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ATVIRO ŽODŽIO MĖNRAŠTIS

KAI PIKTI ŽODŽIAI 
BELDŽIASI

1994 metais Lietuvos istorijos instituto ir Pasau
lio lietuvių bendruomenės išleista Lietuvos kovų ir 
kančių istorijos pirmoji knyga Lietuvoje buvo su
tikta ramiai, gal net šiek tiek abejingai. Tuo tarpu 
išeivijoje dėl jos kilo daug triukšmo: ginčų, kaltini
mų, įtarinėjimų, net šmeižtų. Reikalauta uždrausti ją 
platinti. Kai kur buvo surengti iškilmingi šios knygos 
deginimai. Pagaliau leidėjai, Pasaulio lietuvių ben
druomenės valdyba, kapituliavo: knygos platinimas 
išeivijoje buvo sustabdytas (Lietuvoje ji visą laiką 
buvo viešai pardavinėjama ir niekas dėl to nesijaudi
no); leidėjai pasižadėjo išleisti naują, pataisytą kny
gos laidą (su paaiškinimais); buvo sudaryta žinomų 
istorikų ir dešinės pakraipos politikų komisija patik
rinti, kad naujojoje laidoje nebūto ko nors nepriimti
no.

Šių metų pradžioje Čikagą pasiekė pirmoji nau
jos, patobulintos „Kančių” knygos siunta. Tie, kurie 
turi ir pirmąją knygos laidą, dabar gali palyginti abi 
laidas ir pažiūrėti, kiek pagrįsti buvo priekaištai pir
majai laidai. Tad kuo skiriasi naujos, patobulintos 
„Kančios” nuo pirmosios jų laidos?

„PATRIOTIŠKI” IR „NEPATRIOTIŠKI” 
VIRŠELIAI

Visų pirma skaitytojo dėmesį patraukia naujas 
knygos viršelis. Jonas Damauskas, savo straipsniais 
Drauge sukėlęs šį triukšmą, šalia visokių kitokių 
priekaištų apkaltino leidėjus ir dėl „nepatriotiško” ar 
nepakankamai „patriotiško” knygos viršelio. Nauja
jai laidai viršelį piešė tas pats dailininkas A. Žvilius. 
Kuo jis „patriotiškesnis” už pirmosios laidos viršelį, 
spręskite patys. Aš pastebėjau tik vieną detalę, kuria 
naujos, „patobulintos” „Kančios” skiriasi nuo seno-
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sios laidos. Tai per viršelį ištempta spygliuota viela. 
Ką gi, jeigu naujasis viršelis nebesusilauks priekaištų 
iš tų, kuriems senasis buvo nepatriotiškas, žinosime 
bent jų „patriotizmo” estetinius kriterijus: patriotiz
mas turi būti supančiotas spygliuota viela...

Antrame knygos puslapyje išvardinta komisija, 
tikrinusi knygos turinį ir žiūrėjusi, kad šį kartą knyga 
nebesusilauktų tokių pat priekaištų, kokių susilaukė 
pirmoji laida. Tiesa, komisija nesivadina tikrintojais, 
cenzoriais ar redaktoriais, o pasitenkina tik kukliu 
leidinio koordinacinio komiteto vardu, tačiau esmės 
tai nekeičia: ir be „karo cenzūros”, „imprimatur”, 
„nihil obstat” ar panašių epitetų, skaitytojui aišku, 
kad XX amžiaus pabaigoje, 1994 metais, lietuvių iš
eivijos knygų leidėjams dar teko gintis nuo inkvizito
rių puolimų.

Viešpatie, koks tolimas dar mūsų kelias iki Va
karų civilizacijos! Ir kaip toli šiuo atžvilgiu mus pra
lenkė Lietuva.

Koordinaciniam komitetui pirmininkavo Anta
nas Stasiškis (Lietuvoje) ir dr. Petras Kisielius (išei
vijoje). Jos nariai: kun. dr. Jonas Boruta, Balys Ga
jauskas, Nijolė Gaškaitė, dr. Kęstutis Girnius, prof. 
Vytautas Landsbergis, prof. Benediktas Mačiuika, 
prof. Antanas Tyla ir prof. Zigmas Zinkevičius. An
tanui Tylai teko dar ir papildomos atsakingojo redak
toriaus pareigos. Tai atsitiko todėl, kad buvęs redak

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI — NE VIENOS
PARTIJOS ŠVENTĖ

Vasario Šešioliktoji lietuviams yra ne tik Lietu
vos valstybinė šventė ir mūsų tautinio pasididžiavi
mo diena. Tai kartu ir proga kartą metuose visiems 
sueiti krūvon, pamiršti bent laikinai, kas mus skiria, 
suvokti kas jungia, dėl ko esame, buvome ir būsime 
vieningi. Gyvenantiems išeivijoje toji diena svarbi 
dar ir tuo, kad tai viena, kai kam gal net vienintelė 
proga vėl pakrauti lietuviškumo baterijas, kad jų krū
vio užtektų svetimoje aplinkoje išlikti sąmoningais 
lietuviais dar metus laiko, iki kitų metų Vasario...

Tačiau palaikyti lietuvybei svečiuose kraštuose 
neužtenka vien gražių žodžių, patriotinių kalbų ar 
dvasios pakilimo. Reikia dar vienos, labai kasdieniš
kos ir labai būtinos sąlygos - pinigų. Jau seniai išeivi
joje susiklostė tradicija Vasario Šešioliktosios proga 
rinkti aukas mūsų visų bendriems lietuviško gyveni
mo reikalams. Ir minėjimus paprastai rengia, ir aukas 
juose renka ne atskiros partijos, religinės, ideologinės 
ar skirtingų interesų grupės, o bendrinės organizaci
jos. Tiesa, yra dėl aukų buvę ir nesutarimų tarp 
VLIKo, ALTos ir Lietuvių bendruomenės. Tačiau vis 
vien, tai buvo ne viena kuri partija, o trys, kad ir skir
tingos, bendrinės organizacijos.

Ši gera ir gyvenimo patvirtinta tradicija JAV-jo- 

torius Gediminas Rudis, kaip ir kiti istorikai, yra įsi
tikinęs, jog inkvizicijos gadynė seniai pasibaigė, to
dėl jam nėra reikalo viešai atgailauti, taisyti savo 
„klaidas” ir prašyti inkvizitorių malonės. O kadangi 
joks kitas istorikas į šias pareigas taip pat nesiveržė, 
norom nenorom jas prisiimti teko pačiam Istorijos in
stituto direktoriui.

PAGAL KGB GENEROLO DIREKTYVĄ

1994 m. balandžio 6 d. Drauge pasirodė ilgas Jo
no Damausko rašinys „Lietuvos kovų ir kančių is
torija”, kuriame šio dokumentų rinkinio leidėjai ir 
ats. redaktorius daug kuo kaltinami, tačiau nelengva 
tuos kaltinimus detalizuoti, kadangi jie išsakyti dau
giausia užuominomis. Pavyzdžiui, užuot atvirai kal
tinęs klastote, Damauskas priekaištauja, kad pirmoje 
„Kančių” laidoje nėra fotostatinių dokumentų kopijų, 
iš kurių būtų galima nustatyti, ar dokumentai nesu
klastoti. Tačiau to užteko, kad įaudrinti laikraščių 
skaitytojai, knygos net nepavartę, patys imtų leidėjus 
kaltinti klastočių leidimu ir istorijos falsifikavimu. 
Todėl paėmus į rankas naujas, „patobulintas” „Kan
čias”, norom nenorom pradedi ieškoti dokumentų, 
kurių naujojoje laidoje nebėra. Nes žymių ir visuo
menei gerai žinomų žmonių komisija, tikrinusi nau
jąją laidą, sovietiniu klastočių ar KGB užsakymu įdė
tų falsifikatų tikrai būtų nepraleidusį.

Naujojoje „Kančių” laidoje sudėti visi iki vieno

(tęsinys 7-me psl.)

se buvo sulaužyta šiais metais, kai žiemai baigiantis 
čia atvyko du žymiausi Lietuvos konservatorių parti
jos vadai pasirinkti pinigų besiartinančių Seimo rin
kimų išlaidoms. Mūsų žiniomis, konservatorių pini
ginėse į Lietuvą ta proga nukeliavo apie 30 tūkstan
čių dolerių.

Gerai, kad išeiviai remia sau artimas Lietuvos 
politines jėgas. Konservatorių rėmėjų pavyzdžiu išei
vijoje galėtų pasekti ir kitų Lietuvos partijų šalinin
kai. Tik negerai, kad čionykščiai konservatorių sky
riai kai kur (ypač Floridoje) pinigus konservatorių 
partijos reikalams rinko bendriniuose Vasario 16-to- 
sios minėjimuose, kuriuos rengė JAV lietuvių ben
druomenė. Kitų Lietuvos partijų šalininkai tokiuose 
Bendruomenės renginiuose pasijuto posūnių vietoje.

Norėtume paprašyti Lietuvos konservatorių savo 
rinkliavų kelionių ateityje nesuplakti su Vasario 16- 
tosios minėjimais, o šios partijos šalininkų išeivijoje, 
kad patys organizuotų rinkliavas savo politiniams 
vienminčiams. Būtų didelė žala ir išeivijai, ir Lietu
vai, jeigu įvairių pažiūrų išeivijos lietuvius jungianti 
Bendruomenė taptų vienos kurios partijos tarnaite, o 
Vasario 16-toji pavirstų partijų ir jų idėjų turgaviete - 
Akiračių red.
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LIETUVOJE PLAČIAI PAMINĖTA B. SRUOGOS 
GIMIMO SUKAKTIS

Šių metų vasario 2 d. suėjo 100 metų, kai gi- 
mė žinomas rašytojas, dramaturgas, literatūros kri
tikas Balys Sruoga. Ta proga visoje Lietuvoje, ypač 
Kaune, kur B. Sruoga praleido ilgesnę savo gyveni
mo dalį, buvo ruošiami minėjimai, literatūros vaka
rai, mokslinės konferencijos ir prisiminimų vakarai. 
Apie tuos minėjimus Lietuvos ryte (nr. 27, 1996) bu
vo įdėtas pranešimas, kurio ištraukas perduodame:

Lietuvoje valstybės lygiu minimos Balio Sruo
gos gimimo 100-sios metinės. Lietuvių literatūros 
klasikas - poetas, dramaturgas, prozininkas, literatū
ros kritikas, teatrologas - gimė 1896 metų vasario 2 
dieną.

Jubiliejinę Balio Sruogos gimimo 1 OO-ųjų meti
nių minėjimo programą parengė Kultūros ministeri
jos sekretoriaus V. Balčiūno vadovaujamas komisija.

Joje dirbo žinomi literatūros tyrinėtojai, muziejų, 
leidyklų, teatrų, kelių savivaldybių vadovai.

Išskirtinės gimimo sukakties minėjimo programa 
apima leidybą, memorialinių vietų tvarkymą, jubilie
jinius renginius.

Literatūros ir tautosakos institutas yra apsiėmęs 
išleisti dvidešimties tomų Balio Sruogos raštus, pir
mą kartą aprėpsiančius visą j o rašytinį palikimą.(...)

Artimiausiais mėnesiais skaitytojus turėtų pa
siekti ir „Vagos“ leidyklos leidinys - Balio Sruogos 
anūkės Aušrinės Bylaitės į anglų kalbą išvertas „Die
vų miškas“.(...)

Iškilmingi jubiliejinai Balio Sruogos gimimo 
1 OO-ųjų metinių minėjimo vakarai bus rengiami va
sario 3-ąją Kauno dramos ir vasario 9-ąją - Vilniaus 
dramos teatruose.

Jubiliejiniai vakarai vasarį vyks Vilniaus rašy
tojų klube, rašytojo gimtosiose vietose - Biržuose ir 
Vabalninke, kituose Lietuvos miestuose.

Vytauto Didžiojo universitetas vasario 3-ąją ren
gia Baliui Sruogai skirtą mokslinę konferenciją. Va
sario 11-ąją Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros 
katedroje bus atidaryta Balio Sruogos auditorija.

Literatūra ir menas (nr. 5, 1996) paskelbė Jadvy
gos Čiurlionytės prisiminimų apie B. Sruogą ištrau
kas:

Balį Sruogą aš pažinojau nuo 1915 metų pabai
gos, kai jis atvyko į Maskvą studijuoti. Atsimenu pir
mą įspūdį. Mes valgėm bendroj tremtinių valgykloje. 
Atėjo aukšto ūgio lieknas jaunuolis. Nepaprastai pa
trauklios išvaizdos. Jisai išsiskyrė iš kitų savo išore: 
turėjo ilgus plaukus, beveik iki pečių, ir tai jam labai 
tiko. Aš buvau tada šešiolikos metų ir iškart juo susi
žavėjau. Prisiminė man kažkoks herojus iš Anderse
no pasakų, princas ar kas panašaus. Pasirodo, mano 
vyresnė sesuo Valetė, dabartinė Karužienė, jį pažino
jo dar Petrograde ir tuojau supažindino ir mane. Užsi
mezgė didelė bičiulystė. Ypač tarp mano sesers ir 
Sruogos (sesuo, būdama graži, turėjo daug gerbėjų). 
Mes su Sruoga kažkodėl visą gyvenimą trupučiuką 
ironizavom vienas kitą. Jis mane šiek tiek pašiepda

vo, aš -jį. Pykdavo, kad vadinu jį ne vardu, o tiesiog 
Sruoga, pats užtat vadindavo mane „Rudbobe“ ir dar 
kitaip. (...)

Apskritai Sruoga buvo labai sudėtingos psichi
kos žmogus. Man teko matyti visokias jo būsenas. 
Tačiau jis vis dėlto pasižymėjo vidine harmonija. Aš 
neįsivaizduoju Sruogos be humoro, be ironijos, taip 
pat be nuoširdžios lyrikos. Neįsivaizduoju jo visiškai 
blaiviai mąstančio, atmetusio tai, kas galėtų pratur
tinti jo vaizduotę.

Apie Sruogos humorą man ne kartą teko girdėti 
labai įdomių dalykų. Vieną prisimenu iš tų laikų, kai 
Hitleris pradėjo rodyt savo apetitą Klaipėdai. Sruoga 
buvo alpinistas ir priklausė Bavarijos alpinistų drau
gijai, kuriai Lietuvoje vadovavo jo gimnazijos ben
dramokslis, Klaipėdos gubernatorius Navakas. Sruo
gai jis parašė laišką, prasidedantį žodžiais „Heil Hit
ler“. Šis baisiai įsižeidė ir, nors labai mėgo ekskur
sijas į Alpes, nusiuntė jam tokio turinio laišką: „Heil 
Navakas, nuo šiol aš atsisakau dalyvauti jūsų ekskur
sijose ir prašau išbraukti mane iš draugijos narių“. 
Prisimenu taip pat, kaip paskutiniais Smetonos val
dymo metais Sruoga kažkodėl buvo nustumtas, buvo 
pastebimas lyg ir koks nusistatymas prieš jį, ir jam 
teko gana smarkiai išgyventi.

PLB SEIMAS ATIDĖTAS

V. Kamantus (Draugas, nr. 60, 1996) parašė il
gesnį straipsnį apie PLB valdybos posėdį ir nutarimą, 
kad šią vasarą Lietuvoje turėjęs įvykti PLB seimas 
atidėtas kitiems metams. Iš to ilgesnio aprašymo su
sidaro įspūdis, jog PLB veikla nebuvo darni dėl Sei
mui parinktos vietovės ir, svarbiausia, dėl lėšų sto
kos, nes pvz., JAV Bendruomenė neatiduodavo PLB 
valdybai priklausančių 30% surinktų aukų per Vasa
rio 16 minėjimus:

Baigus spręsti seimo klausimus, vėl kalbėta apie 
PLB valdybos lėšas. Vicepirm. finansams A. Vitkaus 
pranešimas rodė, kad PLB valdyba turi labai mažai 
lėšų savo darbams ir kasdieninėms išlaidoms (paštui, 
telfonui, kopijavimui), nekalbant apie reikalingas lė
šas seimo pasiruošimui. PLB fondo ižd. Juozo Luko 
pranešimas taip pat rodė, kad PLB valdybos reika
lams turima mažai pinigų, nes beveik visos fondo lė
šos yra surinktos specifiniams projektams, kaip PLB 
Lituanistikos katedrai Illinois universitete Čikagoje, 
Lietuvos universitetams, „Lietuvos kovų ir kančių is
torijos“ knygų leidimui bei platinimui, ir kitiems dar
bams.

Iš to aprašymo matosi, kaip PLB institucijų gau
sumas stabdo PLB valdybos ir aplamai Bendruome
nės veiklą, nes pvz., PLB valdyba visiškai priklauso 
nuo LB kraštų noro šelpti ar nešelpti valdybą, o be 
lėšų, žinoma, ji gali posėdžiauti, bet negali veikti ir 
atlikti savo pasirinktų uždavinių.

Mes šioje vietoje kėlėme mintį, kad atėjo laikas 
PLB reformuotis ir labiau taikytis prie esamų sąlygų, 
kai visuomeninė veikla siaurėja ir daug LB narių 
pasitraukia iš aktyvios veiklos. Jei didžiausia JAV 
liet, bendruomenė sugebėjo išrinkti tik 19 asmenų į 
būsimą seimą, o reikia 50, tai yra aiškus ženklas, kad 
reikia mažinti institucijų skaičių, idant Bendruomenė 
ir toliau pasiliktų pirmaujančia organizacija, 
rūpintųsi kultūrine veikla ir lietuvybės išlaikymu.

MALDA, BINGO IR ...LOGIKA

Dr. Linas Sidrys Laiškuose lietuviams (nr. 3,
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1996) šitaip rašo:

(...) katalikiškos parapijos, bandydamos surinkti 
lėšų išlaikyti savo katalikiškoms mokykloms, įsileido 
bingo žaidimus. Daug kur šie žaidimai užgožia mal
dos ir susikaupimo gyvenimą. Todėl valdiškas mo
kyklas baigusieji yra praktiškai bedieviai, ir jiems 
sunku suprasti religijos esmę. Šiems dvasinis pasau
lis yra visai svetimas dalykas. Jie apie popiežiaus 
mokymą sužino tik iš visuomeninės spaudos, kuri 
dažniausiai yra parašyta visai ne krikščionių, dažnai 
agnostikų ir ateistų. Taigi šis mokymas perduodamas 
tendencingai ir dažnai iškreiptas. (...)

Pažvelkime į savo lietuvišką gyvenimą. Lemonte 
yra didžiausia šeštadieninė mokykla už Lietuvos ri
bų. Mokslų metų pradžioje iškilo religinio dėstymo 
krizė. Jau treti metai, kai vaikai neparuošiami Sutvir
tinimo sakramentui ir atrodo, kad praeis ketvirtieji be 
paruošimo, nes nebuvo mokytojų. Lietuvės vienuoės, 
dirbančios Lemonte, buvo iškeltos, kito vienuolyno 
vienuolės apgailestavo, kad buvo per užimtos. Kaip 
tik Čikagoje gyvena jaunos vienuolės iš Lietuvos, ku
rios studijavo anglų kalbą šiokiadieniais ir turi šeš
tadienio rytą laisvą. Tačiau jos atsiprašė, kad negali 
padėti, nes turi per daug pamokų. Vaikų tėvai pagal
vojo, kad gal teks kviesti gretimos parapijos lenkų 
vienuoles, kad paruoštų lietuvius Sutvirtinimo sakra
mentui. Taip buvo daroma kunigaikštystės laikais, 
nes lietuviškos religinės bendruomenės buvo užsiė- 
musios savo reikalais ir nesiryžo mokyti vaikų kate
kizmo. Laimė, kad atsirado aštuonių mažamečių vai
kų motina, turinti laisvalaikio, kuri pasisiūlė dėstyti 
katekizmą ir paruošti vaikus Sutvirtinimo sakramen
tui.

Tenka pastebėti, kad Lemonte, Pasaulio lietuvių 
centre, kas savitę vyksta bingo žaidimai. Šiems žaidi
mams netrūksta nei žmonių, nei energijos, nei pinigų.

Perskaitykime dar kartą šio keisto rašinio pradžią 
ir pabandykime suprasti, ką jo autorius čia bando pa
sakyti. Nejaugi iš tikrųjų valdiškas mokyklas baigu
sieji yra bedieviai todėl, kad katalikų parapijose 
žaidžiami ... bingo žaidimai. Kas tokiu atveju atsi
tiktų, jeigu bingo pradėtų žaisti valstybinėse moky-
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klose. Ar tada bedieviais taptų katalikiškas mokyklas 
baigusieji?!

Ir kas yra toji astuonių vaikų motina, iš kurios 
apaštalavimo galėtų pasimokyti net vienuolės?

BUVĘS KĖGĖBISTAS VERČIASI PELNINGU 
BIZNIU !

Latvijoj buvę kėgėbistai siunčiami į kalėjimus, c 
Lietuvoje jie verčiasi pelningais bizniais. Apie tai 
rašoma Tėviškės žiburiuose (nr. 6, 1996), kurie savo 
ruožtu cituoja Toronto Sun bendradarbio E. Marge
lio straipsnį apie Stalino žiaurumus Baltijos valstybė
se, masinius trėmimus į Sibirą ir buv. kėgėbistų nu
teisimus. Ten taip rašoma:

1995m. gruodžio mėnesį Latvija padarė, kas rei
kalinga, rašo Margolis: nuteisė laisvės atėmimu iki 
gyvos galvos pensijon išėjusį KGB majorą generolą 
Alfonsą Noviks, kadaise vadintą „didžiuoju žudiku“. 
Deja, jo bausmė bus per trumpa - jam jau yra 87 me
tai.

Taipgi jau seni yra ir kiti Stalino slaptosios poli
cijos išlikę buvusieji tarnautojai. Šie išsigimėliai, 
kaip juos vadina Margolis, vis dėlto yra užsitarnavę 
tokio paties drakoniško griežtumo bausmės, kaip ir 
senieji naciai. Jokiu būdu negalima apriboti masinių 
žudynių vykdytojų senaties teise (statute of limita
tions), tvirtina autorius.(...)

Noviks buvo vyresnysis čekistas, arba sovietų 
NKVD slaptosios policijos agentas, kai Sovietų Są
junga prisijungė Latviją 1940 metais. Jis vadovavo 
120,000 latvių trėmimui į Stalino įsteigtas mirties 
stovyklas Sibire, tardymams ir kankinimui.

NKVD — vėliau tapęs KGB - taip pat ištrėmė 
160,000 lietuvių ir estų į koncentracijos stovyklas. 
Net prieš Hitleriui užpuolant Sovietų Sąjungą 3 ar 4 
% Baltijos valstybių gyventojų buvo NKVD pastan
gomis išsiųsti į lagerius. O pasaulis nieko nedarė. Ga
limas dalykas, kad tarp 1940 ir 1945 m. tarp 8 ir 10% 
visos Latvijos gyventojų mirė Sibiro šalčiuose arba 
buvo NKVD sušaudyti.

O štai ką veikia buvęs žymus kėgėbistas R. Vai
gauskas Lietuvoje:

1995 m. gruodžio pradžioje buvo atidaryta Vil
niuje prie Laisvės prospekto naujai pastatyta moderni 
parduotuvė „Promenadas“. (Lietuvių enciklopedijoje 
ir kai kuriuose žodynuose rašoma „Promenada“). 
Šios parduotuvės vyr. direktoriumi yra buvęs KGB 
pulkininkas R. Vaigauskas. Jis apie 20 metų dirbo 
Sov. Sąjungos ambasadose, o vėliau buvo viešbučio 
„Lietuva“ direktoriumi. Vaigauskas nusprendė pri
imti į darbą tokius jaunus žmones, kurie anksčiau 
prekyboje nedirbo. Tuo būdu norima atsikratyti blo
go sovietiško patarnavimo įpročių.

(Pagal „Kurier Wilenski“ 1995 m. gruodžio 5 ir 6 
d.d. laidas).

Peter Wright knygoje „Spycatcher“ rašo, kad 
Vaigauskas buvo KGB karininkas, dirbęs Londone 
kaip sovietų prekybos delegacijos narys. Britų kontr
žvalgyba, sekusi Vaigauską, išaiškino ir 1971 m. 
ištrėmė 105 sovietų šnipus, jų tarpe ir Vaigauską.

Stebėtina, kad Lietuvoje tokių asmenų niekas 
nepatraukia teismo atsakomybėn, jei jie savo veikla 
pakenkė lietuvių tautai. Kad apie tai tyli buvę draugai 
ir bendradarbiai darbiečiai - galbūt suprantama, bet 
kodėl vadinamoji opozicija, visokie konservatoriai, 
nesistengia to klausimo iškelti Seime?

Keista, bet visi tyli! ..

RODYKIT DAUGIAU GĖRIO, BLOGIO IR 
TAIP APSTU

Tokiu pavadinimu Monika Martinaitienė iš Vil
niaus parašė Lietuvos ryto (nr. 27, 1996) redakcijai 
laišką, kurio turinys yra toks:

Spaudoje skaičiau psichiatrų nuomonę apie tai, 
kad padažnėjus publikacijų apie savižudybes, dėl ne
tinkamai pateiktos informacijos jų skaičius Lietuvoje 
didėja.

Smurtas, kaip ir savižudybės, yra „užkrečiamas“, 
o detalūs nusikaltimų aprašinėjimai (taip yra ir „Lie
tuvos ryte“) tampa nusikaltėlių „universitetais“. Juk 
paprastam skaitytojui visai nebūtina žinoti, kad gal
važudys savo auką kankino karštu lygintuvu ar priri
šęs prie medžio badė ją virtuviniu peiliu, pjovė gerk
lę, kapojo galvą kirviu ar panašiai.

Nusikaltimo „anatomijos“ nutylėjimas nebūtų 
visuomeninių ydų slėpimas, o noras jų bent kiek pa
mažinti.

Man patiktų, kad jūsų dienraštyje galėčiau dau
giau pasiskaityti apie teigiamus dalykus: apie gražius 
žmonių darbus ir poelgius, sektinus vaikų auklėjimo 
pavyzdžius, apie šių dienų jaunimo, studentijos dva
sinį gyvenimą, apie mokytojus, mokslininkus, vedan
čius jaunimą į gražesnį ir prasmingesnį rytojų, apie 
vaikų ir jaunimo ugdymą pasiaukojimo, Tėvynės 
meilės, pagarbos žmonėms dvasia.

Reikia pripažinti, kad M. Martinaitienė parašė 
daug tiesos apie Lietuvos spaudą. Prieškarinėje Lie
tuvoje tokią spaudą vadinome „geltonąja“, nors to 
„geltonumo“ dar nedaug buvo, tačiau dabar Lietu
voje spauda tiesiog lenktyniauja, kas daugiau pa
skelbs žudynių, vagysčių, prievartavimų ir kitokių 
nusikaltimų, lyg tai būtų pagrindinis spaudos užda
vinys. Pvz., Respublika pirmą puslapį maketuoja pa
gal Vokietijoj leidžiamą sensacijų laikraštį Bild Zei- 
tung, kuris žinomas įvairių skandalų ir nusikaltimų 
aprašymais.

Teisi laiško autorė ir tvirtindama, jog tokie įky
rūs įvairių nusikaltimų aprašymai tik padidina tokių 
nusikaltimų skaičių.

Kartais ypatingus nusikaltimus reikia registruoti, 
bet tai nėra pirmo puslapio žinia.

Tik didesnis skaitytojų reagavimas į tokią spau- 
dą, gali priversti laikraščių leidėjus ir redaktorius su- 
mažinti sensacijų skelbimą, nes jie turi pajusti mora
linę atsakomybę prieš skaitytojus.

ČEKUOLIS APIE SAVE IR... SEKSĄ

A. Čekuolis sovietmečiu tarp kitų pareigų buvo 
ilgesnį laiką Gimtojo krašto redaktorius . Tai judrus, 
apsukrus tautietis, mokąs prie visokių padėčių prisi
taikyti ir išsitaikyti.

Lietuvos aidas (nr. 26, 1996) paskelbė su juo pa
sikalbėjimą, jį pristatydamas šitaip:

Ukmergės gimnazijos mokinukas Algimantas 
Čekuolis 1946 metais tris dienas praleido kalėjime. 
Su draugais rašydavo ir klijuodavo proklamacijas, o 
kai sučiupo, karininkui pasakė: „Jūs gal apsirikote, 
Napoleonas, ir tai apsirikdavo“. Stipriai nusikvatojęs, 
po dienos saugumietis liepė pasiimti motinai „tą savo 
Napoleoną“. Šeimai išvykus gyventi į Vilnių, turėda
mas 15 metų, A. Čekuolis išvažiavo į Maskvą ir įsto
jo į Gorkio literatūrinį rašytojų sąjungos institutą. 
Baigęs jį, 11 metų praleido jūrose ir vandenynuose, 
vėliau dirbo APN korespondentu Otavoje, Lisabono
je, Madride. Po 22 metų darbo Maskvai, bocmanas, 

vertėjas, korespondentas pradėjo vadovauti „Gimtojo 
krašto“ redakcijai.

Toliau keli įdomūs klausimai ir atsakymai:

Buvęs nomenklatūrininkas tapo sąjūdininku. Tai 
lyg prieštarautų tam, ką veikėte visą savo gyvenimą 
iki tol.

Buvau aukštas sovietinės propagandos tarnauto
jas, Maskvos nomenklatūrininkas. Ir man reikėjo nu
siplauti visus 22 darbo Maskvai metus. Aš tai dariau 
iš visos širdies. Ir aš maniau, gerai pažindamas šią 
baisią sistemą, kad mus traiškys. Po vieno mitingo, 
kai dar visas įsikarščiavęs nulipau nuo pakylos po 
kalbos, prie manęs priėjo „New York Times“ kores
pondentas Billas Keleris ir sako: „Ar tu nebijai, kad 
pasikartos 1941 m. birželio 14-oji“? Sakau jam - bi
jot nebijau, bet žinau, kad į Sibirą važiuosiu su pačia 
geriausia lietuvių kompanija.

O kokia Jūsų gyvenime veikla buvo pati įdo
miausia ir artimiausia Jums? Ką veikiate šiandien?

Ta, kurios imuosi tuo metu. Nesiimčiau, jeigu 
būtų neįdomu. Dėstau Vilniaus universiteto Tarptau
tinių santykių ir Žurnalistikos institutuose derybų 
meną. Šios disciplinos esmė - ne tai, kad derybų me
tu sugebėtume! laimėti kuo daugiau - tai kiekvienas 
čigonas moka, o tai, kad laimėtume!, kas tau priklau
so. Ir kad susitarimas, pasiektas derybų metu, liktų 
galioti. Dvi valandas per savaitę dirbu „Radiocentre“ 
- vedu pokalbius. Taip pat konsultuoju užsienio 
kompanijas, kurios prašo mano paslaugų.

Toji jaunatviška energija - kaip pavyksta Jums, 
64-erių metų žmogui, ją išlaikyti?

Man teko laimė gyventi ir dirbti tarp protinges
nių žmonių. Ir aš, kaip tas vampyras, mėgstu siurbti 
iš žmonių mintis, žodždius, mąstymo ir gyvenimo 
būdą. Kiekvieną rytą darau mankštą, geriu daug 
raudonojo vyno, plaukioju, žiemą važiuoju slidinėti į 
kalnus. Ir nepaprastai myliu žmones. Taip pat nie
kada nebūnu vienas, ir moterį myliu ne mažiau kaip 
tris kartus per savaitę. Jeigu būčiau nepatenkintas gy
venimu - būtų kitaip.

Taigi, A. Čekuolis - gabus nomenklatūrininkas, 
žurnalistas ir ... moterų mylėtojas. O vyras, kuris, ką 
tik persiskyręs su žmona, mylisi tris kartus per savai
tę, tikrai kvalifikuotas dėstyti... derybų meną.

Vyt Gedrimas

TEGYVUOJA BIUROKRATIJA!

Kovo 18 d. Vilniuje prasidėjo bendros Lietuvos 
Seimo partijų ir JAV Bendruomenės atstovų komisi
jos posėdžiai kažkokiems svarbiems, visuomenei ne
žinomiems klausimams spręsti. Apie jos darbą prane
ša Elta (Draugas, 1996.11.20):

Pritarta JAV Lietuvių Bendruomenės atstovės 
Liūdos Rugienienės siūlymui užsienio lietuvių perio
diką pardavinėti bent didžiųjų Lietuvos miestų kios
kuose. Taip pat pritarta JA V Lietuvių Bendruomenės 
valdybos pirmininkės Reginos Narušienės siūlymui 
prisidėti prie Čikagoje rengiamos dešimtosios tauti
nių šokių šventės, mugės ir dailės parodos.

Tai va kokiems „tarpvalstybiniams” klausimams 
reikia Lietuvos Seimo pritarimo. O jeigu tas Seimas 
būtų ėmęs ir nepritaręs ?! z. v J
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RECENZUOS

Praėjus penkeriems metams po Sovietų Sąjun
gos žlugimo, knygų lentynose atsiranda vis daugiau 
ir daugiau istorijų, analizių, memuarų, kuriuose iš 
įvairių perspektyvų ir su skirtingomis detalėmis dar 
ir dar kartą aprašomi tie patys įvykiai. Skaitytojai 
šias knygas gali grupuoti pagal temas: Lietuva ir Bal
tijos kraštai, Gorbačiovo politika, kovos dėl valdžios 
ir kitas. Šio rašinio tema yra 1988-1991 metų Ameri
kos užsienio politika. Bus lyginami Amerikos valsty
bės sekretoriaus (1989-1992) James V. Bakerio me
muarai su JAV ambasadoriaus Maskvoje (1987- 
1991) Jack F. Matlock’o, Jr. sovietų sistemos žlugi
mo analize. Daugiausiai dėmesio, žinoma, kreipsime 
į tai, ką šie autoriai parašė apie Gorbačiovą ir Lietu
vą, ką JAV politikai žinojo, ko nežinojo ir ko neno
rėjo žinoti.

Šios dvi knygos labai skiriasi savo stiliumi, kiek
vienoje jų atsispindi ta aplinka, iš kurios autorius yra 
atėjęs, ir tai, kas jam rūpi. Iš Bakerio knygos Diplo
matijos politika: revoliucija, karas ir taika, 1989- 
1992, parašytos kartu su Thomas M. De Franku, ma
tyti, kad autorius yra advokatas ir politikas, tikintis, 
jog į užsienio politiką ir diplomatiją turi būti žiūrima 
pragmatiškai, pirmiausiai atsižvelgiant į pagrindinius 
savo paties interesus. Matlock’o knygoje Pomirtinis 
imperijos skrodimas: Amerikos ambasadoriaus pri
siminimai apie Sovietų Sąjungos žlugimą atsispindi 
tai, kad autorius - profesionalus diplomatas, kuriam 
jo darbas yra labai įdomus ir kuris gerai išmano stip
riąsias ir silpnąsias sovietinės sistemos puses.

Galima net užčiuopti šiokią tokią įtampą tarp 
dviejų autorių. Bakeris pamini Matlock’o vardą tik 
tris ar keturis kartus ir bendrai pakritikuoja reiškinį, 
kurį jis vadina „klientitu”, t. y. „[ambasadoriaus] po
linkį daugiau identifikuotis su šalies, kurioje jis dirba, 
(„kliento”), interesais, nei su Vašingtonu” (p.29). Ar 
jis galėjo turėti galvoje Matlock’ą - žmogų, nuo seno 
besižavintį Rusijos kultūra, Rusijos istorija ir sovietų 
politika? Matlock’as, savo ruožtu, randa griežtų žo
džių savo darbdaviams Vašingtone. Jis giria Ronaldą 
Reiganą, tačiau skundžiasi, kad George Bush’as „ne
sugebėjo įžvelgti, kaip jo vadovavimas galėtų for
muoti ateitį” (p.539), ir net kritikuoja „diletantiškas 
klaidas”, kurių pasitaikė tiek abiejų prezidentų, tiek 
valstybės sekretoriaus darbe (p.544). Būtų įdomu pa
siklausyti šių dviejų vyrų aptariant savo knygas.

Pagrindinis Bakerio kaip valstybės sekretoriaus
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rūpestis buvo stiprios koalicijos prieš Iraką suforma
vimas. Visa kita sukosi apie tai. Sovietų Sąjungos su
tikimą prisijungti prie šios koalicijos jis laiko pagrin
diniu persilaužimo tašku keičiant Sovietų Sąjungos 
veidą (p. 1-2). Skaitydamas apie tai prisiminiau, kaip 
XVIII amžiaus prancūzų filosofas Francois de Cal- 
lieres savo raštuose yra įspėjęs per daug nepasitikėti 
advokatais kaip diplomatais: „...apskritai advokato 
išsilavinimas ugdo nepalankius diplomatijos prak
tikai įpročius ir galvojimą”.

Bakerio dėmesio centre buvo karas su Iraku. Visi 
kiti tarptautinio gyvenimo aspektai tapo antraeiliais; į 
juos buvo žiūrima žygio prieš Iraką svarbos šviesoje. 
1991 m. gruodį, byrant paskutiniams sovietų tvirto
vės akmenims, Bakeris nutarė, kad JAV atėjo laikas 
pakeisti savo „iki tol buvusią teisingą politiką Gorba
čiovo atžvilgiu” (p. 562) ir pradėti planuoti naują pa
saulio ateitį be Sovietų Sąjungos. Nors Bakeris rašo, 
kad JAV administracijai dažnai keldavo susirūpini
mą Gorbačiovo padėties nestabilumas, galima daryti 
išvadą, kad nebuvo per daug galvojama apie tai, kas 
galėtų tapti Gorbačiovo pasekėju.

Matlock’o prisiminimus įtakoja jo paties ataskai
ta apie sovietinės sistemos žlugimą. Gorbačiovui tik 
atėjus į valdžią, Matlock’as jį vertino skeptiškai, vė
liau sovietų vadovas ėmėjam daryti vis didesnį įspū
dį ir net teikti vilties, tačiau dar vėliau Matlock’as nu
sivylė Gorbačiovo trūkumais, nors ir tebegyrė jo su
gebėjimą įžvelgti ateitį. Lietuviai skaitytojai gali ne
sutikti su Matlock’o simpatija „sąjungos idėjai”, ne
paisant to, jog jis teigia, kad „tokia sąjunga būtų įma
noma tik tada, jei senąją valstybės struktūrą pakeistų 
nauja, sudaryta iš išrinktų vadovų kiekviename geo
grafiniame lygmenyje” (p. 16-17). Tokia, žinoma, bu
vo ir vyriausybės pozicija. Jis rašo: „Jei Jungtinės 
Valstijos ir Vakarų Europa būtų galėjusios sukurti 
demokratinę sovietinių respublikų sąjungą, jos mielai 
būtų tai padariusios” (p.672). Tačiau nežiūrint į tai, 
Matlock’as vis tik padaro išvadą, jog tautybių klausi
mas vaidino svarbų vaidmenį sovietinės sistemos 
žlugime.

Abu autoriai sutinka, kad mėgindami suprasti 
tautybių klausimą Sovietų Sąjungoje, jie labiausiai 
rėmėsi Gorbačiovo užsienio reikalų ministru Eduar
du Ševamadze. Aišku, kad Matlock’ui Ševamadzė 
buvo tik vienas iš daugelio šaltinių, tačiau Bakenui, 
atrodo, Ševamadzės analizės buvo pagrindinis rams
tis. Kalbant apie tai, galima paprasčiausiai pacituoti 
aštrų Matlock’o komentarą (The New York Review 
of Books') apie Amerikos politikų pasitikėjimą Ana
tolijumi Dobryninu, šiam esant sovietų ambasado
riumi Jungtinėse Valstijose: „Tiek viena, tiek kita 
teisme besibylinėjančios pusės būtų neteisios, jei 
samdytų (arba naudotųsi paslaugomis be 
užmokesčio) oponento advokatą atstovauti sau”. 
Tačiau Bakeris Ševamadze tikėjo.

Kalbėdamas apie lietuvius Bakeris, atrodo, 
susitelkia į formą, o tuo tarpu Matlock’as kalba apie 
turinį. Valstybės sekretorius primygtinai teigia, jog 
jis pakartotinai yra priminęs Ševamadzei, kad 
Jungtinės Valstijos nepripažino Baltijos valstybių 
prijungimo 1940-aisiais ir nesutiko su sovietų smurtu 
Baltijos kraštuose. Jis laiko Kazimierą Prunskinę bu
vus „lankstesne” už Landsbergį derybose su Gor
bačiovu, tačiau aišku, jog jo simpatijos krypsta į Gor
bačiovo pusę ir jis nori padėti jam išsikapstyti iš lietu

viško liūno, kad sovietų-amerikiečių santykiai galėtų 
judėti pirmyn. JAV prezidentas Ronald Reaganas 
1988 metais lankydamasis Maskvoje oficialiai susiti
ko su disidentais, tačiau Bakeris, kaip valstybės sek
retorius, tokių kontaktų, atrodo, rūpestingai vengė. 
1991 metų liepą jis pajuto reikiamybę oficialiai pra
nešti Ševamadzei, kad Jungtinės Valstijos mano esą 
būtina užmegzti kontaktus su „opozicijos” elemen
tais Sovietų Sąjungoje.

Matlock’as, priešingai, ne kartą susitiko su Ame
rikos ambasados svečiais. Tai reiškia, kad iš lietuvių 
stovyklos jis kalbėjosi su tokiais asmenimis kaip Ro
mualdas Ozolas, Bronius Genzelis, Egidijus Bič
kauskas ir Vytautas Landsbergis. Jis klausėsi jų reiš
kiamų vilčių ir planų, visą laiką patarinėdamas laiky
tis nuosaikiai. Kita vertus, aišku, kad Matlock’as pa
lyginti mažai nusimanė apie Lietuvos vidaus politiką. 
Jis teigia, kad apie įtampą tarp Prunskienės ir Lands
bergio sužinojęs tik tuomet, kai kažkas nurodė, jog 
Prunskienė atvyko į Maskvą lydima Česlovo Stanke
vičiaus ir Broniaus Kuzmicko, žinomų Landsbergio 
šalininkų, o ne savų patarėjų. Ir dėl šių įžvalgų, anot 
Matlock’o, jis visai nenustebo, kai Prunskienė buvo 
nustumta nuo valdžios 1991 metų sausį.

Kaip skirtingai amerikiečiai suprato Lietuvos si
tuaciją ir kiek ji jiems rūpėjo, tampa aišku paanaliza
vus Lietuvos sausio įvykių vertinimus. Bakeris, visų 
pirma, mažina Maskvos atsakomybę, sakydamas, 
kad „vietiniai vadai nesugebėjo suvaldyti situacijos” 
(p. 379). Tai labai panašu į Gorbačiovo skundus, jog 
vietiniai pro-maskvietiškai nusiteikę entuziastai ėmė
si „nekonstitucinių” veiksmų, tuo atsakydami į „ne- 
konstitucinius” Lietuvos vyriausybės veiksmus. Ba- 
keriui visų pirma rūpėjo išlaikyti Gorbačiovą sąjun
goje prieš Iraką ir todėl amerikiečiai negalėjo per 
daug griežtai kritikuoti sovietų vadovo. O tuo tarpu 
Matlock’as kalba apie „sovietinių pajėgų smurtą, ku
ris buvo vykdomas pagal Maskvos įsakymą ir su 
|Gorbačiovo| žinia” (p. 471). Tačiau Matlock’as vis 
tik teigia, kad Gorbačiovas atsisakė „pritarti smurtui” 
ir apibūdina veiksmus Baltijos kraštuose kaip kažką 
mažiau nei „didelės karinės jėgos panaudojimą” (p. 
473).

Žinoma, 1991 metų sausį Matlock’as turėjo at
stovauti savo vyriausybės politikai, bet savo knygoje 
jis iš esmės ją ir toliau gina. Atsakyti tiesiai į patį pa
grindinį to laiko klausimą - „Kas blogiau - galimybė, 
kad Gorbačiovas visa tai suplanavo pats, ar kad jis 
nebegalėjo sukontroliuoti karinių jėgų?” - Matlock’
as negalėjo arba nenorėjo, atsakydamas: „Man nepa
tinka nė viena iš šių galimybių” (p. 456). Tačiau ki
toje knygos dalyje jis teigia, kad reakcionieriški ra
teliai Maskvoje mėgino pajungti Gorbačiovą savo 
tikslams ir „priversti jį sutikti pašalinti Lietuvos vy
riausybę naudojant jėgą” (p.601).

Manau, kad Matlock’as tyčia sumenkina savo 
susitikimą su Gorbačiovu po sausio įvykių. Knygoje 
norima įteigti skaitytojams, kad susitikime buvo ra
miai apsikeista priešingomis nuomonėmis. Remian
tis Gorbačiovo užsienio reikalų patarėjo A. S. Čemia- 
jevo prisiminimais, Matlock’as kalbėjo su didesniu 
įkarščiu nei paprastai, o 1994 metų rudenį Matloc
k’as pats man prisipažino bijojęs, kad tame susitiki
me jis peržengė diplomatines ambasadoriaus ribas. 
Nors aišku, kad iš esmės Matlock’as sutiko su Baltų
jų Rūmų nuomone, jog Baltijos kraštų klausimą rei-
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kia spręsti lėtai, tačiau atrodo, kad asmeniškai tam 
tikrais atvejais jis buvo linkęs į tvirtesnius bei aiškes
nius sprendimus ir situacijas.

Kalbėdamas apie Baltijos Respublikų pripažini
mą 1991 metų rugsėjį Bakeris dar kartą parodo, kad 
šis regionas jam tebuvo antraeilės svarbos. Jis buvo 
lankęsis Taline, Rygoje bei Vilniuje ir dabar rašo: 
„Gerai jaučiau, kad po komunistiniu fasadu jau buvo 
pasirengusios suklestėti senosios istorinės ir tautinės 
šaknys” (p. 536). Toks dėmesio atkreipimas į „fasa
dą”, o šaknų tik „pajutimas” rodo, kad jis per daug 
nesigilino į padėtį. Fasadas tuo metu regione jau buvo 
subyrėjęs ir atmosfera buvo visiškai kitokia. Žinoma, 
entuziastingas Algirdo Saudargo teiginys, esą pirma
sis Amerikos valstybės sekretoriaus žingsnis buvo 
„beveik toks svarbus kaip Neil Armstrongo išlipimas 
mėnulyje” (p.536) Bakeriui patiko, tačiau apie tikrą 
pripažinimo procesą jis nė neužsiminė.

Palyginus abi knygas, reikia pasakyti, kad Mat
lock’o prisiminimai yra bespalviai, tačiau labiau pa
taiko į esmę. „Daugelis šalių jau pripažino Baltijos 
kraštų nepriklausomybes, o po to, kai jas pripažino 
sovietai, daugiau nebeliko kam ir pripažinti”. O 
išnašose būdingu savo knygai stiliumi jis prideda: 
„Jungtinės Valstijos, nusileisdamos Gorbačiovo 

prašymui, uždelsė pripažinimą keletui dienų. Dėl to 
prezidentas Bush’as buvo kritikuojamas, tačiau trum
pas uždelsimas nebuvo neprotingas, o Baltijos kraštų 
vyriausybės nuo to nenukentėjo” (p. 801). Ir toliau jis 
teigia, jog Gorbačiovas būtų tik laimėjęs pripažin
damas Baltijos valstybių atsiskyrimą 1989 metais. 
Pakankamai anksti išsprendęs tą klausimą jis būtų 
galėjęs geriau sukontroliuoti likusią šalies dalį (p. 
607).

Matlock’o knygoje daug daugiau svarbos teikia
ma Lietuvos vaidmeniui 1988-1991 metų įvykiuose. 
Bakeris, atrodo, pastebėjo Lietuvą tik tada, kai te
nykščiai įvykiai tapo kitų, didesnių jo rūpesčių dali
mi, o Matlock’as ir 1988-aisiais, ir 1989-aisiais pri
pažino, kad Lietuva pateikė Gorbačiovui svarbų iš
bandymą. Bakeris net sausio įvykius linkęs laikyti 
nelaimingu įsikišimu į svarbesnius jo reikalus; taip 
pat jis kritikuoja lietuvius dėl to, jog šie piktinasi so
vietų kariuomenės buvimu po jų nepriklausomybės 
pripažinimo, ir tokiu būdu atmeta sausio įvykių ir 
Medininkų žudynių įtaką tokiam lietuvių požiūriui. 
Matlock’as sausio įvykius laiko svarbiu momentu 
Sovietų Sąjungos žlugime.

Apskritai atrodo, kad Amerikos užsienio politika 
nuo 1988 m. iki 1991 m. buvo principų ir politikos 

mišinys. Jungtinių Valstijų vyriausybė nepripažino 
Lietuvos aneksijos, kaip ne kartą pabrėžia Bakeris, 
tačiau ji nepripažino ir 1990 m. Vilniuje išrinktos vy
riausybės, kaip Lietuvos suverenumo pildytojos. Da
bar Amerikos politikai neoficialiai teigia, esą Jungti
nių Valstijų dvejojimas gal net padėjo Lietuvai iš
vengti Bosnijos likimo; tai ginčytinas klausimas. Ki
ta vertus, nors 1990-1991 metais Lietuvos vyriausybę 
rėmė dauguma Lietuvos gyventojų, jos valdoma 
teritorija buvo daugiau dvasinė nei fizinė, o Ameri
kos vyriausybė negalėjo ignoruoti fizinio faktoriaus 
savo apskaičiavimuose. (Nežinau, ar George Bush’o 
patarėjas nacionalinio saugumo kausimais Brent 
Scowcroft rašo memuarus.)

Besidomintiems Lietuvos ir Baltijos šalių istorija 
Matlock’o analizė turi daugiau ką pasiūlyti. Žinoma, 
lietuviai šioje knygoje gali atrasti daug dalykų, ku
riems jie norėtų paprieštarauti, pavyzdžiui, rodomai 
simpatijai Gorbačiovui ar minčiai išlaikyti didžiulę 
daugiatautę valstybę, tačiau rekomenduoju ją kaip 
gerai parašytą knygą ir kaip protingą įvadą į Ameri
kos užsienio politikos tokiu lemtingu Lietuvai metu 
studijas.

Alfred E. Sena

PIRMIAU UŽ POTVYNĮ LIETUVĄ UŽKLUPO 
R. RAJECKO LAIŠKAS PREZIDENTUI

Beveik mėnesį Lietuva žaidžia naują azartinį žai
dimą - laukia didžioj o potvynio. Nors nauj oj i Noj aus 
arka dar nepastatyta, ir, atrodo, nebus pastatyta, visi 
uniformuotieji valdininkai, o jų po nepriklausomybės 
atkūrimo priviso kaip Australijoj triušių, per radiją, 
televiziją ir laikraščius gąsdina Lietuvą didžiausiu 
amžiaus potvyniu.

Šitaip įvairioms instancijoms „žebravojami” var
gani biudžeto pinigai. Tiesą pasakius, sniego iš tikrų
jų šiemet netrūko, tačiau pamario gyventojai vistiek 
netiki didžiuoju potvyniu.

Kaip ten bebūtų, kovo 27 dieną ledai dar kaustė 
Lietuvos upes ir apie potvynį dar nebuvo nieko girdė
ti. Į Vilniaus Gedimino prospekto šaligatviuose su
kauptus sniego kalnus smogė ne liūtis, o iš Londono 
atšaukto ambasadoriaus, akademiko Raimondo Ra
jecko atviras laiškas valstybės Prezidentui.

Raimondas Rajeckas - iškili pastarojo Lietuvos 
istorijos laikotarpio asmenybė. Jis buvo išrinktas į 
Sąjūdžio iniciatyvinę grupę, vėliau - Sąjūdžio Seimo 
Tarybą. Vėliau buvo A.Brazausko rinkimų štabo va
dovas 1993 metų Prezidento rinkimuose bei Prezi
dento vyriausiasis patarėjas.

Išbuvęs šiame poste tik metus ir apkaltintas truk
dymu dirbti kitiems patarėjams, akademikas R. Ra
jeckas buvo išsiųstas ambasadoriauti į Jungtinę Ka
ralystę. Čia dirbo dvejus metus. Galbūt ir šiandien 
sėkmingai tęstų savo diplomatinę karjerą, jei praėju
sių metų gruodį, prasidėjus bankų krizei ir iškilus vie
šumon premjero A.Šleževičiaus indėlio reikalams, 
nebūtų pareiškęs, jog jam gėda dėl tokio Ministro Pir
mininko elgesio.

A.Brazauskas A.Šleževičiaus prašymu tučtuojau 
atšaukė akademiką iš posto Londone, nesuteikdamas 
jam jokių naujų pareigų. Ir štai dabar R. Rajeckas pa
rašė atvirą laišką Prezidentui, kuriame kritikuoja jo 
nekompetentingą užsienio ir vidaus politiką bei eko

nomikos tvarkymą.
„1992 metais LDDP, laimėjusi rinkimus, atrodo, 

atėjo ne darbo dirbti. Jiems svarbiausia buvo atkeršy
ti buvusiems ir pirmiausia ekspremjerui G. Vagno
riui. Užuot atsiraitojus rankoves ir bandžius proble
mas spręsti, prasidėjo totalinė buvusiųjų kritika”, - 
rašo savo viešame laiške, kurį paskelbė dienraštis 
Respublika, akademikas R. Rajeckas.

Pasak akademiko, ši nuolatinė plepalynė apie 
praeitį ir nenoras įsigilinti į tikrą padėtį atvedė prie to, 
kad per 3,5 metų iš esmės liko neišspręsta nė viena 
šalies problema. Akademiko nuomone, subrendusi 
energetikos krizė jau yra baisesnė nei bankų.

„Tačiau Jūs, Prezidente, tai žinote ir nieko neda
rote”, - rašo R. Rajeckas ir priduria, kad energetikos 
krizė gali būti paskutinis postūmis, kuris apie mūsų 
valstybę suspaus neokomunizmo žiedą. Jo nuomone, 
tokie mindžikuotojai kaip A.Brazauskas neatlaikys 
padidėjusio Rusijos spaudimo.

R. Rajeckas ypač kritikuoja A. Šleževičiaus sky
rimą Ministru Pirmininku, prie kurio Vyriausybėje 
taip išplito girtuoklystė, kad Vyriausybės koridoriai 
tvoskė viskiu. Tačiau labiausiai dėl visko R. Rajec
kas kaltina Prezidentą ir ypač - už jo advokatavimą 
Rusijai.

„Susidaro įspūdis, Prezidente, kad Jūs pastaruoju 
metu tapote Rusijos atstovu užsienyje. Jūsų pareiški
mas Švedijoje, kad Rusijos nelaikote agresyvia vals
tybe, kitaip ir negali būti įvertintas. Valstybė, kuri 
kasdien žudo šimtus nekaltų Čečėnijos gyventojų, 
yra neagresyvi. Kurios pagrindiniai lyderiai, beje, jau 
paėmę valdžią Rusijoje, tuo pat metu viešai pareiškę, 
kad pirmasis jų prioritetas yra buvusios Sovietų Są
jungos restauravimas, o Valstybės Dūma jau denon
savo Belovežo nutarimus. Tai kuri valstybė nūdienos 
pasaulyje yra agresyvi”, - klausia savo atvirame laiš
ke Prezidento buvęs jo vyriausiasis patarėjas.

Buvusį savo patroną akademikas pavadino tipiš
ku kompartijos sekretoriumi, kuris supriešino Lietu
vą. Akademiko nuomone, pribrendo laikas Lietuvoje 
vėl prie valdžios vairo stoti patriotiškesnei vadovy
bei.

„Prie valdžios vairo turi stoti žmonės, atvedę tau
tą į nepriklausomybę, o ne tie, kurie buvo vedami ir 
dar spyriojosi, anot žurnalistų, rimbu buvo vedami į 
nepriklausomybę. Jūs, Ekscelencija, deja, buvote 
tarp antrųjų. Ir nesvarbu, kad jau dveji metai su pato
su švenčiami komunistų partijos atsiskyrimo nuo 
Maskvos jubiliejai, vadovaujant tiems, kurie tam tik 
trukdė arba iš viso nieko bendro su tuo neturėjo”, - 
sako akademikas ir sušunka: „Klanas veikia!”

Prezidentas supyko ir sušukęs, kad šis laiškas - 
grynas šmeižtas, užsidarė Turniškėse gydytis. Jo pa
tarėjai, kuriuos R. Rajeckas pavadino klerkais patai
kūnais, visaip koneveikia akademiką. Prezidento pa
tarėjas vidaus politikos klausimais R. Geleževičius, 
buvęs M. Burokevičiaus aspirantas, pavadino R. Ra
jecką išdaviku, nors tas niekada nebuvo LDDP narys.

Tačiau ir spauda, ir pats R. Rajeckas pripažįsta, 
kad ši kritika pavėluota. Lietuvoje - totalinė krizė. 
Valstybinis socialinis draudimas kas mėnesį pritrūks
ta pusės reikalingų įplaukų pensijoms ir vaistams. 
Sveikatos apsaugos ministras A. Vinkus prieš pat R. 
Rajecko laiško atspausdinimą pareiškė, jog tenka 
pereiti prie apmokamo gydymo.

Savivaldybėms per pustrečio mėnesio Vyriausy
bė liko skolinga 100 mln. litų. Verslas vos kvėpuoja, 
jį smaugia vis idiotiškesni įstatymai ir valdininkų sa
vivalė. LDDP patyrė visišką fiasko ir per pustrečių 
metų įrodė, kad yra nekompetentinga valdyti valsty- 
bę.

R. Rajeckas pirmasis iš buvusių A. Brazausko 
bendražygių viešai pareiškė tai, ką spauda ir opozi
cija kalba jau pustrečių metų. Tačiau Prezidentui tai 
vistiek pasirodė baisiau negu busimasis didysis po
tvynis.

Rimvydas Valatka
Vilnius, 1996.III.28
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TARP INTENSYVIOS LINIJOS IR EKSTENSYVIOS 
ALIUZIJOS

(Mykolas Paškevičius, ed. Algimantas Kezys, Chicago: Galerija, 1994)

Sunku rašyti apie meną, kai po vakarienės neri
mauja girgždantis pilvas tarsi skaičiuodamas sekun
des, kurios tuoj pat išnyks nei skersvėjo nupūstos. 
Bet reikia, nes menas ne tik tavo kūne (nors ir ten jo 
yra), bet ir dailininko rankose, jo brėžiuose, linijose.

Atsivertęs Mykolo Paškevičiaus reprodukcijų 
albumą, pastebi dailininko kūrybos įvairumą - 
albume sutalpinti didžiuma Vakarų meno srovių ir 
stilių, spalvų ir formų nuo pat XVI iki XX amžiaus. 
Rodos, kad dailininko išsidalinta tarp įvairių stilių 
bei poveikių ir kad šis išsidalinimas yra esmiškai 
paveiktas išsicentralizavusio, išsiskaidžiusio 
šiandienybės „aš“. Darbai kuriami atsiremiant į per 
amžius sukauptų meno kūrinių katalogą. Vartojama 
stilistinė aliuzija, dažnai paverčiant savo kūrybą tuo, 
ka vadintume „neo“.

Vadovaujantis praeities nostalgija, Paškevičiaus 
darbuose intensyviai kolonizuojama dabartis: daili
ninko kūriniai nurodo į anksčiau egzistavusius ir nū
nai tebeegzistuojančius kūrinius. Tačiau tos nuoro
dos, savotiškas „intertekstualumas“ (neaišku, ar są
moningas, ar ne) - neatskiriama Paškevičiaus kūry
bos dalis.

Paškevičiaus mėgiami tapyti barokiniai objektai 
(daugiausia žmonės); kai kurie paveikslai „signa
lizuoja“ apie Rembrandtą ar Rubensą (žr. „Bavarijos 
valstiečiai“, „Etiudas“, „Susitikimas“, „Sunkios 
mintys“, „Kaminkrėtys“, etc.). Dailininkas vartoja 
vėlyvojo Renesanso ir Baroko mėgiamą chiaroscuro 
efektą. Tačiau pastebėtina, kad išvardinti kūriniai 
„modernesni“ nei barokinis menas; juose raiškus 
modernistinės kūrybos neužbaigtumas ir 
„neklasikinis“ laisvumas.

Dar labiau dailininko išgyvenamas ir atkuriamas 
XIX a. antros pusės - XX a. pradžios taip vadinamas 
„aukštojo“ modernizmo menas. Paškevičius mėgsta

Mykolas Paškevičius, „Kaminkrėtys”

impresionistinę spalvą („Jaunos moters portretas“, 
„Benamis“), vokiečių ekspresionizmo potėpį ir lini
jos kontūrą („Iš albumo“, 1983, p. 59, „Portretas be 
panašumo“), degas’iškus objektus (balerina iš „Gul
bių ežero“, moteris iš „Etiudas pastele“; ir ypač „Ry
tas“, 1982). Atrodo, kad dailininkas bus itin žavėjęsis 
Degas'o kūryba (į ją rastume gal daugiausiai aliuzi
jų), bus mėgęs ir Toulouse - Lautrec’ą (žr. „Bavarijos 
bare“). Paškevičiui nesvetima siurrealistinė vaizduo- 
sena, miro’iška ar dali’iška paveikslo struktūra (pvz.; 
„Be pavadinimo“ (1983), p. 107, „Abstraktus“, 
„Siaubas“, „Be pavadinimo“, (1981), p. 53, „Linijos 
abstraktas“).

Ilgėliau žiūrėdamas į dailininko darbų albumą, 
pastebi subtilių aliuzijų į Picasso kūrybą („Smarku
mas“, „Laisva linija“, p. 89) ar į Kathe Kollwitz kū
rinius („Atsisveikinimas“ šiek tiek primena Kollwitz 
„Frau wird vim Tod gepackt“, 1934/37). „Saksafo- 
nistas“ (1977) įdėmiam žiūrovui gali priminti Roua- 
ulto’ą, tik Paškevičiaus darbas rodosi laisvesnis, ne- 
užbaigtesnis, sykiu „modernesnis“. Kai kuriuose 
Paškevičiaus darbuose švysteli Egon Schiele’io brė
žis, Edouard Vuillard’o spalva bei amerikiečių dai
lininko Robert Motherwello linijos ir potėpio kontū
ras.

Atskiro dėmesio yra verta dailininko kūryboje 
įžvelgtina giminystė su Van Gogh’u. Itin van gog- 
h’išką erdvės įspūdį kelia Paškevičiaus „Mėlynas 
kambarys“. Paveikslas „Batai“ - graži nuoroda į Van 
Gogh’o „Batus“, atkuriančius ištisą kontekstą, visą 
prarastą pasaulį: bręstančius kukurūzų laukus, tylų 
žemės šnabždesį, vėjų nugairintus valstiečių veidus. 
Paškevičiaus nutapyti moteriški batai - iš kito kon
teksto, kuriame regi grakščios miesto moters klam
pojimą purvinais rudenio grindiniais. Tačiau Paške
vičiaus paveiksle batai labiau fetišizuoti nei Van 
Gogho; jie labiau ženklina ir simbolizuoja kažin ką 
neapibrėžto, nei išreiškia nelengvą realybės naštą 
kaip kad Van Gogho batų pora (ženklu yra tai, kad 
Paškevičiaus batai kybo ore, tuščioje erdvėje tarsi 
koks praėjusio laiko mados ženklas).

Tad Paškevičiaus kūryboje yra institucionalizuo
tos klasikinės ir modernistinės dailės formos, aki
vaizdus joje prisirišimas prie istorinių tapybos pavi
dalų, stiprus istoriškumo jausmas. Sykiu dailininko 
darbuose matyti ir modernistinio meno utopinis rim
tumas (ypač „Nukryžiuotųjų“ cikle), nerasime juose 
parodijos ir pašaipos. Paškevičius mėgsta itin svarbią 
modernizmui menininko ir įkvėpimo, muzikanto ir 
muzikos instrumento tematiką („Smuikininkas I“, 
„Smuikininkas II“, „Pianistas“. „Dirigentas“, „Vio
lončelininkas“, „Pianistė“). Kanonines modernis
tines temas, kurias itin stipriai išreiškia, sakykim, kad 
ir Edward Much’o kūrinys „Šauksmas“ (susvetimė
jimas, vienatvė, šaknų praradimas, asmenybės susi
skaldymas, izoliacija), įmanu išskaityti ir Paškevi
čiaus kūryboje. Iš paveikslų sklindantis nerimas, 
keisti, kančios ir sykiu susikaupimo kupini veidai 
(dažniausiai bedančiai), atskira, aštrių linijų nuo pa
veikslo fono atskirta figūra kalba apie modernaus 
asmens susvetimėjimą sau ir kitiems. Apie pasaulio 
chaosą, kuris skverbiasi į žmogaus vidų, kartais jį vi
siškai pasiglemždamas (pvz.: kai kuriuose Paškevi

čiaus portretuose po paveikslą išmėtytos linijos tarsi 
įlieja žmogų į jį supančią aplinką, kuri jį praryja). 
Tačiau dažnai tam pasaulio chaosui priešinamasi, 
ieškant harmonijos ir tvarkos savo vidiniame pasau
lyje. Todėl Paškevičiaus paveiksluose nerasime ri
bas peržengiančios kultūrinės patologijos, kurią ge
riausiai simbolizuoja Van Gogh’o beprotybė. Daili
ninko kūryba - energinga ir veržli, tačiau santūri ir 
nuosaiki.

Tikrais Paškevičiaus kūrybos pasiekimais ir 
viršūnėmis laikytume paveikslus „Indėnų 
užpuolimas I“, „problema“, „Linijos ir dėmės“, 
„Indėnų užpuolimas II“, „Pianistas“ (p. 85), 
„Nukryžiavimas I“, „Nukryžiavimas II“, 
„Abstraktus“, etc. Juose energija alsuojanti linija 
itin vykusiai dera su santūrios spalvos potėpiais. 
Subtiliai išlaviruojama tarp konkretybės ir 
abstraktybės, surandant jų pusiausvyrą. Paveikslai 
dvelkte dvelkia susikaupimu ir kartu nevaržomos 
laisvės pojūčiu.

Paškevičiaus išgyventas ilgas ir turiningas gy
venimas (itin įdomus knygos skaitytojui turėtų būti 
paties dailininko pasisakymas apie save). 
Dailininkas įžvalgiai nusako savo kūrybos motto: 
„Norėčiau pabrėžti, kad spalvos ir jų harmonija man 
nėra pirminiai. Kurdamas paveikslą, noriu sukelti 
jausmą. Naudoju juodą, baltą ir tik kai kurias kitas 
spalvas, siekdamas vienintelio tikslo - vesti žiūrovą 
kartu su savimi. To siekiu ne vaizduodamas išorinį 
pavidalą, o parodydamas jo atspindį ir dinamiką“ 
(p. 18). Rimtai ir lakoniškai Paškevičiaus kūrybą 
aptaria Algimanto Kezio, Dano Lapkaus ir Donald 
J. Andersono straipsniai.

Baigiant šį pastebėjimų ir refleksijų rašinį, gali
ma tik apgailestauti, kad Mykolo Paškevičiaus kū
riniai šioje knygoje išdėstyti nechronologiškai. 
Chronologinė darbų tvarka būtų leidusi įžvelgti dai
lininko kūrybos raidą, jo „evoliuciją“, parodžiusi jo 
kūrybą nuosekliau. Tačiau prie leidėjų sumanymo 
to nedaryti, matyt, bus prisidėjęs noras atskleisti kū
rėją kuo margesnį, visapusiškesnį, padaryti knygą 
įvairesnę ir patrauklesnę. Ką gi, ji tokia ir yra.

Artūras Tsreškinas
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SVARSTYMAI

KAI PIKTI ŽODŽIAI...
(atkelta iš 1-mo psl.)

dokumentai, buvę ir pirmojoje laidoje. Ir sudėti žodis 
žodin, be jokių pakeitimų.

Tai va, kaip lengvai susprogsta didelio melo di
deli burbulai. Tie, kurie dar taip neseniai įrodinėjo, 
kad tai propagandinė knyga, parašyta KGB užsaky
mu, tikslu sumenkinti bolševikų mūsų tautai pada
rytas skriaudas, turėtų dabar paaiškinti, kaip čia atsi
tiko, kad tos KGB tendencijos nepastebėjo buvę so
vietų politkaliniai, tremtinių bendrijos pirmininkai, 
disidentai, politiniai vadai. Ir pasmerkti juos lygiai 
taip, kaip pasmerkė „Kančių” knygos rengėjus, re
daktorius ir leidėjus.

Arba prisipažinti, kad anuomet kalbėjo netiesą, 
buvo suklaidinti. Ir atsiprašyti apšmeižtųjų.

AR SKAIČIAI MELUOJA?

Pirmoji „Kančių” knygos laida susilaukė piktų 
priekaištų ir dėl dokumentuose skelbiamų iš Lietuvos 
prievarta į Sibirą ir kitas Sov. Sąjungos sritis išvežtų
jų skaičiaus. Daugiausia ginčų sukėlė per pirmuosius 
masinius trėmimus 1941 m. birželio mėnesį ištrem
tųjų skaičius. Iš knygoje skelbiamų dokumentų atro
do, kad tuomet buvo ištremta apie 17 ar 19 tūkstančių 
žmonių. Tuo tarpu Jonas Damauskas tvirtina, kad 
buvo ištremta ne mažiau kaip 34 tūkstančiai, nes tiek 
jų priskaičiavo savo išeivijoje paskelbtuose straips
niuose p. A. Damūšis.

Naujojoje „Kančių” laidoje šį klausimą labai iš
samiai nagrinėja Eugenijus Grunskis. Ilgame (apie 
100 psl.) įvadiniame straipsnyje, kurį galima būtų 
pavadinti sovietmečio trėmimų istorijos metmeni
mis, jis nurodo, kad dėl 1941 m. ištremtųjų skaičiaus 
yra dvi nuomonės. Lietuvos istorikai, remdamiesi iš
likusiais dokumentais, 1941-44 metais sudarytais iš
vežtųjų sąrašais bei atsargesnėmis prielaidomis pa
grįstais skaičiavimais, mano, kad buvo ištremta tarp 
19 ir 21 tūkstančio Lietuvos gyventojų. Tiesa, į šį 
skaičių neįskaityti žydų tautybės gyventojai, nes

Senosios (kairėje) ir naujosios (dešinėje) „Kančios

vokiečių okupacijos metais vykstant masiniam jų 
naikinimui, žinių apie šios tautybės gyventojus 
surinkti buvo neįmanoma. Spėjama, kad jų galėję 
būti apie tūkstantį.

Didesnį, 34 tūkstančių išvežtųjų skaičių yra lin
kę nurodyti išeivijoje šiuo klausimu rašiusieji tyrinė
tojai, kurių skaičiavimai pagrįsti trėmimui panaudotų 
geležinkelio vagonų skaičiumi. Tiems išeivijos tau
tiečiams, kurie, neradę „Kančių” dokumentuose 
laukto 34 tūkst. skaičiaus, apkaltino knygos leidėjus 
pataikavimu sovietams, KGB užduočių vykdymu ar 
net „nusikaltimu prieš lietuviu tautą” (žr. J. Damaus
ko ir J. Račkausko skundą PLB garbės teismui, Drau
gas, 1944.VI.23), labai praverstų pasiskaityti ramiai, 
šaltai ir rimtai dėstomų E. Grunskio argumentų ir pa
lyginti juos su prokuroriškais šūkavimais išeivijos 
spaudoje.

DAR VIENAS LIUDININKAS

Taipjau likimo buvo lemta, kad beveik tuo pačiu 
metu, kai Čikagą pasiekė nauja, „patobulinta” „Kan
čių” laida, iš Lietuvos atkeliavo ir dar viena ką tik 
pasirodžiusi knyga. Tai Arvydo Anušausko veikalas 
„Lietuvių tautos sovietinis naikinimas 1940-1958 
metais”. Išleido ją Minties leidykla, išeivijos tauti
ninkų (Lietuvių tautinio kultūros fondo) lėšomis. Tai 
tartum dar vienas gynybos liudininkas Damausko ir 
Co. byloje prieš „Kančių” sudarytojus ir leidėjus. 
Mat Anusauskas taip pat laikosi (dargi net kate
goriškiau) to paties mažesnio 1941-maišiais iš
vežtųjų skaičiaus, naudojasi tais pačiais sovietiniais 
dokumentais, cituoja ir E. Grunskio straipsnius, ir 
„Kančių” pirmąją laidą, ir nekelia jokių abejonių jų 
patikimumu.

Šį faktą miniu ne todėl, kad stebėčiausi, jei kelių 
mokslininkų pažiūros kokiu nors ginčų sukėlusiu 
klausimu sutampa. Šiuo atveju įdomu tai, kad tarp 
Anušausko knygos leidėjų tautininkų yra žmonių, 
kartu su Damausku ir Co. smerkusių pirmąją „Kan
čių” laidą. Būdami nuoseklūs, jie dabar turėtų 
pasmerkti ir patys save už tokios pat „blogos” kny-

gos išleidimą. Arba paaiškinti, kaip čia yra, kad 
„Kančios” blogos, tendencingos, prosovietiškos, o tą 
patį teigianti jų išleista knyga gera, teisinga.

Kai kuriems tautininkams, pasirodo, irgi kartais 
pavyksta šaudant į „priešus” pataikyti sau į koją...

GENEROLAS FOKINAS IR KITI GENEROLAI

Dėl daugelio pono Damausko padarytų priekaiš
tų „Kančių” knygos leidėjams ir parengėjams gal ir 
būtų galima ginčytis ar juos svarstyti, jeigu ne vienas 
jo kaltinimas, kuris bet kokį tolimesnį kultūringą po
kalbį ta tema su šiuo žmogum daro neįmanomą. Tai 
kaltinimas, kad „šis rinkinys buvo parengtas pagal 
SSRS KGB gen. majoro A. Fokino 1990 m. gruodžio 
mėn. 20 d. direktyvą Lietuvos SSR KGB pirmininkui 
gen. majorui R. Marcinkui”. Šiam absurdiškam kal
tinimui paremti, prie savo straipsnio Drauge p. Dai- 
nauskas pridėjo ir generolo Fokino rusiškai generolui 
Marcinkui rašyto laiško faksimilę. Kadangi rusiškai 
gerai mokančių žmonių išeivijoje nedaug, rusiškai 
rašytas „nusikaltimo dokumentas” savo vaidmenį su
spėjo atlikti- JAV lietuvių tarpe kilo masinė pasipik
tinimų, leidėjus smerkiančių straipsnių, protesto su
sirinkimų, reikalavimų uždrausti knygos platinimą, 
net viešų knygos deginimų banga. Tiesiog sunku įsi
vaizduoti, kad kultūringą visuomenę galėtų apimti 
tokia masinė isteriška psichozė, kaip kad atsitiko šiuo 
atveju. Betkoks racionalus pokalbis šia tema pasidarė 
neįmanomas. Šį savo teiginį galiu pailiustruoti tokiu 
net man pačiam sunkiai įtikėtinu pavyzdžiu.

Žmonėms, aklai kartojantiems spaudoje skaity
tus kaltinimus knygai ir leidėjams, pradėjau siūlyti 
patiems knygą pavartyti ir įsitikinti, kad daugelis 
priekaištų yra be pagrindo. Į tai paprastai susilaukda
vau atsakymo, kad jie knygos neturį ir nenorį tokios 
knygos įsigyti. Pasiūlius pavartyti mano turimą eg
zempliorių ir net paskatinus už surastas „nuodėmes” 
atlyginti kitoje rankoje laikomu S50 banknotu, pama
čiau, kad daugelis kaltintojų net į rankas bijo knygą 
paimti, tarsi ją palietus būtų pavojus užsikrėsti kokia

(tęsinys 13-mc psl.)
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T. Remeikis: Mielas daktare, mes išeivijoje Jus 
gerai pažįstame ir prisimename nuo tų ankstesnių 
laikų, kai Lietuva dar neturėjo nepriklausomybės. 
Mes beveik visi labai vertiname Jūsų pastangas, 
siekiant atgauti nepriklausomybę ir išlaikyti tauti
nį identitetą. Jūs vistik grįžote į Lietuvą ir tuo galbūt 
dar kartą parodėte savo įsitikinimų tvirtumą, nepai
sant geresnių materialinių gyvenimo sąlygų Ame
rikoje. Norėčiau pirmiausia paklausti, kaip buvusio 
vadinamo disidentinio judėjimo dalyvio, kodėl 
Lietuvoje atsirado gana griežtas buvusių kalinių, par
tizanų pasipriešinimas, kai Jus paskyrė vadovauti 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centrui? Kokia šiuo metu padėtis, kaip žmonės rea
guoja į Jūsų pareigybę?

V. Skuodis: Būnant lageryje, laisvu nuo darbo 
metu mes, politinių kalinių zonos kaliniai, dažnai fi
losofuodavome, politikuodavome ir, būdami gerai 
apsiskaitę, stengėmės prognozuoti Sovietų Sąjungos 
likimą bei mūsų pavergtų kraštų ateitį. Mūsų tarpe 
buvo sovietų armijos majoras Fridrichas Anadenko, 
kurį nuteisė už tai, kad savo rankraštinėje studijoje 
padarė išvadas, jog Sovietų Sąjunga iki 2000 metų 
iširs. Neabejodamas tuo, kad Lietuva kada nors tikrai 
atgaus nepriklausomybę, savo lagerio draugams sa
kydavau: kada tai įvyks, aš turbūt vėl pateksiu į ka
lėjimą, kuris bus pačioje nepriklausomoje Lietuvoje. 
Klausiamas, kaip tai suprasti, atsakydavau: įsivaiz
duokite didelį indą, pripiltą švaraus smėlio, kuris yra 
užterštas įvairiomis šiukšlėmis. Jų smėlio paviršiuje 
nesimato. Tačiau į tą indą įpylus vandens ir su lazda 
pamaišius, visos tos šiukšlės išplauks į paviršių. Kaž
kas panašaus įvyko ir Lietuvoje, jai atgavus nepri
klausomybę. Tos gyvosios visuomenės „šiukšlės“ - 
įvairūs karjeristai, aferistai, intrigantai, kombinato
riai, buvę okupacinio režimo kolaborantai bei sava
naudiški prisitaikėliai, net buvę slapti KGB agentai ir 
informatoriai. Dabar jie visi atkakliai ir rėksmingai 
afišuoja savo tariamą patrijotizmą, stengiasi išnau
doti naujas sąlygas padaryti politinę karjerą, iš to tu
rėti sau naudos ir net užsidėti ant galvos „laisvės ko
votojo“ vainiką. Jie padarys viską, kad suniekintų 
tuos, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai jiems trukdo 
pasiekti savo tikslų. Melas, šmeižtas, pavydas, nea
pykanta ir kerštas - pagrindiniai šių „patrijotų“ 
ginklai prieš tuos, kurie, jų įsitikinimu, gali jiems kuo 
nors pakenkti. Tokių „patrijotų“ kryžminėje ugnyje

APIE LGGRT CENTRĄ IR JO VEIKLOS 
TRUKDYTOJUS

(Dr. Tomo Remeikio pokalbis su dr. V. Skuodžiu)
atsidūriau ne tik aš, bet ir daug kitų buvusių disiden
tų, kurių išlaisvinimui iš kalėjimų daug dėmesio sky
rė lietuvių išeivija. Tokį laukinį puolimą patyrė ir iš 
Amerikos į Lietuvą sugrįžęs dr. Kazys Bobelis. To
kiems „patrijotams“ užgrobus valdžią, turbūt išsipil
dytų ir mano lagerinė pranašystė.

Tie rėksmingi „patrijotai“ atkakliai siekė, kad 
buvusio KGB archyvai, kuriuos savo laiku jie patys 
gerokai išgrobstė, ir toliau pasiliktųjų rankose ir kon
trolėje. Kada Vyriausybė pasiūlė Seimui tvirtinti ne 
jų parinktą, prieš porą metų universitetą baigusį kan
didatą į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro (LGGRTC) generalinio direktoriaus 
postą, o mane, jie sukėlė didelį triukšmą, įvairias pro
testo akcijas, paskleidė daug melo ir šmeižto, tuo 
stengdamiesi prieš mane nustatyti visuomenę ir net 
lietuvių išeiviją.

Visoje šioje purvinoje propagandoje ypatingai 
daug pasidarbavo kerštingumu ir pavydu pasižy
mintis Balys Gajauskas. Jis ir keli kiti jo draugai Sei
me, atstovaudami Politinių kalinių ir tremtinių są
jungoms kaip jų vadovai, padarė sau naudingą įta
ką Seimo opozicijai. Tos opozicijos atstovė spaudai 
Rastauskienė viename jos paskelbtame oficialiame 
pareiškime išaiškino, kodėl V. Skuodis negali būti 
LGGRT centro vadovu. O negali štai dėl ko: 1. Jis 
nėra nei istorikas, nei juristas; 2. Jis yra Amerikos pi
lietis; 3. Jis išstojo iš Lietuvos politinių kalinių sąjun
gos; 4. Būdamas lageryje bendradarbiavo su admi
nistracija. Pastarąjį šmeižtą KGB pavedimu išplatino 
A. Andreika man dar tebebūnant Amerikoje.

Lietuvoje daugelis neabejoja, kad dabartinės Ru
sijos KGB sėkmingai darbuojasi ne tik Lietuvoje, bet 
taip pat ir mūsų išeivijoje. Jų uždavinys - išnaudoti 
kiekvieną progą kurstyti nesantaiką, nepasitikėjimą, 
skleisti melą, šmeižtus, organizuoti ir palaikyti 
įvairias politines akcijas , daryti viską, kad silpninti ir 
griauti Lietuvos valstybingumą. Savaime supran
tama, kad tokie agentai stengiasi dangstytis ne pa
prastų patrijotų, o superpatrijotų skraistėmis. Jie 
skverbiasi į visas partijas ir sąjungas. Tenka pripažin
ti, kad jiems mulkinti žmones Lietuvoje ir išeivijoje, 
panaudojant jais pasitikinčius, sekasi neblogai.

Lietuvos politinių kalinių, tremtinių, buvusių 
partizanų partijose bei sąjungose (jų skaičius artėja 
prie dešimties) yra visokių. Ne visų jų praeitis yra 
švari. Pateiksiu tik du pavyzdžius iš daugelio. 1996 
metų vasarą teko atimti teisę naudotis KGB archyvų 
dokumentais vienai politinei kalinei, gyvenančiai 
Marijampolėje. Ji iš savo baudžiamosios bylos išplė
šė du ją kompromituojančius dokumentus - savo pa
sižadėjimus bendradarbiauti su KGB. Dabartinis 
Alytaus Politinių kalinių ir tremtinių partijos Alytaus 
skyriaus pirmininkas, neseniai tapęs dar ir Alytaus 
miesto savivaldybės deputatu, Stasys Kizelavičius 
jau 1940 metais įstojo į komjaunimą. 1944. metais 
tarybinei armijai antrą kartą okupavus Lietuvą jis jau 
kontražvalgybos „Smerš“, tos pačios, kuri naikino 
partizanus, agentas. Turėjo slapyvardį Perkūnas. Jo 
šefu buvo leitenantas Koršunovas. Išsiųstas į fronto 
užnugarį veikė su kapitonu Novodackiu ir turėjo sla
pyvardį Ąžuolas. Viename savo pranešime tuometi
niam saugumui (NKVD) jis rašė: „Mano sesers vyras 
buvo banditas (...) Mikas sakė, jog jis jau seniai ban
ditas. Jis apsiginklavęs automatu PPŠ ir vokišku pis
toletu. Ir kiti banditai neblogiau ginkluoti. Kiek yra 

banditų nesakė, tačiau iš pokalbio aš supratau, kad jų 
yra daug. Kur jie yra taip pat nesakė, tačiau toji vieta 
yra prie Nemuno upės, miške. Kokiame, aš kol kas 
(pabraukta mano - V. Sk.) nežinau. (...) Mane pavedė 
Pangonytė“. Taigi, toks yra vienas iš daugelio dabar
tinių „patrijotų“, už savo juodus darbus neatlikęs vie
šos atgailos ir tapęs vienu iš Lietuvos politinių kali
nių ir tremtinių partijos vadovu. Jis taip pat yra akty
vus akcijos „KGB archyvus į švarias rankas“ organi
zatorius.

Šiose organizacijose yra ir tokių „politinių kali
nių“ bei „tremtinių“, kurie niekada tokiais nėra buvę. 
Žinomi ir tokie partizanai, kuriuos NKVD (anksty
vesnis KGB) naudojo provokacijų tikslams ir kurių 
sąžines turėtų slėgti daugelio tikrų partizanų ir Lietu
vos patrijotų žūtys. Visi tokie ir įjuos panašūs dabar 
taip pat dedasi esą karšti Lietuvos patrijotai.

Priešiškumą man inspiravo ir atkakliai organi
zavo Balys Gajauskas ir dar keli Seimo nariai, save 
laikantys buvusiais politiniais kaliniais, nors jų veik
la, už kurią jie buvo nuteisti, niekam nežinoma ir jie 
vengia tai aiškinti. Pasinaudodami savo politine pa
dėtimi jie suklaidino dalį buvusių politinių kalinių ir 
tremtinių. Tačiau absoliuti dauguma žmonių suprato 
tų politinių intrigų tikrąsias priežastis. Dėl mano da
bar užimamų pareigų LGGRT centre turiu nepaly
ginamai daugiau šalininkų, negu priešininkų. Apla
mai, dabar visos tos priešiškumo aistros yra aprimu
sios.

T. Remeikis: Kaip suprantu, Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo centras išlaikomas 
valstybės lėšomis. Malonėkite papasakoti apie to 
centro struktūrą, darbo organizavimą ir ypač apie 
darbo apimtį. Ir dar vienas klausimas. Žinome, kad 
Lietuvoje veikia universitetai, valstybiniai archyvai, 
istorijos institutas, reiškiasi ir Pasaulio lietuvių 
bendruomenė. Ir visi jie vykdo genocido tyrimo dar
bus. Kaip pateisinti valstybės įkurtą dar vieną moks
linę instituciją, ir ar valstybė iš tikrųjų turėtų užsiimti 
tokiu darbu? Ar čia neturėtų būti grynai akademinės 
sferos veikla?

N. Skuodis: LGGRT centras yra savarankiška 
mokslinė institucija, kuri 1993 metais buvo įsteigta 
Valstybės įstatymu. Nors LGGRT centrą remia Lie
tuvos Respublikos Vyriausybė, tačiau jis Vyriausy
bei nėra pavaldus. Valstybės parama naudojasi ir kai 
kurios kitos Jūsų paminėtos institucijos, kuriose at
liekami genocido ir rezistencijos tyrimai. Tačiau jei
gu kuriame nors universitete kas nors ruošia tomis te
momis daktarato, magistratūros arba bakalauro dar
bą, tai dar nereiškia, kad tas universitetas vykdo ge
nocido ir rezistencijos sistemingus tyrimus. Tokie ty
rinėjimai nėra archyvų uždavinys. Tokius tyrimus 
vykdo nedidelė grupė Lietuvos istorijos institute. Prie 
Teisės, psichologijos ir sociologijos instituto veikia 
Represijų tyrimo centras, kuriame dirba vos keli 
žmonės. Tokius tyrimus atlieka kai kurios visuome
ninės organizacijos ir pavieniai kraštotyrininkai. 
LGGRT centras šalia savų programų vykdymo turėtų 
taip pat atlikti ir visų vykdomų tyrimų koordinavimą. 
O darbo visiems užteks daugiau kaip šimtui metų. 
Vien KGB archyve yra išlikusių bylų apie pusė mi
lijono. Šimtais tūkstančių jos skaičiuojamos Vidaus 
reikalų ministerijos archyvo trėmimų skyriuje. Gausi
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archyvinė medžiaga saugoma visuomeninių or
ganizacijų (kompartijos, komjaunimo) archyve. 
Daromos pastangos atgauti į Rusiją išvežtą archyvinę 
medžiagą arba jos archyvuose pasidarbuoti vietoje. O 
kur dar tautos gyvosios atminties fiksavimas. Tai pa
grindiniai LGGRT centro darbo informacijos šalti
niai.

LGGRT centro struktūroje yra du institutai: 
LGGRT institutas ir Lietuvos gyventojų genocido 
aukų atminimo institutas (LGGAAI). Kiekviename 
jų yra specializuoti skyriai ir biurai. Iš viso LGGRT 
centre šiuo metu dirba 70 žmonių.

LGGRT instituto darbuotojai tiria planines te
mas, atlieka KGB archyvinės medžiagos inventori
zavimą, teikia informaciją juridiniams ir fiziniams 
asmenims, išduoda pažymas, aptarnauja KGB archy
vo skaityklą, ruošia savo darbus spaudai, vykdo kitus 
darbus, susijusius su genocido ir rezistencijos tyri
mais. Pavyzdžiui, pateikė Lietuvos generalinei pro
kuratūrai duomenis apie Vilniaus KGB tardytojus ir 
vidaus kalėjimo tarnautojus, dirbusius iki 1950 metų, 
kurie galėjo žinoti arba dalyvavo Tuskulėnuose užka
samų kalinių žudyme. Pagal sutartį su Lietuvos vals
tybės saugumo departamentu renkami duomenys 
apie visus Lietuvoje dirbusius KGB tarnautojus. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Prezidento 
dekretu, sudaromi išplėstiniai genocido aukų pilni 
sąrašai. Vyriausybės nutarimo pagrindu 1996 metais 
pradedamas darbas ruošiant Lietuvos genocido aukų 
enciklopediją. Tai bus daugiatomis leidinys, kurio 
išleidimui reikės daug darbo, lėšų ir laiko.

Prie LGGRT instituto veikia Lietuvos gyventojų 
genocido aukų rėmimo fondas, kuriam valstybė 
skiria lėšas atskirai. Šis fondas 1995 metais sušelpė 
pinigais dideles grupes buvusių 1941 metų sukilimo 
dalyvių, partizanų ir politinių kalinių.

Lietuvos gyventojų genocido aukų institutas, va
dovaudamasis minėtu Lietuvos Respublikos Prezi
dento dekretu, ruošia projektus paminklų, kuriais bus 
įamžintos atmintinos vietos, susijusios su pokario 
metų partizanų kovomis ir jų žūtimi. Surengė keletą 
tų projektų parodų, kurios susilaukė gero įvertinimo. 
Tokių paminklų pastatymui Vyriausybė skiria spe
cialias lėšas. Institutas taip pat kaupia, sintetina ir 
analizuoja įvairią medžiagą, susijusią su genocidu ir 
rezistencija. Vykdo kitus darbus, susijusius su neto
limos praeities tragiškų įvykių bei asmenų įam
žinimu. Institutas plečia tarptautinius bendradar
biavimo ryšius su kitų kraštų įvairiomis organiza
cijomis, dirbančiomis panašų darbą.

LGGRT centro administracija koordinuoja abie
jų institutų darbą, vykdo leidybos darbus. Lietuvos 
Respublikos Seimas įpareigojo LGGRT centrą iš
duoti rezistento pažymėjimus, prieš tai atliekant ati
tinkamus tyrimus. LGGRT centras taip pat dalyvauja 
vyriausybinės komisijos darbe, atliekant okupacijų 
1940 - 1991 metų laikotarpiu Lietuvai padarytos ža
los apskaičiavimus.

Manau, jog iš to, ką pasakiau, turėtų būti aišku, 
kad su paminėtais uždaviniais nepajėgi susidoroti jo
kia atskirai veikianti kelių žmonių grupė, vienaip ar 
kitaip tyrinėjanti su genocidu ir rezistencija susiju
sius klausimus. LGGRT centras nori glaudžiai ben
dradarbiauti su visais, kurie tiems klausimams nėra 
abejingi. Jis sieks į šiuos Lietuvai ir tautai nepapras
tai svarbius darbus įtraukti visą Lietuvos visuomenę.

T. Remeikis: Daktare, Jūs buvote vienas iš ne
daugelio inteligentijos atstovų, kurie metė iššūkį so
vietinei okupacinei santvarkai. Iš istorinės perspek
tyvos, kuri, beje, dar tokia trumpa, kaip Jūs vertinate 

tą faktą, kad inteligentija buvo tik šalia disidentinio 
judėjimo? Ar tai lėmė baimė, savisaugos instinktas, 
ar ji naudojo kitas taktikos bei strategijos priemones, 
siekiant tautos išsivadavimo? Kaip į šį klausimą at
sako istorinės publikacijos ir publicistikos leidiniai? 
Ar iš tikrųjų atėjo laikas šį klausimą studijuoti be 
ypatingų emocijų? Galbūt klystu, ar ne dėl to taip 
skaudžiai buvo reaguota į Pasaulio lietuvių bendruo
menės išleistą dokumentų rinkinį?

V. Skuodis: Jeigu prieš prasidedant antrajai so
vietų okupacijai visi lietuviai būtų pasitraukę iš Lie
tuvos į Vakarus arba jai prasidėjus būtų tapę partiza
nais, o vėliau - disidentais, mėtę atvirus iššūkius oku
pantui, šiandieną net ir suvargusios Lietuvos neturė
tume. Karaliaučiaus kraštas, paverstas Rusijos dali
mi, tikriausia būtų nusitęsęs iki dabartinių rytinių 
Lietuvos pakraščių. Tuo noriu pasakyti, jog prisitai
kymas prie naujų okupacinių sąlygų taip pat buvo bū
tinas ir klaidinga prisitaikymą tapatinti su kolabo
ravimu. Lietuvoje pasipriešinimas Maskvos užma
čioms vyko ne tik ginkluotos rezistencijos ir disiden- 
tizmo pavidalais. Neginkluotoji rezistencija buvo la
bai įvairi. Lietuvių enciklopedijoje XXV t. rašoma, 
jog rezistencija būna politinė, ūkinė, kultūrinė ir pa
syvioji. Visais šiais atvejais, siekiant Lietuvai ir tau
tai padaryti kiek galima daugiau gero, palengvinti 
krašto žmonių gyvenimą, prisitaikymas buvo neiš
vengiamas. Tačiau tas prisitaikymas privalėjo būti 
toks, kad jis neprieštarautų sąžinei. Todėl galima 
tvirtinti, jog Lietuvoje buvo plačiai paplitusi ir lega
lioji rezistencija, kuri įvairiais būdais stengėsi igno
ruoti, apeiti, sumenkinti Maskvos nurodymus, parė
dymus ir įsakymus. Tokios kovos su Maskva pirmo
siose pozicijose beveik visą laiką buvo Lietuvos inte
lektualai ir inteligentai. Jie daug padarė, kad anek
sijos sąlygomis nebūtų užgniaužta ir nuslopinta 
lietuviškoji patrijotinė dvasia, kad būtų išsaugotos 
lietuvių kalbos teisės, istorinės praeities atminimas, 
kad būtų ugdoma lietuviškoji kultūra plačiausiaja ir 
geriausiąją šio žodžio prasme, kad kiltų krašto ūkis ir 
gerėtų žmonių gyvenimo sąlygos. Visa tai, kas ugdo 
ir palaiko tautinę bei religinę sąmonę, buvo slopina
ma, nuo lopšio iki grabo lentos atkakliai brukant ma
terialistinę - komunistinę ideologiją, siekiant kraštą 
subedievinti ir nutautinti. Visos šios okupanto pa
stangos buvo bergždžios. Jas pavertė nieku taip vadi
namoji legalioji rezistencija, kurios avangardą sudarė 
intelektualai ir inteligentai, pasilikdami ištikimi tau
tos idealams.

Radijo „Laisvoji Europa“ lietuviškosios redakci
jos vadovas Kęstutis Girnius klysta tvirtindamas, jog 
pasipriešinime okupantams lietuvių inteligentija da
lyvavo silpnai. Ji įvairiais būdais dalyvavo ir nelega
lioje veikloje - aktyvioje ir pasyvioje rezistencijoje. 
Vien mano konspiraciniame rate buvo daugiau kaip 
20 tikrų Lietuvos patrijotų. Beveik visi jie buvo su 
aukštuoju mokslu. O panašių konspiracinių ratų ir ra
telių Lietuvoje buvo šimtai.

Jeigu tas Jūsų minimas dokumentų rinkinys būtų 
buvęs išleistas be Pasaulio lietuvių bendruomenės 
paramos, Lietuvoje jis būtų buvęs sutiktas tik kaip 
dokumentų rinkinys, reikalingas istorinėms studi
joms. Deja, iš šio istorijos mokslui svarbaus leidinio 
buvo padaryta triukšminga politika. Nebuvo supras
ta, jog tai tik dokumentų rinkinys, o ne šiaip sau pa
siskaitymų knyga. Istoriniuose tyrinėjimuose yra 
svarbūs visi be išimties dokumentai. Jų rinkiniai labai 
palengvina istoriko darbą, ilgas valandas praleidžiant 
archyvuose, kurie taip pat ne visada yra lengvai pri
einami.

T. Remeikis: Pratęsiant šią temą, malonėkite pa
sakyti savo nuomonę apie aktyviosios pasipriešinimo 
taktikos ir strategijos reikšmę pokario metais Lietu
vos atgimimui. Ar dabartinė istoriografija Lietuvoje 
vertina šį fenomeną, šią veiklą objektyviai, ir ar jau 
metas be jokių rezervų šį klausimą nagrinėti, ypač 
kai yra daug, kaip išeivijoje vadinama, herojinės 
veiklos žmonių?

V. Skuodis: Jeigu Jūs turite omenyje pokario me
tų ginkluotąją rezistenciją, tai tarp jos ir 1988 metais 
spontaniškai prasidėjusio Lietuvos atgimimo buvo 
daug dešimtmečių, kurie rezistencijos prasme nebu
vo tušti. Lietuvoje įvairios pasipriešinimo okupacijai 
ir aneksijai formos prasidėjo 1940 metų birželio 15 
dieną ir be paliovos tęsėsi iki Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo ir svetimos kariuomenės pasitrauki
mo. Tas pasipriešinimas buvo nuolatinis, tačiau lai
kui bėgant jis keitė savo formas, kito ir jo intensy
vumas. Deja, dabartinė Lietuvos istorijografija, ypa
tingai daug dėmesio skirdama pokario metų gin
kluotajai rezistencijai, sąmoningai ar nesąmoningai 
nutyli apie visas kitas vėliau vykusio pasipriešinimo 
formas, tarsi jų iš viso nebūtų buvę. Pokario metų 
Lietuvos partizanų kruvinos dramos atminimas yra 
šventas ir niekada nepamirštamas, tačiau neturėtų 
būti užmiršti ir vėlesnių laikų rezistencijos dalyviai, 
paruošę dirvą Lietuvos atgiminui ir kelią į Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimą. Noriu ypatingai pa
brėžti, jog visi tie buvę pogrindžio ir disidentinės 
veiklos veikėjai nelaiko savęs herojais. Jie tik atliko 
savo pareigą Tėvynei.

Herojinės veiklos žmonėmis ir kankiniais laiky
čiau tik tuos, kurie dėl savo idealų arba vien todėl, 
kad jie yra lietuviai, tapo genocido aukomis pilna to 
žodžio prasme, t.y. buvo nukankinti ir nužudyti arba 
mirė tremtyje. Visi kiti vykdė tik savo pareigą Tė
vynei arba dėjo aukas ant Tėvynės laisvės aukuro, ne
dalyvaudami aktyvioje rezistencijoje.

Iš čia - paradoksas. Tie, kuriuos savo laiku lietu
vių išeivija pagarsino kaip kovotojus už žmogaus ir 
tautos teises ir pagrindines laisves, dabar yra arba už
miršti, arba niekinami. Dabar atsirado naujų „kovo
tojų“ už Lietuvos nepriklausomybę, kurie, stengda
miesi nuslėpti nelabai švarią savo praeitį ir anksčiau 
nieko gero Lietuvai nepadarę, dabar atkakliai siekia 
įsiamžinti Lietuvos istorijoje. Pasinaudodami di
džiąja Sąjūdžio banga jie išplaukė į paviršių. Neleng
vas šių dienų Lietuvos gyvenimas patvirtina, kad 
šiems „patrijotams“ jų asmeninės ambicijos ir parti
niai interesai yra svarbesni negu svarbiausieji krašto 
ir jo žmonių reikalai bei idealai. Kai kurie iš jų tapo 
net stabais ir pusdieviais, prieš kuriuos lankstosi įvai
raus plauko bestuburiai.

Mano nuomone, pasigailėjimo yra verti tie žmo
nės, kurie iki šiol aimanuoja, kad jie prieš keletą de
šimtmečių be kaltės buvo atsidūrę kalėjimuose, lage
riuose arba tremtyje. Tos aimanos ir verkšlenimai 
dažnai pavirsta į piktus ir agresyvius šūkavimus bei 
veiksmus, siekiant išskirtinės padėties ir naudos da
bartinėje visuomenėje. Tikrai Lietuvai kuo nors nusi
pelnę ir taip pat praėję kalėjimus, lagerius ir tremtį, 
dabar neaimanuoja ir nekerštauja, o pagal savo išga
les dirba Lietuvai. Vien politinio kalinio, partizano 
arba tremtinio vardas dar nedaug pasako, nes jų tarpe 
yra buvusių išdavikų ir kolaborantų. Tokiems dabar 
LGGRT centro veikla ypatingai neparanki. Todėl 
prie buvusių KGB rūmų dar ir dabar kabo plakatas:

(tęsinys sekančiame psl.)
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APIE LGGRT...
(atkelta iš 9-to psl.)

„V. Skuodi, būk žmogus, pasitrauk!“.

T. Remeikis: Paskutinis klausimas. Malonėkite 
apibūdinti Jūsų artimiausius planus ir papasakoti apie 
atliekamus darbus. Kada galima tikėtis išvysti Jūsų 
naujuosius darbus?

V. Skuodis: Mano, kaip LGGRT centro vadovo, 
pagrindinis tikslas - suteikti jam ant gerą, teisingą ir 
tvirtą pagrindą, kad jis pateisintų jis savo įsteigimą ir 
egzistavimą.

Mano asmeniniai darbai yra tokie. Ką tik išleista 
mano parengta knyga Lietuva ir pasaulis 1991 sausyj. 
Ji skirta dramatinių ir tragiškų įvykių, atkreipusių į 
Lietuvą viso pasaulio dėmesį, penkerių metų su
kakčiai paminėti.

Atidaviau spaudai savo atsiminimų knygą apie 
Lietuvos pogrindį, kurią pavadinau Žaidimas KGB 
tinkluose. Tuos atsiminimus parašyti mane paskatino 
„Į Laisvę fondo“ pirmininkas dr. Kazys Ambrozaitis 
man ką tik 1987 metais atvykus į Ameriką. Gavau iš 
jo garantijas dėl knygos išleidimo ir dėl honoraro. 
Deja, Lietuvoje prasidėjus audringiems pasikeiti
mams, tie mano atsiminimai dr. K. Ambrozaičio ne- 
bedomino. Dalį žadėto honoraro gavau iš Lietuvių 
fondo, už tai ir dabar esu nuoširdžiai dėkingas. Ta
čiau rankraščio nebeatgavau. Ne kartą teiraudamasis 
ir Čikagoje, ir Lietuvoje iš dr. K. Ambrozaičio at
sakymo nesulaukiau. Pasinaudojant išlikusiais juod
raščiais tuos mano atsiminimus teko ruošti iš naujo. 
Juos iki 1996 metų vidurio išleis grožinės literatūros 
leidykla „Vaga“. Knygą Žaidimas KGB tinkluose 
finansuoja Devenių kultūros fondas, kuriam esu 
ypatingai dėkingas už tai, kad pagaliau toji mano 
knyga pateks į skaitytojų rankas.

LGGRT centras ruošiasi 1996 metais išleisti sa
vo laiku plačiai pagarsintą mano darbą Dvasinis ge
nocidas Lietuvoje, už kurį buvau nuteistas, ir kuris 
iki šiol taip ir pasiliko nežinomas.

Jeigu atsirastų rėmėjų, norėčiau pateikti spaudai 
didelės apimties darbą, kurio dalį, pavadinimu Lietu
vos, Latvijos ir Estijos keliai į laisvę. Svarbesniųjų 
įvykių kronika 1989 - 1990 metais spausdino Ka
nadoje leidžiamas laikraštis Nepriklausoma Lietuva.

MINĖJIMAI.. . MINĖJIMAI

Prieš tekėjimą saulutės
Žemėj vaikšto mėnuo

Ir nakties šešėliai gaubia
Padermę kiekvieną,

- dainavo būrys studentų ir studenčių, Vytauto 
Didžiojo universiteto skaitovų grupė, pasipuošusi 
senoviškais išeiginiais rūbais, Kauno Maironio 
Literatūros muziejuje kovo mėn. 1 d. užbaigdama Jono 
Čečiotos 200 m. gimimo sukakties konferenciją.

,J. Čečioto ‘Giesmeles apie senovės lietuvius’ ga
lima laikyti giedotine pagoniškosios Lietuvos kronika, 
prasidedančia Kernavės įkūrėju Kernium ir pasi

baigiančia Jogailos, paskutinio nepriklausomos LDK 
kunigaikščio ir krikščionybės apaštalo Lietuvoje, 
mirtimi 1434 metais, tuo tarsi pažymint ir pagoniškos 
Lietuvos baigmę“, - rašo prieš porą metų itin meniškai 
išleistoje ir ano meto graviūromis iliustruotoje knygoje 
jos vertėja dr. Regina Koženiauskienė, konferencijoje 
skaičiusi pranešimą „Nuo M. Strijkovskio iki J. Čečioto 
(lietuviškumo tradicijos klausimu)“. - „Šio XIX a. 
pirmosios pusės poeto ir tautosakininko vardas 
šiandieną tyliai glaudžiasi Adomo Mickevičiaus šlovės 
šešėlyje. Abu juos, Lietuvos bajorų atžalas, išaugino ta 
pati istorinė Lietuvos žemė, suartino Naugarduko 
mokykla, o sielas sujungė poezijos mūza ir Vilniaus 
universiteto dienų idealai, už kuriuos abiems buvo 
atseikėta tremties negandų“.

Konferencijos iniciatorė dr. Irena Skurdenienė, 
VDU dėstytoja, kalbėjusi apie „Poetinę Lietuvos isto
rijos interpretaciją XIX a. pirmoje pusėje“, yra taip pat 
šauniosios skaitovų grupės vadovė, kurią atidesni šios 
skilties skaitytojai galėtų prisiminti iš pernai aprašyto, 
su tais pačiais skaitovais jos paruošto poeto Sarbievijaus 
400 m. gimimo sukakties minėjimo.

Dar konferencijoje pranešimus skaitė dr. Reda 
Griškaitė (,Jonas Čečiotas arba istorija filomatų is
torijoje“), VDU dėstytojas Mečislovas Litvinskis („Her- 
miškasis Adomas Mickevičius“), parašęs itin įdomią 
muziką dainuotiniems tekstams, ir istorikas hab. dr. 
Egidijus Aleksandravičius („Daugiakultūrio žmogaus 
problema XIX a. Lietuvos visuomenėje“). Diskusijose 
dalyvavo hab. dr. Juozas Girdzijauskas ir dr. Juozas 
Jasaitis.

Paklausta, ar Ši puiki konferencija dar bus kur nors 
kartojama, dr. L Skurdenienė sakė, kad juos su skaito
vų grupe yra kvietęs Vilniaus universitetas, o balan
džio mėnesį dar planavo važiuoti ir į Punską, jeigu Lie
tuvos Rašytojų sąjunga neatsisakys žadėtos globos.

Savotišku preliudu į kovo mėnesio minėjimus rei
kėtų laikyti Kauno miesto suorganizuotas itin sėkmin
gas savo garbės piliečio Juozo Urbšio 100-tąsias me
tines. Gimęs 1896 m. vasario 29 d., buvęs paskutinis 
tarpukario nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų 
ministras savo gimtadienį tegalėjo švęsti tik kas 4 metai. 
Metinių minėjimas, prasidėjęs iškilmingomis mišiomis 
Arkikatedroje Bazilikoje, tęsėsi Petrašiūnų kapinėse ir 
J. Urbšio vardo vidurinėje mokykloje, o baigėsi VDU 
didžiojoje salėje, kur žodį tarė LR užsienio reikalų 
ministras Povilas Gilys, pranešimą padarė Valentinas 
Markevičius, dainavo vaikų ansamblis „Tututis“ (vad. 
Petras Stulga), mišrus choras „Leliumai“ (vad. Albinas 
Petrauskas), Kauno styginis kvartetas (vad. Saulius 
Bartulis) ir aktorė Rūta Staliliūnaitė .. .

Tą pačią dieną gausiai publikos lankomi minėjimai 
vyko Kėdainiuose, J. Urbšio gimtuosiuose Šateiniuose, 
o Panevėžyje juos organizavo ministro brolio sūnaus 
sūnus Povilas Urbšys. Keturiais autobusais buvo nu
važiuota į J. Urbšio tėviškę, Zosės vienkiemį, kur buvo 
pašventintas jo atminimui kito brolio sūnaus, liaudies 
meistro Aloyzo Urbšio sukurtas koplytstulpis ir atlai
kytos mišios Vadaktėlių bažnyčioje. Vakare sugrįžta į 
Panevėžį, kur J. Miltinio teatre vyko jo aktorių suruoštas 
minėjimas.

Koncertais, įvykusiais Muzikos akademijoje 
vasario gale ir kovo pradžioje, moksline konferencija, 
o taip pat iškilmėmis Sintautų bažnyčioje bei koncertu 
- minėjimu Šakių kultūros namuose kovo 5 d., buvo 
pažymėtos kompozitoriaus Kazimiero Viktoro Banaičio 
100-tosios metinės, pasibaigę iškiliu jo kūrinių kon
certu kovo 8 d. Kauno Muzikiniame teatre (kovo 12 d. 
pakartotu Vilniaus Filharmonijoje) ir operos „Jūratė ir 
Kastytis“ premjera kovo 16 dieną.

Koncerte dvi dalis iš sonatos rapsodijos „Prie eže
rėlio“ atliko violončelistas Rimantas Armonas (akomp. 
Irena Uss), ištrauką iš „Lietuviškų idilijų“ pagrojo Al
girdas Budrys (klarnetas), Jurgis Dvarionas (smuikas) 
ir Daiva Statkevičiūtė (arfa), o sonatą, skirtą Motinos 
atminimui - Raimundas Katilius (smuikas) ir Dalia Bal
sytė (fortepijonas). Po tris dainas padainavo solistė Re
gina Maciūtė (sopranas, akomp. Sergėjus Okruško), ir 
Vladimiras Prudnikovas (bosas, akomp. Nijolė Ralytė), 
o penketą dainų atliko Kauno valstybinis choras, diri
guojamas Petro Bingelio ir Algimanto Mišeikio. Va
karą įdomiu žodžiu pradėjo prof. Ona Narbutienė, pa
rašiusi knygą apie V.K. Banaičio gyvenimą ir kūrybą.

Itin spalvingai pastatytoje operoje „Jūratė ir Kas
tytis“ (rež. teatro vadovas Gintas Žilys, dirigentas Julius 
Geniušas, dail. Janina Malinauskaitė) pagrindines roles 
atliko: Sabina Martinaitytė (Jūratė), Vaidas Vyšniaus
kas (Kastytis), Birutė Sodaitytė (Motina), Gediminas 
Mačiukevičius (Tėvas) ir Aušra Cicėnaitė (Rūtelė). Di
delis vaidmuo šioje operoje teko ir itin puikiai paruoš
tam teatro chorui (žvejai, merginos, undinės) ir baleto 
artistams (undinės, jūrų vėjai). Su 60-ties žmonių są
statu operos atlikėjų branduolys balandžio pradžioje iš
vyksta į JAV dalyvauti Čikagos lietuvių operos spek
takliuose balandžio 21 ir 22 d.d.

Reikia prisiminti ir dar du kovo mėnesio minėjimus 
Kaune, skirtus rašytojos Sofijos Kymantaitės - Čiur
lionienės 110 m. gimimo sukakčiai. Pirmąjį kovo 12 d. 
Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje, Žaliakalnyje 
suruošė ten jau kelinti metai sėkmingai besireiškiantis 
gyvojo žodžio almanachas „Ąžuolynas“, sukaktuvinin
kei dedikuodamas Nr. 84, pavadintą „Žvelgesys mano 
skęsta gelmėj“. Kalbėjo poetas Robertas Keturakis ir 
rašytojos anūkė Dalia Palukaitienė, prieš metus miru
sios Danutės Čiurlionytės - Zubovienės duktė. Kūrybą 
skaitė aktorės Ramunė Skardžiūnaitė, Dalia Jankaus
kaitė ir Doloresa Kazragytė, pastaroji itin nuotaikingai 
atliko keletą žemaitiškai parašytų gabaliukų, o pirmoji 
- su įsijautimu perdavė pačios rašytojos jaunystės per
gyvenimus, atsispindinčius jos užrašuose ir laiškuose. 
Imponavo ir aktorės panašumas į sukaktuvininkę fo
niniame paveiksle.

(Gyvai prisiminė R. Skardžiūnaitės išsiskirianti ro
lė literatūrinių skaitymų vakare „Laiškai Sofijai“, pa
ruoštame prieš metus ir skirtame M.K. Čiurlionio 120 
m. gimimo sukakčiai. Su „Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio valanda“ buvo plačiai gastroliuota Lietuvoje, 
tryliktąjį kartąją atliekant š.m. vasario 24 d. Jaunimo 
k?-nėriniame teatre. Ten pat sekantį vakarą tos pačios 
aktorių 'Uuoniukės 51-jį kartą buvo koncertine forma 
suvaidintas ir Karolio Woytylos (šiandieninio popie
žiaus Pauliaus II) kūrinys „Priešais juvelyro parduotu
vę“, meditacija apie santuokos sakramentą, protarpiais 
peraugant į dramą, jo parašyta 1960 m. Ją skaitė 4 poros 
aktorių: Rūta Staliliūnaitė (Pranešėja) ir Gintaras Ado
maitis (Adomas), Nijolė Lepečkaitė ir Egidijus Stan
cikas (Teresė ir Andriejus, arba tėvai), R. Skardžiūnaitė 
ir Saulius Bagaliūnas, (Monika ir Kristupas, arba vai
kai), Nijolė Narmontaitė ir Dainius Svobonas (Ana ir 
Stepas, arba pora ant skyrybų briaunos)... Mano atminty 
gal ilgiausiai išliks Ana ... Ir Adomas ... Ir Teresė ... O 
gal itin puikus (R. Staliliūnaitės) vaidmenų paskirsty
mas . Šį veikalą po vieną ar kelis kartus jau matė pora 
tuzinų Lietuvos miestų, nuo Anykščių iki Druskininkų, 
nuo Vilniaus iki Telšių . ..)

Antrasis S. Čiurlionienės minėjimas vyko sekantį 
(III. 13 d.) vakarą Maironio literatūros muziejuje, kur 
kondensuotą ir informatyvią paskaitą skaitė dr. Ramutis 
Karmalavičius, monografijos apie S. Čiurlionienę au
torius, o tada girdėjome pačios rašytojos juoston įskai-
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tytą Pirmąją giesmę išjos poemos „Giria žalioji“, skir
tos savo vyrui, kurio porą kūrinių paskambino pianistas 
D. Kučinskas. Apie šią lyrinę - tautosakinę poemą kal
bėjo poetė Aldona Puišytė (parašiusi pratarmę S. Čiur
lionienės Raštų IV tomui), taip pat paskalydama šiai 
progai skirtų eilėraščių. Minėjimą baigė aktorė D. Kaz- 
ragytė, vėl žemaitiškai paskalydama temperamentingos 
paauglės Levanoros monologą iš romano Žemaitiška 
poema . . . Programą gyvai pravedė muziejaus vedėja 
A. Ruseckaitė, kurios rūpesčiu ten pat buvo suorgani
zuota paroda: rašytojos daiktai, fotografijos, autogra
fuotos knygos, laiškai ir rankraščiai.

Prieš kiekvieną minėjimą (kurių ir kovo mėnesio 
anaiptol ne visi čia apžvelgti) ir po jų apie sukaktuvi
ninkus gausiai rašė Lietuvos laikraščiai, spausdintu žo
džiu pasiekdami ir daugelį tų, kurių nepasiekė gyvasis 
žodis. O minėjimai Lietuvoje turi savo gausią ir pa
stovią publiką.

Alg. T. Antanaitis

EKLEKTIŠKAS KRATINYS

Daug kas šneka apie žmogaus vidinį gyvenimą. 
O kas tai per paukštis, kokia tai sraigė, esybė, sub
stancija, būsena, sistema - tas išgarsintas vidinis gy
venimas? Kas?

Kad jo nėra, kad yra tik gyvenimas (nei vidujis, 
nei laukujis), esu tikras. Bet žinau, atsiras šimtas filo
sofą ir psichologų, kurie tuoj pat logiškais išvedžioji
mais bandys mane įtikinti, jog „vidinis gyvenimas“ - 
tai minčių, vizijų, svajonių, sapnų sankaupa, neturinti 
medžiaginio svorio, atsaji, neapčiuopiama, bet egzis
tuojanti, kaip ir kiti gyvenimo objektai ir vyksmai.

Gerai, gerai... visa tai maždaug žinau, su tuo su
tinku, pritariu. Skrandis irgi yra viduje, bet jo niekas 
nepriskiria „vidinio gyvenimo“ sferai. Ir sapno pobū
dis dažnai yra susijęs su skrandžio veikla.

* * *
Sykį, šnekučiuodamas su geru bičiuliu apie šį bei 

tą, ištariau žodį „kratinys“. Jis ėmė juoktis. Ne tiek iš 
mano sakinio „kai kurių politikierių mąstymas yra 
tikras kratinys“, kiek iš paties žodžio. Tiesiog leipo 
juoku. Mat prisiminė komišką situaciją iš savo šei
myninio gyvenimo. Būtent:

„Kai po darbo sočiai pavalgęs gulėjau ant sofos 
ir žiūrėjau komediją televizoriuje, iš juoko mano pil
vas taip kratėsi, jog žmonelė atbėgo išsigandusi iš 
virtuvės šaukdama: ar tik neprasidėjo žemės drebėji
mas?4

♦ ♦ »

Kai kurie jauni vyrai skundžiasi skrandžio ir pa
širdžio skausmais. Vienas akylas gydytojas paste
bėjo, kad tie šaunūs kaubojai, kaip susitarę, beveik 
visi nešioja labai aptemptas kelnes. Ir jų diržai su
veržti, net piršto neužkiši. Čia ir glūdi skausmo prie
žastis - skrandis yra nelaisvėje.

Tuo tarpu miesto gaujų „gangbangeriai“, prisie
kę laisvės puoselėtojai, yra įsitvirtinę talpiose, apdri
busiose kelnėse. Jie žarnyno skausmų nežino. Gal tik 
tada, kai priešininko kulka, nekliudžiusi širdies, 
įsminga į virškinimo organus.

* * ♦
Skaitydamas rašinį apie kurio nors dailininko 

darbus, pasijuntu nuskaidrintas, arba priblokštas. Nu
skaidrintas, jei rašėjas meno ypatybes apibūdina pa
prastais žodžiais. Taip sakant, rašo apie dailininkus 
kaip žmones jų tikroviškoje aplinkoje, kuriančius re
gimus objektus. Taip pat - apie tai, ką jie padarė ir ką 
sugeba padaryti.

Esu priblokštas tada, kai rašinyje matau ne žmo
gų - dailininką, bet visokių metafizinių dujų pripūstą 
pavidalą. Iš mandagumo nesakau - balioną.

Žinoma, yra tam tikras būdas taikliai gvildenti 
menininkų kūrybą. Yra meno dėsniai, stiliai, požiū
riai. Yra sąvokos įvairiems bruožams nusakyti. Meno 
kūrinys susideda iš šio, ir to. Nepakanka epitetų „gra
žus“, „geras“, „nepaprastas“ ir pan. Kūrinio prista
tymas turi būti įdomus ir įtikinantis. Kuo tiksliau pa
teikiantis kūrybos turini, o jei to turinio nėra, tada jau 
geriau viską aprašyti iškalbinga tyla.

* * *
Kažkodėl dažnokai tie dailininkų darbų aprašai 

pavirsta lakios fantazijos kratiniais - atsiprašau - 
skrydžiais. Tokiu atveju kalbos patosas triumfuoja. 
Štai: „menininko sutelkta ir kryptinga galia“, „dvasi
nio maksimalizmo ir idealo siekimas gaivina talen
tą“, „čia pat atpažįstame ir dailininko visuminį ir sin
tetinį mąstymą“, „pasiektas stebėtinas estetinės for
mos ir jos daugiaprasmiškame tapatumas“. Vos ne 
ekstazė.

Tai skaitydamas jauti gražbylystės galią. Leng
vai pasiduodi daugiaskiemenių žodžių hipnozei, net 
nebandydamas išgliaudyti prasmę. Visą tą įmant
rų įžvalgumą, anot poeto Sigito Pamiškio, galima pa
dauginti iš nulio. Mano išmone, nulis irgi yra subs
tancija.

Pr. Visvydas

PATOLOGINĖS REALYBĖS RETORIKA

Vienas pilietinio karo Rusijoje XX a. pradžioje 
dalyvis iš Lietuvos savo atsiminimuose, kur aprašo
mos nepaliaujamos kovos, nuolat lyjantis kulkų lie
tus, nuolatinis žygiavimas, epidemijos, badas ir pan., 
netikėtai vienoje vietoje kalba apie baltųjų užmuštą 
karvę, kaip nepaprasto ir bereikalingo, tiesiog patolo
ginio žiaurumo išraišką, tarsi pats pilietinis karas su 
įprastais savo žiaurumais savaime nebūtų buvęs pato
logija. Prisiminiau šį epizodą, skaitydamas viename 
laikraštyje apie ekssovietinių nusikaltėlių nužudytą 
senutę ir nugaišusią jos karvę; kilo mintis, kad galbūt 
yra kokia nors bendra šiuose epizoduose apsireiškusi 
tikrovės taisyklė.

Lietuvos spaudoje pabrėžtinai pirmuosiuose pus
lapiuose eksploatuojamos nusikalstamumo ir kt. 
skandalingos temos neabejotinai paryškina įspūdį, 
kad aplinkui - nenormalus gyvenimas, nenormali si
tuacija. Tam tikros retorinės temos vartojamos klau
sytojų ir skaitytojų dėmesiui patraukti bei atitinkamai 

juos orientuoti, jomis siekiama įtvirtinti tam tikrą gal
vojimą bei įkvėpti tam tikrą veikimo modelį.

Jeigu realybė yra patologinė, reiškia, viskas yra 
galima, tai yra, tampa galimos visos priemonės, sie
kiant patenkinti savus interesus. Ir galbūt kaip ma
žiausia blogybė tada vertintini mažiausiai patologi
niai, įprastai patologiniai reiškiniai.

Atrodytų, kad patologinės realybės įvaizdį ku
rianti retorika yra nenaudinga dabar valdžioje esan
čiai LDDP, nes juk ji turėtų būti atsakinga už savo 
veiklos padarinius. Bet atrodo, kad iš tikrųjų yra at
virkščiai. Patologinės realybės atmosfera LDDP, 
bent jau tokiai, kokia ji yra dabar, yra labai naudinga, 
įtvirtina jos valdžią kaip totalitarinės sistemos reliktą. 
Juk, matyt, prie šios partijos pergalės 1992 m. labai 
prisidėjo tokie samprotavimai, pagal kuriuos valdžia 
ir valdantieji neišvengiamai ir pagal prigimtį yra ko- 
rumpuotieji. Tokiu atveju valdžia turi būti pavesta to
kiems, kurie iš prigimties mažiausiai, nes įprastai su
gedę. Tai, žinoma, ekskomunistai, „buvusieji“, jau 
sugedę, tad ir toliau gali sau gesti, bet kitų gadinti ne
reikia. Paradoksas, bet kaltinimai ekskomunistams 
tik įtvirtino jų prestižą ir nepadėjo jų oponentams. Tai 
gal ir suprantama, nes vien tik kaltinimai visai dar 
nereiškia atsakingo veiksmo, o tik gerais norais, ku
riais, kaip žinoma, yra ir pragaras grįstas, paremtą pa
sipiktinimą.

Realybės nenormalumą sukuria gana plačiai pa
plitusi tam tikra galvosena. Pavyzdžiui, „kam gerai 
dirbti, jeigu toks mažas atlyginimas?“ Arba „kam 
man imtis atsakomybės, jeigu visiems kitiems - nusi
spjauti?“ Specialiai, ir iš dalies galbūt netgi sąmonin
gai palaikomos patologinės retorikos hipotezę visiš
kai patvirintų premjero A. Šleževičiaus indėlių skan
dalo istorija. Bandoma įteigti, kad jeigu visi klysta, 
tai kokia gali būti kalba apie atsakomybę ir at
sakingumą. Bandyta įtikinėti, kad premjeras gali 
elgtis panašiai kaip baronas Miunchauzenas, šokdi
nęs žirgą per liūną. Baronas pamatė, kad neapskaičia
vo šuolio: liūnas per platus, tad privertė žirgą grįžti ir 
peršoko iš antro karto. O juk bet kuris klystantis turi 
atsakyti už savo klaidas. Nėra tokio atramos taško er
dvėje, kad galėtum neįkristi į liūną neapskaičiavęs 
šuolio. Kita vertus, politiko atsakomybė yra didesnė 
už eilinio piliečio atsakomybę.

Patologinės realybės retorika mėgina įteigti ne 
tik tai, kad realybė yra tokia, bet ir tai, kad ji kitokia ir 
negali būti. Kitos išeities, alternatyvos nėra. Štai kas 
svarbiausia. Bet reikia turėti galvoje, kad automobi
lio priekyje bėgantis kiškis bus suvažinėtas, jei nesu
gebės laiku pasprukti į šalį. Įdomu, kada gi tai bandys 
daryti kiškio vietoje atsidūrusi Lietuvos visuomenė.

Saulius Pivoras

ŽVĖRYS ŽMOGAUS PAVIDALU

Tokiu pavadinimu neseniai pasirodė veikalas, 
kurį išleido veiklusis Mažosios Lietuvos fondas (Va- 
ga, Vilnius, 1995, 458 p.) po įspūdingo Viliaus Pėte-

(tcsinys sekančiame psl.)
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IR TAIP, IR NE
(atkelta iš 11-to psl.)

raičio Mažoji Lietuva ir Tvanksta (Vilnius, 1992). 
Artimoje ateityje numatoma išleisti enciklopedinį tri
jų tomų leidinį apie Mažąją Lietuvą. Čia recenzuo
jamas veikalas susideda iš trijų dalių: M. S. Micha- 
liaus slapyvarde vokiečių kalba parašytų atsiminimų 
apie Sachsenhauseno koncentracijos stovyklą; pla
tokos Domo Kauno studijos apie Miką Šlažą, atsi
minimų autorių; ir atsiminimų vertimo į lietuvių kal
bą, parūpintų V. Balvočienės. Nelabai aišku, kodėl 
redaktoriai nutarė spausdinti pirma vertimą į lietuvių 
kalbą, paskui D. Kauno straipsnį ir tik po to atsimini
mų originalą vokiečių kalba.

Sovietų Sąjungos valstybinių lagerių („gulagų”) 
ir Vokietijos kacetų institucijos yra bene pati didžiau
sia ir skausmingiausia XX amžiaus istorijos gėda. Tai 
ir pavyzdys, kaip gali išsigimti, rodos, tokios nekal
tos idėjos, kaip socializmas ir nacionalizmas. Žymus 
vokiečių filosofas Martynas Heidegger’is (1889- 
1976), kurį taip pat kai kurie žydų autoriai bandė ap
kaltinti kolaboravimu su naciais (atrodo, be pagrin
do) yra pasakęs, kad XIX amžius buvo tamsiausias iš 
visų prieš tai buvusių amžių, tuo lyg piršdamas mintį, 
kas XX-tasis amžius savo tamsumu pralenkia ir XIX- 
tąjį amžių. Ir kaip tik dėl to socializmo ir naciona
lizmo.

Vokiečiai, būdami sąvokinio galvojimo meistrai, 
savo politinę sistemą ir pavadino nacionalsocializmu. 
Rusai savo politinei sistemai bandė įvairius vardus: 
marksizmą, komunizmą, socializmą. Iš tikrųjų, bent 
Stalino tipo sovietinei santvarkai galėtų taip pat tikti 
nacionalsocializmo vardas. Gal dėl to Stalinui ir Hit
leriui taip lengva buvo susitarti 1939 m. ir pradėti 
Antrąjį pasaulinį karą.Be abejo, kai socializmo ir na
cionalizmo idėjos gimė XIX a. pirmoje pusėje, niekas 
negalvojo, kad jos pavirs tokia baidykle. Senojo 
Vilniaus universiteto prof. Joakimas Lelevelis manė, 
kad Lenkija (ir Lietuva) neatgaus savo laisvės ir ne
priklausomybės be socialinės revoliucijos. O 1848 m. 
tautinės prancūzų revoliucijos garsas buvo išgirstas 
beveik visose Europos sostinėse, nuo Paryžiaus iki 
Petrapilio. Žmonės teisingai tai pavadino tautų pava
sariu. Nemažą atgarsį jis turėjo ir Lietuvoje, kaip sa
vo studijoje atskleidė žydų kilmės Lietuvos istorikas 
Dovydas Fainhauzas, dabar gyvenantis Čikagoje.

Mikas Šlaža (1897-1956), tų be galo įdomių atsi
minimų autorius, platesnei mūsų visuomenei mažai 
buvo pažįstamas, gal tik iš vokiečių-lietuvių kalbos 
žodyno, kurį jis kartu su V. Gailiumi išleido (1932 
m.). Užtat labai pravers čia Domo Kauno pateikti jo 
biografiniai ir veiklos bruožai. Nors jis buvo gimęs 
Kretingoje (tiesa, abi didžiosios mūsų enciklopedi
jos, bostoniškė ir tarybinė, j o gimimo vieta laiko Lan
kučius, Klaipėdos rajone), beveik visa M. Šlažos, 
kaip mokytojo, spaudos darbininko, vadovėlių 
autoriaus veikla buvo susijusi su Klaipėdos kraštu ir 
Mažąja Lietuva. Dėl to, atrodo, jis ir pakliuvo į tą 
Sachsenhauseno pragarą, pro kurį praėjo daugiau 
kaip 150 000 žmonių.

Kaceto administracijos, prižiūrėtojų ir sargybi
nių elgesys beveik be išimties toks žiaurus, kad juos 
kitaip vargu ar galima pavadinti, kaip žvėrimis žmo
gaus pavidalu. Taip juos ir pavadino M. Šlaža. 
Berods jau III a. prieš Kristų romėnų rašytojas Plau
tas žmogų sulygino su vilku (homo homini lupis ėst). 
Tik kažin ar taipnenuskriausim vilko ir kitų panašių 
žvėrelių. Prisimenu iš savo studijų laikų Paryžiuje 
1937-1938 m. Kartą valgant vakarienę mišrioje stu
dentų grupėje lenkas studentas ėmė pasakoti, kad
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Lenkijoje dabar žmonės šunis krikštija Adolfais. Ko
lega šveicaras, visuomet pasižymįs šaltu humoru, 
leptelėjo: „Koks šunų įžeidimas”. Man buvo truputį 
gaila vokietaitės studentės, vakarieniavusios kartu. Iš 
tikrųjų, grobuonys žvėrys būna pavojingi tik būdami 
alkani. Tikrai Sachsenhauseno esesininkai nebuvo al
kani.

Skaitydamas M. Šlažos atsiminimus, galvojau 
apie Juozo Keliuočio, Valentino Gustainio ir kitų so
vietinio gulagų salyno aprašymus. Aišku, Vokietijos 
kacetų kaliniams nereikėjo kovoti su tokiomis atšiau
riomis gamtos sąlygomis, tačiau Vokietijos kacetų 
administracijos elgesys nei kiek nenusileido sovie
tinio žmogaus (homo sovieticus) elgesiui. Nežmo
niška diktatūra gali paversti ir poetų bei filosofų tautą 
piktais žvėrimis.

Esu vienas iš nedaugelio liudininkų apie Vakarų 
kacetus. Tai buvo 1940 m. pavasarį Belgijoje. Prasi
dėjus vokiečių puolimui į Vakarus, belgus apsėdo vo
kiškos 5-tos kolonos baimė. Čiupo beveik visus už
sieniečius ir uždarė koncentracijos stovykloje netoli 
Ostendės. Apie spardymą, mušimą ar kitokį nepado
rų elgesį nebuvo nei kalbos. Tačiau kai į antrą ar 
trečią dieną pasiskundžiau seržantui, kad esu baisiai 
alkanas, jis filosofiškai palingavo galva ir pasakė: 
„Ko tu nori? Juk tokia yra XX amžiaus civilizacija”. 
Ir leido man apsirūpinti erzacine kava ir supelėjusia 
duona.

V. Trumpa

DEŠINĖ IR SEIMO RINKIMAI

Nors šią skiltį rašant (kovo viduryje) per anksti 
daryti ateinančių Seimo rinkimų rezultatų prognozes 
- dar nežinome kokios bus partijų koalicijos, stra
tegijos, nauji balsuotojams svarbūs klausimai ir 1.1. - 
tačiau, remiantis nuo nepriklausomybės atstatymo 
susikaupusia patirtimi, jau dabar galima daryti tam 
tikras išvadas.

Apskritai paėmus, apie trečdalis Lietuvos pilie
čių normaliai balsuoja už dešiniųjų partijas, kitas 
trečdalis - už kairiųjų, o likę - už vidurio partijas ar
ba svyruoja tarp dešinės ir kairės. Dėl to vienas iš pa
stangų polių laimi rinkimus, jei pasiseka savuosius 
rinkėjus išlaikyti ir užtenkamai balsų prižvejoti iš 
„svyruojančių“ tarpo. Taip ir atsitiko per paskutinius 
Seimo rinkimus, kai LDDP ne tik išlaikė „savuo
sius“, bet į savo pusę patraukė ir geroką skaičių iš tre
čiojo trečdalio. Šių dauguma balsavo už LDDP kan
didatus, protestuodami prieš dešiniųjų valdžios nesu
gebėjimą sutvarkyti krašto ekonominių ir socialinių 
reikalų. Po keturių metų kairiųjų valdymo, tebeeg
zistuoja tos pačios problemos. Taigi, sekantį kartą jei 
ne LDDP, tai kas? Į šį klausimą atsakymas yra gana 
paprastas. Kol Lietuvoje nebus sudaryta efektyvi vi
durio grupių koalicija, teliks dešiniųjų alternatyva.

Kaip žinome, dešinėje yra dvi pagrindinės parti
jos: Tėvynės Sąjunga (Lietuvos konservatoriai) ir 
krikščionys demokratai. Šių metų rinkimuose joms 
nereikės įrodynėti, kad LDDP nepagerino gyvenimo 
sąlygų. Tai daugumai Lietuvos gyventojų yra aišku. 
Tačiau dešinieji turės balsuotojus įtikinti, jog jiems 
atėjus į valdžią krašto materialinė padėtis pradės 
gerėti. O tai nebus lengva. Pirma, tarp nepriklausomų 

ar „svyruojančių“ balsuotojų bus žmonių, kurie atsi
mena dešiniųjų valdymo laikus ir su jais susijusias 
problemas. Jei dešinieji vėl kalbės apie „voratink
lius“, konspiracijas, išdavystes ir bandys sukelti poli
tinę įtampą, iš to nebus naudos nei tautai, nei jiems 
patiems. Šiandien lietuviškajai „tyliajai daugumai“ 
svarbiausia yra buities reikalai, o ne sąskaitų suvedi
nėjimas už tikras ar tariamas sovietmečio politines 
nuodėmes. Praeities, aišku, nereikia užmiršti, bet 
dabartinėse sąlygose praeitimi gyventi Lietuvai yra 
per didelė prabanga.

Antra, konservatoriai ir krikščionys demokratai 
dar nėra priėmę rinkiminių programų, kurios konkre
čia ir visiems suprantama kalba parodytų, kaip jie 
kraštą bandytų iš dabartinės padėties ištraukti. Tokios 
programos turėtų mažiau kreipti dėmesio į abstrak
čius principus, o daugiau į specifinius pasiūlymus, 
liečiančius pačias svarbiausias problemas - ekono
minį nuosmukį, šlubuojančią privatizaciją, teisėtvar
kos krizę, privačią ir valstybinę korupciją, mokesčių 
sistemos neefektyvumą, užsienio investicijų stoką. 
Žinoma, visada lengviau problemas pastebėti, negu 
paruošti programas jų sėkmingam sprendimui. Čia ir 
glūdi pats sunkiausias dešiniųjų partijų uždavinys.

Trečia, nors apie konservatorių ir krikščionių de
mokratų kooperaciją dabar daug kalbama, dar nėra 
aišku, kokia forma ir ar iš viso ji bus įgyvendinta. Tai 
iš dalies priklausys nuo to, ar dabartinis Seimo rinki
mų įstatymas bus pakeistas. Kiekvienu atveju, nuo 
pat Tėvynės sąjungos įsikūrimo tarp šių partijų tęsėsi 
tam tikra įtampa. Pastaroji yra Sąjūdžio įpėdinė ir per 
savivaldybių rinkimus gavo daugiau balsų, negu bet 
kuri kita grupė. Be to, Tėvynės Sąjungos pirmininkas 
yra Vytautas Landsbergis, vadovavęs Sąjūdžiui vie
nu iš kritiškiausių Lietuvos istorijos laikotarpių. Dėl 
to nėra keista, jog konservatoriai save laiko vado
vaujančia dešiniųjų partija.

Tačiau ne visi krikščionys demokratai yra paten
kinti antraeile role. Prieškarinėje Lietuvoje jų partija 
buvo didžiausia ir, kol demokratija egzistavo, įtakin
giausia. Be to, ji turi svarų tarptautinį užnugarį iš ide
ologiškai artimų krikščioniškų politinių organizacijų. 
Pagaliau paskutinės viešosios nuomonės apklausos 
rodo, jog dabar krikščionys demokratai yra populia
riausia Lietuvos partija.

Ketvirta, sekančiuose rinkimuose daugelis tre
čiojo trečdalio balsuotojų gali atmesti ir dešiniąsias, 
ir vidurio (Centro, liberalų, Tautos pažangos, social
demokratų) partijas ir vietoje jų pasirinkti naujas, su
burtas 1992 metų. Tokios partijos yra Moterų, 
Ūkio, Valstiečių ir Socialistų. Jos gali patraukti ne tik 
nepriklausomus, bet ir normalius LDDP balsuotojus. 
Lietuvoje yra skleidžiama mintis, jog šios grupės bu
vo valdančiosios partijos sukurtos, siekiant išlaikyti 
kairiųjų įtaką Seime. Nors tarp LDDP ir naujųjų 
partijų matosi tam tikrų panašumų, bet yra ir skirtu
mų. Be to, jos pačios kategoriškai neigia ryšius su 
valdančiąja partija. Kaip ten bebūtų, šių partijų ener
gingas ruošimasis rinkimams rodo, jog bus daug pre
tendentų į nepriklausomus ir „normalius“ balsuo
tojus ir todėl dešinieji neturėtų manyti, jog dauguma 
LDDP valdymu nepatenkintų žmonių juos automa
tiškai rems.

Tačiau, nežiūrint minėtų potencialių problemų, 
konservatorių ir krikščionių demokratų rinkiminės 
perspektyvos yra neblogos. Ir jei jiems pavyks sėk
mingai išspręsti konkrečių ir pragmatinių programų 
bei kooperacijos su giminingoms grupėms klausi
mus, tos perspektyvos, be abejo, dar pagerės.

Julius Šmulkštys
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RECENZUOS

MUSŲ IŠLIKIMO REIKALAS
Visiems yra natūralu kovoti už save, už sau arti

mus žmones, savo tautą, taipgi ir už tautas - kaimy
nes, kurios mums yra ir giminės, ir to paties likimo 
seserys.

Visi mes, plataus pasaulio lietuviai, esame dau
giau ar mažiau prisidėję prie kovos už mūsų pačių 
lietuvybės išlikimą, už tėvynės laisvę, ir dabar už jos 
gerbūvį šiuo sunkiu jos istorijos laikotarpiu. Kovojo
me žodžiu, raštu, kultūrine veikla, o taip pat ir savo 
piniginiais ištekliais, kada tai buvo tikslinga ir reika
linga.

Tiesa, senstame, krapštome pensijų variokus, ir 
mažėja mūsų dosnumas, kai tenka gintis nuo nesibai
giančio pinigų kaulytojų tvano, užplūstančio mus iš 
įvairiausių vietų ir organizacijų su kiekvienos dienos 
paštu

Tačiau yra vienas reikalas, kurio neturime nei 
užmiršti, nei apleisti. Tai mūsų išlikimo, ir ypač mū
sų kultūros reikalas, nes joje ir glūdi didžiausia tautos 
vertė. Ir negana, kad toji kultūra išliktų sandarioje 
kraičio skrynioje (jei ji tik ten liks, nebebus kam jos 
paveldėti), būtinai reikia ją vesti į mūsų gyvenamo 
plačiojo pasaulio šviesą, ant scenos, kur ji galėtų būti 
viena grandis tarp visos žmonijos atsiekimų.

Šį darbą Jungtinių Amerikos valstijų kontekste 
geriausiai atlieka dvi institucijos: Lituanistikos kate
dra University or Illinois at Chicago, vadovaujama 
Violetos Kelertienės, ir Baltistikos studijų programa 
University of Washington, Seattle, Washington. 
Abiejų institucijų indėlis - tai lyg giliai pasėta sėkla, 
kuri jau išleido gražius želmenis, bet kurios tikras žy
dėjimas dar ateity, ir tai bus žiedas, gražesnis ir di
desnis, negu daugelis mūsų šiandien įsivaizduojame.

Deja, abi institucijos pergyvena finansinę krizę 
dėl nepakankamos piniginės paramos iš šiaipjau su
sipratusių tautiečių. Ypač kritiška padėtis susidarė 
Baltistikos studijų programoje. Jos tolimesnis egzis
tavimas dabar jau tiesioginiai priklauso nuo to, ar pa
siseks iki kovo mėnesio galo surinkti 50,000 dolerių 
sumą į studijų iždą. Jei pasiseks - pats Washington© 
universitetas mielai užsidės naštą surinkti dideles - 
virš septynių šimtų tūkstančių dolerių - lėšas, kad 
garantuotų programos tolimesnį gyvavimą ir veiklą. 
Tačiau jei tos pradinės minimalios sumos surinkti 
nepavyks, universitetui savaime bus aišku, kad patys 
baltiečiai, lietuviai, latviai ir estai, tos programos 
nevertina ir jos nenori. Tada, aišku, neteks laukti iš 
svetimųjų, kad jie už mus, savo pačių kultūra nesido
minčius, aukotųsi ir dirbtų.

O Seattle ir apylinkėse gyvenanti lietuvių ben
druomenė jau nuo seno rodo pasigėrėtiną pavyzdį 
draugiško ir kūrybingo bendradarbiavimo tiek su 
mūsų broliais latviais ir estais, tiek ir su vietine baltų 
amerikiečių visuomene. Prieš kurį laiką man teko bū
ti Seattle Nepriklausomybės šventės proga, ir ma
čiau, kaip lietuviškos ir mišrios, su angliškai kalban
čiais vyrais arba žmonomis, šeimos entuziastiškai 
dirbo kartu, kad bendrom jėgom tinkamai paminėtų 
tą Lietuvos šventę. Prie visa ko noriai prisidėjo ir 
vietiniai latviai bei estai, kartu dirbdami damoj, kurią 
nežinau ar rasi kurioje nors kitoj lietuvių gyvenamoje 
vietovėje Amerikoje. Dar vis menu, kaip Seattle pa
grindinėj katalikų katedroj airių kilmės kunigas su 
įvairių tautybių, net rasių, mišriu berniukų ir mergai
čių choru giedojo ir Lietuvos himną, ir lietuviškas 
bažnytines giesmes, viską ištardami gražiai lietu
viškai.

O universiteto amerikiečiai akademikai, dirban
tys skandinavų studijų skyriuje ir dalyvaujantys baltų 

studijų programoje, yra tvirtai užsiangažavę Baltijos 
reikalui. Pačiam tos studijų programos komitete, ša
lia pabaltijiečių, tuoj į akį krinta tokios pavardės, kap 
Thomas DuBois, Daniel Waugh ir Davis Wu. Daniel 
Waugh, Rusų, Rytų Europos ir Centralinės Azijos 
studijų centro direktorius, asmeniškai Lietuvos ne
priklausomybės šventės proga 1996-tais metais ener
gingai iškėlė Baltų studijų didelę reikšmę ir čia pat 
vietoj iš savo išteklių pasižadėjo tai programai duoti 
tris tūkstančius dolerių. Nežinau, kiek žmonių su lie
tuviškomis pavardėmis pasiryžo pasielgti taip pat ar 
panašiai.

Ką tai reiškia? Kad nesame vieni. Ko turime iš 
savęs tokiu atveju laukti? Visokeriopos, šiuo mo
mentu - ypač finansinės paramos tai programai, 
nešančiai mūsų tautos ir jos kultūros vėliavą

KAI PIKTI ŽODŽIAI...
(atkelta iš 7-to psl.)
baisia, nepagydoma liga. O knygos skaityti jiems ne
są reikalo, nes apie ją ir taip pakankamai spaudoje 
prirašyta. Tik aš dar bandąs juos įtikinti, kad „visas 
pasaulis meluoja, tik aš vienas teisybę sakau”...

Teisybė tačiau turi vieną gerą savybę: net ir ma
sinės psichozės apimtoje visuomenėje ji galų gale pa
ti išplaukia į paviršių. Atsirado rusiškai mokančių 
žmonių, kurie išvertė ir išspausdino gen. Fokino laiš
ką kolegai generolui iš KGB. Pamatėme, kad ten nėra 
nurodymų išleisti kažkokią knygą lietuviškai, o tik 
prašoma medžiagos, kurią jie patys galėtų išleisti 
Maskvoje rusiškai. Ir svarbiausia, kad tame laiške 
kalbama apie visai kitokius reikalus - ginkluoto pasi
priešinimo sovietų valdžiai Lietuvoje likvidavimą. 
Tuo tarpu Dainausko ir co. pasmerktoje knygoje ši 
tema neliečiama. Knyga ne apie partizaninį karą ar 
rezistenciją. Knyga apie masinius trėmimus.

Tokia paprastai ir būna didelio melo maža pabai
ga. Priekaištų knygai eilėje gen.Fokinas turėjo negar
bingai „pasitraukti iš rikiuotės”. Jo vietą užėmė prie- 
kaištėliai dėl... dokumentų paaiškinimo trūkumo.

KAI ŽODŽIAI GRĮŽTA NAMO...

Šioje vietoje būtų galima padėti tašką ir pasi
stengti kuo greičiau pamiršti šią nemalonią ir negar
bingą istoriją. Tačiau tai nebūtų nei dora, nei garbin
ga pabaiga. Kodėl? Ogi todėl, kad į gyvenimą pa
leisti pikti prasimanymai, kaltinimai, melas ir šmeiž
tai palietė daug dorų, garbingų, šiuo atveju niekam 
nieko bloga nepadariusių žmonių.

Visų pirma, labai piktai ir neteisingai buvo 
apšmeižti ir purvais apdrabstyti „Kančių” knygos lei
dėjai išeivijoje - Pasaulio lietuvių bendruomenės 
valdyba, ypač jos pirmininkas Br. Nainys. Žinoma, 
knygą leidžiant neišvengta klaidų, dėl kurių leidėjus 
galima kritikuoti, peikti, barti, priekaištauti dėl 
nesugebėjimo darbą geriau atlikti, dėl nepareigin
gumo, dėl neatidumo ar dar kitokių tikrų ar tik įsi
vaizduojamų nuodėmių. Bet tai, ką savo straipsniu 
pradėjo p. Damauskas, ir tęsė, kad ir be blogos va
lios, jo suklaidinti kiti žmonės, nepavadinsi nei kri
tika, nei priekaištais, nei kaip kitaip. Tai jau tiesiog 
nežabotas prokuroriško pykčio prasiveržimas. Tai 
kaltinimas talkininkavimu KGB planams - nusikal
timu, už kurį sunkesnių nusikaltimų nuo komunizmo 
skaudžiai nukentėjusioje tautoje vargu ar beįmanoma 

Amerikos visuomenėje, ypač akademiniuose jos 
sluoksniuose.

Šia programa taip pat labai domisi ir Baltijos 
valstybių vadovybė. Seattle lankėsi ir paramą suteikė 
ir Lietuvos ambasadorius Algirdas Eidintas, ir Esti
jos prezidentas Lennart Meri, ir kiti. Programą akty
viai, paskaitomis remia ir didžioji dalis pačių gar
siausių pabaltijiečių akademikų humanitariniuose ir 
kituose moksluose.

Išmušė valanda ir mums visiems dar kartą pa
žvelgti į savo išteklius ir užsiangažuoti - daug ar ma
žai - šiam reikalui. Piniginės dovanos siunčiamos: 
Scandinavian Department, University or Washing
ton, Box 353420, Seattle Washington 98195-3420. 
Daugiau apie padėtį gali papasakoti: Ina Bertulytė - 
Bray, 3883 - 45th Street, Northeast, Seattle Wa 
98105, telefonas 206-523-1620.

Rimvydas Šilbajoris

sugalvoti. Juk kalbame apie tai, kaip buvo tremiami, 
žudomi, kankinami tūkstančiai nieku nekaltų žmo
nių. Labai skaudus ir visiškai neužtarnautas kaltini
mas talkininkavimu KGB planų vykdytojams ir kny
gos parengėjams Lietuvoje, ypač jos redaktoriui Ge
diminui Rudžiui, daugiausia atsakingam už knygos 
turinį. Juk tai kaltinimas žmogui, niekada nieko ben
dra neturėjusiam su komunizmu, dantis sukandus 
laukusiam sovietinės blogio imperijos subyrėjimo. Ir 
ne tik pasyviai laukusiam. Anomis Lietuvai labai 
sunkiomis dienomis, kai sovietų valdžia neigė Mo
lotovo-Ribentropo pakto egzistavimą ir Sąjūdžiui 
reikėjo kvalifikuotų istorikų paramos, pirmasis apie 
šį gėdingą sandėrį į Lietuvos žmones prabilo Gedi
minas Rudis.

Nemanau, kad ir dabar piktavaliai prisipažins 
nedorai pasielgę. Tačiau tie, kurie buvo kitų suklai
dinti, turėtų nekaltai apjuodintų ir įskaudintų žmonių 
atsiprašyti.

Atsiprašyti turėtų Draugo redaktorė D. Bindo- 
kienė, už tai, kad anuo metu patikėjo p. Damausku ir 
į pasaulį paleido labai neteisingus žodžius, „kad kny
goje pateikti dokumentai greičiau pavaizduoja tvar
kingą ir kultūringą tam tikro Lietuvos gyventojų 
skaičiaus perkraustymą iš tėvynės į Rusiją, bet ne 
barbariškus trėmimus”. Sąžiningas skaitytojas kny
gos dokumentuose ras daug, net perdaug įrodymų 
apie trėmimų barbariškumą. Ir ponios Bindokienės 
žodžiai, pasmerkę neskaitytą knygą, dabar grįžta na
mo. Grįžta ir beldžiasi...

Atsiprašyti turėtų ir daugybė kitų žmonių, kurie 
buvo suklaidinti ir be blogos valios prisidėjo prie ne
pagrįstų šmeižtų ir kaltinimų nieku nenusikaltu- 
siems, tik gal kai kur suklydusiems žmonėms. Na, 
bet tai jų sąžinės reikalas...

Zenonas Vytautas Rekašius
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APIE „KONFRONTACIJAS“, UŽGAVIMUS IR 
KRITIKĄ

Iš tikro turėčiau didžiuotis, kad Akiračiai mane 
„pagerbė“ reaguodami į mano „konfrontaciją tarp 
vyrų ir moterų“. Vyt. Gedrimas ištisai cituoja mano 
atsakymą (Akiračiai, sausio mėn. laida) Petrui Paliui 
Drauge, kuriame aš reagavau į man prikergtą „mote
rišką jautrumą“ ir „išdidumo aureolę“, nors jis tvir
tina, kad man dar ne laikas „sugiedoti gulbės giesmę“ 
ir žada mane „mielai skaityti toliau“. Jei tame paska
tinime grįžti į spaudą nebūtų tų sarkastiškų išsireiš
kimų, gal tik būčiau maloniai padėkojusi, tačiau ne
sutinku su gerb. Gedrimo kritikos sąvoka. Taip, į vie
šumą išėjęs žurnalistas negali reikalauti, kad su jo 
(šiuo atveju Jos“) reiškiama nuomone visi sutiktų ir 
nekritikuotų, tačiau tokie Draugo laiškų skyriuje 
spausdintuose man adresuotuose laiškuose pridėti 
epitetai, kaip „netaktiška“, „nekultūringa“, „spaudos 
vėžys“ ar „tuščia pasigyrėlė“ jau nėra kritika, bet tik
ras užgauliojimas. Visame dienraščio tekste nebuvo 
reiškiamos jokios nuomonės, tik įspūdžių aprašymas, 
tai pažiūrų konflikto negalėjo būti. Jei kam nepatiko, 
kad aš kalbėjausi su Lietuvos prezidentu, galima bu
vo padaryti priekaištą, kad man to nereikėjo daryti, 
nes užsienio lietuviams gal jis nepriimtinas ir neįdo

mus, bet mano buvimas pas jį nebuvo „tuščias pa
sigyrimas“, tik fakto aprašymas. Pagaliau argi galima 
tvirtinti, kad aš, kaip žurnalistė, neturiu teisės siekti 
audiencijų pas bet kurį iškilų asmenį?

Kalbant apie „konfrontaciją“, turiu pripažinti, 
kad beveik taip yra, nes neužtinku jokiame vyrą žur
nalistą kritikuojančiame laiške ar straipsnyje, kad jo 
mintys būtų apibūdintos kaip „vyriškos“, tai kodėl 
moteriai žurnalistei primetamas ,ąnoteriškumas“? Ar 
iš to kyla „pažiūrų konfliktas“, kaip savo straipsnio 
pabaigoje rašo p. Gedrimas (ir jis prie mano pavardės 
pridėjo „p“. Ačiū.) Mano „kritikai“ nerašė apie „pa
žiūrų konfliktus“, nes mano „sentimentalios kelio
nės“ dienoraštyje buvo aprašyti tik išgyventi įspū
džiai be jokių politinių ar kitokių pažiūrų skleidimo. 
Net dr. Romualdas Povilaitis, savo laiške reaguo
damas į Leono Baltušio mane „tuščią pasigyrėlė“ pa
vadinusį laišką (Drauge, rugpjūčio 28 d.), rašo, kad 
„susidaro nieko neįrodančios kritikos vaizdas, o gal 
tik pavydas ir tulžies išliejimas“. Tai gan tiksli Baltu
šio laiško interpretacija.

Ar ne laikas lietuviams vyrams pradėti žiūrėti į 
moterį grynai iš profesinės pusės, jos darbus kriti
kuoti principingai ir etiškai, bet nesiversti užgaulio
jančiais ar nereikalingais epitetais? Dar nelabai seniai 
Akiračiuose Draugo redaktorė buvo nepaprastai ne
taktiškai apibūdinta kaip „plunksnelė“ ir „žirklelės“, 
o viena rašytoja kritikuota kaip „rašanti gimnazis
tiškai“. Kur gi literatūrinė kritika?

Dėkoju Akiračiams ir p. Vyt. Gedrimui už dėme
sį ir už patarimą negrįžti į spaudą, bet nesutinku, kad 
mano bent laikinas pasitraukimas iš spaudos yra pa
remtas „keistais argumentais“. Mano argumentai ky
la ne iš „moteriškos išdidumo aureolės“, bet iš giliai 
pažeistų jausmų, mane, kaip moterį, nužeminant vien 
dėl mano lyties, bet ne dėl mano rašymo kokybės. Sa

koma, kad laikas gydo žaizdas. Galimas dalykas, kad 
ir mano dvasiai ir asmeniui padarytos žaizdos su 
laiku užgis, bet randai tai tikrai ilgokai užsiliks.

Aurelija M. BalaMaitienė

Teklasifikuoja nusipelnymo Lietuvai laipsnius 
tie, kurie nieko kito neveikė ir neveikia, o jūs ir toliau 
į mus atviru žodžiu kalbėkit.

Nuoširdžiausi linkėjimai!
Zigmas Grybinss 

O’Fallon, II

ATVIRUMAS LAIMI

Net pratę prie paslapčių pradeda atsiverti. Tech
nologijos dėka ryšiams sklindant pasauliniu mastu, 
slapstymasis nebeįmanomas. Bet koks įslaptinimas 
anksčiau ar vėliau iškyla aikštėn. Išryškėja vienpu
siški tautų bei asmenų smerkimai, taip pat Jūs - mes“ 
palaikytojai bei šnekantieji abiem burnos pusėm 
(„Pinigų yra, pinigų nėra“, 1995, lapkritis) ir kt. pa
našūs.

Jau beveik atgyvenusios „dešinumo ir kairumo“ 
sąvokos Vak. Europoje, į kurios įvairias sąjungas 
mes vieningai (kairieji ir dešinieji) stengiamės patek
ti.

Nors bėdų varginama, Lietuva kol kas demo
kratiška: ne ginkluotais perversmais žudomi kitaip 
mąstantieji savieji, o ruošiamasi sąžiningiems rin
kimams.

Antanas Valiuškis

IŠ KAIRĖS IR IŠ DEŠINĖS

Apie Vilniaus Žaliojo tilto statulas skaičiau Tėv. 
Stanislovo, PLB atstovo Lietuvoje J. Gailos ir vieno

Prieš trejetą metų į valdžią Lietu
voje atėjus LDDP - socialdemokratinei 
partijai - žymiai padidėjo rūpestis 
vargstančiu ir skurstančiu žmogum. 
Ypač vargstančiais rūpinasi Lietuvos 
avialinijos.

Ponas S. Dailydka, Lietuvos avia
linijų generalinis direktorius, neseniai 
žurnalistams aiškino, kad jo vadovau
jama valstybinė firma nemokamai 
skraidina... prestižinius keleivius. Kas 
tie „prestižiniai” keleiviai, ponas Dai
lydka nepaaiškino. Bet ir be paaiškini-

Drausmės sargyboje

APIE LABDARĄ IR ŠALPĄ 
(SEIMO ATSTOVAMS, MINISTERIAMS, ŽMONOMS, 

MEILUŽĖMS)

mo galime spėti, kad tai tie patys parti
jos ir vyriausybės „atsakingi darbuo
tojai”, liaudies pravardžiuojami no
menklatūra.

Didžiausią šios valstybinės labda
ros dalį sudaro pašalpos bedarbiams. 
Štai, neseniai bedarbiu tapusiam buv. 
premjerui Adolfui Šleževičiui paskirta 
1 1,744 litai, kurie panaudoti pono 
Adolfo ir ponios Birutės lėktuvo bilie
tams į Lamaką ir Dubajų. Tiesa, kelio
nės metu ponas Adolfas dar nebuvo be
darbių sąrašuose, tačiau Lietuvos avia
linijos, atrodo, kažką nujautė ir pašalpa 
pasirūpino iš anksto...

Lamakas - tai vieta, kurią labiau
siai mėgsta busimieji Lietuvos bedar
biai. Pono Susisiekimo ministro J. Bir- 
žiškio su Ponia atostogų kelionė į Lar- 
naką Lietuvos avialinijų iždą palengvi
no 4,160 litais. Ir dar 1,280 litų bilietas 
išrašytas ponios Biržiškienės kelionei į 
Kopenhagą, nors ponas ministras žur
nalistams tvirtino, kad tik jis tarnybinė
se komandiruotėse skraido nemoka
mai, o jo šeimos nariai turi mokėti už 
skrydžius. Tiesa, ponas Biržiškis kol 

kas dar nėra bedarbis, tačiau opozicija 
mano, kad ir jam atėjo laikas truputį 
pailsėti...

Panašiai buvo sušelptas ir akty
viausias buvusio premjero gynėjas Sei
me J. Karosas su Ponia. Judviejų keli "' 
nė į Lamaką ir Dubajų - 11,744 litai, o 
į Paryžių - 3,800 litų.

Aktyviai šalpos fronte reiškėsi ir 
kiti darbiečių partijos „prestižiniai vy
rai” su savo (tikiuosi, kad su savo) 
„prestižinėm žmonom”. Pavyzdžiui, 
pono V. Zimnicko su žmonele bilietė
liai į Londoną - tik 2,720 litų.

Ši nuostolingai dirbančių Lietuvos 
avialinijų prestižinė šalpa ir labdara 
prestižinės partijos prestižiniams drau
gams bei jų prestižinėms žmonoms su
kėlė nemažai pavydo „neprestižinėje” 
Seimo dalyje. Opozicija niekaip negali 
suprasti, kas leidžia ponui Susisiekimo 
ministrui Biržiškiui ir jo pavaldiniams 
užsiiminėti šalpa iš valstybės kišenės. 
Tuo labiau - savišalpa. Konservatoriai 
siūlo premjerui pasiieškoti naujo Susi
siekimo ministro, o centristas Ozolas 
prašo prokuratūros, kad ši pasidomė

tų Lietuvos avialinijų skraidančia sa
višalpa.

Lietuvos spauda taip pat neužjau
čia prestižinio Lietuvos susisiekimo 
prestižinių vadovų. Vieni laikraščiai 
juos bara už tai, kad kažkokiam Ame
rikos „samaliotčikui” sumokėjo už 
biznio planą, kuris turėjęs duoti gra
žaus pelno, pusantro šimto tūkstančių 
dolerių. O to pelno kaip nėr, taip nėr. 
Žurnalistai tvirtina, kad gabesni Vil
niaus gimnazistai per porą valandų bū
tų padarę geresnius planus... Kiti 
laikraščiai vis dar bando išsiaiškinti, 
koks susisiekimo genijus sugalvojo 
Prezidentui nupirkti ... neskraidantį 
lėktuvą. Treti niekaip nesupranta, kaip 
kažkoks emigrantas iš Kauno perkant 
lėktuvus nukonkuruoja ... Boeing fir
mą. Ir dar daug kitų dalykų nesupranta 
Lietuvos išminčiai, kuriuos šį rudenį, 
tikėkimės, supras eilinis Lietuvos bal
suotojas. Ir sušelps dabartinius pres
tižinės šalpos” dalintojus ... bedarbių 
pašalpa. O tiems, kurių „savišalpos” 
nuopelnai didžiausi, gal ir nemokamą 
bendrabutį parūpins.

Lukiškėse.
Tokio užtarnauto ramaus ir nemo

kamo poilsio Lietuvos susisiekėjams 
linki Akiračių

Dogas Buldogas
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LAIŠKAI

iš jų autoriaus (Vyšniauskas?) pasisakymus. Pirmasis 
su krikščionišku atlaidumu jose mato sunkią kareivio 
ir savo tautos dalią ir siūlo jas palikti. Atrąjį kiekvie
ną kartą tiltu einant statulos piktina ir jų ten neturėtų 
būti. Skulptorius, kurio vienas darbas jau buvo mė- 
gintintas susprogdinti, remdamasis autorystės teisė
mis, statulų šalintojus grasina atiduoti teisman.

Tiltu eidamas J. Šmulkštys žvilgterėjo į kairę, 
žvilgterėjo į dešinę ir, su amerikiečiams įprastu prak
tiškumu, siūlo statulas atiduoti Karolinos viešbučiui, 
kuris ketina pelnyti tūkstančius litų tuščiai Vilniaus 
miesto kasai. Imdamas pavyzdį iš norvegų, „libera
liausių ir tolerantiškiausių pasaulyje“, atsisakiusių 
savo Nobelio premijos laureato Knut Hamsun’o, dar 
ir Petrą Cvirką siūlo Karolinai dovanoti.

Knut Hamsun’o, ne Petro Cvirkos likimas verčia 
susimąstyti. Jaunystėje mano pamėgtas rašytojas po 
50 metų dar negauna atleidimo? Bostoniškės L.E. 
VIII tome H. Nagys, aptardamas impresionizmą li
teratūroje, apie K.H. rašo: „ ... pagrįstai laikomas iš
kiliausiu impresionistu“. Tam pačiam tome J. Lingys 
rašo: „Hamsuną buvo pagavęs ir paveikęs fašistinis 
sąjūdis Europoje“. Po karo areštuotas, bet teismo iš
teisintas, nubaustas pinigine bauda. Užžėlusiais ta
kais 1949 m. - jo paskutinė knyga, „... kur jis su tikru 
hamsunišku išdidumu vaizduoja savo pergyvenimus 
jį suimant, tardant ir tampant iš vietos į vietą kaip iš
daviką“.

1945 m. K.H. buvo 86 metų amžiaus. Mirė 1952 
m. eidamas 93 metus. Sunku patikėti, kad vokietme- 
tyje į devintą dešimtmetį įžengęs žmogus galėjo pa
pildyti neatleistinus nusikaltimus. Rodos, ir čiuožėja 
Sonja Henie, trijose prieškario olimpijadose Norve
gijai laimėjusi aukso medalius, pokaryje turėjo var
go: užsienyje gyvendama per mažai rėmė norvegų 
kovą prieš vokiečius. Tiek apie vikingų palikuonių 
tolerantiškumą.

1989 m. pakeliui į Vilnių sekmadienio rytą su 
dukra klajojom Helsinkio gatvėmis. Aikštėje, prieš 
bažnyčią, didžiulė raitelio statula, visi įrašai - rusiš
kom raidėm, - caras iš tų laikų, kai Suomiją valdė 
Maskva. Prisiminiau, kad aplinkinių gatvių pava
dinimai suomių ir švedų kalbom, o geležinkelio sto
ties fasado iškaba „Helsinki - Helsingfords“. Turistui 
priminimas švedų periodo Suomijoje. Savimi pa
sitikintys Kalevalos ainiai nebijo ir nebėga nuo savo 
praeities. Gal kaip tik dėl to suomiai šitame šimt
metyje išdrįso tris kartus pasipriešinti Rusijai.

Vytautas P. Zubas 
St. Catharines, Ont.

Gerb. Akiračiai,

Gerb. Akiračių Redakcija,

Nusipelnote pagarbos. Jūsų redaguojamas atviro 
žodžio mėnraštis darosi įdomesnis ir įdomesnis. Net 
ir mano žmona peskaito Akiračius nuo pirmo pus
lapio iki paskutinio. Ypač buvo įdomus paskutiniame 

numeryje straipsnis - pokalbis „Leiskit į Tėvynę - o 
kodėl mes negrįžtame? ! !

Sėkmės ir ištvermės!
Leonas Kriaučcliūnas

Čikago, III. Skaitau Akiračius nuo pirmo 
numerio ir tik, dėl Dievo meilės, nepavarkit ir toliau 
su savo „common sense“ vanoti iš kairės ir dešinės.

Ištikimai,
M. Vasiliauskas

P.S. Ačiū už spausdinimą Šviesos - Santaros 
suvažiavimo paskaitų ir diskusijų.
Toronto, Ont.

GRIAUTI-NE STATYTI

Julius Šmulkštys Akiračiuose nr. 275 palietė 
Lietuvoje vėl įsisiūbavusią diskusiją dėl stalinizmo 
laikais pastatyto Žaliojo tilto skulptūrų nuvertimo. 
Kadangi autorius trumpai ir tik pavyzdžiais, be giles
nės analizės, perlėkė per sovietmečio paminklų li
kimą, noriu ir aš trumpai sugrįžti į šią toli gražu ne
užbaigtą diskusiją. Plačiau apie tai šiame mėnraštyje 
esu rašęs prieš kelis metus.

Pirmiausia užkliuvo Šmulkščio klausimas norve
gams „ar šiandieną norvegai toleruotų paminklą 
Knutui Hamsunui Oslo centre“. Manau, uždavęs tiks
lesnį šiai diskusijai Lietuvoje klausimą - ar nugriau
tų jau pastatytą paminklą, iš aukštą kultūrą pasieku
sios tautos atstovų susilauktų atsakymo - ne. Kuomet 
prieš penketą metų klausiau vengrų, ką jie galvoja 
daryti su sovietų paliktais paminklais, jie atsakė, kad 
yra kur kas svarbesnių reikalų, o jei ateity kam mai
šys, tuomet ir svarstys tą problemą. Turbūt autorius 
nesuprato, kad problema yra ne paminklų statymas, 
bet griovimas.

Sugrįžkime prie Juliaus Šmulkščio pavyzdžių. 
Neturėdamas platesnių žinių apie juos, autorius rašo, 
kad paminklas Cvirkai yra „viename iš gražiausių 
miesto parkų“. Paminklas Cvirkai - blogas, bęt par
kas - geras. Juk abu sudaro skulptoriaus Mikėno ir 
architekto Mikučianio, dalyvaujant landšafto archi
tektui Taurui, vieną geresnių darbų. Meno kūrinys 
geras, bet ideologija reikalauja dalį jo išgriauti. Man 
primena dorovininkų norą aprengti antikines graikiš
kas skulptūras. Sutinku su autoriaus kitu pavyzdžiu, 
kad reikėjo perkelti Salomėjos Nėries palaikus į kapi
nes. Bet Cvirka ten jau yra paminėtas neblogu antka
piu. Ką, vėl griauti?

Nepatikusių simbolių kapojimas nuo ansamblių 
primena cenzūrą ar buvusios ideologijos netoleranci
ją. Atrodysime lyg Egiptas po muzulmonų invazijos 
- nei vienos sveikos nosies ant senovės paminklų. Jei 
jau griovėme, tai turėjom ne vien Lenino paminklą 
nuversti, bet kartu ir visą aikštę. Nes jie yra vienas 
kūnas, tų pačių okupantų sukurtas.

Ta pati „bėda“ su Žaliuoju tiltu. Tai vientisas an
samblis, sukurtas dalyvaujant žymiausiems to meto 
Lietuvos skulptoriams. Ne veltui šiandien labiausiai 
jas gina dabartiniai skulptoriai. Tai jų gerbiamų mo

kytojų Mikėno, Kėdainio darbai.
Paskutinis autoriaus pavyzdys - sukurti nepagei

dautinų skulptūrų parką - yra senas kaip Lietuvos at
kurta nepriklausomybė. Nušlavus visą eilę labiausiai 
nekenčiamų skulptūrų, iškilo problema, kaip su jomis 
pasielgti. Buvo rasta net vieta kur jas sustatyti. Matyt, 
ir Landsbergis anuomet „nenorėjo“ uždirbti, kaip 
dabartinė Vilniaus savivaldybė.

Manau, kad jau nebeparodysiu savo vaikams be
kojo Lenino, kurį dar griaunant pavogė, nei rasto vie
noje gamykloje didžiulio Stalino, ar išgabento iš Ro
tušės aikštės Kapsuko. Metalo vagys anksčiau ar vė
liau jų laužą pergabens į Vakarus. Tad, jei ir būtų su
kurtas toks parkas, jo pelnas tėra iliuzija. Vien jo ap
saugai neužtektų pajamų.

Yra ir gerų pavyzdžių, kaip į šiandieninį gyveni
mą įjungiama Sovietinė praeitis. Tai naujas Vilniaus 
aerouostas. Jame nenukapojo nei vienos žvaigždės ar 
kūjo su pjautuvu. Kiekvienas, atvykęs į Lietuvą, gali 
jas pastebėti išsaugotas interjere.

Griauti - ne, statyti, sako liaudies išmintis. Leis
kime dalyvauti praeities teisme ir ateities kartoms, 
palikime ir savo vaikams pavyzdžių, kas vyko Lie
tuvoje ištisus penkiasdešimt metų. Negriaukime kry
žiuočių pilių! Duokime laiko nusistovėti jausmams, 
kad galėtume pasižiūrėti į praeitį kritiškai. Nesakau, 
kad nebuvo sukurta balvonų, tokių, kaip kompleksas 
raudoniesiems partizanams, nugriovęs reformatų ka
pines ir atitveręs jų senus pastatus, ar minėtas Kap
sukas Rotušės aikštėje.

Diskusija apie sovietmečio meno palikimą yra 
svarbi ir reikalinga. Ji turi būti rami ir gili, apimanti 
praeitį kaip kultūros palikimo visumą. Negalima 
meno kūrinio sunaikinti, jei jo turinys ar forma ideo
logiškai nepriimtini ar autorius yra išdavęs savo kraš
tą. Nemanau, kad Šmulkštys neskaitė Knuto Ham- 
suno ar Salomėjos Nėries vien dėl to, kad jie ne taip 
gyveno.

Rimvydas Glinskis
Palo Alto, Ca

Pasigendu istoriko Vinco Trumpos straipsnių „Ir 
taip ir ne“. Tikiu, kad, po pasirodymo sausio mėnesio 
numeryje, matysime jų ir daugiau.

A. Tumas
Newburg Park, Ca

Atviro žodžio mėnraštyje Akiračiai, vasario 
mėn. numeryje yra atspausdinta „Pasakėlė lietuvių 
vaikučiams” ir dar pridėtas paaiškinimas: „Skelbimą 
apie genijų dienraštyje paskaičius”. Užkliudomi ži
nomi visuomenės darbuotojai, pasišaipant iš jų ir jų 
vadovaujamų institucijų. Ar tai galima vadinti jumo
ru, kai pagrindinę mintį veda ne jumoras, o nevykęs 
kartus sarkazmas. Nejaugi tai iš pavydo...

Irena Kairytė, Edmundas Kcrzonas 
Sigitas Miknaitis, Vytautas Mikūnas 

Halina Plaušinaitienė, Gina Mačiulienė 
Čikaga

GERIAUSIA DOVANA BETKOKIA PROGA
, 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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I
Didieji poetai dažnai, gal ir visada išpranašauja 

savo mirtį. Turbūt visi Josifo Brodskio draugai ir 
skaitytojai, išgirdę, kad šių metų sausio dvidešimt aš
tuntąją jis pasitraukė iš gyvųjų tarpo, prisiminėjo ei
lutę „On umer v janvare, v načale goda“ („Jis mirė 
sausio mėnesį, metų pradžioje“). Ta eilutė parašyta 
labai seniai ir skirta Tomui Steamsui Eliotui. Ją kar
todami, mes kelintą kartą suvokiame, jog poetai ne
miršta - su jais vyksta kažkas kita. Josifas Brodskis 
tiesiog išėjo ten, kur susitiks Eliotą ir Audėną, Ach- 
matovą ir Donne’ą, Oridijų ir Propercijų- tuos, su 
kuriais jis kalbėjosi kaip lygus su lygiais dar būda
mas gyvas.

Jo likimas buvo stebėtinas - gal Įstabiausias rusų 
literatūros istorijoje. Josifas Brodskis augo tuo metu, 
kada tragediją, kuria buvo dosniai paženklinta dvide
šimtojo amžiaus pirmoji pusė, rodėsi, pavadavo 
triuškinantis neįveikiamas absurdas. Priėmęs absur
dą kaip neišvengiamą atskaitos tašką, Brodskis įsten
gė suręsti viršum tuštumos didžiulį poetinį pastatą, 
atkurti nužudytos kultūros tęstinumą ir vėl įjungti ją į 
pasaulinę kultūrą. Čia jam be abejonės padėjo gim
tasis Petrapilis, turbūt vienintelis Rusijos, gal ir visos 
Rytų Europos miestas, kurio gyventojui sunku pasi
duoti kompleksams - vis vien, ar tai menkesnės ver
tės pojūtis, ar išdidus priešiškumas - bendraujant su 
Vakarais, o varyti su jais dialogą natūralu. Brodskis 
jautėsi saviškis Venecijoje, Romoje ir New Yorke, ir 
tie miestai jį priėmė kaip savo pilietį, bet jis ligi galo 
pasiliko savajame Petrapilyje, nelyginant Dantė Flo
rencijoje.

Josifui Brodskiui buvo duota tokia vidinė laisvė, 
už kurią tenka mokėti grynais, kitaip sakant, vienat
ve. Į beprotišką sistemą, kuri jį supo jaunystėje, jis 
nuo pat pradžių reagavo vieninteliu tikrai oriu būdu - 
absoliučia panieka. Jis tvirtai žinojo, kad kultūros ir 
kalbos imperija yra kažkas žymiai galingesnio, - ir, 
beje, žymiai reiklesnio, - negu visos istorinės imperi
jos. Todėl jis pasirodė nesuderinamas su ta imperija, 
kurioje gimė. Tatai pasibaigė tremtimi - o tremtis po
etui gal tiek pat sunki, kiek fizinis žuvimas, nors 
skaitytojas visada mieliau sutiks su ja, negu su poeto 
fiziniu žuvimu. Emigracijoje Brodskis parašė savo 
svarbiausius veikalus. Jį supo draugai, pastaraisiais 
metais jis buvo ir asmeniškai laimingas. Bet vienatvė 
jį vis dėlto lydėjo. Jis nuolatos traukėsi - nuo literatū
rinių klišių, nuo savo ankstesniosios manieros, nuo 
daugelio skaitytojų ir gerbėjų - ir pagaliau pasitrau
kė iš pasaulio. Nepasitraukė tiktai iš gimtosios kal
bos.

JOSIFO BRODSKIO ATMINIMUI
Jo eilių fonetinis raiškumas, žodyno regis

trų įvairovė, sintaksės rafinuotas sudėtingumas stul
bina netgi dvidešimtojo amžiaus rusų poezijos fone - 
o juk ta poezija yra viena iš puikiausių pasaulyje. 
Brodskio kūryboje susijungė ir kulminavo dvi svar
biausios tradicijos: griežčiausias tikslumas, būdingas 
Achmatovai ir Mandelštamui, o antra vertus, nutrūkt
galviškas novatoriškumas, paprastai siejamas su fu
turizmu (nors pats Brodskis jį siejo veikiau su Cveta
jeva). Jo eilėse nuolatos beveik matematiškai artėja
ma prie begalybės ir nulio, prie nebūties ir to, kas ją 
paneigia. Tai balsas, išliekąs tenai, kur tėra visiška 
tamsa, ir sugebąs vesti sąmonę link tos ribos, už ku
rios įsižiebia žiburys.

Kalba, kaip dažnai sakydavo Josifas Brodskis, 
gyvena ilgiau už žmogų, o ritmas iš viso nesunaiki
namas. 1996 metų sausio mėnesį poetas galutinai 
pasitraukė į kalbos ir ritmo pasaulį - tą pasaulį, kurį 
visada laikė savuoju, nepalyginti platesniu ir vertin
gesnių, nekaip istorijos pasaulis.

II
Istorijos pasaulyje vis dėlto lieka poeto pėdsakai, 

ir juos taip pat dera pažinti. Vienas iš tų pėdsakų eina 
netoli mūsų. Josifo Brodsio gyvenime ir eilėse esti 
reikšmingas lietuviškas komponentas, apie kurį dar 
bus kalbama ir rašoma.

Ne tiek svarbu, kad poeto protėviai gyveno Lie
tuvoje ir mokėjo lietuvių kalbą - apie tai jis užsiminė 
pokalbyje, kurį 1988 metais išspausdino Akiračiai. 
Svarbiau, kad Lietuva jam pačiam buvo vienas iš ne
daugelio kraštų, kuriuos jis mylėjo, lygiai kaip Italiją 
ir Lenkiją (su Rusija ir Amerika jo santykiai buvo 
painesni, ir žodis „meilė“ čia nevisiškai tinka).

Mes, vilniečiai, apie Brodskį ir jo eilėraščius iš
girdome anksti, jau apie 1960 metus. Taipjau keistai 
sutapo, kad jo pavardę pirmąsyk sužinojau Boriso 
Pasternako mirties dieną - tada su bičiuliu lankiausi 
Maskvoje pas vieną pogrindinį tapytoją, ir bičiulis 
deklamavo ten ankstyvuosius Brodskio kūrinius. At
simenu, tos aštuoniolikmečio eilės man nebuvo prie 
širdies, - kaip vėliau nebuvo ir pačiam Josifui, - bet 
labai aiškiai pajutau, kad tai likimo paženklintas poe
tas, kuris savo laikmečiui bus svarbesnis už daugelį 
mokančių geriau rašyti. Sekantį rylą po Maskvą pa
sklido žinia, kad nebėra Boriso Leonidovičiaus. Ne
galėjau numatyti, kad Brodskis bus kaip tik tas, kuris 
užims Pasternako - ir visos jo kartos - vietą, pagaliau 
apie tai ir negalvojau. Tačiau nuo to laiko Brodskio 
eilės mane ir kelis mano draugus pasiekdavo vis daž
niau.

Jau buvau nusirašęs visą tų eilių sąsiuvinį, kai 
įvyko Brodskio areštas ir teismas. Dabar žinau, kad 
tie įvykiai patraukė ir lietuvių išeivijos dėmesį. Algi
mantas Mackus prieš pat savo žuvimą išspausdino 
Margutyje (1964 metų spalio ir lapkričio 
numeriuose) Brodskio bylos stenogramą. Įžangoje jis 
rašė: „Platesnių komentarų prie šios stenogramos 
nėra reikalo duoti... kaltintojai ir tyrinėtojai buvo su 
literatūra nieko bendro neturį žmonės. Brodskio 
bylos stenogramoje iškyla ne tik totalitarinės 
komunistinės sistemos bruožai, bet ir bukumo 
tendencijos, ignoranto ir masės pažiūra į kūrybinį 
darbą“. Tada lietuviškai pasirodė garsusis Brodskio 
dialogas su teisėja Saveljeva, pirmą kartą per daugelį 
metų simboliškai apgynęs Sovietų Sąjungoje 
poetinio žodžio nepriklausomybę:

TEISĖJA. Ir kas pasakė, kad Jūs poetas? Kas Jus 
priskyrė prie poetų?

BRODSKY. Niekas. (Be iššaukiančios tenden
cijos). O kas mane priskyrė prie žmonių giminės?

TEISĖJA. Ar Jus tai studijavote?
BRODSKY. Ką?
TEISĖJA. Nu, kad taptumėte poetas? Nesisten

gėte baigti aukštosios mokyklos, kur paruošia... kur 
jie moko...

BRODSKY. Nemaniau, kad galima to išmokti 
mokykloje.

TEISĖJA. Kaip tai?
BRODSKY. Atrodo, kad tai... (sumišęs) ateina... 

iš Dievo.
Lietuvoje tos stenogramos nematėme (bent aš 

nemačiau), bet jos turinį-su tuo visame pasaulyje 
nuskambėjusiu posakiu - gerai žinojome. Žinojome 

Jau ir tai, kad Brodskio generacijoje nėra poetų, 
'kuriuos galima būtų su juo gretinti. Kaip pasakė - 
tiesa, vėliau - vienas iš Brodskio bičiulių, „Josifo 
problema ne ta, kad jis geriausias, o ta, kad jis 
vienintelis“. Kai po tremties Archangelsko srityje 
Brodskis 1966 metų vasarą apsilankė Vilniuje, jis 
rado ten būrelį lietuvių draugų, su kuriuo liko artimai 
susijęs ligi mirties.

Drįsčiau sakyti, kad Lietuva Brodskiui pasidarė 
tokia pat brangi, kaip Pastenakui Gruzija ir Mandel
štamui Armėnija. Lietuvai skirta keletas jo eilėraščių 
(pora, beje, skirta Karaliaučiui, apie kurį su Josifu 
daug kalbėdavomės - jis vienintelis pasaulyje genia
liai aprašė tą miestą po karo). Ryšys su Lietuva buvo 
palaikomas ir Brodskiui emigravus: kaip tik jo bičiu
lystė su lietuviais lėmė, kad 1976 metais jis dalyvavo 
Santaros - Šviesos suvažiavime, o po Nobelio pre
mijos davė Akiračiams vieną iš plačiausių ir tu
riningiausių per visą savo gyvenimą interviu, kuris 
anksčiau pasirodė lietuviškai, negu originalo - rusų - 
kalba. Tas interviu, beje, vyko 1988 metų vasario 
šešioliktąją, apie kurią Brodskis pasakė: „Aš nepa
prastai gailiuosi, kad tai tik data, o ne faktas“. Po tre
jų metų, kai mūsų nepriklausomybė jau virto faktu, 
Josifas Brodskis prisidėjo prie jos gynimo: 1991 me
tų sausio 15 jis pasirašė laišką New York Times, ra
ginantį pasaulio bendruomenę protestuoti dėl „ne
žmoniško sovietų išpuolio prieš Lietuvos žmones“. 
Išeivijoje pasirodė ir pirmieji Brodskio vertimai į lie
tuvių kalbą - pradžioje Jurgio Blekaičio, vėliau ir šių 
eilučių autoriaus.

Didžiuojuosi, kad pažinojau tą stebėtiną žmogų, 
sklidina ištvermės ir vidinio savarankiškumo, tauru- 
mo ir ištikimybės draugams, kartaus stoicizmo ir 
triuškinančio sąmojo - žmogų, kuriam, kaip niekam 
kr im, pavyko įveikti savo žiaurią epochą. Nesiimu 
šičia ra«yj atsiminimų apie Josifą Brodskį, ir kol kas 
turbūt nepajėgčiau to padaryti. Bet beveik visą gyve
nimą rašau platų dienorašti. Jame užfiksuota daugy
bė pokalbių su Brodskiu, dažniausiai beveik pažo
džiui. Gal kada nors tie pokalbiai pavirs knyga. Šio
mis dienomis peržiūrėjau dienoraščio sąsiuvinius - 
nuo Brodskio lankymosi Vilniuje 1966 metų rugpjū
čio mėnesį, kada jis primąsyk skaitė mums savo eiles 
(„Balsas buvo pritrenkiantis - net labiau, negu eilės... 
Buvo sunku - juk angelo ar mūzos ilgai klausytis 
neįmanoma“) ligi memorialo New Yorke, šv. Jono 
katedroje 1996 metų kovo mėnesį, kur pats skaičiau 
Josifo Natiurmortą, o atskridęs iš Lietuvos mudviejų 
bičiulis Romas Katilius - jo eiles apie Vilniaus 
Dominikonų bažnyčią („Pagaliau, visiems stovint su 
žvakėmis, girdėti iš juostos ir paties Josifo balsas - 
skubantis nutrūkstantis, jau nevisiškai pažįstamas“). 
Tai, kad tas balsas skambėjo šalia mūsų trisdešimt 
metų - neprilygstama mūsų kartos patirtis.

Tomas Venclova
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