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Pagaliau tai įvyko. Vilniaus apygardos teismas 
7,5 metams kalėjimo nuteisė Kauno ir pusės Lietuvos 
mafijos bosą 40 metų Henriką Daktarą, pravarde He- 
nytė. Valstybinis kaltintojas, generalinio prokuroro 
pavaduotojas A.Paulauskas, reikalavo 10 metų, teis
mas baudė truputį švelniau. Tai svarbiausia byla po 
to, kai mirties bausme už žurnalisto ir leidėjo V. Lin
gio nužudymą buvo nuteistas „Vilniaus brigados” 
vadeiva B. Dekanidzė.

H.Daktarą pavyko patupdyti po to, kai prieš jį 
ėmė liudyti jo artimiausi sėbrai, taip pat sėdintys Lu
kiškėse. Bausmė „Henytei” galėjo būti didesnė, jei 
pernai Kaune nebūtų nužudytas verslininkas S. Čia- 
pas, kurį prokurorai vadino pagrindiniu šios bylos 
liudytoju.

Beje, įdomu tai, kad H.Daktarą pernai suėmė ne 
policija, o jauni prokurorai, ginkluoti „Kalašnikov” 
automatais. Prokuratūra įtarė, kad Vidaus reikalų mi
nisterijoje „Henytė” turi savo „kurmių”. Dar įdomiau 
tai, kad valdančiosios koalicijos atstovai visiškai ne
sidžiaugė tuo, jog nuteistas didžiausią įtaką Lietuvo
je turėjęs mafijozas. Proceso metu buvo galima ma
nyti, jog A. Paulauskas, beje, pirmasis nepriklauso
mos Lietuvos generalinis prokuroras, yra ne valsty
bės kaltintojas, o kaltinamasis.

Konservatoriai, net aukšto lygio jų vadai, visaip 
menkino A. Paulauską, o apie H. Daktarą buvo pra
dėta kalbėti, kad jis - visai ne mafijozas. Lietuvos ai
das „Henytei” suteikė beveik du puslapius vietos, 
kurioje banditų vadeiva visaip koneveikė A. Paulaus
ką. Tačiau valdžia jokių A.Paulausko kaltės įrodymų 
iki šiol nepateikė. Tiesiog "konservatoriams, suma-
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niusiems ir įgyvendinusiems siekį iš Prezidento ran
kų Seimui perimti teisę siūlyti generalinį prokurorą, 
gerokai nepatiko tai, jog A.Paulauskas tampa popu
liarus ir nelabai paklusnus.

Ypač tai išryškėjo po to, kai Kaune buvo nužu
dytas buvęs Savanoriškosios krašto apsaugos tarny
bos (SKAT) vadas, o vėliau Valstybės saugumo de
partamento darbuotojas Juras Abromavičius. Paaiš
kėjo, kad kelios dienos iki pasikėsinimo J. Abroma
vičius ieškojo, kam pateikti naujus duomenis apie 
1993 metų rudenį vykusį Kauno savanorių maištą bei 
geležinkelio tilto per Bražuolės upelį sprogdinimą.

A. Paulauskas po J. Abromavičiaus žūties pa
reiškė, jog šių nusikaltimų pėdsakai gali atvesti pas 
įtakingus krašto politikus. Be to, prokuroras pareiš
kė, jog konservatoriai siekia turėti kišeninį generalinį 
prokurorą. Konservatorius šis pareiškimas labai su
nervino. Jie dar skubiau ėmė siekti pakeitimų proku
ratūros įstatyme ir to jau pasiekė.

Beje, A. Paulauskas ne pirmą kartą patenka poli
tikų nemalonėn. Daugiau kaip prieš dvejus metus 
LDDP jį pašalino iš generalinio prokuroro pavaduo
tojo posto ir pakeitė jį niekuo nepasižymėjusiu teisė
ju V. Nikitinu. Pastarasis vasario mėn. atsistatydino.

Tačiau Lietuvoje dažnai taip atsitinka, jog val
džia, be saiko pildama pamazgas ant kurio nors vei
kėjo, jį padaro tiesiog herojumi. Panašiai Sąjūdis 
sukūrė galingą A.Brazausko įvaizdį. Panašu, kad taip 
gali atsitikti ir su A.Paulausku.

Tai išvaizdus 45 metų vyras, turintis nuopelnų 
kovoje su Vilniaus ir Kauno mafija bei nemažų ambi
cijų. Pastaruoju metu vis dažniau apie A.Paulauską 
užsimenama kaip apie galimą kandidatą į Lietuvos 
prezidentus.

Jei konservatoriai išvarys šį vyrą iš Generalinės 

prokuratūros, visai galimas daiktas, kad profesorius 
V. Landsbergis įgis netikėtą ir visiškai neplanuotą 
varžovą, galintį, kaip anksčiau A. Brazauskas, patikti 
rinkėjoms moterims.

Tuo tarpu 24 partijos pradėjo rungtynes dėl vietų 
Lietuvos savivaldybėse. Rinkimai įvyks kovo 23 die
ną. Devynios politinės partijos (iš 33, įregistruotų 
Teisingumo ministerijoje) rinkimuose dalyvauti ne
panorėjo.

Kandidatų sąrašus visuose 12 miestų ir 44 rajo
nuose kels tik konservatoriai, LDDP ir socialde
mokratai. Net 54 apygardose kandidatus siūlys 
Krikščionių demokratų partija. Centro sąjungos kan
didatai balotiruosis 42 apygardose, Valstiečių parti
jos - 33, Lietuvių tautininkų sąjungos - 32, Liberalų 
sąjungos - 31 apygardoje. Dešimt partijų pasirinko 
tiktai po 1-4 apygardas, daugiausia Vilniuje.

1995 metais vykusiuose savivaldybių tarybų rin
kimuose dalyvavo 17 partijų. Praėjusių rinkimų par
tijų sąrašuose buvo 7245 kandidatai. Šiemet jų skai
čius bus didesnis kaip 8 tūkstančiai.

Jau dabar neapsieita be skandalų. Pasirodo, jog 
konservatoriai visai neseniai tyliai prastume įstatymo 
pataisą, kuri neleistų į savivaldybių rinkimus eiti cen
tristų kandidatui čikagiškiui V. Adamkui. Kliūtis - 
dviguba pilietybė. Lietuvos rytas tuoj pat išsiaiškino, 
kad dviguba pilietybė nesutrukdė kitiems išeiviams 
patekti net į Seimą. JAV piliečiais tebėra ir konserva
torius V. Dudėnas, ir krikdemas A. Palubinskas. 
Konservatoriai perlenkė lazdą. Net Estijoje, kur labai 
bijomasi rusų, Rusijos piliečiai turi teisę būti išrinkti 
į vietos tarybas.

Įstatymo pataisėlė aiškiai skirta Prezidento rinki
mams. Tačiau LDDP vadukai šaiposi, kad konserva
toriai vis tiek nesitiki jų laimėti, nes per tris mėnesius 
valdžioje daugiau nieko ir nedarė, kaip tik ribojo Pre
zidento teises ir galias.

Rimvydas Valatka
1997.11.26, Vilnius

KIEK LIETUVOJE PREZIDENTŲ?

Pagal Konstitucija turėtų būti tik vienas. O kaip 
yra iš tikrųjų? Apie nukrypimus nuo konstitucinių 
normų rašo politologas Julius Šmulkštys.

LIETUVIŠKO RAŠTO TVIRTOVĖJE

Apie Maironio vardo literatūros muziejaus Kaune 
darbus ir dienas pasakoja jo direktorė Aldona Ru- 
seckaitė.

NATO IR BALTUOS KRAŠTAI

Geopolitinis istoriko požiūris į Baltijos kraštų sau
gumą. Kokios yra pasirinkimo galimybės? Jų 
privalumai ir pavojai.

SKILTYS, LAIŠKAI, POLEMIKA

VAKARŲ KULTŪROS ŽAVESYS IR BAIMĖ 
POSOVIETINĖJE VISUOMENĖJE

Beveik pusę šimtmečio Lietuva gyveno bemaž 
visiškai atskirta nuo Vakarų pasaulio. Tačiau didžiu
lės sovietų valdžios pastangos įdiegti gyventojams 
komunistinę pasaulėžiūrą, sovietinę mąstyseną, so
vietinį gyvenimo būdą, papročius bei tradicijas neda
vė lauktų rezultatų. Priešingai, jau pačioje Atgimimo 
pradžioje, dar tebesant sovietinei valdžiai, pasirodė 
ženklų, rodančių didžiulį Vakarų kultūros alkį. Tai ir 
jaunimo pamėgta triukšminga vakarietiška muzika, 
vakarietiškos mados, avangardinės srovės menuose, 
ir beveik visuotinas kategoriškas pasisakymas už žo
džio bei spaudos laisvę, pliuralizmą, toleranciją. Ga
lų gale ir už laisvos rinkos ekonomiką, kapitalistinę 
santvarką, pliuralistinę (=daugpartinę) demokratiją. 
O su nepriklausomybe prasidėjo ir tiesiog masinis 
Vakarų kultūros importas, tuo pačiu atmetant bemaž 

viską, kas sietina su sovietine kultūra. Tiesą sakant, 
importas gal ne visai tiksliai nusako tuometinę padė
tį, nes daugelis vakarietiškos kultūros bruožų visuo
menės sąmonėje buvo likę dar iš prieškarinių laikų ir 
dabar tik išsiliejo į viešumą. Gal tik politinės kultūros 
srityje demokratinė tradicija buvo silpnoka, daug ką 
reikėjo „importuoti”.

Nepriklausomybės pradžiai būdingas žavesys 
viskuo, kas ateina iš Vakarų, pradeda atslūgti. Prasi
deda vertybių atranka: kas priimtina, kas ne. Tai, ži
noma, labai gerai. Tačiau šitokio sveiko kritiškumo 
įkandin seka ir kita, defenzyvinė, nuostata, skatinanti 
saugotis ir gintis nuo įvairių su Vakarų kultūra at
einančių pavojų.

(tęsinys 16-me psl.)
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KARTOJASI GENERACIJŲ NESUTARIMAISugriuvus sovietų imperijai ir Lietuvai atgavus nepriklausomybę, į Ameriką vėl patraukė nauja emigrantų iš Lietuvos banga. Niekas nežino, kiek jų ten dabar yra, bet daug kas mini 9000 skaičių. Vėl kartojasi tie patys reiškiniai, kurie buvo būdingi ir pokario emigrantų kartai, save kartais vadinusiai tremtiniais. Vėl senieji ir naujieji emigrantai pradeda vieni kitais nepasitikėti, vieni į kitus šnairuoti ar vieni kitus ignoruoti.Naujieji emigrantai save kartais laiko „svetimais svetimame krašte”. Čikagoje jie įsteigė atskirą savo Bendruomenės apylinkę „Krantas“. Lietuvos aido (nr. 17, 1997) korespondentei apie savo gyvenimą pasakoja P. Guobužis, A. Paulaitienė ir G. Tamaus- kas:
P.G. Po karo atvykusių lietuvių ir mūsų proble

mos labai skiriasi. Jie paliko vienokią Lietuva, mes 
visiškai kitokią. Nevienodai vertiname tuos pačius 
įvykius, politiką, Lietuvos gyvenimą. Tačiau vieni 
kitus stengiamės suprasti.

G.T. Problemų kyla, manyčiau, dėl dabartinės 
Lietuvių bendruomenės struktūros. Neatsitiktinai 
paskutiniame bendruomenės suvažiavime buvo ap
tarta ir dabartinės LB paskirtis. Neseniai atvažiavu
siems iš Lietuvos irgi daug kas regisi nesuprantama, 
keistina LB veikloje, įstatuose. Man kartais atrodo, 
kad vienam žmogui ką nors išsikovoti iš bendruome
nės lengviau, nei susivienijus į aplinkybę. Pavyz
džiui, šiemet niekaip negalėjome išsinuomoti nei 
Jaunimo centro, kurį vis dar norėtųsi laikyti kultūros 
židiniu, nei kavinės per Naujuosius metus, nors šią 
kavinę vienas asmuo yra išsinuomavęs šeštadieniais 
privačiam verslui. Apylinkėmis, jų veikla ir intere
sais nelabai domimasi. Jos ir taip nyksta, mažėja. 
Kam bus reikalingi LB centrai, tarybos ir prezidiu
mai, kai neliks mažiausių bendruomenės vienetų?

G.T. Sulaukę naujo krantiečio kol kas nesidomi
me jo praeitimi. Jei tarp mūsų pasitaikys nusikaltėlių, 
tai bus mūsų visų bėda. Dauguma naujųjų ateivių 
darbštūs ir padorūs, galima tik stebėtis, kaip, neturė
dami ypatingų teisių svetimoje šalyje, dažnai net ge
rai nemokėdami kalbos, jie prasigyvena, perka auto
mobilius, namus, leidžia į mokslus vaikus.

P.G. Jei kas Čikagoje pavagia automobilį, tai ir 
reikia sakyti, kad pavogė Jonas ar Petras, o paprastai 
sakoma, - tie iš Lietuvos vėl apsivogė...Galbūt verta trumpai prisiminti ir prieškarinės emigracijos atsiradimą JAV. Kaip žinia, prieš Pirmąjį pasaulinį karą į JAV buvo emigravę daug lietuvių (buvo minimas net milijonas), ieškančių darbo ir geresnio gyvenimo. Lietuva, kurią jie paliko, buvo varginga, svetimųjų persekiojama. Tuo tarpu pokario emigrantai buvo nepriklausomos Lietuvos auklėtiniai. Dėl to ir atsirado nesusikalbėjimas, vienų į kitus šnairavimas. Daug kur dėl naujai atvykusiųjų arogancijos ar nemokėjimo suprasti senos emigracijos 

įsikūrimo sąlygų ir jų didelių organizacinių nuopelnų - tas „milijonas“ ištirpo ir tik keli sąmoningi ir dideli Lietuvos patriotai bandė tuos generacijų skirtumus įveikti ir bendrai dirbti kutūrinį bei politinį darbą.Dabar štai turime posovietinę emigrantų kartą, kuri taip pat nesusikalba su pokarine emigracija dėl panašių priežasčių. Vėl kultūrinis ir politinis gyvenimas smarkiai nukentės, jei mes nemokėsime vieni kitų suprasti, padėti vieni kitiems, ir jokiu būdu neskaidyti jėgų, siekiančių to pačio tikslo.Bendruomenės vadovai turėtų gerai įsidėmėti naujai atvykusiųjų teisingas pastabas, kad LB apylinkės mažėja, nyksta. „Kam bus reikalingi LB centrai, tarybos ir prezidiumai, kai neliks mažiausių Bendruomenės vienetų“. Todėl JAV lietuvių bendruomenės vadovybė turėtų mažiau laiko ir energijos atiduoti politiniams žaidimams su Lietuvos seimu Vilniuje, o daugiau dėmesio skirti pačios išeivijos labai apleistiems reikalams.BŪDINGAS PAVYZDYSBūdingas kultūrinės ir visuomeninės veiklos Amerikos lietuvių bendruomenėje siaurėjimo pavyzdys yra ateitininkai, kurie anksčiau buvo pasižymėję aktyvia veikla ir sėkmingu bandymu įtraukti jaunimą į savo gretas. Tačiau prieš kiek laiko nustojo eiti žurnalas Ateitis. Dabar ir savaitinis ateitininkų skyrius 
Drauge gali užsidaryti, nes ateitininkai nebesuranda redaktoriaus, kuris jį tvarkytų.Štai kaip rašo Draugo redaktorė:

Tad viešai kreipiamės (privatūs raginimai nebu
vo labai sėkmingi) į Ateitininkų federacijos vadovy
bę, į visus ateitininkus: susiraskite ateitininkų pusla
piui „Drauge“ redaktorių, laiku pristatykite medžia
gą, kad vėliau netektų priekaištauti ir pykti dėl šio 
skyriaus panaikinimo.

Kol naujas redaktorius bus surastas prašome vi
sas ateitininkų kuopas, draugoves ir skyrius ateitinin- 
kišką medžiagą - žinutes, susirinkimų, švenčių apra
šymus, nuotraukas siųsti tiesiai „Draugo“ adresu, pa
žymint, kad tai ateitininkų skyriui. Bendromis jėgo
mis, be abejo, galime šį skyrių išgelbėti, pagyvinti ir 
parodyti lietuviškajai visuomenei, kad ateitininkija 
tebėra gyvastinga, tvirta, neišsisėmusi, su viltimi 
žengiant į dvidešimt pirmą šimtmetį.

Garbė Kristui!
Danutė Bindokienė„METMENYS” BE V. KAVOLIOIlgamečiu! Metmenų redaktoriui Vytautui Kavo- liui netikėtai mirus, Metmenis nuo 71-mo numerio, perėmė redaguoti Violeta Kelertienė ir Rimvydas Šilbajoris.Įžangos žodyje naujieji redaktoriai rašo:

Jau seniai nebereikia įrodinėti, kokios didelės, o 
kartais ir lemiamos reikšmės „Metmenų“ žurnalas tu
rėjo išeivijos ir Lietuvos kultūrininkų savimonei. Iš
eivijoje „Metmenys“ buvo kritiškos ir laisvos minties 
židinys, patrauklus visiems liberalaus galvojimo 
žmonėms, kurių nepatenkino kitos alternatyvos. Lie
tuvoje, daug metų naujoviškų „knygnešių“ takeliais 
prasiskverbdami į susipratusių inteligentų namus, 
„Metmenys“ nešė gaivų laisvės dvelksmą, drąsino 
puoselėti nepriklausomos Lietuvos viziją ir skatino ' 
dirbti, kad ji būtų įgyvendinta. Daugelis tų inteli
gentų tapo Vytauto Kavolio bičiuliais, gerbėjais,
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„Metmenų“ bendradarbiais.
Kai šiandien žiūrime į žurnalo ateitį, privalome 

savęs klausti: ar ištesėsime, ar pajėgsime išsaugoti 
buvusio redaktoriaus reiklumą, ar būsime tiek pat iš
radingi, darbštūs ir kūrybingi? Jeigu kiek ir abejoja
me, vis vien žinome, kad Vytauto Kavolio dvasia te
bėra gyva, kad jo bendraminčių apstu, todėl tikimės, 
jų padedami, tęsti darbą toliau, kiek leis mūsų išgalės 
ir protas.Šiame, atrodo, dar V. Kavolio parengtame numeryje rašo K. Ostrauskas, S. Pivoras, A. Nyka - Ni- liūnas, R. Šilbajoris, K. Klimka, D. Valiukėnaitė...DAR VIENAS KANDIDATAS Į PREZIDENTUSDr. Linas Sidrys pristatė (Draugas, nr. 23, 1997) naują kandidatą į Lietuvos prezidentus. Tai Lietuvos katalikų radijo vedėjas V. Žukas. Su juo paskelbtame pasikalbėjime kandidatas V. Žukas sakosi esąs nepartinis ir dėl to tikisi gauti daugumą balsų. Kandidatuoti jį verčia krikščioniškoji pareiga. Jis yra „kietos demokratijos“ šalininkas ir toliau paaiškina, kas yra toji „kieta demokratija”:

- Nors esu katalikas, bet, siekdamas tikrosios de
mokratijos, kurčiau man labai artimų, Lietuvių fronto 
bičiulių jau anksčiau apibūdintą ir apibrėžtą, nepa- 
saulėžiūrinę politiką - aš nenoriu, kad diskusijos ir 
net ginčai dėl ūkio ar partijų politikos virstų sank ir- 
čiais dėl religijos. Kieta demokratija leisti} kiekvie
nam būti pačiu savimi, o vadinamasis demokratijos 
kietumas apsaugotų nuo valdininkų aplaidumo ir 
piktnaudžiavimo. Pagaliau pilnutinė demokratija yra 
didžiausia chaoso ar savivalės priešybė. Nors esu an- 
tikomunistas, vis dėlto į politiką neinu suvedinėti 
sąskaitų.Kalbėdamas apie ekonomiją V. Žukas žada remtis išeivijos verslininkais ir įvairių sričių specialistais. Dėl tokio per didelio vilčių dėjimo į išeiviją mums atrodo, kad jo supratimas apie išeivijos ekonominį pajėgumą yra gan miglotas.Dar daugiau abejonių kelia jo nepartiškumas,
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kuris pasibaigia tuoj pat, kandidatui užsiminus apie 
išeivijos nuopelnus:

Man ypač brangūs tie užsienio lietuvių sluoks
niai, kurie ne vien per Vasario 16-ios iškilmes ašarą 
nubraukdavo, bet kurie visą savo širdį ir visus savo 
talentus atidavė Lietuvos reikalui, kaip pvz., J. Bra
zaitis, Vyt. Vaitiekūnas, A. Maceina, arba iš gyvųjų 
A. Damušis, J. Kojelis, V. Dambrava ir kiti. Gal dėl 
to, kad jūs atstovavote tikrai laisvai Lietuvai, nuolat 
plušėjote jos naudai, aukojotės. Juk būtentjūs, užsie
nio lietuviai, turėjote galimybę subręsti ir profesiš
kai, ir tautiškai, ir pilietiškai, turėjote galimybę puo
selėti okupanto neiškreiptą visuomeninę, kultūrinę ir 
politinę veiklą.

Visi be išimties čia V. Žuko dėmesio ir pagarbos 
susilaukę išeiviai yra iš frontininkų politinės grupuo
tės. Frontininkai, žinoma, čia nieku dėti. Tačiau keis
ta, kad nepartinis kandidatas į visos Lietuvos prezi
dentus „širdžių” ir „talentų” randa tik vienoje parti
joje.^

Žukas dažnai vartoja „kietos demokratijos“ ir iš 
frontininkų pasiskolintą „pilnutinės demokratijos“ 
terminą, bet nepaaiškina, ką reiškia „kieta ir pilnu
tinė“. Ar tai nėra polinkis į diktatūrą?

Kandidato V. Žuko pristatytojas dr. S. Sidrys ir 
pats kandidatas yra gausių šeimų tėvai. Jeigu V. Žu
kui pavyktų rinkiminėje kompanijoje įtikinti didesnę 
Lietuvos gyventojų dalį gausių šeimų reikalingumu 
(gimimų skaičius Lietuvoje yra labai žemas), tai jau 
būtų vienas teigiamas šio nežinomo kandidato laimė
jimas.

Maždaug tuo pačiu metu Drauge (nr. 25, 1997) 
buvo išspausdintas pasikalbėjimas su kitu dažnai 
minimu kandidatu V. Adamkum. Paklaustas apie ne
apsisprendimą dėl savo kandidatūros, jis taip atsakė:

- Daugelis žaidžia tuo žodžiu - neapsisprendi
mas, galbūt norėdami mane išprovokuoti, tačiau, 
kaip ir Lietuvoje pasakiau esu labai aiškiai nuspren- 

Idęs, ką darysiu, bet nematau reikalo, bent šiuo metu, 
savo apsisprendimo viešai pareikšti.

Mes spėtume, kad Valdas Adamkus kandida
tuos. Priešingu atveju nebūtų jokios prasmės slėpti 
savo neigiamą apsisprendimą.

LIBERALIOJI KNYGNEŠYSTĖ !

Valdas Adamkus taip pat neseniai viešėjo Lietu
voje. Dienraštis Kauno diena (nr. 16, 1997) įdėjo su 
juo pasikalbėjimą, kurio ištrauką perduodame:

- Kokių tikslų turėdamas vėl atvykote į Lietuvą?
- Manau, į tėvų žemę galima atvažiuoti ir netu

rint jokio tikslo, paprasčiausiai pasiilgus. Tačiau šį 
kartą atvykau su JAV aplinkosaugos administracijos 
misija. Aš ir mano kolegos norime susipažinti su 
naujuoju šalies aplinkos apsaugos ministru, jo ko
manda, išsiaiškinti, ar keičiantis valdžioms, nepasi
keitė svarbiausios gamtosauginės kryptys ir planai 
joms stiprinti, kaip galėtume padėti Lietuvai. Ketina
me taip pat susitikti su Seimo Gamtos apsaugos ko
miteto pirmininku Alfonsu Vaišnoru, kitais pareigū
nais. Pasinaudojęs šiuo atvykimu, kai ką atvežiau 
Lietuvai. Manau, jog mano išsaugotos kultūrinės 
vertybės bus naudingos šalies istorikams, kultūrinin
kams, žurnalistams. \

-Kokios tai vertybės?
- Prieš penkiasdešimt metų Vokietijoje, Augs-

1997 m. kovo mėn.

burge, pabėgėliai iš Lietuvos, kurių didelę dalį suda
rė jauni menininkai, rašytojai, inteligentai, leido sa
vaitraštį „Žiburiai“. Pirkdavau kiekvieną numerį ir su 
didžiausiu įdomumu skaitydavau, nes tai buvo tikrai 
geras leidinys, atspindintis, kas tuo metu dėjosi Vo
kietijoje, kokiais rūpesčiais ir džiaugsmais gyveno 
išeivija. Laikraščius segiau į aplankalus, vėliau jri- 
šau. Savaitraščiai tapo savotiškomis knygomis. Per
sikeldamas į Jungtines Amerikos Valstijas, jas išsi
vežiau už Atlanto kaip brangų turtą. Laikas jau spėjo 
pageltinti šių mano knygų lapus, todėl nutariau jas 
padovanoti Lietuvai. Manau, jog viso 1945 - 1947 
metų „Žiburių“ komplekto čia niekas neturi, o savait
raštis yra puikus pavyzdys, kokia gali būti Lietuvos 
spauda.

Labai gražu, kad žinomas išeivijos liberalų vei
kėjas nuveža ir bibliotekai tėvynėje padovanoja Ži
burių - aiškiai (o mūsų atmintis sako, kad anuomet ir 
gan aštriai) klerikalinės krypties laikraščio - komp
lektą. Tai iš tiesų sektinas atvirumo ir tolerancijos pa
vyzdys. Tik gaila, kad jis ta pačia proga nepadovano
jo ir kitų, jam žymiai artimesnių „laicistinių” laikraš
čių, kuriuos, be abejo, taip pat skaitė ir komplektavo. 
Tokių, kaip tautininkų Mūsų kelias ar liberalų Min
tis. Tikėkimės, kad ateityje Kauno biblioteka susi
lauks ir jų, o Kauno dienos skaitytojai nesusidarys 
kreivo įspūdžio, jog daugiau „puikių pavyzdžių, ko
kia gali būti Lietuvos spauda” nebuvo ir nėra...

TIKYBOS MOKYTOJA NAIKINO BAŽNYČIŲ 
TURTĄ !

Praeitų metų pabaigoje Ukmergės apskrityje ir 
kitose vietovėse buvo padegtos bažnyčios, išverstos 
statulos ir nuniokoti paveikslai. Po ilgesnio tyrinė
jimo policijai pagaliau pavyko išaiškinti nusikaltė
lius. Tai dvi merginos, gyvenančios Ukmergės mies
te. Viena jų Regina Krasauskaitė, kita Neringa Jotei- 
kaitė. Joteikaitė yra vidurinės mokyklos tikybos mo
kytoja. Abi prisipažino padariusios tuos nusikalti
mus. Apie tai Respublika (nr. 12,1997) taip rašo:

Sulaikytosios teigia, jog tik vykdė Dievo įsaky
mus, mat jis liepęs griauti stabus, t.y. šventųjų pa
veikslus ir skulptūras. „Kaip galima garbinti stabus, 
esančius bažnyčioje, jei Dievas yra vienas?“ - klausė 
N. Joteikaitė. Pasak komisaro A. Paknio, sulaikyto
sios jaučiasi esančios tikėjimo kankinės, N. Joteikai
tė net drįso save palyginti su Žana d‘Ark ir pasiskelb
ti esanti eretike. Kaip žinoma, kankiniai didžiuojasi 
ta savo veikla, dėl kurios yra persekiojami. Pasak ko
misaro, abiem sulaikytosioms bus atliekamos psichi
atrinės ekspertizės.

DIDŽIAUSIAS LIETUVOS LAIKRAŠTIS 
ĮSTEIGĖ LABDAROS FONDĄ

Tokio labdaros ir paramos fondo įsteigimas yra 
sveikintinas sumanymas, nes asmenų, kuriems 
reikalinga parama, Lietuvoje yra labai daug, ir Lietu
vos ryto parodyta iniciatyva spręsti socialines proble
mas turėtų rasti platų atgarsį visuomenėje. Lietuvos 
rytas (nr. 301, 1996) apie fondo įsteigimą taip rašo:

Gruodžio mėnesį įsteigtas „Lietuvos ryto“ lab
daros ir paramos fondas. „Lietuvos rytas“ bus pirma
sis ir vienintelis šalies dienraštis, turintis savo labda
ros organizaciją.

Prie fondo steigimo prisidėjo ir du JA V lietuviai, 

jau penkerius metus gyvenantys Lietuvoje,-tai Sei
mo narys Vytautas Dudėnas ir jo žmona Eglė Dudė
nienė.

Išrinkta fondo valdyba, kurioje yra septyni įvai
rių profesijų žmonės: skulptorius šių metų Nacionali
nės premijos laureatas Stasys Kuzma, verslininkė 
Laima Magelinskienė, profesorius kardiochirurgas 
Algimantas Marcinkevičius, „Lietuvos ryto“ vyriau
siojo redaktoriaus pavaduotojas Henrikas Savickas, 
dviračių sporto meistras LTOK narys Vytautas Zu- 
bernis, advokatas Sigitas Židonis.

Fondo valdybos pirmininke išrinkta Eglė Dudė
nienė. Ji Niujorko universitete studijavo prancūzų 
kalbą ir literatūrą bei politinius mokslus. Studijas tę
sė Paryžiuje politinių mokslų institute. Dėstė Niųjor-

# r*
ko ir Konektikuto universitetuose, dirbo JTO, Niu
jorko „Banker‘s Trust“ kompanijoje. Buvo JA V lie
tuvių bendruomenės tarybos narė.

| '': <A

„PEANUT BUTTER” SKANDALAS

Kauno dienoje (nr. 21, 1997) rašoma, jog Politi
nių kalinių ir Tremtinių Sąjungos suvažiavime iškilo 
beveik skandalas dėl BALF’o atsiųstų 400 dėžių 
riešutinio sviesto ir 30 maišų cukraus pudros. Mat 
prieš suvažiavimą Valstiečių laikraštis (nr. 5, 1997) 
apkaltino Politinių kalinių S-gos pirmininko B. Ga
jausko žmoną L Gajauskienę, kad ji, gavusi sviestinį 
siuntinį, neatiduoda jo „Kaimo vaikų“ Fondui, ku
riam neva ir buvo skirtas tas siuntinys. Esą, Fondas 
gavo iš dr. R. Šomkaitės laišką, kuriame ji rašo, jog 
siuntinys, prie kurio ir ji prisidėjo, yra skirtas „Kai
mo vaikų“ Fondui.

Suvažiavimo dalyviams keliant vis naujus klau
simus, S-gos pirmininkas B. Gajauskas perskaitė 
Balfo pirmininkės M. Rudienės laišką, kuriame ji nu
rodo pusę to siuntinio atiduoti kariams, o kitą pusę - 
S-gos nariams. Rudienė taip pat teigia, kad dr. R. 
Šomkaitė neturi įgaliojimų kalbėti BALF’o vardu.

B. Gajauskas, baigdamas diskusijas dėl to „pea
nut butter“ skandalo, pripažino, kad „tas nesusiprati
mas užsimezgė anapus Atlanto ir kone skandalu virto 
šiapus jo“.

BALF’as greičiausia gavo šias prekes kaip dova
ną iš kokių nors stambių įmonių ir dabar suka galvą, 
kam Lietuvoje šie daiktai labiausiai reikalingi.

Neaišku tik, ką Lietuvos kariai, kuriems skirta 
pusė to siuntinio, darys su cukraus pudra. Nejaugi jie 
keps tortus ar pyragaičius?

Vyt. Gedrimas

( AČIŪ
„Akiračių” leidėjai ir vėl susilaikė stambesnės 

paramos iš JAV Lietuvių fondo ir iš atskirų mūsų 
skaitytojų. Mus parėmė:

Lietuvių Fondas S1000
Dr. L. Seibutis S100
M. Yčas S 88
Kristina Snyder S88
L. Adomavičius S 64
Dr. V. Mileris S50
E. Šimaitis S50

Lietuvių fondo valdybai ir visiems mūsų rėmė
jams nuoširdžiai dėkoja

„Akiračių” adm.
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IDEOLOGIOJA

ANTANO MACEINOS SOCIALINĖS 
FILOSOFIJOS IŠTAKOS

Moderniojoje lietuvių filosofijoje sunku surasti 
labiau fragmentuoto ir sykiu mozaikiško mąstymo fi
losofą už Antaną Maceiną. Didelį poveikį jam darė 
daugybė įvairių šalių, filosofinių mokyklų ir net kon
trastingų, vargiai suderinamų teorinių orientacijų 
minties atstovų. Vėlyvasis (ar brandusis) Maceina 
kartas nuo karto cituodavo ir referuodavo tokius iški
lius vokiečių filosofus, kaip Jaspersas, Heideggeris, 
Gadameris, bet net ir nebūnant dideliu Maceinos fi
losofinio palikimo žinovu nesunku pastebėti, jog le
miamo ar nors kiek esmingesnio poveikio Maceinos 
filosofijai šie pirmarūšiai, aukščiausio rango mąsty
tojai tikrai nedarė. Tiek ankstyvojo, tiek vėlyvojo 
Maceinos veikalai tiesiog stulbina jo cituojamos an
trarūšės, netgi prastos kokybės komentatoriškos lite
ratūros gausa.

Itin didelį poveikį Maceinos kultūros filosofijai 
padarė prancūzų neotomistinės filosofijos primarijų 
Etienne’o Gilsono ir Jacques’o Maritaino veikalai. Jų 
istorijos filosofijoje išplėtota trinarė interpretacinė 
konstrukcija „gamta-kultūra-religija/transcenden- 
cija“ ženkliai įtaigojo tiek Stasio Šalkauskio, tiek 
Maceinos kultūros filosofiją. Iš Gilsono ir Maritaino 
(o sykiu ir iš Nikolajaus Berdiajevo, operavusio be
veik tomis pačiomis filosofemomis) Maceina perėmė 
dar vieną trinarę teorinę konstrukciją, paaiškinančią 
didžiąsias istorinių ir kultūrinių epochų pasaulėžiū- 
ras: „kosmocentrizmas (t.y. fundamentalioji Antikos 
pasaulėžiūrinė orientacija) - teocentrizmas (vyrau
janti Viduramžių pasaulėžiūra) - antropocentrizmas 
(dominuojantis Naujųjų amžių ir moderniųjų Vakarų 
Weltanschauung)“. Savaime suprantama, antropo
centrizmas Maceinos filosofiniame diskurse yra lydi
mas menkinamųjų konotacijų.

Iš katalikiškosios prancūzų neotomistų istorijos 
ir religijos filosofijos atkeliavęs „antropocentrizmo“ 
pavertimas pejoratyvu, t. y. menkinamuoju terminu, 
leidžia lengvai susekti ir itin neigiamo Maceinos po
žiūrio į Renesansą ištakas. Žinoma, iš katalikiško fi
losofo ir neverta tikėtis, kad jis entuziastingai palai
kys tokių Renesanso gerbėjų, kaip Jules’is Michele- 
tas (beje, pasižymėjęs mažų mažiausiai ambivalen- 
tiška nuostata katalikybės atžvilgiu) ar Jacobas 
Burckhardtas (teigęs, jog Renesansas iškyla kaip pa
saulio ir žmogaus atradimas), žavėjimąsi „antropo
centrizmo epochos“ pradžia; bet sykiu jokių abejonių 
nekelia faktas, kad Viduramžių (ypač viduramžiško 
korporatyvizmo) glorifikacija ir Renesanso demoni- 
zacija Maceinos socialinėje filosofijoje kyla iš to ne
otomizmo nusistatymo, kurį bene geriausiai išsako 
šioji Gilsono formuluotė: „Skirtumas tarp Renesanso 
ir Viduramžių buvo ne sudėties, bet atimties skirtu
mas. Renesansas, koks jis buvo mums aprašytas, bu
vo ne Viduramžiai plius žmogus, o Viduramžiai mi
nus Dievas, ir tragedija yra ta, kad prarasdamas Die
vą Renesansas prarado patį žmogų”.4

Maceina buvo paveiktas ir prancūzų personalis- 
tinės istorijos filosofijos (ganėtinai siauražiūrės, ide
ologizuotos, teoriniu rafinuotumu toli gražu nepri- 
lygstančios Gilsono ir Maritaino filosofinėms kon
cepcijoms). Tiesą sakant, sunkiau būtų atsakyti į 
klausimą, kas neįtaigojo Maceinos. Jis absorbavo ir 
Lebensphilosophie, ir egzistencializmo, ir persona
lizmo, ir neotomizmo, ir net hermeneutikos sąvokas 
bei problemas. (Bet ir čia Maceina liko ištikimas sau: 
užuot gilinęsis į pamatines, dominuojančias tam tik
ros filosofinės mokyklos teorijas, jis remdavosi an
traeiliais autoriais, vienos ar kitos minties mokyklos

ANTANAS MACEINA: DOKTRININIS INTELEKTUALAS 
XX AMŽIAUS LIETUVIŲ KULTŪROJE

rėmuose tapusiais kone marginaliniais reiškiniais. 
Vokiškosios gyvenimo filosofijos atveju tai pasaky
tina apie Nietzschę, Dilthey’ų ir Šimelį - didžiausius 
Lebensphilosophie atstovus, - kurie, neskaitant vie
no kito fragmentiško paminėjimo, taip ir liko Macei
nos minties periferijoje; jų vietą jo minties žemėlapy
je užėmė tokios antraeilės gyvenimo filosofijos figū
ros, kaip Ludwigas Klagesas ir Eduardas Sprangeris, 
kuriuos Maceina nuolatos cituoja ne tik Kultūros fi
losofijos įvade - šitą būtų galima nesunkiai suprasti, 
- bet ir visuose savo socialinės filosofijos veika
luose.)

Regis, Maceina visiškai sąmoningai linko į tuos 
autorius, kurių mąstyme ir veikaluose socialinės tik
rovės keitimo, pasaulio pertvarkymo implikacijos 
aiškiai nusverdavo teorinį nuotokį nuo socialinės 
praktikos. Kitaip tariant, jam buvo artimi autoriai, 
kurių intelektualiniame horizonte svetimų teorijų 
doktrinizavimas akivaizdžiai nustelbdavo savaran
kišką teoretizavimą, t.y.autonomišką, nors kiek ryš
kiau individualizuotą ir autorizuotą analizę, inter
pretaciją ar teorinę rekonstrukciją, jau nekalbant apie 
autentišką filosofinės minties sklaidą. Intelektualinio 
atpažinimo ar ideologinio identifikavimo sistema 
veikė nepriekaištingai - Maceinos minties žemėlapy
je mes randame beveik vien tik doktrininius intelek
tualus.

Didelis, autonomiškas ir laisvas protas Maceinos 
netraukė. Jį tiesiog magnetino radikalūs ir nuo savojo 
sociumo atsiję, hiperkritiški doktrinieriai (pastarųjų 
tikrai neverta painioti su visuomenės ir kultūros kriti
kais). Pavyzdžiui, savo triuškinančioje (poleminiu 
tonu ir ideologiniu azartu, o ne konceptualine analize 
ar teorine argumentacija) kapitalizmo ir buržuazijos 
kritikoje Maceina be perstojo cituoja Wemerį Som- 
bartą, bet tik vieną kartą (p. 43) pamini Maxą We- 
berį. 1903 m. Maxas Weberis, kaip žinia, kartu su 
Wemeriu Sombartu pradėjo leisti vokiečių sociologi
nį žurnalą Archivs fur Sozialwissenschaft und So- 
zialpolitik.

1905 m. pasirodė garsioji Weberio studija Pro
testantiškoji etika ir kapitalizmo dvasia. Būdamas 
gerai susipažinęs su Sombarto studijomis, Maceina 
tiesiog negalėjo nežinoti su Sombartu glaudžiai susi
jusio (nors ir diametraliai priešingų pažiūrų bei nepa
lyginamai aukštesnio teorinio rango) Maxo Weberio. 
Belieka tik spėlioti, kas Maceiną atstūmė nuo Webe
rio: ar pastarojo išskirtinis dėmesys protestantiškajai 
etikai, ar solidi kapitalizmo, kaip socioekonominio 
bei sociokultūrinio fenomeno sui generis, koncep- 
tualizacija (o ne sombartiškai - maceiniškai niūri, 
apokaliptinė „buržujaus dvasios“ ir jos žlugimo me
tafizika), ar tiesiog Weberio subalansuotas teoretiza- 
vimas ir argumentacijos galia. Nors sykiu neatmes- 
čiau ir tos prielaidos, kad šioje vietoje, be kita ko, ga
lėjo veikti ir intelektualinio temperamento bei mąsty
mo stilistikos dalykai. Skeptiškas, kritiškas, akade
miškas, nuoseklus ir pesimistiškai liberalus Maxas 
Weberis (turiu omenyje pesimistiškas jo prognozes 
dėl biurokratijos vaidmens bei su juo susijusios žmo
gaus sielos atrofijos ateities pasaulyje) Maceinai tu
rėjo būti kur kas mažiau patrauklus nei iš esmės apo- 
kaliptiškas, ideologizuotas ir doktrinieriškas Som- 
bartas. Kita vertus, Weberio argumentacija Maceinos 
aršią moderniųjų Vakarų, liberalizmo, kapitalizmo ir 
buržuazijos kritiką galėjo sugriauti it kortų namelį.

Štai kodėl tikrai neatsitiktinis yra itin glaudus 

Maceinos ryšys su XIX ir XX a. rusų filosofija. (Tu
riu prisipažinti, kad būdamas itin aukštos nuomonės 
apie XIX ir XX a. rusų grožinę literatūrą, muziką ir 
apskritai meninę kultūrą, sykiu esu didžiai skeptiškas 
rusų filosofijos tariamo originalumo ir teorinio ver
tingumo atžvilgiu.) Pakanka nors akies krašteliu dirs
telėti į XIX ir XX a. Rusijos filosofijos ir idėjų istori
ją, kad įsitikintum, jog visa modernioji rusų filosofija 
tėra vokiečių filosofinių idėjų recepcija, transforma
cija (dar dažniau - ideologinis suinstrumentinimas ir 
sudoktrininimas), o sykiu ir arši, dramatiška šių idėjų 
kova svetimoje kultūrinėje terpėje. Rusų slavofilai, 
kaip žinia, buvo apsišarvavę Schellingo ir Herderio 
idėjomis, o jų oponentai zapadnikai savo ideologinę 
orientaciją ramstė Hėgelio teoriniais konstruktais. 
Danilevskis (nepaisant jam ir anglų egiptologui Flin- 
dersui Petrie priskirtos neužtarnautos kultūros mor
fologijos koncepcijos kūrėjų šlovės; regis, prie šito 
nagus bus prikišę ne tik rusų komentatoriai, bet ir 
pats Alfredas L. Kroeberis), griežtai svarstant, tėra iš 
esmės vokiškos Heinricho Rūckerto istorijos ir kultū
ros koncepcijos ideologinis recidyvas. Matome, kaip 
rusų filosofinės minties terpėje grumiasi, Louis Du- 
mont’o terminus pavartojant, dvi vokiečių socialinės 
filosofijos kryptys, dvi pamatinės jos orientacijos: is- 
toristinė-monadinė (Herderio, Rūckerto, Frobeniuso, 
Spenglerio) ir universalistinė (Kanto, Fichte’s, Hėge
lio, Marxo). Rusų ideologinėse kovose ir doktrinų 
dramose vakarietiškoms teorinėms konstrukcijoms 
paprastai būdavo lemta atlikti perdėm pagalbines, fa
kultatyvines, o gal net ir šalutines funkcijas.

Sykiu reikia užsiminti ir apie specifiškai rusiškus 
reiškinius, kuriuos sunku kvalifikuoti kaip filosofiją 
par excellence. Tai ne tik Maceiną, bet ir kitus tarpu
kario lietuvių filosofus (Šalkauskį, Karsaviną) stip
riai įtakojusi misticizmo kupina religijos filosofija, 
apokaliptinė istorijos filosofija, o taip pat ir parafilo- 
sofinės Dostojevskio, Leontjevo, Rozanovo idėjos. 
Belieka prisiminti gerai žinomus faktus, bylojančius, 
kaip giliai rusų filosofija įsismelkė į tarpukario Lie
tuvos filosofų galvojimą bei jų veikalus. Stasys Šal
kauskis Fribūro universitete (Šveicarija) prancūzų 
kalba parašė ir apgynė filosofijos daktaro disertaciją 
apie Vladimiro Solovjovo religijos filosofiją. Netru
kus tame pačiame Fribūro universitete Vincas Myko
laitis - Putinas taip pat prancūzų kalba parašė ir apgy
nė filosofijos daktaro disertaciją apie to paties Vladi
miro Solovjovo estetines pažiūras. (Tiesą sakant, 
sunku suprasti, kam tarpukario Lietuvos intelektua
lams prireikė trečiarūšiame Šveicarijos universitete 
rašyti ir ginti disertacijas apie rusų religinį mąstytoją. 
Taip išeina, kad Vakarti universitetai buvo reikalingi 
tik tam, kad vienas įjuos atvykęs Rytų europietis pa
rašytų ir apgintų daktaro disertaciją apie kitą Rytų 
europietį; bet tiek jau to. Tiesiog sunku atsikratyti 
minties, kad mūsų intelektualams buvo nuolatos rei
kalingas kažkoks trečios kultūros/intelektualinės tra
dicijos tarpininkavimas mėginant susitikti su Vaka
rais. Tiesioginis susitikimas greičiausiai taip ir neį
vyko. Vienai periferinei Europos kultūros atmainai 
kažkodėl reikėjo kitos Europos kultūros periferinės 
atmainos, idant įvyktų „atsigręžimas į Europą“.)

Garsioji Šalkauskio Rytų ir Vakarų sintezės idė
ja, išsakyta ir Šveicarijoje prancūzų kalba parašyta
me esė „Sur les confins de deux mondes“, ir veikale 
Lietuvių tauta ir jos ugdymas (beje, smarkiai sukriti
kuota tiek paties Šalkauskio mokinio Maceinos, tiek
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Vytauto Alanto ir kitų panašaus sukirpimo radikalių 
nacionalistų), iš tikro tėra XIX ir XX a. rusų filosofi
joje išplitusios Eurazijos idėjos (kurios šalininkų ir 
diskutantų tarpe buvo ir Levas Karsavinas) bei jos 
(para)filosofinių svarstymų atspindys, rusiškos te
mos lietuviška versija, ir tiek. Maceina buvo tiesiog 
paniręs į rusų religijos filosofiją, Dostojevskio tipo 
parafilosofiją ir ypač apokaliptinę rusų istorijos fi
losofiją.

Iš pastarosios atstovų didžiausią poveikį Macei
nai neabejotinai padarė Nikolajus Berdiajevas. Skai
tant Maceinos socialinės filosofijos (ypač istorijos fi
losofijos) veikalus nelengva nuvyti įkyrią mintį, kad 
skaitai Berdiajevo kūrinių lietuviškas adaptacijas ar 
net perdirbinius. Tarkim, vėlyvojo Maceinos istorio
sofinis veikalas Asmuo ir istorija prasideda tuo, kad 
vos ne žodis į žodį pakartojama Berdiajevo knygos 
Istorijos prasmė įžanga. Pradėkime nuo Berdiajevo. 
Štai taip jis nusako istorijos filosofijos, kaip skaus
mingos istorijos refleksijos, genezę:

Istorijos katastrofos ir lūžiai, itin paaštrėjantys 
ypatingais pasaulinės istorijos momentais, visada bū
davo palankūs skleistis istorijos filosofijai, pastango
ms apmąstyti istorijos procesą, sukurti vienokią ar ki
tokią istorijos filosofiją. (...) Pirmoji įspūdinga isto
rijos filosofija, sukurta krikščioniškuoju pasaulinės 
istorijos laikotarpiu - Palaimintojo Augustino [grai
kų ortodoksų (stačiatikių) tradicijoje Aurelijui Au
gustinui pripažįstamas palaimintojo, o ne šventojo 
statusas] istorijos filosofija, esmingai įtakojusi toles
nę istorijos filosofijos plėtrą, - sutapo su vienu iš pa
čių katastrofiškiausių pasaulinės istorijos momentų - 
antikinio pasaulio nuosmukiu ir Romos žlugimu. Ki
ta savita istorijos filosofija, sukurta dar ikikrikščio
niškoje eroje, apskritai pirmoji istorijos filosofija, 
kurią žino žmonija, -pranašo Danieliaus knyga, taip 
pat susijusi visų pirma su katastrofiškais įvykiais žy
dų tautos likime. Po didžiosios prancūzų revoliucijos 
ir Napoleono karų žmogiškoji mintis vėl atsigręžė į 
istorijos filosofiją bei jos konstrukcijas, į pastangas 
vienaip ar kitaip suvokti ir apmąstyti istorijos proce
są. Josepho de Maistre’o ir Bonaldo pasaulėvokoje 
reikšmingas vaidmuo tenka istorijos filosofijai. Ne
manau, jog kas nors puls užginčyti teiginį, kad ne tik 
Rusija, bet ir visa Europa bei visas pasaulis įžengė į 
katastrofišką savo raidos laikotarpį. Mes gyvename 
didžiulio istorinio lūžio metu. Prasidėjo nauja istori
jos epocha.5

O štai šitaip (necituodamas ir neparafrazuoda
mas Berdiajevo) apie istorijos krizių ir istorijos filo
sofijos sąryšį prabyla Maceina:

Šitokių istorinių krizių arba lūžių metu ir kuriasi 
istorijos filosofija kaip pažintinė istorinės sąmonės 
lytis: pranašas Danielius Izraelyje, šv. Augustinas se
novėje, Joachimas de Flore viduramžiais, Giambat
tista Vico ir Josephas de Maistre’as naujaisiais lai
kais, Oswaldas Spengleris ir Nikolajus Berdiajevas 
mūsajame amžiuje - visi jie yra mąstę istorinių katas
trofų akivaizdoje, ir visos jų teorijos yra susijusios su 
istorijos posūkiais, skaudžiais bei grėsmingais. Isto
rijos filosofija kyla anaiptol ne iš nuostabos ir ne iš 
abejonės, bet iš kančios - asmeninės ir tautinės.6

Kad ir kaip būtų, berdiajeviška katastrofistinė is
torijos interpretacija ir apskritai apokaliptinė istorijos 
filosofija tėra vienas iš Maceinos socialinės filosofi
jos bruožų. Nors Maceina, regis, niekada taip ir ne
stojo akis į akį, veidas į veidą su didžiąja Vakarų filo

sofine ir intelektualine tradicija (visada jam buvo rei
kalingas tarpininkas, kurio funkcijos buvo patikimos 
tai neregėtiems negirdėtiems žinomų teorijų komen
tatoriams bei populiarintojams, tai - kuo netrukus įsi
tikinsime - visiškai suideologintai, politiškai redok- 
trinizuotai krikščionybei, tai įtakingų filosofinių ir 
sociologinių koncepcijų ideologines transkripcijas 
rašantiems doktrinieriams bei ideologams), jo negali
ma prilyginti ir tokiam mąstytojui, kaip Berdiajevas. 
Pakanka į rankas paimti Berdiajevo knygą Rusiškojo 
komunizmo ištakos ir prasmė, jog įsitikintum, kad 
egzilio patirtis daug ko išmokė Berdiajevą - jis suge
bėjo tapti ne tik rusiškojo komunizmo demistifikato- 
riumi, bet ir visuomenės bei kultūros kritiku (nors 
nuoseklumo Berdiajevui ir trūko). Be to, negailestin
gai aštri rusiško antisemitizmo kritika rodo Berdiaje
vą buvus visų pirma padorų, kilniadvasišką, ne tik 
savo tautiečių ar vienminčių, bet ir kitų orumą gynu
sį, emancipuoto proto ir sąžinės intelektualą. Būtent 
šito aš ir negalėčiau pasakyti apie Maceiną, kuris iš
kyla veikiau kaip savanoriškai protą, sąžinę ir profe
sionalumą suvaržęs ar net įkalinęs žmogus.

Idant nereikėtų tuščiai laidyti stiprių frazių, per
eikime prie konkrečių pavyzdžių nagrinėjimo. Ma
ceinos .Raštų antrasis tomas, skirtas jo socialinei filo
sofijai, prasideda studija Socialinis teisingumas: ka
pitalizmo žlugimas ir naujos santvarkos socialiniai 
principai. Kalbėdamas apie krikščionybės ir bažny
čios uždavinius socialinėje srityje, Maceina prabyla 
apie būtinybę laimėti ar atkovoti darbininkiją, kuri, 
pasak Maceinos, neišvengiamai pasieks istorinę per
galę prieš „ekonominį ir dvasinį liberalizmą“, o sy
kiu ir prieš bužuaziją bei kapitalizmo ekonominę 
struktūrą (’, p. 21). Eilinį kartą nurodęs Berdiajevą, 
teigusį, jog ateities visuomenė bus darbininkiška, 
Maceina susirūpinęs perspėja (’, p. 21): „Bet mūsų 
dienų darbininkija yra stipriai persunkta anti bažnyti
nės ir antireliginės dvasios. Bažnyčios atstovų kai 
kurios klaidos pastūmėjo darbininką į ateistinį komu
nizmą ir tuo pačiu atitolino jį nuo Bažnyčios. Darbi
ninkijos nureliginimas yra aiškus ir beveik visuoti
nis. Ir jeigu Bažnyčia nesuskubs laiku laimėti darbi
ninkijos, ji neteks tokios galybės, kuriai lemta sukurti 
ateities socialinio gyvenimo santvarką. Savaime su
prantama, kad šitoje santvarkoje nebebus vietos nei 
Bažnyčiai, nei Dievui. Štai kodėl Bažnyčia šiandien 
turi atkreipti ypatingo dėmesio į darbininkiją“.

Nepasakysi, kad Maceina būtų stokojęs įžvalgu
mo - į darbininkiją apeliavo ir jos palankumą bei pa
sitikėjimą laimėti siekė ne tik komunizmas, bet ir pa
tys įvairiausi to meto Europos (pasipylę it grybai po 
lietaus) nacionalistiniai sąjūdžiai bei fašizoidiniai re
žimai. Nė neminint cituotame pasaže tiesiog akis ba
dančio socialinio konstruktyvizmo ir socialinės inži
nerijos užmačių, pati nemaloniausia asociacija, kokią 
tik gali sukelti Maceinos siūlomoji kova už darbinin
kiją, - tai Charles’io Maurras’o integralinio naciona
lizmo idėjos. Tai šitas Vichy režimo teoretikas ir Ac
tion Franęaise sąjūdžio vadas siekė reintegruoti pra
rastąjį proletariatą į tautinę bendruomenę. Tai Maur- 
ras ir jo pasekėjai tautos ir proletariato susijungimo 
vardan paskelbė kovą kapitalizmui ir liberalizmui, o 
sykiu iškėlė korporatyvizmo ir aljanso su revoliuci
niu sindikalizmu idėjas. Pagaliau, ne kas kitas, o 
Maurras reikalavo ginti katalikybę ir jos istorinį pa
veldą nuo keturių susimokiusių priešiškų socialinių 
agentūrų - žydų, užsieniečių, masonų ir protestantų.7 
Ne kas kitas, o Maurras viename iš savo veikalų La 
Politique religieuse (1912) siekė įteisinti katalikų 
bažnyčią kaip dominuojančią politinę instituciją. Ne
jaugi šitas prancūziškasis klerofašizmas iš tikro taip 

įtakojo Maceiną, jog atvirai reakcingas idėjas jis kėlė 
krikščionybės stiprinimo vardan?

Socialiniame teisingume, tiesą sakant, nelieka nė 
krislo socialinės filosofijos. Prieš mus - šimtapro
centinio socialinio konstruktyvisto ir doktrinieriaus 
veikalas, sunkte persunktas politinio aktyvizmo ir 
manifesto ideologijos, atmetančios egzistuojančią 
socialinę realybę ir jos vieton siūlančios patį tikriau
sią tikrovės kontrprojektą. Maceinos veikalo tonas 
savo radikalumu ir jokių sentimentų realiai egzistuo
jančio socialinio pasaulio atžvilgiu neturėjimu vieto
mis pranoksta Komunistų partijos manifestą, Gotos 
programos kritiką, Vokiečių ideologiją ir kitus mark
sizmo klasikų šedevrus. Kad proletariatas yra buržu
azijos ir kapitalizmo duobkasys, mes taip pat žinome 
iš Karlo Marxo. Nors Maceina ir teigia, jog „pasauly
je yra dar viena jėga, kuri yra aukštesnė ir už kapita
lizmą, ir už komunizmą, - tai Krikščionybė“ (', p. 
171). Jis perima ir vartoja marksizmo teorinę ir ideo
loginę idiomatiką. (Didžiai simptomiška, kad Macei
na krikščionybę, kapitalizmą ir komunizmą svarsto 
kaip tos pačios plotmės ar net to paties rango reiški
nius, tarsi būtų kalbama apie konkuruojančias ideo
logijas ar besivaržančius ekonominius-politinius re
žimus. Jeigu Maceina mąstė būtent šitaip, vadinasi, 
jis degradavo krikščionybę iki politinės manifesto 
ideologijos; jeigu Maceina kapitalizmą atplėšė nuo 
krikščionybės ir siekė pavaizduoti kaip didžiąją jos 
priešybę - o, regis, būtent šitai jis ir teigė - vadinasi, 
tai reiškia didžiulį jo atsilikimą nuo to meto Vakarų 
teorinės - ne doktrininės ar ideologinės, o teorinės 
pačia griežčiausia šio žodžio prasme - minties.)

Kalbėdamas apie marksizmo teorinę ir ideologi
nę idiomatiką Maceinos kūriniuose turiu omenyje 
dviejų lygmenų idiomatiką. Žemesnysis idiomos lyg
muo apima tam tikrų konstrukcijų, frazeologijos ir 
tiesiog leksikono vartojimą. Šiame lygmenyje Ma
ceina eksponuoja apnuogintą marksistinį interpreta
cinį žodyną (’, p. 160):

Dabartinė kapitalistinė santvarka yra pagrįsta ka
pitalo principu. Naujoji ateities socialinė santvarka 
turės būti pagrįsta darbo principu. Kapitalas, būda
mas neasmeninis, nuasmenino žmogų ir pavertė jį 
negyvos masės dalele. Darbas, būdamas asmeninio 
žmogaus prado apsireiškimas, turės vėl pakelti žmo
gų iš masės sferų j laisvos, atsakingos ir subrendu
sios asmenybės sferas. Naujoji socialinė santvarka 
savo praktika ir savo institucijomis turės būti statoma 
ant darbo, nes tik darbas, kaip jau buvo sakyta, yra 
vienintelė priemonė pateisinti savo paskyrimą žemė
je ir tobulinti savo asmenį. Kapitalizmas materialinę 
kultūros sferą atpalaidavo nuo žmogaus ir leido jai 
išvystyti savą logiką ir savą dialektiką net ligi visiško 
žmogaus pavergimo. Tai įvyko dėl to, kad kapitaliz
mas atsistojo ant neasmeninio principo kapitalo pavi
dalu. Naujoji santvarka turės ekonominio gyvenimo 
centre pastatyti žmogų ir jojo reikalus. Ji turės mate
rialinę sritį palenkti žmogaus gyvenimui, turės ją su
sieti su žmogaus būtybe ir turės ją grąžinti iš josios 
ištrėmimo. Visa tai galės įvykti tik tada, kai šitoji 
santvarka atsistos ant asmeninio principo darbo pavi
dalu. Darbo principas yra pirmasis ir pagrindinis ve
damasis principas ateities socialinei santvarkai kurti.

Jei nežinotume, kad prieš mus garsiausiojo 
Lietuvos katalikiško filosofo tekstas, būru tikrai ne- 
sunkųjį supainioti su pasažu iš Marxo Ekonominių ir 
filosofinių rankraščių (1844): nuasmeninto ir susve-

(tęsinys sekančiame psl.)
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timėjusio darbo idioma, darbo ir kapitalo priešprieša, 
moderniojo darbo pasidalijimo kritika, technologinio 
determinizmo elementai - visa tai akivaizdžiai per
imta iš Marxo jo necituojant ir nereferuojant. O kai 
Maceina prabyla apie tai, jog „darbui turi būti grąžin
ta meilė, o darbininkui - džiaugsmas“, kad „darbi
ninkas turi pamilti savo dirbamą darbą ir turi turėti 
progos pasidžiaugti savo darbo vaisiais“, kad „darbas 
turi būti sukūrybintas“, o „darbininkas darbui turi bū
ti paruoštas ne tik techniniu, bet ir idėjiniu atžvilgiu“ 
ir t.t. (’, p. 161), galima drąsiai atsikratyti paskutinių
jų abejonių, kad skaitome Marxą, perleistą per Ber- 
diajevą (kurio prancūzų kalba parašytus veikalus 
Maceina ne tik mini šioje vietoje, bet ir cituoja).

Maceinos atveju verta panagrinėti ar bent jau už
siminti ir apie aukštesniojo lygmens teorinę/ideolo- 
ginę marksizmo idiomatiką, kuria akivaizdžiai re
miasi šis lietuvių mąstytojas. Tai idiomų, suvoktų pa
matinių konceptualinių principų prasme, rinkinys, 
kuris, tiesą sakant, ir sukuria visą Maceinos socialinę 
filosofiją. Turiu omenyje eschatologinę socialinio 
pasaulio viziją, susipynusią su teleologine ir apoka- 
liptine istorijos samprata. Tai atraminė Marxo ir Ber- 
diajevo teorinė idiomatika. Sykiu tai ir Maceinos is
toriosofinė idiomatika. Pastaroji itin vykusiai sutelk
ta šiame Socialinio teisingumo: kapitalizmo žlugimo 
ir naujos santvarkos socialinių principų pasaže ( 1, p. 
21-22):

Buržuazinė visuomenė, su kuria Bažnyčią susie
jo Europos istorija, artinasi prie neišvengiamo galo. 
Josios žlugimas jau prasideda. Ja pasitikėti ir remtis 
būtų labai pavojinga. Bažnyčia turi galop praktinia
me savo gyvenime išsivaduoti iš buržuazijos pinklių 
ir savo veikimą koncentruoti darbininkijos sluoks
niuose. Tai tokiu būdu Bažnyčios skelbiami sociali
nio gyvenimo principai ir reikalaujamos reformos 
bus išgirsti ir josios skleidžiama blaivi atmosfera ras 
tinkamą aplinką. Šių dienų buržuazija Bažnyčios bal
so negirdi. Šių dienų darbininkija Bažnyčios žodžio 
neklauso ir juo nepasitiki. Štai kodėl socialinės po
piežių mintys ligi šiol praktiniame gyvenime tiek 
maža yra realizuotos. Buržuazija, kuriai priklauso la
bai platūs ir katalikų sluoksniai, jų nerealizuoja todėl, 
kad jos reiškia paties buržuazinio principo pasmerki
mą. Darbininkija jų nerealizuoja todėl, kad ji yra nu
siteikusi antibažnytiškai ir antireligiškai. Todėl jau 
mūsų dienomis Bažnyčia pasilieka viena su savo 
principais. Autoritetingai skelbiamos idėjos neranda 
klausytojų ir vykintojų. Jeigu situacija nepasikeis, 
ateitis gali būti dar blogesnė. Silpdama buržuazija 
Bažnyčiai nepadės nė tiek, kiek lig šiol padėjo. Lai
mėdama darbininkija dar labiau kovos su Bažnyčia ir 
neutralizuos šiosios įtaką plačiose masėse. Darbinin
kija, Bažnyčios nelaimėta, gali tikrai tapti apokalip- 
tiniu religijos priešu. Tai nebus tik individualios ere
zijos pasipriešinimas. Tai bus toji masinė apostazija, 
apie kurią Apokalipsė kaip tik ir kalba. Štai dėl ko 
Bažnyčia turi darbininkija susirūpinti žymiai labiau 
ir radikaliau negu kitais visuomenės sluoksniais.

Atrodo, kad Maceinai buvo likęs tik žingsnelis 
ne tik iki Action Franęaise, Charles’io Maurras’o ir 
Gonzague’o de Reynoldo (pastarąjį beje, puikiai ži
nojo ir referavo ne tik Maceina: šitas šveicarų doktri
nierius ir apokaliptiškai mąstęs reakcionierius buvo 
gan populiarus Lietuvoje; pavyzdžiui, Bronius Stoč- 
kus į lietuvių kalbą išvertė jo knygą Tragiškoji Eu-
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ropa, kuri Lietuvoje buvo išleista 1938 m.) klerofašiz- 
mo ar garsiosios tarpukario Rumunijos 1927-ųjų Ge
neracijos (įtakingos reakcingų doktrininių intelektua
lų grupuotės, kuriai priklausė ir jaunieji Mircea Elia
de bei Eugene’as Ionesco) skelbtos teokratinės ir ide- 
okratinės bendruomenės atgaivinimo programos; Ma
ceina maksimaliai priartėjo ir prie prancūziškojo sin- 
dikalizmo patriarcho Georges’o Sorelio išplėtotos bei 
kultivuotos socialinės mitologijos.

Kaip žinia, Sorelis savo garsiajame veikale Re
flexions sūria violence(1908) plėtoja „socialinės po
ezijos“, t.y. socialinės mitologijos, būtinybės idėją: 
mat ne kam kitam, o socialiniam mitui, pasak Sorelio, 
lemta pažadinti darbininkiją ir uždegti ją galutinei, 
lemtingai kovai su kapitalistais. Mitai Sorelio kon
tekste anaiptol nėra pasyvios ar utopinės konstrukci
jos; priešingai, jie yra valios išraiškos ir kartu busimų
jų epiškai istorinių kovų įvaizdžiai bei anticipacija. 
Pagaliau mitai reiškiasi kaip galingas masių politinės 
mobilizacijos veiksnys - būdami įkvėptos poetinės 
vaizduotės konstruktai jie tampa bendruomenę akty
vinančia bei konsoliduojančia jėga, o todėl ilgainiui 
tiesiog išstumia bet kokią istorinės pažangos idėją. 
Mitai nepalieka vietos abejonei ar bejėgiškam filoso
finiam rezonieriškumui: mitai skatina veiksmą ir šau
kia į kovą.

Maceinos socialinė filosofija iš esmės ir yra ne 
kas kita, o soreliškai suvokta socialinė poezija. Įdo
mu, ką bendra su analize ir teoretizavimu turi Macei
nos skelbtas nuosavybės naudojimo suvisuomenini- 
mo principas (', p. 190): „Visuomeninis nuosavybės 
naudojimo pobūdis reikalauja, kad šitas naudojimas 
vienokiu ar kitokiu būdu būtų susocialintas, nes kitaip 
jis liks tik teoretinis dalykas. (...) Todėl naujoji soci
alinė santvarka turi privatinės nuosavybės naudojimą 
taip sutvarkyti, kad jis pasidarytų ne tik asmenine, bet 
ir visuomenine funkcija, kad ja lengvai galėtų pasi
naudoti ne tik josios savininkas, bet ir kiti visuomenės 
nariai. Privatinė nuosavybė turi būti suvisuomeninta 
josios nepanaikinant. (...) Todėl net ir reikalingos gė
rybės, bet kurios nėra čia pat naudojamos, turi būti su
jungtos su visuomeniniais reikalais. Atrodo, kad gera 
priemonė būtų priverstinis nenaudojamų gėrybių pa
dėjimas į tam tikras įstaigas, arba j savotiškus bankus. 
Tokio pobūdžio bankai, kaip yra dabar, naujojoje so
cialinėje santvarkoje turėtų išnykti. Dabar bankai yra 
pelno ir biznio įstaigos. Tuo tarpu naujieji bankai tu
rėtų būti tarpininkai tarp atskirų asmenų nenaudo
jamų gėrybių ir visuomenės“.

Netrukus paaiškėja, kad šitas krikščioniškasis so
cializmas, arba, tiksliau tariant, klerosocializmas (tai 
ir yra Maceinos minimoji „naujoji socialinė santvar
ka“), iš utopijos galutinai virto mokslu. Ekspropriato- 
rių eksproprijavimas ir visų gamybos priemonių suvi- 
suomeninimas iš Marxo inicijuotos ekonominės isto
rijos interpretacijos ir apskritai ekonominio determi
nizmo Maceinos socialinėje poezijoje/mitologijoje 
perkeliami į ekleziologinę istorijos interpretaciją ir nė 
kiek ne mažiau radikalių sociobiologinio aktyvizmo 
bei socialinio konstruktyvizmo kontekstą. Anot Ma
ceinos (', p. 192): „Nors kapitalizmo šaknys yra ir la
bai gilios bei išsikerojusios, bet jos jau yra apipuvu
sios, ir visam kamienui išvirsti nereikia per daug dide
lio smūgio. Naujosios santvarkos vaizdas nuosavybės 
atžvilgiu daug kam gali atrodyti utopiškas. Jis toks ir 
yra, jeigu į jį žiūrėsime pro dabartinės santvarkos aki
nius. Bet taikydami naujuosius principus, vargiai ga
lėtume sukurti kitokį vaizdą“.

Jeigu garbiajam/garbiajai Skaitytojui/Skaitytojai 
pasirodytų, kad aš neatsižvelgiu į religiniam mąstyto
jui kone privalomą karitatyvinį momentą ir pernelyg 

rūsčiai bei kategoriškai jį įvardiju kaip socialinį kon 
struktyvizmą bei etatizmą, siūlyčiau atidžiai įsiklau
syti į šiuos Maceinos žodžius (’, p. 216): „Individua 
lizmas dar per daug yra įleidęs šaknis į mūsų gyveni
mą ir į mūsų mąstymą, kad platūs turtingųų sluoks
niai suprastų visuomeninės kontrolės pavojingumą 
jų pačių asmenybei ir patys imtųsi iniciatyvos tvar
kyti jiems nereikalingas gėrybes. Laukti, kada taip 
bus, būtų per daug neišmintinga, nes mes šiandien 
neturime jokių garantijų, kad turtingieji labiau rū
pintųsi visuomenės ir savo asmenybės negu savo in
dividualybės reikalais. Štai kodėl tikrumoje valstybė 
turės įsikišti ir paimti tai, kas kiekvienam yra nerei
kalinga. (...) Valstybės įsikišimas čia bus būtinas dar 
ir dėl to, kad atskiri asmenys nepajėgs tikslingai per
tekliaus nei atiduoti, nei jo paskirstyti. Šiam dalykui 
yra būtina tam tikros pastovios ir nuolatinės insti
tucijos, kurios tarpininkautų tarp tų, kurie per daug 
turi, ir tų, kurie turi per maža (pabraukta mano - 
L.D.)“. Atrodo, kad tapti ortodoksaliu marksistu 
Maceinai sutrukdė tik du dalykai: viena vertus, jo 
akivaizdžios simpatijos tuo metu Europoje išplitu
siam radikaliam ir net integraliniam nacionalizmui, 
persipynusiam su klerofašizmo idėjomis, ir, kita ver
tus, nepakankamas paties marksizmo radikalumas 
nutraukiant bet kokius saitus su buržuazija. Maceina 
ne sykį yra pabrėžęs, kad marksizmas yra šimtapro
centinis buržuazinės dvasios kūrinys. Marxo ekono
minėje istorijos interpretacijoje mes matome (Mace
inos požiūriu) pernelyg daug klasikinių anglų eko
nominių idėjų (kurių, beje, Maceina ir nežinojo, bet 
apie tai - kiek vėliau), ekonominio/buržuazinio indi
vidualizmo pripažinimo (kad ir negatyvaus, lydimo 
minuso ženklo) liekanų bei autentiškos teorinės 
minties ir socialinės kritikos implikacijų. (Marxas ii 
jo pasekėjai iš tikro neįvertino dviejų fundamenta
lių XIX ir XX amžių socialinės kaitos veiksnių: mil
žiniškos nacionalizmo ir religijos svarbos modernio
jo pasaulio istorinėse, ideologinėse ir politinėse dra
mose.) Todėl Maceinai žūtbūt reikėjo surasti kovin
gą, radikalų ir „patobulintą“ marksizmo variantą ai 
net praktinį jo įkūnijimą, apvalytą nuo jam nepri
imtinos ekonominės ir sociologinės minties apnašų.

Tokiu patobulintu marksizmo variantu ir sykiu 
ideologiniu jo įkūnijimu Maceinai tapo bolševizmas 
- šita, Maceinos žodžiais tariant, „buržuazinės dva
sios priešginybė“ (kartu su aristokratija ir krikščio
nybe). Antrajame Raštų tome publikuotame kitame 
Maceinos opuse Buržuazijos žlugimas apie bolše
vizmo ir marksizmo/buržuazijos dvasios skirtumus 
prabylama štai taip (’, p. 335-336):

Pasaulio istorijos vyksme bolševizmas yra žy
miai reikšmingesnis ir vertingesnis reiškinys negu 
buržuazija. Būdamas savo esmėje idealistinio ir nei 
mistinio pobūdžio, jis pasidarė moderniame gyveni
me nepaprastas fenomenas, kurio galią patirs tiktai 
tolimos kartos. Bet jau ir šiandien galima pastebėti, 
kad bolševizme atgema žmogaus dvasios herojišku
mas, kad ekonominiai reikalai užleidžia vietą idėji
niams reikalams. Iš miesčioniško buržuazinio nusi
teikimo žmogus žengia prie kultūrinės dramos pa
jautimo. Bolševistiniame pasaulyje auga naujas kul
tūros ir žmogaus tipas, kuris yra visiškai kitoks negu 
buržuazinis. (... ) Idealizmas ir kūrybiškumas jį ski
ria nuo pirklių ir bankininkų tipo. Marksizme žmo
gus buvo homo faber. Bolševizme jis vėl pasidaro 
homo creator. Tuo bolševizmas prisišlieja arčiau 
krikščioniškosios antropologijos negu marksizmas, 
nes žmogus kūrėjas yra pagrindinė krikščioniškosios 
antropologijos tezė. Be abejo, bolševizmas yra tra-
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giškas pats savyje. Bet jo tragiką yra kitokia negu 
buržuazijos.

Kraštutinis Maceinos minties retrogradiškumas 
ir reakcingumas (kaip matome ir dar pamatysime, 
Maceina atvirai simpatizavo visiems jam žinomiems 
fašizoidiniams ir net atvirai fašistiniams režimams, 
visoms jam žinomoms fašizoidinėms ideologijoms, 
pačioms reakcingiausioms, tamsiausioms ir iraciona
liausioms jo epochos idėjoms) anaiptol nėra stebi
nantis. Neapykanta buržuazijai ir kapitalizmui, pra
keiksmai liberalinei demokratijai, nenoras ir negebė
jimas suprasti moderniosios vakarietiškos visuome
nės, lydimos ir kilusios iš ideologinės sekuliarizaci
jos (kurios dėka jokia ideologija nedominuoja kitų 
vertybių ir idėjų sistemų atžvilgiu, o todėl ir netampa 
indoktrinacijos ar politinės mobilizacijos veiksniu), 
ekonominio, politinio ir intelektualinio/kultūrinio 
pliuralizmo bei pastarojo sąlygoto sąmonės daugi a- 
dimensiškumo, - visi šitie dalykai Maceinos mąsty
me ir kūryboje žengė koja kojon su parafilosofiniu 
misticizmu, iracionalizmu ir net biologinio determi
nizmo segmentais (prisiminkime kad ir buržuazijos 

skirstymą į biologinį buržujų - hedonistą ir ekono
minį buržujų - utilitaristą, pagrįstą Sprangerio gyve
nimo filosofijoje atliktomis perskyromis ir Sombarto 
įvykdyta Maxo Weberio kapitalizmo ir racionalizaci
jos koncepcijos doktrinine inversija, pagrįsta ideo
loginėmis filosofinių sąvokų bei teorijų transkripci
jomis ir prasčiausios rūšies iracionalizmu bei misti
cizmu; žiūr. ’, p. 30).

Sąmoningas Maceinos iracionalizmas („ ... kai 
nuo tryliktojo šimtmečio Europos dvasia pradėjo eiti 
vis didesnio racionalizmo kryptimi, kai išvidinį pras
mingumą vis labiau pakeitė išviršinis tikslingumas, 
kelias kapitalizmui pasidarė atviras“; ’, p. 31), gravi- 
tavimas į socialinę inžineriją ir socialinį konstrukty
vizmą, žavėjimasis bolševizmu ir fašizmu - visi šitie 
mums nemalonūs, bet, deja, nesunkiai įrodomi Ma
ceinos minties ir sielos žemėlapio palydovai, kad ir 
kaip būtų, neturėtų būti demonizuojami ir vaizduoja
mi kaip patologijos. Visų pirma juos reikia atidengti, 
kritiškai išanalizuoti ir suprasti. Kita vertus, Macei
nos garbinimas Lietuvoje aiškiai ir prikišamai rodo, 
kad nekritiškas, kone kultinis santykis su savais inte
lektualiniais ir kultūriniais herojais netrunka peraugti 

į viskam aklą ir kurčią ideologinę stabmeldystę. Ap
maudu šitą konstatuoti, bet Maceinos socialinė filo
sofija XX a. pabaigos Lietuvai nepadėtų priartėti nei 
prie nūdienos Vakarų civilizacijos ašinių idėjų ir ver
tybių, nei prie moderniosios sąmonės ir visuomenės 
formų. Maceina - savotiškas lietuviškosios sąmonės 
trombas, kliuvinys jos kelyje ir į liberalinę demokra
tiją, ir į (kad ir kaip nemaloniai tai skambėtų daugelio 
ausiai) liberalų, kosmopolitinį dabarties Vakarų pa
saulį.

Leonidas Donskis

Cituota iš Sylvan Barnet, Introduction to 
Christopher Marlowe's Doctor Faustus (New York: 
New American Library, 1969), p. 10.

5. Nikolaj Berdiajev. Smysl istoriji (Moskva: 
Myslj, 1990), p. 4.

6. Antanas Maceina. Asmuo ir istorija (Chicago: 
Ateitis, 1981), p. 4.

7. Žr. David Miller, ed., The Blackwell Encyclo
paedia of Political Thought (Oxford: Blackwell, 
1991), p. 328.

(Pabaiga kitame numeryje)

DEL BALTIJOS VALSTYBIŲ GEOPOLITINIŲ 
VEIKSNIŲ

Nors apie Baltijos valstybių saugumo problemas 
pasaulyje nemažai kalbama ir rašoma, tačiau, bent 
jau istoriko akimis žiūrint, neatrodo, kad tų valstybių 
saugumas didėtų. Galimas daiktas dėl to pastaruoju 
metu Lietuvos politologų darbuose pastebima ten
dencija interpretuoti Rytų Pabaltijo problemą geopo
litiniu požiūriu, tuo tarsi darant užuominą į beviltišką 
padėtį. Tačiau geopolitika - nors istorijoje ir pakan
kamai kontroversiška tyrimų metodika - savo raidoje 
operavo ne vien tik geografiniu arba daiktiniu deter
minizmu, bet ir subjektyviomis humanistinėmis di
mensijomis. Būtent į pastarąsias orientuodamasis no
rėčiau aptarti keturis, mano supratimu, svarbius Bal
tijos valstybėms ir konkrečiai Lietuvai geopolitinius 
veiksnius:

Šiaurės Atlanto (arba JAV),
Baltijos valstybių bendradarbiavimo,
Rusijos,
Vidinį visuomenės demokratizavimo.

I. ŠIAURĖS ATLANTO (ARBA JAV) 
GEOPOLITINIS VEIKSNYS

Paprasčiausias Baltijos valstybių saugumo prob
lemos sprendimas, atrodo, būtų jų priėmimas į 
NATO. Tačiau yra daug rimtų kliūčių. Apskritai gal
ima būtų sakyti taip: NATO šalys nenori priimti Bal
tijos valstybių į savo organizaciją; ir nenori didžia 
dalimi dėl to, kad nežino, ar patys Baltijos valstybių 
žmonės to tikrai nori. Pavyzdžiui, Lietuvos atveju, 
nors vyriausybė ir pakankamai aiškiai deklaravo norą 
įstoti į NATO, liko neaišku, kaip bus keičiama Lietu
vos konstitucija. Bet kuriuo atveju kyla klausimas, 
kaip Lietuvos žmonės pasisakytų referendumo metu, 
t.y. koks būtųjų demokratinis apsisprendimas.

NATO, žinia, yra netipinis karinis blokas, neap- 
. siribojantis vien konjunktūriniais kariniais tikslais. 
Kaip neseniai pareiškė JAV viceprezidentas, NATO 
- tai panašiai mąstančių demokratinių valstybių al
jansas. Pridurčiau - panašiai mąstančių pakankamai 
ilgai ir turinčių pakankamą pagrindą manyti, kad tas 

jų mąstymas pasiteisino.
Kokia to mąstymo raiška bei ypatybės, galima 

būtų įvairiai aiškinti. Todėl čia kaip pavyzdį pasiūly
siu man geriau žinomą istoriografinį aspektą, susijusį 
su Baltijos valstybių atsiradimo traktavimu. Taigi, 
amerikietiškas požiūris (kaip, beje, ir apskritai vaka
rietiškas istoriografinis požiūris) mums liudytų, kad 
Baltijos rytų pakrantės žmonės ėmė kovoti dėl lais
vės priklausomai nuo to, kiek juos ėmė pasiekti de
mokratinės idėjos, einančios iš Vakarų, o Baltijos 
valstybių egzistavimas arba net vien jų klausimas ta
po galimas tiek, kiek Jungtinės Amerikos Valstijos 
įsijungė į Europos geopolitiką. Kadangi lietuviškoje 
istoriografijoje vyrauja požiūris, jog Lietuvos nepri
klausomybė tapo galima pergalingos tautos išsiva
duojamosios kovos dėka, - tai net jeigu nebeminėsim 
garsių teiginių apie Didžiosios spalio revoliucijos 
nuopelnus - vis viena matysime akivaizdų mąstymų 
skirtumą. Tiesa, čia galima būtų pastebėti, kad panaši 
traktuotė į lietuvišką yra ir lenkiškoje, ir gal net japo
niškoje istoriografijoje. Taip. Bet pirmiausia, nema
nyčiau, kad tikslinga būtų orientuotis, pavyzdžiui, į 
lenkiškoje istorinėje literatūroje vyraujančią tenden
ciją - apologizuoti prieškarinės Lenkijos politiką. 
Antra, reiktų neužmiršti, kad tiek Japonijos, tiek Len
kijos strateginės partnerystės su JAV mentalinius ne
atitikimus galima kompensuoti materialiais geopoli
tiniais svertais, kurių Lietuva net kartu su savo mažo
siom šiaurinėm kaimynėm neturi.

Pragmatiškam vakariečiui, be abejo, kyla pagrįs
tas klausimas - kokia jam iš to nauda, kad Baltijos 
valstybės būtų priimtos į NATO, nepaisant visų kliū
čių bei pavojų. Pragmatiškai atsakyti į tokį klausimą 
išties nelengva. Belieka viltis, kad nuo Potomako 
krantų į Baltijos valstybes bus pažiūrėta kaip į eilinį 
vakarietiškų vertybių desantą. Nors pirmasis, kaip ži
nia, buvo nesėkmingas ir kone iš anksto pasmerktas, 
antruoju yra galimybių ir prasmės pasirūpinti rim
čiau.

II. BALTIJOS VALSTYBIŲ

BENDRADARBIAVIMO VEIKSNYS

Apie Baltijos valstybių bendradarbiavimą, ma
nau, yra prasmė kalbėti dėl to, kad jis pastaruoju me
tu išgyvena krizę. Norėtųsi tikėti, kad ta krizė sąlygo
ta daugiau natūralaus poreikio geriau išsiaiškinti ben
dradarbiavimo tikslus bei galimybes, nei abejonės to
kio bendradarbiavimo būtinumu. Remiantis tarpuka
rio patirtim kol kas galima teigti dvi tiesas. Pirma, 
moderniosios Baltijos valstybės - tai geopolitiškai 
panašaus likimo partnerės, todėl efektyvus tarpusa
vio sugyvenimas - elementari jų perspektyvos prie
laida. Antra, siekti karinės sąjungos tarp Baltijos val
stybių netikslinga visų pirma dėl to, kad mechaniška 
nestabilumų suma saugumo nedidins. Ir trečia, po
litinis Baltijos valstybių bendradarbiavimas arba in
teresų išlyginimas - eventualiai atsirėmus į Lenkiją - 
būtų prielaida saugumo nedalumo Rytų Pabaltijyje 
principo įtvirtinimui ir įtakos sferų dalijimosi paieš
kų motivacijos šalinimui. Dėl to, taip pat ir dėl Kali
ningrado srities problemos, Lietuvos geopolitiniai in
teresai neturėtų baigtis ties jos šiaurine siena.

Kitas dalykas, kad kol kas dėl tos šiaurinės sie
nos nepavyksta susitarti. Manau, kad tai apgailėtinas 
faktas. Neliesdamas ginčo su latviais detalių, norė
čiau tik dar kartą išsakyti principinę nuostatą, kuria 
Lietuva, mano supratimu, turėtų vadovautis ypač 
santykiuose su šiaurės kaimynėmis, būtent - atsisa
kyti švento egoizmo principo. Bet kuriuo atveju, man 
regis, nepateisinamas besiformuojantis Lietuvos vie
šojoje nuomonėje įvaizdis, kad kažkoks, tarp kitko 
net nežinia koks, naftos kiekis tampa geopolitiškai 
vertingesnis už pačią Latviją. Taigi, būtina įsisąmon
inti principinį dalyką: bet koks konfliktas tarp Balti
jos valstybių reiškia pagrindinės idėjos, dėl kurios tos 
valstybės tapo galimos, kompromitaciją.

III. RUSIJOS VEIKSNYS į

Siūlyčiau apsvarstyti tris santykių su Rusija vari
antus:

1. Jeigu pagrindiniu išorės grėsmės faktoriumi 
laikoma Rusija, tai jos atžvilgiu galima būtų užimti

(tęsinys 9-me psl.)
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Mūsų pokalbininke Aldona Ruseckaitė kilusi iš 
Suvalkijos, iš Prienų rajono. Ten ji baigė Šilavoto vi
durinę mokyklą, vėliau - Vilniaus universitetą, kur 
įgijo lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. Jau 
dvidešimt metų gyvena Kaune ir tiek pat metų dirba 
Maironio lietuvių literatūros muziejuje. Iš pradžių 
buvo mokslinė darbuotoja, skyriaus vedėja, o nuo 
1989 metų - muziejaus direktorė.

Ruseckaitė rašo literatūrinėmis temomis, rem
damasi muziejaus archyvais. Šalia tiesioginio darbo 
dar skaito paskaitas Vilniaus universiteto Kauno hu
manitariniame fakultete. Taip pat rašo eiles. Didelis 
pluoštas jos eilėraščių tilpo knygoje „Gimtinės upe
liai”, Prienų krašto moterų poezija, 1994, o 1995 
metais išleido savo eilėraščių knygą „Liūdesys kaip 
sekmadienis”.

Su A. Ruseckaitė kalbėjosi mūsų bendradarbis 
Algirdas Titus Antanaitis.

* * *
Akiračiai'. Pradžiai gal šiek tiek istorijos: kaip ir 

kada muziejus įsikūrė, ką nuveikė, kas jį valdė ir jam 
vadovavo ?

Aldona Ruseckaitė: Maironio lietuvių literatū
ros muziejus yra įsikūręs sename name, kurį apie 
1750-tuosius pastatė Kauno Seimo seniūnas S. Siru
tis. Vėliau namas ėjo iš rankų į rankas ir, deja, ne
turėjo didelės šlovės. Per visas laiko ir įvykių sąvar
tas čia buvę visko: ligoninių, kareivinių, netgi ka
lėjimas. O architektūros istorikai teigia, kad tai retas 
Lietuvoje baroko epochos turtingo miestiečio na
mas. Šių rūmų šlovė sugrįžo, kai juos 1909 m. nu
sipirko iš Peterburgo sugrįžęs J. Mačiulis-Maironis. 
Pastatą gerokai rekonstravęs, o savo butą apstatęs 
vertingais baldais, 1910 m. Maironis su seserimi 
Marcele apsigyveno pastato antrame aukšte. Kituose 
kambariuose įsikūrė privatūs nuomininkai bei kul
tūrinės organizacijos: veikė leidykla „Sakalas“, Dai
liųjų amatų mokykla, pirmoji Kaune lietuviška bib
lioteka-skaitykla. Po šių rūmų stogu, pas Didįjį poe
tą, gyveno ir svečiavosi visuomenės veikėjai, kuni
gai, menininkai. Maironio namai - tai ištisa tų de
šimtmečių Kauno, o tuo pačiu ir Lietuvos kultūros 
istorija.

Šiuose rūmuose Maironis gyveno iki mirties, 
t.y. iki 1932 m.

1936 m. birželio 28-oji diena - Lietuvių literatū
ros muziejaus gimtadienis. Tada buvo poeto ketvir
tųjų mirties metinių diena, jo palaikai dar tebesiilsė- 
jo šalia M. Valančiaus, Katedros bazilikos kriptoje, 
mauzoliejaus statyba buvo nesėkmingai dėl lėšų ir

NUO BRAZDŽIONIO IKI RUSECKAITĖS
(Kalbamės su Maironio literatūros muziejaus Kaune direktore)

nekokybiško darbo įstrigusi. Tad pagarbą Maironiui 
turėjo kompensuoti bent muziejaus įkūrimas.

Pradžioje buvo atidaryti tik trys Maironio me
morialiniai kambariai. Muziejaus kūrėjai ir tvarkyto
jai buvo Čiurlionio galerijos direktorius P. Galaunė 
ir Tautosakos archyvo komisijos vadovas J. Balys. 
Jie, kaip pažymi dokumentai, atliko savo darbą 
atsidėję, pasitarę su Poeto seserimi Marcele ir testa
mento vykdytoju, Seminarijos rektoriumi Pr. Pen- 
kausku.

Kituose buvusio Maironio buto kambariuose 
jau dirbo įkurdinta Tautosakos komisija, tad naujojo 
muziejaus priežiūra ir globa buvo pavesta šios ko
misijos pirmininkui J. Baliui. Tokia tad pati pradžia.

Tikrasis direktorius buvo paskirtas tik 1940 m. 
kovo 1 d. Juo tapo poetas B. Brazdžiomis. Jo vado
vavimo metais buvo patvirtintas muziejaus statutas, 
kuris numatė peržengti Maironio memorialinio mu
ziejaus ribas ir rinkti taip pat kitų lietuvių rašytojų 
archyvinę medžiagą. 1941 m. muziejus pavadinamas 
Maironio literatūros muziejumi.

1944 m. rudenį B. Brazdžionis pasitraukė į Va
karus.

Pokario metais čia direktoriauja poetas, vertėjas, 
pedagogas A. Busilas. [rengiama pirmoji lietuvių li
teratūros istorijos ekspozicija, kuri „dėl idėjinių - te
orinių trūkumų“ greitai uždaroma.

Nuo 1955 m. muziejus vadinamas Kauno litera
tūros muziejumi, o nuo 1965 m. iki 1989 m. - Lietu
vos respublikiniu literatūros muziejumi.

1951 - 1970 metais, direktoriaujant žurnalistei, 
poetei M. Macijauskienei, muziejus ypač išsiplečia, 
tampa respublikiniu muziejų centru, prijungiami 
pirmieji filialai.

Aš direktoriauju nuo 1989 metų, taigi aštuntoji 
direktorė. Tais pačiais 1989 metais susigrąžinome 
Maironio vardą. 1990 m. atidarėme visus aštuonis 
Maironio memorialinius kambarius. Galų gale grąži
nome poetui garbės skolą.

Akiračiai: Kokie svarbiausi muziejaus tikslai ir 
uždaviniai dabar ir kaip jie vykdomi?

A. R: Kaip ir visų pasaulio muziejų, taip ir mū
sų, pagrindinis tikslas yra kaupti, saugoti, eksponuo
ti. Mūsų muziejus yra vienintelis Lietuvoje literatū
ros istorijos muziejus. Savo fondais ir ekspozici
jomis mes apimame laikotarpį nuo senųjų raštų, me
traščių, M. Mažvydo iki šių dienų. Šiuo metu turime 
didžiulę senosios lietuvių literatūros ekspoziciją - 
maždaug iki tų nelaimingų 1940-tųjų.. Vėlesnį lai
kotarpį dabar atskleidžiame. Šiandieninę literatūrą 
eksponuoti lengviau - žmonės girdi ir mato gyvą au
torių. Labai intensyviai kaupiame gyvųjų archyvus. 
Ateičiai. Juk po 30 metų jau bus istorija.

Akiračiai: Žinau, kad muziejus apima daug pla
čiau, negu šis namas ar pastatas. Ką turite šiose 
patalpose ir ką kitose vietose?

A. R.: Kai 1936 m. atidarė muziejų, J. Keliuočio 
Naujoji Romuva nubrėžė tokią kilnią misiją: „Tai tu
rės būti didelė mūsų tautos ir mūsų meno šventovė“. 
Mes, žinoma, šią misiją vis dar „vejamės“, nes tai 
nelengvos užduotys. Bet, žinote, net ir pastatas turi 
reikšmės - mes, čia dirbantys, tarytum jaučiame 
Maironio aurą ir jo didybę. Poetas po savo stogu pri

glaudė visų laikų įvairių krypčių lietuvių rašytojus. 
Šiuo metu turime 166 tūkstančius eksponatų. Ir jau 
esame išsišakoję tolyn nuo savo centrinių rūmų į de
vynis filialus. Tai B. Sruogos, K. Būgos, S. Nėries 
memorialiniai muziejai, išeivijos literatūros muzie
jus Kaune, V. Mykolaičio -- Putino, V. Krėvės - 
Mickevičiaus, P. Cvirkos, V. Kudirkos muziejėliai 
rajonuose. 1997-siais atidarysime J. Tumo-Vaižgan
to memorialinį butą-muziejų Kaune, netoli Vytauto 
bažnytėlės.

Akiračiai: Kokia yra kasdieninė muziejaus dar
bo rutina? Žinau, kad turite būrį šaunių darbuotojų. 
Kokios yra jų tiesioginės pareigos ir atsakomybės?

A. R.: Rutina? Niekada nesu sakiusi, kad muzie
juje mane ėda rutina... Dienos dažnai būna nepana
šios viena į kitą. Darbo daug, krūvis didelis. Turbūt 
sunku iš šalies patikėti, kad būna tokių įtemptų die
nų, kai ateini į darbą 9 vai. ryto, išeini 9 vai. vakaro. 
Tarkim, po kokio literatūros renginio. Tačiau labiau
siai alina ūkio problemos. Kaip jau minėjau, turime 
daug pastatų, privalome jais rūpintis. Kiauri stogai, 
supuvę tvoros, pasenusi apsaugos ir priešgaisrinė 
įranga, sulūžę automobiliai (tiesa, dabar nusipirko
me lyg ir gerą...), nešiuolaikiški ekspozicijų baldai, 
„rankinė“ fondų apskaita (dar neturime kompiute
rio!). Ar dar skaičiuoti „rutiną“? Kasmet reikia 
sudaryti smulkius metinius planus, labai detalias 
darbų ataskaitas, kitų metų finansinį, ūkinį, mokslinį 
planą...

Bet muziejuje tiek daug įdomių, šviesių rengi
nių, kurie stiprina ir padeda ištverti kasdienybę. Dar
buotojų būrys tikrai šaunus, yra žmonių, dirbančių 
jau daugiau nei dvidešimtį metų. Galiu juos ir pami
nėti. Tai V. Pačėsaitė, V. Paplauskienė, P. Gencevi- 
čiūtė, A. Galnaitytė. O ir man pačiai šįmet jau stuk
telėjo muziejinis dvidešimtmetis. Muziejuje dirba 
daugiau kaip 80 žmonių, iš jų 30 - mokslinis perso
nalas. Ką gi jie veikia?

Kartais žmonėms atrodo, kad muziejus tarytum 
nuskendęs laivas. Kuičiasi keistuoliai jūros dugne. 
Dažnas paklausia - tai ar vedi ekskursijas? Bet pir
miausia darbuotojai kaupia eksponatus, rankioja po 
knygelę, rankraštėlį. Kartais ilgai reikia žmogaus 
prašyti, kad perduotų jam brangius daiktus į mu-

Maironio literatūros muziejus Kaune
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ziejų. Po to eksponatai tyrinėjami, smulkiai apra
šomi, fotografuojami. (Visi turi pasus su fotografijo
mis. ) Rengiamos ekspozicijos, parodos. Jų kasmet 
būna po 16-18. O kur dar mokslinės konferencijos, 
ekspedicijos, moksliniai straipsniai, paskaitos, įvai
rių leidinių paruošimas, darbas su lankytojais, eks
kursijos, pagalba Lietuvos mažiesiems muziejė
liams. O literatūros vakarai? Juk jų per metus būna 
tikrai labai daug. Atėjęs klausytojas nenujaučia, kiek 
reikia energijos ir laiko suruošti net ir patį kukliausią 
susitikimą. Daug dirbame su moksleiviais - skaito
me jiems muziejuje paskaitas, kviečiame į skaitovų 
konkursus. Pratiname jaunimą prie muziejaus. Nori
me, kad žinotų Maironio namus.

Akiračiai: Kas reikšmingesnio padaryta pernai? 
Kas užplanuota šiems ar ateinantiems metams?

A. R.: Kaip jau sakiau - pasibaigus metams Kul
tūros ministerijai rašome smulkią ataskaitą. Ji kas
met sudaro maždaug 40 mašinraščio puslapių! Kai 
daug dirbame - viskas atrodo reikšminga. 
Žvilgterkime į šiuos, 1996-uosius.

Baigėme remontuoti B. Sruogos namelį Kaune, 
įrengėme jame naują memorialinę ekspoziciją, iškil
mingai paminėjome rašytojo 100-metį, išleidome B. 
Sruogai skirtą leidinį.

Vaikų literatūros muziejuje atidarėme naują 
ekspoziciją apie šiuolaikinę lietuvių vaikų literatūrą.

Nauja literatūrinė ekspozicija įrengta ir S. 
Nėries muziejuje.

Uždengėme Maironio namų stogą! Atšventėme 
muziejaus 60-metį.

Dabar labai daug laiko ir pastangų skiriame 
Vaižganto butui. Bus be galo daug darbo, kol jį pa
versime muziejumi, o 1997-taisiais turime atidaryti.

Šįmet suruošta daug jubiliejinių renginių: B. 
Sruogos, K. Inčiūros, J. Grušo, J. Jankaus, J. Gliau- 
dos, J. A. Herbačiausko, S. Čiurlionienės, L. Dovy
dėno, K. Ostrausko, A. Vaičiulaičio, M. Valančiaus 
ir dar kitų.

Surinkome keletą tūkstančių vertingų, įdomių 
eksponatų. Be kitų įsigijome ir pirmuosius Maironio 
Pavasario balsus (1895). O tai jau didelė retenybė.

Beje, kitais metais (1997) vėl daug dėmesio 
skirsime Maironiui, nes bus Poeto 135-sis gimimo 
jubiliejus.

Akiračiai: O iš kur lėšos? Ar jų pakanka? Ko 
trūksta?

A. R.: Esame respublikinis muziejus, mus išlai
ko Kultūros ministerija. Verkti, kad lėšų trūksta, 
būtų gėda. Juk Lietuvoje dabar visoms biudžetinėms 
įstaigoms sunku. Žinoma, gyvename labai kukliai. 
Muziejininkų algos be galo mažos. Vidutinis mok
slinio darbuotojo mėnesinis atlyginimas nesiekia 
100 dolerių.

O pats muziejus, kaip sakiau, dar neturi net 
kompiuterio... Bet vis tiek judame po truputį į priekį. 
Ir pastatus prižiūrime, ir eksponatų bent kiek 
nusiperkame, ir visokius mokesčius šiaip taip su 
pavėlavimais susimokame. Be abejo, gaila, kad 
nelieka pinigų eksponatų restauravimui, ekspozici
nių baldų gamybai.

Rėmėjų neturime. Nerandame. Literatūra - spe
cifinis dalykas. Tai ne sportas, ne gražuolių konkur
sas...

Savų lėšų irgi nesurenkame. Ekspozicijų pagrin
diniai lankytojai yra moksleiviai. Jiems leista į mu
ziejų eiti veltui. Ką gi - tegul tik eina...

1997 m. kovo mėn.

Akiračiai: Ar muziejus bendradarbiauja su išei
vija?

A. R.: Man atrodo, kad muziejus su išeivija labai 
bendrauja. Kaip atrodo išeiviams - nežinau. Šioje 
srityje daug dirba mano kolegė, išeivių literatūros 
sektoriaus vedėja Dalia Kuizinienė. Nors ir ankstes
niais dešimtmečiais buvo saugoma išeivių rašytojų 
medžiagos, įvairiais keliais į fondus pakliūdavo po 
truputį jų eksponatų, bet mes tai darėme tyliai, girtis 
nebuvo ko.

Per pastaruosius maždaug septynerius metus

DĖL BALTIJOS...
(atkelta iš 7-to psl.)
„atvirą“ arba vadinamą „moralią“ poziciją, t.y. stoti į 
permanentinį karo stovį su Rusija. O praktiškai tai 
galėtų reikštis pastangomis ardyti Rusiją. Tokios po
zicijos, pavyzdžiui, XIX a. ir XX a. pirmoje pusėje 
laikėsi Lenkija. Tokioje pozicijoje faktiškai visai dar 
neseniai buvo atsidūrusios ir Baltijos valstybės. Re
miantis įvairiom analogijom galima samprotauti, kad 
tokio varianto atveju yra tam tikra tikimybė gauti 
strateginės paramos iš Vakarų (eventualiai ir iš Toli
mųjų Rytų) ir pavirsti savotišku „Kubos“ modeliu 
Rytų Pabaltijyje. Tačiau toks variantas, manau, būtų 
pražūtingas dėl daugelio priežasčių. Pirma, Baltijos 
valstybėse, ypač Lietuvoje, nėra visuotinio imanen
tinio priešiškumo Rusijai. Antra, paramos iš užsienio 
tikimybę nusvertų to paties užsienio atsiriboj imo ten
dencija, nes Baltijos valstybių pozicija būtų įvertinta 
kaip provokuojanti. Psichologine prasme agresoriaus 
provokavimas liudija silpnumą, o diplomatinėje 
praktikoje agresoriaus provokavimas prilyginamas 
agresijai. Galimas daiktas pastaroji aplinkybė vaidi
na nepaskutinį vaidmenį, dėl ko, kad Rusija taip arši
ai priešinasi dėl Baltijos valstybių priėmimo į NATO 
ir atitinkamai NATO nenori priimti Baltijos valsty
bių, nes nėra patikimos prognozės dėl jų elgesio 
eventualiu atveju. Pagaliau trečioje, bet ne paskutinė
je vietoje: dar Lietuvos diplomatas Jurgis Baltrušaitis 
yra sakęs, kad nėra Rusijoje nieko kito taip pastovaus 
ir tikro, kaip keršto jausmas. Baltrušaičio diplomati
nę praktiką galime laikyti ydinga, tačiau tenka pripa
žinti emocijų komponento bendroje Rusijos etnopo- 
litinėje nuostatoje vyravimą.

2. Kitas variantas: priimti rusiškąją „Monro dok
triną“, arba tiksliau - išvirkštinį tos doktrinos modelį 
(XX a. Lietuva jau turėjo panašią praktika, kurią ryš
kiai ženklino 1920 m. liepos 12 d. Maskvos sutartis). 
Nespėliojant dėl praktinių pasekmių, toks variantas 
pirmiausia reikštų Baltijos tautų moralinę kapitulia
ciją, kas, man regis, labiau nei bet kas skatintų ir Ru
siją atsiriboti nuo Vakarų. O antra vertus, istorinė 
praktika liudija, kad Rusijos garantijų monopolis - 
tai garantijų nebuvimas.

3. Trečią variantą galima laikyti tarpiniu. Tai at
sisakymas provokacijų, nuostata į gerą kaimyninį su
gyvenimą pagal pozityvią tarptautinę praktiką (kas ir 
buvo bandoma demonstuoti LDDP vyriausybės). Ta
čiau kartu siekti pagarbos iš Rusijos - kas būtų alter- 
natyviška kerštui. Šia linkme einant, neatidėliotina: 
a) spaudoje mažinti Rusijos moralizavimą ir orien
tuotis į faktinės padėties pateikimą, b) užkirsti kelią 
kontrabandai iš Rusijos, nevengiant viešumo, c) 
principinė santykių su Rusija nuostata turėtų būti 

mūsų muziejuje svečiavosi, surengė savo kūrybos 
vakarus beveik visi išeivijos rašytojai, kurie buvo at
važiavę Lietuvon, Atkeliavo labai daug ir archyvinės 
medžiagos, bibliotekų, spaudos. Jau turbūt nėra išei
vijos rašytojo, kuris bent šį tą iš savo kūrybinio ar
chyvo nebūtų mums padovanojęs. Turime iš ko 
rengti rašytojų parodas. Artimiausiu metu planuo
jame didžiulę parodą, skirta išeivijos literatūrinės 
veiklos istorijai ir rašytojams.

Drįstu pasakyti, kad dauguma išeivijos rašytojų 
ar jų artimųjų yra muziejaus bičiuliai. Tuo mes labai 
džiaugiamės ir visada laukiame jų viešnagės, jų 
laiškų, jų archyvų. į-į

maksimaliai vieša visų veiksmų motyvacija (valsty
bių sugyvenimo praktikos rėmuose).

Pozicija kitų NVS šalių atžvilgiu turi būti orien
tuota į tų valstybių suverentiteto rėmimą. Ir ši pozici
ja neturėtų virsti antraplane, suteikiant moralinę pa
ramą kokiam nors besivaduojančiam etnosui tose ša
lyse. Pavyzdžiui, neseniai pateiktas pasiūlymas Rusi
jai prilyginti Čečėniją prie NVS narių automatiškai 
reiškia tų valstybių statuso žeminimą.

IV. VIDINIO VISUOMENĖS DEMOKRATIZA
VIMO VEIKSNYS

„Ėjimas į Europą“, t.y. pastangos įsijungti į va
karietiškas struktūras turi būti pagrindinis mobilizuo
jantis orientyras ir politinės praktikos uždavinys. 
Kartu, imantis atitinkamų ekonominių bei diplomati
nių priemonių, turi būti suvokiama, kad svarbiausias 
Baltijos valstybių geopolitinis veiksnys yra ne daikti
nis, bet idėjinis. Baltijos valstybių atsiradimo esminė 
prielaida - pilietinio laisvo apsisprendimo idėja, 
mėginant jai pajungti net jėgų pusiausyvros detenni- 
nantes. Nenuostabu, kad geopolitine prasme dėl Bal
tijos valstybių egzistavimo atsiranda tam tikra mora
linė įtampa, kai jėgos, nesuinteresuotos jų išlikimu, 
jau nebeturi savo siekiams pakankamai argumentų, 
bet jėgos, suinteresuotos jų išlikimu, vis dar neturi 
pakankamai argumentų. Tokioje situacijoje lemianti 
Baltijos valstybių saugumo prielaida yra jų egzistavi
mo pateisinimas. Negalima bus to pasiekti be vidinės 
pilietinės visuomeninės konsolidacijos. Konkretūs 
keliai tos konsolidacijos link atskirose Baltijos vals
tybėse turi savo specifiką. Lietuvos atveju, matyt, kol 
kas aktualiausias uždavinys būtų suderinti naciona
listinį ir sovietinį istorinius paveldus. Adekvatus so
vietinio laikotarpio įvertinimas bus galimas tik po to, 
kai bus atitinkamai įvertintas tarpukario nepriklauso
mybės laikotarpis.

Bet kuriuo atveju, aišku, kad pastaruoju laikotar
piu nebuvo išspręstas esminis nacionalinį suvere
nitetą garantuojantis klausimas lietuviškojo identi
teto klausimas. Reiškinys, apskritai, būdingas Rytų 
bei Vidurio Europai. Vienas iš jo elementarių ženk
lų būtų nesugebėjimas sutartimi pagrįsti savo santykį 
su svetimu. Tarpukario Lietuvoje įsibėgėjusi nuosa
vybės santykių revoliucija suponavo tos revoliucijos 
tąsą sovietmetyje. Todėl šiandien, revoliucinei nuo
statai, regis, jau praeinant, Lietuvos vidaus politinėje 
kovoje turi būti subtiliai jaučiama, kur aiškumas jau 
yra ir kur dar reikalingas susitarimas. Tik tuomet po
litika Lietuvoje priartės prie apsisprendimo idėjos, 
kas savo ruožtu sudarys prielaidą tai idėjai virsti nor
ma.

Č. Laurinavičius
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SKILTYS

UŽSIENIO POLITIKA IR SEIMO 
PIRMININKAS

Nežiūrint nuogąstavimų, kad 1992 metų rinki
mus laimėjusi LDDP Lietuvą radikaliai pasuks į Ry
tus, taip neatsitiko. Priešingai, jos valdymo metu 
orientacija į Vakarus ne tik kad nesulėtėjo, bet tam 
tikrais atžvilgiais pagreitėjo. Užsienio politikoje ben
dradarbiavimas tarp Prezidento ir vyriausybės iš 
esmės buvo geras, nors laiks nuo laiko atsitikdavo 
nesusipratimų, tokių, kaip liūdnai pagarsėjęs Maišia
galos memorandumas, rodančių laikiną bendradar
biavimo nutrūkimą. Seimas, kuriame LDDP beveik 
visą kadenciją turėjo absoliučią daugumą, šioje srity
je aktyvaus ir nepriklausomo vaidmens nesuvaidino. 
Dėl to ir praeitų metų Seimo rinkimuose užsienio po
litiką buvo beveik nediskutuojama.

Konservatoriams ir krikščionims demokratams 
perėmus valdžią, buvo galima tikėtis didesnės trin
ties tarp buvusio LDDP vado, prezidento Algirdo 
Brazausko, ir naujosios vyriausybės. Lietuvos val
džios struktūra yra taip sutvarkyta, jog ir Prezidentas, 
ir vyriausybė dalyvauja užsienio politikos formavi
me ir vykdyme. Jei tarp šių valstybės organų buvo 
tam tikrų nesklandumų, kai ta pati partija juos kon
troliavo, tai atrodė, kad problemų tikrai padaugės vy
riausybę perėmus naujai partijų koalicijai. Tačiau 
dabar problemos ir vis labiau pastebima įtampa kyla 
ne tarp Prezidento ir vyriausybės, o tarp Seimo pir
mininko ir visų tų, kurie jam kliudo pasidaryti užsie
nio politikos vadovu. Kol kas tik Prezidentas drįsta 
Seimo pirmininką viešai kritikuoti, bet labai nenu
stebčiau, jei netrūkus ji paseks ir kiti aukšti vykdo
mosios valdžios pareigūnai.

Šiandien sunku susigaudyti kas yra tikrasis ar tik
rieji Užsienio politikos vadovai. Prezidentas Bra
zauskas, kuris pagal konstituciją sprendžia pagrindi
nius Užsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriau
sybe ugdo Užsienio politiką, Ministras Pirmininkas 
Vagnorius, Užsienio reikalų ministras Saudargas, 
Europos reikalų ministrė Andrikienė ar Seimo pirmi
ninkas Landsbergis? Neretai susidaro įspūdis, jog pa
starasis yra tikrasis šios politikos šeimininkas. Pa
vyzdžiui, per praeitą metinį Lietuvos diplomatų su
važiavimą Vilniuje jis jiems išdrožė pamokslą ir pa
grasino, jog kai kuriems ambasadoriams „patartina 
pamastyti pakeisti darbą ankščiau, negu baigsis jų 
kadencija”. Tuo tarpu Prezidentas tų pačių diplomatų 
veiklą vertino teigiamai, o Užsienio reikalų ministras 
atsisakė komentuoti Seimo pirmininko padarytus pa
reiškimus.

Čia vėl tenka cituoti konstituciją, kuri sako, jog 
„Prezidentas Vyriausybės teikimu skiria ir atšaukia 
Lietuvos Respublikos diplomatinius atstovus”. Taigi, 
šiuo atveju jokios rolės nėra numatyta Seimui, o tuo 
labiau Seimo pirmininkui. Bet iš Vilniaus spaudos ir 
įvarių neoficialių pranešimų atrodo, jog tie ambasa
doriai, kurie Pirmininkui nepatinka, nežiūrint kaip 
juos vertintų Prezidentas ir Užsienio reikalų minis
tras, didelių perspektyvų pasilikti diplomatiniame 
korpuse neturi.

Kitas Užsienio politikos iniciatyvos paėmimas 
įvyko Seimo pirmininko vizito į Lenkiją metu. Ten
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buvo kalbėtasi su Prezidentu, Užsienio reikalų minis
tru ir Parlamento vadovais. Pats vizitas nieko per 
daug nenustebino. Buvęs Seimo pirmininkas Česlo
vas Juršėnas taip pat yra lankęsis Lenkijoje ir bandęs 
pagerinti santykius tarp Lietuvos ir Lenkijos. Tada 
buvo kalbama, jog jo pastangos prisidėjo prie istori
nės sutarties tarp buvusių priešų priėmimo. Vytauto 
Landsbergio vizito unikalumas - atsivežta idėja įkur
ti iš Varšuvos ir Vilniaus parlamentarų susidendančią 
nuolatinę instituciją, kurioje, kaip iš Seimo pirminin
ko Lenkijoje padarytų pareiškimų matyti, atsispindė
tų ne tik abiejų valstybių suartėjimas, bet ir Lietuvos 
užsienio politikos orientacijos keitimasis iš Baltijos 
ir Šiaurės valstybių į Lenkijos ir Vidurio Europos ša
lių pusę. Vilniuje šis sumanymas jau yra vadinamas 
antrąja Liublino unija. Ar suartėjimas su Lenkija ir jo 
galimos pasekmės santykiams su Baltijos bei Šiaurės 
valstybėmis yra krašto interesams naudingas,- tai jau 
atskiras klausimas, kurį bus galima panagrinėti kita 
proga. Dabar aš tik noriu pabrėžti, jog toks svarbus 
užsienio politikos žingsnis buvo pradėtas ne Prezi
dento, Ministro pirmininko, Užsienio reikalų minis
tro ar Europos reikalų ministrės, o Seimo pirmininko, 
kuriam konstitucija užsienio politikoje jokių konkre
čių funkcijų nenumato.

Žinoma, Vytauto Landsbergio rolė Lietuvos val
stybiniame ir politiniame gyvenime nėra grindžiama 
vien tik Seimo pirmininkyste. Jo įtaka didele dalimi 
plaukia iš Tėvynės sąjungos/Lietuvos konservatorių 
partijos vado pozicijos bei praeities nuopelnų kovoje 
už Nepriklausomybę. Be to negalima paneigti fakto, 
jog Seimo pirmininko mintys užsienio ir vidaus poli
tikoje gali būti originalios, reikalingos ir praktiškai 
įgyvendinamos. Tačiau Landsbergis šiuo metu nėra 
vykdomojoje valdžioje. Todėl jo aktyvus vaidmuo 
užsienio politikos formavime ir, svarbiausia, įgyven
dinime sukelia kraštui nenaudingą trintį tarp aukš
čiausių pareigūnų bei augantį chaosą funkcijų pasi
skirstyme. Jei tokia padėtis ilgai tesis, tokie inciden
tai, kaip Maišiagalos memorandumas, padažnės. Be 
to reikia atsiminti, jog nors vyriausybės vadovas yra 
Seimo pirmininkui lojalus asmuo, užsienio reikalų 
ministras yra kitos koalicijoje dalyvaujančios parti
jos vadas, kuris galų gale gali pritrūkti kantrybės ir 
pasipriešinti jam priklausančių funkcijų uzurpacijai.

Atrodo, jog Landsbergis kandidatuos ateinan
čiuose prezidento rinkimuose. Juos laimėjęs jis įgau
tų nepaneigiamą konstitucinę teisę vadovauti Lietu
vos užsienio politikai. Tačiau iki to laiko ir valstybei, 
ir turbūt jo paties politinei karjerai būtų naudingiau, 
jei šią politiką vykdytų konstitucijoje numatyti val
džios pareigūnai.

Julius Šmulkštys

MAIRONIO LITERATŪROS MUZIEJAUS 
GYVASIS PULSAS

- Šio muziejaus širdies kraujas, sakytum, jo gy
vasis pulsas, tai ką mato ir girdi lankytojai, yra čia 
dažnai ir pastoviai ruošiami įvairūs literatūros vaka
rai, susitikimai su rašytojais, kurie vyksta jų amžiaus 
sukakčių, knygų išleidimo ir kitokiomis progomis, - 

kalbėjo Maironio literatūros muziejaus Kaune direk
torė Aldona Ruseckaitė Akiračiams duoto pašneke
sio metu (žiūr. šiame numeryje). - Keliolika tokių 
vakarų Maironio kambaryje, rūsio kavinėje ar pirmo
jo aukšto salėje vyko ir per pastaruosius mėnesius, 
1996-jų rudenį bei metų gale.

Taip, vyko, galėčiau paliudyti, nes ir pats daugu
moje jų dalyvavau, pradedant rašytojui Juozui Apu
čiui skirtu vakaru IX. 16, kuriame jis supažindino su 
savo naująja knyga Smėlynuose negalima sustoti 
(neseniai laimėjusia Juozo Paukštelio vardo 7-ąją 
premiją), skaitė savo kūrybą ir atsakinėjo į jam duo
tus klausimus. Kitą savaitę, rugsėjo 25-tą buvo šven
čiamos poeto Kazio Inčiūros (1906-1974) gimimo 
90-tosios metinės ir atsiminimų vakare jo kūrybą 
skaitė visas būrys aktorių (nes poetas gi buvo ir akto
rius), o tremtinių dainas (K. Inčiūra keletą metų ken
tėjo Sibire) dainavo „Blezdingos“ ansamblis... To 
mėnesio gale, rugsėjo 30 d. dar buvo vakaras, skirtas 
broliams Keliuočiams: romanistui ir publicistui Juo
zui (1902-1983), bei poetui Alfonsui (1911-1994), 
taip pat vieno iš jų redaguoto, kito - administruoto 
žurnalo Naujoji romuva 65 m. sukakčiai.

Spalio mėnešį teko lankytis bent trijuose literatū
ros vakaruose. Vienas, įvykęs X.21, buvo skirtas 
kontroversiškojo rašytojo Juozo Albino Herbačiaus- 
ko 120-tajam gimtadieniui paminėti. Apie šį itin įdo
mų žmogų ir kūrėją, dėsčiusį ir Kauno universitete, 
bet keliolika paskutiniųjų savo gyvenimo metų pra- 
leidusį Lenkijoje, kalbėjo (lietuviškai!) Poznanės 
universiteto magistrante Anna Jakubowska, besista- 
žuojanti Vilniaus universitete ir rašanti darbą apie 
J.A. Herbačiauską lenkų moderniosios literatūros 
kontekste. Už poros dienų, X.23, muziejuje viešėjo iš 
Panevėžio atvažiavusi poetė Elena Mezginaitė (eilė
raščių rinkiniai: Vasaros vieškeliais, 1975; Skardis, 
1982; Provincijos tango, 1989), savo kūrybą skaitė 
savo 55-tojo gimtadienio proga. Dainininkas ir kom
pozitorius Alvydas Jagelevičius, gitara pritardamas, 
dainavo poetės eilėraščių tekstais sukurtas dainas, ne 
kartą prie jo jungėsi ir gausi publika. Itin darniai 
skambėjo toji apie linų žydėjimą, su mano atminty 
(gal ir netobulai) išlikusiu priedainiu:

Nei, toli, nei arti, 
Lietuvos pakrašty 
Mėlynai, mėlynai, 
Sužydėjo linai.

Tradicinio Maironio 134-jam gimtadieniui skirto 
vakaro programą šiais metais parengė visi muziejuje 
kada nors dirbę poetai ir poetės. Iš visos jų eilės ge
riausiai prisimenu kauniečius bei kaunietes: Aldoną 
Puišytę, Donaldą Kajoką, Mariją Macijauskienę ir, 
žinoma, pačią muziejaus direktorę Aldoną Ruseckai- 
tę, prieš metus debiutavusią eilėraščių rinkiniu Liū
desys kaip sekmadienis. Programą paįvairino kau
niečių choras „Diemedis“.

Lapkričio mėnuo įstrigo atmintin kaip labiausiai 
feministinis. Ir tai ne vien muziejuje, kur XI.7 apie 
savo kūrybą kalbėjo Vanda Juknaitė (prieš metus iš
leidusi itin palankiai kritikos sutiktą apysaką Stiklo 
šalis), o XI.22 su savo naujuoju eilėraščių rinkiniu 
Mnemosinės vėrinys skaitytojus supažindino išeivi
jos poetė Eglė Juodvalkė (man geriau pažįstama kaip 
itin puiki sceninės satyros ir humoro grupės „Antras 
kaimas“ aktorė), bet ir kitose scenose, kur savo mo- 
nospektaklius suvaidino Antanina Mackevičiūtė 
(„Dar kartą atsigręžiu“, pagal Birutės Pūkelevičiūtės 
romaną Aštuoni lapai, Kauno akad. dramos teatro 
mažojoje scenoje) ir Dalia Jankauskaitė („Salomėja“, 
iš Salomėjos Nėries gyvenimo ir kūrybos, Kauno Lė
lių teatre).

akiračiai nr. 3 (287)
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SKILTYS

Moterys dominavo ir paskutinajame pernai mu
ziejuje matytame literatūriniame renginyje, skirtame 
rašytojo Juozo Grušo (1902-1986) pagerbimui, ku
riame savo atsiminimus pasakojo Rūta Staliliūnaitė 
(neužmirštamoji jo „Barboros Radvilaitės“ titulinio 
vaidmens kūrėja), Danutė Juronytė (H. Vancevičiaus 
režisuoto „Herkaus Manto“ Kristina), Jūratė Onaity
tė (Kristinos vaidmenį sukūrusi Vyt. Balsio režisuo
toje „Herkaus Manto“ dramoje, o taip pat vaidinusi 
Kamilą jo „Unijoje“) ir rašytojo duktė Algimanta 
Grušaitė-Tamošiūnienė. Tiesa, daug įdomių mo
mentų atskleidė ir vyrai: visuose J. Grušo veikaluose 
vaidinęs aktorius Leonardas Zelčius, artimai su dra
maturgu draugavęs aktorius Algirdas Vrubliauskas, 
knygą apie J. Grušą rašąs poetas Petras Palilionis, ra
šytojo anūkas Algimantas Kančas, o ypač jo istori
nėms dramoms muziką kūręs Giedrius Kuprevičius 
(kurio operą „Prūsai“, sukurta pagal J. Grušo „Herkų 
Mantą“ šį sezoną stato Klaipėdos muzikinis teatras), 
efektingai pianinu paskambinęs muzikinę „Barboros 
Radvilaitės“ įžangą. (Beje, vėliau kompozitorius pri
siminė, jog Grušas, paklaustas, kaip vertinąs jo dra
mai sukurtą muziką, ramiai atsakęs: „Ji nekliudo“).

Direktorė pasakojo, kad ir tradicinio Kalėdų va
karo programoje XII.27, dominavusios moterys: so
listė Genovaitė Bigenytė, pianistė Daina Marcinkevi
čiūtė ir poetės Zita Gaižauskaitė bei Tautvyda Mar
cinkevičiūtė... O va, ir šiais metais, man į Kauną su
grįžus sausio gale, Maironio literatūros muziejuje 
1.27, vyko vakaras, skirtas rašytojos Ievos Simonai
tytės šimtmečiui.

Būtina prisiminti, kad visuose muziejaus kultū
riniuose renginiuose itin svarbią rolę vaidina ir pati 
direktorė Aldona Ruseckaitė. Ji ne tik daugumą jų 
suorganizuoja, bet taip pat paruošia įdomias, tu
riningas ir informatyvias įžangas bei užsklandas, o 
kur reikia, randa patį tinkamiausią žodį ar sakinį 
sklandžiam sujungimui, programos atlikėjų paskatai 
ar padėkai. Visur jaučiasi pavyzdingos šeimininkės 
globojanti ranka ir šiltas dėmesys. Būtų galima tarti, 
kad ji ir yra šios reikšmingos institucijos siela.

Alg. T. Antanaitis

ĮSIMINTINAS SEKMADIENIS

Retai šitaip būna - sekmadienis sutampa su Va
sario 16-ąja. Šiemet sutapo! Savotiška kalendoriaus 
dovana Lietuvai. Ir oras tądien manojoj Los Angeles 
terpėj buvo malonus, tiesiog pavasariškas. Ir greitke
liai apytuščiai, nes Prezidento dienos savaitgalis 
daug ką anksčiau buvo išviliojęs į tyrumas, į Palm 
Spring, į Las Vegas, į kalnus, į pajūrį. Žmonės trokš
ta pasidžiaugti erdve.

Lietuviai tą dieną džiaugėsi Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo 79-ųjų metinių minėjimu. Ši 
apeiga Šv. Kazimiero parapijoje sklidinai pripildo 
salę. Šiemet programa išsiskyrė tuo, kad vyko sklan
džiai, sakyčiau, amerikietiškai glaustai - netapo kal
bų kalbelių, įvairių organizacijų sveikinimų potvy
niu, kaip būdavo anksčiau. Nors ir dabar būtų praver- 
tę mandagiai patarti tiems maloniems estų ir latvių 
garbės konsulams savo traktatus pasilaikyti stalčiuo

se, o čia, prie mikrofono, pasitenkinti dviejų minučių 
(ne daugiau) linkėjimais Lietuvai ir Baltijos valsty
bių vienybei. Jie kalbėjo ištęstai angliškai: vienas 
sotto voce, kitas - pro šalį.

Šiame rašinyje vėliau sugrįšiu prie šios akademi
jos. Kad neužmirščiau, dėl šventos ramybės nurody
siu žaliame programos lankstinuke pastebėtus kalbos 
netikslumus. Nieko baisaus. Mes išeivijoje, anot Pe- 
trutės Starkienės, daug kas gerai neišmokome angliš
kai ir gerokai primiršome lietuviškai. Pavyzdžiui: su 
žodžiu „metai” vartotinas ne kiekinis, bet dauginis 
skaitvardis. Taigi ne 79-nių, bet 79-erių metų. Taip 
pat Vasario 16-osios (įvardžiuotinis kelintinis skait
vardis), o ne Vasario 16-tos, kaip atspausdinta.

Kadangi minėjimas baigėsi anksčiau, nei tikė
jausi ir nesusigundžiau pasilikti valgyti p. Antaninos 
Uldukienės pagamintų gardžių pietų (SI5.00) apati
nėje salėje, tai, grįždamas į Santa Moniką, užsukau 
pas istoriką Vincą Trumpą, jau koks pusmetis betai
santį sveikatą. Iš šv. Jono ligoninės (kur retsykiais 
gydosi legendinė E. Taylor) Vincas pakliuvo į bran
goką gretimą Convalescent Home. O iš čia, maždaug 
prieš keturis mėnesius, į Holiday Villa - dviaukštį, 
viduje švarų pastatą, kuriame už penkiolika šimtinių 
per mėnesį senyvam žmogui suteikiama būtiniausia 
globa.

Holiday Villa yra 17-oje gatvėje, netoli anksty
vesnio Vinco buto. Šiaurėliau 23-ioje gyvena sesuo 
Elena Kojelienė, dažnai jį aplankanti. Čia pat, už 
kvartalo, judrus Santa Monikos bulvaras, kur nese
niai Vincas užsuko į jaukią kavinę. Praėjusį kartą 
man apie tai patenkintas pasakojo. Tai buvojo lyg ir 
pirmas nepriklausomas šuolis į miesto šurmulį po 
ligšiolinių grumtynių su liga. „Šiandien buvau išėjęs 
ilgėliau pasivaikščioti. Kaip smagu, atsisėdus prie 
staliuko, užsakyti Colos, kai tavimi rūpinasi ne ligo
ninės slaugė, bet simpatiška mikli padavėja. Didelis 
skirtumas“.

Vadinasi, vyras palengva sveikėja. Sykį buvau 
aplankęs drauge su čia atostogaujančiu medicinos 
daktaru Algirdu Kudirka. Išgirdęs, kad Vinco regėji
mas nusilpęs ir jis neįstengia skaityti normalaus at
spausdinto šrifto, tik antraštes, gyd. Kudirka jam pa
tarė imti tabletes „Ocuvite“. Jos gali padėti - 50% 
galimybė.

Kai vėl aplankiau, prašė pasakyti daktarui, kad 
minėtos tabletės jam šiek tiek padėjo. Mačiau ant sta
liuko gulintį Los Angeles Times. „Jau dabar, kaip ir 
anksčiau, išėjęs pasivaikščioti nusiperku dienraštį. 
Ne viską skaitau. Permetu akimis antraštes ir, jei kas 
labai įdomu, išėjęs į balkoną skaitau saulėje.“.

Gyvena jis antrame aukšte, 50-ame kambaryje. 
Tą vasario sekmadienį radau jį bežiūrintį krepšinio 
rungtynes. Stiklinės durys į balkoną buvo praviros. 
Ten ant staliuko gulėjo atverstas Metų sausio nume
ris. Skaitė jis Juozo Apučio rašinį „Algirdo Titaus 
Antanaičio grožinės revizijos“. Persikėlimas į Lietu
vą jį tebemasina. Sako, jei sveikata laikys kaip dabar, 
kovo mėnesį ruošis kelionei. Kažkaip tuo tikiu. Tam 
pritarė ant kambario sienos nutapytas ant šakos tu
pintis paukštis. The bluebird.

Jaučiausi kaltas, kad nenuvežiau jo į 16-iosios 
šventę. Maniau, tuo pasirūpins jo energingi giminai
čiai. Taigi dabar jis teiravosi, kaip ten viskas praėjo. 
Žinoma, pakiliai, gražiai. Dainavo parapijos choras, 
vadovaujamas Viktoro Ralio. Buvo net du pagrindi
niai kalbėtojai. Prieš tai numatytas generalinis kon
sulas Vyt. Čekanauskas šią garbingą pareigą džen
telmeniškai perleido svečiui rašytojui Kaziui Sajai, 
Kovo 1-osios signatarui. Žinoma, išsamiai kalbėjo ir 
pats Čekanauskas, taikliai apnuoginęs pastarųjų metų 

Lietuvos tiek ekonominį, tiek moralinį nuopolį. Pati
ko man jo racionalios išvados. Tuo tarpu Kazys Saja, 
vaizdingai ir emocingai kalbėdamas, bylojo apie lie
tuvių tautos tiesiog stebuklingą išlikimą. Ji buvo gro
buoniškų kaimynų engiama, lenkinama, rusinama, o 
vis tiek XIX amžiaus Atgimimo didvyriai sugebėjo 
apginti jos dvasinę egzistenciją, jos kalbą, papročius, 
jos dorovę. Ragino šiuo sunkiu metu širdimis atsi
gręžti į Lietuvą ir kiek galint jai padėti. Auditorija 
buvo sujaudinta.

XIX amžiuje prasidėjęs lietuvių Atgimimas tai 
juk V. Trumpos raštų taurioji tema. Suprantama, irjis 
būtų sužavėtas K. Sajos kalbos. Papasakojau jam ir 
apie kitas minėjimo įdomybes. Kad ir apie šeštadie
ninės lituanistinės mokyklos eilėraščio konkursą. 
Marytė Newsom-Sandanavičiūtė, kuri ilgąmet vado
vauja šiai mokyklai, padedama Violetos Gedgaudie
nės ir Algimanto Zamaitaičio, perskaitė laimėjusių 
vaikų pavardes. Vėliau kiekvienas gaus piniginę do
vaną. Šią mokyklą lanko virš 100 vaikų (!).

Šventėje gražiai pasirodė šauliai, tvarkingomis 
tamsiai mėlynomis uniformomis, įnešę organizacijų 
vėliavas. Šiemet pabaigoje neužmiršo jų garbingai 
išnešti. Minėjimo metu jų vadai, K. Karuža ir K. Mil- 
kovaitis, iškvietę į sceną būrį lietuvių (pasižymėjusių 
tai praeityje, tai dabar) apdovanojo kelis Šaulių 
žvaigždės ordinais ir Atsiminimo ženklais. Pavyz
džiui, ordinus gavo solistė Janina Čekanauskienė 
už nuolatinį nuoširdų dainavimą renginių programo
se ir pianistė Raimonda Apeikytė - už puikų skambi
nimą, visad paslaugiai, be jokio atlyginimo. O tai 
daug mūsų išeiviškoje buityje, kur daug kas kratosi 
veiklos. Ordinu buvo apdovanota ir santamonikietė 
Daiva Venckutė, kuri 1991-aisiais kaip anglakalbė 
V. Landsbergio sekretorė, informuodama pasaulį, 
dalyvavo parlamento gynyboje. Žvaigždę gavo ir 
okupacijų pogrindininkas Mykolas Naujokaitis.

Pritarė V. Trumpa šiam šauliškam veiklių pasi
aukojančių žmonių įvertinimui. Artėjo Holiday Villa 
vakarienės valanda. Reikėjo atsisveikinti. Čia valgy
kla edvi. Virtuvė išmoninga. Sykį Vincas net pagyrė 
vieną virėją: „Jūsų paruošti patiekalai skanesni už 
viską, ką lig šiol esu valgęs net prašmatniuose resto
ranuose“.

Tokius komplimentus gali šaudyti tik vyras su 
žymiai pagerėjusiu apetitu. O gauti Šaulių žvaigždės 
ordiną jam irgi būtų ne pro šalį juk tiek karti} be at
lyginimo yra skaitęs įdomias paskaitas apie Klaipė
dos atvadavimą, apie Lietuvą, ir, jei neklystu, apie 
Lietuvos kariuomenę. Tojam nepasakiau, bet išeida
mas apie tai rimtai pagalvojau. Bet tiems dalykams 
bus dar laiko.

Pr. Visvydas

LIETUVIŠKASIS MANICHEIZMAS

Manicheizmo erezija krikščionių tikėjime atsira
do III a. po Kr. viduryje. Manicheizmo parindas - tai 
senasis persų dualizmas. Pagal jį yra dvi karalystės. 
Vienoj viešpatauja Dievas, iš kurio kyla meilė, tikėji
mas ir kitos dorybės. Kitoj gyvena su savo velniais

(tęsinys sekančiame psl.)
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Nepavydžiu ateities Lietuvos istorikams, kurie 
darbuosis už, tarkim, penkiasdešimties metų ir ban
dys aprašyti antrąjį Lietuvos Nepriklausomybės at
statymą, kurį taip neseniai patyrėme. Medžiagos jie 
turės vos aprėpiamus kalnus, ir didžiuma jos bus 
prieštaringa. Ypač medžiaga, kuri pateikiama atsimi
nimų forma. Mat visi, Lietuvos atstatyme dalyvavu
sieji, buvo raštingi. Dauguma jų dabar rašo arba jau 
parašė, ar bent ketina rašyti atsiminimus. Atsiminimų 
kalnas tad bus didelis. Matosi ir to kalno papėdė, nes 
kai kurie atsiminimus jau suspėjo ir išspausdinti.

Aptarsiu čia tik vieną iš tų knygų. Iš tiesų, tik 
vieną dalį vienos knygos. Autorius Leonas Ašman
tas, pirmasis atstatytos Lietuvos Energetikos minis
tras. Knyga, Laisvės skausmas, išleista 1996-tais, 
leidykloje „Pradai“.

Pati knyga 422-jų puslapių, taigi, ne iš smulkių
jų. Čia aptarsiu tik maždaug 80 jos puslapių - tuos, 
kurie vienu ar kitu kampu liečia atominę jėgainę ir su 
ja susijusius žmones. Apsiribosiu ta sritim, nes apie 
ją truputį nusimanau. O su likusia knygos dalimi būtų 
nelengva. Joje Ašmantas, tarp kitų dalykų, pasakoja 
apie paslaptingąjį ką tik paskirto premjero Šimėno 
dingimą ir Vagnoriaus skubotą išrinkimą premjeru, 
tačiau tai, kas pateikta, paslapties nepašalina. Apta
riami naftos terminalo klausimai, įvairios kitos su 
energetika susijusios temos. Didžiojoje to teksto da
lyje Ašmantas pristato konfliktus su eile žmonių, ku
riuos būdamas ministru patyrėsu žmonėmis, pagrin
diniai iš kurių yra premjeras Vagnorius ir valstybės 
kontrolierius Uoka. Tegu su ta dalimi grumiasi atei
ties istorikai. Tada, kai jie šalia Ašmanto knygos ga
lės ant stalo pakloti ir Vagnoriaus bei Uokos jei dar 
neparašytus, tai, be abejo, būsimus atsiminimus.

Čia apsiribosiu tuo, ką Ašmantas rašo apie Ig
nalinos atominę jėgainę ir beveik vien rusais apgy-

TEIGINIAI...
(atkelta iš 11-to psl.)

Šėtonas. Tai šviesos ir tamsos karalystės. Kartą šė
tonas įsiveržė į gerąją karalystę ir užkariavo jos dalį. 
Taip atsirado mūsų pasaulis, kuris yra šviesos ir tam
sos mišinys bei jų kova. Po ilgos ir sunkios kovos 
šviesos karalystė turėtų būti vėl atskirta nuo tamsos 
karalystės. O kol tęsiasi kova, manichėjai reikalavo 
atsisakyti lytinių santykių, nevalgyti jokio gyvio, ne
gerti svaigalų, neliesti blogų daiktų, melstis keturis 
kartus per dieną ir pasnikauti.

Dualistinis pasaulio skirstymas į kovojančias gė
rio ir blogio puses yra paplitęs ir lietuvių visuomeni
nėje sąmonėje. Laikas nuo laiko spaudoje ir kitose 
masinės informacijos priemonėse galima aptikti ka- 
tastrofistinių pasisakymų. Teigiama, kad kapinių ir 
šventovių niekinimo, sprogdinimų, žudynių, prievar
tavimų etc. banga užliejo Lietuvą, nes visuotinai pa
kriko ir smuko moralė bei tikėjimas. Tokią padėtį rei
kia taisyti. Bet, dengiantis kova prieš įvairias blogy
bes, dažnai kovojama dėl vieno vertybinio modelio. 
Vienas pro moralizacijos srautą prasikišantis vertybi
nis modelis yra katalikiškasis lietuviškumas. Kas
dienybėje jis pasireiškia daugmaž tokiais vertinimas: 
„aš tikiu, o tu netiki, tad tu, kad ir kaip besistengtum, 
gali elgtis tik klaidingai, nes vis vien baloje sėdi“. 
Kai kas gal taip ir nevertina, bet mano, jog geriau jau 
įdiegti aiškų elgesio ir mąstymo modelį, negu ugdyti 
sugebėjimą apsispręsti ii laukti apsisprendimo. Ti
kėjimo restauracijos šūkiai kartais įtvirtina bjauriau-
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vendintą Sniečkaus (dabar Visagino) miestą. Iš tiesų 
tema yra daug platesnė, nes pats įdomiausias klausi
mas - ką tie įvykiai, kurie tuo metu klostėsi Sniečku
je gali pasakyti apie laikotarpį kai aižėjo, kežo ir ga
lutinai sukežo Sovietų imperija. Pasakyti jie galėtų iš 
tiesų nemaža, nes Sniečkaus - Ignalinos AE proble
matika tarsi sudužusio veidrodžio šukė atspindi tos 
buvusios bjaurios imperijos intencijas, stiprybę ir, 
galop, tiesiog neįtikėtiną silpnybę.

Pradėkime su stiprumu, kurį akivaizdžiai parodo 
pats Sniečkaus - Ignalinos AE egzistavimas. Tik gry
nai totalitarinė imperija galėjo šitaip, nekreipdama 
jokio dėmesio į vietinius gyventojus, pastatyti neva 
savivaldą turinčioje respublikoje tokio masto objektą 
ir įvykdyti tokios plačios apimties gyventojų perkėli
mą. Gyventojų perkėlimas gerokai viršijo viešai 
skelbiamus planus. Matyti, kaip jau buvo įprasta toje 
imperijoje, funkcionavo ir nerašytos (arba, bent ne
skelbtos) instrukcijos, nes, Ašmanto žodžiais, „pagal 
pirmąjį projekto variantą buvo numatyta 17 tūkstan
čių gyventojų (tuometiniame Sniečkuje), o dabar jų 
yra 32 tūkstančiai, ir iš jų tik 6-7 procentai lietuvių“ 
(citata iš 1990-tų metų). Iš tiesų tapo veiksmingai 
parodyta, jog, Suslovo žodžiais tariant, „Mes už Ta
rybų Lietuvą, tačiau be lietuvių“ (Ašmanto citata.).

Imperinius tikslus atsispindėjo kiekvienas as
pektas. Pagal planą tai privalėjo būti net keturių 
milžiniškų jėgainių kompleksas. Jų gaminama en
ergija būtų keleriopai viršijusi Lietuvos Respublikos 
neūkiško naudojimo išpūstus energijos reikalavimus. 
Iš imperijos pusės žvelgiant, tai smulkmena; jėgainė 
privalėjo teikti energiją „Šiaurės vakarų“ tinklui ir iš 

sias pretenzijas į išimtinę tiesą. Jeigu esi ne katalikas, 
tai jau ir ne žmogus. Toks mąstymas kyla iš ilgai re
liginiu ar pseudoreliginiu ortodoksalizmu maitin
tos ir savuoju teisumu įsitikinusios sąmonės. Anks
čiau komjaunimo susirinkimams vadovavę pedago
gai dabar užperka mišias mokyklos jubiliejaus proga. 
Kai kas mano ir pr iešingai: tas, kuris susideda su ka
talikais, jau vien todėl yra siauraprotis, fanatikas ir 
t.t. Tai irgi pseudoreliginio patoso kupina pozicija. 
Pasikeitė tik gėrio ir blogio pusės, bet dualizmas išli
ko. Pasaulio dalijimas į dvi stovyklas buvo pagrindi
nis komunizmo ir fašizmo jėgų koncentracijos meto
das. Toks dalijimas prisotina žmones neapykantos, 
kuria psichologinę karo atmosferą. Žinomas kirgizų 
rašytojas Čingizas Aitmatovas pastebėjo, kad „religi
jos yra daugiau ar mažiau egoistiškos - Dievas Die
vui, ir netgi Dievas vienas visiems, bet savo yra savo, 
o svetima - tai svetima, sava ir svetima - nesuderina
mi dalykai“.

Religinių idealų painiojimas su pasaulinės realy
bės reikalavimais nėra sveikintinas dalykas. Moder
niajame pasaulyje religingumu grįstos pretenzijos 
galėtų būti kuklesnės ir privatesnės, asmeniškesnės, 
o ne masinės kolektyvinės. Juk ir krikščioniškasis 
mokymas teigia, kad išgelbėti galima tik asmenį, o 
ne kolektyvą. Ir asmens prievartauti negalima. Netei
singa laikyti kokį nors kitamintį pasaulinio blogio 
įkūnytojų ir nepataisomu piktadariu. Juk tikrasis 
žmonių pasaulis yra žymiai sudėtingesnis, jo negali
ma suvesti tik į du polius.

Saulius Pivoras 

keturių pastatytų aukštos įtampos linijų tik viena te
buvo nukreipta į Lietuvą. „Šiaurės vakarų“ tinklo 
centras buvo Rygoje, jėgainę projektuojantys institu
tai Maskvoje ir Leningrade, statybinės organizacijos 
taip pat iš ten, o nemažą dalį statybininkų sudarė So
vietinės armijos kariai. Buvo nuosekliai ir beatodair
iškai siekiama, kad šis objektas prisidėtų prie Lietu
vos (ir kitų Baltijos respublikų) sulydymo su rusakal
be imperija.

Atmintina, jog tai vyko ne Stalino ir net ne 
Chruščiovo laikais. Tai Brežnevo ir Gorbačiovo val
džios metai, per kuriuos Imperijos metodai, esą, švel- 
nėjo. Štai turime pavyzdinį atvejį, kur galime pa
klausti, kaip ir kiek Lietuvos vietinė nomenklatūra 
stengėsi atsispirti toms užmačioms? Kokios buvo pa
sekmės žinome, bet kiek buvo dedama pastangų jas 
bent sušvelninti?

Šiuo svarbiu klausimu Ašmantas pasisako ribo
tai ir pakankamai miglotai. Gaila, nes jis pats tuomet 
buvo mokslinio „establišmento“ narys, ir galėtų pa
teikti daug išsamesnį tuometinių santykių tarp „cen
tro“ ir periferijos aprašymą. Iš to, kas pateikta, aki
vaizdu, jog periferijos įtaka buvo daugmaž nulinė. 
Tačiau lieka neatsakyta - o kiek iš tiesų būta pastan- 
gų?

Pirmos realios pastangos, atnešusios ir pirmus 
pasiekimus, iškilo visai ne iš nomenklatūros ir ne iš 
mokslinio „establišmento“. Tai buvo besivystančios 
„perestroikos“ rėmuose susikūręs ir vis labiau iš par
tijos priežiūros slystantis ekologinis juėjimas. Tokie 
judėjimai vystėsi ne vienoje respublikoje. Lietuvoje 
šio judėjimo centru tapo būtent Ignalinos AE, ypač 
jos trečiojo bloko statyba. Nors Ašmantas šio aspekto 
neapeina, tačiau norėtųsi, jog būtų jį aprašęs kur kas 
nuosekliau. Iš to, kas pateikta, sunku susidaryti vaiz
dą apie to judėjimo mastus ir svarbą. Visgi tai buvo 
vienas pirmųjų masinių sambūrių, kuriame atsispin
dėjo tautiniai interesai. Jo rėmuose buvo išmokta 
vykdyti masines akcijas (pavyzdžiui, garsusis „gyvy
bės žiedas“ apie Ignaliną). Jis parodė, kad įmanoma 
paveikti net imperijos biurokratus. Pirmasis didysis 
pasiekimas, sužadinęs viltį ir kitiems laimėjimams, 
buvo trečiojo bloko statybos sustabdymas. Kad tame 
ekologiniame judėjime susipynė ir iš Vakarų impor
tuotos bei naivokai suprastos antitechnologinės, ypač 
antiatominės, energetikos nuotaikos, šiuo atveju yra 
antraeilis dalykas. Pilnesnis šio judėjimo atvaizdavi
mas dar laukia savojo memuaristo (gal Z. Vaišvi
los?). Ašmantas tepateikia keletą atsainių apibūdini
mų, kurie neturi platesnio konteksto.

Nors, antra vertus, kontekstas yra. Aprašymuose 
atsispindi kiek vėlesnis, jau Ašmanto, kaip Energeti
kos ministro, požiūris. Mat, viena iš to judėjimo pa
sėkų buvo tai, kad jis sujudino Sniečkaus rusus. „Su
sidarė vaizdas, kad lietuvių tautinis atgimimas ne vi
enam sugadino gerą nuotaiką ... “, atsainiai pastebi 
Ašmantas. Iš tiesų, Sniečkaus miesto gyventojams 
buvo primygtinai priminta, jog jie yra imperijos per
kelti ateiviai Lietuvoje. Sitai jiems patikti negalėjo, ir 
Sniečkaus miestas tapo ne tik svetimkūniu, bet Lietu
vos interesams priešišku svetimkūniu. Atminkime, 
iki galutinio Sovietijos subyrėjimo 1991 metų rudenį 
dar buvo toli. Dar reikėjo pragyventi ne tik Nepri
klausomybės paskelbimą, bet ir pirmosios (Prunskie
nės) vyriausybės sunkumus, jos pakeitimą. Sausio 
įvykius, blokadą, tankus, televizijos bokšto okupaci
ją ir tą ilgą nervų karą, kai mėnesių mėnesiais neži-
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nojai, ar tankai vėl važiuos ar ne. Buvome laisvi kraš
to viduje, bet niekas mūsų nepripažino, visur, net ir 
pačioje sostinėje, stovėjo Sovietų kariuomenė, o sie
nas saugojo Sovietų KGB. Taigi, šitame kontekste 
Imperija turėjo tarsi nesumušamą kortą. Ji valdė ne 
tik dujų bei mazuto vamzdžius, bet beveik visą elek
tros gamybą. Ne tik pati Ignalinos AE, bet atrodė, jog 
ir visas Sniečkaus miestas buvo jos pusėje. Lietuvą 
buvo galima palikti be šilumos ir šviesos. Iš tiesų, kai 
buvo užsukti vamzdžiai, šilumos bei benzino kurį lai
ką stipriai stigo, tačiau elektros energijos taip ir ne
pritrūko. Anaiptol, per tuos sunkiuosius blokados 
mėnesius, elektros energija bent iš dalies atstojo kitų 
energijos išteklių stygių ir padėjo Lietuvai išgyventi. 
Beveik visą tą energiją gamino būtent Iganlinos AE.

Kaip ir kodėl taip įvyko?
Šito tikimės sužinoti iš Ašmanto atsiminimų. 

Šiuo atveju per daug nesipiktintumėm, jei jis sau pri
siskirtų dalį nuopelnų. Pagaliau, jis buvo tuometinis 
Energetikos ministras ir tai buvo jo atsakomybė. 
Svarbu, kad tas laikotarpis būtų išsamiai, nuosekliai 
ir, kiek tai įmanoma, vaizdžiai aprašytas. Ašmantas 
jam paskiria eilę skyrių, nepaneigia (nors ir neperde
da) savojo įnašo, tačiau, deja, išsamaus aprašymo ne
pateikia.

Tai pabrėždamas gal ir aš pats išeinu iš savo už
duoties rėmų. Iš tiesų, knygą pristatant derėtų apibū
dinti tai, kas joje yra, o ne bėdoti apie tai, ko pasigen
dama. Pabandysiu tad trumpai apibūdinti kas joje 
aprašyta, tačiau šia pastaba noriu išreikšti viltį, jog 
pats Ašmantas prie šios temos dar grįš ir aprašys tai, 
ką jis tuomet patyrė, kur kas nuodugniau. Nes įvykių 
seka, kuri tuo metu klostėsi Sniečkuje visgi stebėtina. 
Beveik stulbinanti.

Štai - Imperijai priklauso jėgainė, ji saugoma 
Sovietų vidaus kariuomenės, ją valdo jos pastatyta 
nomenklatūra, stropiai saugojos KGB. Toliau, - dar
buotojai ir miestas, kuriame jie gyvena, yra tarsi Im
perijos pleištas. To negana, jie įbauginti aplink juos 
vykstančių pokyčių ir priešiškai nusiteikę Lietuvai.

Ir nežiūrint viso, viso to - per blokadą jėgainė 
veikė!

Šičia prieiname pradžioje minėtą tuometinės 
Sovietinės Imperijos tiesiog stulbinančią silpnybę. Ji 
turėjo tarsi viską: atomines bombas, tankus, didžiau
sią kariuomenę pasaulyje, visą kraštą apraizgiusį 
saugumą, centralizuotai valdomą ekonomiką. Visko 
buvo net perdaug, tačiau, kaip įvykiai parodė, beveik 
visiškai jai neliko žmonių, kurie būtų pasiryžę veikti 
jos labui. Beveik neliko tokių, kurie, suprasdami ne
rašytuosius Imperijos interesų įstatymus, imtųsi juos 
įgyvendinti. Nerašytuosius įstatymus (o tie, visgi, 
buvo svarbiausieji) suprato dar daugelis, bet, štai, 
ryžto veikti nebeliko.

Pažvelkime į tai trumpai, remdamiesi Ašmanto 
atsiminimais.

Jis išvardina eile reiškinių, kurie rodo, jog nera
šytieji Imperijos įstatymai buvo suprasti. Štai, vos 
Lietuvai žengiant pirmus žingsnius į nepriklauso
mybe, Sniečkuje suorganizuotas streiko komitetas su 
profsąjungų (reiškia ir KGB) atstovais, aktyviai vei
kė „Jedinstvo“ skyrius, buvo keliami „autonomijos“ 
reikalavimai; jei tai kam kėlė abejonių, tai buvo tai
pogi skelbiami planai susijungti su Baltarusija. Kai 
per rinkimus Sniečkuje tapo iškeltas antras kandida
tas, tai antrasis, kiek palankesnis Lietuvai stačiatikių 
vyskupas Antonius, buvo tuoj išguitas iš Lietuvos 
(beje, vyskupas Antonijus buvo iškeltas Maskvos Pa
triarchato - tai iliustruoja kokia stipri ten tuometu dar 
buvo KGB kontrolė). Liko, kaip ir pridera Sovietų 
Sąjungoje, vienintelis kompartijos kandidatas Pirož-
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kovas. Taigi, Sniečkuje rinkimai, likusiame krašte 
suteikę Sąjūdžiui pergalę, vyko griežtai pagal senąją 
tvarką.

Tad atrodytų, tarsi visi ratukai buvo užsukti, ta
čiau, kai blokados metu atėjo metas parklupdyti Lie
tuvą ir streiko komitetas stengėsi suorganizuoti dar
buotojų streiką bei sustabdyti elektrinę, tai visgi pa
daryti nepasisekė. Kodėl? Ašmantas mini keletą prie
žasčių. Iš to, ką jis pasako, akivaizdu, jog pačiuose 
Imperijos centruose tuo metu pritrūko tinkamos ko
ordinacijos ir ryžto. Vietoje vieningo pritarimo, strei
ko komitetas susilaukė perspėjimų iš Rygos centro 
(energiją teikiančio vieneto išjungimas sudaro sun
kumų visam tinklui), ir kas gal dar svarbiau, iš grupės 
savųjų darbuotojų. Nes pasirodė, jog rusakalbiai 
Sniečkaus gyventojai toli gražu nebuvo tokie vienin
gi, kaip skelbė „Jedinstvinės“ proklamacijos. Artėjo 
atomazga. Ašmantas rašo:

IAE direktorius A. Chromčenka man pranešė, 
kad sausio 15 dieną (tai buvo sausio aukų laidojimo 
diena) bus išjungta aukštos įtampos elektros linija į 
Lietuvą. Jau buvo aišku, kad IAE direktorius tapo po
litinių avantiūristų įrankiu . . .

Perspėjantys laiškai buvo išsiųsti į visas puses, 
tačiau kas pagaliau pristabdė streiko komitetą ir di

AR SIELOVADOS - POLITIKOS VARŽYBAS LAIMI 
POLITIKA?

Šių metų sausio 14 dieną Lietuvos spauda pra
nešė, kad arkivyskupas Sigitas Tamkevičius atlei
do kun. Ričardą Mikutavičių iš Kauno įgulos baž
nyčios rektoriaus pareigų ir paskyrė jį tos pačios 
bažnyčios vicerektoriumi. Rektoriumi, taigi ir tie
sioginiu pareigose pažeminto kun. Mikutavičiaus 
viršininku, paskirtas monsinjoras (prelatas ar ka
nauninkas? - z.v.r) Alfonsas Svarinskas. Toks vie
šas populiaraus, dažnai su Vaižgantu lyginamo, 
kunigo pažeminimas sukėlė dar vis nesibaigian
čias diskusijas. Pavyzdžiui, beveik po mėnesio, 
vasario 13 d. televizijos žinių laida „Panorama” 
pranešė, kad „naujo rektoriaus paskyrimą Kauno 
arkivyskupas ketvirtadienį paskelbtame pareiški
me motyvuoja tuo, kad įgulos bažnyčios sielovada 
dažnai sukeldavo Kauno visuomenėje nereikalin
gų įtampų”. Tai ne pirmas arkivyskupijos pareiški
mas šiuo klausimu. Jau seniai spaudoje užsimena
ma, kad kur nors iškelti kun. Mikutavičių arkivys
kupiją labai spaudžia kiti Kauno kunigai ir kad tai 
- profesinis pavydas. Esą įgulos bažnyčia sekma
dieniais sutraukia daug žmonių (o kartu ir aukų) iš 
kitų parapijų. Tai galėtų ir būti viena iš tų arkivys
kupo minimų „nereikalingų įtampų”. Tačiau toks 
aiškinimas akivaizdžiai prieštarauja ankstesniam 
teiginiui, kad kun. Mikutavičiui paliekamos visos 
ligšiolinės sielovados pareigos, atimama tik teisė 
tvarkyti bažnyčios finansus.

įgulos bažnyčios komitetui pradėjus rinkti pa
rašus po prašymu grąžinti kun. Mikutavičių į anks
tesnes pareigas, arkivyskupija paskelbė dar vieną 
pareiškimą. Jame teigiama, kad įgulos bažnyčios 
pajamų knygas tikrinusi trijų kunigų komisija rado 
jose daug finansinės netvarkos ir kad arkivyskupi
ja bus priversta viešai atskleisti šiuos niekam ne
malonius faktus, jeigu akcija už kun. Mikutavičių 

rektorių Chromčenką (jis po pučo pasitraukė į 
Rusiją), Ašmantas pakankamai nepaaiškina. Grei
čiausiai prisidėjo tai, kad per Kauno televiziją (Vil
niaus televizija buvo užimta) buvo perskaitytas 26 
IAE darbuotojų priešiškas pareiškimas; ko gero, 
streikininkams ūpą numušė ir tai, kad laiku nesulau
kė ryžtingo pritarimo iš centro. Pasirodė, jog Maskva 
toli, o jei nori vakare parnešti žmonai mėsos, tenka 
kreiptis į Lietuvą. Ašmantas mini, jog, nors tuo metu 
aprūpinimas buvo sutrikęs, stengtasi (to negarsinant, 
idant nepapiktintų Lietuvos gyventojų), kad Snieč
kaus mieste mėsos netrūktu.

L

Dėl visų tų įtakų ir bendros ryžto stokos, elektra 
nebuvo nutraukta ir, Ašmanto žodžiais:

.. . viskas apvirto aukštyn kojomis: AE keiktas 
ir spjaudytas monstras, nors ir girgždėdamas, labai 
padėjo per blokadą.

Ir tai, pakartokime, valdomas Imperijos statyti
nių!

Tikėkimės, jog ateityje susilauksime išsamesnio 
šių stebėtinų įvykių eigos aprašymo. Kol kas buvusio 
ministro Ašmanto atsiminimai pateikia mums to lai
kotarpio atskirus vaizdus. Pradžia tad padaryta.

K. Almenas

nebus nutraukta. Tarp eilučių čia pasakyta poteks
tė labai aiški: kun. Mikutavičius įtariamas išeikvo
jęs pinigus. Tačiau žurnalistų klausimas, kodėl to
kiu atveju reikalas neperduodamas prokuratūrai, 
kol kas liko neatsakytas.

Tiesiog neįmanoma nepastebėti ir politinės šio 
klausimo pusės. Kun. Mikutavičius, kitaip negu 
dauguma kitų Kauno arkivyskupijos kunigų, per 
praeitus Seimo rinkimus nerėmė dešiniųjų partijų. 
Jo pavardė net buvo panaudota dešiniųjų varžovų 
(pvz., moterų partijos) rinkiminei propagandai, 
nors, atrodo, be jo paties žinios ir sutikimo. Tuo 
tarpu prieš rinkimus paskelbtas arkivyskupo S. 
Tamkcvičiaus pareiškimas nors ir neragino kunigų 
remti vieną kurią partiją, priminė kunigams nelikti 
šiuo klausimu abejingiems. Toks gan neaiškus pa
reiškimas daugelio buvo suprastas kaip subtilus, 
šiek tiek užmaskuotas priminimas remti politinio 
spektro dešinę pusę (priešinga interpretacija Lietu
vos katalikų tradicijoje būtų tiesiog neįmanoma). 
Todėl vieno žinomo nepolitizuoto kunigo (Miku
tavičiaus) viešas pažeminimas ir paskyrimas kito, 
turbūtr labiausiai politizuoto Lietuvos kunigo 
(Svarinsko) priežiūrai rodo, kad neatmestina ir po
litinė šio klausimo interpretacija.

Kitaip yra Vilniaus arkivyskupijoje. Vilniaus 
arkivyskupas A. Bačkis ragina kunigus griežtai 
laikytis Vatikano II nurodymų ir nesivelti į partinę 
politiką. Dėl to prieš ark. Bačkį buvo pradėta akci
ja, prašant atšaukti jį į Vatikaną, kaip nesuprantan
tį Lietuvos reikalų. Aktyvus šitoje akcijoje buvo ir 
kun. Svarinskas, atvirai demonstravęs savo nepa
klusnumą tuometiniam Lietuvos vyskupų konfe
rencijos pirmininkui. Prieita net iki to, kad kun.

(tęsinys 15-me psl.)
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Gerbiamieji,

Turiu katiną. Jo specialiam maistui reikia penki
nės per savaitę. Tiesa, Buldogas loja tik kartą per 
mėnesį. O kad geriau lotų, reikia gerai ir šerti. Ypač 
tiems, kurių dar neaplojo. O kuriuos aplojo - dvigu
bai, nes geras sargas - reikalingas. Būtų gera, kad 
Buldogas įkastų į minkštą vietą Akiračių ekspeditori
ams ar laiškanešiui. 1996 m. lapkričio numerį gavau 
tik šiandien - gruodžio 28 dieną. Šiaip mėnraštis įdo
mus ir reikalingas.

Sėkmės 1997 metais!
Bronius Juodelis 

Willowbrook, II

Gerbiami Ponai:

Jau anksčiau buvo galima išskaityti, kad išeivija, 

kaip Jūs ją vadinate, Aki račiams yra ne prie širdies. 
Bet 1996 m. lapkričio-gruodžio 10-tame numeryje, 
savo pareiškimais sumušėte ligšiolinį rekordą.

Kažkaip „susidraugavote“ su reakcingu, diktato
riuku, PLB pirmininku-vaduku ir išėjote barti - ne 
barti, bet plūsti tą „sukriošusią“, mirtinoje agonijoje 
besiraitančią išeiviją, kad ji atsisako pirkti Jūsų vien
minčių rašomas, PLB pirmininko užsakytas knygas, 
kurių išleidimui jis nebesuranda „žaliukų”.

Vienas iš jo draugų, turintis taip pat stiprių dikta
toriškų tendencijų, kaip žmonės sako, „su alkūnė
mis“ prisigrūdo visai netoli prie Lietuvių Fondo 
„skarbo skrynios“, bet tam reikia laiko, o čia yra de
gantis reikalas. Lietuvoje baigs išdalinti medalius, 
aukštus postus valdžioje užims kiti, o jie, du, liks ne- 
pasitamavę už durų ...

Iš tos desperacijos, pradėjo tiesioginiai rašyti 
laiškus LB apylinkėms, abu puolėsi kaltinti ALB 
Krašto Valdybos pirmininkę, kad ta neparūpina pa
kankamai „žaliukų,,. Metė visokius, nepamatuotus 
kaltinimus, net išpravardžiavo, bet dalykai nepa
judėjo. LB apylinkės aiškai pasisakė už Krašto Val
dybos pirmininkę. Likę apgauti su pirmąja knyga, 
kuri padarė Lietuvai daug žalos, lietuviai čia, Kana
doje ir Lietuvoje jo knygoms yra abejingi.

Žmonės sako, kad patarimas yra pigus. Bet ko
neveikti visą išeiviją yra žiauru. Ji padarė Lietuvai 
gero labai daug. Vien tik siuntiniais, būtų galima nu
tiesti lieptą per Atlantą. Rašė į vietinę spaudą, de

monstravo, prašė ir reikalavo Lietuvai laisvės. Kiek 
sugebėjimai ir sąlygos leido, buvo padaryta. Jeigu 
neturite tai „sukriošusiai“ pagarbos ir už sukrautus 
milijonus padėkos, tai bent parodykite tolerancijos. 
Tebūnie Akiračiai laukiami visų lietuvių namuose. 
Su pagarba,

Vytautas Gavelis 
Collinsville, II.

Mieli Akiračiai,

Malonu man bent kartą per metus parašyti Jums 
kelis žodžius ir palinkėti sėkmės.
Nuoširdžiai,

Zigmas Grybinas 
O’Fallon, II

PRALENKTAS ATVIRUMAS

Daugėja spaudos puslapiuose nuosaikumo, tole
rancijos bei kitų prie sugyvenimo vedančių rašinių. 
Pastebimi posūkiai į bendradarbiavimą, taiką.

Deja, pasitaiko ir kitaip: „ne mūsų prezidentui“ 
gal ne visiškai tikslu reikšti nepasitenkinimą dėl me
dalių lygio laipsniavimo (nr. 10, 1996, lapkritis), kai 
ne visi tuos blizgučius noriai ima.

Antanas Valiuškis 
Barrington, RI

1997 m. vasario 18 d. Draugo pir
majame puslapyje buvo įdėtas toks 
BALF’o Centro Valdybos pirmininkės 
ir krikščionių demokratų partijos narės 
pareiškimas:

Atsiliepdama į šių metų vasario 
mėn. 14 dienos „Draugo“ pirmame 
puslapyje paskelbtą Lietuvos Respub
likos prezidento dekretą, „Dėl apdova
nojimo Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Gedimino ordinu ir Gedimino ordi
nu medalius (Išrašas) „1997 m. vasario 
10 d., Nr. 1200 Vilnius ... “, noriu vie
šai pareikšti:

Negaliu priimti apdovanojimo nei 
asmeniškai, nei kaip BALF’o Centro 
Valdybos pirmininkė, kad ir iš paties 
Lietuvos Respublikos prezidento, kuris 
anksčiau buvo Lietuvos Komunistų 
partijos vadovybėje, - partijos, nuož-

Drausmės sargyboje

AR „VIVA, MARIA!“ AR „VIVA, 
ADOLFAS!“ ?

(Kai viena dešinė ranka nežino, ką daro kita dešinė)
miai persekiojusios lietuvių tautą, o 
taip pat ir BALF’ą, visą jo veiklą, lai
kant jį vienu didžiausių Lietuvos priešų 
• • •

Nebuvo jokio atsiprašymo nei 
prieš tautą, nei prieš lietuvių išeiviją. 
Nebuvo iki šiol jokio Lietuvos Komu
nistų partijos veiklos įvertinimo nei iš 
dabartinio Lietuvos Respublikos prezi
dento pusės, nei iš Lietuvos vyriausy
bės.

(Šiuo metu Lietuvą valdo konser
vatorių ir krikščionių demokratų vy
riausybė - Dogas B.)

1997 m. vasario 19 d. Drauge buvo 
paskelbtas toks dienraščio redaktorės 
Danutės Bindokienės vedamasis:

Užsienio lietuvius kiek nustebino 
žinia, kad Lietuvos prezidentas pasky
rė medalį-ordiną BALF’o Centro val
dybos pirm. M. Rudienei. (...)

...žinant M. Rudienės pažiūras į 
buvusią okupacinę valdžią ir jos pali
kuonis Lietuvoje, vargiai galima tikėti, 
kad tokia dovana jai suteiktų ypatingą 
malonumą. Prez. Brazauskas apskritai 
turi polinkį dalinti ordinus, kam verta, 
ir kam neverta, moka jais „žaisti“, 
laipsniuodamas užsienio lietuvių nuo
pelnus, skaldydamas išeivijos visuo
menę ir, svarbiausia, savo „dosnumu“ 
užčiaupdamas kai kuriuos, buvusius 

aršiausius nomenklatūrininkų priešus: 
juk nebūtų logiška „kąsti ranką, kuri ta
ve glosto... “ Retas teįstengė atsispirti 
medalio vilionei ir pasakyti: neimsiu! 
Maria Rudienė išdrįso viešai pareikšti, 
kad ordino nepriims. Tuo savo ryžtu ji 
užsitarnavo didesnę garbę savo tautie
čių tarpe, kaip visi prezidento dekretai 
ir ordinai, sudėjus kartu. Tai tvirtų 
principų moteris, kuriai šiandien gali
me su džiaugsmu sušukti: „Viva, Ma
ria!“

1997 m vasario 20 d. Draugo pir
majame puslapyje įdėta žinia, pavadin
ta „Reakcija“. Joje sakoma:

*BALFo Centro valdybos pirmi
ninkės Maria Rudienės pareiškimą dėl 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedi
mino ordino atsisakymo trečiadienį išs
pausdino dienraštis „Lietuvos aidas“. 
Prezidento atstovas spaudai Rimgau
das Geleževičius sakė BNS, kad M. 
Rudienę apdovanojimui pristatė užsie
nio reikalų ministras. (...) „Apdovano
jimas Lietuvos, o ne Algirdo Brazaus
ko“, pažymėjo R. Geleževičius.

(Užsienio reikalų ministras Algir
das Saudargas ir Marija Rudienė pri
klauso tai pačiai krikščionių demokratų 
partijai - Dogas B.)

„Medalio vilionei” tačiau neatsi
spyrė laikinosios vyriausybės ministras 

ir Saudargo bei Rudienės pažiūrų žmo
gus Adolfas Damušis. 1994 m. spalio 2 
d. Pasaulio lietuvių centre priimdamas 
iš prezidento Brazausko Vyčio kry
žiaus III laipsnio ordiną jis tarė šiuos 
padėkos žodžius:

Pone Prezidente,
Priimu šį žymenį per Jus, kaip mū

sų tautos įvertinimą ir dėkingumo žen
klą tiems, kurie kovojo dėl savo tautos 
laisvės savoje žemėje, kurie už laisvės 
troškimą buvo okupantų persekiojami 
ir tremiami į svetimus kraštus, kurie di
delių ir nežmoniškų kančių keliu ėję 
paaukojo savo gyvybes, kaip Tėvynės 
miškuose, taip ir Sibiro taigose, ir na
cių kalėjimuose. Ačiū!

... Gerbiamas Prezidente, Jūs neša
te didelę atsakomybę už tvirtą Lietuvos 
valstybės egzistenciją ir jos žmogaus 
geresnę buitį, kuri Tėvynėje labai sun
kioje būklėje. Ieškokime kelių ir gali
mybių sujungti visas tautoje esančias 
pozictyvias jėgas dėl vieno mums vi
siems brangaus tikslo - Lietuvos gero
vės. Lietuvos žmogus skausmingai 
kantriai laukia geresnio rytojaus. Tegul 
jis tampa tikrove. To linkiu Lietuvai iš 
gilumos širdies, ir tesaugoja Dievas. 
(Žygio draugams, psl. 252, 253)

Dogo Buldogo komentaras:
Tiems, kurie bešaukdami „Viva. 

Maria” dar neužkimo, dabar kyla klau
simas: o ką gi šūktelti Adolfui?

Nežinau, gerbiamieji, nežinau. 
Kreipkitės patarimo į Draugo redak
torę. Ji tokiuose reikaluose geriau nusi
mano. Nes aš ir dėl Marijos būčiau pa
taręs geriau patylėti...

akiračiai nr. 3 (287)
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ATSIŲSTA
Asmuo tarp tautos ir valstybės. Lietuvių Atgimi

mo istorijos studijos nr. 8. Straipsnių rinkinys. Suda
rytojai: Egidijus Motieka, Rimantas Miknys ir Rai
mundas Lopata. Mokslo ir enciklopedijų leidykla. 
Vilnius. 1996. 524 psl.

Raimundas Lopata. Lietuvos valstybingumo rai
da 1914-1918 metais. Lietuvių Atgimimo istorijos 
studijos nr. 9. Mintis. Vilnius. 1996. 224 psl.

Ši knyga parašyta R. Lopatos disertacijos pa
grindu. Raimundui Lopatai buvo paskirta 500 dolerių 
1995 metų Santaros-Šviesos Federacijos premija už 
vertingiausią tų metų doktoranto disertaciją lietuvių 
literatūros ar istorijos temomis.

Rimantas Miknys. Lietuvos demokratų partija 
1902-1915 metais. Lietuvių Atgimimo istorijos stu
dijos nr. 10. A. Varno personalinė įmonė. Vilnius. 
1995.225 psl.

Vladas Sirutavičius. Nusikaltimai ir visuomenė 
XIX amžiaus Lietuvoje. Lietuvių Atgimimo istorijos 
studijos nr. 12. Baltos lankos. Vilnius. 206 psl.

Vladui Sirutavičiui buvo paskirta 500 dolerių 
1994 metų Santaros-Šviesos Federacijos premija už 
vertingiausią tų metų doktoranto disertaciją lietuvių 
literatūros ar istorijos temomis.

I
1990 metais pradėjo eiti Lietuvos XIX-XX am

žiaus pradžios istorijai skirtas studijų ciklas Lietuvių 
Atgimimo istorijos studijos. Iki 1996 metų pabaigos 
išėjo 12 tomų. Autoriai - jaunosios kartos lietuvių is
torikai. Studijose bandoma naujai, atsiribojant nuo 
sovietinės istoriografijos štampų ir nacionalizmo ide
ologijos, kompleksiškai, pasitelkus ir gretimų isto
rijai mokslų specialistus, aiškintis Lietuvos XIX- 

? XX-to amžiaus pradžios istorijos problematiką, jos 
ašimi laikant lietuvių tautinį atgimimą arba lietuvių 
moderniosios tautos formavimąsi. Vieni Studijų to
mai yra konkrečioms temoms ar problemoms skirtos 
monografijos, kiti - vienai apibrėžtai temai skirti 
straipsnių ir apskritai istorinės medžiagos rinkiniai.

Vytautas Kavolis. Kultūros dirbtuvė. Baltos lan
kos. Vilnius. 1996. 255 psl.

Šioje Vytauto Kavolio knygoje sudėtos jo pas
kaitos, skaitytos Lietuvos universitetuose, aptarian- 
cios socialinių mokslų galvojimą apie kultūrą. „Šio 
paskaitų ciklo tikslas - apžvelgti šiandieninį sociali
nių mokslų galvojimą apie kultūrą, analitiškai ir em
piriškai paklausinėti, kaip kultūros reiškiniai atsiran
da, kaip jie veikia visuomenėje, kaip santykiauja tar
pusavyje, sudarydami skirtingas kultūras ir civiliza
cijas, ir kokie viso to kultūros veikimo padariniai is
torijoje ir žmonių gyvenime“ - sako autorius „Įžan
ginėse pastabose“. Atskirų V. Kavolio skaitytų pa-

PAMINĖTI
skaitų pavadinimai: „Šiuolaikinė kultūros samprata“, 
„Kultūros kilmė“, „Kultūros organizacija“, „Kul
tūros veikla“, „Kultūros modernėjimai“ ir t.t.

Egidijus Aleksandravičius ir Antanas Kulakaus
kas. Carų valdžioje. XIX amžiaus Lietuva. Baltos 
lankos. Vilnius. 1996.

Šioje knygoje abu istorikai susumavo savo de
šimtmečius trukusio darbo rezultatus: iškėlė naujas 
bei patikrino senas koncepcijas, suformulavo įrody
mų dar tebelaukiančias hipotezes, įvardijo to laiko
tarpio probleminius mazgus. Knygoje pirmą kartą

SIELOVADOS...
(atkelta iš 13-to psl.)

Svarinską kartą teko išprašyti iš Vilniaus katedros, 
kad arkiv. A. Bačkis galėtų netrukdomas laikyti 
mišias. Aktyviai savo nepagarbą arkivyskupui de
monstruojantis kunigas Svarinskas tuo metu buvo 
ir Lietuvos kariuomenės vyr. kapelionas. Pasinau
dodama šiuo konfliktu, darbiečių vyriausybė atlei
do Svarinską iš šių pareigų ir paskyrė kitą kariuo
menės kapelioną.

Kai spauda po kun. R. Mikutavičiaus pažemi
nimo priminė, jog į Įgulos bažnyčią rektoriaus pa
reigoms atkeltas kun. A. Svarinskas yra Lietuvos 
krikščionių demokratų partijos Centro komiteto 
narys, taigi viešai demonstruoja savo nepaklusnu
mą Vatikano II nutarimams, arkiv. S. Tamkcvičius 
pažymėjo, kad kun. Svarinskui duotas nurodymas 
pasitraukti iš krikdemų partijos centro komiteto.

Nurodymas duotas, bet kol kas nevykdomas. 
Tačiau tai nekliudo pasirinkti kun. A. Svarinską 
nepolitizuoto kun. Mikutavičiaus prižiūrėtoju. Tie
siog neįtikėtina, kad arkiv. S. Tamkcvičius, dary
damas šį paskyrimą, nebūtų pagalvojęs apie jo ga
limas politines implikacijas.

Nežinau, ar su čia aptariamais reikalais turi ką 
nors bendra ir dar vienas gan reikšmingas posūkis 
katalikų bažnyčios santykiuose su Lietuvos val
džia. Tai valstybės parama bažnyčiai.

Atkūrus nepriklausomybę Lietuva kurį laiką 
skirdavo bažnyčioms lėšų iš valstybės biudžeto. 
Tačiau 1994 metais Seimas nutarė tokią paramą 
nutraukti. Praeitą mėnesį parama vėl atnaujinta, tik 
šį kartą ne Seimo, o Vyriausybės nutarimu. Lietu
vos mastu matuojant, pinigų suma ne tokia jau ma
ža - apie 5 mil. litų, kurių liūto dalis, 91 nuošimtis, 
skirti katalikų bažnyčiai. Oficialiai valdžios at
stovų buvo paaiškinta, kad paramos tikslas - padė
ti bažnyčiai kovoti su iš Vakarų į Lietuvą atklys- 
tančiomis sektomis. Tačiau konstituciniu požiūriu 

lietuvių istoriografijoje pateikiama tokia plati ir išsa
mi XIX amžiaus Lietuvos istorijos tyrinėjimų ap
žvalga. Ši knyga bus rezenzuojama ir Akiračiuose.

Lietuvos partizanų kovos ir jų slopinimas MVD- 
MGB dokumentuose 1944-1953 metais. Sudarė: Ni
jolė Gaškaitė, Algis Kašėta, Juozas Starkauskas. Iš
leido Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga ir 
Pasaulio lietuvių bendruomenė. Kaunas, 1996. 722 
psl. Kaina S 17.50. Knyga gaunama pas platintojus ir 
PLB fonde.

1997 metų kalendorius. Prisikėlimo parapijos eko
nominės sekcijos leidinys. Toronto, Ontario, 1997. 
176 psl.

toks valdančios partijos aiškinimasis yra tiesiog 
absurdiškas. Jis būtų suprantamas tik kokioje nors 
teokratinėje valstybėje. Lietuva tuo tarpu tokia nė
ra - valstybinės religijos ji neturi. Tad kokiu tei
siniu pagrindu (kad ir nežymios) mokesčių mo
kėtojų dalies - sęktų narių - pinigai panaudojami 
prieš jų pačių religinius įsitikinimus? Sovietmečiu, 
tiesa, tikinčiųjų mokesčiai būdavo prieš jų valią ir 
įsitikinimus panaudojami kovai ir propagandai 
prieš religiją. Dabar valdžia atrodo siekia priešin
gų tikslų, tačiau beveik tokiomis pačiomis priemo
nėmis...

Kokiais motyvais vadovaujantis parama at
naujinta - nežinau. Tačiau visai aišku, kodėl nuta
rimas padarytas ne Seime, o Vyriausybėje. Tokiu 
būdu išvengta viešo nutarimų svarstymo ir valdan
tiesiems nemalonių klausimų. Todėl visiškai neat
mestina ir galimybė, kad čia gali būti valdančio
sios partijos „kyšis” bažnyčiai - atsilyginimas už 
paslaugas per praeitus rinkimus. Šitokioje šviesoje 
ir Mikutavičiaus-Svarinsko kontroversija gali pa
sirodyti kaip antros pusės reveransas pirmajai.

Kunigų skyrimas ir atleidimas yra bažnyčios 
reikalas. Pašaliečiams čia nėra ko kištis. Tačiau 
jeigu spauda pasidomi, ar užkulisiuose nesislepia 
kokie politiniai motyvai, tai irgi nieko baisaus. 
Tačiau valstybės santykius su religijomis būtinai 
reiktų įsprausti į aiškesnius ir atviresnius įstatymi
nius rėmus. Tai ir vienai, ir kitai pusei padėtų 
(ypač prieš rinkimus) atsispirti bereikalingoms pa
gundoms. Tai nebūtinai turi reikšti bažnyčių atsky
rimą nuo valstybės. Yra demokratinių kraštų, kur 
bažnyčios nėra atskirtos nuo valstybės ir valstybė 
joms atlieka tam tikras paslaugas (pvz., Vokietija, 
kur valstybė pagal mokesčių mokėtojų valią suren
ka religinius mokesčius). Tačiau įstatymas turėtų 
atimti iš valdžios teisę dalinti dovanas patinkan
čioms religijoms, nedalinti nepatinkančioms ir vel
tis į vienaip tikinčiųjų kovas prieš kitaip tikinčiuo
sius.

Z. V. Rekašius
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Vakarų...
(atkelta iš 1-mo psl.)

Stipriausias ir turbūt įtakingiausias tokio izo
liavimosi nuo Vakarų raginimas pasigirdo naujojo 
švietimo ministro Z. Zinkevičiaus pokalbyje, iš
spausdintame Valstiečių laikraštyje (1996.XII. 17), 
apie kurio anti lenkiškus ir prolenkiškus rezonan
sus jau rašėme praeitame Akiračių numeryje. Šį 
kartą dėmesį skiriame Zinkevičiaus priekaištui, 
kad dėka švietimo reformos, „užuot ieškojusi lie
tuviškumo ištakų, mokykla visais būdais tolo nuo 
savojo kamieno, visuomenės informavimo prie
monių padedama svetimėjo, kitaip tariant - kos- 
mopolitėjo”. Pasak ministro, Lietuvos švietimo 
būklė esanti labai bloga. Švietimo reforma perdėm 
sekusi Vakarais, todėl turime kosmopolitinę mo
kyklą. Dėl to, esą, reikės peržiūrėti ir koreguoti iki 
šiol išleistus vadovėlius. „Tautinė dvasia turi būti 
visų vadovėlių, mokymo priemonių, televizijos 
laidų mokyklai pagrindas” - tvirtina ministras Zin
kevičius.

Dėl tokio Lietuvos švietimo padėties įvertini
mo jau spėjo reaguoti abu pagrindiniai reformos 
pradininkai: buvęs švietimo ministras Darius Kuo
lys (Dialogas, 1996.XII.20) ir prof. Meilė Lukšie
nė (Lietuvos aidas, 1997.1.7). Nebūdamas nei pe
dagogikos specialistas, nei pakankamai susipaži
nęs su posovietine Lietuvos švietimo reforma, ne
galiu dalykiškai reaguoti į gerb. Ministro jai taiko
mus priekaištus ar kritiką. Tačiau negaliu patikėti, 
kad dėl jos Lietuvos mokykla galėjo tapti kosmo
politine dėl per didelio ar nekritiško sekimo Vaka
rais, nes pati Vakarų kultūra nėra kosmopolitinė, 
nors joje ir yra nemažai kosmopolitinių elementų. 
Dar didesnį rūpestį man kelia būdai ir priemonės, 
kuriais siūloma kovoti su neigiama Vakarų kultū
ros įtaka ir joje slypinčiais pavojais. Manau, kad 
tiek izoliavimasis nuo Vakarų, tiek grįžimas į ar
chainę lietuvybę ne tik švietimui, bet ir apskritai 
lietuvių kultūrai gali duoti visai priešingų pasek
mių, negu tikisi šitokių sprendimų propaguotojai. 
Bandysiu kai kurias čia paminėtas savo abejones 
detalizuoti.

AR VAKARŲ KULTŪRA 
KOSMOPOLITINĖ?

Kai kas šiandieninę Vakarų kultūrą vadina 
kosmopolitine todėl, kad ji remiasi bendražmogiš- 
komis vertybėmis, o ne vienai kuriai tautinei, rasi
nei ar religinei bendruomenei būdinga vertybių 
sistema. Toks apibūdinimas tačiau visai netinka 
mūsų aptariamam atvejui, nes pats Z. Zinkevičius 
nurodo lietuviškai krikščionišką prieškarinę mūsų 
kultūrą kaip atsvarą kosmopolitinei šiandieninei 
Vakarų įtakai. Betgi pagal šį apibrėžimą krikščio
nišką kultūrą taip pat turėtume laikyti kosmopoli
tine, nes ji paremta krikščioniška (taigi ir bendra- 
žmogiška) vertybių sistema. Krikščionybė juk 
skelbia visų žmonių lygybę prieš Dievą, be jokių 
tautinių, grupinių ar rasinių išlygų. Tačiau krikš
čionybės nelaikome kosmopolitiniu reiškiniu, nes 
ji neneigia tautiškumo, jo neatmeta, nesistengia 
tautas sulydyti į kažkokią tautinių skirtumų netu
rinčią masę. Panašiai ir su Vakarų kultūra. Joje toli 
gražu nėra įsivyravusi vieno pasaulio, vienos vals
tybės, vienos kalbos vizija. Ji, tiesa, yra labai atvi
ra ir imli kitų kultūrų įtakoms, dėl to jaučiamas gan 

spartus atskirų tautų kultūrų suartėjimas, supana
šėjimas, silpnesniųjų kultūrų prisitaikymas prie 
stipresniiųjų. Tačiau grėsmė tautinei kultūrai tokiu 
atveju iškyla ne dėl stipresniųjų kultūrų kosmopo
litinio agresyvumo, o dėl savos kultūros nesugebė
jimo prisitaikyti prie besikeičiančių modernios ci
vilizacijos sąlygų ir patenkinti žmogaus poreikius.

Dar vienas ženklas, rodantis, kad šiandieninė 
Vakarų kultūra neturi kažkokių agresyvių kosmo
politinių kėslų, yra daugelyje Vakarų valstybių pa
stebimi izoliacionizmo ir separatizmo reiškiniai. 
Jungtinėse Amerikos valstijose jaučiamas labai di
delis nepritarimas bet kokiems tarptautiniams įsi
pareigojimams, jei jie bent truputėlį siaurina tos 
šalies suverenitetą (pvz., nenoras, kad Amerikos 
kariams tarptautinėse taikos palaikymo misijose 
vadovautų neamerikiečiai karininkai ir t.t.) Kana
doje nepastebima jokių tendencijų šlietis prie 
JAV. Kvebeko provincijoje stiprėja prancūziškas 
nacionalizmas ir separatizmas. Amerikoje taip pat 
labai stiprus amerikietiškasis nacionalizmas, tik 
gan skirtingas nuo europietiškojo, nes paremtas ne 
vienos tautos uždarumu, o priešingai, atvirumu 
įvairių tautų ateiviams ir jų sėkmingu sulydymu į 
vieną naujai besiformuojančią labai išdidžią, gal 
net šiek tiek arogantišką naciją.

NEPRALEISTINOS GALIMYBĖS

Mes, lietuviai, jau esame praeityje pergyvenę 
vieną didelį susidūrimą su stipresnės kultūros ban
ga, kuris mums tautine prasme buvo gan nesėk
mingas. Turiu omenyje su krikštu atėjusią rašytinę 
kultūrą, kuriai mūsų pagoniška žodinė kultūra ne
pajėgė atsispirti. Mes ilgiau negu kaimyninės tau
tos bandėme prieš ją kovoti jėga ir uždarumu (li
kome paskutinieji Europos pagonys),’kai tuo tarpu 
lankstesnė kaimyninių tautų laikysena įgalino jas 
pasinaudoti tuo, kas toje kultūroje buvo teigia- 
miausio - susikurti savo raštą. Mes nebespėjome 
to padalyti ir vėliau už tai skaudžiai užmokėjome. 
Galima būtų rasti ir daugiau panašių pavyzdžių, 
tik gal ne tiek ryškių.

Panašiai kaip anuomet krikščioniškoji Vakarų 
kultūra, šiandien iš sovietinių kultūrinių ir politi
nių pančių išsipainiojusią Lietuvą baugina Vakarų 
kultūros invazija. Ir reakcija į ją panaši: gintis, 
saugotis, izoliuotis, užsisklęsti archainės lietuvy
bės vertybėse. Tačiau tokia reakcija vargu ar padės 
išvengti tų tikrų ar tariamų pavojų. Priešingai, to
kios izoliacionistinės, apsuptos tvirtovės mentali
tetu paremtos, „iš praeities stiprybę semiančios” 
laikysenos pasekmės gali būti katastrofiškos.

Civilizacija auga ir plečiasi ne pastoviais tem
pais, o staigiais šuoliais į priekį, tarp kurių tvyro 
ilgesni ramynės, beveik stagnacijos laikotarpiai. 
Tokius staigius šuolius, prasiveržimus galima būtų 
vadinti epochos signatūromis. Turiu omenyje to
kius dalykus, kaip renesansą, prancūzų revoliuci
ją, industrinę revoliuciją, demokratijos įsigalėjimą 
Vakarų sąmonėje, mokslo ir technikos revoliuciją, 
visuomenės sekuliarizaciją. Tokia dabartinė besi
baigiančio XX amžiaus signatūra yra milžiniško 
informacijos srauto prasiveržimas visomis krypti
mis. Tai tiesiog sprogimui prilygstantis proveržis. 
Niekada anksčiau žmogaus nepasiekdavo toks di
delis informacijos kiekis, kaip dabar. Ir dar viena 
šiai informacijos pertekliaus epochai būdinga sa
vybė: žmogui nebereikia keliauti informacijos ieš

koti, informacija pati atkeliauja pas jį. Sėdėdamas 
namuose prie kompiuterio ekrano per porą valan
dų žmogus dabar gali gauti daugiau informacijos, 
negu pries 20 metų kad būtų gavęs, visą dieną pra
leisdamas vienoje iŠ geriausių pasaulio bibliotekų. 
Informacija tampa vertybe, nuo kurios sėkmingo 
naudojimo priklausys krašto ekonominė, o iš da
lies ir politinė ateitis. Štai kodėl švietimo politika, 
kuri neskatina imlumo informacijai, bet priešingai 
- remiasi jos baime, izoliavimusi, apsaugos me
chanizmais ar siūlo šiandieninei „svetimai” kultū
rai pakaitalo ieškoti senoje „tautinėje” kultūroje, 
gali Lietuvą nuvairuoti į labiausiai atsilikusių kraš
tų eiles. Mokykloje įdiegta blogos informacijos 
baimė jauno žmogaus mąstysenoje gali lengvai pa
virsti bet kokios informacijos baime, ypač jei toji 
informacija suvokiama kaip „svetima”.

NEJAUGI NĖRA PAVOJŲ?

Rašydamas šias eilutes jaučiu ir galimus skai
tytojų priekaištus: nejaugi visoje šitoje iš Vakarų 
plūstančioje informacijos lavinoje nematau jokio 
pavojaus mūsų kultūrai, taurinei savimonei, doro
vei ir tradicijoms? Taip, pavojų yra ir jų neišveng
sime nei draudimais, nei cenzūromis, nei atsitver
dami nuo pasaulio geležinėmis uždangomis ar ki
nų sienomis.

Su masinės Šiandieninės Vakarų kultūros ant
plūdžiu siejamus pavojus galime skirstyti į dvi 
grupes. Viena, tai niveliacijos grėsmė. Pavojus, 
kad galime tiek supanašėti su likusiu pasauliu, jog 
nebegalėsime savęs suvokti kaip atskiros tautos 
kažkokioje bespalvėje, kosmopolitinėje žmonių 
masėje. Lietuvių kalba, pavyzdžiui, jau dabar virs
ta kažkokiu anglosaksišku žargonu, kuriame lietu
vių kalbos žodis ateityje bus tokia retenybė, kaip 
kad hebraiškos liekanos jydiš kalboje. Vienintelis 
būdas atsispirti tokiam pavojui - aktyvi valstybės 
kultūrinė politika, skatinanti ir remianti savų, šiuo
laikinius kultūros poreikius tenkinančių vertybių 
kūrimą ir propagavimą. Triukšmingos šiuolaikiš
kos muzikos poreikio jaunimo tarpe nenuslopinsi
me draudimais ir nepatenkinsime raudomis ar su
tartinėmis. Deja, bet taip.

Kitai grupei priklauso įvairūs pavojai tradici
nei moralei ir papročiams. Tai žymiai sudėtinges
nis reikalas. Norėčiau čia tik pastebėti, kad šios rū
šies neigiama įtaka nebūtinai priskirtina Vakarų 
kultūrai. Seksualinę revoliuciją pergyvena visas 
pasaulis. Sovietijoje, pavyzdžiui, atrodo buvo 
paleistuvaujama daugiau, negu kai kuriuose Vaka
rų Europos kraštuose, o Amerika šiuo požiūriu at
rodo gan puritoniška.

Tradicinės moralės šalininkams paguodos 
daug neturiu. Gal tik, skirtingai nuo Vakarų Euro
pos, Lietuvai reikėtų daugiau sekti Amerikos pa
vyzdžiu, kur nebedraudžiama beveik niekas, kas 
privatu, bet valstybė labai rūpinasi, kad nemoralūs 
vaizdai, garsai ar tekstai nepykintų tų, kurie nenori 
jų matyti, girdėti ar skaityti.

Šiame straipsnyje nenorėjau siūlyti būdų ir 
priemonių šiems sunkiems ir sudėtingiems klausi
mams spręsti. Man tik rūpėjo pasidalinti su jumis 
savo nerimu, kad draudimais, uždarumu ir archa
inėmis vertybėmis grindžiama švietimo politika 
gali duoti visai priešingų rezultatų.

Zenonas V. Rekašius
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