena iš pagrindinių baudžiavinio 
mentaliteto ašių.

Totalitarinis režimas įsitvirtino sumaniai iš
naudodamas baudžiavinį mentalitetą. Jis lygiai taip 
pat sėkmingai gyvavo juo pasiremdamas. Visuo
menės rūpestingu pater buvo laikoma komunistų 
partija. Baudžiavinėje ekonomikoje buvo toks 
dalykas, kaip privačių ir valstybinių dvarų invento
riai, kuriuose buvo suregistruotos baudžiauninkų 
prievolės. Totalitarizmas juos pakeitė ekonomi
niais planais, tačiau ta pati ekonominių santykių 
esmė: prievartinis darbas ir pelno nusavinimas išli
ko. Nė nebuvo galvota ugdyti individą kaip pagrin
dinį savarankiško ūkininkavimo subjektą, galintį 
planuoti savo darbo rezultatus, jų kitimą ir sąlygas. 
Viskas už eilinį individą baudžiavinio mentaliteto 
lauke buvo suplanuota, Šiajam reikėjo tik vykdyti. 
Iš čia - ta nepagarba darbui ir nemokėjimas dirbti 
savarankiškai, sau. Jį sukūrė ne kokia nors rusų 
tautinio būdo įtaka, o baudžiavinis mentalitetas, 
gyvas ne tik Rusijoje, o ir Lietuvoje.

Nors totalitarizmas rėmėsi klestinčiu biurokra
tiniu formalizmu, šis tebuvo tik realaus gyvenimo 
Širma. Iš tikrųjų svarbius sprendimus lėmė ne for
ma, o asmeniniai santykiai ir ryšiai. Niekuo šia 
prasme neišsiskyrė kad ir kultūros mecenavimas. 
Jeigu dvarininkas duodavo ar neduodavo lėšų tam 
savo baudžiauninkui, kuris jam įtikdavo ar neįtik
davo (ko pavyzdys aprašytas Balio Sruogos Apy- 
aušio dalioje), lygiai taip pat elgėsi ir patemalistiš- 
kai nusiteikęs valdininkas.

Baudžiavinio mentaliteto atomai tebejuda sa
vo trajektorijomis ir mūsų dienomis. Panaikinus 
inventorius ar ekonominius planus, neišnyko bau
džiavinė priklausomybė. Gal tik Šiek tiek transfor
mavosi baudžiavininkų ratas. O apskritai, valdan
čiųjų partija konservuoja senąją mentaliteto archi-
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tektoniką. Iš čia, pavyzdžiui, ir tas reiškinys, kurį 
užsienyje gyvenantys lietuviai vadina „aroganci
ja“: valdininkų žiūrėjimas iš aukšto į eilinius žmo
nes. Įsižiūrėję, ir mikropatemalizmo, t.y. to paties 
baudžiavinio mentaliteto židinių visuomenėje rasi
me labai daug: nuo universiteto iki kiaulidės. Patri- 
archalizmas yra to paties paternalizmo specifika- 
tas. Tad ir patriarchalinėje ideologijoje: tautos 
patriarchų (didžiųjų kunigaikščių, Jono Basanavi
čiaus ir kt.) garbinime prasišviečia tas pats bau
džiavinis mentalitetas. Juk savarankiškam žmogui 
tėvas nors ir yra gerbtinas, bet pats jis eis savais 
keliais ir maginės pagalbos pas protėvius neieškos. 
Mūsų tezės gali paaiškinti ir tai, kodėl taip greitai ir 
gerai ekskomunistai - LDDP - įsisavino patema- 
listinius bei patriarchalistinius ritualus.

Šiandien rasime ir pavyzdžių žodžiams, kad 
kai iš žmogaus atimta galimybė laisvai naudotis 
savo teisėmis, o jis pats atiduotas lygaus sau žmo
gaus valiai ir valdžiai, jo žiaurumui ar aistrai, toks 
žmogus tampa neveikliu, jo jėga tarnauja kitam, jo 
siela nyksta ir jis pats virsta lavonu. O šitai pasisa
kydamas už baudžiavos panaikinimą dar 1781 m. 
tvirtino žymus matematikas ir kurį laiką Vilniaus 
universiteto rektorius Jonas Sniadeckis. VU profe
sorius G. Forsteris pažymėjo: „O, koks šlykštus 
daiktas ta prakeiktoji baudžiava; humaniškus jaus
mus ji atbukina ir numarina iki pašaknų“. Tiesa, 
technikos amžiuje vienas žmogus yra kito žmo
gaus priklausomybėje ne tiesiogiai, o tarpiškai. Ta
čiau jei valdžios orientacija yra nepakeista, jei jos 
koncentracija yra neiškslaidyta, tai visos instituci
nės bei techninės valdymo gijos realiai priklauso 
keliems žmonėsm. Tebėra stipri ir „mažojo žmo
gaus“ nuostata. Bet jei aš esu „mažasis žmogus“ ir 
nieko negaliu, niekas nuo manęs nepriklauso, tai aš 
ir esu baudžiauninkas.

Į vieną Lietuvos parduotuvę užėjo tėvas su sū
numi. Tėvas apsipirko, o pardavėjas klausia vaiko: 
„O ko jūs pageidautumėte, mažasis žmogau?“ Vai
kas su nuostaba atsisuka į tėvą ir šnibžda jam: „Jis 
mane laiko tikru žmogumi?!“ Kiek ilgai dar žmo
nės stebėsis, kai kas nors juos palaikys „tikrais 
žmonėmis“, priklausys ir nuo jų pačių. Baudžiava 
gyvavo tris šimtmečius, baudžiavinis mentalitetas 
- dar du. Gal XXI amžius atneš didesnes permai
nas? Ar pakanka tuo tikėti? Juk žmogus neturi alibi 
dėl savo neatsakingumo istorijoje. Kažką daryti 
reikia, nors ir neįmanoma viską padaryti pagal sa
vo norą.

Saulius Pivoras

atvirai
kalbant

K. OSTRAUSKAS TEBEIEŠKO 
SAVO TEATRO

Šiais metais į Druskininkų poezijos rudenį ne
važiavau, nors buvo skelbiama gana įdomi progra
ma: penktadienį, spalio 20 d. - konferencija „Metų 
knygos ir literatūrinis procesas“ (kurioje, kaip vė
liau buvo rašyta, aptarti ne vien poezijos, bet ir pro
zos veikalai, išleisti po pernykščio poezijos ru
dens), poezijos vakaras „Žodžiai iš Lietuvos ir pa
saulio“ (kuriame buvę poetų iš Australijos, JAV ir 
Latvijos (ir jaunųjų autorių poezijos skaitymai; 

šeštadienį - konferencija ,/autorius: laisvai sam
domas profesionalas ir kūrėjas rinkoje“, Lietuvos 
PEN klubo spaudos konferencija, skirta knygų lei
dybai, jaunųjų grupės „Įžanga“ renginys, anonimi
nio eilėraščio, bei eilėraščio, skirto M.K. Čiurlio
nio 120-toms gimimo metinėms, konkursai (me
tinė jotvingių premija paskirta Sigitui Pamiškiui už 
eilėraščių rinkinį Mirusiųjų), naktinis eilėraščių 
skaitymas „Žaismės poezija“ prie vyno taurės... 
Žodžiu, buvo žadama ir linksmybių ir susikaupi
mo, tačiau likau Kaune, nes tą savaitgalį čia gas
troliavo Šiaulių dramos teatras su trimis pastaty
mais, kuriuos šeštadienį turėjo apvainikuoti Kosto 
Ostrausko Čičinskas, „2-jų dalių Upytės pasiuntin
io lavono komedija, vaidinama be pertraukos“, 
kaip skelbta teatro plakatuose.

Ketvirtadienį (X. 19) matytas Moliero Šykštuo
lis (iš kurio mažiausiai tikėjausi, ypač matęs Klai
pėdos dramos teatro gastrolėse statytą vokiečių 
klasiko Heinricho fon Kleisto Sukultą ąsotį reži
suotą Povilo Gaidžio ir, bent mano skoniui žymiai 
perdaug sukarikatūrintą), sakytum, maloniai nuste
bino ir sutvirtino mano apsisprendimą tą savaitgalį 
likti Kaune: nepretenzinga, bet itin taikliai pauzuo- 
ta Rimanto Tereso režisūra, įdomus ir įtikinantis 
Harpagonas (Juozas Žibūda), energingas jaunųjų 
ansamblis šią klasišką rimtį ar nuobodulį žadė
jusią komediją netikėtai suaktualino, padarė švie
žią ir gyvą... Abejonių vėl sukėlė penktadienį re
žisierės Reginos Steponavičiūtės atlikta Vaižganto 
Pragiedrulių inscenizacija, dariusi perdėm koncer
tinio pastatymo įspūdį. Pirmoji dalis priminė šian
dien madingas recenzijas, nurodančias, jog visi 
skaitytojai ar žiūrovai ką tik išleistą knygą, prem
jerinį pastatymą ar tik ką atidarytą parodą yra jau 
skaitę, girdėję, matę. Kažkaip atsitiktinai iš kon
teksto išrankiotiems tekstams trūko ne vien logiško 
apjungimo, bet ir aiškesnės pradžios, be kurios ne
buvo aišku, apie ką čia reikalas sukasi...

Čičinsko atveju pirmiausiai nustebino pastaty
mo programėlė: iki tol už litą pardavinėtus sulenk
tus ar nesulenktus kieto popieriaus lapus su pačia 
minimaliausia informacija dabar staiga pakeitė 
dvylikos puslapių lankstinukai, su veikalo herojaus 
kliše, jį apibūdinančiomis kelių sakinių istoriko 
Sužiedėlio bei lenkiško leidinio charakteristikomis 
ir 8 puslapiais ištraukų iš Paparonio straipsnio „Si- 
cinskis, Upytės atstovas“, persispausdintų iš 1927 
m. balandžio 14 d. Ryto, pateikiančių naudingų ir 
sumokėtų pinigų vertų žinių. Programėlei tiko ir 4 
psl. dydžio Lietuvos - Lenkijos žemėlapis su dide
liu juodu tašku prie Panevėžio. Ypač, kada dar pla
tesnį kontekstą duodąs žemėlapis tįsojo ant grindų 
scenos avangarde, ant kurio vėliau, Upytės beieš
kodamas, nuo Madrido iki Vilniaus ant vienos ko
jos šokinėjo Sigitas Jakubauskas, netrukus persi- 
kūnyjęs į Zakristijoną.

Dar didesnis siurprizas žiūrovų laukė scenai 
nušvitus, kai pasigirdo primityvus valsas, netrukus 
perėjęs į Šuberto Avė Marija, vis garsiau besitran
kantiems būgnams tarsi pasišovus nubudinti pri
snūdusią kurčiųjų auditoriją, po sceną su trimis Pa
nomis arba Mergomis besiaučiant Ekspertui 
(Gražvydas Udrėnas), kurio veltui ieškotum K. Os
trausko duotame veikėjų sąraše, nors jo rolė pa
statyme ne ką trumpesnė už paties Čičinsko (Pra
nas Piaulokas). Veikėjų sąraše nerastum nė trečios 
(nekalbant apie Antrąją) Panos, nė Mergos, lenkiš
kais monologais sėkmingai juokinančios publiką, 
kas tik retais atvejais tepavyksta vien Zakristijonui 
(daugiau panašiam į Heriką VlII-jį), kurio repliko

se retkarčiais galėjai atpažinti K. Ostrausko para
šytus tekstus. Daugumoje niekada nežinojai ar tai, 
kaip rašoma programoje, „spektaklyje panaudoti 
A. Snitkės ir D. KaČinio (1548-1618) kūrinių frag
mentai“, ar paties režisieriaus ir teatro meno vado
vo Rolando Atkočiūno pridėti papildymai, pasire
miant jau minėtu Paparoniu.

O nuoširdžiausiai visą (daugumoje itin rimtai 
besilaikiusią) publiką prajuokino bene paties hero
jaus jį erotiškai išjudinti bandančioms Panoms la
bai vietoje tartas įspėjimas, jog tai tik „Tuščios 
meilės pastangos“... Mat su šitaip pavadintos (Gy
čio Padegimo režisuotos) Šekspyro komedijos 
premjera buvo ką tik atidarytas Kauno Akademi
nio dramos teatro sezonas. Taigi ir ši replika, deja, 
nebuvo iš K. Ostrausko komedijos... Jeigu kada 
merginos kur nors droviai sukikendavo, tai grei
čiau dėl vulgariai sugestyvių kurio nors aktoriaus 
(-ės) gestų ar judėsiu (o gal scenos avangarde prie
kiu į publiką paguldytos Čičinsko mumijos su il
goku penis erectus), o ne dialogų sąmojingumo...

Pagirtinas gastroliuojančių grupių paprotys į 
spektaklius įsileisti studentus ir moksleivius už su
mažintas kainas. Dėl to kiekviename pastatyme sa
lės buvo pilnos, nežiūrint, kad pirmieji du turėjo 
dar ir pridėtinius popietinius spektaklius. Ypač 
daug moksleivių matėsi Pragiedruliuose. Mažai 
jaunesniųjų (ačiū Dievui!) tebuvo Čičinske.

Išeinant, motinai, guodžiančiai kokių septy- 
nerių-aštuonerių metu dukrelę pažadu atsivesti per 
Kalėdas į Pelenės premierą, kur ji tikrai viską su- 
prasianti, labai norėjosi patarti nusivesti ją į puikų 
trijų aktorių (Nijolės Narmontaitės, Egidijaus 
Stanciko ir Dainiaus Svobono) paruoštą ir gal me
tus jau rodomą spektaklį vaikams Pepę Ilgakojinę, 
kurį teko matyti prieš savaitę. Su dainomis, šokiais 
ir tiktai nuoširdžiu visus užkrečiančiu entuziazmu. 
Kur titulinėje rolėje itin puikiai pasirodo Nijojė 
Narmontaitė... Tikrai nesigailėtų!

Grįžtant per žvarbų žiemon bekrypstančio ru
dens vėją, prisiminė Jurgio Blekaičio straipsnis 
Metmenų nr. 10 ir 11 (1965,66) plačiai ir teigiamai 
vertinantis ką tik matyto išeivijos dramaturgo kū
rybą, nors tada tebuvo išspausdinti vos 4 pirmieji 
jo vaidinimai. Straipsnis vadinosi „Kostas Ostraus
kas ieško savo teatro“. O jo Kanarėlė jau buvo su
silaukusi itin puikaus Vytauto Valiuko pastatymo. 
Gana gerai buvo pastatyti ir kiti, kurių bent pora 
režisavo tas pats Jurgis Blekaitis. Bet dar ir Šian
dien, po trisdešimties metų ir bent trejetą kartų 
daugiau veikalų, Kostas Ostrauskas savojo teatro 
vis dar tebeieško... O gal geriau reikėtų sakyti: sa
vojo režisieriaus. Bandydamas nuspręsti, ar Ro
lando Atkočiūno režisuotas K. Ostrausko Čičins
kas stovi arčiau Eimunto Nekrošiaus pastatytos N. 
Gogolio Nosies, ar ar panevėžiečio Sauliaus Varno 
pernai Kaune rodyto A. Strindbergo Sapno, pa
galvojau, kad penktadienį reikėjo važiuoti į Drus
kininkus...

Algirdas T. Antanaitis

KLAIDŲ ATITAISYMAS
Praeitame Akiračių numeryje, pirmoje mano per
nykštės literatūros apžvalgos dalyje, aptariant Lo
retos Vaškus poeziją, sakinyje „Vienas prancūzas 
yra pasakęs, kad poezija - tai 'geriausi žodžiai, su
dėti geriausia tvarka. Šis sąmojingas...”, iš teksto 
iškrito čia pabraukti žodžiai, be kurių dingsta visa 
to sakinio prasmė - Kęstas Reikalas

1995 m. lapkričio mėn. 11

11



LITERATŪRA

Beveik visa (kiek jos pavyko susimedžioti) ne
gausi 1994 m. išeivijos rašytojų sukurta proza bu
vo išleista Lietuvoje. Tiesa, pridėjus anksčiau pa
rašytas ir antrom laidom pakartotas knygas, ji pasi
darytų gausesnė, tačiau tų laidų nė nebeminėsiu, 
žinodamas, jog ne visas jas mačiau paskelbtas Lie
tuvos spaudoje, tad ir tas nepilnas sąrašas mažai 
kam tebūtų naudingas. Tačiau pernai pirmą kartą 
išleistas bent keliais sakiniais paminėti, manau, vis 
dėlto reikėtų, kol išeivijoje vis dar tebeturime pro
duktyvių rašytojų, ydant jų pastangos (kol kas dar 
vis labai retai tepastebimos gimtajame krašte) susi
lauktų nors šiokio tokio atgarsio.

* ♦ įt

Rūta Klevą Vidžiūnienė, vėlokai išeivijoje de
biutavusi prieš keletą metų su dėmesio vertu nove
lių rinkiniu Vieno vakaro melencholija(\992) ir 
prieš porą metų jau Lietuvoje išleidusi Draugo at
karpose spausdintą romaną Rojaus paukščio grįži
mas (1991), pernai taip pat Lietuvoje išleido smul
kiosios prozos kūrinėlių rinkinį Sąžinė. Jame kai 
kurie dalykėliai irgi, atrodo, anksčiau parašyti ir 
spausdinti arba pirmajame rinkinyje, arba periodi
nėje spaudoje.

Knygai duota „novelių rinkinio“ etiketė nau
dojama ir susumuojančiame leidėjų apibūdinime 
paskutiniajame puslapyje, tariant, jog tai „JAV 
kasdienybės mozaika, truputi pašaipi, kviečianti 
pamąstyti, kartais apstulbinanti netikėtu minties 
posūkiu“. Tokių posūkių, dargi tvirčiau logiškai 
pagrįstų, deja, rinkinyje yra per mažai ir jie nu
skęsta, užgožti tų „kasdienybės mozaikų“, feljeto- 
niŠkų ar reportažiškų tiek savo turiniu, tiek forma: 
Išeivio patrioto auginta, bet dabar savarankiškai 
gyvenanti duktė, tėvo džiaugsmui, pati susigalvoja 
nuvažiuoti į Lietuvą ir apsisprendžia ten likti (Sau
lės spindulėlis)... Su sovietine krepšinio komanda į 
JAV atvažiavęs lietuvaitis čia susitinka su tau
tiečiais, nutaria pabėgti ir prašyti azylio teisės (Mė
lynoji akimirka)... Skaudžios atsisveikinimo aki
mirkos su Lietuvoje likusia šeima ir šiandien koš
mariškais sapnais tebekankina ilgus metus Kali
fornijoje gyvenantį tautietį (Sąžinė)... Vaikystėje 
nekaltai pažadėtą vesti mergytę žymiai vėliau susi
tikęs Lietuvių dienose jaunuolis iŠ tikrųjų ją veda, 
o amerikietiškai auklėta mišrios šeimos mergina 
savo iniciatyva susiranda lietuvaitį ir už jo išteka 
(IŠ pirmo žvilgsnio)... Paplūdymyje sutiktas „dak
taras“ pasirodo beesąs sovietinis šnipas (Keistas 
nuotykis)... Bene geriausioje rinkinio apysakaitėje 
jaunesnioji sesuo, pasižadėjusi bemirštančiai vy
resniajai neapleisti jos vaikų, laikosi savo žodžio, 
atsisakydama meilės ir rizikuodama likti senmerge 
(Žilvine, Žilvinėli!).

R.K. Vidžiūnienė dažnai sugeba skaitytoją su
dominti sklandžiai atpasakotomis tipiškomis laik
raštinėmis istorijomis, tačiau jas pakelti iki litera
tūrinio lygio jai žymiai rečiau tepavyksta.

* * *

Marija Tubelytė - Kuhlmanienė (g. 1923) ne 
vien savo amžiumi, bet ir literatūrine kaijera yra 
gerokai panaši į R.K. Vidžiūnienę. Pradėjusi akty
viau reikštis periodikoje antrojoje savo amžiaus 
pusėje, ji 1977 m. laimėjo Dirvos novelės konkur
są, prieš aštuonetą metų išleido pirmąjį novelių rin
kinį įsibrovėlė (1986), o pernai vienoje knygoje iš
spausdino du ilgesnio metražo anksčiau parašytus
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kūrinius: apysaką Amalas ir romaną Svaigulys.

Supažindindami skaitytoją su naująja autore, 
knygos leidėjai paskutiniame viršelio puslapyje ra
šo: „Prieškario Lietuvos ilgamečio Ministro Pirmi
ninko Juozo Tūbelio vienturtė dukra paliko Tėvy
nę būdama šešiolikos. Mokėsi JAV, septyniolika 
metų gyveno Taivanyje. (...) Marija yra ir tapytoja. 
Surengta ne viena jos paveikslų paroda. Ar galime 
tapatinti 'Amalo’ Gražiną, 'Svaigulio’ Ramintą ir 
pačią autorę - atsakyti nelengva. Paralelių kūrinių 
situacijose, veikėjų charakteriuose yra kas gali už
drausti paspėlioti, kurios sutampa?“

Apysakos Amalas veiksmas vyksta 1936 me
tais Lietuvoje. Šešetą metų našliaujanti ir šešiolik
metę dukterį Žemuogę auginanti dailininkė Graži
na Giedraitienė įsimyli „pasakiško grožio vyriškį“, 
pasaulio mačiusį seną studentą ir mergogaudą Al
girdą Montvilą, kurio portretą tapo užsakyta jo dė
dės, savo kaimyno dvarininko. Tarp dailininkės ir 
pozuojančiojo išsivysto meilės istorija... Apysako
je dalyvauja ir dar pora aktyvesnių veikėjų, kurių 
kiekvienas (a) įsimylėjusiųjų atžvilgiu turi ir savo 
planų. Taip, kad ši afera baigiasi rimtos dramos ar 
tragedijos rimtomis užuominomis ...

Romano Svaigulys branduolį irgi sudaro meilė 
tarp vyresnio amžiaus moters ir dar jaunesnio (bet 
žymiai daugiau mokslo ir mažiau kūniškos patir
ties ragavusio) studijozo. Raminta Kilminienė, 
trisdešimt penkerių metų lietuvė išeivė, sukūrusi 
laimingą šeimą su 15 metų už save vyresniu inži
nierium, ilgesniam laikui komandiruojamu į Tai
wan!, augina du vaikus: penkiolikmetį Rimą ir de
šimtmetį Saulių. Vyrui Gediminui kyla mintis pa
sikviesti vasarai iš Amerikos daktaratui besiruo
šiantį savo krikštasūnį Algį Kairį, kuris galėtų pa
mokyti vaikus lietuvių kalbos ir įdomiai praleisti 
atostogas. Jam atvykus, Raminta palaipsniui Algį 
(jau iš pat pradžios jai neabejingą) rimtai įsimyli ir, 
vyrui tarnybos reikalais porai savaičių išvykus į 
Borneo ir ten išsikvietus sūnų Rimą, su Algiu išgy
vena atvirą meilės aferą, besibaigiančią tragiškai, 
kada Algis miršta įgeltas nuodingos gyvatės. Ne
laimę giliai išgyvena ir Saulius, save kaltindamas 
dėl Algio mirties.

Romano turinys nesunkiai sutilptų keliolikos 
puslapių novelėje ar apysakaitėje, įskaitant ir visas 
Ramintą ištinkančias svaigulio fazes, kylančias iš 
susilietimų su Algiu, tačiau skaitytojas, žinoma, 
prarastų daug „naudingos informacijos apie Tai- 
wanį, jo istoriją, gyventojus ir jų papročius”.

Abu veikalai pasakojami trečiuoju asmeniu, 
išlaikančiu aiškų pagrindinių moterų veikėjų po
žiūrį. Tiesa, apysakoje keliais atvejais bent minti
mis (išskirtomis kabutėmis) savo nuotaikas ar 
veiksmų motyvacijas leidžiama pasisakyti ir ki
tiems veikėjams, tačiau romane visi veikėjai mato
mi vien Ramintos akimis.

Abu veikalai tipiškai bulvariniai, beviltiškai 
„miesčioniški“, primena populiarias „muilo ope
ras“ televizijos ekranuose. Charakteriai - schema
tizuoti arba sukarikatūrinti, „popieriniai“; dialogai 
- gana dirbtiniai, „knygiški“, kaip ir iš jų išplau
kiančios situacijos. Svaigulį gelbsti išlaikytas nuo
taikos vientisumas ir neįprasta „egzotiška“ aplin
ka, tačiau A malas jokių panašių dorybių neturi.

Anatolijus Kairys yra parašęs keletą istorinių 
dramų bei pjesių. Trilogijos Krikšto vanduo (para
šytos Lietuvos krikšto sukakties proga paskelbtam 
konkursui) antroji dalis yra pavadinta ,Jogaila ir 
Vytautas“. Ją rašant, matomai buvo surinkta tiek 
medžiagos, kad jos dar užteko ir gana stambiam ro
manui Pusbroliai, išleistam pernai Lietuvoje. Šis 
dviejų dalių istorinis romanas apima 1382-1392 
metų laikotarpį. Jo pagrindiniai veikėjai yra jau 
minėti Lietuvos kunigaikščiai, kuriuos riša knygos 
pavadinimu nusakyta giminystė.

Vien gausiais istorinių asmenų vardais (Kęstu
tis, Skirgaila, Ona, Liubartas, Birutė, Julijona, 
Markvaldas von Zalcbachas, Zigmantas, Hanulas, 
Vosylius) ar vietovėmis (Krėva, Krokuva, Riters- 
verderis, Astravą) pavadinti skyreliai, kaip ir ne 
vieno pavadinime suminėti įvykiai rodo, kad A. 
Kairio buvo užsimota itin plačiai. Tačiau apie tuos 
veikėjus ar įvykius sužinome ne ką daugiau negu 
apie juos parašyta mokykliniuose istorijos vadovė
liuose. Visi jie stereotipiški ir perdėm vienapusiš
kai atvaizduoti: jogailininkai - užsigimę nieka- 
dėjai ar nevykėliai, o Vytauto šalininkai - kilnia
dvasiški, drąsūs ir išmintingi. Didžiausias niekšas
- to dešimtmečio didelės Lietuvos dalies valdovas
- Jogailos brolis Skirgaila: girtuoklis, melagis, 
sukčius ir apgavikas. Nedaug geresni ir kiti Algir
do sūnūs, jų motina Julijona, seserys, artimieji ar jų 
pagalbininkai. O Kęstučio giminė - tiesiog perte
kusi dorybėmis...

Tiek autorius, tiek ir jo romano veikėjai nepra
leidžia progos iškelti Vytauto išminties, valingumo 
ir kitų dorybių bei talentų, kada nei jo elgesys, nei 
darbai tam tikrai nedaug pagrindo teduoda. At
virkščiai. Jogaila, atrodo, visą laiką vedžioja Vy
tautą už nosies, o Vytautas tiesiog nepastebi savo 
pusbrolio ir vaikystės draugo visą laiką planuoja
mų spąstų, už juos keršydamas vien savo sąjungi
ninkams kryžiuočiams...Kodėl Vytautas niekada 
Jogailos nepaklausia apie savo tėvo Kęstučio nu
žudymą? Kodėl jis niekada nesusitinka ir nepasi
kalba su visais gausiais savo pusbroliais, kada šie jį 
taip bjauriai terorizuoja? Ar taip rašo vadovėliai? 
Kronikos? Kiti žinomi ar niekam nežinomi šalti
niai? Bet juk romanui daugiau galioja literatūriniai 
dėsniai, pagal kuriuos turėtų būti rikiuojami ir isto
riniai faktai...

A. Kairys šį romaną skiria „Lietuvos jauni
mui“, tačiau jame nėra nuotykių, netikėtumų, nėra 
intrigos, įtampos, dramatiškų ar sąmojingų dialo
gų. Visi veikėjai perdėm neaiškūs, nelogiški, neį
domūs. Kas gi tada jaunimą romane turėtų patrauk
ti, sudominti? Ką gera, naudinga ar sau reikalinga 
tas jaunimas A. Kairio romane turėtų rasti? Apga
vystes, melagystes, žudynes, kraują ir ašaras... O 
verkia čia beveik visi: ir Vytautas, ir Jogaila, ir vy
rai, ir moterys, ir draugai, ir priešai...

Vyresniam skaitytojui iš tikrųjų įdomiausias 
yra pats paskutinis romano puslapis, kuriame sura
šyti visų pagrindinių veikėjų likimai. Jie surašyti 
tumpai, aiškiai ir (reikia tikėtis) istoriniais šalti
niais pagrįsti.

♦ ♦ ♦

Skomanto Atpildo strėlė yra taip pat istorinė ir
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Jaunimui skirta apysaka iš XIII a. pradžios apie 
žemaičių rikio Žybarto dukters Jundos nesėkmin
gas vestuves”. Tačiau Skomantas ją rašydamas aiš
kiai ir sąmoningai siekė, kad apysaka jaunimui bū
tų kiek įmanoma aiškesnė ir patrauklesnė.

Zmau, jog šioje vietoje ne vienas skaitytojas 
paklaus ką bendro Skomantas turi su išeivijos lite
ratūra? Esu įsitikinąs, kad Skomanto slapyvardžiu 
prisidengęs šį kartą yra žinomas išeivijos rašytojas 
Kazys Almenas, prieš kelis metus jaunimui para
šąs porą detektyvinių romanų ir porą veikalų istori
nėmis temomis, o taip pat Akiračiuose įdomiai ir 
Šviežiai kėlęs Lietuvos jaunimo problemas bei bū
dus joms sprąsti. Žinodamas K. Almeno glaudžius 
ryšius su apysakos leidykla, jos ir jo klausiau apie 
knygos autorystę, priskirdamas ją K. Almenui. Nei 
patvirtino, nei paneigė. O man ne vien Atpildo strė
lė (kuri yra trečioji iš keturių Skomanto istorinių 
apysakų serijos) kažkaip priminė ankstyvesnius K. 
Almeno istorinius romanus: Upę į rytus, upę į šiau
rę (1964) ir Šienapjūtę (1970). Jeigu apsirikau - 
atsiprašau tikrąjį autorių, o knygą didžiai rekomen
duoju pasiskaityti ir išeivijos jaunimui.

Pagrindinis Atpildo strėlės veikėjas yra rikio 
Žybarto šešiolikmetis sūnus Uvis, su visa šeima ir 
jos apsauga keliaujantis į Deltuvos žemę, kur jo se
sutei Juntai peršasi Traupės valdovo Kunto sūnus 
Tolvaikis. Vestuvių svitai nuvykus į vietą, Uvis su 
Savo keturiolikmečiu broliuku Einiumi suseka, kad 
tos vestuvės iš tikrųjų yra spąstai, kuriuos organi
zuoja „ant vyro ir viso pasaulio įsiutusi Marta Kun- 
tienė“, iš Pskovo parsivežta rusė. Po eilės pavojin
gų nuotykių abu berniukai išaiškina visą klastą ir 
Žybartai su priešais susidoroja.

Gamtos, aprangos ar namų apyvokos aprašinė
jimai, kuriais paprastai yra pertekusi mūsiškė jau
nimo literatūra, šiame romane yra saikingi, nors 
pakankamai išsamūs. Nereikalinga „naudinga in
formacija“ neslopina veiksmo ar įtampos. Dialogų 
autentiškumui sustiprinti ar veikėjams individuali
zuoti retkarčiais panaudojami retesni žodžiai, išsi
reiškimai ar priežodžiai. Kiekvienas trumpas sky
relis apima įdomų nuotykį ir dažnai baigiasi skai
tytojo smalsumą sukeliančia netikėta užuomina ar 
lūžiu. Veikėjų elgesys niekur nekelia abejonių ir 
nereikalauja tvirtesnio „psichologinio pamušalo“ 
skaitytojui įtikinti.

Dvi Skomanto parašytos šios apysakos dalys 
išėjo 1993 metais. Pirmojoje (Teutonų belaisvis) 
dar vos dešimtmetis Uvis medžioklėje su šešiolik
mečiu broliu Daugaru, besivydami savo pašautą 
stirną, atsiduria Žiemgaloje, kur Uvį sugauna vo
kiečiai ir nusigabena jį į Rygą. Jiems vergaudamas 
Uvis patiria įvairiausių išgyvenimų ir nuotykių, 
kol jį nuperka keliaujantieji cirkininkai. Nuotykin
ga tarnystė šioje grupėje aprašinėjama antrojoje 
dalyje Pelkių vilkė, kurios bent pusę užima Uvio 
pabėgimas, gyvenimas pelkėje ir ilga kelionė atgal 
į Žemaitiją.

Kiekvienam tomeliui artėjant prie galo, dauge
lis „taškų ant i“ tyčia paliekama nesudėtų. Jie visi 
sukris į savo vietas paskutinėje dalyje (Plėšikųpi
lis), kuri jau išėjo 1995 metais.

Visų šios serijos knygelių išleista po 20,000. 
Tikiuosi, kad skaitytojai leidėjų neapvils, nes, ma
no supratimu, šie savo uždavinį atliko pavyzdin
gai. Tikiuosi, jog ir lietuviškai dar skaitantį išeivi
jos jaunimą ši serija pasieks.

* * *

Ištraukos iš Algirdo Landsbergio Dviejų utopi
nių vaidinimų buvo spausdintos Metmenyse prieš 
keletą metų. Komediantai, trijų veiksmų utopinė 
pasaka, vyksta „Šalyje, kurioje teatrai uždrausti“. 
Tą šalį, su dvikojų šernų pagalba, valdo Maksima- 
linis vadas. Į apleistą pastatą, „paskutinį pasaulio 
teatrą“, atklysta „Hamleto“ frazes deklamuojančių 
besislapstančių komediantų būrelis, besivadinantis 
tiek scenoje, tiek ir gyvenime prisiimtų charakterių 
vardais: Karalienė, jos duktė Miranda, herojus, 
Komikas, Kritikas ir letnešys. Prisijungus jų ištisus 
mėnesius ieškojusiam jaunuoliui, ištikimam Kara
lienės gerbėjui, pastatą apsupa „uniformuoti, šal
muoti dvikojai Šernai su kalašnikovais rankose“...

Maksimalinis vadas klasta ir grasinimais ban
do priversti komediantus, ypač Karalienę, (kuri, 
pasirodo, yra buvusi jo žmona) jam paklusti, tačiau 
šie paskutinėmis vis labiau silpstančiomis jėgomis 
jam spiriasi, pagalbon prisišaukdami net patį jųjų 
garbinamą Šekspyrą, kuris, deja, pasirodo irgi esąs 
Maksimalinio vado pusėje. Paaiškėjus, jog tai ir 
yra kauke prisidengęs Maksimalinis vadas, iš 
aukštybių nusileidžia ir tikrasis Šekspyras. Maksi
malinis vadas visus komediantus iššaudo, gyviems 
išlikus tik Mirandai ir Jaunuoliui, o pats miršta be- 
gimdydamas ... šerniuką. Kritusiųjų aktorių sielas 
Šekspyras pasiima su savimi, Karalienei pažadėjus 
„kurti teatrą danguje“, palikus Mirandą ir Jaunuolį 
tęsti jos žygį žemėje.

Detalesnis Komediantų turinys atskleis
tų žymiai daugiau įvykių, panašumų su Šiandieni
ne realybe, parodytų simbolines ir alegorines įvai
rių scenų prasmes. Šios pasakos tekstai yra gausūs 
daugiaprasmiais itin spalvingais veikėjų dialogais, 
išmargintais Šekspyro dramų replikomis, autoriaus 
išradingomis režisūrinėmis nuorodomis bei sce
niniais efektais.

Jeigu Komediantų siužetas, nepaisant jo sudė
tingumo nei šekspyrinių citatų, nesunkiai supranta-

Algirdas Landsbergis
DU UTOPIŠKI VAIDINIMAI

mas ir cituojamų veikalų neskaičiusiam, tai antra
sis vaidinimas - „dviejų veiksmų pjesė (Dostojevs
kio romano motyvais)“ - neįmanomas pilnai su
vokti netgi su Idiotu paviršutiniškai susipažinu
siam, veikalo pakartotinai nepaskaičius, „neatnau
jinus pažinties“ su jo veikėjais: Levu Nikolajevi- 
čium Myškinu, Rogožinu, Nastasia Filipovna Ba- 
raškova, Aglaja Ivanovna Jepančina ir Tockiu... 
Svarbesnės už citatas Šioje pjesėje yra romano pa
ralelės ar kontrastiškos situacijos, be kurių ir trum
pas siužeto atpasakojimas nebūtų įmanomas.

Ir vieno ir kito veikalo pastatymas bus nemen
kas iššūkis talentingam ir išradingam režisieriui 
bei patyrusioms profesionaliems aktoriams.

kęst, reikalas

Rūta Klevą Vidžiūnienė. Sąžinė. Novelių rin
kinys. Dailininkas A. Bagdonas. Išleido UAB 
Valstiečių laikraštis. 159 psl. Tiražas 3,000.

Marija Tūbelytė-Kuhlmanienė. Amalas. Apy
saka; Svaigulys. Romanas. Viršelio dail. Jūratė Ra- 
činskaitė. Išleido „Viltis“. 221 psl.

Anatolijus Kairys. Pusbroliai. Istorinis roma
nas. Išleido leidykla „Žuvėdra“. Tiražas 8,000.289 
psl. Kaina sutartinė.

Skomantas. Atpildo strėlė. Apysaka. Dailinin
kas Vladimiras Panaskovas. Išleido Skomantas. 
176 psl. Tiražas 20,000.

Algirdas Landsbergis. Du utopiški vaidinimai: 
Komediantai ir Idioto pasaka. Aplankas Zitos So- 
deikienės. Išleido Algimanto Mackaus Knygų Lei
dimo Fondas. Tiražas 600. 139 psl. Kaina 12.00 
dol.

SĄJŪDŽIO...
(atkelta iš 7-to psl.)

tą - ji buvo grindžiama siekiu „vestemizuoti“ mil
žinišką imperiją, todėl didelei jos daliai (ypač azi
jinėms respublikoms) šis planas buvo paprasčiau
siai nepritaikomas.

Šitaip prieiname prie, mūsų nuomone, di
džiausios mįslės, kurią paveldėjome iš M. Gorba
čiovo ir jo „perestroikos“ laikų. Kodėl M. Gorba
čiovas neišnaudoję mažiausiai dviejų Lietuvos jam 
suteiktų progų pakreipti pavojingai besiklos
tančią įvykių tėkmę jam palankia vaga? Pirmoji 
galimybė - tai Lietuvos Sąjūdžio 1988 m. rudenį 
parengtas „LTSR Konstitucijos“ projektas, kurį- 
likimo ironija! - atmetė A. Brazausko diriguojama 
tuometinė sovietinė Aukščiausioji Taryba, bet kurį 
parėmęs M. Gorbačiovas, ko gero, būtų pradėjęs 
realų TSRS pertvarkymą „federalizmo pagrin
dais“. Antroji proga - tai trumpas „neišnaudotų ga
limybių“, dėl kurių, kaip teisingai nurodo knygos 
autorius, itin apgailestavo K. Prunskienė, laikotar
pis 1990 m. vasarą, kuomet buvo paskelbtas mora
toriumas nepriklausomybei. Jeigu M. Gorbačiovas 
būtų pamėginęs išnaudoti šias galimybes ir pradė
jęs rimtas derybas su Lietuva, tai ar mūsų valstybė 
nebūtų buvusi nukreipta „finlandizacijos“ keliu? 
Turint omenyje nepaprastai sunkią tuometinę Lie-

(tęsinys sekančiame psl.)
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POLEMIKA

SĄJŪDŽIO...
(atkelta iš 13-to psl.)
tuvos vidaus ir išorės padėtį, tokia galimybė daug 
kam galėjo atrodyti pakankamai viliojanti. Kodėl 
šios progos liko neišnaudotos? Šis klausimas toks 
svarbus ir sunkus, kad, galimas dalykas, atsakius į 
jį būtų įminta ir „M. Gorbačiovo paslaptis“.

Pabaigai - Lietuva iš tiesų pasirodė besanti 
siena, į kurią sudužo M. Gorbačiovo „perestroika“, 
pagaliau jo, kaip politiko, asmeninės viltys. Ir vis 
dėlto - ar „perestroika“ labiausiai nepavyko būtent 
Lietuvoje? Ar LDDP pergalės rinkimuose, iš naujo 
įtvirtinta nomenklatūros valdžia nėra tikras „pere- 
stroikos“ triumfas ir savotiškas M. Gorbačiovo 
„kerštas“ Lietuvai už savo moralinę ir politinę mir
tį?

Tai - tik keli klausimai, į kuriuos verčia atsa
kyti profesoriaus A. Senn’o knyga Gorbachev's 
Failure in Lithuania. Lietuva kartą jau įrodė, kad 
nėra fatališkai pasmerkta likti vien pasaulio perife
rija. Ji tai įrodė politiškai, savo žmonių pasiauko
jimu ir net krauju. A. Senn’o knygoje iškelti klau
simai tiesiogiai liečia mus. Tad kodėl neturėtume 
priimti jo metamo intelektualinio iššūkio ir nepa
mėgintume nebebūti periferija ir Šioje srityje? Pra
džiai būtų neblogai sulaukti knygos vertimo į lietu
vių kalbą. Ir, žinoma, jos tęsinio.

Vytautas Radžvilas

Alfred Erich Senn. Gorbachev's Failure in Li
thuania. St. Martin’s Press. New York. 1995. 184 
psl. Kaina 40 dol.

VIENAS APIE ORĄ, KITAS APIE TVORĄ

Mat iš jos lengva išsilaužti mietą nemėgsta
mam žmogui per pakaušį tvoti.

Tai išryškino Algimantas Gečys, atsiliepda
mas [Akiračiuose (1995 liepa, nr. 7) paskelbtą Ze
nono V. Rekašiaus straipsnį „Ką spręs Lietuvos 
Seimas ir JAV Lietuvių Bendruomenė?“

Zenonas Rekašius, išnagrinėjęs JAV LB Kraš
to valdybos pastangomis praėjusią žiemą įsteigtą 
Lietuvos Seimo - JAV LB Krašto valdybos, kaip 
jis pats vėliau, kitoje Akiračių laidoje, pavadino 
„Dar nesugalvotų reikalų komisiją“, priėjo išva
dos, kad tos komisijos nereikia nė jokiam kitam 
reikalui, bet tik JAV LB Krašto valdybos planui 
„pasiglemžti iš PLB jos jau gan sėkmingai ryšių su 
Lietuva puoselėjamą iniciatyvą, arba, vaizdžiau 
sakant, PLB dar gyvą palaidoti, perimant jos vyk
domus darbus, o netiesiogiai ir uzurpuojant teisę 
kalbėti visos lietuvių išeivijos vardu“.

Algimantas Gečys į tą straipsnį atsiliepė 1995 
Akiračių spalio laidoje rašiniu „Dar kartą apie 
Bendruomenes“. Jis nepaneigė Rekašiaus čia ci
tuoto teiginio, iš tikrųjų nė negalėjo paneigti, nes 
pastarasis sakė teisybę, tačiau tos komisijos stei

gimui pateisinti jis pradėjo aiškinti PLB - JAV LB 
santykius apskritai, labai neigiamai pasisakydamas 
prieš dabartinę PLB valdybą ir ypač prieš mane, 
aišku, norėdamas parodyti, kad, anot jo, bloga PLB 
valdyba kaip tik ir buvo pagrindinė komisijos 
steigimo priežastis. Šiai bei anksčiau buvusioms 
PLB valdyboms vertinti, Algimantas Gečys pasi
rinko ne jų atliktus darbus, pagal kuriuos ši PLB 
valdyba atrodytų gal net ir viena iš pirmaujančių 
(vienas iš jos darbų net specialia rezoliuciją labai 
teigiamai buvo įvertintas ir spalio 14-15 St. Peters- 
burge įvykusioje JAV LB Tarybos sesijoje ir už jį 
išreikšta valdybai ir pirmininkui Broniui Nainiui 
padėka), bet pirmininkų būdo savybes, jo mėgiamų 
asmenų būdus padailindamas, o nemėgiamų - juo
džiau papaišydamas. Iš numirusių prikėlęs jau se
niai užmirštus, o jaunesniems gal ir visiškai neži
nomus Bendruomenės pasipešiojimus su VLIK’u, 
praėjusių metų triukšmą dėl Lietuvos kovų ir kan
čių istorijos, neteisingai ir priekaištaudamas PLB 
valdybai neva už kišimąsi į JAV LB Krašto valdy
bos pirmininkės rinkimus ir bandant JAV LB 
Krašto valdybą padaryti PLB valdybos vasalu (Iš 
kur toks išsigalvojimas? taip PLB tikrai nedarė), 
visas tas „nedorybes“ priskirdamas man kitame 
PLB seime siūlo manęs atsikratyti ir PLB valdybos 
pirmininku(e) rinkti „daugiau pažabotų autokrati
nių polinkių“ žmogų.

Tikrai nesuvokiu, ką visos tos kalbos turi ben
dro su Lietuvos Seimo - JAV LB komisija? Taip 
pat nesuprantu, kodėl prireikė ir tokių prasilenki
mų su tiesa, kaip kaltinimas PLB valdybos dėl tar
iamo sumažėjimo JAV LB Krašto valdybai per 
Vasario 16 minėjimus surenkamų aukų, kai jos fin
ansų vicepirmininkas Linas Norušis savo prane-

Netikėkite, ką rašo išeivijos laik
raščiai, kad Lietuva išeivių nemyli, 
nenori, kad mes ten sugrįžtume, net į 
pasisvečiuoti atvažiavusius šnairuo
ja, tik dolerius melžia... Tikrovė visai 
kitokia. Atvažiavusius į Vilnių tautie
čius giminės, pažįstami, (o kartais ir 
nelabai pažįstami) nuo galvos iki ko
jų išbučiuoja, rankšluosčiais apjuo
sia, gėlėse paskandina. O jei atva
žiuoja žymesnis žmogus, tai ir laik
raščiai su tokiu net pirmame pusla
pyje pokalbį pradeda...

Taip iškilmingai Lietuva šią va
sarą pasitiko iš New York’o atvažia-

Drausmės sargyboje

KO PONAS KĘSTUTIS PAS RABINĄ 
ĖJO?

vusį inžinierių, Bendruomenės tary
bos narį, ilgametį šaulių kuopos vadą 
Kęstutį K. Miklą. O antraštė didžiau
sio sostinės dienraščio pirmajame 
puslapyje didelėmis raidėmis skelbė: 
„Deginęs knygą lietuvis patarimo 
klausė žydų rabino” {Lietuvos rytas, 
1995 m. nr. 222).

- Ar jums nedrebėjo rankos, vyk
dant tokią inkvizitorišką, viduram
žiais dvelkiančią akciją? - klausė iš
eivijos žymūno Lietuvos ryto žurna
listė Laima Žemulienė.

Viduramžiais inkvizitoriai gero
kai vyno prisisiurbdavo „ant drąsos”, 
kad rankos nedrebėtų laužus ku
riant... Šaulių vadas drąsos, pasirodo, 
ieškojo kitur. Pas rabiną. Ir dar ne bet 
kokį rabiną! Patarimo, deginti ar ne
deginti „Lietuvos kovų ir kančių isto
riją” jis klausęs net ... vyriausiąjį 
Amerikos žydų rabiną. Tik pavardės 
tas „vyriausias”, pasirodo, neturi. 
Anonimas.

Tačiau ne tai svarbu. Svarbu, kad 
buvo išlaikyti hierarchijos dėsniai: ei
liniai tegul eina pas eilinius, vadai 
kalbasi su vyriausiais! Ir kad tokie 
stebuklai vyksta New York’o mieste

lyje... Į reformuotus, progresyvius, 
ortodoksus ir kitas Šakas susiskaldę 
Amerikos žydai, pasirodo, turi... vie
ną bendrą, ant visų vyriausią rabiną. 
O aš maniau, kad tokie stebuklai įma
nomi tik Lietuvoje. Tik ten vienas 
konservatorius gali vadovauti visai 
margai daugpartinei opozicijai. Nuo 
socdemų iki krikdemų. Ir dar su libe
ralais magaryčiom...

Nelengva ponui Kęstučiui buvo 
apsispręsti, deginti knygas ar ne. Mat 
kažkas knygų degintojus payadino 
barbarais. Todėl ir nuėjęs klausti pa
tarimo pas patį vyriausiąjį. O šis pa
taręs sudeginti tik vieną egzemplio
rių. Simboliškai. Tačiau ir vienas 
priešais Kultūros židinį uždegtas eg
zempliorius suliepsnojęs didžiule 
liepsna...

Negailestingoji Lietuvos ryto re
porterė iš Amerikos atkeliavusį De
gintoją, lyg žuvelę keptuvėje, spirgi
na toliau: Koks dabar tos knygos liki
mas Amerikoje? Ar ji apskritai nerei
kalinga?

Turbūt pats nelabasis čia gerbia
mam Degintojui pakišo patį blogiau
sią atsakymą. Knyga, esą, labai reika

linga, tik paaiškinimų trūksta. Todėl 
Amerikoje jos platinimas sustabdy
tas. Į Lietuvą atvykęs gerb. Deginto
jas dabar pats vieną egzempliorių nu
sipirko. O, rodos, PLB valdyba anuo
met patarė prieš deginant knygą pir
ma paskaityti. Nebebūtų tada reikėję 
keliauti per Atlantą, kad sužinotum 
ką sudeginai... Na, bet geriau vėliau, 
negu...

Vis dėlto svarbiausią deginimo 
priežastį gerb. Degintojas per pusan
trų metų spėjo pamiršti. Juk pasaulyje 
milijonai knygų be paaiškinimų ir 
niekas jų nedegina. O „Kančios” bu
vo deginamos todėl, kad tai - KGB 
klastotė, parašyta gen. Fokino užsa
kymu. Juk ar ne taip įrodė mūsų isto
rijos saugumiečiai... Tačiau Vilniun 
atvykęs knygų deginimo operos so
listas Fokino ariją užmiršo.

O gal ir neužmiršo. Mat klastotes 
tyrinėję saugumiečiai beskubėdami 
ne tą Fokino laišką spaudoje paskel
bė. Ne iš tos operos... Taip iki ausų 
apsiklastojus dabar, žinoma, gėda 
aiškintis. Todėl šios „kovų ir kančių 
operos” artistai dabar apie Fokiną nė 
žodelio. Net ir čionykščiam pasaulio 
lietuvių dienraštyje Fokino nebeliko.

O aš labai atsiprašau, kad senose 
istorijose dar vis tebesikrapštau. Jūsų

Dogas Buldogas
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LAIŠKAI

Šime XIV-tosios Tarybos antrąjai sesijai sako, kad 
1995 metais, taigi jau po Kovų ir kančių istorijos 
triukšmo, surinktų aukų suma buvo didesnė, negu 
1993 ir 1994 metais.

Suprantu tik viena, kad Algimantas Gečys, ne
neigdamas Rekašiaus išvados, komisijos pagalba 
siekia perimti PLB valdybos vaidmenį Lietuvoje, o 
į komisiją, aplenkiant PLB valdybą, prisiviliojus 
kitų Kraštų Bendruomenių atstovus (tai jis įrašė ir 
komisijos veiklos taisykles) pradėti eiti PLB val
dybos pareigas ir visame pasaulyje. Todėl ir Šiuo 
Rekašiaus straipsniu jis pasinaudojo visuomenės 
akyse sumenkinti ir supeikti dabartiną PLB valdy
bą, nuvertinant ją iki kažkokio „matomo, kiek ma
žiau girdimo, dar mažiau valdančio“ surogato. Tai
gi ir aiškėja JAV LB Krašto valdybos su PLB val
dyba nesiskaitymo priežastis, atsisakant vykdyti 
net PLB seimo nutarimus, tarp jų ir labai gyvybiš
kai PLB valdybai svarbų - skirti jai 30% per Vasa
rio 16 minėjimus surinktų aukų.

Todėl ir ne paslaptis, kad kitų Kraštų Bendruo
menės, tarp jų ir kaimynė Kanados LB, supratusios 
tikrąjį komisijos tikslą, atsisakė prisidėti prie jos 
steigimo.

Tad ir kyla klausimas, kuris iš mudviejų, aš ar 
Algimantas Gečys, daugiau tų autokratiškų polin
kių turime iš tikrųjų, nes jo nurodyti komisijos tik
slai lengvai gali būti pasiekti be jokios komisijos 
JAV LB veiklos ribose čia, Amerikoje.

Bronius Nainys

DĖL NUOSTOLIŲ

Spausdiname ponios Ingridos Bublienės mums 
atsiųstą ALIT’os akcinės bendrovės gen. direkto
riaus V. Junevičiaus laišką j ai, kuris, jos nuomone, 
„tiksliai nurodo situaciją”, (žiūr. „Kai kurie išei
viai apgauna tautiečius Lietuvoje?” Lietuva ir iš
eivija spaudos veidrodyje. Akiračiai. 1995. spalis) 
- Akiračių red.

Akiračių skyriuje spaudos apžvalga, „Lietuva 
ir išeivija spaudos veidrodyje“ spalio nr. 9 radau 
ištrauką iš Lietuvos ryto, liečiančią mano asmenį. 
Kadangi tas straipsnis neatitiko tikrovės ir rašantis 
apkaltino mane skola Lietuvos įmonei „ALITA“, 
pridedu jos direktoriaus man atsiųstą raštą, kuris 
tiksliai nurodo situaciją. Šį faktą malonėkite at
spausdinti Jūsų sekančiam numeryje.

Su padėka,
Ingrida Bublienė

Gerbiama p. Ingrida Bubliene,
Dėkoju Jums už 95 09 27 laišką. Labai 

gaila, kad mūsų kelių metų bendradarbiavimas ne
buvo rezultatyvus ir atnešė finansinius nuostolius 
ir Jums, ir akcinei bendrovei „Alita“. Kaip minė
jau anksčiau (1995 09 14fax), AB „Alita”šias iš

laidas nurašė į nuostolius, todėl nei Jums asmeniš
kai, nei kompanijai „Imports by Kelly”finansinių 
pretenzijų neturime.

Linkiu visokeriopos sėkmės. Su pagarba,
V. Junevičius 

Gen. direktorius

APIE PAVARDES

Nemaloniai ir liūdnai nuteikė spalio Akira
čiuose „Spaudos Veidrodyje“ „kažkokio“ Vyt. 
Gedrimo pasiūlymas kažkokiam, anot jo, Vytautui 
Nezgadai Lietuvoje pakeisti savo pavardę, ją sulie
tuvinti. Kaip? Gal Nezgadavičius?... Nezgadaus- 
kas?... Nezgadinskis?... Bematant geriau!

Ir grubokas įvardis ir šiurkštus ano gerb. Vyt. 
Gedrimo pasiūlymas nelabai, atrodo, derinasi su 
pakančia pasaulėžiūra, kuriai ar kurią šis gerbtinas 
mėnraštis atstovauja.
Jūsų,

Jonas Markvaldas
Cicero, II

ČEČĖNIJA IR KARALIAUČIAUS KRAŠTAS

Mane visuomet stebino lietuvių spaudos re
akcija į įvykius Čečėnijoje. Ir, atrodo, lietuvių 
spauda tam pritaria. Tarp Lietuvos ir Čečėnijos ne
priklausomybės paskelbimo didžiulis skirtumas. 
Čečėnijoje susirinko klanų vadeivos, pasikvietė ru
sų karininką Dzokar Dudajev. Jis apginklavo gaują 
vyrų ir paskelbė nepriklausomybę. Įdomu kaip lie
tuviai reaguotų į paskelbimą Vilniaus krašto nepri
klausomybės nuo Lietuvos? Jeigu lenkai Vilniaus 
krašte pasikviestų lenkų kilmės Lietuvos karininką 
ir paskelbtų nepriklausomybę krašto arba bent ku
rios apskrities. Įvairaus lygio pasisakymai spaudo
je, Seimo atstovų veržimasis į Čečėniją ir kiti 
veiksmai, be abejo, labai erzina Rusijos visuomenę 
ir vyriausybę.

Pasaulis pripažino kad Čečėnija yra Rusijos 
vidaus politikos klausimas. Ir prez. Clinton’as tai 
patvirtino savo apsilankymu Maskvoje. Lieka vien 
tik žiaurumo klausimas. Bet atrodo, kad į žiaurumą 
tarpvalstybiniuose santykiuose nelabai kas kreipia 
dėmesį. Kinija Tibete išskerdė pusantro milijono 
gyventojų, o nei Vatikanas nei JAV dėl to nekėlė 
triukšmo. Atvirkščiai, Kinija turi privilegijų preky
boje su JAV. Aš mačiau čečėnus visur, kur jie 
gyveno, Kazachstane, Kaukaze ir Rusi/oj. Kažkas 
Drauge rašo kad jie yra apsukrūs vyrai. Bet kaž
kodėl jų apsukrumas visuomet kriminalinės kryp
ties. Lietuvį irgi galima visur sutikti. Rusijoj li
etuvį klausia, ar lietuviai dar tebelaisto obelis 
mašinų tepalais? Kodėl? Kad nesurudytų automa
tai ir kulkosvaidžiai, pakasti po jomis. Lietuvis, la
geryje paklaustas už ką sėdi, atsakydavo, kad atė
jus vokiečiams šaudė vokiečius, sugrįžus rusams - 
šaudė rusus. Pačiupo. Pasodino. Ir nežiūrint į tai, 

kai Gorbačiov’as puolė Vilnių, daug kur Vladivos
toke ant sienų atsirado užrašai, ginantys Lietuvą.

Karaliaučiaus problema yra svarbi Lietuvai ir 
istoriškai, ir šiuolaikiškai. Aš neabejoju kad Ka
raliaučiaus klausimas daug mažiau erzins rusus. 
Gal tik atskirus politikus, kazokų gimines. Bet Ru
sijoj ne visi galvoja, kad Rusijos sienos pririštos 
prie kazokų balnų. Dar tik Japonijai pradėjus reika
lauti Kurilų salų, rusų laivyno karininkai Vladivos
toke jau suprato, kad iškils ir Karaliaučiaus srities 
klausimas. Nenustatytu tarptautiniu nuosprendžiu 
Karaliaučiaus sritis buvo pavesta valdyti buv. So
vietų sąjungai. Tokios imperijos nebėra. Jeigu Ru
sija liko tos imperijos įpėdine, tai neturi reikšti, kad 
ši sritis automatiškai perėjo Rusijos valdymui ir 
net tapo neatskiriama Rusijos dalimi. Jeigu Rusija 
būtų atsiskaičiusi su Lietuva už padarytą žalą pir
mos ir antros okupacijos metais, net tuomet šis 
klausimas turėtų rimtą pagrindą. Ir reikia nevėluo
jant šią problemą kelti įvairiuose lygiuose. Čia 
Lietuvai reikėtų veikti kartu su Latvija, kaip beveik 
išnaikintos baltų-prūsų tautos atstovais. Ir Vatika
nas neturėtų likti nuošalyje - pagrindinė kaltė Prū
sijos sunaikinime tenka krikščionybei. Maskva 
ašaroms netiki. Reikia reikalauti maksimumo. Ne
reikia bijoti, kad prie dabartinės suirutės Lietuva 
nesugebės tvarkytis dar ir Karaliaučiuje. Galima 
pasikviesti Rusijos vokiečius ir lietuvius, paskelbti 
laisvą ekonominę zoną ir dar daug ką surasti. Bent 
atgauti Mažąją Lietuvą. Į Mažąją Lietuvą tai tikrai 
grįžčiau. Būtų įdomu paskaityti apie Prūsijos ir 
Mažosios Lietuvos istoriją, apie prūsų kalbą. Iš kur 
Karaliaučiaus pavadinimas?

Vytas Kisarauskas
Sitka, Alaska

NIEKAS...
(atkelta iŠ 16-to psl.)
rių, o vidaus skola didėja kiekvieną pirmadienį, kai 
Vyriausybė už 24-30 proc. metinių palūkanų par
duoda savo obligacijas.

Užsienio politikoje vėl prisimintas Maišiaga
los memorandumas, kai A. Brazauskas ir A. Šleže
vičius po medžioklės Latvijos prezidentui lyg ir 
atidavė naftingą Baltijos jūros klodo gabalą, kuria
me Latvija jau beveik leido dirbti garsiajai „Amo- 
co”. Apskritai, Lietuva dar nenustatė sienos ne tik 
su Latvija, bet ir su Rusija. Tačiau LDDP tai taip 
pat nelaiko savo nuodėme. Pasiklausius jų vadų, 
reikia manyti, jog jie apskritai be nuodėmių, nors 
jų vidaus reikalų ministras ir važinėjasi su iš Vo
kietijos piliečio pavogtu automobiliu ir kaltina 
spaudą, kad taip rašydama ji dirba mafijai.

Rimvydas Valatka
Vilnius, 1995.X.27

GERIAUSIA ŠVENTINĖ DOVANA 
„Akiračių” metinė prenumerata. 

Tik dvylika dolerių.
Užsakydami „Akiračius” savo giminėms, draugams 

ar pažįstamiems Jūs ne tik suteiksite jiems 
malonumą, bet ir pratęsite mėnraščio gyvavimą.
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ŠOKIS APIE VERDANTĮ KORUPCIJOS KATILĄ
Karščiausia tema Lietuvoje - valdžios korup

cija. Laikraščių leidėjai nustemba, jei kurią nors 
dieną jų žurnalistai neranda kokio įspūdingesnio 
korupcijos fakto. Tuomet laikraščiuose pradedama 
mąstyti, kaip reiks dirbti, jei staiga valdininkai at
eis į protą, nebevogs ir nebeprievartaus duoti ky
šių. Šie pamąstymai trunka tik iki kito ryto.

Prezidentas A. Brazauskas, premjeras A. Šle
ževičius ir jų gerbėjai dėl korupcijos kaltina pa
čią spaudą. Anot jų, jei žurnalistai nerašytų ir ne
ieškotų korupcijos faktų, tai jos ir nebūtų. Vienoje 
televizijos laidoje A. Šleževičius pranoko pats sa
ve, sakydamas, jog dėl kyšių kalta pati visuomenė. 
Jei tau atneša kyšį, negali jo neimti, nes kai žmogus 
duoda, vistiek atsiranda, kas paims?

Nors aukščiausioji Šalies vadovybė, kuri susi
deda tik iš buvusios nomenklatūros, neigia korup
ciją, ji darosi viena didžiausių šalies bėdų, verčian
ti visuomenę nebetikėti niekuo. Plačiai šalyje nu
skambėjo faktas, kai policininkai už keletą butelių 
degtinės ir vieną kitą dolerį iš Lukiškių mafijozus 
nuvežė ne tardyti, o susitikti su merginomis ir jų 
draugais į miškelį.

Pasaulio bankas neseniai išplatino informaciją 
apie korupciją Lietuvoje. Šios tarptautinės finansi
nės institucijos atstovai apklausė Lietuvos versli
ninkus, taip pat šalyje dirbančius užsienio bendro
vių atstovus. Apklausoje užsieniečiai skundėsi, jog 
jie „negali visiškai išvengti korupcijos“.

Užsienio investuotojai nurodo, kad labiausiai 
korumptuoti yra mokesčių inspekcijų darbuotojai 
ir muitininkai, tačiau jie dažniausiai reikalauja po 
nedaug - nuo 30 iki 100 JAV dolerių. Didžiausias 
paminėtas kyšis - 50 tūkst. dolerių. Daugiau kaip 
pusė apklaustųjų verslininkų apklausoje prisipaži
no mokėję kyšius. Vidutiniškai vienas verslininkas 
kyšiams išleido po 13,046 tūkst. litų.

Tačiau tai yra tik smulkmenos, palyginti su 
tuo, kuo Lietuvos piliečiai korupcija dar net nelai
ko. Turiu galvoje lengvatinių kreditų, gaunamų iš 
Pasaulio banko ir Europos Sąjungos, skirstymą 
bankams ir atskiroms bendrovėms. fe

Vienas tokių skandalingiausių Vyriausybės ir 
centrinio banko žygių buvo visos 20 mln. dolerių 
paskolos paskyrimas „Tauro“ bankui, kuriam va
dovauja buvęs LKP CK narys G. Konopliovas ir 
„Hermio“ bankui, kurios valdytojos vyras yra vie^ 
nos ministerijos sekretorius; be to, Šiame banke 
dirba vieno iš LDDP vadų G. Kirkilo žmona.

Nelaikoma korupcija ir tai, kad Vyriausybė 
skatina priimti įstatymus, kurie leidžia atskiroms 
kapitalo grupėms tapti rinkos monopolistais, pa
verčiant bedarbiais daugelį smulkiųjų ir vidutinių 
verslininkų. „L

Štai tokiomis aplinkybėmis Seimo narys Ro
mualdas Ozolas parašė viešą laišką premjerui A. 
Šleževičiui, kuriame apkaltino Vyriausybės vado
vą korupcija. Seimo narys nepaminėjo jokių faktų, 
tačiau pareiškė, jog kaip pilietis jis taip toliau gy
venti negali.

R. Ozolo pareiškimas buvo sutiktas nevien
prasmiškai. A. Šleževičius pareikalavo įrodymų. 
R. Ozolas pasakė, kad juos pateiks teisme. Prem
jeras į teismą eiti nenori ir mėgina atsipirkti įvai
riais juokeliais. Valstybinė finansų inspekcija, in
spiruota LDDP vadovybės, nusiuntė trečdalį Vil
niaus bendroves tikrinančių Valstybinės mokesčių 
inspekcijos inspektorių į du didžiausius ir labiau
siai LDDP kritikuojančius dienraščius Respubliką 
ir Lietuvos rytą daryti finansų revizijos.

Buvęs ekonomikos ministras, ekonomikos 
mokslų daktaras ir vienas Krikščionių demokratų 
partijos vadas Albertas Šimėnas Lietuvos rytui ta 

proga sakė, jog mokesčius mokėti priversti reikia, 
tačiau kodėl valdžia tikrina ne „riebias avis“, o 
laikraščių bendroves, kurios tokiomis nėra, galėtų 
paaiškinti tik Prezidentas arba Vyriausybė.

R. Ozolui nelabai pritarė ir konservatorių opo
zicija, kuriai Seimo narys nuo LDDP V. Juškus 
metė kaltinimą, jog ši, praėjus dienai po profeso
riaus V. Landsbergio gimimo dienos, kitaip sakant, 
spalio 19 dieną, įvykdys perversmą. Mečys Lau
rinkus, vienas konservatorių ideologų, buvęs pir
masis Lietuvos saugumo departamento vadovas po 
nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais, ta proga 
sakė, jog ir R. Ozolo, ir V. Juškaus pasirinktas ke
lias švaistytis frazėmis, nepateikiant įrodymų ir va
dovaujantis tik jausmais, stumia Lietuvą tolyn nuo 
teisinės valstybės.

Vis dėlto, konservatoriai paskelbė, jog netru
kus pareikš nepasitikėjimą A. Šleževičiaus vyriau
sybe. Tačiau tauta, arba žmonės iš gatvės, kaip juos 
vadina Prezidento patarėjas Justas Paleckis, R.

NIEKAS NEŽINO, KO LAUKIA LIETUVA
Spalio 25-tąją didžiosios politikos arklių lenk

tynėse nuskambėjo skambutis - liko paskutinis ra
tas, tik metai iki Seimo rinkimų. Kokia padėtis Lie
tuvoje?

Iš pirmo žvilgsnio nieko išskirtinio Lietuvoje 
nepamatysi. Vilnius kaip buvo apsnūdęs, taip ir li
ko. Europos laikraščių apžvalgininkai Taliną ir 
Rygą jau vadina miestais, o Vilnius tapo tamsiau
sios ir labiausiai apsnūdusios Europos sostinės si
nonimas.

Valstybę vis stipriau ir vis mažiau ko bijodama 
valdo LDDP. Tiesa, kai kurie požymiai rodo, kad ir 
ši partija pajuto lenktynių skonį. Skubama užglais
tyti kai kuriuos aštresnius korupcijos kampus, slo
pinama partijos vidaus kritika. Neseniai iš partijos 
triukšmingai išmestas Seimo narys K. Jeskelevi- 
čius, prie A. Brazausko buvęs LDDP pirmininko 
pavaduotoju, tačiau kompartijai niekada nepri
klausęs. Jeskelevičių išmetė už tai, kad šis viešai 
pareiškė, jog LDDP vėl valdo neonomenklatūra.

Partijų krepšyje ir vyksta didžiausi sujudimai. 
Ką tik įkurta Ūkio partija. Išeivijai jos vadų pavar
dės mažai ką sako, tačiau tarp jų daug „buvusiųjų” 
iš antrojo ir trečiojo nomenklatūros ešelono. Tai 
buvęs gamyklos, gaminusios garsiuosius soviet
mečio televizorius „Šilelius”, generalinis direkto
rius, „Inkaro” gamyklos direktorius, prie G. Vag
noriaus netgi buvęs viceministru. Yra sovietinis 
generolas. Tačiau įspūdingiausia figūra - paskuti
nis „glavlito”, arba, žmoniškiau kalbant, sovietinės 
cenzūros vadas A. Brazaitis.

Tik per vieną mėnesį dar įsisteigė Socialinio 
teisingumo partija, ketinanti ginti bankų ir kredito 
bendrovių apgautus indėlininkus. Po skambių tar
pusavio peštynių paaiškėjo, jog kovoje dėl vadova
vimo Moterų partijai ekspremjere K. Prunskienė 
įveikė kaunietę E. Teišerskytę, kuri pasitraukė iš 
partijos. /

Ko tikisi naujosios partijos? Juk, atrodo, Lietu
voje ir taipjau buvo 20 partijų. Lietuvos politikie
rių žvilgsniai krypsta į Latviją, kurioje pastaruo
sius Seimo rinkimus laimėjusi neonomenklatūra 
(panaši į mūsiškę Ūkio partiją) surinko vos 16 
proc. balsų. Kitaip sakant, balsų Latvijoje užteko 
visokiems perėjūnams, tačiau jų neliko tradici
nėms europinėms partijoms. Galima beveik neabe
joti, kad ir Lietuvoje sugrius LDDP monolitas. Ta
čiau klausimas, kas išsidalins Šiuos balsus, tebėra 
atviras, todėl ir prasidėjo partinis kankanas. Spren-

^50/
Ozolo žygį įvertino kitaip. Jis tapo populiarus net 
tarp konservatorių gerbėjų, nors yra vienas centris
tų, nelabai sutariančių su konservatoriais, vadų.

Centro sąjungos vadovo Romualdo Ozolo vy
riausybei pateikti kaltinimai korupcija rugsėjį turė
jo labai didelės įtakos pagrindinių Lietuvos politi
kų populiarumui. Pats R. Ozolas iŠ ketvirtosios 
vietos rugpjūtį pirmą kartą iškopė į pirmą vietą. 
Be to, itin smarkiai sumažėjo žmonių simpatijos 
ministrui pirmininkui Adolfui Šleževičiui, taip pat 
prezidentui Algirdui Brazauskui, Seimo pirminin
kui Česlovui Juršėnui. Tuo tarpu visų dešiniųjų po
litikų populiarumas nežymiai padidėjo. Po R. Ozo
lo populiarumo eilėje dabar rikiuojasi E. Bičkaus
kas, V. Adamkus ir ketvirtoje vietoje likęs A. Bra
zauskas. V. Landsbergis dabar yra šeštas, o G. 
Vagnorius - septintas. Tai rodo viešosios nuomo
nės tyrimas, kurį kas mėnesį atlieka bendra Lietu
vos - Didžiosios Britanijos įmonė „Baltijos tyri
mai“.

Rimvydas Valatka
Vilnius, 1995.IX.29

džiant iš pavasarį įvykusių savivaldybių rinkimų, 
Lietuvoje konservatoriai ir krikščionys demokratai 
vargiai padidins savo narių skaičių Seime. LDDP 
siekia, kad šiuos balsus sugaudytų visokiausi jos 
pačios palydovai. Juolab, kad šiose opozicinėse 
partijose taip pat vyksta ne patys europietiškiausi 
procesai. Pavyzdžiui, neseniai vykusioje Kauno 
krikdemų konferencijoje iš krikščionių demokratų 
vadovybės buvo pašalinti žmonės, kuriuos pašali
nusi partijos dalis („klierikalai”) vadina „libera
lais”. Vienas krikščionis demokratas po šio įvykio 
pareiškė, jog jų partija „atsiriboja” nuo proto. Kad 
būtų aiškiau, pasakysiu, jog liberalais klerikalai 
vadina net ir V. Landsbergio laikais buvusį užsie
nio reikalų ministrą A. Saudargą bei G. Vagno
riaus ekenomikos ministrą A. Šimėną.

Kitas šio laiko reiškinys - LDDP vis dar mėgi
na nugalėti laisvąją spaudą. Tai mėginama padary
ti dviem keliais: priimant įstatymus ir spaudžiant 
vykdomosios valdžios priemonėmis. Šiuo metu 
dviejuose didžiausiuose šalies dienraščiuose, Res
publikoje ir Lietuvos ryte, dirba valstybinės mo
kesčių inspekcijos revizijos, šukuojančios 4 metų 
finansinius popierius. Tuo pat metu Seimui pateik
tas svarstyti Reklamos įstatymas, kuriame laikraš
čiams apribojamas reklamos plotas, o už įdėtą „ne
teisingą” reklamą laikraštis bus baudžiamas 18 
kartų didesne bauda negu ta reklama buvo verta. - v

Kodėl valdžia neriasi iš kailio? Todėl, kad ji 
spėjo pajusti spaudos jėgą. Spalio pabaigoje Lietu
vos rytas išspausdino seriją straipsnių apie Kauno 
mafiją ir jos ryšius su JAV. Pasirodo, kad iš Kauno 
kilęs JAV verslininkas, prezidento A. Brazausko 
bičiulis Simas Velonskis, JAV organizavęs komi
tetą kandidatui į prezidentus A. Brazauskui remti, 
dar iki nepriklausomybės atkūrimo, o ir po jos 
draugavo su žymiausios Kaune „daktarų” „šei
mos” krikštatėviais ir netgi naudojosi jų paslaugo- 

' mis. Pavasarį tas pats Lietuvos rytas privertė atsi
statydinti Prezidento patarėją teisės klausimais dėl 
to, kad pateikė medžiagos, įrodančios pastarojo ry
šius su mafijozais.

Ekonomikos naujienų nedaug. Premjeras nuo
lat kalba apie bendrojo vidaus produkto augimą, 
tačiau tik vienas dalykas nuolat auga - tai Lietuvos 
valstybės vidaus ir užsienio skolos. Užsieniui Šalis 
netrukus bus skolinga daugiau kaip milijardą dole-

(tęsinys 15-me psl.)
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