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Lietuvoje daug kas jums mėgins paaiškinti, kad 
politika jam įgrįso iki gyvo kaulo, todėl jis nesidomi 
nei rinkimais, nei kandidatais į Seimą. Netikėkite to
kiais pareiškimais. Tiesiog lietuviai iki šiol dar neiš
moko džiaugtis gyvenimu ir prasimanyti pramogų, 
už kurias nereikia mokėti nei litais, nei žaliaisiais.

Jūsų korespondentas drįsta tvirtinti, kad jam as
meniškai 24 partijų pasirodymai per valstybinę Lie
tuvos televiziją kas vakarą leidžia su gurmano pojū
čiais džiaugtis gyvenimu. Tai, ką šneka kandidatai į 
Seimą, yra su niekuo nepalyginama.

Toks dėmesį kaustantis spektaklis, kurio kūrėjai 
nesinaudoja nei įmantria scenografija, nei režisūros 
laimėjimais, daugiau niekada nepasikartos.

Savaime suprantama, tam, kad pajustum šio re
ginio teikiamą malonumą, reikia gerai suprasti Lietu
vos ir Rytų Europos kontekstą bei šiek tiek pažinti 
pagrindinius veikalo kūrėjus — kandidatus į politi
kus. Be to, žiūrovui privaloma būti linksmų plaučių 
ir turėti tolerancijos atsargą.

Jei rimtai reaguotum į tai, kas sakoma, širdies 
smūgis garantuotas. Akiračių skaitytojui, atvykus 
pasisvečiuoti į Lietuvą, televizijos vakarais žiūrėti 
nepatarčiau, ypač kai pasirodo tik ką susikūrusios 
mažosios partijos - liaudies, socialinio teisingumo, 
ūkio.

Baisu pasirodys ne tik į gatvę išeiti, bet ir bokalą 
„Kalnapilio” alaus išmaukti. DP stovyklas, tremtį ir 
lietuvių tarpusavio rietenas Amerikoje atlaikiusį ga
liūną iš koto kaip mat išvers kandidatų į Lietuvos 
viešpačius tekstai. Sužinosite, kad Lietuvoje - abso
liutus žmogaus išnaudojimas, skurdas ir badas, kad 
apačios nebenori, o viršūnės nieko nebegali, kad Lie
tuvą užplūdo elgetos, o visos tos bjaurasties specia
liai siekė susimokę LDDP ir konservatoriai.

Siame numeryje
PARTIJOS, PARTIJOS, PARTIJOS...

Dvi amerikietiškiausios Lietuvos partijos. Kuo ski
riasi socialistai nuo socialdemokratų? Tikrieji ir ta
riamieji satelitai. Priešrinkiminis išeivijos politologo 
žvilgsnis į Lietuvos partijas.

PAVOJUS IŠ RYTU

Seimo atstovo Vladimiro Jermolenkos mintys apie 
Čečėniją, imperines tradicijas, grėsmę Lietuvos ne
priklausomybei ir tinkamiausią kandidatą į Lietuvos 
prezidentus...

KODĖL NE VISADA SUSIKALBAME?

Lietuvos įvaizdis išeivijoje. Ir kaip išeivija atrodo 
Lietuvos lietuviams. Kodėl nevisada vieni kitus su
prantame?

SKILTYS, LAIŠKAI, POLEMIKA

LIETUVA PRIEŠ RINKIMUS

VLIK’AS ATVIRKŠČIAI
Kiekviena partija turi galimybę penkis kartus po 

15 minučių bandyti savo laimę televizijoje. Padau- 
ginkit tai iš 24 partijų, be to, pridėkit dar laiko dau
giau kaip 1400 kandidatų ir suprasit, kad iš išeivijos 
tai galėtų iškęsti tik tokios visko mačiusios būtybės 
kaip Dogas ir Buldogas. Kas kita - pusšimtį metų 
okupacijos grūdinti lietuviai. Tačiau, kaip jau sakiau, 
jie prarado sugebėjimą džiaugtis.

Lietuvos partijų sąrašai pranoksta geriausius J. 
Kerouaco ar E. Hemingway tekstus. Tai pati Apvaiz
dos ranka. Buvusio VLIK’o pirmininko daktaro Ka
zio Bobelio, ko gero, dar nepamiršote. Daktaras jau ir 
Lietuvoje nepėsčias, savo Krikščionių demokratų są
jungą suorganizavo per kokias tris dienas.

Šios sąjungos sąrašas — lyg koks VLIK’as at
virkščiai. Pasvarstykit patys: buvęs vyriausiasis Lie
tuvos vaduotojas K.Bobelis, šalia jo televizijoje iš 
kairės sėdi buvęs ilgametis Vilniaus komjaunimo va
das A. Matulevičius, už jo - disidentas V. Petkus, bu
vęs LDDP pirmininko pavaduotojas K. Jaskelevi- 
čius, kitas eldėdėpukas V. Astrauskas, buvęs social
demokratų pirmininkas K. Antanavičius.

Vieni jų pasisakė už leidimą žemę parduoti už
sieniečiams, kiti (A. Matulevičius, K. Antanavičius), 
mėgindami tai uždrausti, net parašus referendumui 
šaukti rinko, o dabar visi draugiškai čiulba apie 
krikščioniškas vertybes.

Perskaitę tokį sąrašą dar ir 1991 metais Dogas su 
Buldogu būtų amžiais praradę kauksmo dovaną. Ta
čiau K. Bobelis nėra koks nors atskalūnas. Greta gar
bingo disidento A. Terlecko Lietuvos laisvės lygos 
sąraše įrašytas Seimo narys, išrinktas nuo LDDP K. 
Gaška ir net buvęs sovietinės armijos pulkininkas A. 
Orenius.

Net konservatoriai ir tie sugebėjo į savo sąrašą 
įtraukti V. Lenino laureatą, rašytoją J. Avyžių, anks
čiau labiau simpatizavusį LDDP. Su konservatorių 
vėliava laimę rinkimuose bandys ir buvęs prezidento 
A. Brazausko rinkimų štabo vadas, buvęs jo vyriau
siasis patarėjas ir buvęs ambasadorius Londone, aka
demikas R. Rajeckas.

Ištikimi savo principams liko, ko gero, vieni tik
rieji komunistai, susibūrę į Socialistų partiją. Po so
cialistų partijos vado, duonos kepėjo A. Visocko, su- 
vaikėjusio Seimo nario M. Stakvilevičiaus, kuris 
1988—1990 metais buvo Šiaulių Sąjūdžio lyderiu, 
buvusio M. Burokevičiaus bendražygio M. Bugako- 
vo įrašytas ir atidiems Akiračių skaitytojams gerai 
žinomas išeivijos „ekspertas” Vytautas Kazakevi- 
čius, dešimtmečius triuškinęs „dipukus”, jų spaudą ir 
buržuazines knygas.

Ūkio partija — kaip anų laikų garbės lenta: ga
myklų direktoriai, kiaulių auginimo kompleksų zoo
technikai, antros eilės nomenklatūra. Devintuoju nu
meriu įrašytas beveik proletarinis poetas A. Drilinga, 
Sąjūdžio pradžioje mėginęs išlaikyti kompartijos pa
valdume savaitraštį Literatūra ir menas.

Tikslas vienas ir kilnus - patekti į Seimą. Ką ten 
patekę veiks, nė vienas ir kandidatų dar dorai nežino, 
bet tiki, kad ten tai jau tikrai neprapuls. Ir liejasi heg
zametrai apie sugriautą žemės ūkį ir pramonę, pra
skolintą Lietuvą ir korumpuotus valdininkus.

Atsibundi po tokių teatrų šalto prakaito išpiltas, 
sėdi į, anot amžinatilsį E. Cinzo, autovežimį, tačiau 7 
minučių kelią iki Lietuvos ryto redakcijos važiuoji 
25 minutes — per pastaruosius kelerius metus Vil
niuje ne tik atsirado kamščiai, bet jie vos ne kasdien 
didėja. Ir nieko nebesupranti. Atrodo, kad kai kurie 
kandidatai į Seimą liko užkonservuoti šalto ir niūraus 
1992 metų rudens.

Jie liko tokie pat, tik Lietuva jau pasikeitė. Bet 
vakare vėl žiūri Seimo rinkimų agitacijos laidą - apie 
išnaudojimą, skurdą, sugriovimą. Prisimeni jaunystę, 
lyg raudonojo profesoriaus M. Burokevičiaus paskai
toje sėdėtum.

Tai girdint dvigubai maloniau žinoti, kad Myko
las Burokevičius vis dar sėdi Lukiškėse ir laukia teis
mo, o Lietuvos ekonomika po truputį atsigauna. Ne
paisant auksaburnių - buvusių ir būsimų Lietuvos 
Seimo narių.

Rimvydas Valatka
Vilnius, 1996.IX.27

KUR DINGO RUGSĖJO 
MĖN. „AKIRAČIAI”?

Sakoma, kad nelaimė, jeigu gali atsitikti, tai ir 
atsitiks. Anksčiau ar vėliau... Mus iki šiol pati di
džiausia nelaimė ištiko leidžiant praeitą ,Akiračių” 
numerį.

Ruošdami kompiuteryje naują „Akiračių” nume
rį, naudojame praėjusio numerio formas, jose pakeis
dami tik numeraciją ir mėnesio pavadinimą. O pra
eitą kartą pamiršome tai padaryti. Nepastebėjo šios 
apmaudžios klaidos nei korektoriai. Todėl dabar ir 
turime du liepos mėnesio numerius, o nėra rugsėjo 
mėnesio ,Akiračių”.

Kaip dabar atskirti tikruosius liepos mėnesio 
,Akiračius” nuo tų, kurie iš tikrųjų turėjo būti rugsė- 
jiški?

Tikrųjų 1996 metų liepos mėn., Akiračių” (nr. 7/
281) pirmojo puslapio vinjetė yra tamsiai raudonos, 
beveik kaštaninės spalvos. Tuo tarpu lygiai taip pat 
paženklinti ,Akiračiai” su mėlynos spalvos vinjete 
turėtų būti rugsėjo mėnesio numeris (1996 m., nr. 8/
282) .

Už šią nemalonią klaidą skaitytojų atsiprašome 
ir pasižadame stengtis, kad ateityje tokios klaidos pa
sitaikytų ne dažniau kaip vieną kartą per 28 metus.

Akiračių red.
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AR BAŽNYČIA LIETUVOJE VĖL NORI 
KIŠTIS NE Į SAVO SRITĮ?

Šiuo klausimu Akiračių bendradarbis ir Lietuvos 
ryto redaktorius R. Valatka parašė straipsnį Liet, ryte 
(nr. 167, 1996), kuriame įtaigoja, kad Katalikų Baž
nyčios vyresnybė Lietuvoje norėtų pažeisti pagrindi
nius laisvos spaudos principus ir viešosios moralės 
saugojimo vardu uždėti tam tikrus varžtus spaudai. 
Tame straipsnyje taip rašoma:

Lietuvos Katalikų Bažnyčia parodė liguistą susi
domėjimą Seimo priimtu Visuomenės informavimo 
priemonių įstatymu. Vilniaus arkivyskupas metropo
litas A.J. Bačkis susitikime su valstybės Prezidentu 
pareiškė, kad spaudai kontroliuoti būtina įkurti vi
suomeninę tarybą, kurią sudarytų pedagogai, tėvai, 
kultūros žmonės ir dvasininkai.

„Jie kontroliuotų visuomenės informavimo prie
monių turinį, o dabar viskas palikta pačių žurnalistų 
nuožiūrai“, - sakė Vilniaus arkivyskupas, kalbėda
mas apie Lietuvos visuomenės informavimo priemo
nių įstatymą, kurį nemažai apžvalgininkų ir politikų 
laiko pažangiausiu visoje Rytų Europoje.

Keista yra girdėti, kad Katalikų Bažnyčia, kurią 
50 metų smaugė kagėbistinis religijų reikalų komite
tas, ima ilgėtis tiek pat metų Lietuvos žurnalistus en
gusio sovietinio glavlito, kurio įpėdinė - spaudos 
kontrolės valdyba - netrukus bus panaikinta.(...)

Jei laikraštininkai vadovautųsi arkivyskupo logi
ka, jie taip pat galėtų pasiūlyti Prezidentui įkurti vi
suomeninę tėvų, kultūros veikėjų ir žurnalistų tarybą 
sielos ganytojų veiklos turiniui kontroliuoti. Juolab 
kad kunigai taip pat ne šventi, pasitaiko ir nepilname
čių tvirkintojų, o apie sakyklos panaudojimą įvairių 
partijų politikai skelbti galima būtų parašyti ne vieną 
romaną.

Tačiau spaudos žmonės supranta, kad tai - Kata
likų Bažnyčios ir tikinčiųjų reikalas.(...)

Matyt, vyskupams atrodo, kad ką nors su val
džios pagalba gavę teisę reguliuoti ir bausti, jie įgyti} 
daugiau galios. Tai ne tik Lietuvos Katalikų Bažny
čios bėda. Vokiečių teologas Hansas Kuengas „De
šimtyje tezių apie Bažnyčios ir popiežiaus instituci
jos ateitį“prieš mėnesį pareiškė, kad Jonas Paulius 11 
po Antrojo Vatikano susirinkimo vėl nori grąžinti 
Bažnyčią į viduramžių tariamo katalikiškojo tikrumo 
uostą.

Savo straipsnį R. Valatka baigia taip:

Pasak H. Kuengo, jei neįvyks permainų, Petro 
laivas gali netrukus visai užplaukti ant seklumos. 
Tačiau tai - taip pat Katalikų Bažnyčios vidaus rei
kalas. Kita vertus, Bažnyčia taip pat neturėtų kištis 
ten, kur jai nepriklauso. Tegu politikai valdo kraštą, 
spauda kontroliuoja politikus, gydytojai gydo žmo
gaus kūną, o kunigai rūpinasi jų visų sielomis, bet ne 
tuo, kas ir kaip rašoma laikraščiuose.

Į tą straipsnį atsiliepė Romoje gyvenantis kun. 
Vaclovas Aliulis, MIC. Jis teigia, kad Bažnyčia ne
siūlo cenzūros, bet tylėti neketina. Jis, tarp kitko, taip

rašo:

Dėl minimo straipsnio autoriaus patarimų Baž
nyčiai vadovautis Hanso Kuengo receptais galima 
pasakyti, kad Bažnyčia turi švyturių, skaidresnių už 
tą išdidų profesorių. Įdomus baigiamasis R. Valatkos 
linkėjimas: „Tegupolitikai valdo kraštą, spauda kon
troliuoja politikus, gydytojai gydo žmogaus kūną, o 
kunigai rūpinasi visųjų sielomis, bet ne tuo, kas ir 
kaip rašoma laikraščiuose“.

Puikus raginimas kunigams rūpintis visų sielo
mis, ir ne kas kita kaip šis rūpestis verčia mane per 
Romos karščius stuksenti kompiuterio klavišus, bet 
kaip tai gali daryt:i mano broliai Lietuvoje, kai tiek 
daug purvo ant tų sielų kasdien lieja TV ekranas ir 
spaudos leidiniai...

Grįžtu prie balsų iš Laisvės alėjos, prie rimtai 
man skambančio p. Aurelijaus šliavo pareiškimo: 
„ Viena Bažnyčios funkcijų yra formuoti žmonių mo
ralines nuostatas taip, kad jie patys nebenorėtų žiū
rėti pornografijos ir prievartos scenų. Cenzūros de
mokratinėse šalyse iš viso neturėtų būti“.

Taip, Lietuvos bažnyčios vadovai nesiūlo įvesti 
cenzūros, ir nedera jiems tai primesti, o demokratijos 
principai, liepiantys gerbti dorą ir žmogaus orumą, 
kartu su visuomenės poveikiu turėtų skatinti infor
mavimo priemonių savininkus bei darbininkus, kad 
nenorėtų penėti savo publikos seksu ir smurtu.

Visada, kai valstybė ar Bažnyčia bando pažaboti 
spaudą, suvaržyti jos laisvę - kyla didelis nepasiten
kinimas ir protestai iš žurnalistų pusės. Ir tai supran
tama, nes laisva spauda senose demokratijose įrodė, 
jog šis principas yra pagrindinis ir nepakeičiamas 
demokratijos saugotojas.

Kad ir kokie tariamai svarūs argumentai už tam 
tikrą žurnalistinės profesijos kontrolę yra pateikiami 
- vis dėlto laisvos spaudos principai yra svarbesni už 
bet kokius pasikėsinimus ją kontroliuoti.

KAZYS ALMENAS APIE IŠEIVIJĄ

Vilniuje leidžiama Respublika užkalbino išeivi
joje gyvenantį rašytoją ir inžinierių Kazį Almeną:

- Anksčiau daug girdėjome apie aktyvų ir pro
duktyvų išeivijos kultūrinį gyvenimą. O kaip dabar ?

- Dieve mano, vyksta skaudus, bet natūralus 
procesas. Aš sakiau, kad išeivijos sąlygomis išauginti 
naują generaciją, kuri visiškai pritaptų prie lietuvių 
kultūros, norėtų skaityti lietuviškas knygas, yra labai 
sunku. Esamomis sąlygomis beveik neįmanoma. Iš
eivijoje į lietuvių gyvenimą visiškai įsitraukia tik pir
moji generacija, kuri lietuvybės pagrindus yra gavusi 
Lietuvoje ar Vokietijos pabėgėlių stovyklose. Kitos 
generacijos į lietuvišką gyvenimą įsitraukia epizodiš
kai - eina į šokių šventes, kalba lietuviškai. Bet vien 
kalba nėra lietuviškumas. Kalba yra forma. Gerai lie
tuviškai kalbėti gali ir rusas, ir Amerikos lietuvis, bet 
jei nėra lietuviško turinio, poreikio, toks žmogus bus 
malonus pilietis, prijaučiantis Lietuvai, bet nebus lie
tuvis. Išeivijos kultūrinės veiklos susilpnėjimas yra 
neišvengiamas procesas, kuris rodo, kad mūsų tekstai 
negali išsilaikyti konkurencinėje rinkoje.

(Respublika, nr. 185, 1996)

NE MOKYTI, BET PATARTI

Todėl kažin ar ne laikas būtų mums suvokti, kas 
iš tikrųjų mes esam, suprasti, ką mes galim bei ko ne-

akiračio!
( USPS 706 - 500)

• Published monthly, except August and December, by 
Horizons Foundation Inc., 9425 So. Pleasant Ave., 
Chicago, Ill., 60620-5647. Subscription price: $12.00 
annually; $ 1.50 per copy. Second class postage paid in 
Chicago, Ill. Postmaster: Send address changes to 
Akiračiai, 9425 So. Pleasant Avenue, Chicago, Ill., 
60620-5647.

• Šio numerio redakcija: L. Mockūnas, Z. Rekašius, J. 
Šmulkštys, H. Žemelis.
• Redakcinė kolegija: R. Mieželis, L. Mockūnas, Z. Reka
šius, A. E. Senn, J. Šmulkštys, T. Venclova, V. Zalatorius, 
H. Žemelis.
• Redakcija atsako už nepasirašytus straipsnius. Straipsniai, 
su kurių turiniu redakcija nesutinka, spausdinami tik pasirašy
ti. Slapyvardžiais pasirašyti straipsniai nepageidaujami. Skai
tytojų laiškai turi būti pasirašyti ir laiškų skyriuje jie spausdi
nami, jei jų turinys liečia Akiračiuose svarstytus dalykus.
• Metinė 10 numerių prenumerata $ 12.00; atskiro nr. kaina 
— $ 1.50. Prenumeratas ir aukas čekiais ar pinigų perlaidomis 
prašome išrašyti Akiračių vardu ir pasiųsti aukščiau nurodytu 
adresu.

galim padaryti, nustoti Lietuvą mokyti, jai nurodinėti 
bei patarinėti, bet atsistoti mums prideramoje kuklių 
talkininkų vietoje ir darbuotis čia pat, savo vietovėse. 
Pagrindinės jėgos, sprendžiančios Baltijos valstybių 
priėmimo į NATO klausimą, yra JAV, Kanada, Di
džioji Britanija, Vokietija ir dar kelios mažesnės 
valstybės. Jose yra organizuotos Lietuvių Bendruo
menės. Bet taip pat jose yra ir Lietuvos atstovybės - 
ambasados. Taigi bendradarbiai yra vienas šalia kito. 
Geresnės padėties veiklai organizuoti nebegalima 
norėti. Lietuvos ambasadoriai nurodymus gauna iš 
Lietuvos vyriausybės. Kraštų Bendruomenių veikla 
būtų koordinuojama PLB valdybos, kuri per savo at
stovybę Vilniuje palaiko glaudžius ryšius su Lietu
vos valdžia, su opozicija ir visada gali pasitikrinti sa
vo ėjimų kryptis. Reikia tik bendro susipratimo, suta
rimo, darbų suderinimo. Ir svarbiausia, įsisąmoninti, 
kad Lietuvos politiką ir sprendžia, ir planuoja, ir vyk
do pati Lietuva. Mes galime būti tik padėjėjai.

(Pasaulio lietuvis, nr. 6-7, 1996)

„KULTŪRINGO“ MELO LAIKOTARPIS

Lietuvos rašytojų S-gos leidžiamas savaitraštis 
Literatūra ir menas šventė 50 metų sukaktį. „Litme- 
nis“, kaip jis populiariai vadinamas, pradėtas leisti 
okupacijos metais . Per tuos ilgus metus laikraštis bu
vo priverstas tarnauti okupantui , bet tuo pačiu metu 
atliko savitą Lietuvos kultūrinę misiją.

Kai kurie rašytojų draugijos nariai sąžiningai 
vykdė partijos nurodymus, kiti tylėjo ar buvo išsiųsti 
į Sibirą, o dar kiti bandė per partines pinkles pra
stumti laisvesnę kūrybinę mintį.

Literatūra ir menas (nr. 29, 1996), prisiminda
mas tą tamsų Lietuvos laikotarpį, šitaip rašo:

Neseniai vienas užjūrio lietuvis, išgirdęs, jog 
„Literatūra ir menas“ ruošiasi minėti savo penkiasde
šimtmetį, visai ne juokais pyktelėjo: „ Yra mat ką pri
siminti! Juk ilgą laiką šis leidinys, priešingai nei po
grindinė, nelegali spauda, buvo oficialus, „kultūrin
go“ melo ruporas. Geriau jau pažymėtumėt tą savait
raščio numerį, kuriame pirmą kartą, nesislapstant 
už žodžių, visa burna buvo ištartas teisybės žodis.

akiračiai nr. 9 (283)
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Tai ir būtų tikras, dvasinis kultūros leidinio gimimas, 
o ne paprasto jo fizinio atsiradimo fakto ušfiksavi
mas“.

Iš tiesų Literatūros ir meno pirmojo numerio pa
sirodymas 1946m. liepos 21 d. sutapo su šeštosiomis 
sovietinės valdžios paskelbimo metinėmis. Jo pus
lapiuose buvo vaizduojama visai kita Lietuva nei, 
tarkim, maždaug tuo pat metu išėjusiame devinta
jame „Laisvės varpo“ numeryje, kurį leido Dainavos 
apygardos partizanų štabas, vadovaujamas legendi
nių kovotojų - pulkininko Kazimieraičio ir Adolfo 
Ramanausko- Vanago.

Vis dėlto ne taip lengva atriboti dvi pokarinio 
gyvenimo tendencijas - rezistenciją ir susitaikymą.

Jau pirmajame „Literatūros ir meno“ numeryje 
redakcinės kolegijos narys P. Cvirka straipsnyje „Il
giau tylėti negalime!“ priekaištauja Kauno ir Vil
niaus rašytojų organizacijoms, kuriose „beveik nebu
vo surengta nė vienos paskaitos politinėmis temomis, 
marksizmo-leninizmo klausimais, nė vieno praneši
mo apie eilinius šių dienų tarybinės literatūros užda
vinius, apie tarybinės literatūros veiklą Tėvynės karo 
metu, apie rašytojų dalyvavimą vykdant penkmečio 
planą, apie Tarybų Lietuvos literatūros uždavinius“.

Šiuo „beveik“ daug kas pasakyta - literatūros 
baruose taip pat vyko nuožmi kova, priešinimasis kur 
kas balsingesniam priešui. Ne tokia atvira, corps a 
corps, ne tokia bekompromisinė, tačiau ne mažiau 
sunki ir pavojinga - čia galima buvo prarasti savigar
bą, orumą. Talentą. Sielą.

Ir Rašytojų sąjungos savaitraščio puslapiuose 
puikiai atsispindėjo ši kova.(...)

Ir čia, regis, neįmanoma nubrėžti aiškios ribos, 
skiriančios nelaisvą „Litmenį“ nuo laisvo. Dirbę šio
je redakcijoje kada nors pasakys, kad net gūdžiau
siais laikais čia tvyrojo „suokalbiška“ dvasia. Tegu 
tai ne visada atsispindėdavo savaitraščio puslapiuo
se, tačiau profesinio tobulėjimo, žmogiško bendravi
mo požiūriu tokia atmosfera turėjo didžiulę reikšmę. 
Neatsitiktinai dabar nors kiek pastebimi kituose kul
tūros leidiniuose dirbantys žurnalistai yra vienaip ar 
kitaip išėję „Litmenio“ mokyklą. Matyt, dabar, atsi
gręžę į šio garbingo kultūros savaitraščio nueitą ke
lią, galime pasakyti - taip, jis atsirado okupacijos 
pradžioje kaip kultūros sovietizacijos ženklas, taip, 
jo puslapiuose buvo daug oficiozinio, „kultūrin
go“ melo, tačiau šio leidinio istorija puikiai paliudijo 
lietuvių kultūros laisvėjimo procesą - sunkų ir prieš
taringą, atvedusį į Atgimimą.

NEPATINKA PASIPINIGAUTOJAI IŠ 
LIETUVOS

Dirvoje (nr. 31, 1996), redaktoriaus skiltyje 
„Lietuviškos keistenybės“ taip rašoma:

Lietuvos Seimo rinkimai vis labiau artėja. Vis 
garsesnis rinkiminio balagano šurmulys. Kur jau čia 
ir begalvosi apie atostogas! Net sukaitę iš vieno pa
saulio krašto į kitą laksto „didžiųjų“partijukių lyde
riai ir pasiuntiniai. Vienas, užsienio lietuvių širdis su
graudinęs ir doleriukų pasirinkęs, išlekia, žiū, jau ki
tas atlekia. Vis naujas „rėmėjų“ komandas prašo su
darinėti, žada visus aukotojus aukso raidėmis į savo 
partinę istoriją įrašyti. Aišku, žada aukso kalnus ir 
Lietuvai. Visi kovoja už tuos 98 proc. Lietuvos ne
partinių. Kiekvienas stengiasi pabrėžti, kad jie nuo 
visų kitų labiausiai... skiriasi. Jie tiesiog „kitokie“ ir 
„nepakartojami“! (...)

Beveik visose Lietuvoje skelbiamose apklausų 
suvestinėse Lietuvių tautininkų sąjunga neminima 

arba nurodoma, kad už ją balsuotų tik 0.3 proc. rinkė
jų. Dar viena lietuviška keistybė. Už politinę jėgą, 
kurios svarbiausias tikslas - lietuvybės išsaugojimas, 
lietuviai, atseit, nebalsuotų.

Kukli „Dirvos“ skaitytojų apklausa, žinoma, ne
gali lygintis su „Baltijos tyrimais“. Bet mums pa
tiems jos rezultatai gana įdomūs: 146, arba apytiks
liai 46%, balsuotų už Lietuvių tautininkų sąjungą, 67 
(21%) - už krikščionis demokratus, 22(7%) - už 
konservatorius, 83(26%) - dar nėra apsisprendę.

MIRĖ POETAS HENRIKAS NAGYS

Poeto H. Nagio mirtis buvo paminėta išeivijos ir 
Lietuvos spaudoje. Literatūra ir menas (nr. 32, 1996) 
išspausdino Kornelijaus Platelio straipsnį „Tebūna 
džiaugsmingi ir šviesūs prisikėlimai“. O Draugas (nr. 
180, 1996) paskyrė visą puslapį H. Nagio kūrybai ir 
įdėjo iš Živilės Bilaišytės 1992 m. parašytos studijos 
ištrauką, kurios dalį čia persispausdiname:

[Vėlesnioji] Henriko Nagio poezija pilna vilties 
ir pasitikėjimo poetinės tikrovės tiesa. Tai vienas iš 
sunkiausių poetui uždavinių - kaip be jokių a priori 
priimtų tiesų ar idėjinių struktūrų įprasminti kasdie
ninės realybės pasaulį. Nagys tą uždavinį apsiima ir 
tobulai atlieka: pati jo poezija tampa atrama ir patiki
ma tikrove, kuri įprasmina ir tautos likimą, ir žmo
gaus individo susidūrimą su absoliučia mirties sąvo
ka. Savo konkrečiais žodžiais, kurie naują poetinę 
tikrovę įgyvendina, Henrikas Nagys skaitytojui do
vanoja visiškai realizuotą poeto sampratą - poeto, 
kuris žvelgia nežiniai į akis ir drąsiai ieško prasmės.

H. Nagys anksčiau aktyviai dalyvaudavo Santa
ros-Šviesos suvažiavimuose, bet vėliau kažkaip san
tykiai atšalo. Vid dėlto, tačiau, jis buvo korektiškai 
gerbiamas kaip poetas ir kritikas.

ATEITININKAI, ATEITININKAI, 
ATEITININKAI...

Darbininke (nr. 29, 1996) buvo įdėtas straipsnis 
„Ateitininkai ir Lietuva“, kurio ištrauką cituojame:

Ar bereikia kalbėti apie ateitininkų reikšmę Lie
tuvos gyvenime. Gal ne daugiau, kaip apie druskos 
reikšmę žmogaus gyvenime. Ateitininkai buvo Lie
tuvos druska. Šios druskos buvimą j aute beveik visos 
Lietuvos gyvenimo sritys: jautė ten, kur buvo reika
lingas pasipriešinimas ir kūryba; kur lietuvių tauta 
turėjo gintis nuo grėsmės iš lauko ar vidaus; kur ji 
buvo reikalinga pažangos, naujos kūrybinės ugnies ir 
ramaus žmogaus, sutinkančio nudirbti nereklamuoja
mus darbus ar, kai reikia, ir savo gyvybę paaukoti.

Kai iš Rusijos veržėsi antireliginė srovė ir grėsė 
užtvindyti mokslus einantį lietuvių jaunimą - tai sro
vei pirmieji pasipriešino ateitininkai. Kai į nepriklau
somos Lietuvos žemes ėmė veržtis bolševikai, len
kai, bermontininkai, - tarp pirmųjų savanorių gausūs 
buvo ir ateitininkai. Kai nepriklausomos valstybės 
rūmą reikėjo organizuoti, - atsakomingiausius dar
bus seimuose dirbo ateitininkai. Kai į Lietuvos 
gyvenimą ėmė brautis nedemokratinės sistemos ir 
nuodyti galvojimą, - atrama demokratinei minčiai 
išlaikyti ir jaunime ugdyti buvo ateitininkai.

Ateitininkai buvo atrama pažangos idėjoms, - už 
tautinį, kultūrinį aktyvumą, už socialines bei valsty
bines reformas, už meno ir literatūros dinamiką. 
Ateitininkai buvo pasipriešinimas komunistinėms 
idėjoms literatūroje. Ateitininkai buvo konstruktyvus 

avangardas literatūrinei kūrybai.
Kai Lietuvą iš naujo užplūdo okupantai, kai pra

sidėjo sunkiosios Lietuvai dienos, tarp pogrindžio 
rezistentų prieš nacinę ir sovietinę okupaciją, - tarp 
pačių pirmųjų ir ištikimųjų kovai - buvo ateitininkai.

Tai praeitis. Joje ateitininkai buvo giriami ar pei
kiami. Jie nebuvo nutylimi, kaip paprastai esti su tais, 
kurie yra nei šalti, nei šilti.

Iš mūsų ateitininkai gali susilaukti didelės pagar
bos už duoklę Lietuvai - už suklotas gyvybes Lietu
vos laisvei, už sukurtas ar kuriamas vertybes lietuvių 
kultūrai.

Ar neatrodo, straipsnio žodžiais tariant, kad čia 
truputį per daug druskos paberta...

Visa tauta, praktiškai visi jos sluoksniai, visos 
organizacijos, ideologiniai sambūriai ir pagaliau pa
vieniai sąmoningi asmenys, per tuos 50 metų pergy
veno tautinio išnykimo siaubą ir kiekvienas skyrium 
ar bendromis pastangomis, nelaukdami įsakymo iš 
viršaus, stengėsi kovoti, išsilaikyti, padėti vienas ki
tam, nežiūrėdami politinių, organizacinių ar ideolo
ginių skirtumų. Todėl nekuklu, nerimta ir, svarbiau
sia, netikslu dabar skaičiuoti tikrus ar tariamus nuo
pelnus, ar juos priskirti vienai kuriai organizacijai, 
tuo labiau, kad nei viena organizacija nesuvaidino iš
skirtinės ar lemiančios rolės sunkioje egzistencinėje 
kovoje.

Kita vertus, toks neapgalvotas „nuopelnavima- 
sis” gali tik sukelti bereikalingas nuopelnų skaičiavi
mo lenktynes, kurios paprastai pasibaigia jau iš anks
to žinoma išvada: aš geresnis, negu tu.

Ar to mums reikia?
Vyt. Gedrimas

ATGARSIAI
Ponas K. Katilius mums rašo:

Gerbiamai Redaktoriai,
Mano akis pagavo žodio holokaustas vartojimas 

(Akiračiai, 1996 liepa, p.3). Jis įdėtas į kabutes. Ko
dėl? Gal tuomi norima pasakyti, kad jo visai nebuvo? 
Mes tikrai žinome, kad buvo. Iš visų Europos kraštų 
procentualiai daugiau buvo išžudyta žydų iš Lietu
vos. Tiksliau būtų vartoti tą žodį didžiąja raide, kaip 
tikrini daiktavardį.

Su pagarba,
Kazys Katilius

Dėl holokausto neabejojame - tai tikrai buvo. O 
liepos mėn. spaudos apžvalgos komentaruose tą žodį 
rašėme kabutėse todėl, kad jis ten pavartotas netie
siogine prasme, kalbant apie sovietų teroro aukas. 
Nors ir savo žiaurumu, ir aukų skaičiumi sovietinis 
teroras gali būti lyginamas su nacių vykdytu holo
kaustu, tačiau yra tarp jų ir esminių skirtumų.

Holokausto aukų likimas buvo iš anksto nuspręs
tas. Jos buvo žudomos dėl savo rasinės, tautinės ar 
religinės priklausomybės. Holokausto aukų laikyse
na ar pažiūros jų likimo pakeisti negalėjo. Tuo tarpu 
sovietų aukos dažniausia nebuvo iš karto žudomos ir 
savo likimą kartais galėjo pakeisti, nueidamos tar
nauti prispaudėjams. Svarbiausias sovietinio teroro 
tikslas buvo įbauginti nepaklusniuosius. Be to, nors 
didžioji sovietų aukų dalis žuvo gulaguose (t. y. ver
gų darbo stovyklose), neišlaikę sunkių buities ir dar
bo sąlygų, būdavo ir tokių, kuriems pavykdavo išlikti 
gyviems- Red.

1996 m. soalio mėn.
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POLITIKA

Kaip galima vertinti Lietuvos politinį gyvenimą 
1996 metais, po šešerių atkurtos nepriklausomybės 
metu, antrųjų Seimo rinkimų išvakarėse? Atgimimo 
pradžioje Lietuvoje buvo dvi pagrindinės politinės 
jėgos: Sąjūdis ir Lietuvos komunistų partija (LKP). 
Iš jų prasidėjo tolimesnė politinė diferenciacija. Są
jūdis iš bendro visuomeninio judėjimo eventualiai ta
po dešiniosios pakraipos politine partija, o tie, ku
riems ši pakraipa buvo nepriimtina, išsivaikščiojo po 
kitas partijas. LKP skilo, kai jos dauguma pasisakė 
už nepriklausomybę, demokratiją ir modifikuotą lais
vą rinką. Po metų ji pakeitė savo programą ir struktū
rą ir pasivadino Lietuvos demokratine darbo partija 
(LDDP). Kurį laiką atrodė, jog Lietuvoje gali išsivy
styti dviejų partijų sistema: kairės ir dešinės. Tačiau 
ilgainiui atsirado kitos partijos, kurios politinį gyve
nimą sukomplikavo.

* ♦ *
Pagrindinės dvi partijos šiandien dar vis tebėra 

LDDP ir ^ėvynės Sąiunga/Lietuvos Konservatoriai. 
Jos yra artimiausios vadinamajam amerikoniškų par
tijų modeliui, kuriame (1) ideologinė orientacija nėra 
labai ryški, nors ji, aišku, egzistuoja, o (2) programa 
yra pakankamai plati ir lanksti ir jos pagrindinis tiks
las yra rinkėjus patraukti, o ne atstumti. Tokiose par
tijose apstu ir idealistų, ir oportunistų. Jos yra didelės 
ir todėl priverstos toleruoti įvairių pažiūrų narius ir 
net frakcijas. Amerikoniškoms partijoms svarbiau 
laimėti rinkimus, negu įgyvendinti ideologinius prin
cipus. Jos bando patraukti įvairių profesijų, luomų, 
religijų, etninių grupių ir ideologinių pakraipų žmo
nes. LDDP šia prasme yra labiau amerikoniška už 
Tėvynės Sąjungą, bet ir pastaroji turi pretenzijų suvi
enyti visą opoziciją, patriotines jėgas, antikomu- 
nistus. Be to, Tėvynės Sąjungos programa yra pakan
kamai plati ir lanksti, tad šioje organizacijoje gali ne
blogai jaustis ir tie, kurie nori laisvos rinkos ekono
mikos, ir tie, kurie valstybei vis dar skiria žymią rolę 
krašto ekonominiame gyvenime.

LDDP yra panašesnė į amerikoniškas partijas ir 
dėl to, kad joje matosi didesnis ideologinis įvairu
mas. Joje yra (ar dar neseniai buvo) komunistų ir so
cialistų frakcijos. Kita vertus, partijos vadovybėje 
daugiausiai pastebimi nuosaikieji arba pragmatikai, 
kaip Šleževičius, Kirkilas, Juršėnas, Karosas, Gylys 
ir kiti. Kol LDDP tebėra valdžioje, jie joje vyrauja, 
bet jei sekantieji Seimo rinkimai bus pralaimėti, kiti 
partijos sluoksniai bandys pragmatikus pakeisti. 
Arba dėl taktinių sumetimų dabartinė LDDP va
dovybė pati gali pasirinkti naują politinę kryptį. Tai
gi, nors LDDP yra dar jauna partija, joje jau pastebi
mos amerikoniškom partijom būdingos nuolatinės 
politinės krypties keitimo tendencijos.

* * *
Kita svarbi Lietuvos partijų grupė - ideologinės 

partijos. Jos, aišku, nėra vienodos savo ideologiniu 
užsiangažavimu. Galbūt pati ideologiškiausia yra 
prieš kelerius metus įkurta Socialistų partija. Ji yra 
palyginti ryškios marksistinės orientacijos. Išskyrus 
Burokevičiaus ir Jermalavičiaus „naktinių” komu
nistų pogrindį, Socialistų partija dabar yra kairiausia 
Lietuvoje.

Socialdemokratus irgi reikia priskirti prie ideo
loginių partijų. Šiuo metu socialdemokratai yra viena 
iš pastoviausių partijų Lietuvoje. Jei tuoj po partijos 
atkūrimo ir buvo karštų diskusijų dėl artimo bendra
darbiavimo su LDDP, dabar vienintelės emocijas su
keliančios priežastys sukasi apie asmenybes ir orga
nizaciją. Jos santykiai su LDDP nėra labai geri. Kaip

PARTIJOS IR SEIMO RINKIMAI
žinoma, pastaroji save irgi laiko socialdemokratinės 
krypties partija. Taigi, teoriškai abi grupės turi kovoti 
dėl to paties visuomenės sluoksnio paramos. Čia tur
būt ir glūdi pagrindinė priežastis, kodėl socialdemo
kratai yra pasiryžę ir toliau kategoriškai nuo LDDP 
atsiriboti.

Krikščionys demokratai taip pat yra ideologinė 
partija, nors jos ideologija nėra taip išryškinta, kaip 
socialistų ar socialdemokratų. Be to, čia egzistuoja 
dvi viena kitai priešingos frakcijos: vadinamieji kle
rikalai arba tradicionalistai ir liberalai. Pirmieji atsto
vauja tradicines, dažnai su Antrojo Vatikano nutari
mais nesiderinančias nuostatas bei papročius. Be to, 
jie mato platesnę Bažnyčios rolę politiniame gyveni
me. Tuo tarpu liberalai daugiau ar mažiau reprezen
tuoja modernią, po Antrojo Vatikano išsivysčiusią, 
katalikybę.

Ideologine aš laikyčiau ir Tautininkų Sąjunga. 
Joje, kaip ir Laisvės lygoje bei Jaunoje Lietuvoje, tik 
gal kiek menkiau, atsispindi radikalus nacionaliz
mas. Pavyzdžiui, Tautininkų Sąjungai negali priklau
syti kitataučiai, nors jie būtų Lietuvos piliečiai. Be to, 
jos požiūris į Lietuvos integraciją į Vakarų Europą, 
įskaitant ir priešinimąsi žemės pardavimui užsienie
čiams, rodo, jog ši partija savo nacionalistinę ideolo
giją ne tik skelbia, bet ir vykdo.

Prie ideologinių partijų reikia priskirti ir abi libe
ralinės pakraipos grupes: Liberalų ir Centro sąjun
gas. Iš jų ideologiškesnė yra pirmoji, kuri propaguoja 
klasikinį, tai yra, konservatyvų liberalizmą, besire
miantį laisvos rinkos ekonomika ir minimalia valsty
bės role. Daug kas mano, jog Liberalų sąjunga yra 
tikroji ir vienintelė konservatorių partija Lietuvoje.

Vos susikūrus Centro Sąjungai, į ją žiūrėta kaip į 
asmenybių partiją ir tokioje charakteristikoje buvo 
nemažai tiesos. Tačiau ilgainiui partija tiek savo pro
grama, tiek veiksmais išvystė nuosaikaus, socialinio 
liberalizmo įvaizdį. Bet asmenybių faktorius dar nėra 
išnykęs ir jis eventualiai gali pasidaryti partijos skili
mo arba net išnykimo priežastimi.

♦ * *
Trečioji kategorija susideda iš partijų, kurios 

bando atstovauti vienos balsuotojų grupės interesus. 
Jai priklauso Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 
Valstiečių, Moterų ir Ūkio partijos. Nors jų progra
mos daugiau ar mažiau pabrėžia atstovaujamos gru
pės interesus, tai nekliudo šioms partijoms pasisakyti 
visais svarbiais valstybės vidaus ir santykių su užsie
niu klausimais. Iš jų seniausia yra Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga. Šitos politinės organizacijos na
cionalizmas ir antikomunizmas yra radikalesnis negu 
Tėvynės Sąjungos ir dėl to daug kas ją laiko viena 
dešiniausių Lietuvoje. Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos vadovai ir nariai į krašto politinį gyvenimą 
žiūri per asmeninę sovietmečio patirties prizmę, to
dėl jų pažiūrose ir politiniame temperamente emoci
jos neišvengiamai vaidina svarbiausią rolę.

Lemtingąją 1991 metų vasarą būnant Lietuvoje 
teko kalbėtis su įvairių partijų atstovais. Į mano klau
simą, ar jau yra partija, artima prieškarinei Valstiečių 
liaudininkų sąjungai, buvo atsakyta, jog tokia partija 
yra Lietuvos valstiečių sąjunga. 1994 metais ji, kaip 
ir daugelis kitų politinių organizacijų, iš „sąjungos“ 
pasidarė „partija“, o dabar yra svarstoma, ar keisti 
vardą antrą kartą, šįkart į valstiečius liaudininkus.

Valstiečių partija savo pirmtakais laiko prieš de
vyniasdešimt metų įkurtą Lietuvos valstiečių sąjungą 

ir jau minėtus Valstiečius-liaudininkus. Jos dvasinis 
įkvėpėjas buvo Atgimimo pradžioje miręs medicinos 
gydytojas, disisentas, humanistas Viktoras Kutorga. 
Pirmieji 1990 metais atkurtos Valstiečių sąjungos va
dovai buvo Žemės ūkio akademijos profesoriai. Da
bar partijoje daug įtakos turi buvę kolūkių pirminin
kai ir darbuotojai. Nuo prieškarinių valstiečių- 
liaudininkų ši partija skiriasi ir tuo, jog ji daugiau vi
enašališkai reprezentuoja vienos grupės, tai yra žem
dirbių, interesus.

Moterų partijos idėja gimė Kaune. Tačiau jau per 
steigiamąjį suvažiavimą įvyko konfliktas tarp kau
niečių ir vilniečių. Pastarosios, su Kazimiera Pruns
kiene priešakyje, šį konfliktą laimėjo ir perėmė parti
jos vadovavimą. Kauniečių reakcija buvo iš partijos 
išeiti ir bandyti įkurti naują organizaciją. Taigi, dabar 
yra lyg ir dvi moterų politinės organizacijos, iš kurių 
Kazimieros Prunskienės vadovaujama yra vienintelė, 
turinti neblogas perspektyvas ateinančiuose Seimo 
rinkimuose.

Ūkio partija buvo įkurta pernai. Jos pagrindinė 
atsiradimo priežastis - atstovauti pramoninkų intere
sus. Tik partijai įsikūrus, apie ją pradėjo sklisti daug 
gandų. Buvo teigiama, jog po jos fasadu yra pasislė
pę nepersitvarkę senosios ekonominės santvarkos ša
lininkai. Iš tiesų, Ūkio partijos pagrindiniai steigėjai 
buvo vadinamųjų visasąjunginių įmonių direktoriai. 
Be to, spaudoje buvo dažnai kartojamas faktas, jog 
tarp jos vadovų ir narių matėsi žmonių, kurie iki ne
pavykusio 1991 metų perversmo Rusijoje agitavo už 
Lietuvos pasilikimą Sovietų Sąjungos sudėtyje. Pro
grama ir steigėjų pasisakymai pabrėžia kelis prin
cipus ir tikslus. Politika neturi kliudyti ekonomikai; 
krašte reikia daugiau tvarkos; „nedisciplinuota“ de
mokratija nėra tikra demokratija; prezidentinis re
žimas turi pakeisti parlamentinį; bankai trukdo pra
monės klestėjimui; kol tikra laisva rinka neegzistuo
ja, ekonomikoje taip pat reikia daugiau tvarkos. Jei 
darbininkai skurs, savo būvio pagerinti negalės ir 
žemdirbiai. Užsienio politikoje reikia išlaikyti balan
są tarp Vakarų ir Rytų ir dėti daugiau pastangų pa
gerinti santykius su kaimynais.

Tačiau tikrasis Ūkio partijos veidas greičiausiai 
pasirodė prieš keletą mėnesių, kai spaudoje buvo pra
nešta, jog iškilo rimti nesutarimai tarp jos ir Lietuvos 
pramonininkų konfederacijos, kuri esą nutarusi atei
nančiuose Seimo rinkimuose neremti partijos, pasi- 
ryžusios kovoti už pramonininkų interesus. Svar
biausia abiejų organizacijų nutolimo priežastis - kai 
kurių Ūkio partijos vadovų nostalgija buvusiai eko
nominei santvarkai.

* * *
Tokios yra trys pagrindinės Lietuvos partijų ka

tegorijos. Bet yra ir kitų. Pavyzdžiui, vieno intereso 
partijos, kaip Žaliųjų, ir dabar ypač populiari Indėli
ninkų. Pirmieji Lietuvoje nepasiekė ir turbūt nepa
sieks tokio populiarumo, kaip jų bendraminčiai Va
karų Europoje ir Skandinavijos valstybėse. Antrieji, 
greičiausiai, yra laikinas reiškinys, kuris išnyks ban
kų krizei pasibaigus.

Dar vieną kategoriją sudaro vadinamosios asme
nybių partijos. Joms aš priskirčiau Šustausko Laisvės 
sąjungą, Buškevičiaus Jaunąją Lietuvą, Bobelio ir 
Petkaus Krikščionių demokratų sąjungą ir, galbūt, 
Paulausko ir Klumbio Tautos pažangą. Šiose partijo
se dėmesio centre yra vadovai, dažniausiai vienas ar 
du, o ideologijos ir programos mažiau svarbios. Be
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to, beveik visos asmenybių partijos yra atskilusios 
nuo kitų partijų ar judėjimų. Pavyzdžiui, Krikščionių 
demokratų sąjunga - nuo to paties vardo partijos, 
Laisvės Sąjunga - nuo Laisvės lygos, Tautos pažan
ga - nuo Sąjūdžio.

Pirmajam Sąjūdžiui suskilus ir tapus dešinės pa
kraipos partija, tie, kurie nepritarė su Landsbergio- 
Vagnoriaus nuostatoms ir sau nematė perspektyvų 
užimti vadovaujančias vietas, arba išėjo į kitas parti
jas, arba kūrė naujas, kuriose jiems buvo garantuotos 
tokios pozicijos. Žinoma, be asmeninių, kartais buvo 
ir kitų sumetimų. Pavyzdžiui, landsbergininkams dar 
prieš Konstitucijos priėmimą pradėjus aktyviai remti 
stipraus prezidento instituciją, tam pasipriešino gru
pė žymių Sąjūdžio veikėjų, kurie vėliau sukūrė Tau
tos pažangą. Dėl to, bent šiuo atveju, be asmeninių 
buvo ir politinių faktorių.

* * *
Vėliausias Lietuvos partijų vystimosi reiškinys - 

nepartinis judėjimas. Neseniai įkurti judėjimai Sam
būris ir Rinkimai 96 yra tik keli šio reiškinio pavyz
džiai. Jų atsiradimas yra aiškinamas kaip partijose 
nepritapusių politikų sąmokslas, rinkimus pralaimė
jusių bandymas grįžti į politiką, politinių „prima
donų” noras turėti savo organizacijas, balsuotojų su
kilimas prieš partijas ir partiškumą, politinės kultūros 
Lietuvoje stoka. Visuose šiuose teiginiuose yra šiek 
tiek tiesos, bet esama ir kitų sumetimų. Vienas iš jų - 
tautinio atgimimo pirmųjų metų nostalgija, kai poli
tiniai skirtumai buvo minimalūs ir Sąjūdis vienijo 
daugumą patriotiškai nusiteikusių krašto gyventojų. 
Žiūrint į tą laikotarpį iš šiandieninės perspektyvos, 
nėra labai sunku susidaryti nuomonę, jog siauri par
tiniai interesai suskaldė visuomenę ir apsunkino eko
nominių ir socialinių problemų sprendimą. Taigi, 
tuometinio Sąjūdžio įvaizdis, perkeltas į dabartį ne
partinio visuomeninio judėjimo forma, daug kam 
sunkiomis materialinėmis sąlygomis ne tik primena 
tą heroišką periodą Lietuvos istorijoje, bet taip pat 
reiškia ir būdą suvienyti visuomenę ir pradėti efek
tyvų ekonominio ir socialinio atstatymo darbą.

* * ♦
Šiuo metu Lietuvoje priskaitoma virš trisdešim

ties įregistruotų partijų ir judėjimų, kurie norėtų daly
vauti ateinančiuose Seimo rinkimuose. Nors daugu
ma jų nepajėgs įveikti 5% barjero, tai nepaneigia fak
to, kad mūsų mažoje valstybėje yra pernelyg gausu 
politinių partijų.

Viena tokio didelio partijų skaičiaus priežastis 
yra sovietmečio įtaka šiandieniniams politiniams 
procesams. Daug kas Lietuvoje, o dar daugiau išeivi
joje, politikus ir politines partijas skirsto į „buvusius“ 
ir „nebuvusius“ arba, vieno žymaus mūsų žurnalisto 
žodžiais, sovietmetyje „susitepusius“ ir „nesusitepu
sius“. Reikia pripažinti, jog tokios pažiūros palaips
niui nyksta, bet jos bent ateinančiuose rinkimuose 
dar bus reikšmingos. Taigi, kol kas Lietuvoje turime 
kažką panašaus į dviejų politinių kategorijų partijų 
sistemą. Pavyzdžiui, į „buvusių“ kairę galima pri
skirti LDDP, Socialistų, Ūkio, ir Valstiečių partijas; į 
„buvusių“ vidurį - Centro ir Moterų, ir į „buvusių“ 
dešinę - Liberalų. „Nebuvusių“ kairei pavyzdžių ne
turiu, bet viduryje būtų, bent jie save šiandien tokiais 
laiko, Tautininkai ir Demokratai, o dešinėje - Tėvy
nės Sąjunga ir Krikščionys demokratai.

Dar viena priežastis, lemianti kompulsyvų naujų 
partijų kepimą, yra daugumos Lietuvos gyventoju ti
kėjimas į demokratiją, arba tiksliau į demokratines 
institucijas ir metodus savo materialiniam būviui pa

gerinti. Kol žmonės kurs partijas ir judėjimus, siūlys 
referendumus ir konstitucines pataisas, kritikuos val
džią ir opoziciją, tol demokratijai tiesioginio pavo
jaus nebus. Tragedija prasidėtų, jei iš visiško nusivy
limo ir desperacijos vietoj partijų, judėjimų, referen
dumų ir kritikos, miškuose atsirastų ginkluotos gru
pės, pasiryžusios žygiuoti į Vilnių ir išvaikyti komu
nistus, liberalus, centristus, dešiniuosius ir visokius 
kitokius Lietuvą sužlugdžiusius politikierius. Nors į 
mišką jau buvo bandyta išeiti, nors pora susirinkimų 
prie Seimo baigėsi muštynėmis, nors prieš kelis Sei
mo narius buvo pavartotas smurtas ir, pagaliau, nors 
tūlas Seimo narys grasino susideginti, jei jo politiniai 
norai nebus patenkinti, šitie ir kiti panašūs išsišoki
mai nesusilaukė visuomenės paramos ir turbūt dau
giau pakenkė juos inicijavusių užmačiom, negu pa
dėjo.

* * *
Darbiečiai ir konservatoriai yra suinteresuoti, 

kad Lietuvoje išsivystytų dviejų partijų ar blokų sis
tema. Tuo tikslu jie jau ėmėsi kai kurių priemonių. 
Galbūt svarbiausia iš jų yra rinkiminio barjero į Sei
mą pakėlimas nuo keturių iki penkių procentų ir nau
jo minimumo, septynių procentų, pritaikymas koali
ciniams sąrašams. Didžiųjų partijų pažiūra į mažą
sias yra labai paprasta: jei su mumis nebendradar
biausite, nepateksite į Seimą. Dešinėje tokis bendra
darbiavimas reikštų konservatorių dominavimą; tai 
puikiai žino tautininkai, demokratai ir politiniai kali
ni ai/tremtiniai. Net ir krikščionys demokratai, viena 
iš didžiausių Lietuvos partijų, tik labai atsargiai ben
drauja su konservatoriais. Iki šių rinkimų jie su 
Tėvynės Sąjunga nesudarė jungtinių sąrašų ir apskri
tai rinkiminės strategijos ir taktikos nederino. Dabar 
yra labai daug kalbama apie konservatorių ir krikš
čionių demokratų bendradarbiavimą, bet kol kas nie
ko konkretaus nepasiekta.

Ar šiuo metu Lietuvoje įmanoma dviejų blokų 
struktūra, panaši į dviejų partijų sistemas anlgosak- 
siškuose kraštuose? Pagal Sidney Verba, anglo- 
amerikoniškos sistemos išsivystė politinėje kultūro
je, kurioje yra esminis sutarimas dėl pagrindinių de
mokratinių vertybių, kur vyraujančios pažiūros yra 
racionalios ir pragmatiškos, o ne ideologinės, ir kur 
įvairios valdžių, partijų, interesų grupių rolės/funkęi- 
jos yra specializuotos ir biurokratizuotos, tai yra, su 
savo pilnai išvystytom ir nusistovėjusiom organiza
cinėm struktūrom.

Viena vertus, galima teigti, jog Lietuvoje didelė 
visuomenės dalis sutaria dėl demokratinių vertybių, 
tokių kaip laisvi rinkimai, balsuotojams atsakinga 
valdžia, sąžinės ir žodžio laisvė, ir t.t., svarbos. Ste
bina, kad, nepaisant skurdžios šios valdymosi formos 
patirties ir sunkios ekonominės padėties, iki šiol dar 
nėra buvę pavojingų demokratinei santvarkai iššū
kių. Kita vertus, įvairūs balsuotojų apklausinėjimai 
rodo, jog nusivylusių demokratija skaičius pastoviai 
didėja. Pagal „Baltijos tyrimų“ apklausas, 1991 me
tais demokratija patenkintų buvo 23 procentais dau
giau negu nepatenkintų, o po keturių metų šia sant
varka nepatenkintieji jau viršijo patenkintuosius 31 
procentu.

Antrojo kriterijaus pritaikymas Lietuvai taip pat 
yra problematiškas. Kol netolimos praeities faktoriai 
įtaigos krašto politinį gyvenimą, visuomenė bus 
smarkiai poliarizuota, joje bus sunku įgyvendinti to
leranciją bei pakantą ir pasiekti demokratinėje sant
varkoje neišvengiamų kompromisų. O svarbiausia, į 
politiką bus žiūrima ne iš praktinio, bet iš pseudo- 
ideologinio ir emocinio taško. Taigi, klausimai, kas ir 

kada buvo kuo ir toliau bus svarbesni už konkrečius 
bandymus pagerinti ekonominę ir socialinę padėtį.

Pagaliau, funkcijų/rolių kriterijus. Pas mus yra 
daug partijų, bet partijų su pilnai išvystyta organiza
cine struktūra yra palyginti mažai. Žinoma, tai gali
ma paaiškinti faktu, jog per šešerius deklaruotos ir 
penkerius tikros nepriklausomybės metus nebuvo 
laiko subrandinti partines organizacijas. Šiaip ar taip, 
nemažai partijų vieną dieną atsiranda, o kitą dieną iš
nyksta. Be to, yra ir tokių, kurios praktiškai egzistuo
ja tik ant popieriaus.

Partijų nusistovėjimo, aiškaus įvaizdžio sukūri
mo ir pilnų organizacinių struktūrų išsivystymo stoka 
pastebima ir jų vadovaujančių veikėjų elgesyje. To
kios politinės figūros, kaip Paulauskas, Klumbys, 
Genzelis, Laurinkus, broliai Šimėnai, Paleckis, Stak
vilevičius, Baskas, Antanavičius ir daug kitų, yra 
perėję per dvi partijas ar judėjimus, o kai kurie net 
per tris ar keturias. Tokiam iš partijos į partiją šoki
nėjimui yra daug priežasčių. Beveik visos jos susiję 
su partijos identiteto problemomis. Amerikoj žy
miam politikui pakeisti partijas yra palyginti retas ir 
daug dėmesio iššaukiantis žingsnis. Tuo tarpu Lietu
voje partijų keitimas, nesvarbu kokie būtų motyvai 
(asmeniniai ar ideologiniai), yra dažnas ir dėl to ma
žai politinių aistrų sukeliantis reiškinys. Net prityrę 
politikai atsiranda partijose, kurios vėliau jiems pasi
rodo nepriimtinos dėl organizacinių, programinių ar 
politinės strategijos bei taktikos sumetimų. Lietuvoje 
įstojimas į partiją yra kaip šuolis į nežinią, kurio pa
sekmes labai sunku iš anksto numatyti. Atrodo, kad 
mums dar toli iki anglo-amerikoniškos dviejų partijų, 
ar blokų, sistemos. Be to, dabar jau visiems turėtų 
būti aišku, jog tokios sistemos Lietuvoje nebus gali
ma įgyvendinti nuolat kaitaliojant rinkiminį barjerą.

* * *
Šių metų Seimo rinkimuose partijų strategiją ir 

taktiką nulems mano minėtųi faktai. Be to, atsiras ir 
kitų, kasdien iškylančių, nenumatytų ir iš anksto ne
apsvarstytų faktorių. Dėl to partijos kartais turės savo 
reakcijas improvizuoti ir tikėtis, jog nebus padaryta 
nepataisomų klaidų.

Teoriškai žiūrint, Tėvynės sąjungos perspekty
vos turėtų būti daug žadančios. Ji yra pagrindinė opo
zicijos partija, o jos pirmininkas Vytautas Landsber
gis - viena iš žinomiausių Lietuvos politinių asme
nybių. Konservatoriai ketverius metus neatsipūsdami 
puolė LDDP valdžią kaip neefektyvią, korumpuotą, 
parsidavusią tamsioms išorinėms jėgoms. Kova prieš 
valdančiosios partijos vadinamąją resovietizacijos 
politiką buvo populiarus konservatorių šūkis, kuriuo 
apeliuota į visas dešiniąsias jėgas. Atrodytų, kad 
LDDP Seimu ir vyriausybe nusivylusiems balsuo
tojams Tėvynės Sąjunga patiekia efektingiausią al
ternatyvą.

Tačiau priešrinkiminė situacija šiai partijai nėra 
visiškai palanki. Pirmiausia, potencialių balsuotojų 
apklausinėjimai rodo, jog jei LDDP populiarumas 
yra stipriai kritęs, konservatorių nėra proporcingai 
pakilęs. Be to, jų pirmininko reitingas irgi gan kuk
lus, su gana nemažu negatyvių vertinimaų procentu. 
Kodėl taip yra? Tarp įvairių priežasčių reiktų pami
nėti kelias. Balsuotojai atsimena, jog krašto ekono
minis ir socialinis smukimas prasidėjo dešiniųjų 
valdymo laikais. Antra, žmonės taip pat atsimena, 
jog Landsbergio ir Vagnoriaus valdžioje buvo nuolat 
keliama politinė įtampa. Tik prisiminkim „Voratin
klių“ periodą, kai KGB agentai buvo matomi po
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PARTIJOS IR...
(atkelta iš 5-to psl.) 

kiekviena lova. Trečia, mažosios dešiniųjų partijos 
yra nusistačiusios nepasiduoti konservatorių hege
monijai.

Konservatorių šansai Seimo rinkimus laimėti pa
didėtų, jei jie balsuotojams pristatytų konkrečią, 
pragmatišką ir įtikinančią ekonominę ir socialinę 
programą, atsisakytų visuomenės skaldymo politikos 
ir pradėtų kitas dešiniųjų partijas traktuoti su atitin
kamu dėmesiu ir supratimu. Jau yra ženklų, kad šis 
tas šia prasme bandoma daryli. Pavyzdžiui, Vytautas 
Landsbergis yra neseniai pareiškęs, jog laimėjusi rin
kimus Tėvynės Sąjunga sieks „mažinti politinę ir 
emocinę įtampą Lietuvos visuomenėje, ves ją į susi
taikymą“. Ta pačia proga jis pateikė naują partijos 
šūkį: „Teisingumas be keršto“.

♦ ♦ ♦

Jei šiandien Lietuvoje yra nerealistiška galvoti 
apie dviejų partijų/blokų sistemą, tai gal būtų galima 
tikėtis trijų ar keturių? Spaudoje buvo daug kalbama 
apie Treciąja jėgą, arba alternatyvą didžiosioms par
tijoms. Čia tuoj iškyla du klausimai. Ar vadinamoji 
Trečioji jėga atneštų ką nors pozityvaus į politinį gy
venimą ir, jei taip, ar jos sukūrimas būtų realesnis ne
gu dviejų partijų sistemos?

Pirmiausia, Trečiosios jėgos atsiradimas suma
žintų kairės/dešinės poliarizaciją. Trijų partijų/blokų 
sistemoje vienai partijai būtų labai sunku Seime lai
mėti daugumą. Taigi, konfrontaciją palaipsniui pa
keistų derybos ir kompromisiniai sprendimuai. Se
nose demokratijose partijos vienvaldystė nėra blogas 
dalykas, nes ji padeda nustatyti politinę atsakomybę. 
Tačiau jaunojoje demokratijoje, kurioje dar nėra vi
siškai išsivysčiusios vakarietiško stiliaus politinės 
kultūros, poliarizacija valstybei yra pavojingesnė už 
sunkiau apibrėžiamą politinę atsakomybę.

Antra, trijų partijų/blokų sistemoje padidėtų po
litinio pasirinkimo galimybės. Nusivylę kairiaisiais ir 
dešiniaisiais, balsuotojai turėtų progą išbandyti dar 
vieną pasirinkimą.

Trečia, Trečiosios jėgos atsiradimas, ypač jei tai 
būtų nuosaikių, vidurio partijų blokas, į politinį gy
venimą greičiausiai pritrauktų tuos, kurie nei 
dešinėje, nei kairėje nemato jokių asmeninių perspe
ktyvų.

Taigi, pagal šį scenarijų Trečioji jėga Lietuvoje 
politiką ataušintų, sukonkretintų, pritrauktų naujų 
žmonių, ir sumažintų rinkėjų apatiją.

Dabar dėl antro klausimo: ar yra galimybių Tre
čiajai jėgai susiformuoti? Aš manau, kad šiuose rin
kimuose tokių galimybių nedaug, bet eventualiai per
spektyvų yra. Juk kada nors vidurio grupių konsoli
daciją reikia pradėti, tai kodėl ne dabar?

Šių metų pradžioje tautininkai, demokratai, cen
tristai ir politiniai kaliniai/tremtiniai pradėjo pasitari
mus su Valdu Adamkum. Dėl šių partijų tinkamumo 
būti politiniame viduryje galima pasiginčyti. Daug 
kas politinius kalinius/tremtinius laiko dešinesniais 
už konservatorius ir krikščionis demokratus. Tą patį 
galima pasakyti ir apie tautininkus bei demokratus. 
Atrodo, kad šios partijos vidurio konsolidacija pra
dėjo domėtis po to, kai nepavyko rasti bendros kal
bos su konservatoriais. Tačiau kaip ten bebūtų, vidu
rio grupių konsolidacijos procesas jau prasidėjo. Pa
skutinėmis žiniomis, Liberalų sąjunga nutarė įsijung
ti į šią koaliciją. Kas iš viso to išeis, šiuo metu dar 
sunku pasakyti. Jei pavyktų sudaryti trijų ar keturių 

partijų (centristai jau anksčiau pareiškė, jog į rinki
mus eis atskiru sąrašu) jungtinį sąrašą, tai perspekty
vos rinkiminį baijerą peršokti ir eventualiai sukurti 
Trečiąją jėgą žymiai padidėtų.

Mažesniųjų partijų sprendimas, ar jungtis į ben
drus sąrašus, dažnai priklauso nuo partijos pasiti
kėjimo vien savo pastangomis peršokti balsų minimu
mo barjerą. Tačiau yra ir kitų įtaigojančių faktorių. 
Nors didelių ideologinių ir programinių skirtumų tarp 
partijų nėra, partijos įvaizdis ir vadovų pažiūros tuos 
skirtumus gali paaštrinti arba sudramatinti. Pavyz
džiui, socialdemokratų programa skiriasi nuo kitų 
partijų, bet unikalia šią partiją padarė faktas, jog ji 
Seime vaidina svarbią rolę. Socialdemokratų LDDP 
politikos kritika yra išsamesnė ir nuosaikesnė už kitų 
opozicijos grupių. Be to, jie yra žinomi kaip seniausia 
ir tradicinė demokratinio socializmo Lietuvoje parti
ja. Ji viena priklauso Socialistų internacionalui ir gau
na paramos iš Vakarų Europos ir Skandinavijos so
cialdemokratų. Todėl nėra ko per daug stebėtis, kad 
socialdemokratai į rinkimus eina atskiru sąrašu.

* • * *
Kairėje, arba, tiksliau, kas Lietuvoje yra kaire va

dinama, padėtis yra ne tik komplikuota, bet ir nepa
stovi. Visi ženklai rodo, jog LDDP ateinančius rinki
mus pralaimės. Be to, ši amerikoniška partija yra su
skilusi į frakcijas, kurios ją traukia skirtingomis poli- 
tinėmiss kryptimis. Tokia, kokia ji dabar yra, po 
rinkimų LDDP gali išnykti.

Mano manymu, LDDP išnykimas iš politinės are
nos demokratijai Lietuvoje nebūtų naudingas, nebent 
jos vietoje kairėje tuojau atsirastų kita didelė ir atsa
kinga politinė organizacija, tokia, kaip, pavyzdžiui, 
socialdemokratų partija. Tačiau neatrodo, kad tai šiuo 
metu yra įmanoma.

Pereinamuoju laikotarpiu iš sovietinės santvarkos 
į vakarietišką demokratiją ir rinkos ekonomiką per- 
sigrupavimai ir radikalūs pasikeitimai yra neišvengia
mi. Tą matome visoje Rytų Europoje, tą matome ir 
Lietuvoje. Praeityje kairė atstovavo neturtingųjų bei 
socialinių ir ekonominių pasikeitimų dislokuotų 
žmonių interesus. Lietuvoje be šių kategorijų dar yra 
mažumų ir senojo režimo šalininkų. LDDP prin
cipingai pasisakius už nepriklausomybę ir atėjus į 
valdžią, šie sluoksniai gavo partiją, kun naujoje sant
varkoje jiems buvo priimtiniausia. Pirmiausia, LDDP 
praktikavo švelnesnį, negu kitų partijų, nacionalizmą, 
o tai buvo ypač svarbu mažumoms. Antra, faktas, kad 
LDDP buvo pertvarkyta Lietuvos komunistų partija, 
padėjo į naująją sistemą įtraukti kai kuriuos su nepri
klausomybe dar visiškai nesusitaikiusius žmones.

Į keturis LDDP valdymo metus galima žiūrėti 
kaip į korumpuotų nomenklatūrininkų režimą, kuris 
reformų procesą sulėtino, o socialinės ir ekonominės 
padėties ne tik nepagerino, bet ją dar pablogino. Ta
čiau yra ir kita medalio pusė. Per keturis metus buvo 
įtvirtintos jaunos demokratinės institucijos; nei demo
kratinės teisės, nei procedūros nebuvo pažeistos. Pa
mažu, o kartais ir labai skausmingai, pradėjome pri
prasti prie demokratinio valdymosi. Galimi nepri
klausomybės ir demokratijos priešai tarp mažumų ir 
ex-revanšistų buvo arba mobilizuoti į naująją sistemą, 
arba tam tikra prasme politiškai neutralizuoti: jei bu
vusi Komunistų Partija pasisakė už visa, kas seniau 
buvo taip niekinama, nuo nepriklausomybės iki rin
kos ekonomijos, tai net ir nuožumiausiam buroke- 
vičininkui turėjo nedaug abejonių likti, kad nėra kito 
pasirinkimo, kaip sėsti į istorijos vežimą ir važiuoti į 
demokratijos ir rinkos ekonomikos rytojų. Sunku pa
sakyti, kiek iš maždaug 45 procentų už LDDP balsa

vusių žmonių priklausė minėtoms kategorijoms, 
turbūt nedaugiau kaip ketvirtadalis. Tačiau kol šie 
rinkėjai turės atsakingą alternatyvą, demokratija Li
etuvoje nenukentės.

* * *
Kaip jau minėjau, kairėje radikaliausia šiuo me

tu yra Socialistų partija. Ji kol kas nėra didelė, bet 
turi potencialą plėstis. Socialistų partijos programa 
yra pseudo-marksistinė. Pagal ją 50 procentų viso 
turto turi būti kolektyviniame/kooperatyviniame 
sektoriuje; 30 procentų - valstybiniame; 20 procen
tų - privačiame. Socialistai yra prieš NATO, inte
graciją į Vakarų Europą ir kapitalizmą.

Tačiau tikrasis partijos veidas aiškėja išjos va
dovų, jos savaitraščio Opozicija ir jos visuotino su
važiavimo nuotaikų. Socialistų taryboje, įskaitant ir 
jos pirmininko padėjėją, apstu buvusių naktinės par
tijos funkcionierių. Opozicijos skaitytojams būdin
gos tipiško socialisto pažiūros, organizacija suside
da iš žmonių, kurių nostalgija sovietmečiui ir ne
apykanta nepriklausomai valstybei, demokratijai bei 
rinkos ekonomikai neturi ribų.

Anot Lietuvos ryto žurnalisto, paskutiniame so
cialistų suvažiavime ovacijomis buvo palydėtos kal
bos, šmeižiančios partizanus ir garbinančios stribus. 
Tokiame fone partijos vadų užuominos apie tragišką 
klaidą neįstojus į nepriklausomų valstybių sandrau
gą įgauna visai nedžiuginančių implikacijų.

Kokios yra socialistų perspektyvos Seimo rinki
muose? Vienas iš partijos veikėjų, Mindaugas Stak
vilevičius, pranašauja, jog užjos kandidatus balsuos 
„antrojo Pasaulinio Karo veteranai, jų šeimų nariai, 
tam tikras procentas buvusių tikrų komunistų ir kita
taučiai“. Taigi, tos pačios grupės, kurios 1992 me
tais balsavo už LDDP. Aš manau, kad Socialistai 
peršoks 5 procentų barjerą. Bet jeigu jiems pasiseks 
save balsuotojams pristatyti kaip vienintelę prieš da
bartinę sistemą nukreiptą protesto alternatyvą, jie 
gali Seime gauti kelias vietas. Ši partija yra Bu
rokevičiaus partija be Burokevičiaus, tik kol kas 
prieš nepriklausomybę tiesiogiai nepasisako.

* * *
Daug kas Valstiečių, Ūkio ir Moterų partijas 

laiko LDDP sukurtais satelitais, kurie jai padės pra
rastus balsus nukreipti į patikimus ir pavaldžius ka
nalus. Aš manau, kad šis teiginys, nors jame ir yra 
tiesos, neatitinka faktų. Žinoma, įsikūrus trims vieno 
intereso partijoms, galėjo susidaryti įspūdis, kad 
LDDP dabar save parceliuojasi į satelitus. Panašiai 
kaip krikščionys demokratai prieš karą ūkininkams 
buvo sukūrę Ūkio Sąjungą, darbininkams - Darbo 
Federaciją, ir abi jas tiesiogiai kontroliavo. Be to 
negalima paneigti, jog Valstiečių ir Ūkio partijose 
yra daug žmonių, kuriuos plačia prasme galima vad
inti nomenklatūrininkais. Neseniai buvo išrinkta 
nauja Valstiečių partijos vadovybė, kurioje profeso
riai buvo pakeisti Žemės Ūkio ministerijos biurokra
tais. Tarp jų yra ir buvusių vidutinio rango sovie
tinės Lietuvos komunistų partijos pareigūnų.

Tačiau Valstiečių partiją charakterizuojant rei
kia nepamiršti, kad ji egzistuoja jau nuo 1990 metų, 
taigi yra tokio pat senumo kaip ir LDDP. Per šeše
rius metus išsiplėtė partijos organizacija, išsivystė 
interesai, susiformavo aiškus elektoratas. Savivaldy
bių rinkimuose Valstiečiai gavo 9% balsų ir tai juos 
padarė ketvirta pagal populiarumą Lietuvos partija. 
Paskutiniu metu jos vadovybė neretai kritikuodavo 
LDDP žemės ūkio politiką, o prieš kelias savaites at
metė valdančios partijos kvietimą jungtis ir kairiųjų
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koaliciją. Visa tai, aišku, nereiškia, jog po rinkimų 
šios partijos nekooperuos, bet bendravimo galimybės 
priklausys nuo porinkiminės padėties, o ne nuo kokio 
nors satelitinio statuso.

Ūkio partija, kuriai įsikūrus pernai buvo daug 
būkštavimo dėl jos vadovybės ir tikslų - Lietuvos ry
to vedamasis ją palygino su Latvijos „Šeimininko“ 
partija - dabar, atrodo, neturės daug įtakos ateinan
čiuose rinkimuose. Nors Lietuvoje sklido gandai, kad 
Ūkio partija buvo įkurta prezidento Brazausko drau
gų pramonininkų konfederacijoje, ji greičiausiai ne
susilauks konfederacijos paramos.

Moterų partija, man atrodo, turi mažiausiai sate
litinės partijos ženklų. Jau vien faktas, kad jai vado
vauja Kazimiera Prunskienė, turėtų išblaškyti bet ko
kias iliuzijas apie priklausomybę nuo kitos partijos. 
Be to, sunku įsivaizduoti, kad organizacija, įkurta 
moterų interesų gynimui, pasidarytų satelitu partijos, 
kurioje vyrai užima visas, arba beveik visas vadovau
jančias vietas. Žinoma, Lietuvoje yra manančių, jog 
kaip tik dėl to, kad Moterų partija yra žinoma kaip 
Prunskienės organizacija, ji tuoj po rinkimų puls į 
LDDP glėbį. Vėl, kaip ir Valstiečių sąjungos atveju, 
porinkiminis Moterų partijos bendradarbiavimas su 
LDDP priklausys nuo politinių sąlygų, o ne nuo iš 
anksto primesto statuso.

* ♦ ♦

Lietuva turi mišrią rinkimų sistemą: pusė Seimo 
narių yra renkama pagal sąrašus daugiamandatinėje 
apygadoje, o kita pusė - vienmandatinėse apygar
dose, kuriose balsuojama už atskirus kandidatus. 
Svarstant rinkimų įstatymo pataisas Seime buvo siū
lyta ir visus jo narius rinkti partinių sąrašų metodu, ir 
visus rinkti vienmandatinėse apygardose. Seimas 
protingai pasielgė, palikdamas mišrią sistemą. Vien 
partiniais sąrašais pasikliaudami nepartiniams arba 
mažų partijų kandidatams atimtume galimybę būti 
išrinktiems. Tačiau visus Seimo narius išrinkti vien
mandatinėse apygardose irgi nėra gerai.

Mano argumentai prieš šį rinkiminį metodą, o 
taip pat ir priimtą pataisą dėl balsuotojų teisės bal
suoti už ar prieš sąrašuose išstatytus kandidatus, yra 
paremti prielaida, jog stiprios partijos yra viena iš pa
grindinių efektyvios demokratinės santvarkos garan
tijų. Be partijų negali būti modernios demokratijos. 
Jų atsakingumas, išradingumas ir energija turi didelę 
įtaką demokratinės santvarkos tobulėjimui. Jei visi 
kandidatai būtų renkami vienmandatinėse apylinkė
se, partijoms būtų sunkiau kontroliuoti nominacinį 
procesą. Dėl to būtų sunkiau atlikti tokias funkcijas, 
kaip balstuotojų valios transformacija į konkrečią 
valdžios programą, tiesioginių ryšių palaikymas tarp 
valdžios ir elektorato, sistemingas valdžios personalo 
ugdymas ir t.t.

Senose demokratinėse santvarkose su pilnai išsi
vysčiusiom partijom ir brandžia politine kultūra visų 
kandidatų išrinkimas vienmandatinėse apygardose 
partijų egzistencijai turėtų mažai įtakos. Tačiau Lie
tuvoje yra svarbu nesustabdyti partijų vystymosi ir 
brendimo proceso. Šiuo metu galime tik spėlioti, ko
kia bus tolimesnė Lietuvos politinės diferenciacijos 
eiga. Bet jaunai Lietuvos demokratijai tikrai nepa
kenktų, jei dabartinės partijos, tokios kaip LDDP, 
Tėvynės sąjunga, krikščionys demokratai, social
demokratai, Centro bei Liberalų sąjungos ir Vals
tiečių partija eventualiai įsitvirtintų kaip pastovios ir 
efektyvios politinės organizacijos. Jų programose ir 
istoriniame įvaizdyje atsispindėtų ideologinės ir 
pragmatinės pažiūros, demokratinis socializmas ir 
demokratinė krikščionybė, klasikinis ir nacionalisti

nis konservatizmas ir nūdienis liberalizmas bei agra
riniai interesai. Į šį spektrą netilptų tik antidemokra
tinės jėgos. Ar tokio partinio pasirinkimo Lietuvai tu
rėtų užtekti? Manau, taip. Ar užteks? Žinoma, kad 
ne. Bet mes neturėtume jaudintis, kad yra per daug 
partijų. Amerikoje irgi yra daugiau negu dvi partijos, 
bet apie jas mažai kas žinoma. Prezidentinių rinkimų 
metu kai kuriose valstijose kandidatus iškelia apie 
turzinas partijų. Niekas į jas nekreipia dėmesio ir po 
rinkimų tos partijos išnyksta iki sekančių rinkimų.

„LIETUVOS“ AR „LIETUVIŲ“
AKTYVISTŲ FRONTAS ?

Ponas P. Narutis atkreipė mūsų dėmesį į faktą, 
kad 1940-1941 metais Lietuvoje ir Berlyne veikusios 
LAF’o organizacijos pavadinime egzistuoja tam 
tikra sumaištis. (Žr. P. Naručio laišką 14-me psl. - 
Red.). Jo atsiųstos / laisvę nr. 4 antraštės kopijoje aiš
kiai parašyta - „Leidžia Lietuvos Aktyvistų Fron
tas“. Taip pat pažymėta ir Į laisvę m. 1 kopijoje, es
ančioje Akiračių archyve. Tačiau to paties Į laisvę 
pirmojo numerio pirmajame puslapyje, kur yra 
leidėjo vardas, įdėtas atsišaukimas „Viskas Lietu
vai!“ Jį pasirašė „Lietuviu (mūsų pabraukta. L.M.) 
Aktyvistų Fronto Štabo Viršininko [galiotas Leonas 
Prapuolenis“. Mūsų archyve esančiame to paties atsi
šaukimo garso įraše (atsišaukimas buvo paskelbtas 
per Kauno radiją) L. Prapuolenis taip pat kalba apie 
„Lietuvių“, o ne „Lietuvos“ frontą.

Kad LAF’as Lietuvoje vadinosi „Lietuvių Akty
vistų Frontu“, patvirtina ir Valentino Brandišausko 
knygoje Siekiai atkurti Lietuvos valstybingumą 
(1940.06 -1941.09) paskelbti įvairūs 1941-mų metų 
vasarą Lietuvoje išleisti LAF’o dokumentai. Juose 
randame: „Lietuvių Aktyvistų Fronto Vadovybė“, 
„Lietuvių Aktyvistų Fronto Aplinkraštis“ ir t.t. 1941- 
mų metų ankstyvą rudenį iširus LAF’ui, jame likę 
jaunieji katalikai pasiskelbė esą LAF’o tradicijų tęsė
jais ir išbraukę iš organizacijos pavadinimo žodį 
„Aktyvistų“*, liko „Lietuvių Frontu“. Neatsitiktinai 
Juozas Brazaitis, rašydamas apie LAF’ą bostoniškėje 
Lietuvių enciklopedijoje, pavyzdžiui, straipsniuose 
„Pirmoji sovietinė okupacija (1940-1941)“ (15 t., 
369 psl.), „Lietuvių Aktyvistų Frontas“ (16 t., 26 ir 
27 psl.) ir „Dienraštis / laisvę11 (8 t., 396 psl.), visur 
naudojo „Lietuvių Aktyvistų Fronto“ pavadinimą.

Kiek kitaip klostėsi LAF’o pavadinimo vartose
na Berlyno sferose. E. Turausko archyve Stanford’e 
ir Lietuvos mokslų akademijos Centrinės bibliotekos 
rankraščių skyriuje esančiuose Berlyno LAF’o doku
mentuose visur buvo rašoma „Lietuvos“, - ne „Lie
tuvių“ - Frontas, pvz., „Lietuvos Aktyvistų Platfor
mos Metmenys“, „Lietuvos Aktyvistų Fronto Stei
giamasis Aktas“, „Lietuvai išlaisvinti nurodymai“ 
pasirašyti Lietuvos Aktyvistų Fronto Vadovybės ir 
t.t. Tačiau Berlyne vartojamo pavadinimo nuorodą, 
jog LAF’as apima visus Lietuvos gyventojus, neigė 
Berlyne išleistų dokumentų turinys. Pavyzdžiui, 
1940 m. lapkričio 17 d. LAF’o steigiamajame su
sirinkime Berlyne skaitytoje paskaitoje pulk. K. Škir
pa sakė:,Aktyvistų Fronto nariu gali būti kiekvienas 
lietuvis (mūsų pabraukta. L.M.) neatsižvelgiant į tai, 
kokiai jis anksčiau priklausė politinei partijai ir ko
kios jis buvo pasaulėžiūros... “. (Lietuvos Aktyvistų 
Platformos Metmenys. Psl. 15. LMA Centr. Bibliote
kos Rankraščių skyrius). O Berlyno LAF’o „Progra

Eventualiai panašus likimas ištiks ir daugelį Lietuvos 
mažųjų partijų. Jei ir Lietuvoje atsiras trys ar keturios 
pastovios partijos, kurias galėsime vadinti didžio
siomis ir dar keturios ar penkios mažesnės, bet su 
šiokia tokia įtaka ir reprezentacija Seime, tai mūsų 
partijų sistema pasidarys panaši į Skandinavijos val
stybių. O likusių dvidešimties ar daugiau partijų liki
mas tikrai neturės didelės reikšmės.

Julius Šmulkštys

mos“ pirminis projektas skelbė, jog LAF’as pagrind
iniais savo uždaviniais, tarp kitų dalykų, laiko: gilinti 
tautinę kultūrą, stiprinti amžinąjį lietuviškumą ir 
saugoti lietuvių tautos rasinį tyrumą (K. Škirpa. 
Sukilimas. Psl. 567).

Praėjus trisdešimčiai metų nuo LAF’o įkūrimo, 
įvyko įdomus dalykas: aštuntojo dešimtmečio pra- 
džioje pulk. K. Škirpa, leisdamas savo dokumentinę 
apžvalgą Sukilimas, visuose LAF’o dokumentuose 
žodį „Lietuvos“ pakeitė į „Lietuvių“. Pavyzdžiui, 
„Lietuvos Aktyvistų Fronto Steigiamasis Aktas“ pa
sidarė „Lietuvių Aktyvistų Fronto Steigiamuoju Ak
tu“ ir taip toliau. Tokį LAF’o pavadinimo pakeitimą 
galima suprasti: K. Škirpa norėjo prisiderinti prie 
LAF’o pavadinimo vartosenos, naudotos 1941-mų 
m. vasarą Lietuvoje, o taip pat ir prie savo bendra
minčių išeivijoje, Lietuvių Fronto bičiulių.

Lieka mįslė, kodėl dienraščio / laisvę pirmuo
siuose numeriuose įrašyta „Leidžia Lietuvos Akty
vistų Frontas“. Straipsnyje „[ laisvę verpetuose“ 
{Draugo kultūrinis priedas. 1981 m. rugsėjo 26 d.) N. 
Butautas aprašo dienraščio atsiradimo aplinkybes. 
Jis mini, kad LAF’as „buvo oficialus / laisvę lei
dėjas“. Iš šios pastabos atrodytų, kad laikraščio re
dakcijos ryšiai su LAF’o štabu buvo paviršutiniški. 
Prisiminkime, jog dienraštis buvo pradėtas leisti re
voliucinėje situacijoje ir greičiausiai niekas per daug 
nesirūpino, kad leidėjo pavadinimas nesiderina su 
leidinyje atsišaukimus ir proklamacijas skelbiančios 
grupės vardu. Galimas dalykas, kad Į laisvę redakto
riams įtaką darė per sieną į Lietuvą slapta patekę Ber
lyno LAF’o dokumentai bei instrukcijos.

Nenorėtume per daug sureikšminti Berlyno ir Į 
laisvę redaktorių ryšio, nes pagal partinę priklauso
mybę dauguma jų - Kazys Bauba, Julijonas Būtėnas, 
Jonas Virbickas, na, ir pats N. Butautas, priklausė ka
talikiškajam flangui. Pasak Butauto, Juozas Brazaitis 
padėjo išrinkti dienraščio pavadinimą ir net palaimi
no pirmojo I laisvę numerio turinį. Čia suminėti tik 
keli samprotavimai, kodėl dienraščio (laisvę leidėju 
buvo įrašytas „Lietuvos Aktyvistų Frontas“. Šį klau
simą geriau galėtų nušviesti nebent pats N. Butau
tas**, kas jis bebūtų.

L. Mockūnas

* Žodis „Aktyvistų“ buvo išbrauktas konspiracijos 
sumetimais, kadangi frontininkai, kaip ir kitos rezis
tencinės organizacijos, vokiečių okupuotoje Lietuvo
je veikė nelegaliai.
** Pavardė, atrodo, yra slapyvardis.
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Rima Marija Girnius: Kaip Jums atrodo, ar So
vietų Sąjunga yra galutinai žlugusi, ar dar tebėra ji 
kažkur aplink mus, mumyse pačiuose, ar dar kur 
nors?

Vladimiras Jermolenka: Kaip formuotė, valsty
bės tokiu pavadinimu, ji, be abejo, žlugo. Tačiau jei 
kalbame apie posovietinę erdvę, tai toji valstybė tę
siasi gana skausmingas pavidalais, su visomis leisti
nomis ir neleistinomis valstybės galiomis. Jos genezė 
labai ilga. Pradžia - dar Rusijos imperijoje, su viso
mis jos ekspansijomis. Tarkim, imperatoriaus Ale
ksandro II vaikai buvo labai žiaurūs ne tik Lietuvoje, 
bet ir Kaukaze, ir Vidurinėje Azijoje. Lyginant su 
bolševikine ekspansija prieš II Pasaulinį karą, tai 
buvo didelė ekspansija. Tai ir dabar sunku ištrinti iš 
smegenų, iš mąstysenos, mentaliteto tų žmonių, ku
rie tariasi atstovaują tos didžiosios Rusijos valdžiai.

R. M. G.: Spaudoje pasitaiko užtikti Rusijos kaip 
mergelės įvaizdį. Kaip Jums toks įvaizdis atrodo?

V. J.: Žvilgterkime, kaip Rusija per pastaruosius 
6-8 metus reaguoja į bet kokį pasiūlymą tarptautinė
je plotmėje. Pradžioje būna pasiūlymas, jį seka pau
zė, nuo 6 iki 9 mėnesių. Per šį adaptacijos laikotarpį 
atsakymas būna daugmaž suderintas su kažkokia 
tarptautine nuomone. Pagaliau, po ilgo spaudimo, at
eina atsakymas: „Na gerai, aš darau tą ir tą ...”, visiš
kai neužsimenant, kad atsakymas vėluoja metus ar 
bent pusmetį. Toks atsakymo vėlinimas primena 
mergelę, laukiančią jaunikio. Ateina jaunikis ir pa
siūlo susituokti. O mergelė: „Ne, ne, ne... ”. Laužosi, 
kaip lietuviai pasakytų. Pagaliau pasiryžta ir taria: 
„Aš pasiruošusi”. O jaunikis ir klausia: „Dieve mano, 
kurtu buvai tuos devynis mėnesius... ?

R. M. G.: Ar „mergelė” belaukdama ir besispy
riodama neįgyja senmergiškų bruožų?

V. J.: Be abejo. Rusijai, kuri yra moteriškos gi
minės, atsiranda hormonų disbalansas. Dėl to keičia
si charakteris. Reakcija į įvykius tampa aštresnė, la
biau paradiška, eklektiška. Pavyzdžiui, karas Čečėni
joje. Kas tai? Tai dviejų metų veiklos viena kryptimi 
rezultatas. Visomis savo arterosklerotinėmis ir osteo- 
melitinėmis ataugomis nusprendusi eiti iki karo, ji 
jau negalėjo pakeisti šitokio sprendimo. Jinai, Rusija, 
jau darosi neimli naujovėms, neturinti atsakymo ir 
nereaguojanti. Jinai nepaslanki, netolerantiška, ne
švelni. Senmergės būtent tuo ir pasižymi...

R. M. G.: Jungtinės Amerikos Valstijos nus
prendė, kad Rusija nebėra pavojinga, kad viskas joje 
eina tik geryn ir gražyn. Ar Jūs tikite, kad Rusija ne
bėra pavojinga Europos tautoms?

V. J.: Čia iš tikrųjų du skirtingi klausimai. Vie
nas liečia Ameriką, jos amerikocentrizmą arba egoiz
mą ir Klintono į vidų nukreiptą politiką. Kitas - tai 
Rusijos klausimas. Ar ji pavojinga, ar ne?

įprastine, istorine prasme ekspansija būtinai turi 
būti išorinės agresijos forma. Panašiai, kaip Tadži
kistane, Čečėnijoje, Moldovoje. Rusijai demokratė
jant, šita ekspansijos išraiška, ko gero, bus po truputį 
išstumta. XX amžiaus agresija įgyja kitas formas. Tai 
ekonominė ekspansija, kai ateina naujos technolo
gijos, naujos investicijos, duodančios „ne tik kraują, 
bet ir kūną” - darbo vietas, ekonomikos pagyvė
jimą... O, tarkim, kalašnikovų gamyba nereikalauja 
jokių naujų idėjų - tobula sistema, viskas jau sukur-
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APIE GRĖSMĘ IŠ RYTŲ
ta... Tokie seni ryšiai su Rusija Lietuvai galėtų būti 
netgi pražūtingi, nes mes neimtume to, kas gali būti 
rytoj, ateityje, o imtume tai, kas buvo vakar. Ir tai la
bai pavojinga, nes ekonominė ekspansija žada būti 
vienu iš „arkliukų”, kai tik Rusija stabilizuosis. Beje, 
duok Dieve, kad jinai stabilizuotųsi...

O grįžtant prie tradicinio grėsmės supratimo, tai 
grėsmė visgi yra, ir netgi didelė, nes didelį nestabi
lumą sukelia milžiniška Rusijos kariuomenė. Tai išti
sas karo kompleksas - žmonės, kurie nieko kito ne
moka daryti, kuriems reikia adaptuotis. Kalbu apie 
Rusijos karininkus. Kąjie gali daryti? Televizijos lai
dose kartais parodo vieną kitą karininką, tapusį fer
meriu. Bet tai tik vienetai, o jų yra tūkstančiai, šimtai 
tūkstančių. O visas jų mentalitetas - paklusti kokiam 
nors įsakymui. Ir kai jie prieis hamletišką slenkstį 
„būti ar nebūti”, gali būti negerai, labai negerai. Pa
našiai, kaip praeityje yra buvę su bermontininkais. 
Jie kaip žmonės gynė kažkokią seną idėją ir tuo kėlė 
pavojų Lietuvai. Arba Judeničiaus kariuomenė Esti
jai. Arba didžiulė Baltoji gvardija, kuri buvo išsiųsta 
į Europos stovyklas ir ten kėlė vidinį pavojų. Bet Eu
ropa suvirškino tą didžiulį pabėgėlių kariškių sriautą. 
Rusija kol kas nesugeba to padaryti. O tai lemia pa
dėties nestabiliumą. Ateina koks nors Žirinovskis ar 
kitas panašaus radikalaus raugo populistas su šūkiu: 
„Matai, kaip tave pažemino! O buvai toks didis!” Da
bar jis nepavojingas, bet jeigu ateitų į valdžią...

R. M. G.: Žirinovskis?

V. J.: Taip. Bet, praktiškai, ką jis pasako, tą Jel
cinas, atsiprašau, po pusmečio pakartoja ir padaro. 
Dėl to tokie žmonės kaip Žirinovskis yra labai pavo
jingi. Tokių žmonių galbūt nėra daug, bet jie labai 
veiklūs ir žino, ką daro. O kai jais paseka ir tokią po
litiką pradeda vykdyti didieji Rusijos politikai, tada 
prasideda tiesioginė grėsmė... Prasideda kalba apie 
gyvybinių Rusijos interesų Baltijos valstybėse svar
bą. Pradeda veikti propagandos aparatas: „Negali, sa
kykime, Rusija apsieiti be Klaipėdos uosto...” Tegul 
ir neapsieina, lygiai taip pat, kaip ir be Roterdamo... 
Mes irgi galime sukurti modelį kaip Roterdamo: iš
krauk, pakrauk, užsimokėk, ir viskas. Bet atiduoti jau 
neįmanoma, nes tai yra Lietuva.

R. M. G.: Tad, pagal Jus, Rusijos grėsmė Euro
pai, o tuo pačiu ir Lietuvai tebėra išlikusi. Ar įmano
ma Lietuvai nuo jos apsiginti? Kokia Jūsų nuomonė 
apie Lietuvos kariuomenės reikalingumą? Juk apsig
inti nuo Rusijos ji nepajėgtų...

V. J.: Argi? Kas nesekė Vietnamo karo, kas 
nesuprato padėties Afganistane, tas nesugeba suvok
ti, kad ir maža kariuomenė galėtų apsiginti. Ir nesu
pranta, kad nesuvokia. Nes net jeigu kiekviename 
Lietuvos teritorijos kvadratiniame kilometre pastaty
tų po tanką ir po dešimtį okupacinių karių, visvien 
nebesugebėtų grąžinti to, kas buvo anksčiau.

Lietuva yra demokratinė valstybė. Grėsmė jai 
yra nestabilumas. O nestabilumas būna vidinis arba 
išorinis. Žvelgiant į visą Rytų Europą atrodo, kad 
Lietuva tampa rytine Vakarų Europos siena...

R. M. G.: Lietuva - Vakarų Europos siena?

V. J.: Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Čekija,

Slovakija, Vengrija ir 1.1. Žvelgdami į šią erdvę gali
me sakyti, jog šioje posovietinėje teritorijoje stabi
liausios yra trys valstybės: Lietuva, Latvija ir Estija. 
Negalima net lyginti nei su Ukraina, nei su Moldova, 
jau neminint visų kitų, todėl, kad jose labai sustiprėjo 
reintegracijos į buvusią sąjungą procesas. Tik dabar 
ji vadinasi sandrauga. Bet mūsų tai kol kas neliečia. 
Reiškia, esame stabiliausi. Stabilumas - tai piliečiai, 
valstybė, jos teritorijos sauga. Tai turi daryti ka
riuomenė. Ji turėtų būti nedidelė, lanksti, paslanki. Ji 
turi reaguoti tą pačią minutę, kai įvyksta invazija, 
parodyti, kad mes priešinamės (Suomijos variantas). 
Net jeigu būtume nugalėti, - pasipriešinimas išlieka 
istorijoje. Antra, kariuomenė reikalinga ir kitiems 
tikslams. Pavyzdžiui, gelbėjimo darbams per potvy
nius ir kitas gamtos nelaimes, pajūrio apsaugai, 
padėti skęstantiems laivams, pasienio apsaugai...

R. M. G.: Kalbuosi su Jumis kaip su konservato
rių partijos nariu, nors nebūtinai išreiškiančiu parti
jos nuomonę. Man įdomu Jūsų nuomonė - ką Jūs 
matote Lietuvos prezidentu?

V. J.: Lietuvos prezidentu aš norėčiau matyti sa
vo partijos lyderį, poną Vytautą Landsbergį. Priešrin
kiminė prezidento kampanija jau prasidėjo. Labai pa
gyvėjo kalbos apie poną Adamkų. Apskritai, kokio 
prezidento reikėtų Lietuvai? Kokios politinės jėgos 
turėtų susivienyti jo rinkimuose? Man atrodo, kad 
žmogus, kuris sugebėjo išlaviruoti, išvesti ir kartu su 
visa tauta atkurti mūsų valstybę, būtų geras preziden
tas kraštui, kuriam dabar tenka kurti savo ekonominę 
gerovę, didinti šalies stabilumą.

Viena iš didžiausių grėsmių mums buvo derybos 
su Sovietų Sąjunga (vėliau su Rusija) dėl kariuome
nės išvedimo. Aš jose dalyvavau arba kaip ekspertas, 
arba kaip valstybinės delegacijos narys ir žinau šitai 
iš patirties. Vienas iš pagrindinių uždavinių įtvirti
nant valstybingumą buvo Pilietybės įstatymo paruo
šimas. Dabar tą įstatymą galima įvairiai vertinti, bet 
1991 metais grėsmė, apie kurią anksčiau kalbėjome, 
buvo labai reali. Latvijai ir Estijai tautinių mažumų, 
t.y., „rusakalbių” problemos atsiliepia iki šiol. Lietu
va tokių problemų neturi ne tik dėl savo demografi
nės padėties, bet ir dėl to, kad anuomet buvo priimtas 
teisingas politinis sprendimas, tai yra, toks Pilietybės 
įstatymas, kokio šiuo metu reikia. Tai gali patikti ar 
nepatikti JAV lietuviams, bet aš jiems tą patį sakiau 
ir 1991 metų rudenį. Jeigu mes anuo metu nebūtume 
priėmę įstatymo, pagal kurį „visi, kurie gyvena Lie
tuvoje ir sudaro valstybės kūną, yra Lietuvos pilie
čiai”, būtume padarę didžiausią klaidą. Jau 1991 
metų rugpjūčio mėnesį Kozyrevas (tuometinis Rusi
jos užsienio reikalų ministras - Red.) pareiškė: „ Su 
Lietuva mes neturime problemų. Yra tiktai keletas 
klausimų - tranzito į Karaliaučiaus sritį ir (tada dar 
buvo) galimos bazės”. Bet apie teritoriją jau nekalbė
ta, nes Lietuva pati politiškai išsprendė tą klausimą. 
Deryboms vadovavo ponas Stankevičius, bet mes vi
suomet viską derindavome su ponu Landsbergiu. 
Išlaviruota? Taip, išlaviruota, priimant taip vadinamą 
„nulinį variantą”, nes tai buvo kelias į stabilumą, į 
valstybės išsaugojimą. Tad kodėl toks žmogus dabar 
negalėtų būti tos valstybės prezidentu? Manau, kad 
jam užtektų ir patirties, ir drąsos, ir lankstumo, ir 
išmonės pritraukti daugiau užsienio investicijų 
darant politiką aiškesne.
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R. M. G.: Ar manote, kad dabartinė politika veda 
Lietuvą Rusijos link?

V. J.: Ne,-jinai stovi atsisukus Rusijos pusėn. 
Toks stovėjimas šiuo metu yra tas pat, kaip ir nėjimas 
niekur. O jeigu niekur neini, kiti tave aplenkia. Nuo 
1992 metų vasario mėnesio iki 1994 metų pavasario 
išstovėjome ekonomikoje praktiškai nieko nedaryda
mi. Buvo rinkimai; ponas Vagnorius neturėjo galių - 
jų jam nedavė Aukščiausioji Taryba. Paskui ponas 
Šleževičius gavo visas tas galias: Centrinio banko 
kontrolę, savivaldybių kontrolę, sprendimų galią. Bet 
kiek mes išstovėjome vietoje. Tuo tarpu, tarkim, to
kia Estija ekonomikoje pasistūmėjo į priekį. Dabar 
Estija atrodo kiek geriau, o mes šiek tiek blogiau ne
gu Slovėnija ar Kroatija.

Ar einame link Rusijos? Nepasakyčiau. Rusija 
gal ir turi tokį jausmą, kad mes negalime apsieiti be 
Rytų, be jų žaliavų. Štai - Būtingės terminalo nesta- 
tyba - kiek metų prastovėjome. Ar tai nebuvo sąmo
ninga politika - stabdyti Lietuvos vystimąsi. O reikė
jo eiti visiškai kitais tempais.

R. M. G.: Kuo Jūs save laikote? Kokios šalies 
pilietis esate? Ar nesunku gyventi Kaune?

V. J.: Esu rusas. Mano mama yra rusė, tėvas uk
rainietis. Manyje susikaupė rusų kultūra - rusų lite
ratūra, istorija, viskas, ką mes pripratę vadinti kultū
ra. Mano reakcija į įvykius yra tipiškai rusiška, gali
ma sakyti, slaviška... O beveik visą gyvenimą gyve
nu Kaune. Reiškia, nesunku, jeigu išgyvenau 47 me
tus. Tik paskutinius šešeris metus tiesiog nelabai 
galėčiau pasakyti, kur aš gyvenu. Dažniausiai miegu 
Vilniuje ir Kaunui jau beveik nebelieka laiko. Nes, 
matote, politinis gyvenimas ir gyvenimas Kaune yra 
kiek skirtingi dalykai: Kaune tu jau ne gyveni, o tik 
būni... Nesenia grįžęs praėjau Laisvės alėja, sutikau 
senų pažįstamų, tiesiog malonu buvo pasikalbėti apie 
viską. Vilnius ir Kaunas labai skiriasi, bet mano teo
rija - dvipolinė. Pagal ją, normali valstybė turi turėti 
pliusą ir minusą; tada susidaro potencialas ir vystosi 
visuomenė.

R, M. G.: Kas šiuo atveju tarp Kauno ir Vilniaus 
būtų pliusas, kas minusas?

V. J.: Abu jie truputį skirtingi, nuolat vyksta dis
kusija. Klausimas - kur pliusas, kur minusas - nebe
tenka reikšmės. Svarbu, kad yra potencialų skirtu
mas, kaip ir kitose dvipolinėse valstybėse: Marselis ir 
Paryžius, Edinburgas ir Londonas, Sankt Peterburgas 
ir Maskva, Krokuva ir Varšuva. Nors yra ir vienpoli- 
nių valstybių: Islandija (Reikjavikas), Norvegija 
(Oslo), Suomija (Helsinkis), Latvija (Ryga). Tuo tar
pu mažytė Estija dvipolinė: Talinas ir Tartu...

R. M. G.: Kaip Jūs paaiškintumėte faktą, kad 
kauniečiai, tokie, kaip Lietuvoje sakoma, iki kaulų 
smegenų lietuviai, Jus, rusą, išrinko savo atstovu Sei
me?

V. J.: Visų pirma, aš jiems už tai esu labai dėkin
gas. O paaiškinti tai galima skirtingu lietuvių char
akteriu. Galėčiau ir plačiau apie tai pakalbėti, bet 
man lengviau kalbėti apie rusų charakterį. Ypač tų, 
kurie gyvena Lietuvoje. Savo išrinkimą paaiškinčiau 
gana paprastai: matyt, dėl to, kad pats sau nemeluoju, 
o tuo pačiu nemeluoju jiems. Žmonės vis dėlto atski
ria grūdus nuo pelų. Supranta, kuris kažką „kombin
uoja”, kaip pas mus sakoma, ir kuris nekombinuoja.

O politikoje, kuo mažiau kombinuoji, tuo esi žmo
nėms aiškesnis. Taigi, ir vėl grįžtame prie „aiškios 
politikos” sąvokos...

R. M. G.: Dėkui už pokalbį. O dabar - kaip Jūs 
pats save pristatytumėte?

V. J.: Labai paprastai: Vladimiras Jermolenka, 
Lietuvos Seimo narys, konservatorių frakcijos atsto
vas, Užsienio reikalų komiteto narys, Nepriklauso
mybės signataras. □

FANATIZMAS IR TUŠTYBĖ

Romėnų arbiter elegantiarum Gajus Petronijus 
yra pasakęs, kad tik kai „baigiasi pjesė ir aktoriai sce
ną palieka, jų tikrieji veidai vėl pasirodo visiems“. 
Politinės veiklos išorinės spalvos irgi dažnai yra ap
gaulingos, tad siekiant deramai įvertinti kai kuriuos 
politinius veikėjus, o tai tikrai sudėtinga ir keblu, 
neblogai būtų išsiaiškinti kraštutinius jų tipus, kurių 
skiriamosios savybės būtų fanatizmas ir tuštybė.

Fanatizmas - tai elgsena, kai laikomasi daugmaž 
vienintelės psięhopatologiškai suprastos idėjos, o 
tuštybė - tai nesugebėjimas įveikti amorfinių ribų ne
aiškumo, nesugebėjimas būti realiai atsakingam. 
Diktatorius ar tironas vien dėl to nebūtinai yra arba 
fanatikas, arba tuštuolis. Pakankamai diktatoriškai 
Lenkiją valdęs maršalas J. Pilsudskis nebuvo nei vie
nas, nei kitas, nes savo veiksmus jis grindė ne tik did
ingais siekiais ar ambicijomis, bet ir apgalvota kasdi
enine laikysena.

Netgi tam tikrais momentais fanatiškai pasiel
giantis ar tuštybę pademonstruojantis politikas dar 
nebūtinai įkūnija vieną tų kraštutinumų. Politiko ti
pas išryškėja iš jo elgsenos tam tikrais lemtingais 
momentais. Hitlerio fanatiškumas išryškėjo jam pa
skelbus karą Sovietų Sąjungai ir JAV, t.y. iš esmės 
visam pasauliui, nes kitos Europos šalys tuo metujau 
buvo nugalėtos, Didžioji Britanija - sutrikdyta. Nors 
net ir šiuo atveju Vokietija turėjo šansų nugalėti, bet, 
kaip bebūtų, Hitleno sprendimas buvo beatodairiškas 
ir kraštutinis. Kaip fanatikas jis ir gyvenimą baigė sa
vižudybe. Lenino fanatizmas bene aiškiausiai pasiro
dė, jam be išlygų pasisakius už ginkluotą perversmą 
ir Laikinosios vyriausybės nuvertimą Rusijoje. Leni
nas nebuvo tironas, nes nesiekė valdžios dėl pačios 
valdžios, bet marksizmo ideologinėmis dogmomis 
grįstas valdžios užėmimas jėga, nepaisant jo kainos ir 
kitų, galbūt nemažiau sėkmingų, veikimo būdų ga
limybės - tai jau fanatizmas. Bet gal dar geriau leni
ninis fanatizmas atsiskleidžia Vladimiro Uljanovo 
vienai moteriai išdrįstuose pasakyti žodžiuose, kad 
tokios kaip ji buržuazinės santvarkos šalininkės bus 
iškartos ant stulpų. Kaip „Laiškuose Olgai“ gražiai 
yra parašęs Vaclovas Havelas, fanatikui pakanka 
„kažką sugalvoti“, o po to jau belieka tik aklai tam 
tarnauti - taigi, sukurti tam tikrą intelektualiai rafi
nuotą projektą, kuris iki galo įtvirtina ir įkūnija kokią 
nors pirmapradę nuostatą - per ją žmogus išlaisvina

mas nuo prievolės pastangos, kokios reikalauja nuo
latinis orientavimasis į būtį: iš pažiūros, taigi, ta 
prievolė naudingai išmainoma į uolų tarnavimą duo
tajam projektui, kur nereikia didelių pastangų“. Stali
nas, beje, iš šios perspektyvos atrodo visai nefanati- 
kas, nes jo veiksmai ir jų motyvai daugeliu atvejų bu
vo pragmatiški ir praktiškai tikslingi. Kitas reikalas, 
kad jis buvo diktatorius, komunistas ar šiaip nelabai 
simpatiškas, nors ir mokėjęs maloniai šypsotis, žmo
gus.

Tikriniu ar bendriniu vardu besivadinančios 
žmogaus tuštybės tapatumą gerai išreiškia viena ka
rikatūra, vaizduojanti audienciją pas Hitlerį: įeina 
Quisling’as ir prisistato: „Kvislingas“, Adolfas Hitle
ris jo ir klausia: „O kokia gi paties pavardė?“.

Lietuvos istorijoje kraštutinių tipų politinių vadų 
buvo nedaug. Bene geriausiai vieną iš jų, būtent tuš
tuolį, reprezentuoja pirmasis Lietuvos prezidentas. 
Smetonos politinė tuštybė visiškai atsiskleidė 1939- 
1940 metais, nors ir pats 1926 metų perversmas var
gu ar buvo kas nors kita, kaip paprasčiausias bandy
mas supaprastintais ir nusižiūrėtais sprendimais tai
syti situaciją. Romos imperatorius Neronas bent jau 
dėjosi politikos ir menų meistru iš tikrųjų nuošir
džiai, o Platono vertėjas net ir vaidindamas negalėjo 
nei surasti tikrosios vaidinimo prasmės, nei ryžtin
giau apčiuopti savojo vaidmens. Istoriškai dar anksti 
ką nors spręsti apie penktąjį Lietuvos Respublikos 
prezidentą, bet jis gana pavojingai įtakojamas smeto
ninio modelio.

Fanatizmas ir tuštybė yra kvailybės rūšys. Bet 
„kas gi kitas, jei ne Kvailybė, gali sau pačiai pagyri
mus trimituoti, sau pačiai fleita groti“ (įžvalgus buvo 
tas Erazmas).

Viena išvada būtų tokia, kad bent jau skubėti sta
tyti paminklus politiniams veikėjams ir jų vardais 
vadinti istorines epochas mokykliniuose vadovė
liuose neverta. Reikia, kad atminties vertę išmėgintų 
laikas.

Saulius Pivoras

...IR TADA AŠ ILGAI KALBĖSIU

- „Aš greit išeisiu ... Velnias žinojau ir man lai
kas ... Ir viskas čia sugrius ... Ant sąžiningumo, atsa
komybės, orumo jausmo pastatytas teatras ... Būkim 
atsparūs komplimentams ... Tai amoniakas po nosim, 
kad neužsnūstum. Būčiau niekdžiugis, jei jiems pasi
duočiau. Sakytų: „Jau apsalo, jau suskystėjo, jau ap- 
sišlapino vargšelis ...“ Būkim atsparūs! - sambėjo 
Juozo Miltinio balsas magnetofono juostoje. Jo klau
sėsi būrys žmonių prie namo Algirdo 54-19. Prie ša
ligatvio akmeninėje lentoje iškalti žodžiai bylojo, 
kad „Šiame name 1983-1994 metais gyveno Panevė
žio garbės pilietis Juozas Miltinis (1907-1994). Jo 
buvusiame 3 kambarių bute rugsėjo 3 dieną buvo ati
darytas J. Miltinio palikimo studijų centras ... Ir man 
maloniai pakuteno paširdžius, kad jau ankstų sekan
čios dienos rytą apie tai pirmajame Panevėžio balso 
puslapyje didele antrašte „Iškilioji Juozo Miltinio

(tęsinys sekančiame psl.)
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ATVIRAI KALBANT
(atkelta iš 9-to psl.)
diena“ skelbė žurnalistės Gertrūdos Rinkūnienės 
straipsnis, mažesniais šriftais pabrėžęs, jog tai buvęs 
„Aštuoniasdešimt devintasis Maestro gimtadienis“ 
(nepaisant, kad J. Miltinis nemėgo būti vadinamas 
„maestro“), arba „Diena, kai mieste pritrūksta gelto
nų rožių“, suponuojant, jog tas gėles išpirko režisie
riaus gerbėjai, bičiuliai, jo buvusieji aktoriai, jo var
do vidurinės mokyklos mokiniai, vakarykščiai ir 
šiandieniniai „miltinukai“ (kaip juos su šiltu pasi
didžiavimu vadina panevėžiečiai;, vėliau sudėję jas 
ant savo mokytojo kapo. Džiugino, kad mano jaunys
tės miesto laikraščiai nesnaudė, savo tempais neatsi
likdami nuo didmiestinių - tai liudijo ir poantraštinė 
(G. Lukoševičiaus) nuotrauka, kurioje ekspresyviais 
gestais kalba ,Aktorius Vaclovas Blėdis - geriausias 
ekskursijos po centrą vadovas“. O Katedros kapinė
se, per iškilmes prie režisieriaus kapo, graudino kito 
„miltinuko“, aktoriaus Rudolfo Jansono skaitomi 
Vytauto Mačernio posmai, jo „Sudiev, Režisieriau“ .

Vėliau tą vakarą G. Petkevičaitės-Bitės bibliote
kos muzikos skyriuje, atidarydamas parodą „Neži
nomas Miltinis tarp žinomų dailininkų“, savo prisi
minimais su šimtine lankytojų dalinosi J. Miltinio te
atro architektas, „Makbeto“, „Edipo - Karaliaus“ ir 
keleto kitų jo pastatymų scenografas Algimantas Mi
kėnas. Ne vieną lankytoją, manau, nustebino pats 
faktas, kad ir parodos pavadinimas anaiptol nebuvo 
tik išmoningas paradoksas, o tikra tiesa, kad sienas 
puošė paties režisieriaus piešiniai, išdėstyti tarp eilės 
gerai žinomų scenografų, grafikų, tapytojų škicų, es
kizų, laiškų, nors Miltinis kaip dailininkas iš tikrųjų 
mažai kam tebuvo žinomas. Čia su J. Miltiniu „try
nėsi alkūnėmis“ Vytautas Kalinauskas, Rimantas V. 
Gibavičius, Algimantas Švažas, Vincas Kisarauskas, 
Stasys Eidrigevičius, Telesforas Valius, Antanas Gu
daitis, Bronius Uogintas (vyresnysis ir jaunesnysis), 
Žibuntas Mikšys, Vytautas K. Jonynas, Alfonsas 
Dargis, Vytautas Virkau, Alfonsas Krivickas ir kiti. 
Išsiskiria ilgas, nuo lubų iki gindų, J. Miltinio Pary
žiaus studijų draugo dail. Viktoro Petravičiaus spal
votos grafikos montažas, V. Blėdžio parsivežtas iš jo 
viešnagės Čikagoje dar sovietiniais laikais ...

V. Blėdis papasakojo ir apie kitus J. Miltinio po
mėgius, kultivuotus įvairiais jo gyvenimo periodais: 
muziką, kulinariją, kada jis sąžiningai mokėsi smui
kuoti (gerai pagrodavo „Avė Maria“), kai pats au- 
gindavosi daržoves ...

Į bibliotekos šeimininkų suorganizuotas vaišes

M.OSTRAUSKAS. J.MILT1NIO PORTRETAS. 1977

pakviesti visi programos dalyviai bei svečiai dar ilgai 
dalinosi prisiminimais ir mintimis. Kultūros ministe
rijos sekretorius Jonas Glemža, miesto burmistras 
Tomas Josas, bibliotekos tarnautojai, Vilniaus ir vie
tinių laikraščių ar televizijos (programos fragmentai 
rodyti jau to paties vakaro „Panoramoje“) žurnalistai 
kalbėjosi su buvusiais J. Miltinio mokiniais: vaikų te
atro režisierium Julium Dautartu, Nijole Buožyte, 
Albertu Astrausku, R. Jansonu ir kitais.

O J. Miltinio butas Algirdo gatvėje atrodo taip, 
lyg jo šeimininkas ir šiandien ten tebegyventų. Sie
nos, kurių nedengė lentynos, kaupiančios apie 3,400 
knygų (atpažinau ne vieną ir savo kadaise atsiųstų iš 
JAV pagal režisieriaus užsakymą), buvo tirštai nuka
bintos žinomų dailininkų paveikslais. Stalas, prie ku
rio 1983 metais buvau režisieriaus vaišinamas jo 
mėgiamu raudonu vynu. Supamoji kėdė...

- Reikia pasisupti toje kėdėje, kitaip neužskai- 
tysim, kad čia buvote, - juokavo centro vedėja Rima 
Misiulytė, užsukus ten rytą po atidarymo.

Priešais kėdę ant staliuko stovi kasetės pavidalo 
dėžutė, kurios vienoje pusėje - režisierius su savo 
nuolatiniu palydovu, aktorium V. Blėdžiu ir jo sū
num Leonuku, neatskiriamu paskutiniųjų metų kom- 
panijonu, kitoje pusėje - prie jų prisijungusi ir Nijolė 
Blėdienė. Stalinė lempa. Režisieriaus akiniai. Popie
riaus lapas, iki pusės prirašytas jau kiek nelygia, bet 
dar gerai atpažįstama J. Miltinio rašysena: „Nuosta
bią kelionę į Leono Blėdžio vasarvietę apturėjau 15 
gegužės 1994 prie Lėvens. Buvo saulėta diena. Dau
gybė žydinčių purienų. Žalia ir geltona spalvos neiš
krito iš akiu“ .. .L

- Už poros mėnesių, 1994 m. liepos 13 režisie
rius mirė. O už pusmečio Prancūzijos atstovas atve
žė šį raštą: „CHEVALIER DE L’ORDRE des artės et 
des lettres“, - prancūziškai skaito centro darbuotoja 
Regina Baniulytė, parodydama sunkų bronzos med
alį... - Pasirašė Ministere Affaires etrangeres Quai 
D’orsay, Respubliųue Francaise, 26 Janvier, 1995.

Vitalija Audickienė parodo ir lietuvišką medalį, 
kuriuo režisierius buvo apdovanotas metais anksčiau, 
dar gyvas būdamas. Skaitau dekretą Nr. 226: „Juozas 
Miltinis už nuopelnus Lietuvai apdovanojamas Di
džiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 3-jo laipsnio 
ordinu“. Pasirašė Algirdas Brazauskas, 1994 m. 
vasario 10 d.

Pilna spintelė įvairiomis progomis padovanotų 
lietuviškų juostų...

Buvusiame režisieriaus miegamajame dabar su
dėtas aktoriaus Kazio Vitkaus stropiai vestas asme
niškas teatro archyvas, neseniai jo žmonos padova
notas studijų centrui.

Kazimieras Vitkus buvo tas baltasis metrašti
ninkas, - aiškina Rima Misiulytė. - Kiekviena žinu
tė, kiekvienas laiškas, kiekviena telegrama buvo jo 
išsaugota. Nuotraukos, negatyvai, skaidrės... Dar yra 
apie 5,700 rankraščio lapų ir 210 valandų repetici
jų, įrašytų kompaktinėn juoston, kurių dalis buvo 
spausdinta Lietuvos aide.

Virš eilės Encyclopedia Britanica tomų - dar 
viena padidinta Leonuko Blėdžio nuotrauka. Šian
dien jis jau gimnazistas, praaugęs ir tėvą, ir motiną, 
vakar visur dalyvavęs programoje.

Iš šūsnies iškarpų albumų (Scrap book) atsiver- 
čiam pirmąjį. Lietuvos žinių 1940 m. gegužės mėn. 7 
d. laidos pirmojo puslapio antraštė byloja, kad „Ati
darytas naujas teatras“. O ausyse dar skamba vakar 
girdėti J. Miltinio žodžiai:

„ ... Ir kada ateis laikas, kai vėl susijungs su kūnu 
prisikėlusi siela, mes išgersime iki apsvaigimo, ir 
tada aš ilgai, ilgai kalbėsiu ... “

Algirdas T. Antanaitis

KELIOS SENTENCIJOS

Smagu, kai bičiuliškas skaitytojas sumaišo tavo 
sapningus įvaizdžius su tikrove, net ir pats užuodžia 
čirškinamo kumpio kvapą, kurį tu jutai tik sapne. Dar 
smagiau, kai ima rūpestingai skaičiuoti tavo metus, 
nustato tau senile dementia ligą ir nurodo, kaip reikia 
elgtis, kad neliktum viengungis - susirasti draugų su 
Peter Pan kojomis.

Tačiau smagiausia, kai tavo žodinis žaismas šį 
rašto žmogų paskatina irgi savaip pažaisti sakiniais. 
Tarp jų šviečia liaudies išminties perlai apie senatvę, 
Šv. Petro vartus ir santaupas, kurių nenusineš! į ka
pus.

Kas to nežino! Bet malonu tai išgirsti iš doro 
žmogaus. Šitoks bičiuliškas dėmesys nėra dažnai 
perkamas mūsų spaudoje. Dažniausiai atsimuši į pa
niekos sieną arba į įžūlią tylą.

* * *
Taip, esu tikras - įsipolitikavę žmonės nemėgsta 

žaidžiančių metaforomis. Ypač nemėgsta tų, kurie, 
perkopę vienokią ar kitokią amžiaus ribą, dar vis nea- 
titoksta nuo erotinių vaizdinių, o jeigu vyrai, - dar vis 
palydi žvilgsniu praeinančių damų kojas. Žinoma, ne 
visos kojos yra patrauklios, kaip ir ne visi vyrai yra 
pakankamai jauni ir stamantrūs kaip dabartinis vice
prezidentas Al Gore. Jį neseniai, neatsimenu kas, 
laikraštyje apibūdino „stiff like Washington Monu
ment“. Tai jau prancūziškas palyginimas. Girdėjau 
anekdotą apie turistą prancūzą, kuris New Yorko 
aukščiausią pastatą Empire State apibūdino kaip 
Amerikos sekso simbolį.

* * *
Mano geras pašnekovas Ignas Pemagis, su ku

riuo prieš kelis dešimtmečius tryniausi nakčiai skir
tose L.A. apskrities landose, nuo San Gabriel slėnio 
iki Long Beach pakrantės, dabar vaidina didelį rim- 
tuolį. Sako, reikia taikytis prie savo oraus amželio. 
Anądien užsukęs radau jį beskaitantį Antano Macei
nos storą veikalą „Filosofijos kilmė ir prasmė“. Oho! 
Tai bent!

Na, pagalvojau, tegul studijuoja Maceiną. Tokio 
vaiskaus sakinio ir tokios lietuviškos terminijos šian
dien užsimušdamas nerasi šiuolaikinių lietuvių filo
sofų, sociologų, kultūrologų landose. Jie yra raizgūs. 
Bet ne tai man rūpėjo užsukus pas Igną. Norėjau ra
miai pašnekučiuoti apie gyvenimą, meilę ir mirtį, iš
girsti bent kelias jo sukurptas sentencijas, tolimas 
nuo įkyrėjusio politikavimo, nuo per dažnai kartoja
mų trafaretų.

Kurį laiką tik sėdėjome gurkšnodami Bud Lite 
alų, klausydamiesi ritmingos Surf-Rock muzikos. Ig
nas, rodydamas į Maceinos knygą, pasakė: „Verta 
įsigilinti į jos Priedą - „Filosofija ir lietuvių kalba“. 
Mes dažnai netiksliai vartojame sąvokas, susijusias 
su veiksmažodžiu būti. O čia filosofas sklandžiai iš
dėsto žodžių - buvimas, būtynė, būtis - metafizines 
prasmes. Taip pat, kas yra būvis, būklė, būsena. Sa
ko, kad Dievui nusakyti geriau tiktų būvėjas, o ne kū
rėjas.

- Gerai, gerai, - pertraukiau Igną. - Sugrįžęs na
mo perskaitysiu Priedą. Kadaise skaitinėjau, bet vis-
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ką gerokai primiršau. Gyvenimas neretai išmuša iš 
protavimo vėžių. Norisi gyventi, o ne filosofuoti. Tu 
man geriau pažerk dalelę savo naujausių postrin
gavimų. Ar ne taip juos kartą pavadinai?

- Postringėm! Manau, tai tinkamiausia sąvoka 
jau praeinančiam postmodemui. Viskas tapo sujauk
ta. No strings attached.

Štai kelios Pemagio postringės.

* * *
Kaip tik dabar pasaulyje yra tokia aistra, kurią 

vadinam saule. Nuo pat pradžios, nuo pat gimimo iki 
pat mirties, net nežinodami, kad ji yra aistra, tauso
jam ją giliai savy kaip pagrindinį jausmą. Ir išsisukt 
iš jos mums neįmanoma - gyvenimas neleidžia, nes 
tai tokia Valdovės-saulės nuostata.

Iš tiesų privalau dažnėliau ją minėti. Ji šviečia 
neprašydama jokio atlyginimo. Ir niekam nesilanks
to. Kaip ir visos kitos jos seserys Visatoje. Tai bent

KODĖL NE VISADA SUSIKALBAME?
Praeitą mėnesį Lemonte, netoli Čikagos įvykusiame Santaros-Šviesos metiniame suvažiavime tarp kitų 

klausimų buvo kalbama apie išeivijoje susiformavusį Lietuvos įvaizdį ir apie tai, kaip išeivija atrodo Lietuvos 
gyventojų akimis. Svarstyta ir aiškintasi, kur įvaizdžiai priartėja prie tikrovės, kur jie išsiskiria. Netiesiogiai 
buvo paliestas ir klausimas, kodėl ne visada vieni su kitais susikalbame, nors ir kalbėdami ta pačia kalba.

Svarstybose dalyvavo:
Giedra Subačienė - Lietuvos žurnalistė, dabar jau treti metai laikinai gyvenanti Čikagoje.
Horstas Žibąs - išeivis, pensininkas, daugelį metų ėjęs atsakingas finansų administracijos pareigas Proctor 

& Gamble firmoje. Šiuo metu Žibąs didelę laiko dalį praleidžia Lietuvoje, talkindamas tenykštėms firmoms 
prisitaikant prie rinkos ekonomikos sąlygų.

Edvardas Tuskenis-gimęs ir augęs Čikagoje, atgimimo pradžioje nuvykęs į Lietuvą. Ten jis talkino Lietu
vos Aukšč. Tarybai, vėliau dirbo žurnalistinį darbą. Šiuo metu Tuskenis gyvena Vašingtone, dirba Lietuvos 
pasiuntinybėje.

Diskusijas vedė Zenonas Rekašius.
Spausdiname svarstybų dalyvių pasisakymus - Red.

ĮVAIZDŽIAI IR ESMĖS
Įvaizdžiai, neatspindėdami daiktų, žmonių ar reiš

kinių esmės, atsiranda iš nuotolio, nuogirdų, nuojau
tų, o kartais dėl mūsų pačių noro stereotipus paversti 
tiesa. Dažniausiai ta tiesa nebūdami, įvaizdžiai pasi
rodo neįtikėtinai gajūs ir nuodingi tarsi erkės. Pagy
venę žmoguje ilgėliau, jie apkrečia sąmonę patogiu 
nekritiškam mąstymui encefalitu ir raunami išjos pa
lieka mumyse skaudžius randus, tarsi, atrodo, gerai 
prijaukintas pasaulis būtų mus asmeniškai įžeidęs.

Puikiai prisimenu Amerikos, o kartu ir išeivijos, 
įvaizdį, kai man buvo keleri metai. Žinojau, kad 
Amerikoje gyveną lietuviai yra turtingi ir gražūs, nes 
mano seneliui kadaise į Filadelfiją emigravęs pusbro
lis atsiuntė gražius baltus marškinius, kurie taip ir li
ko geriausi jo marškiniai, — su jais mes jį ir palaido
jom. Spėjau, kad Amerikoje visi sotūs, nes kai penk
tadieniais senelis išsimaudydavo ir pagaudavo šaukš
tu pieniškoje sriuboje sviesto dėmę, atsidusdavo vie
nu žodžiu — Amerika... Jis reiškė visišką pasitenkin
imą. Buvo aišku, kad Amerikoje gyvenantys lietuviai 
yra stiprūs ir galingi, nes senelis vakarais užsidangs- 
tęs langines, kad jo neišgirstų į namo viršų suleisti 
gyventi KGB karininkai, ištikimai, nors ir šalia dvės- 
tų kaimyno karvė, klausydavosi laidos, prasidedan
čios sakiniu: „Amerikos balsas kalba į Lietuvą“. Pa
klausęs žinių, senelis supykdavo, kad Kenedis labiau 
rūpinasi Ekvadoru, o ne tuo, kas dedasi Anykščiuose. 
Amerikos įvaizdis grėsė sugriūti. Vėliau vėluojančią
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darbininkės! Negauna algų, o vis dėlto patenkintos 
šviečia ir šviečia.

Žmogus taikstėsi saulei. Jai nuolat šypsojos. Ji 
atsilygindama jo veidą bronzos medaliu apdovanojo. 
Ėjo jis į pasimatymus, didžiavosi tuo medaliu. Dabar 
jau sako: saulintis daugiau negaliu... Taip išėjo - pa
baigai padailinti prireikė rimų. O rimai netyli - ei
liuotoją jie balsiai myli.

* * *
Nutariau pristabdyti Igną. Supratau, kad jis yra 

perskaitęs ir Maceinos Saulės giesmę. Sakau jam: 
Atidėk saulutę kitam kartui. Leisk ir man suplasnoti 
sentencijų sparnais, gal ne tiek aitriais. Jei esu paukš
tis, tai labiau panašus į gaidį negu į Henriko Nagio 
sakalą. Amžinatilsį šiam didingam poetui, taip ma
giškai dainavusiam tauriųjų polėkių apsėstiems bro
liams. Ir laisvei.

Pr. Visvydas

kur nors močiutę senelis paskatindavo klausimu — 
ko lauki, gal amerikonų?

Kai 1991 m. žiemą pro Vilniaus universiteto 
bendrabutį, kuriame gyvenau, važiuodavo sovietų 
tankai ir viso bendrabučio vyrai išeidavo stovėti tai 
prie Parlamento, tai prie televizijos bokšto, mes, mo
terys, irgi įsijungdavom radiją paklausyti, ką apie tai 
sako pati galingiausia ir demokratiškiausia pasaulio 
valstybė. Žinios prasidėdavo Bušo rūpesčiais dėl Ku
veito. Dabar, kai skrendu į Ameriką, prisimindama 
tos žiemos įvykius, visada priglundu prie lango 
žvilgterėti į atšiaurią kraterių Islandiją, apie kurią 
niekada neturėjau jokio įvaizdžio.

Šių metų rugpjūčio mėnesio „7 meno dienose“ 
skaitau režisierės S. Sontag, 1993 m. Sarajeve stačiu
sios Beketo „Belaukiant Godo“, įspūdžius,— galin
gos ir teisingos Amerikos įvaizdis tebegyvas: „Trupė 
ir aš stengėmės vengti juokų „Belaukiant Clintono“ 
tema, tačiau iš tikrųjų laukėme, kad tai įvyks, kai lie
pos pabaigoje serbai užėmė ( arba atrodė, kad užėmė) 
virš oro uosto pakilusį Igmano kalną“.

Kaip ten bebūtų su tais vadavimais ir padėjimais, 
atvažiuodamas į šią šalį esi truputį prispaustas lais
vos, demokratiškos šalies ir iš jos per penkiasdešimt 
metų gero besimokiusios išeivijos įvaizdžio. O jei esi 
gimęs kokiais 1960- aisiais, tai atskrendi ne tik iš ki
to kontinento, bet ir iš kitos epochos, atsigabendamas 
visus socialistinio lagerio išugdytus kompleksus. 

Prieš vykdamas, dar prisiskaitai Metmenyse protingų 
profesorių, dirbusių šiapus ir anapus vandenyno, 
svarstymų apie Lietuvoje gyvenančių lietuvių pasau
lėžiūros ydas. Paprasti išeivijos lietuviai kaltina lie
tuvaičius paprastomis ydomis, o pasiskaičiusi inte
lektualų, jau imu visai patikėti, kad į Ameriką vežuo
si baisų viršsvorį. Atidarysiu lagaminą ir pabyrės — 
primityvus patriotizmas, kategoriškas nacionaliz
mas, etnocentrizmas, nemokėjimas diskutuoti, mo- 
nologiškumas ir kitataučių ksenofobija. Prisideda dar 
ir skaitytų ar girdėtų išeivijos pokalbių nuotrupos 
apie tai, kokie mes tinginiai, nemokam nei pirkti, nei 
parduoti, esame nedalykiški, kategoriški, visada vi
sur vėluojame. „Jei būtumėte dirbę kaip mes, tai da
bar ir gyventumėt kaip mes“ — šią mintį iš išeivijos 
lietuvių girdėjau kelis kartus ir Lietuvoje, ir čia. Už- 
sigraužiu dar dėl anglų kalbos nemokėjimo. Štai 
Tėviškės žiburiuose garsi išeivijos rašytoja Birutė 
Pūkelevičiūtė rašo, kaip jai iš Lietuvos giminaitė at
vežė šokoladinių saldainių su likeriu. Žodis CHER
RIES ant dėželės parašytas su klaida, o likeris iš sal
dainių bjauriai išbėgęs. Atidaryta dviejų svečių, ame
rikiečių, akivaizdoje dėžutė sugadino rašytojai skaid
rią Kalėdų nuotaiką. Rašytoja prieina prie išvados, 
kad kol mes Lietuvoje neišmoksim kaip reikiant įpa
kuoti saldainių, civilizuotų Vakarų mums nepasiekt.

Žodžiu, pirmąkart atsidūręs Boing’e, jautiesi pa
našiai, kaip ligonis po akių operacijos. Ilgai kabojusi 
geležinė uždanga pakils, tvarsčiai nukris ir tada pa
sistengsiu išmokti — darbštumo, tolerancijos, nepro- 
vincialaus mąstymo, meilės kitataučiams, mandagu
mo.

Prie kontrolės postų O’Hare aerouoste stovi il
giausia eilė. Kelis kartus patikrinęs mano vyro doku
mentus, tarnautojas garsiai nusijuokia ir pasišaukia 
draugą: „Ei, žiūrėk, Amerikoje profesorių per maža, 
iš kitur pasikviečiam”. Paskui atsiminęs, kad šalia 
stovi sumišęs tų dokumentų savininkas, sako : „Jūs, 
žinoma, dėl to nekaltas“... „Labas, tarybūkai, tai ma
not, kad Amerikoj doleriais sninga“,— pasisveikina 
pirmąkart mus matąs žilas išeivijos lietuvis Jaunimo 
Centre. Nemanom. Bet kad kiekviena energinga Lie
tuvos pensininkė be jokių baltų „žaliųjų“ kortų, ang
liškai mokėdama kaip tame žaidime — juoda balta 
šilta šalta — per savaitę gali Čikagoje darbą susirasti, 
tai irgi tiesa.

Ėmiau kalbėti apie nemalonius dalykus, bet kaip 
tik jie iliustruoja mano atsisveikinimą su mitais, be 
to, kaip rašė vienas išeivijos poetas, „po vyzdžiais iš
silaiko ne tai, kas vadinasi grožis“.

Kaip tik Čikagoje išmokau vėluoti. Kai pirmi du 
renginiai Jaunimo Centre ir Lemonte prasidėjo pus
valandžiu vėliau nei skelbta, maniau, kad tai atsitikti
numas, bet kai pamačiau, kad labai retai, net tada, kai 
į renginį kviečiamas svečias, vis tiek vėluojama, su
pratau, jog tai dėsnis. Nors įvaizdis yra kitoks. Neži
nau, kaip išeivijos lietuviai atvyksta į biznio ar darbo 
reikalus liečiančius susitikimus, bet į kultūrinius ren
ginius pastebimai vėluoja. Ne laiku prasidėjo, beje, ir 
abi mano matytos Santaros-Šviesos.

Kai du iš keturių į Čikagą iš Lietuvos atvykusių 
mokytis studentų buvo apiplėšti viduryje baltos die
nos juodžių, sužinojau šį tą ir apie toleranciją kitoms 
rasėms. Patarimai, per kuriuos miesto kvartalus ge
riau visai nevažiuoti, buvo išsakyti aiškiai, tačiau 
kažkaip puse lūpų, tarsi tai kompromituotų oficialų, 
o kartais ir fasadinį amerikiečių požiūrį į tautų lygy
bę. Apie mitų žlugimą būtų galima pasakoti dar ilgai, 
prisimenant, kaip Amerikoje esi gydomas, nors ir su 
sveikatos draudimu, kaip ir už ką esi priimamas arba

(tęsinys sekančiame psl.)
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ĮVAIZDŽIAI IR...
(atkelta iš 11-to psl.)

išmetamas iš darbo, ką reikia turėti (ir ko neturėti), 
kad patiktum savo bosui, ar visada darbe lemia kvali
fikacija, bet tai būtų ilgos, į mitų kapines nukeliavu
sios istorijos.

Kai žiūriu į čia nuo pokario metų gyvenančius 
lietuvius, kyla klausimas, ar iš viso įmanoma mums 
bendrauti ne įvaizdžiais. Panašiai, kaip čia atvažia
vusiems išeivija tėra įvaizdis, daug „negyvesnis” už 
A.Škėmą, A.Mackų ar M.Katiliškį, taip ir prie čio
nykščio gyvenimo, elgesio normų, skonio pripratu- 
siems Amerikos lietuviams ateiviai iš Lietuvos, pasi
skolinant I.Gražytės-Maziliauskienės paskaitos pa
vadinimą, tampa„žmonėmis už durų“. Jie atrodo 
svetimi, degradavę — anksčiau dėl sovietmečio, o 
dabar — dėl nekritiškai vertinamos masinės Vakarų 
kultūros įtakos. Kartais paprastam Brighton ar Mar
quette parko dipukui lietuvaičiai visai „nelietuviš
kai“ nepažįstami ir neverti pažinimo, tik nuostabos, 
ironijos, pasmerkimo. Nepažinimas dalija įvaizdžius 
į abi puses. Pokario emigrantui Lietuva ir lietuviai jei 
dar regisi, tai regisi daug realesni čia, Amerikoje, o 
ne ten, kur tėvynė seniai virtusi tuo, ką mes vadiname 
tėviške, t.y. gimtąja kaimo troba, kokiu tėvų sodintu 
medžiu ar vaikystės dvasia, tebeplevenančia kur nors 
virš Žaliakalnio. Su tėviškės paveikslu taip nesideri
na atvykėliai iš Lietuvos. Čia, kur jau sava, įprasta ir 
parapiškai saugu, jie atveža tėviškės kompromitaciją. 
Juk ten, Lietuvoje, vagiama, neaišku, kaip atsiranda 
ir tuoj išnyksta bankai, ten, kaip rašo 6-jame Akira
čių numeryje R.Šileris, „nepatartina eiti šaligatviu ar
ti namų, nes gali tekti „susipažinti“ su tinko, balkono 
ar kokio gelžgalio gabalu. Nesu matęs pasaulyje bal
taodžių apgyvendinto miesto su tiek daug purvo ir 
betvarkės“. Tą patį atvažiavę lietuvaičiai sako apie 
Čikagos pietų pusę. Tokia patogi apibendrinti įvaiz
džių kalba.

Dabar, ko gero, man įdomiausia stebėti beatsi
randantį jaunosios kartos ekonominių imigrantų 
įvaizdį, kuriamą savo pačių akyse. R.Glinskis, pa
skutiniuose Akiračiuose kalbėdamas apie naujuosius 
ateivius, didžiausią imigrantų grupę apibūdina kaip 
„tiesiog gyvenančią“. Ką reiškia tiesiog gyventi 
Amerikoje jaunam čia atvažiavusiam gydytojui, ar
chitektui, filologui, menininkui, bibliotekininkui? 
Slaugydami amerikiečių senutes ir senukus, valyda
mi įstaigas, dirbdami restoranuose, kartodami sau ir 
kitiems, kad Lietuvoje jiems nėra jokios perspekty
vos, jie kuria išsilaisvinusio iš skurdo ateivio galimy
bių šalyje įvaizdį. ( Kiekvienas Lietuvos inteligentas, 
apmokamas iš valstybės biudžeto, gali dabar pasaky
ti, kad Lietuvoje jis neturi jokių perspektyvų, habili
tuoto humanitarinių mokslų daktaro alga „į rankas“ 
— apie 600 Lt). Taigi, buvęs gydytojas, filologas, 
architektas, priverstas pamiršti neatsitiktinius ryšius 
su kultūra, tiek su lietuviškąja, tiek su amerikietišką
ja, kala pinigus juodais darbais — iš pradžių buto 
nuomai, paskui automobiliui, dar vėliau namui, po to 
kitam namui. Ir pamažu į jo sąmonę skverbiasi tarsi 
nepastebimas pavojus šioje galimybių šalyje su ne- 
prispjaudytais liftais po dvidešimties metų tapti šiltu, 
truputį vitaminizuotu, Floridos paplūdimiuose pa
skrudintais šonais Brighton parko kugeliu. (Brighton 
parkas čia gali būti rašomas, žinoma, mažąja raide — 
provincija labai retai reiškia vietą, ji yra mąstymo bū
das). Ir po dvidešimties metų tas buvęs Lietuvos inte
ligentas tikriausiai su baime ir nerimu lauks kokio 
giminaičio iš tėvynės, nes jie ten, Lietuvoje, tingi
niai, melagiai, vagys ir laiku neužmoka už butą... Ir 

skubės tas buvęs inteligentas savo nerimu pasidalinti 
su kitais senukais, paradoksaliai tebesirenkančiais 
Jaunimo Centre, o paskui tą popietę, kaip svarbią 
naujieną, skubės aprašyti ir Lietuvai, ir jos įvaizdžiui 
ištikimame dienraštyje. Žinutė bus, ko gero, panaši į 
mano skaitytą Drauge: „Labai malonu šaltą žiemos 
dieną sušilti prie kavos puoduko, pasidalinti su kitais 
kasdieninio gyvenimo aktualijomis ir nesibaigian
čiais Tėvynės Lietuvos vargais, ypač našlaičių ir se
nelių”.

Tam eksinteligentui aš linkėčiau šioje galimybių 
šalyje po dvidešimties metų likti prisišliejus prie ko
kio sambūrio ar mąstymo, panašaus į Santarą-Šviesą. 
Galbūt tai bus vienintelis jo išsigelbėjimas iš daiktiš
kojo ir todėl provincialaus pasaulio. Kaip neseniai ra
šė K.Saja Lietuvos aide, „bendraujant meno ir moks
lo žmonėms kuriam laikui išnyksta visi politiniai, re
liginiai, tautiniai, imperiniai stereotipai, esamos ir 
būsimos skriaudos bei fobijos“. Toks įvairus ir bau
gus tolumomis pasaulis susitraukia į kumštį... Sėdžiu

KODĖL NESUSIŠNEKAME?
Nagrinėjant Lietuvos ir išeivijos “nesusišne- 

kėjimo” problematiką, tenka pirmiausia pažymėti, 
jog netikslu būtų teigti, kad visi išeiviai nesusišneka 
su visais Lietuvos gyventojais. Kai kurie individai, 
kai kurie sluoksniai gerai susišneka. Vis dėlto, visai 
pagrįsta bendra išvada, kad išeivija ir Lietuva viena 
kitos nelabai supranta, jų santykiuose esama nemažai 
trinties. Pažvelgsiu į šio fenomeno išeivišką pusę.

Manyčiau, jog ši problema lengviau suprantama, 
jei suvokiame, kad nesusišneka ne lietuviai su lietu
viais, o dvi, nors ir lietuviškos, bet labai skirtingos, 
visuomenės.

Gyvenimas lėmė, kad išeivijos lietuvių visuome
nė ir Lietuvos visuomenė vystėsi skirtingomis sąly
gomis, jos gerokai nutolo viena nuo kitos. Tai, ko ge
ro, buvo neišvengiama, ir vien šis faktas nebūtinai 
vertintinas teigiamai ar neigiamai. Tai objektyvus 
aplinkybių rezultatas. Tačiau problemos kyla tada, 
kai išeiviai bando pritempti savo lietuviško gyveni
mo sąvokas ir taisykles prie Lietuvos, nesuvokdami, 
kad Lietuva visai kitaip išgyveno tuos penkiasdešimt 
metų.

Ši istorija, žinoma, prasideda 1944 metais, kai 
Vakaruose atsidūrė lietuvių pabėgėliai, o juos nuo 
Lietuvos atskyrė geležinė uždanga. Taip atskirti nuo 
Lietuvos, pabėgėliai greitai sukūrė savąjį pasaulį. 
Buvo pristeigta įvairių organizacijų, institucijų. Išei
vija turėjo savo vyriausius komitetus, bendruomenes 
ir seimus, savo politinius vadus. Buvo sukurta visuo
menės infrastruktūra—Lietuvos pakaitalas. Okupuo
toje ir sovietizuojamoje Lietuvoje, savaime aišku, vi
suomenė buvo vystoma visai kita kryptimi. Taigi, 
nuo pat 1944 metų pabėgėlių visuomenė ir Lietuva 
evoliucionavo skirtingomis kryptimis.

Tai, kad pabėgėliai sukūrė savąją visuomenę, 
buvo visai natūralu, tačiau reikia atsiminti, kad tos 
visuomenės kasdienybė nebuvo labai susieta su Lie
tuvos tikrove. Kadangi buvo dirbtinai atskirta nuo 
Lietuvos, ta visuomenė užsidarė savyje. Pokarinė 
Lietuva šiai visuomenei realiai neegzistavo, ji nebu
vo apčiuopiama. Išeivijos politiniams vadams, gali
ma sakyti, buvo žymiai svarbiau PLB ar VLIKo vi
daus reikalai, nei pasikeitimai Lietuvos komunistų 
partijos viršūnėje.

Reikėtų atkreipti dėmesį į, ko gero, svarbiausią 
išeivijos visuomenės ypatumą—tai, kad pabėgėlių 
visuomenės atsiradimas priklausė nuo Lietuvos 

štai Brighton parke sunkiai, kruvinu prakaitu uždirb
tame savo šeimininkės bute, šeimininkė serga, perša
lo. Ji geria liepžiedžių, atvežtų iš Panevėžio parko, 
arbatą. Sėdžiu amžiną atilsį A. Dundulio dovanotame 
fotelyje,— su Dunduliu dar būdamas Vilniuje ir nie
kada nesvajojęs važiuoti į Ameriką susirašinėjo man 
artimas žmogus. Sūpuosi ir skaitau lietuvių rašytojo 
I. Mero, gyvenančio Izraelyje, A.Mackaus fondo iš
leistą knygą, kuri „Apversto pasaulio“ pavadinimu 
tinka ir įvaizdžių temai. Vežu ką tik atvykusias iš 
Kauno ir Vilniaus studijuoti į Čikagą dvi studentes... 
Ant priekyje važiuojančios mašinos užpakalio pers- 
kaitom lipduką — Daytona Beach. Ir jos, ir aš pagal- 
vojam ir pasakom tą patį — ten juk gyvena Birutė 
Pūkelevičiūtė... Užšnekam apie „Aštuonis lapus“ ir 
„Metūges“. Rašytojos tėvynė su išvarvėjusiais lėk
tuve dėl slėgimo ir temperatūrų kaitos ( o ne dėl neti
kusio įpakavimo) saldainiais užsimiršta. Įvaizdžiai 
trupa, lieka esmės.

Giedra Subačienė

nepriklausomybės netekimo. Visa pabėgėlių veikla, 
vienaip ar kitaip, mažiau ar daugiau, su tuo ir siejosi. 
Juk buvo teigiama, jog lietuvybę išlaikyti būtina dėl 
to, kad pratęstumėm kovą už Lietuvos nepriklauso
mybę. Kiekviena proga buvo pabrėžiama meilė Tė
vynei, visų lietuvių patriotinė pareiga puoselėti Lie
tuvos laisvės idėją.

Didžiausi išeivijos ir, žinoma, Lietuvos priešai 
buvo komunistai, jų primesta santvarka. Išeivijoje 
taip ir užsikonservavo kategoriškas, itin griežtas anti
komunizmas.

Tačiau išeivijoje vyraujančios nuotaikos nebūti
nai sutapo su Lietuvos žmonių nuotaikomis. Kadangi 
išeivija buvo tiek metų atskirta nuo Lietuvos, Lietu
vos gyventojų nuotaikos, požiūriai, jų gyvenimo pa
tirtis nepadarė žymesnės įtakos išeivių mąstymui. 
Jau pirmaisiais pokario metais atsirado atotrūkis tarp 
išeivių ir Lietuvos žmonių pasaulėžiūrų, kuris nuolat 
didėjo.

Pateiksiu porą pavyzdžių. Išeivijoje Lietuvos po
kario partizanai buvo laikomi tobulais didvyriais, ku
rie kovojo su rusų okupantu už Lietuvos laisvę. Ta
čiau daugelis Lietuvos gyventojų vertino partizaninį 
karą nevienareikšmiai, nors abejoti jų patriotizmu 
nėra jokio pagrindo. Reikalas tas, kad Lietuvos žmo
nės savo kailiu patyrė partizaninio karo baisumus ir 
prieštaravimus. Išeiviai to nepatyrė, ir užtat jų supra
timas paviršutiniškesnis.

Kitas pavyzdys—požiūris į aštuntojo ir devinto
jo dešimtmečio disidentus, pogrindžio literatūrą. Iš
eivijoje buvo puoselėjamas, arba, tiksliau pasakius, 
išsaugotas „kovojančios tautos” įvaizdis. Galima tik 
nulenkti galvą nelegalios, pogrindinės veiklos daly
viams už jų drąsą ir pasišventimą, tačiau reikia su
prasti, kad Lietuvoje tai nebuvo masinis reiškinys. 
Politinių kalinių pavardės ir pogrindžio leidinių pa
vadinimai buvo žymiai geriau žinomi išeivijoje nei 
pačioje Lietuvoje. Tai vėlgi nereiškia, kad Lietuvos 
žmonės palaikė sovietinę santvarką. Reikia atsiminti, 
kad Lietuvos žmonės paprasčiausiai gyveno, jiems 
pirmiausia rūpėjo kasdieninio gyvenimo eiliniai rei
kalai. Tik itin maža Lietuvos gyventojų dalis laikė 
komunizmo griovimą savo gyvenimo svarbiausiu 
tikslu.

Beje, septintajame dešimtmetyje pradėjo atsiras
ti šiokios tokios išeivijos ir Lietuvos bendravimo ga
limybės. Atsivėrė turistiniai keliai į Lietuvą, užsi-
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mezgė tam tikri kultūrininkų ir mokslininkų ryšiai. 
Kai kurie išeiviai pasinaudojo tomis galimybėmis, 
nors tai ir sukėlė itin aštrių ginčų išeivijoje.

Ne per seniausiai atsirado galimybės visai nor
maliai bendrauti su Lietuva. Daugeliui išeivių sunku 
persiorientuoti, suvokti, jog išeivija nebėra pasaulio 
lietuvių gyvenimo centras. Jaučiamas noras primesti 
Lietuvai išeivijos pasaulėžiūrą, nesijaučia noro ge
riau suvokti Lietuvos visuomenės ypatumus, gyven
tojų nuotaikas, suprasti jų požiūrį į visa tai, kas įvyko 
Lietuvoje per paskutinius penkiasdešimt metų.

Regis, išeivijos ir Lietuvos susikalbėjimui labai 
trukdo požiūris į buvusius komunistus. Daugelio iš
eivių požiūris į buvusius komunistus vienareikšmis, 
kategoriškas, o daugeliui (nors ne visiems) Lietuvos 
gyventojų tas reikalas kur kas sudėtingesnis.

Išeiviai dažniausiai vertina visus komunistus pa
gal 1940 metų kriterijus, t.y. tų metų lietuvių komu
nistai buvo tautos išdavikai. Šis požiūris į 1940 metų 
komunistus teisingas. Bet išeivijoje tas požiūris taip 
ir liko sustingąs, o Lietuvos gyventojų požiūris į ko
munistus evoliucionavo, kaip ir evoliucionavo pati 
LKP. Nenoriu čia vertinti LKP vaidmens, noriu tik 
pabrėžti, jog nesusipratimai atsiranda tada, kai ne
bandoma suprasti daugelio Lietuvos gyventojų po
žiūrio, o bandoma primesti savo.

Daugelis išeivių pasimetė, kai Lietuvos rinkėjai

MINTYS APIE LIETUVĄ IR LIETUVIUS
Mano pažiūros į Lietuvą ir lietuvius išsivystė ne 

iš idealų, kurie visus lietuvius, o ypač Lietuvoje ken
čiančius tautos vaikus, statė ant pjedestalo ir paskui 
reikalavo iš jų elgesio, kuris to pjedestalo užsitarnau
tų. Jau 1956 metais po Stalino mirties, kai pasidarė 
aišku, kad Sovietų Imperija savo grobio iš dantų ne
paleis, Santaros suvažiavime skaičiau paskaitą apie 
tuolaikinį Lietuvos švietimą, mūsų grįžimo galimy
bes ir ko iš to būtų galima tikėtis. Savo paskaitoje 
tarp kitko sakiau: „Nesitikėkime, kad mus Lietuvoje 
priims išskėstomis rankomis ir prašys, kad mes jiems 
vadovautume. Jie turės savo patirtį, savo mokslo sis
temą ir savo specialistus. Jiems mūsų nereikės ir jie 
nenorės, kad kas nors iš šalies juos mokintų, o tuo 
labiau aiškintų, kad jie nieko nežino“.

To principo daugiau ar mažiau laikiausi visą 
gyvenimą. Jis nepasikeitė ir atgavus nepriklausomy
bę. Visuomet bandžiau matyti gyvenimą ir iš jų pers
pektyvos, o padėtį vertinti suprasdamas jų patyrimo 
bagažą. Yra posakis, kad vertindami padėtį ar prob
lemą visi esame savo patyrimų suma. Tai nereiškia, 
kad žiūriu į Lietuvą be jokios kritikos, bet tai reiškia, 
kad mano patyrimas gyvenant Vakaruose nebūtinai 
tinka sprendžiant problemas tenai.

Pirmos trys kelionės į Lietuvą, 1991, 1993 ir 
1995 metais buvo susipažinimo kelionės. Po 1993 
metų viešnagės pradėjome su žmona galvoti, kaip 
mes galime padėti. Čia didžiulė pagalba buvo 1991 
viešnagės metu pusseserės išreikšta mintis, kad visi 
jos generacijos žmonės jau nebepataisomi. Jie pilni 
senų patyrimų, jų vertybių bagažas surinktas senoje 
sistemoje ir, su mažomis išimtimis, jie tik suintere
suoti pakelti savo gyvenimo lygį. Vėlesni mūsų vizi
tai patvirtino jos minčių teisingumą ir todėl pradėjo
me domėtis galimybe dėstyti arba dalintis savo paty
rimu su studentais, studijuojančiais biznio admini
straciją. Su tautiečių pagalba teko skaityti kelias pa
skaitas Kauno Technologijos Un-to Marketingo 
katedroje. Buvau tikrai nustebintas ir pradžiugintas 
studentų guvumo, gudrumo ir dalyko supratimo.

išrinko LDDP daugumą Seime, kai išrinko Algirdą 
Brazauską Lietuvos prezidentu.

Išeiviams pasirodė, kad Lietuvos žmonės atmetė 
išeivijoje išsaugotas ir puoselėtas patriotines verty
bes, nes išrinko tautos išdavikus, niekšus, nusikaltė
lius.

Sakyčiau, kad išeiviai tiesiog įsižeidė, nes pasi
juto tautos atmesti. Išeiviams buvo psichologiškai 
sunku priimti, kad Lietuvos žmonės kitaip vertina kai 
kuriuos reiškinius. Ieškoma kažkokių pateisinimų, 
esą LDDP ir Brazauskas tautą „apgavo”, tauta „su
klydo”. Beje, iš to kyla ir nenoras pripažinti, kad bė
dos, kurios slegia Lietuvos visuomenę, tik iš dalies 
priklauso nuo to, kas sėdi valdžioje. Lengviau, žino
ma, visą kaltę suversti ant buvusių komunistų. Kar
tais griebiamasi net ir iškreiptos logikos: kadangi šalį 
valdo buvę komunistai, tai padėtis šalyje tegali blo
gėti. Nenorima pastebėti, pvz. ekonomikos atsiga
vimo požymių (kuriuos pastebi visos tarptautinės fi
nansinės organizacijos ir ekspertai).

Lietuva neatitinka išeivijoje išsaugoto ir puose
lėto idealizuotos Lietuvos įvaizdžio. Tačiau nereikia 
priekaištauti Lietuvos žtnonėms, kad tikrovė neati
tinka idealizuoto įvaizdžio, o reikia geriau bandyti 
suprasti tą tikrovę, žvelgti į ją ne išeivio, o Lietuvos 
gyventojo akimis.

Edvardas Tuskenis

Tų patyrimų paskatintas įsijungiau į Int’l Execu
tive Service Corps, norėdamas dirbti Baltijos valsty
bėse, bet taip pat ir kitur, buvusioje Sovietų Imperi
joje. Turėjome laimės ir jau dabar du vizitus pralei
dome Panevėžyje, o rugsėjo 16 d. išvažiuojame tre
čiam vizitui. Dirbame su lietuviškomis firmomis, ku
rios ieško pagalbos finansų analizės, buhalterijos ir 
administracinės organizacijos srityse. Lietuviai mus 
laiko amerikiečiais, nors kalbame lietuviškai. Dirba
me su jaunesniąja būsimų valdytojų karta. Darbas 
įdomus, reikalaujantis kantrybės, tolerancijos, daly
kinio supratimo ir sugebėjimo apeiti biurokratiją.

Dirbant kasdienį darbą su vietiniais ir mokinant 
juos problemų identifikavimo, problemų ir sprendi
mų pristatymo, organizacinių struktūrų įkūrimo ir 
biznio metodikų, greitai paaiškėjo kad teorinius daly
kus jie greitai perpranta ir išmoksta, bet sunkiau yra 
tai, ką išmoko, pritaikyti jų sąlygoms, kad pagerintų 
savo padėtį.

Mano pastabos pagrįstos patyrimu Panevėžio 
pramonėje.

Socialinės problemos, kurios trukdo lengvai 
importuoti Vakarų galvojimą ir metodiką:

• Automatiškas galvojimas, kad visa išmintis ateina 
iš viršaus. Tas galvojimas vyrauja ir direktorių, ir 
taip pat labai gabių ir protingų jaunų vadovų tarpe. 
Kai paklausi: „O iš kur gi jie tą išmintį gaus, jeigu 
jiems nesufleruosi?”, tai atsakymas kaip pasakoje- 
„Ogi jie vyresni, turi daugiau patyrimo”. Kita bėda su 
sufleravimu ta, kad sufleriai lieka be pavardžių, o šių 
laikų jauni žmonės nei Lietuvoje, nei čia neturi kant
rybės laukti savo eilės. Šitoks galvojimas politikoje 
išsivysto į tokią aroganciją, kurią matėme min. pirm. 
Adolfo Šleževičiaus asmenyje.
• Nesidalinama informacija. Problemos nespren
džiamos grupinėje atmosferoje, bet pavieniui, kaip 
mokykloje. Rezultatas, daug stipresnis jausmas to, ką 
mes Amerikoje vadiname „not invented here syn
drome“. Santykių su kitomis firmomis vengiama dėl 

„konkurencijos“, net ir kai vienas fabrikas gamina 
batus, o kitas - stiklą.
• Visas asmeninis gyvenimas pagrįstas savimi, savo 
draugų, giminių ir pažįstamų apsirūpinimu. Todėl la
bai sunku atrinkti vadovus skyriams, firmoms, 
valdžios departamentams. Darbe nėra ir labai sunkiai 
diegiama žmonių atranka ir jų apmokinimas. Nėra 
sistemos, kuri teigiamai vertintų naujo žmogaus su
radimą, apmokymą ir paruošimą arba savo darbo 
perėmimui, arba kitam darbui. Dėl to įsigalėjusi pa
žiūra: po manęs kad ir tvanas. Suprantu visus aiškini
mus, kas tai lėmė, bet kaip tik šioje srityje galvojimo 
pasikeitimas yra svarbesnis už visa kita.
• Jiems beveik nepriimtina pažiūra, kad žmonės, ku
rie tinkamai neatlieka pareigų, turi būti perkeliami 
arba atleidžiami. Bet koks negatyvus žmogaus darbo 
įvertinimas ipso facto negalimas, nes egzistuoja pa
žiūra, kad toks įvertinimas išduos žmogų slaptom jė
gom, kurios jį nubaus ne pagal prasižengimą, bet dra
koniškai. Įdomu, kad ši pažiūra mažiau įsivyravusi 
tarp valdančiųjų, negu žemesniuose valdininkų 
sluoksniuose. Beveik atrodo, kad fabriko „politbiu- 
ras“ reikalauja kažkokio kolegijalumo, kurio nesima
to tarp darbininkų. Ši problema gal stipriau reiškiasi 
Panevėžyje, nes miestas mažesnis ir todėl žmonės 
daug artimiau vienas kitą pažįsta.
• Lietuviai kartais atrodo lyg ekonominiai savižu
džiai ta prasme, kad krauna turtą, ima kyšius, stato, 
bet nesirūpina krašto infrastruktūra, tai yra ekonomi
niu pagrindu. Man vis neaišku, kaip jie įsivaizduoja 
savo turto ateitį, jeigu nėra ekonominio ateities užtik
rinimo. Taip yra ne tik vyriausybėje, bet ir pramonė
je. Pasipriešinimas procesų pakeitimams yra didelis 
ir gana smarkus. Tai pastebime ir Amerikoje, bet čia 
žmonės žino, kad ekonominė rizika labai didelė, o 
ten netiki, kad taip gali atsitikti ir todėl kyla didžiau
sias sielvartas, kai taip ima ir atsitinka. Vyraujant to
kiai pažiūrai yra neįmanoma daryti pakeitimų ir in
vestavimų, nes žmonės atsisako mokytis naujo amato 
ar darbo ir reikalauja, kad jiems nieko nekeistum. 
Tokiu atveju rezultatai dažnai būna beprasmiškai 
drakoniški. Vadovybė čia irgi kalta, kadangi nesida- 
lina informacija su savo darbininkais.
• Taikingos konfrontacijos (t.y. logiškų nuomonių 
skirtumų, kuriuos galima išspręsti taikingu būdu) 
vengiama ir beveik nėra. Iš dalies tai suprantama dėl 
mano minėto pirmo punkto, vadovavimo iš viršaus. 
Bet keista, kad problema matosi ir iš „apačios“. Jeigu 
pristatomas naujas dalykas nėra vadovybės entuzias
tingai priimamas, tai supykstama ir daugiau apie tai 
nekalbama. Dėl to turėjome ilgų ir sunkių diskusijų ir 
padėtis pasikeitė tik kai jie pamatė, kaip aš savo at
mestas idėjas „pardaviau” sekančiame posėdyje, jau 
kitaip „supakuotas“. Reiškia, „suflerio“ duona sunki.
• Pagarba žmogui ir taip vadinamas orumas įgyja
mas per titulą, o ne už nuopelnus. Todėl atsiranda rei
kalavimai tą titulą įvertinti ekonomiškai. Išeivijoje 
mes sergame viceprezidentų liga, o Lietuvoje ta liga 
apima akademikus, biznierius, direktorius ir t.t.

Iš to, ką čia paminėjau, turėtų būti aišku, kad 
Lietuvoje labai daug žmogiškų trūkumų, kaip ir visur 
pasaulyje. Mano galvojimu, skirtumas tarp jų ir mūsų 
yra jų sąlygos ir patyrimų bagažas. Taip pat yra 
įsigalėjusi sistema, kuri iškelia per daug netinkamų 
žmonių, o sistemos juos išprašyti dar nėra. KTU pas
kaitose daugiausia klausimų užduota apie žmonių 
atrinkimą, jų darbo įvertinimą ir apmokėjimą. Reiš
kia, jaunieji jau mato būtinybę šiuos dalykus keisti.

Horstas Žibąs
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Akiračių Redaktoriui

Siunčiu Į laisvę nr. 4 dokumentinę ištrauką, ko
piją iš žurnalo. Žurnalą leido Lietuvos Aktyvistų 
Frontas. Praėjusiame Akiračių numeryje buvo disku
sija - „Lietuvos“ ... ar „Lietuvių“ ...

P. Narutis
Oak Lawn, II

Žr. L. Mockūno pasatabas „Lietuvos“ ar „lietuvių“ 
frontas?“ šio numerio 7-me psl. - Red.

PADĖKITE SUPRASTI

Sekdamas iš Lietuvos gaunamą ir mūsiškę spau
dą, dažnai stebiuosi: negi aš jau būsiu taip atsilikęs 
nuo šiuo metu kasdien naudojamos lietuvių kalbos, 
kad žodyne turiu ieškoti (ir nesurasti) naujų žodžių, 
kad suprasčiau ištisų sakinių turinį.

Gavau šių metų Metmenų 70-tąjį numerį. Puikus 
192 puslapių leidinys, kurio turbūt nepamatė redakto
rius Vytautas Kavolis, miręs Vilniuje birželio 24 die
ną.

Verčiau pirmuosius žurnalo puslapius. Nyka- 
Nyliūnas savo dienraščiu nukelia mane į 1944 metus, 
į tas artėjančio fronto dienas, kai per kelias valandas 
reikėjo nuspręsti, ar pasilikti, ar apleisti savo šeimos 
lizdą.

Saulių Pivorą reikia pagirti už unikalios temos 
pasirinkimą: „Mirties estetika paskutiniaisiais seno
sios Lietuvos laikais (1794-1864)“. Straipsnyje, su 
kelių autorių devynioliktojo šimtmečio citatomis, ap
rašomas naujas Vakarų požiūrio į mirtį etapas, pava
dintas gražių mirčių epocha.

Atvertęs 80-tąji puslapį randu stambų Leonido 
Donskio straipsnį su imponuojančia antrašte: „Lietu
vos intelektualai ir kultūriniai elitai: kaip (ar galima) 
visuomenės ir kultūros kritika nūdienos Lietuvoje“. 
Kibsiu, sakau sau, ir pastudijuosiu, ką tie elitai ir in
telektualai gali nuveikti nūdieninėje Lietuvoje. Deja, 
po poros puslapių mano smalsumas įstrigo į sakinį, 
kurio ir tris kartus perskaitęs nepajėgiau suprasti. Ti
kiuosi, kad Akiračių redakcija padės man, eiliniam 
skaitytojui, išsinarplioti iš tos žodžių painiavos. Štai 
tas sakinys: „Viena iš mano darbinių bei įsiskverbi
mo į kitokias tapatybes dr tiesiog žmoniškumo for
mas galia empiriškai neįžvelgiamomis episteminės, 
estetinės ir apskritai egzistencinės patirties gijomis 
siejasi su vienos disciplinos, analitinės prieigos, teo
rinės perspektyvos ar metodo peržengimo galia, t.y. 
su daugiadisciplininėmis ir tarpdisciplininėmis studi
jomis“.

Kazys Daugėla 
Bedford, NH

Įstrigome ir mes - Red.

Gerbiami Ponai,

Akiračius skaitau pirmus metaus. Jūsų laikraštis 
- žurnalas yra gana įdomus savo polemiškomis min
timis, bet Jūsų politinės filosofijos dar vis nesupran
tu. r\trodo taip, lyg aklas žmogus įleistas į svetimą 
kambarį, išskėtęs rankas vaikščiotų ir jieškotų išė
jimo. Savo tautos ateitį tokioms rankoms būtų nesau
gu patikėti.

Dar vienas dalykas. Kiek žinau, Jūs visi turite 
daktaratus, bet Jūs to žodžio vengiate. Argi todėl, kad 
kaip kas jus vadina „mokyti daktarai“? Mes esame 
mažos tautos vaikai ir mums yra garbė, kad turime 
tiek, palyginti daug, darbščių ir gabių žmonių. Vieną 
kartą aš kalbėjau su vienos gimnazijos direktorium ir 
priėjęs vienas pažįstamas mokytojas kreipėsi į mane, 
pavadindamas mane Mr. Gavelis. Direktorius jį per
traukė ir sako „Mr. Jones (jo pavarde), he used to be 
Mister, but now he is a Doktor. Neither I or you will 
ever have this title, he worked for it, let’s give him 
credit - he deserved it“.

Kodėl Jūs mane pravardžiuojat? Jeigu Jūs bijote 
to žodžio, tai rašykite tik pavardę. Būkite malonūs ir 
ištaisykite.
Su pagarba,

Vytautas Gavelis 
Cillinsville, Ii.

Gerbiamieji,

Vakar mane pasiekė šių metų gegužės mėn. Aki
račių numeris. Ačiū už leidinį ir įdomius straipsnius. 
Praktiškai per vieną vakarą perskaičiau laikraštį nuo 
pirmojo iki paskutiniojo puslapio. Ir džiaugiuosi, jog 
šis Akiračių numeris taip pat vertingas ir profesiona-

- Na, sakyk, Šnauzeri, ar nemalo
nu bent retkarčiais išgirsti, kad kurioje 
nors srityje ir Lietuva nebėra atsilikusi, 
o koja kojon žygiuoja greta pažangiau
sių žemyno tautų?

- Nematau, kur tu randi tą pažan
gą. Paskaitau tenykštę spaudą, pakalbu 
su žmonėmis, - visi tik skundžiasi, de
juoja, verkšlena vienu balsu. Landsber
gis konservatoriškai baiminasi, kad bus 
dar blogiau, jeigu paliksim valdžioje 
darbiečius, o Adamkus su centristais 
gieda, kad blogiau būti jau nebegali. O

Drausmės sargyboje

APIE POLITINĘ EKOLOGIJĄ ARBA 
EKOLOGIJĄ POLITIKOJE

gal atvirkščiai? Nebegali net atsiminti, 
kuris kaip skundžiasi...

- Tai ir tu, pasirodo, tarp tų, kurie 
mato vien neigiamybes. O aš pastebiu 
ir pažangių, džiuginančių reiškinių. 
Kad ir tokioje visiškai naujoje srityje 
kaip politinė ekologija...

- Sakyk, dėl Dievo meilės, ką ben
dro turi politika su ekologija. Juk eko
logija - tai apsišvarinimas, o politikai - 
nepraustaburniai. Ypač prieš rinkimus. 
Kad paplūsta žodinė tarša, nors ausis 
užsikimšk.

- Lietuvoje, brolau, jau ir politikai 
pradeda ekologiškai mąstyti. Štai kas 
džiugina. O atsimeni, kaip anksčiau 
pas mus būdavo? Išgeri, būdavo, skar
dinę Coca Cola pasaldinto vandens, o 
dėžutę šiukšlynam Kol suvokėm, kad 
taip visą žemę greit savartynu paversi
me. Dabar tą pačią aliumunio dėžutę 
perdirbę an truk art panaudojam. Recyc
ling...

Politikoje, pasirodo, irgi galioja 
panašūs dėsniai. Susidėvėjusį politiką, 
užuot išmetę istorijos sąvartynan, gali
me perdirbti, apdailinti ir vėl panadoti 
tam pačiam ar panašiam tikslui. Lietu

voje taip ir daroma.
- Sakai, politiškas recycling... Įdo

mu, įdomu. O gal pavyzdėlį kokį turė
tum?

- Jei tik nori. Atsimeni, buvo toks 
mokslininkas. Vėliau iš mokslininko 
politiku pasidarė. Algirdo Brazausko 
rinkiminei kampanijai vadovavo. 
Vargšą Lozoraitį sutriuškino taip, kad 
net patys darbiečiai iš nuostabos žadą 
prarado. Užtai LDDP jį į vyriausius 
prezidento patarėjus įpiršo...

- ...bet dideliam talentui ir moksli
ninko, ir politiko drabužėliai pasirodė 
per maži. Su kažkokiais Amerikos ver
telgomis į biznelį su Lietuvos valdžia 
išėjo. Būdamas prezidentūros vado
vu... Kad pasklido, brolau, interesų 
konflikto kvapelis - visa Lietuva nosį 
užsiėmė.

- Taigi, taigi... Darbiečiai norom 
nenorom savo numylėtinį turėjo užsie
nin ištremti. Iš prezidentūros į ambasa
dą Londone. O iš ten sekantis žingsnis 
jau žinai kur - politinėn užmarštin.

- Bet dideli talentai sugeba išveng
ti užmaršties. Apsukrusis ambasado
rius tapo moralistu. Kad atskaitė pa

mokslą savo premjerui’-Kaip tu, sako, 
gali elgtis taip nemoraliai. Net man 
Londone gėda. Susigėdusiam ambasa
doriui teko persikvalifikuot į bedar
bius. Sako, kad sąmoningai. Pats 
norėjęs išbėgti iš skęstančio darbiečių 
laivo...

- O dabar bedarbis ambasadorius 
vėl grįžta į politiką. Kandidatuoja į Sei
mą.

- Kaip nepriklausomas kandida
tas?

- Ne, ne! Didžiosios partijos re
miamas.

- Ką tu sakai?! Nepaisant visų pra
eities nuodėmių. Juk taip Šleževičių iš
dėjo į šuns dienas.

- Kam nuodėmės, o kam dorybės.
- O aš maniau, kad darbiečiai dau

giau į jo pusę nenorės nei pažiūrėti. Juk 
tiek karčios teisybės apie buvusį parti
jos vadą pasakė...

- Darbiečiai ir nežiūri. Į Seimą bu
vęs darbiečių strategas kandidatuoja 
remiamas konservatorių. Landsbergio 
partijos...

- Buvęs komunistų partijos narys 
nuo ’62 metų, dūšia ir kūnu tarnavęs 
darbiečiams - su konservatoriais...

—Politikoje tai vadinama pragma
tizmu.

- Arba švarių rankų politika...
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liai paruoštas.
Tikiuosi, jog ir ateityje mane Aki

račiai pasieks bei suteiks daug džiaugs
mo.

Su pagarba,
Antanas Gvildys 

Jurbarkas, Lietuva

Akiračiai - malonus skaityti mėn
raštis. Būtų gerai, kad paskelbtumėte, 
kiek Jums kainuoja siuntimas oro paštu 
į Lietuvą. Esu tikras, kad atsirastų no
rinčių mėnraštį užprenumeruoti gimi
nėms ar bibliotekoms Lietuvoje.

Alfonsas Tumas 
Thousand Oaks, Ca.

Metinė Akiračių prenumerata į Lietuvą 
oro paštu - $30- Red.

Gerbiamieji,

Gaila, kad negalite leisti Akiračių 
du kartus per mėnesį.

Laukiame Jūsų analizių, nes juk 
matote, kad Namie reikalai verda... Ir 
dėl valdžios, ir dėl būsimo, kaip „prog
nozuojama“, kraustymosi namo.

Su nuoširdžia pagarba,
Pranas Mickevičius

Gerbiamas Redaktoriau,

Naujienų agentūra „Baltic News 
Service“ pradėjo žinių tarnybos darbą 
Internete. Čia galima kas dvi valandas 
sužinoti visas „karštas“ naujienas ang
lų kalba iš Lietuvos bei lietuvių - nau
jienas iš viso pasaulio.

Tikimės, kad mūsų pastangos ne
nueis veltui ir išeivija, užsieniuose be
simokantys studentai, jaunimas turės 
geras galimybes gauti objektyvią ir 
operatyvią informaciją apie įvykius 
Lietuvoje. Todėl prašytume Jus paskel
bti savo leidinyje arba čia pateikiamą 
skelbimą, arba informuoti savo skaity
tojus trumpa žinute apie mūsų „home 
page” adresą: www.bns.lt.
Pagarbiai

Edvinas Butkus

Gerbiamas p. Redaktoriau:

Gegužės mėnesio numeryje spaus

dintame straipsnyje „Padorumo riba“ 
Jūs padarėte klaidingas išvadas dėl 
Lietuvos aide išpausdintos santraukos 
apie pasikalbėjimą tarp JAV LB atsto
vų (dalyvaujančių Lietuvos Seimo ir 
JAV LB bendroje komisijoje) ir Lietu
vos aido žurnalistų.

Nors tame pasikalbėjime išreiškiau 
savo nuomonę, kad išeivijos trečiaei
liai specialistai, veikėjai ir įvairūs kon
sultantai per dažnai pridengia savo idė
jų menkavertiškumą ar net savanaudiš
kumą išeivijos apsiaustu, taip pat labai 
aiškiai pasakiau, kad tokia prielaida ne
taikoma ir netinka Valdui Adamkui.

Yra apgailestautina, kad Lietuvos 
aido straipsnio autorė, naudodama 
įvairias pasikalbėjimo citatas, neįtrau
kė šio aiškaus patikslinimo dėl p. 
Adamkaus ar mano pakartotino patvir
tinimo, kad p. Adamkus yra daug Lie
tuvai pasiaukojęs. Jūsų nurodymas, 
kad JAV LB atstovai jaučia neapykan-* 
tą ar šaiposi iš Valdo Adamkaus yra vi
siška nesąmonė.

Su pagarba
Vytas Maciūnas

Labai gerai, kadgerb. V. Maciūnas 
paaiškino mums ir mūsų skaitytojams, 
jog savo pastabų apie i Lietuvą atvyks
tančius „trečiaeilius specialistus” ir jų 
„idėjų menkavertiškumą” jis netaikė 
Valdui Adamkui. Nei mes, nei Lietu
vos aido skaitytojai, kad ir kaip atidžiai 
beskaitydami, niekuomet nebūtume 
galėję šitokios nuomonės „išspausti” iš 
to, kas tame dienraštyje buvo parašyta 
apie V. Adamkų. Ir parašyta ne kurio 
nors vieno JAV Bendruomenės komi
sijos nario vardu, o tarsi kokia bendra, 
„kolektyvinė” visos komisijos citata, 
įsprausta į kabutes.

Mus tačiau stebina faktas, kad nei 
p. Maciūnas, nei kiti komisijos nariai 
per daugiau kaip pusę metų savo iš
kraipytų minčių nebandė atitaisyti Lie
tuvos aide. Juk dauguma Liet, aido 
skaitytojų mūsų mėnraščio neskaito, 
todėl ir dabar dar nežino apie p. Adam
kui p. Grinbergienės straipsniu pada
rytą neužtarnautą nuoskaudą. O ir pati 
straipsnio autorė iki šiol nepasistengė 
jos atitaisyti. Tačiau jeigu pasirodytų, 
kad p. Maciūnas panašų atitaisymą 
bandė išspausdinti Liet, aide, bet 
laikraštis jo neįdėjo, tai mes p. Maciū
no mielai atsiprašysime - Red.
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LYGIAS TEISES KRIVAIČIŲ IR VAIDILUČIŲ
TIKĖJIMUI

1995 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos Seimo plenari
niame posėdyje buvo svarstomas naujas Religijų 
įstatymas. Įstatymą svarstant iškilo ir senosios lietu
vių pagonių religijos klausimas. Kadangi lietuviško
sios pagonybės tradicijas puoselėjanti Romuvos ben
drija jau buvo įregistruota 1992 metais, diskutuojama 
buvo dėl jos pripažinimo tradicine religija. Čia pa
teiksime kai kurias tuo klausimu pasisakiusiųjų nuo
mones.

IŠ DISKUSIJŲ SEIME DĖL LIETUVIŲ SENOJO 
TIKĖJIMO

V. Andriukatis: „Mano pasiūlymas yra toks, 
sakyčiau, jautrus. Mes puikiai žinome, kad senoji 
baltų religinė pasaulėžiūra transformavosi. Šiandien 
Lietuvoje yra žmonių, kurie ją pripažįsta kaip savo 
religiją. Viena vertus, į tai galima žiūrėti kaip į et
nografiją, kaip į mūsų kultūrinį palikimą. Kita vertus, 
niekas neuždraus, tarkim, baltų tikėjimo bendruome
nei „Romuvai“ išpažinti baltų tikėjimo pasaulėžiūros 
ir manyti, kad jie šitoje gimtojoje žemėje turi teisę 
vadinti save religine bendrija. Manyčiau, kad žin
odami, kaip tarybiniais laikais šita srovė buvo per
sekiojama, ir galvodami apie sąžinės laisvę Lietu
voje, ši senoji baltų religija turėtų būti pripažinta kaip 
tradicinė religija“.

Kitą nuomonę išsakė deputatas A. Patackas. „Ta 
senoji mūsų religija yra didelė vertybė. Bet dabar iš 
jos daryti religinę konfesiją yra didelė klaida . . . 
Todėl aš pasisakau prieš“.

A. Aleknaitė-Abramikienė: „Jeigu mes įteisin
sime pagonybę Lietuvoje kaip tradicinę religiją, tai 
bus įdomu. Mes galėsime pasiaukoti Dievams. 
Kadangi pagonybė reikalauja kruvinos aukos, kuris 
nors Seimo narys galės pasiaukoti Dievams vardan 
šviesios ateities ir, aš manau, kolega V. Andriukaitis 
nebijos būti pirmas“.

Buvęs uolus komunistas deputatas M. Stakvi
levičius pritarė kataliko A. Patacko ir V. Aleknaitės 
nuomonėms, pridėdamas ir savo patyčių: „Aš irgi la
bai gerbiu pagonybę, tačiau girdėjau, kad Lietuvoje 
veisiasi ir mamutai. Tai gal mes ir prie šito 
grįžkime?“

Jiems senasis lietuvių tikėjimas yra svetimas ir 
nesuprantamas.

Balsuojant senajam tikėjimui pasipriešino tik 
vos didesnė balsavusiųjų dalis, ir Romuva liko ne
tradicinių religijų sąraše.

Latvių seimas, svarstęs tuo pačiu laiku latvių se
nojo tikėjimo dievturybės statusą pasirodė palankes
nis protėvių tradicijai.
Druvis, 1996, vasara.

MŪSŲ PASTABOS

Šie komentarasi apie diskusijas Seime dėl tradi
cinės religijos teisių (teisingiau sakant, privilegijų, 
kurių neturi valstybės diskriminuojami „netradiciniai 
tikėjimai) lietuvių senajam tikėjimui pripažinimo pa
sirodė žurnale Druvis. Žurnalą leidžia naujieji Lietu
vos pagonys, susibūrę į Romuvos bendruomenę.

Kiekvienas žmogus turi teisę išpažinti tai, ką jis 
tiki, nežiūrint ar tai būtų pavydusis Jehova, gailestin
gasis krikščionių Dievas, ar senovės baltų dievai, su
siję su gamtos jėgomis. Visi tikintieji turi turėti teisę 
burtis į tikinčiųjų bendruomenes ir susilaukti vienodo 
valstybės traktavimo, jeigu tos bendruomenės ne
drumsčia viešosios tvarkos ir nepažeidžia kitų pi
liečių teisių. Ne valstybės uždavinys skirstyti religi

jas į „geresnes” ir „blogesnes”, „teisingesnes” ir 
„klaidingesnes” ar dar kaip nors vienas religijas pro
teguoti, o kitas diskriminuoti. Taip mes Vakaruose 
suprantame tikėjimo vaidmenį valstybės gyvenime ir 
demokratinės valstybės santykius su religijomis.

Anoje diskusijoje Seime labai keistai mums atro
do neokomunisto M. Stakvilevičiaus ir giliai tikinčio
sios konservatorės A. Aleknaitės-Abramikienės ali- 
jansas - jų išreikšta panieka senovės baltų tikėjimui. 
Netiesa, kad „pagonybė reikalauja kruvinos aukos“, 
kaip tvirtina Aleknaitė-Abramikienė. Senovės lietu
viai gal ir yra sudeginę vieną kitą kryžiuotį, Vidur-

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Laisvės kovos 1944 - 1953 metais. Dokumentų 

rinkinys. Sudarė Dalia Kuodytė ir Algis Kašėta. Lie
tuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga ir Pasaulio 
lietuvių bendruomenė. Kaunas 1996. 626 psl. Kaina 
$17.50. Knyga gaunami pas platintojus ir PLB 
fonde.

Priklausomybės metų (1940 - 1990) lietuvių 
visuomenė: pasipriešinimas ir / ar prisitaikymas. At
sakingasis redaktorius Albertas Zalatorius. 1995 m. 
Vilniuje vykusio Pasaulio Lituanistų Bendrijos 
suvažiavimo pranešimų ir diskusijų rinkinys. Pa
saulio Lituanistų Bendrija. Vilnius. 1996. 215 psl. 
Kaina nepažymėta.

Sniečkus. 33 metais valdžioje. Biografinė apy
braiža. Vytautas Tininis. Lietuvos karo akademija. 
Vilnius. 1995. 192 psl.

Jaunas istorikas gana objektyviai aptaria politinę 
karjerą žmogaus, kuris Stalino laikais pritarė lietuvių 
trėmimams į Sibirą, o jam mirus kreipė Lietuvą eko
nominio bei kultūrinio savarankišumo keliu.

Lietuvos nepriklausomybės sutemos (1938- 
1940). Atsiminimai ir dokumentai. Kazys Škirpa. 
„Lietuvos kronika“ - AB „Vilspa“. Chicago-Vilnius. 
1996. 486 psl. Kaina nepažymėta.

Nepaprastojo Lietuvos Respublikos pasiuntinio 
ir įgalioto ministro Berlyne atsiminimai, apimą kri
tišką prieškarinės Lietuvos valstybės laikotarpį. Iš 
realistinės politikos pozicijų autorius kritiškai vertina 
prieškarinės Lietuvos užsienio politiką.

Politologija. Nr. 1(6). 1995. Vilnius. Politinių 
mokslų žurnalas, finansuojamas Polibijaus Fondo, 
įkurto Tomo Remeikio. Turinyje: Zbigniew Brezins- 
ki apie pokyčius Vidurio ir Rytų Europoje; Politinė 
kultūra ir pilietinė visuomenė; Baltijos valstybių sau
gumas ir NATO; Politinio teksto analizės metodika; 
Savivaldybių rinkimai ’95; apžvalgos, recenzijos ir 
kronika.

Gyvenimas teka. Bronius-Bruno Naudžiūnas. 
Apmąstymai, prisiminimai. Varpas. Kaunas. 1996, 
148 psl.

Alfonsas Eidintas. Lietuvos ambasados rūmų 
Washington, D.C. istorija. Washington, D.C. 1996. 
96 psl. Leidinį galima įsigyti rašant Lietuvos ambasa
dai Washington’e. Kaina - auka mokslinės literatūros 
persiuntimui į Lietuvą plius pašto išlaidos.

Šiame Lietuvos Respublikos atstovybės remonto 
komiteto lėšomis išleistame leidinyje dabartinis Lie- 

amžiais atsibasčiusį vykdyti mūsų tautos genocido. 
Tačiau kruvinos aukos praktika senovės lietuvių pa
gonių tarpe tėra Seimo narės lakios vaizduotės pa
darinys. Taip pat nederėtų pamiršti septintojo 
dešimtmečio pabaigoje - aštuntojo pradžioje okupuo
toje Lietuvoje veikusio neformalaus Romuvos ju
dėjimo, puoselėjusio lietuvių papročius, organizavu
sio etnografinius ansamblius, rinkusio folklorą (Žiūr. 
pokalbį su Arvydu Šliogeriu. Akiračiai. 1993. nr. 
246, 247, 248). Ne vienas neopagonis anuomet daly
vavo Romovos judėjime ir buvo vėliau už tai sovietų 
saugumo persekiojamas.

Latvijos Seimas, mūsų nuomone, pasielgė 
išmintingiau, suteikdamas Dievturiams - latvių seno
jo tikėjimo bendruomenei - tradicinės religijos teises 
ir privilegijas - Red.

tuvos ambasadorius ir istorikas Alfonsas Eidintas ap
taria Lietuvos ambasados rūmų ir jų gyventojų istori
ją nuo 1922 m. liepos 28 d. JAV Lietuvos vyriausy
bės de facto ir de jure pripažinimo iki dabar. Leidinys 
gausiai iliustruotas juoda - balta ir spalvotomis nuo
traukomis. Leidinio gale anglų kalba pateikta glausta 
publikacijos turinio santrauka, informacija apie Lie
tuvą šiandieną, valdžios struktūrą ir Lietuvos Res
publikos atstovybių JAV adresai bei telefonai.

SVEIKINAME!
Šių metų balandžio mėnesį Association for the 

Advancement of Baltic Studies draugija mūsų redak
cinės kolegijos nariui ir artimam bendradarbiui Al
fred Erich Senn’ui paskyrė šios draugijos Edgar 
Anderson’o premiją už geriausią veikalą Baltijos 
kraštų studijų temomis. Premija skirta už 1995 m. St. 
Martin’s Press išleistą A.E. Senn knygą Gorbachev’s 
Failure in Lithuania. Premija ir 1,000 dolerių prizas 
buvo jam įteikta š.m. birželio mėn. Waltham, Ma. 
AABS suvažiavimo metu.

Sveikiname mūsų bendradarbį ir linkime jam 
tolimesnės kūrybinės sėkmės. Red.
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