
KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI PALIEKA 
AUKŠČIAUSIĄJĄ LYGĄ

Kovo 23 dieną įvykę Lietuvos savivaldybių rin
kimai nenustebino rinkėjų gausa. Savivaldybių tary
bas rinko vos 30-40 procentų miestų rinkėjų. Tačiau 
šiuose savivaldybių rinkimuose įvyko tokių poslin
kių, kokių nebuvo ankstesniuose Seimo rinkimuose.

Pirmiausia Perkūnas trenkė į Krikščionių demo
kratų partijos stovyklą. Nuo Šiol Vilniaus Taryboje 
neposėdžiaus nė vienas krikščionis demokratas. Už
tat joje sėdės trys jauni liberalai. Visiškai tikėtina, 
kad nuo šiol Vilnių valdys nauja konservatorių, Cen
tro sąjungos ir liberalų koalicija.

Smūgis krikščionis demokratus ištiko ne tik Vil
niuje. Visuose didžiuosiuose šalies miestuose ir ku
rortuose rinkėjai šiai partijai tarė griežtą „ne”. Pavyz
džiui, Palangoje LKDP dvejus metus buvo valdan
čioji partija, o dabar gavo tik 2 mandatus. Čia pozici
jas sustiprino liberalai, dabar turėsiantys 5 vietas iš 
21. Klaipėdoje liberalai vietoj 2 mandatų turės 6 vie
tas, o krikščionys demokratai — tik 2.

Daugiausia liberalų praėjo į Švenčionių Tarybą, 
kurioje iš 25 vietų jie užims 11. Tuo tarpu krikščio
nys demokratai, turėję net 5 miestų merus, dabar ge
riausiu atveju gali pretenduoti tik į koaliciją su kon
servatoriais.

Kas atsitiko? Iš pažiūros, lyg ir nieko. Kaimuose 
ir gilioje provincijoje krikščionys demokratai dar iš
laikė elektoratą, todėl iš viso jie gavo 180 mandatų ir 
užėmė trečiąją vietą po konservatorių (470 mandatų) 
ir LDDP (206). Tačiau tai beveik 4 proc. mažiau, ne
gu LKDP turėjo 1995 metų pavasarį. Krikščionys de
mokratai juo toliau, juo labiau atbaido Lietuvos rin-
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kėjus savo draudimų politika. Per pastaruosius ketve
rius metus jie būdavo pirmosiose gretose uždrau- 
džiant kazino, siekė uždrausti vyno ir alaus reklamą, 
mėgino į Visuomenės informavimo priemonių įsta
tymą įtraukti tokių draudimų, kokių nebuvo net so
vietiniais laikais.

Likus porai savaičių iki savivaldybių rinkimų, 
švietimo ministras krikščionis demokratas Z. Zinke
vičius pareiškė, kad reikia į Lietuvos universitetus ir 
vidurines mokyklas grąžinti karinį mokymą. Tai su
kėlė tikrą pasipiktinimo audrą. Negana to, prieš pat 
rinkimus tas pats Z. Zinkevičius mėgino uždrausti 
šauniausio Lietuvos moksleivio rinkimus, motyvuo
damas tuo, kad jų negalima rengti per Gavėnią. Kon
kursas vis dėlto įvyko, o krikščionys demokratai 
prarado žymią dalį rinkėjų.

Kur nuėjo šie rinkėjai? Didžioji buvusių LKDP 
gerbėjų dalis pasirinko civilizuotesnę ir pasaulietiš- 
kesnę konservatorių partiją (beje, krikščionys demo
kratai ir šiandien dar kiekvieną savo posėdį pradeda 
ir baigia malda).

Ši tendencija palietė ir kitas smulkias dešiniąsias 
partijas. Pavyzdžiui, tautininkai gavo vos 24 manda
tus, o politiniai kaliniai, praėjusią kadenciją turėję 
net merų, vos 20. Demokratai turės dar mažiau at
stovų — tik 7. Visus jų šalininkus pamažu absorbuo-

LIETUVA RUOŠIASI
Gruodžio mėnesį bus antri po Lietuvos nepri

klausomybės atkūrimo Respublikos prezidento rinki
mai. Iki šiol ketinimą kandidatuoti į prezidentus buvo 
pareiškęs tik Vilniuje veikiančios katalikų radijo pro
gramos vedėjas Vaidotas Žukas. Kovo mėnesį lanky
damasis Lietuvoje sutikimą kandidatuoti pareiškė ir 
JAV gamtosaugininkas Valdas Adamkus. Apie kan
didatavimą galvoja ir dabartinis gen. prokuroro pava
duotojas Artūras Paulauskas. Socialdemokratų parti
ja jau seniai yra pareiškusi, kad jų kandidatas į prezi
dentus sekančiuose rinkimuose bus partijos pirmi
ninkas Aloyzas Sakalas. Pagaliau kovo pabaigoje 
norą tapti Lietuvos prezidente atskleidė ir JAV antro
pologė, Lietuvoje žinoma kaip Tele-3 televizijos ka
nalo pradininkė, Liucija Baškauskaitė. Du pagrindi
niai varžovai - darbiečių remiamas dabartinis prezi
dentas A. Brazauskas ir konservatorių V. Landsber
gis - dar nėra viešai atskleidę savo planų, tačiau be
veik niekas Lietuvoje neabejoja, kad jiedu kandida
tuos.

SVAJONĖS AR REALIOS GALIMYBĖS?

Iki rinkiminės kampanijos pradžios šį rudenį gali 
atsirasti ir daugiau pasiryžėlių kopti į pačias valdžios 
viršūnes. Todėl jau dabar galime klausti, kurie pre
tendentai turi realią galimybę būti išrinkti, o kuriems 

ja konservatoriai. Jaunimas ir veiklesni žmonės ren
kasi Liberalų sąjungą, kuri dabar turės daugiau kaip 
50 savivaldybių mandatų.

Gerokai padidėjo Centro sąjungos svoris. Jai da
bar atsovaus 127 deputai miestuose ir rajonuose. Ta
čiau centristus aplenkė socialdemokratai (131 vieta), 
pamažu perimantys LDDP rinkėjus. Valstiečių parti
ja gavo 84 vietas.

Vilniuje ir Klaipėdoje nemažai balsų iškovojo 
tautinės rusų ir lenkų partijos, tačiau į miestų valdy
mą jos neturi galimybių pretenduoti. Radikalų („Jau
noji Lietuva”, Lietuvos laisvės sąjunga) galimybės 
taip pat išsemtos, jie gavo mažiau balsų nei 1995 me
tais.

Moterų partija su K.Prunskiene priešaky taip pat, 
atrodo, nieko nenustebins — vos 17 vietų, K. Bobe
lio Krikščionių demokratų sąjunga gavo 5 vietas ir 
taip pat turėtų išsikvėpti.

Kiekvienoje apygardoje partijos gali sudaryti 
skirtingas koalicijas. Ministras pirmininkas Gedimi
nas Vagnorius šiuos rinkimus įvertino kaip pareikštą 
pasitikėjimą konservatorių kursui — už konservato
rius balsavo 6 proc. daugiau nei 1995 metais.

Tačiau mažai kur konservatoriai galės miestus 
valdyti vieni. Daugelyje vietų jiems prireiks centris
tų, liberalų ir tų pačių nevykėlių krikščionių demo
kratų paramos. Šios savivaldybės miestus valdys iki 
2000 metų.

Rimvydas Valatka
1997.III.27

RINKTI PREZIDENTĄ
skirtas tik „rinkėjų palinksmintojų” vaidmuo.

Kovo 12 d. Lietuvos ryte paskelbti visuomenės 
nuomonės ir rinkos tyrimo centro „Vilmorus” vasa
rio 7-11 d. atliktos sociologinės apklausos duome
nys. Paklausti, už ką balsuotų, jei artimiausią sekma
dienį vyktų Prezidento rinkimai, apklausiamieji atsa
kė balsuotų už:

viso........................... 68,1 %.

A. Brazauską.. ..31,2%;
V. Adamkų ... ...21,8%;
V. Landsbergį. ... .9,7 %;
E. Bičkauską.. ... .2,9 %;
G. Vagnorių... ....1,4%;
R. Ozolą........... ...1,1%;

Apklausiamieji turėjo patys įrašyti sau priimtiniausią 
pavardę, todėl sąraše buvo dar apie 20 pavardžių, iš 
kurių nei viena nesurinko 1 %. Iš šių duomenų maty
ti, kad tik trys galimi kandidatai turi bent kiek realios 
galimybės būti išrinkti. Tai A. Brazauskas, V. Adam
kus ir V. Landsbergis.

Toje pačioje apklausoje buvo ir klausimas, už 
kurią partiją apklausiamieji atiduotų savo balsus, jei-

(tąsinys 13-me psl.)
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KANDIDATŲ SKAIČIUS DIDĖJA ...

Nors rinkimų kampanija dar neprasidėjo, 
kandidatų į prezidentus skaičius sparčiai didėja. Be 
pirmojo pasiskelbusio kandidato V. Žuko, jau yra 
minimos V. Landsbergio ir V. Adamkaus pavardės. 
Atrodo, kandidatuos ir dabartinis prezidentas A. Bra
zauskas. Kovo mėnesio gale apie galimą savo kandi
datūrą užsiminė dabartinis gen. prokuroro pavaduo
tojas Artūras Paulauskas ir išeivijos lietuvė, televizi
jos programos Tele-3 pradininkė Liucija Baškauskai
tė. Kandidatų gali atsirasti ir daugiau. Taip išsisklai
dę balsai gali sukomplikuoti laimėjimo galimybes 
tiems asmenims, kurie dabar jaučiasi pirmaujantys 
lenktynėse į prezidento postą.

Vienas tokių pirmaujančių yra dabartinis Seimo 
pirmininkas V. Landsbergis. Oficialiai savo kandida
tūros jis dar nepaskelbė, bet jo dabartinė veikla nepa
lieka vietos abejonėms dėl kandidatavimo. Ministro 
pirmininko ar užsienio reikalų ministero beveik nesi
girdi - visur užsienio reikalais kalba, diplomatus kri
tikuoja, po užsienius važinėja, prieštaringus pareiš
kimus daro, svečius priima Seimo pirmininkas, lyg 
jis, o ne Prezidentas būtų tikrasis Lietuvos šeiminin
kas ir pagrindinis Lietuvos užsienio reikalų tvarky
tojas. Šie Seimo pirmininko pareiškimai bei apskai
čiuoti taktiniai ėjimai primena mums V. Landsbergio 
laikyseną atstatant Lietuvos nepriklausomybę. Tas 
pats autokratinis polinkis, labai ryškus anuomet, vy
rauja ir dabar.

Nežinomas ir vargu ar turintis kokių nors gali
mybių laimėti prezidentinius rinkimus yra Vaidotas 
Žukas, kurio ketinimus mes trumpai komentavome 
praeitame Akiračių numeryje (nr. 3, 1997). Šį kartą 
atsirado proga jį susipažinti arčiau, nes savo rinkimi
nę jis kampaniją pradėjo ne Lietuvoje, bet JAV ir Ka
nadoje, lyg ne Lietuvos, o išeivijos broliai katalikai 
išrinktų jį prezidentu.

Atvažiavo jis su Seimo nariu Algirdu Patacku, 
savo rinkiminės kampanijos vadovu. Patackas dau
giausia ir kalbėjo, busimąjį prezidentą palikdamas 
lyg ir šešėlyje. Beveik po kiekvieno klausimo, kandi
datui įklimpus su atsakymu, prie mikrofono bėgdavo 
Patackas ir bandydavo „gelbėti padėtį”, net ir kai tos 
pagalbos nereikėdavo. Atrodė, lyg šis jaunas, geras 
katalikas, radijo valandėlės vedėjas kandidatuoja 
tam, kad jį išrinkus kraštą galėtų valdyti kiti. Patac
kas taip aiškino savo kandidato galimybes {Draugas, 
nr. 39,1997):

- Kandidatai jau beveik aiškūs. Pagrindiniai - 
Brazauskas ir Landsbergis. Tikriausiai bus ir Adam
kus. O toliau - visa skalė smulkmės, Landsbergio 
balsams išbarstyti. Paskutiniu momentu tokių gali at
sirasti labai daug. Vaidoto Žuko kandidatūra, manau, 
galėtų atsverti Adamkų, savotiškai jį neutralizuoti.

Kitaip - mes einam į akligatvį. Ir vietoj prezi
dento sau ant sprando (dar penkeriems metams), ga
lim gauti kokį „darbų vykdytoją“.

- Ar manote, kad šituose rinkimuose Vaidotas 
Žukas gali...

- Mes nemanom, mes darom. Galvojant „rea-
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liai“, be abejo, šiuose rinkimuose - šansų mažai. Bet 
mes tai darome ne dėl to, kad svarstinėtume „realiai“. 
Turi paaiškėti, kiek ta idėja apskritai yra gyvybinga. 
Tikiu, kad ir politikoje yra sritis, globojama Švento
sios Dvasios. (A. Patackas mįslingai šypsosi.)

Gerai, kad atsirado žmogus, kuris imasi šitos 
naštos. Tai didelė ir sunki našta. Galų gale, ir didelė 
rizika - likti išjuoktam.

Valdas Adamkus vis dar nėra apsisprendęs, bet 
stebint jo politinę veiklą Lietuvoje, galima spėlioti, 
jog jis linksta būti kandidatu, ypač po to, kai grupė 
žymių Lietuvos ir išeivijos kultūrininkų viešai para
gino Adamkų dalyvauti prezidento rinkimuose.

Kreipimąsi pasirašė Rūta Vanagaitė, Eimuntas 
Nekrošius, Tomas Venclova, Giedrius Kuprevičius, 
Marcelijus Martinaitis, Sigitas Geda, Robertas Ke
turakis, Aleksandras Štromas, Evaldas Vėbra, Alber
tas Zalatorius, Stasys Baras, Vincentas Dienys, Povi
las Kavaliauskas, Romualdas Lekevičius, Algis Mic
kis, Raimundas Mieželis, Romualdas Norkus, Anta
nas Razma, Bronys Savukynas, Saulius Žukas.

Toliau tame pareiškime sakoma:

Kreipimosi autoriai galvoja, jog prezidentas 
„privalo būti tautą vienijančia, visuomenę konsoli
duojančia jėga, teisėtumo ir demokratijos garantu 
(...) Mes manome, kad geriausia tokioms pareigoms 
tiktų asmuo, kuris nebūtų susietas su jokia partine jė
ga, su jokia turtinių interesų pagrindu susiformavusia 
grupuote“,- rašoma kreipimesi.

Tuo pačiu metu Drauge (nr. 40, 1997) pasirodė 
keistas K. Sajos straipsnis „Tęsiame darbą“, kuriame 
kritikuojami kiti pretendentai, norintieji dalyvauti 
prezidento rinkimuose. Girdi, turime vieną gerą kan
didatą V. Landsbergį ir turime visi jį remti. Štai kaip 
rašo Saja:

Mes minime, gerbiame didvyrius, tačiau tik tuos, 
kurie „miega kapuos“. Gyvuosius mes, kaip ir Kris
taus laikais, esam linkę apspjaudyti, nuplakti ir kaip 
nors nukryžiuoti.

Ką padarysi - šitas bruožas ateina iš senų seno
vės, jis jau tapo visos žmonijos savastim. Kitaip nei 
Žukas, nei Adamkus nesiryžtų siūlyti savęs į prezi
dentus. Juk jiedu V. Landsbergį nelaiko nemokša, 
sukčium ar karjeristu. Valdui Adamkui dar tektų arti
miau susipažinti su Lietuvos Konstitucija, kurioje 
aiškiai pasakyta, kas gali būti renkamas Lietuvos 
Respublikos prezidentu. Negerbdamas Konstituci
jos, kuo jis galėtų prisiekti tarnauti Lietuvai? Kaip jis 
įkalbėtų piliečius laikytis įstatymų?

Per praėjusius prezidento rinkimus vienas skuo
diškis žemaitis šitaip apibūdino likusius du kandida
tus:

- Lozoraitis beveik visą gyvenimą praleido už
sieny, bet jis tarnavo Lietuvai. Brazauskas gyveno 
Lietuvoj, o dirbo užsieniui.

Gal jau leiskime žmonėms atitaisyti anuomet pa
darytą klaidą. Kad jie tai gali padaryti, rodo pernykš
čiai Seimo rinkimai. Tai gal jau nebereiktų taip tam
pyti Lietuvos rinkėjų į visas puses, skalambyti 33 
partijų balsais, nes nuo tos beprotybės daugeliui nori
si delnais susispaudus galvą visus ir viską pasiųsti po 
velnių.

Mums atrodo, kad nėra reikalo „visus ir viską 
pasiųsti po velnių” vien todėl, kad yra daugiau kandi-
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datų, negu reikia išrinkti. Be to, bus renkamas Res
publikos prezidentas, o ne koks nors didvyris ar ko
vos vadas. Rinkėjams teks apsispręsti, kuris kandida
tas geriausiai sugebės tvarkyti kraštą.

Taigi, atrodo, jog šį kartą prezidentiniai rinkimai 
bus įdomūs, kandidatų pasirinkimas didelis ir balsuo
tojai turės progos pasirinkti sau tinkamiausią kandi
datą.

PRIIMTI AR NEPRIIMTI ORDINUS ?

Buvę komunistai, pasivadinę darbiečiais, praeitą 
kartą laimėjo ir seimo, ir prezidento rinkimus, bet 
juto, kad tas laimėjimas nėra šimtaprocentinis tautos 
jiems išreikštas pasitikėjimas. Ypač išeivijos nuotai
kos buvo laimėtojams nepalankios. Buvo reikalingas 
moralinis susitaikymas, parodymas, jog darbiečiai 
yra tokie pat geri lietuviai patriotai, kaip ir visi kiti, 
nors praeityje jie ar priversti, ar savo noru „dainavo 
svetimas dainas”.. Todėl ir prasidėjo visokių ordinų, 
pažymėjimų ir kitokių pagerbimų dalinimas, ilgai
niui pavirtęs aiškiu pataikavimu išeivijai.

Pirmas atsisakė priimti ordiną poetas Bernardas 
Brazdžionis. Dabar ilgametė BALF’o pirmininkė 
Marija Rudienė irgi atsisakė priimti ordiną. Drauge 
(nr. 33, 1997), tarp kitko, ji taip rašė:

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 vadovy
bėje, -partijos, nuožmiai persekiojusios lietuvių tau
tą, o taip pat ir B ALF’ą, visą jo veiklą, laikant jį vie
nu didžiausių Lietuvos priešų, - partijos, tam reikalui 
specialiai inspiravusios ir išleidusios 1973 metais 
knygą „Atsargiai BALF’as“, o savo dienraštyje „Tie
sa“ melagingais, šmeižikiškais straipsniais pul- 
dinėjusios BALF’ą ir visą lietuviškąją emigraciją.

Tačiau atrodo, kad išeivijoje daugiau yra ordinus 
ir apdovanojimus priimančių, negu jų atsisakančių. 
Apdovanojimus priėmė ALT’os pirmininkas Jonas 
Račkauskas ir buvęs pirmininkas Teodoras Blinstru- 
bas, poetas Kazys Bradūnas, frontininkų veikėjas dr.
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Adolfas Damušis, dr. Dalia Kučėnienė, Lietuvių muziejaus Čikagoje įkūrėjas Stanley Balzekas, žurnalistas Bronys Raila ir daug kitų.Vieni priima, kiti atsisako. Sunku sprąsti, kieno argumenai yra svaresni, bet ordinų dalintojai turėtų apgalvoti savo veiksmus, idant tie pagerbimai nepasidarytų pajuokos objektu.SKIRTINGAS POŽIŪRIS Į VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ
Vasario 16-toji taippat ne ta pati, kokia buvo il

gametės okupacijos laikotarpiu, kai atrodė, kad nieko 
kito nebereikėtų, jei tik Lietuva būtų laisva. Šiandien 
ji kitokia. Daugelio troškimai išsipildė, svajonės ir 
sapnai tapo tikrove; ilgos prakalbos ir paskaitos apie 
Lietuvos išsilaisvinimą kraunamos į archyvus. Ta
čiau šioje tikrovėje jau pasigirsta balsų: ne to laukta, 
ne to tikėtasi. Prieš akis praslenka klausimu pavirtęs 
šaltas šešėlis: negi taip ir turėtų būti kas matoma? 
Ieškoma atsakymų, svarstoma. Galbūt per ilgas, už
daras savo gimtojo krašto idealizavimas, nebegrįž
tančių dienų nostalgija per giliai širdin įkirto kažką 
nebesuderinamo su dabartiniais reiškiniais, kuriuos 
įvairiais vardais vadiname, nors labai norėtume, kad 
nė vienas jų Lietuvai netiktų. Deja, nuo tikrovės neį
manoma pasitraukti, o tai sukelia ir nusivylimą, atsi
liepia net į tautinių švenčių vertinimą, įskaitant ir Va
sario 16-tąją. Gerai dar, kad tų liūdnųjų balsų nėra 
per daug. Jų ir nebebus daugiau, nes jie kyla iš retė
jančių gretų tarpo. Jaunesnieji, nematę tarpukario ne
priklausomos Lietuvos, kažkaip natūraliai susigyve
nę su visokia kaita, į nusivylimą keliančius reiškinius 
kitaip žiūri. Jie ir negeroves atrenka ne praeities-da
barties palyginimais, bet platesniu šiuolaikiniu žvilg
sniu. Užtat ir tautinių švenčių minėjimus rengdami, 
dažnai jie visą svorį deda aiškiam džiaugsmui, ne 
klausimams ir svarstymams..

(Tėviškės žiburiai, nr. 7, 1997)DAUGIAU KRITIKOS BALSU PRIEŠ DEŠINIUOSIUSAgnė Ašinskaitė (Literatūra ir menas, nr. 3, 1997) šitaip rašo apie dešiniųjų rezistencinį mentalitetą:
Iš to matyti, kad dešiniesiems, ypač konservato

riams, vis dar būdingas rezistencinis mentalitetas, 
kuris negali funkcionuoti be priešo įvaizdžio. Tačiau 
šis įvaizdis taip pat evoliucionuoja - nuo „pagrindi
nio išorės priešo“ sausio tryliktą link begalės smul
kesnių „vidaus priešų“ visuotinės dekagėbizacijos 
laikais. Dabar, regis, prasideda naujas etapas, žadi
nantis gal net pakankami prozityvų šio rezistencinio 
mechanizmo pritaikymą: Lietuvos pirmuoju priešu 
turi šansų tapti mafija, ypač susijusi su ankstesniąja 
valdžia ir itin suklestėjusi jos valdymo laikotarpiu. 
Gal R. Okuličiaus byla čia taps detonatoriumi?

Silpniausia rezistencinio mechanizmo „draugas- 
priešas“ vieta - būtent draugo indentifikacija. Anų 
rinkimų metu kairieji buvo užčiuopę šią esminę deši
niųjų mentaliteto ydą: profesionalizmas neretai pa
keičiamas ištikimybės principu. Arba kitaip: ištiki
mybė tampa pagrindine profesionalizmo savybe. Ta
čiau kokiu matu išmatuoti ištikimybę? Kaip atskirti 
tikrąją ištikimybę nuo apsimestinės? Ilgainiui paaiš
kėja, jog ir čia būtinas tam tikras profesionalizmas...Vytautas Girdzijauskas (Lit. ir menas, nr. 5, 1997) rašo apie trumparegiškumą, kuriuo suserga po

litiniai veikėjai:
Politinės miopijos apraiškų Lietuvos gyvenime 

buvo ir tebėra apstu. Jų nesunku aptikti pavarčius is
torijos puslapius (gimtosios kalbos, jūros vaidmens 
nesuvokimas), bet ji ypač suklestėjo per pastaruosius 
penkmečius. Vienas ryškiausių epizodų - LDDP val
dymas. Sveiko regėjimo partija, per 1992 metų rinki
mus gavusi unikalų šansą, turėjo visas galimybes pa
daryti jei ne ekonomikos stebuklą, tai bent pastatyti 
šalies ūkinį gyvenimą ant kojų. Deja, deja ... Dabar 
toks šansas duotas Tėvynės Sąjungai (Lietuvos kon
servatoriams). Ir vėl - deja. Jau pirmieji tiek naujojo 
Seimo, tiek naujosios Vyriausybės žingsniai rodo, 
kad miopijos nėra išsigydžiusi ir ši partija bei jos są
jungininkai. Šviesos spinduliai, atėję iš tikrovės, su
sikerta kažkur prieš tinklainę, vadinas, politinė re- 
frakcija įvyksta ne laiku ir ne vietoje. Ar normalaus 
regėjimo politinė partija atsisakytų paslaugų aukštos 
kvalifikacijos specialisto, neturinčio jos nario bilie
to? Nieku gyvu. Konservatoriai tai daro nuosekliai. 
Tėeskapėžiams nepriklausantis veikėjas negali atsi
sėsti ne tik į kultūros ministro, bet ir miesto mero ir 
net apylinkės seniūno kėdę. Ar ne dėl tos priežasties 
sostinės kultūrai vadovauja buvęs provincijos vargo
nininkas, jau dabar ėmęs kaišioti pagalius į LIFE fes
tivalio ratus. Užtat ištikimam partiečiu! visai nesun
ku sumontuoti ir padovanoti niekad nebuvusios ir 
niekam nereikalingos ministerijos vadovo kėdutę (ar 
Europa ne užsienis?). Vos tik prasižioja ar apsidairo

ORDINAI, MEDALIAI IR KULTŪROS BEI 
MANDAGUMO STOKA

Jau ne kartą čionykštėje lietuvių spaudoje teko skaityti pareiškimus, kai Lietuvos Respublikos ordinus ar medalius gavęs išeivis ar išeivė tų apdovanojimų atsisako. Paprastai atsisakoma nelabai kultūringu būdu, kartais net gan rėksmingai, ir dangstomasi patriotizmu: negaliu priimti apdovanojimo, kadangi jį man paskyręs žmogus yra buvęs komunistas, aukštas sovietų pareigūnas, dar neatsiprašęs lietuvių tautos ir pan. Kiekvieno apdovanotojo valia džiaugtis ir didžiuotis jam suteikta garbe. Valia taip pat apdovanojimų ar medalių nepriimti ir net juos grąžinti, nesvarbu, kokiais motyvais tai būtų daroma. Vis dėlto norėtųsi, kad apdovanojimų atsisakantieji tai darytų kultūringa, mandagia forma bei atsižvelgtų į tokio savo poelgio galimas pasekmes - ne tiek sau, kiek kitiems žmonėms. Juk ne paslaptis, kad dauguma apdovanojamųjų - dori, garbingi ir nusipelnę žmonės. Daugelis apdovanojimus priima, kartais net neslėpdami džiaugsmo ar pasitenkinimo. Apdovanojimus priimančių yra keleriopai, gal net keliasdešimt kartų daugiau, negu apdovanojimų atsisakančių. Todėl tie, kuriuos sąžinė ar įsitikinimai verčia apdovanojimų atsisakyti, turėtų tai daryti tokia forma ir tokiu būdu, kad jų atsisakymas netaptų pašaipa ar pasityčiojimu iš neatsisakiusiųjų. Kultūringiausia būtų nepriimtinų apdovanojimų atsisakyti privačiai, spaudoje apie tai nesireklamuojant. Tačiau jeigu jau būtinai reikia pranešti visuomenei apie savo apsisprendimą apdovanojimo nepriimti, tai darytina santūriai, trumpai, be savireklamos.Kai kas galbūt paprieštaraus, kad gyvename laisvame krašte, todėl turime teisę ir elgtis kaip norime. 

koks nors naujai iškeptas ministras (kad ir vidaus rei
kalų), iš karto aišku - žemažiūris. Miopijos sindromu 
iš tolo dvelkia Lietuvos gyventojų genocido ir rezis
tencijos centro, NRTV valdybos ir generalinio direk
toriaus skyrimų ir atleidimų istorijos, kurių pabaigos 
dar nematyti. Laimė, kad šiuo atveju televizoriaus 
įjungimo ir išjungimo procesui diktuos ne partija, o 
pats rinkėjas.LABIAUSIAI TITULUOTAS DIPLOMATASLietuvos ambasadorius V. A. Dambrava ne tik sugeba pareklamuoti Lietuvos vardą Pietų Amerikoje. Neblogiau jis sugeba ir save pareklamuoti, kaip labiausiai tituluotą Lietuvos diplomatą.Kai Lietuvos atstovai buvo pašaukti į Vilnių konferencijai, Utenos miestas suteikė garbės piliečio titulą V. A. Dambravai ir ta proga Drauge (nr. 37, 1997) buvo išvardinti visi jo titulai ir pareigos:

Minint miesto 735 metų sukaktį (1996.09.28), 
tarybos nutarimu miesto Garbės piliečio vardai buvo 
suteikti šešiems, labiausiai miestui nusipelniusiems, 
žmonėms. Vienas jų - buvęs uteniškis, dabar Lietu
vos Respublikos specialiųjų misijų ambasadorius 
Lotynų Amerikoje ir Karibų srityje, Lietuvos Res
publikos Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius 
Venezueloje, Kolumbijoje, Argentinoje, Brazilijoje 
ir Urugvajuje - Vytautas Antanas Dambrava.

Vyt. Gedrimas

Žinoma, kad taip! Būdamas liberalas, aš ne tik pripažįstu kito žmogaus teisę elgtis pagal jo įsitikinimus, bet ir jaučiu pareigą tą teisę gerbti bei saugoti. Tačiau teisė nereiškia pritarimo. Man vis dėlto labiau norėtųsi gyventi visuomenėje, kurioje net su priešininkais kovojama kultūringai.Mes, kurie gyvename išeivijoje, turėtume nepamiršti, kad didžioji dalis Lietuvos Respublikos apdovanojimų skiriami tėvynėje gyvenantiems žmonėms. Jų tarpe yra žmonių, kurie Lietuvai ar lietuvių tautai nusipelnė daug ko atsižadėdami ir daug kuo rizikuodami. Mūsų kuklios pastangos laisvalaikiu šiek tiek padėti Lietuvai nei iš tolo neprilygsta ne vieno iš jų aukai ar nuopelnams. Pagaliau valstybės apdovanojimai kartais skiriami žuvusiems už laisvę ir nepriklausomybę. Pagalvokime, kaip turėtų jauštis sausio 13- tąją žuvusiųjų artimieji arba Medininkuose gyvi išlikusieji, kuriems teko priimti apdovanojimus, skaitydami ilgas išeivijos laikraščių tiradas, kuriose atsisakymas priimti Lietuvos Respublikos apdovanojimą paverčiamas beveik patriotiniu žygdarbiu.Pagaliau net elementarus pilietinis sąmoningumas verčia skirti Lietuvos valstybę ir tos valstybės apdovanojimus nuo žmonių, kuriems Konstitucija ir įstatymai suteikia teisę ir pareigą tokius apdovanojimus skirstyti. Apdovanojimų atsisakantieji turėtų pagalvoti, kur yra riba, skirianti nepritarimą valstybės pareigūnui (dėl jo praeities, pažiūrų, religinės ar partinės priklausomybės) nuo nepagarbos pačiai valstybei. Jeigu santūrus, kultūringas valstybinio apdovanojimo atsisakymas yra vienoje šitokios ribos pusėje,
(tęsinys 11-ame psl.)
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IDEOLOGIJA

DIDYSIS PRIEŠAS IR ALTERNATYVŲ 
PAIEŠKOS

Jau minėjau, kad doktrininiam intelektualui itin 
svarbu turėti priešą. Jei jo nerandama empirinėje so
cialinėje tikrovėje, kreipiamasi į istorinės ir kultūri
nės vaizduotės pasaulį. Negatyviai sąlygotam ir su
styguotam mąstymui (t.y. nieko pozityvaus nekon
struojančiam mąstymui) žūtbūt reikia turėti kažką, 
nuo ko būtų galima atsispirti. Tai empiriškai determi
nuoto, nors sykiu ir teorinį žodyną ar žargoną turin
čio, teoretiko drama. Šios dramos neišvengė ir Ma
ceina. Jame aiškiai koegzistavo teoretikas ir ideolo
gas. Tai tarsi du vienas nuo kito menkai priklausomi 
sielos registrai - viską lemia, kuris iš jų ir kokią aki
mirką įsijungs. Maceina-teoretikas galėjo skaidriai ir 
įžvalgiai analizuoti klerikalizmo pavojus krikščiony
bei (žr. p. 348-359), bet prieš šią analizę arba po jos - 
įsijungus antrajam sielos ir proto registrui - visa savo 
intelektualine bei moraline laikysena radikaliai pa
neigti savo paties teorines įžvalgas ir išvadas. Macei
nos atveju beveik neįmanoma kalbėti apie vientisą 
intelektualinę ir moralinę laikyseną ar apie tiesiog in
tegralią mąstytojo asmenybę. Priešingai, Maceina iš
kyla kaip fragmentuotos sielos ir mozaikiškos sąmo
nės žmogus par excellence.

Maceinos sieloje koegzistavo ne tik teoretikas ir 
ideologas. Jame slypėjo ir akademinis filosofas, ir 
viešosios erdvės intelektualas, ir poetas, ir kunigas, ir 
teologas, ir maištininkas, ir revoliucionierius profe
sionalas, ir įtakingą politinę doktriną aptarnaujantis 
ideologas. Greičiausiai dėl savo asmenybės kompli
kuotume ir intelektualinių/kūrybinių impulsų kon
trastingumo ar net nesuderinamumo Maceina buvo 
nuolatos veikiamas ir, galima sakyti, formuojamas, 
įvairių marginalinių reiškinių. Paprastai šnekant, jį 
traukė tai, ką racionalus, subalansuotos sielos ir savi
monės mąstytojas linkęs nustumti į sąmonės periferi
ją. Maceinos netraukė proto šviesos pasiekiami, ana
litinės minties skalpelio atveriami dalykai. Regis, jį 
tiesiog magnetizavo tamsiosios, neišsakytosios, de
struktyviosios žmogaus sielos pusės. Maceinai reikė
jo patekti arba į XIX a. pabaigos rusų parafilosofiją ir 
grožinę literatūrą (greičiausiai būtent šiuose kon
tekstuose jis ir būtų labiausiai namie), arba į tarpuka
rio Vienos mąstytojų - psichoanalitikų gretas. Lietu
vių kultūroje jis buvo tiesiog pasmerktas tapti pavo
jingu, politiškai dezorientuojančiu mąstytoju, o kartu 
ir konformistišku maištininku (gal ir paradoksalu, bet 
apie tokios sąmonės intelektualą, kaip Maceina, be
lieka kalbėti tik oksimoronais).

Žodžiu, Maceiną viliojo ir traukė sąmonės mar- 
ginalijos. Todėl nenuostabu, kad jo dėmesį prikaus
tydavo (o kartu ir didžiausią jo prielankumą pelnyda
vo) Vakarų intelektualinės kultūros paraštės. Jau mi
nėjau, jog ir socialinė Maceinos filosofija susiforma
vo iš Vakarų intelektualinio bei kultūrinio pasaulio 
paraštėje (bet sykiu įvairių doktrinų bei ideologijų 
centre) atsidūrusių dalykų. Ne tik sielovados ir socia
linės inžinerijos užmačios, ne tik sielos vadybininko 
ir sąmonės inžinieriaus ambicijos, bet ir didelio, ryš
kaus, ambicingo teorinio proto lokalizavimas ar net 
įkalinimas nereikšmingoje, periferinėje problemati
koje ir didžiųjų Vakarų idėjų bei teorijų paraštėje są
lygojo inversinę Maceinos minties ir intelektualinės 
sąžinės logiką. Nemenka dalimi būtent iš čia kyla to
kie dažni Vakarų pasaulio mispercepcijos ir misinter- 
pretacijos atvejai, kuriuos matome socialinėje Mace
inos filosofijoje. Tai didelės, bet, deja, kartu ir servi- 
liškos, maištingos ir sykiu liokajiškai konformistiš- 
kos sielos drama. Pagaliau tai ir ambicingo, kūrybin-

4

ANTANAS MACEINA: DOKTRININIS INTELEKTUALAS 
XX AMŽIAUS LIETUVIŲ KULTŪROJE 

(Pabaiga. Pradžia „Akiračių” nr. 2/286)

go, bet nelaisvo proto tragedija.
Štai kodėl Maceinai - kaip ir bet kuriam kitam 

doktrininiam intelektualui - buvo būtinas didysis 
priešas, didžioji negatyvi inspiracija. Regis, tokiu di
džiuoju jo priešu ir tapo modernioji Vakarų civiliza
cija, lydima visų moderniosios sąmonės ir kultūros 
vedinių, sudarančių tą pačią didžiąją Vakarų civiliza
cinę idiomą: liberalinė demokratija - individualizmas 
- liberalizmas - pliuralizmas - sekuliarizacija - kos
mopolitizmas. Nuo moderniojo Vakarų pasaulio ir jo 
didžiosios civilizacinės idiomos visiškai nepagrįstai 
ir tiesiog klaidingai Maceina atsiejo krikščionybę ir 
tautinę tapatybę - t.y. tuos dalykus, kuriuos įsiparei
gojo ginti ir žadinti lietuvio sieloje.

Iš akių išleidęs akivaizdų faktą, kad kiekviena 
didžioji religija sukuria empiriškai ir teoriškai identi
fikuojamos civilizacijos simbolinius rėmus, kuriuose 
skleidžiasi ir socialinė struktūra bei jai interpretuoti 
būtinos reikšmės, ir simbolinė mąstymo erdvė (juk 
civilizacija ir yra ne kas kita, o socialinės struktūros 
ir simbolinės organizacijos jungtis, matomos ir mąs
tomos realybių simbolinė konjunkcija), religiją Ma
ceina suvedė į konfesiją, doktrinų rinkinį ir pasaulė
žiūrą. Žinoma, kad šitaip suprasta religija ne „asoci
juoja”, bet „disocijuoja” sociumą. Pagaliau, šitaip su
vokta religija veda ir į sąvokų bei interpretacijos plot
mių supainiojimą: sekuliarinę tikrovę pradedama 
interpretuoti teologinėmis sąvokomis, o į religiją bei 
teologiją projektuojami sekuliarinio pasaulio tikslai 
bei uždaviniai. Tai akivaizdi sąmonės inversija, ir 
tiek. Anaiptol nesiruošiu teisti Maceinos iš nūdienos 
civilizacijų teorijos pozicijų: pamatinį religijos vaid
menį, jos tikrąją vietą civilizacijos kontekste svarstė 
ir nurodė Maxas Weberis (savo religijos sociologijo
je didžiąsias religijas tiesiog tapatindamas su civili
zacijomis), kurį Maceina skaitė ir žinojo.

Apie panašius teorinės minties klystkelius būtų 
galima užsiminti ir aptariant Maceinos požiūrį į tau
tą, tautinę tapatybę ir nacionalizmą. Visa bėda, kad 
tauta Maceinai tapo ne politinėmis ir teisinėmis sąvo
komis mąstoma realybe, bet gera misticizmo doze at
mieštų sociobiologinių apmąstymų ir praeities did
vyrių kulto evokacijų objektu. (Beje, kaip atsvarą ir 
kontrastą Maceinai galima nurodyti Mykolo Reme
rio ir Valentino Gustainio idėjas, jų požiūrius į tautą, 
valstybę ir, be kita ko, fašizmo grėsmę Europai.)

Apie Didžiojo Priešo - kapitalizmo - destrukty
vų poveikį tautai ir religijai Maceina nemažai rašo 
Socialiniame teisingume (p. 60):

Kapitalistinio amžiaus antireliginis ir antibažny- 
tinis nusistatymas yra aiškus. Kapitalizmas kilo iš 
buržuazinės dvasios, kuri yra kryptis į šią tikrovę, į 
šią žemę, į šiuos regimus ir apčiuopiamus daiktus. 
Tuo tarpu religija reikalauja žiūrėti į šią žemę kaip į 
perėjimą tikrojon realybėn. Tarp buržuaziškumo ir 
religiškumo glūdi gilus ir esminis prieštaravimas. 
Buržuazijos negalima sureliginti: ją galima nuburžu- 
azinti. Todėl kai tik kapitalizmas pradėjo įsigalėti 
viešajame gyvenime ir žmonių sąmonėje, tuojau šitas 
gyvenimas neteko religinio chrakterio. Religija čia 
buvo nustumta visų pirma į privatinę sferą, o vėliau ir 
iš ten išguita kaip nesuderinama su buržuaziniu nusi
teikimu. Bet čia būta ir išviršinių priežasčių. Religi
jos istorikų ir filosofų yra pastebėta, kad religija kles
ti tik ten, kur klesti natūralios gyvenimo bendruome

nės, kaip šeima, giminė, tauta. Kai tik šitos bendruo
menės yra suardomos, religinis gyvenimas taip pat 
pradeda nykti. Religija iš esmės yra bendruomeninis 
dalykas. Atskiras žmogus, be ryšio su kitais, negali 
būti giliai ir ilgai religingas. Tuo tarpu kaptalizmas 
kaip tik šitas bendruomenes sugriovė.

Sociologiškai svarstant, Maceina čia tarsi užfik
suoja šiuolaikinėje teorinėje literatūroje gerai žinomą 
antinomiją ar bent jau įtampą tarp homogeniškos 
bendruomenės ir heterogeniškos visuomenės, t.y. 
tarp kaimo ir miesto (tarp Gemeinschaft ir Gesell
schaft, kaip pasakytų Ferdinandas Tonnies’as). Bet 
visos jo kalbos apie kapitalizmo/buržuazijos ir reli
gijos nesuderinamumą, žinoma, yra iš piršto laužtos 
ir paprasčiausiai nerimtos. Puritoniškąją revoliuciją 
Anglijoje ir apskritai protestantizmo poveikį kapita
lizmo ekonominei struktūrai nors kiek rimčiau studi
javęs teoretikas niekada nesiryžtų laidyti panašių 
frazių. Greičiausiai šuo pakastas štai kur. Vadinama
sis kapitalizmas, paskui kurį driekiasi transnaciona
linių struktūrų šleifas, religijas (visų pirma krikščio
niškąsias konfesijas) ne tik globalizavo (Maceinos 
terminais šnekant, atplėšė nuo tautų), bet ir palaips
niui atsiejo nuo ekonominės ir politinės galios sferos, 
arba, kitaip tariant, autonomizavo. Nesudėtinga at
spėti, kad šitas faktas, lygiai kaip ir moderniosiose 
Vakarų visuomenėse institucionalizuotas religinis 
pliuralizmas, Maceinai nekėlė jokio entuziazmo.

Ironiška, kad ko visiškai nesuprato XX a. vidu- 
ryįe ir antrojoje pusėje savo veikalus rašęs lietuvių 
filosofas, XIX a. pirmojoje pusėje puikiai suprato ir 
įžvalgiai aprašė prancūzų politinis mąstytojas Alexis 
de Tocqueville’is. 1835 m.' išleistame garsiajame sa
vo veikale De la democratic en Amerique (įžvalgu
mu ir lyginamosios analizės subtilumu iki šio nepra
noktoje kontinentinės Europos intelektualo studijoje 
apie JAV) Tocqueville’is aiškinasi ir pagrindines 
priežastis, lemiančias religijos tvarumą ir įtaką Ame
rikoje. Jis rašo:

XVIII a. filosofai labai paprastai aiškino, kodėl 
pamažu silpsta tikėjimas. Pasak jų, religinis uolumas 
turi išblėsti, tolydžio didėjant laisvei ir plečiantis 
švietimui. Faktai visiškai nepatvirtina šios teorijos. 
(...) Europoje didžiausi bedieviai neretai yra nusku- 
rėliai ir tamsuoliai, o Amerikoje, laisviausioje pasau
lyje ir labiausiai apsišvietusioje šalyje, uoliai atlieka
mos visos išorinės religinės priedermės. (...) Kai at
vykau į Jungtines Valstijas, mane pirmiausia nustebi
no žmonių religingumas. Kuo ilgiau čia buvau, tuo 
aiškiau man atsiskleidė tų naujų man faktų svarbūs 
politiniai padariniai. (...) Kiek žinau, Prancūzijoje 
laisvė ir religingumas beveik visada nesuderinami 
dalykai. Amerikoje jie glaudžiai susiję; ir viena, ir ki
ta viešpatauja drauge toje pačioje žemėje. (...) Jau
čiau kasdien didėjant norą suvokti to reiškinio prie
žastis. (...) Kaip praktikuojančiam katalikui, man 
ypač artima buvo katalikų dvasininkija, ir netrukus 
su kai kuriais jos atstovais net susibičiuliavau. Kiek
vienam jų pasakojau, kas mane stebina, dėsčiau savo 
abejones; man pasirodė, jog visų tų žmonių nuomonė 
skyrėsi tik dėl smulkmenų, bet visi kaip vienas tvirti
no, jog religija ramiai viešpatauja jų šalyje tik dėl vi
siško Bažnyčios atskyrimo nuo valstybės. Drąsiai ga
liu sakyti, kad, būdamas Amerikoje, nesu sutikęs nė
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vieno žmogaus, pasauliečio ar dvasininko, kuris ne
būtų tam pritaręs. (... ) Kaip tik todėl ėmiau atidžiai 
stebėti, kokią padėtį užima amerikiečių dvasininkai 
politinėje visuomenėje. Nustebau sužinojęs, kad jie 
neturi jokių valstybinių tarnybų (...). Nė vieno ne
mačiau nei valdžios ar valdymo organuose, nė vieno 
jų atstovo neradau nei Kongrese, nei Senate, nei At
stovų Rūmuose. (... ) Daugelyje valstijų kelią į poli
tinę karjerą (... ) jiems užtvėrė įstatymas, o visose 
kitose - visuomenės nuomonė?

Vargu ar tenka abejoti, kad tiek religija, tiek ir 
pati filosofija Maceinai tebuvo politinės galios pro
jekcijos. Didžiai abejotina, ar šitie būties ir sąmonės 
fenomenai jam turėjo nelygstamos, savarankiškos 
vertės. Jeigu viskas būtų buvę priešingai, Maceina - 
pakankamai solidžios erudicijos ir kompetencijos 
filosofas - būtų studijavęs savosios kritikos objektus, 
užuot ieškojęsis patogių, jo išankstines nuostatas ar 
įsitikinimus patvirtinančių tekstų (kaip minėjau, ne
retai - gerokai abejotinos vertės tekstų). Juolab kad 
tie tekstai, kuriais rėmėsi Maceina, būdavo parenka
mi ganėtinai tendencingai ir vienašališkai.

Jei Maceina būtų priėmęs domėn ne tik Maxo 
Weberio religijos sociologijos idėjas bei teorines im
plikacijas lyginamosioms religijų studijoms, bet ir 
minėtąjį Tocqueville’io veikalą, jis būtų galėjęs ne
palyginamai giliau įsiskverbti į religijos ir politinės 
galios/sakralinės ir sekuliarinės sferų santykio prob
lemą. Dar daugiau - jis būtų galėjęs nepalyginamai 
giliau ir adekvačiau apmąstyti ir tą patį individualiz
mą, kuris yra visų pirma pačios krikščionybės kūri
nys ir didysis kontroliuojantis principas Vakarų civi
lizacijos simbolinėje erdvėje, o ne buržuazijos ir ka
pitalizmo pramanas, esą griaunantis krikščionybę ir 
bažnyčią. (Iš Maceinos socialinės filosofijos peršasi 
tik viena išvada, jog viskas, ką krikščionybė ir bažny
čia gali pasiūlyti realiai visuomenei - tai teokratinio 
režimo ir ideokratinės bendruomenės sukūrimas.)

Deja, Maceina šito nepadarė. Todėl net neverta 
tuščiai laužyti iečių grumiantis su jo teoriniais klyst
keliais. Maceinos socialinės filosofijos referencijų 
sistema ir teorinė argumentacija yra tiek silpnos, kad 
jas it kortų namelį sugriauna kad ir toks iš XIX a. pir
mosios pusės ataidintis Tocqueville’io argumentas:

Kol religija semiasi atsparos išjausmų, instinktų, 
aistrų, atgimstančių visais istorijos periodais, tol ji 
nebijo taiko grėsmės, ją gali nustelbti nebent kokia 
kita religija. Tačiau, pasinėrusi į šios žemės intere
sus, ji tampa beveik tokia pat pažeidžiama kaip ir vi
sos pasaulio galybės. Religija tik viena gali tikėtis 
nemirtingumo; šliedamasi prie laikinos valdžios, ji 
susilaukia to paties likimo ir dažnai pražūva drauge 
su trumpalaikėmis aistromis. (... ) Taigi sandėris su 
įvairiomis politinėmis jėgomis religijai yra 
pragaištingas. Jai nereikia jų paspirties, o joms tar
naujant, laukia pražūtis. (...) Kai valdžia atrodo tvir
ta, o įstatymai pastovūs, žmonės nepastebi, kokia pa
vojinga religijai sąjunga su valdžia. Valstybei ren
kantis demokratinę santvarką, o visuomenei linkstant 
prie respublikos, religijos ryšys su valdžia darosi vis 
pavojingesnis, nes artėja metas, kai valdžia eis iš 
rankų į rankas, kai nuolat kaitaliosis politinės teori
jos, kai kasdien keisis arba dings nebūtyje žmonės, 
įstatymai, net konstitucijos, ir tai vyks ne kurį laiką, o 
be paliovos. Demokratinių respublikų prigimčiai 
būdingas judrumas ir nepastovumas, kaip absoliučiai 
monarchijai - sustingimas ir vangumas. ( ... ) Jei 
amerikiečiai, kas ketveri metai keičiantys valstybės 
vadovą, kas dveji metai renkantys naujus įstatymų 
leidėjus ir kasmet perrenkantys vietinės valdžios pa

reigūnus, jei jie, politikos pasaulyje leidę ekspe
rimentuoti naujovių diegėjams, nebūtų religijos 
atskyrę nuo politikos, argi ji būtų išsilaikiusi 
šėlstančiuose visuomenės nuomonių verpetuose? 
Kas ją, įsivėlusią į partijų grumtynes, gerbtų kaip 
pridera? Ko būtų vertas jos amžinumas, jei viskas 
aplinkui žūtų? (...) Amerikiečių dvasininkai pirmieji 
suvokė tą tiesą ir prie jos prisiderino. Jie pamatė, jog, 
norėdami įgyti politinę galią, jie turi atsisakyti religi
jos įtakos, ir sutiko verčiau netekti valdžios paramos, 
negu nuolat patirti jos nepastovumą.9

Ne kas kitas, o Tocqueville’is, pirmasis iš visų 
kontinentinės Europos mąstytojų, suprato, kad ame
rikiečių ekonominis ir politinis aktyvumas, lydimas 
nežaboto individualizmo, yra sąlygotas jų nuolan
kaus atsidavimo Dievui religijos sferoje. Kitaip ta
riant, amerikiečių ekonominę ir politinę sėkmę - ge
bėjimą būti savojo likimo kalviais - sąlygoja religin
gumas. Sąmonėje įvyksta juvelyriškai tikslus sakrali
nių idealų ir sekuliarinių vertybių atribojimas. Nuo
lankumas Aukščiausiajai Būtybei religijos erdvėje 
visada bus lydimas ir simboliškai kompensuojamas 
nuolatos pabrėžiamų savo teisių, išdidumo, orumo ir 
vertės pojūčio praktinės veiklos sferoje. Autentiškas 
religingumas apsaugo nuo perdėto šio pasaulio galin
gųjų garbinimo. Dar daugiau - gilus ir lokalizuotas 
religingumas, pagrįstas aiškia sakralinės ir sekulia
rinės sferų demarkacija, apsaugo nuo ideologinės ir 
politinės stabmeldystės. Šitą puikiai suprato Tocque
ville’is. Deja, šito nesuprato (arba paprasčiausiai ne
norėjo suprati) Maceina.

Greičiausiai todėl apie Didįjį Priešą - kapitaliz
mą, individualizmą ir buržuaziją, arba tiesiog libe
ralinės demokratijos civilizacinę idiomą - Maceina 
prabyla ne atidaus ir jautraus tyrinėtojo, o veikiau 
XX a. Savanarolos balsu (p. 61):

Iš visų natūraliųjų bendruomenių kapitalizmas la
biausiai sužalojo šeimą. Individualistiškai liberalis- 
tiška laisvė šeimos gyvenime apsireiškia tokiais da
lykais, kaip laisvoji meilė, draugiškoji moterystė, 
bandomoji moterystė, kurie paneigė aukštesnius mat- 
rimonialinio gyvenimo principus ir dviejų žmonių 
asmeninę sąjungą stengėsi pagrįsti biologiniu arba 
grynai psichiniu pradu. Kiekvieną kartą vis sunkėjus 
pragyvenimas vertė ir moterį išeiti iš namų, vaikus 
paliekant arba svetimiesiems, arba visiškai be prie
žiūros, arba juos atiduodant į prieglaudas bei į darže
lius. Šeima kapitalistiniame amžiuje susirenka tik 
prie stalo arba tiktai nakčiai. Visą kitą laiką j i pralei
džia už namų.

Maceinos socialinė poezija tolydžio praranda net 
ir paskutiniuosius referencijų lauko likučius ir pikto, 
bet didžiai riboto pamokslautojo intonacija pradeda 
byloti apie viską ir sykiu apie nieką (ten pat):

Kapitalistinis amžius, suardęs šeimą, kėsinasi su
ardyti ir žmogaus prigimtį. Nenuostabu todėl, kad 
ištvirkimas prostitucijos, homoseksualizmo ir mas
turbacijos pavidalais pasidarė beveik visuotinis. 
Pridėkime čia dar visuose pasaulio kraštuose užtin
kamą mergaičių prekybą ir turėsime šios srities vaiz
dą kapitalistiniame amžiuje. Visų šitų dalykų mes 
randame ir kitais istorijos tarpsniais. Bet kapitalisti
nis amžius visus juos paaštrino ir išvystė ligi aukš
čiausio laipsnio.

Viena iš esminių priežasčių, leidžiančių paaiš
kinti ir suprasti, kodėl Maceina apie modernųjį

Antanas Maceina (1908 - 1987)

Vakarų pasaulį ir liberalinę demokratiją prirašė to
kios menkavertės rašliavos (jo socialinė filosofija 
netgi ano meto teoriniame ir idėjiniame kontekste ne
išlaiko jokios kritikos, o todėl tikrai neturi nors kiek 
didesnės išliekamosios teorinės vertės), būtų anglų 
kalbos nemokėjimas ir net principinis atsisakymas į 
savo intelektualinį horizontą įtraukti anglų ir amerik
iečių teorinę raštiją. Įdomu, ką rimto ir protingo gali
ma pasakyti apie liberalizmą ir kapitalizmą - šiuos 
šimtaprocentinius Anglijos (ir ypač joje įvykusių pu
ritoniškosios ir pramoninės revoliucijų), Amerikos ir 
apskritai angliškai kalbančio pasaulio fenomenus - 
neskaitant, nestudijuojant, necituojant ir nereferuo
jant Johno Locke’o, Johno Stuarto Millo, Herberto 
Spencerio, Davido Ricardo, Adamo Smitho ir kitų 
didžiųjų anglų politinių filosofų, sociologų ir ekono
mistų? Ką galima pasakyti apie religijos ir politikos 
santykį anglosaksiškajame pasaulyje neskaičius 
Davido Hume’o ir Jeremy’io Benthamo veikalų? 
Nusišalindamas nuo klasikinės anglų politinės fi
losofijos, teisės filosofijos, sociologijos ir politinės 
ekonomijos, Maceina ne tik nedovanotinai apribojo 
savo, kaip socialinio filosofo, teorinį akiratį, bei ir 
tiesiog pasmerkė save bendravimui su indoktrinuo- 
tais autoriais ir prasta literatūra.

Sykiu nevertėtų iš akių išleisti to fakto, kad Ma
ceina ignoravo ir vokiečių teorinės minties klasika 
tapusius veikalus, kurie jam buvo prieinami, bet ver- 
tybiškai svetimi. Turiu omenyje ne tik Maxo ir Alfre
do Weberiu, Ferdinando Tdnnieso sociologinius vei
kalus, bet ir nemariuosius Immanuellio Kanto politi
nės filosofijos traktatus. Nė su žiburiu Maceinos ref
erencijų lauke nesurasi nuorodų į fundamentaliuo
sius Emsto Troeltscho darbus iš religijų istorijos, re
ligijos filosofijos ir religijos sociologijos (mat Tro
eltscho būta protestantų teologo). O ką jau bekalbėti 
apie tokias figūras kaip Montesquieu ar Helvėtius, 
kuriuos - kaip ir apskritai visą prancūzų švietimo fi
losofiją - Maceina atmetė iš pačių savo romantiškos 
sielos gelmių.

Aš ne veltui užsimenu apie romantišką Maceinos 
sielą - tipologiškai svarstant, Maceina ir yra ne kas 
kitas, bet pavėlavęs romantikas, o sykiu ir pačių pole- 
miškiausių, labiausiai abejotinos vertės ir net reak-

(tęsinys sekančiame psl.)
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ANTANAS MACEINA...
(atkelta iš 5-to psl.)
cingiausių romantinės sąmonės bruožų rinkinys. Ra
cionalizmo kritika, menkai reflektuotas Gemein- 
schafl ir Gesellschaft supriešinimas (tuo tarpu šitų 
terminų autorius Tonniesas, sugebėjo pateikti ganė
tinai aiškią šios perskyros argumentaciją), organicis- 
tinė tautos ir valstybės samprata, traktuojanti ir tautą, 
ir valstybę kaip savitikslius dalykus, - visi šitie nega
tyvūs romantinės sąmonės bruožai, neabejotinai nu
sakantys pačią Maceinos mąstymo kvintesenciją, es
mingai prisidėjo prie XX a. išplitusių antimodemis- 
tinių ir antiliberalistinių ideologijų susiformavimo. 
Minėtųjų romantinės sąmonės bruožų koncentratas 
atsiveria kad ir šiame Maceinos pasaže (p. 61-62):

Salia šeimos, kapitalizmas suardė - daugiau ar 
mažiau - ir kitas bendruomenes. Pirmoje eilėje čia 
eina tauta. Tauta po šeimos yra labiausiai organiška 
bendruomenė. Josios galia glūdi josios suaugime su 
žeme, su tradicijomis, su istorija, su didvyrių kultu ir 
su kalba. Tuo tarpu visus šituos dalykus kapitalizmas 
palietė naikinančia ir mechanizuojančia savo ranka. 
Jis subloškė ištisus tautos sluoksnius į miestus, at- 
plėšdamas juos nuo žemės. Jis nutraukė tautos ryšius 
su praeities tradicijomis, jų vietoje įdiegdamas dirbti
nių papročių, kurie visiems yra bendri ir šabloniški. 
Jis sužeidė istorinę tautos sąmonę, priversdamas 
žmones gyventi dabartimi ir į praeitį žiūrėti kaip į 
menkesnio vertingumo tarpsnį. Jis sunaikino mistinį 
didvyrių kulto pobūdį, paversdamas jį paprasta, šab
loniška, oficialia pagarba. Jis pasikėsino net ant tauti
nės kalbos, iš vienos pusės siūlydamas tarptautinę 
kalbą, iš kitos - niveliuodamas tarmių skirtybes ir 
stabdydamas kalbos organinį augimą mechanizuoto
mis taisyklėmis. Net tokie išviršiniai dalykai, kaip 
drabužiai, kapitalizmo buvo pakeisti. Tautiniai kos
tiumai pasidarė tik šventės ar iškilmių papuošalas. 
Mados reikalavimai nustelbė tautinio skonio reikala
vimus. Tauta virto mase, kuri vienodai mąsto, elgia
si, kuria, šoka ir rengiasi. Bet šitas vienodumas kyla 
ne iš josios vidaus, o ateina jai iš viršaus, kaip ir visai 
žmonijai. Kapitalizmas tautą paskandino žmonijos 
sumoje. Tauta pasidarė nebe žmonijos nepakeičia
mas narys, bet viena plytelė žmonijos krūvoje.

Savo įaudrintos istorinės ir kultūrinės vaizduotės 
Didįjį Priešą Maceina aptaria pirmuosiuose dviejuo
se antrojo Raštų tomo veikaluose: Socialiniame tei
singume ir Buržuazijos žlugime. Liberalinės demo
kratijos, liberalizmo, individualizmo, industrializmo, 
pliuralizmo ir kosmopolitizmo (vartojant Maceinos 
raktažodžius - kapitalizmo ir buržuazijos) apokalip- 
tinės kritikos priemonių arsenalas, be jokios abejo
nės, išties įspūdingas - pradedant Thomo Carlyle’io 
Heroes and Hero-Worship tipo didvyrių kultu bei 
Blut und Boden tipo mistiniu, ideologišku orgiastiniu 
nacionalizmu (artimu Maurice’o Barrėso biologi
niam, radikaliam nacionalizmui) ir baigiant teokrati- 
nės (naujosios) socialinės santvarkos bei ideokrati- 
nės bendruomenės (sutelktos, organiškos tautos) at
gaivinimo projektais. Po viso šito nenumaldomai aiš
kėja, kad Maceina ieškojo alternatyvų Didžiajam 
Priešui. Deja, mes labai gerai žinome, kokios buvo 
tos alternatyvos - XX a. patirtis šitą byloja tragiškai 
ir iškalbingai.

Tiesą sakant, trečiasis Maceinos Raštų antrojo 
tomo veikalas ir yra eklektiško, indoktrinuoto, ideo
loginio svaigulio pagauto, reakcingo, bet kartu ir 
lankstaus, nelengvai demaskuojamo mąstytojo inte
lektualinės dramos kulminacija. Tai Prometėjizmo
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problema - aistringos istorinių, kultūrinių ir politinių 
alternatyvų paieškos. Jau minėjau, kad pirmąja alter
natyva moderniajai Vakarų civilizacijai Maceinos so
cialinėje mitologijoje tapo bolševikų sąjūdis ir reži
mas. Maištininko, revoliucionieriaus ir ideologo azar
tas bei patosas aiškai ima viršų prieš teoretiko rezer
vuotumą ir skepsį (p. 335):

Šituo savo idėjingumu bolševizmas kaip tik ir darosi 
buržuazijos priešingybė. Jis kovoja su buržuazija ne 
tik kaip su socialiniu luomu, bet su buržuaziniu nusi
teikimu, kuris neturi idėjų, kuris mėgsta ramybę, gerą 
gyvenimą, neturi pasiaukojimo ir heroizmo dvasios. 
Bolševizmas mūsų amžiuje yra herojiško gyvenimo 
būdo atsigavimas, tegul ir labai savotiškomis formo
mis.

Išties keista, kad šitaip vieną iš pačių ciniškiausių 
ir kruviniausių režimų per visą žmonijos istoriją šlo
vino intelektualas, gerai susipažinęs su rusų kultūros 
klasika ir todėl negalėjęs nežinoti ar nesuprasti pra
žūtingų bolševizmo ir komunizmo pasekmių pačiai 
Rusijai, jos intelektualiniams bei kultūriniams eli
tams, o svarbiausia - itin gležniems jos demokratijos 
ir socialinės taikos daigams. Reikėjo išties galutinai 
kontaminuoti savo mąstymą, kad apie totalitarinį re
žimą, sunaikinusį gan spartaus Rusijos virtimo klasi
kine, ekonominiu ir politiniu požiūriais veržliai besi
vysčiusią imperija procesą, būtų galima prabilti štai 
šitaip (p. 335):

Iš kitos pusės, bolševizmas yra nepaprastai kūry
biškas. Per savo vyravimo Rusijoje tarpsnį jis yra su
kūręs nuostabių dalykų. Ar mes imsime ūkio, ar in
dustrijos, ar technikos, ar mokslo, ar meno, ar ugdy
mo sritis, visur yra pasiekta nepaprastų laimėjimų. 
Nesvarbu, kad šitie laimėjimai nėra išplitę masėje. 
Tai tik ir rodo idealistinį bolševizmo pobūdį. Bolše
vizmas rūpinasi daugiau objektyvine kūiyba, o ne tiek 
tuo, kiek šita kūryba pasinaudos plati visuomenė. Ne
matyti kūrybinio bolševikų entuziazmo ir jo rezultatų 
būtų neleistinas siauradvasiškumas. Galima baisėtis 
šitos kūrybos priemonėmis, nes joms aukojama yra ne 
tik žmogaus sveikata ir gyvybė, bet ir dora, ir sąžinė, 
ir laisvė. Vis dėlto bolševizmo kūryba yra kūryba tik
ra prasme. Kūrybinis žmogaus genijus čia išsiverčia 
baisiu, bet triumfališku būdu. Šiuo atžvilgiu buržuazi
ja nė iš tolo negali susilyginti su bolšvizmu. Buržuazi
jos nekūrybiškumas, neoriginalumas ją palieka bolše
vizmo užpakalyje.

Bet ir tai dar toli gražu ne viskas. Buržuazijos 
žlugime svarstydamas fundamentalius buržuazinės ir 
aristokratinės dvasios skirtumus (savaime supranta
ma, stodamas ano meto Europoje galutinai beišnyks
tančios aristokratijos pusėn) Maceina, be kita ko, pa
demonstruoja ir savo ištikimybe tuo metu Vakarų Eu
ropoje išplitusiai elito teorijai (p. 337):

Aristokratas ir buržujus abu gali pavergti pasaulį. 
Bet aristokratas jį pavergia kardu. Buržujus jį nugali 
pramone ir prekyba. Aristokrato simbolis ir jo tvirtu
mo atrama yra pilis. Buržujaus simbolis ir jo išsilaiky
mo pagrindas yra bankas.

Komplementari ir tiesiog neatsiejama nuo masi
nės visuomenės teorijos elito teorija prieš Antrąjį pa
saulinį karą buvo autoritetingai dėstoma ne tik Nitz- 
sche’s kultūrinę kritiką plėtojusių Jose Orteg’os Gas- 
seto ir Oswald© Spenglerio veikaluose, bet ir gerokai 
ambivalentiškose, pavojingų politinių implikacijų 
turėjusiose Gustave’o Le Bono, Gaetano Mosca’os ir

Vilfredo Parėto teorijose.
Nemaloniausia, kad šioje vietoje nesunku pa

gauti nacių ideologinės retorikos ir politinės fra
zeologijos obertonus. Aristokratiško ginklo pergalių 
ir buržuazinio pasaulio pavergimo (per bankus, neš
varius sandėrius ir finansines machinacijas) suprie
šinimas yra viena iš gerai žinomų nacių idiomų. Be 
to, pasaulio pavergimo hiperbolė anaiptol nėra ne
kalta poetinė kalbos figūra. Ji atidengia akis badantį 
Maceinos įtikėjimą į sąmokslo teoriją (ne veltui 
Karlas Raimundas Popperis šią ideologinės sąmonės 
konstrukciją laikė savarankiškai funkcionuojančia 
socialine teorija, besimaskuojančia tai marksizmu, 
tai dar kokia nors socialinės filsofijos koncepcija), 
kuria buvo tiesiog smelkte persmelktas nacių ideo
loginis ir politinis diskursas.

Dar nemalonesnis jausmas apima, o sykiu ir ne
geras įtarimas sustiprėja, kai perskaitai tokį Ma
ceinos pateiktą aristokrato apibūdinimą (ten pat): 
„Aristokrato gyvenimą valdo ne ekonominis, bet vi
talinis rasinis principas” (pabraukta mano - L.D). Ar 
Maceina suvokė, kad jis perėjo į apnuogintų na
cizmo idiomų vartojimą? Ar jis suvokė, kad savąja 
buržujaus demonizacija ir buržuazinės dvasios aris
tokrato „vitalinio rasinio principo“ priešpriešia jis 
tiesia atvirą kelią į rasizmą, rasistinį antisemitizmą 
(kas gi, pagaliau, tas buržujus?) ir nacionalsocial- 
izmą? Galiausiai, ar jis pats suvokė, kad visa jo soci
alinė filosofija nolens volens atveria bolševikinės ir 
nacistinės sąmonės, t.y. totalitarinės, fašizoidinės są
monės par excellence, genezę bei jos intelektualinio 
žemėlapio kontūrus?

Trečiajame savo socialinės filosofijos veikale 
Prometėjizmo problema Maceina, regis, galutinai 
atidengia kortas. Šio veikalo pabaiga išsklaido pas
kutiniąsias abejones dėl jo tariamo naivumo ar ne
kalto koketavimo su ideologiškai kontaminuotu žo
dynu. Maceinos garbinamas prometėjizmas (išduo
dantis nebent neopagonišką sąmone, ieškančią ideo
loginių nuotykių ar papildomų įkvėpimo šaltinių 
krikščionybėje) įsikūnija dviejuose didžiuosiuose 
sąjūdžiuose, vieną iš kurių privalo pasirinkti ir galu
tinei kovai su buržuazine dvasia besiruošianti krikš
čioniškoji kultūra. Iracionalizmo, biologinio prado, 
kraujo ir dirvos, vitalizmo ir rasizmo kultas persipi
na su galutinės, apokaliptinės kovos evokacija (p. 
463-464):

Šalia Rytų bolševizmo Vakaruose mūsų aki
vaizdoje auga antras sąjūdis naujojo pagonizmo pa
vidalu. Prometėjizmo žymės jame yra dar aiškesnės 
negu bolševizme. Kova su Dievu Išganytoju ir hero
jiškos pastangos išganyti patį save yra charakterin
giausia šio sąjūdžio apraiška. Naujasis pagonis nori 
sukurti tokią kultūrą, kuri būtų pagrįsta tik jo paties 
idėjomis ir išaugusi tik iš jo paties pastangų be jo
kios antgamtinės pagalbos. Kokį pavidalą šitas są
jūdis įgis, šiandien dar nežinia. Bet jis aiškiai eina 
idealizmo kryptimi. Miesčioniškų bruožų jame taip 
pat nė kiek nežymu. Jis yra net labiau aristokratiškas 
negu bolševizmas. Bolševizmas remiasi daugiau 
proletariatu. Naujasis pagonizmas savo šalininkų 
ieško grynos rasės srityje. Bolševizmas yra kilęs iš 
gyvybės išlaikymo filosofijos. Naujasis pagonizmas 
remiasi rasistine arba gyvybės išvystymo filosofija. 
Jis taip pat yra kovojąs ir kuriąs. Krikščioniškoji 
kultūra dabar stovi šitų dviejų didelių sąjūdžių aki
vaizdoje ir rengiasi tai didelei kovai, apie kurią kal
ba Apokalipsė, bet kurią labai dažnai užmiršta 
Kirkščionybės atstovai. Miesčioniškasis buržuazinis 
kultūros tipas baigiasi visur. Jis turi baigtis ir 
Krikščionybėje.
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IDEOLOGIJA

Ironiška, kad „naujasis pagonizmas“ buvo aki
vaizdus smulkiosios vokiečių buržuazijos kūrinys, 
nieko bendra neturėjęs ne tik su „aristokratiška dva
sia“, bet ir su pačia realiąja aristokratija (kurios, beje, 
naciai nekentė taip pat, kaip ir aristokratiškos kilmės 
vokiečių karininkija niekino nacizmą ir jo ideologi
nius stabus). Lygiai tą patį galima pasakyti apie bet 
kurį kitą fašistinį ano meto Europos režimą. Belieka 
tik nuoširdžiai stebėtis, kaip Maceina - pakankamai 
išsilavinęs ir informuotas žmogus - galėjo šito neži- 

!! noti ir nesuprasti. Deja, jis ir pats buvo ne kas kitas, o 
vienas iš tų neopagonių intelektualų, kurių knibždėte 
knibždėjo to meto Europoje. Prisiminkime kad ir or- 
giastiniam neopagoniško misticizmo svaiguliui pasi
davusį jaunąjį Mirceą Eliadę, kartu su savo draugais 
iš 1927-ųjų Generacijos priartinusį ir ryžtingai pasi
sakiusį už fašizoidinį generolo Antonescu režimą 
Rumunijoje. Kaip ir kiti to meto Europos doktrininiai 
intelektualai, Maceina ne tik patyrė visišką fiasco, 
absurdiškai aiškindamas savojo laikmečio realijas, 
bet ir išdavė tikro intelektualo misiją bei nerašytą 
garbės kodeksą: skleisti proto ir žinojimo šviesą, o ne 
tamsą; ginti ir pasisakyti už visų savosios visuome
nės narių, o ne tik išrinktosios grupės ar savosios ide
ologijos adeptų, orumą; gerbti kiekvieno žmogaus 
(nepriklausomai nuo jo/jos rasės, lyties, etninės kil
mės, tikėjimo, turto ir mokslo cenzo) individualybę, 
o ne sąmoningai ištirpdyti ją ideokratinėje bendruo
menėje. Tiesą sakant, nieko nuostabaus čia nėra - ne
laisvas žmogus negali gerbti ir branginti kitų laisvės.

POST SCRIPTUM
Šioje studijoje nekėliau sau tikslo aprėpti visą 

(Maceinos socialinę filosofiją. Juk socialinė filosofi
ja, kaip praktinės filosofijos terpė, apima ir istorijos 
filosofiją, ir kultūros teorijas, ir teisės bei politikos 
filosofinę problematiką. Svarbiausia man buvo paga
liau kritiškai ir analitiškai sureaguoti į Maceinos Raš
tų antrąjį tomą, kuris Lietuvoje buvo išleistas ne tik 
be įvadinio straipsnio, bet ir apskritai be nors kiek 
rimtesnių komentarų.

Kita vertus, reikėtų prisiminti Vytauto Kavolio 
nuostabą, jog net nūdienės Lietuvos socialdemokra
tams netikėtai išsprūsta mintis, kad „pilnutinės de
mokratijos“ jiems reikia mokytis iš Antano Macei
nos, 1939 m. kovo 19 d. Naujojoje romuvoje publi
kuotame straipsnyje „Tauta ir valstybė“ rašiusio:

„Pirmas tautinės valstybės bruožas yra josios to- 
talumas .... naujoji valstybė savo egzistenciją grin
džia ne piliečiu, bet tautiečiu ... Valstybė, būdama 
tautos objektyvacija, negali vienodai traktuoti ir tau- 

Itiečius, ir svetimų tautybių piliečius arba vad. tauti
nes mažumas.1,10

Nejaugi per pusę šimtmečio lietuvių intelektu
alai taip ir liko nieko nepasimokę ir nesupratę, jei en
tuziastingai pasirašo po atvirai reakcingais, visuo
menę disocijuojančiais, o ne asocijuojančiais Macei
nos teiginiais? O gal mūsų kultūriniai herojai nenusi
pelno, kad jų tekstai būtų skaitomi ir analizuojami? 
Gal pakanka juos gerbti, jų nekritikuojant, nekomen
tuojant ir paprasčiausiai neskaitant?

Galiausiai, elementari intelektualinė sąžinė ne
leidžia nutylėti substancialaus Maceinos įnašo į Lie
tuvių aktyvistų fronto programos teksto parengimą: 
čia nieko nereikia spėlioti ar išradinėti, kadangi šitą 
faktą juodu ant balto yra išdėstęs LAF’o architektas 
Kazys Škirpa.11 Nesiimu svarstyti LAF’o ir 1941 m. 
birželio sukilimo vaidmens bei vietos naujausioje 
Lietuvos istorijoje - ne nusišalinu nuo diskusijos 

šiuo Lietuvos garbei ir orumui principiniu klausimu, 
o tiesiog laikau probleminį savo studijos apie sociali
nę Maceinos filosofiją kontekstą ne visai tinkamu įsi
jungti į jau senokai prasidėjusią diskusiją. Mane 
domina tik Maceinos ideologinis nuoseklumas per
keliant savosios socialinės filosofijos pamatines kon
strukcijas į LAF’o programą.

Štai keletas šios programos punktų:
„2 str. Lietuvių Aktyvistų Frontas pagrindiniais 

savo uždaviniais laiko:
b) gerbti, ugdyti ir ginti kilniuosius lietuvių 

tautos papročius, palaikyti jos aukštas moralines ver
tybes, saugoti jos rasinį tyrumą ir išlaikyti jos istorinę 
garbę;

3 str. Lietuvių Aktyvistų Frontas savo veikimą 
grindžia lietuviškuoju nacionalizmu, krikščioniško
sios dorovės ir socialinio teisingumo dėsniais, ku
riuose lietuvių tauta randa neišsemiamų dvasinių jė
gų šaltinį nepalaužiamai kovai už teisę gyventi ir to
bulėti.

4 str. Lietuvių Aktyvistų Frontas tautą laiko 
kraujo, žemės ir istorinio likimo sukurta, vieningos 
sąmonės ir kovos už bendrą ateitį sustiprinta ben
druomene, turinčia nepaneigiamą teisę saugoti ir ug
dyti savą individualybę ir savą kultūrą.

7 str. Normalia ir legalia žmonių dauginimosi in
stitucija Lietuvių Aktyvistų Frontas laiko principe 
neišardomą moterystę, kurios pirmaeilis uždavinys 
yra patikrinti tautai sveiką, stiprų ir gausų prieauglį.12

18 str. Ūkininkų luomo, kaip visos tautos maitin- 
tojo, pastovumui ir žemės sunaudojimo tikslingumui 
patikrinti žemę leidžiama įsigyti tik Lietuvos pilie
čiams, pirmoje eilėje tik lietuviams, mokantiems ją 
dirbti.

22 str. Lietuvių Aktyvistų Frontas laiko būti
niausiu reikalu pravesti plačią ir radikalią Lietuvos 
miestų reformą. Jos tikslas būtu stiprinti lietuvybę 
tiek gyventojų, tiek santvarkos, tiek paties stiliaus at
žvilgiu.

31 str. Lietuvių Aktyvistų Frontas pripažįsta, kad 
tautinė kultūra gali reikštis įvairiomis kryptimis. Ta
čiau tautos dvasia, jos istorija, jos papročiai ir jos gy
vybiniai interesai turi būti nuolatinis idėjinis šaltinis 
ir vertybių kriterijus. Todėl Aktyvistų Frontas yra pa
siryžęs griežtai kovoti su lietuviškumą neigiančiomis 
ar jo nepaisančiomis kultūros srovėmis ar idėjomis.

33 str. Tautos dvasiniam atsparumui ugdyti, tau
tinės dvasios grynumui išlaikyti, tautinės kultūros 
politikai vykdyti, tautai informuoti ir telkti kuo akty
viausiai veiklai visose viešojo gyvenimo srityse stei
giamos specialios valstybinės institucijos” (pabrauk
ta mano - L.D).13

Taip, Maceinos būta visiškai nuoseklaus ideolo
ginių ieškojimų erdvėje (šito tikrai nepasakysi apie jo 
teoretizavimą - eklektišką, fragmentišką, mozaikiš- 
ką, sudurstytą iš pačių kontrastingiausių teorinės 
minties segmentų). Ką tik pacituotieji LAF’o progra
mos punktai iškalbingai byloja, jog šioji ideologinė 
programa kone tobulai apibendrino visą Antano Ma
ceinos socialinę filosofiją. Todėl neverta laužyti gal
vos ir skausmingai ieškoti, iš kur nūdienos Lietuvos 
viešajame diskurse vis dar tokios gajos kovos su libe
ralizmu, kosmopolitizmu, „keliaklupsčiavimu prieš 
Vakarus“ ir Vakarų masine kultūra. Antiliberalinis ir 
antivakarietiškas diskursas tėra tąsa tų pačių sąmonės 
ir tapatybės duobių bei mąstymo trombų, kuriuos 
geriausiai reprezentuoja Maceinos socialinė mi
tologija - šiuolaikinio pasaulio kontekste vaiduokliš
ka, reakcinga ir vienodai pavojinga tiek praeities, 
tiek dabarties Lietuvai.

Leonidas Donskis

ANTANAS MACEINA IR 
KAZYS ŠKIRPA

(Iš Julijos Maceinienės dienoraščio. Metai, 
1992 m. sausis-birželis)

1940 m. lapkričio 17 d.
Lyg tyčia Antanas šiandien turėjo išeiti. Iš 

ryto į bažnyčią, paskui grįžo tik pietų, o tuoj po 
pietų pas p. Škirpą. Dabar jau lygiai 9 vai. vaka
ro, o jo vis dar nėra.
1940 m. lapkričio 24 d.

Antanas šiandien visą popietę iki pat vaka
ro dirbo pas p. Škirpą „tautos atstatymo“ darbą. 
Jis jau, atrodo, pradeda žavėtis ir džiaugtis, ir 
net svajoti...
1940 m. lapkričio 27 d.

Vakar jis buvo posėdyje pas p. Škirpą. Ilgai 
jie posėdžiavo, ilgai kalbėjosi, vis nesutaria dėl 
žmonių. Atrodo, kad prasideda vėl iš pradžių 
sena kova, kovota dar Lietuvoje. Tai nesutari
mas senosios kartos su jaunesniąja. Jaunesnioji 
trokšta dinamikos, veiklumo. Senajai atrodo iš
mintingiau būsią pamažu apsvarstyti, iš lėto iš
dėstyti, savo pažiūras, savo nuomonę vienu bei ’ 
kitu klausimu... Atrodo, kad vokiečiai duos 
tiems vadinamiesiems mūsų aktyvistams vietas.
1941 m. gegužės 29 d.

Užsienių reikalų viceministeris pasiūlęs p. 
Škirpai perplanuoti, pergalvoti „Grosslitauen“, 
su Latvija ir Gudija, ar tai tik mūsų mielas ma
žas kraštas, svarbu tik ten būti ir gyventi... An
tanas jau tvarko „Grosslitauen“, skirsto, kuri 
sritis bus žemės ūkio, kuri pramonės ir kuri ug
dys dvasinę kultūrą. 
1941 m. birželio 20 d.

Antano nėra. Jis ir vėl pas Ministerį. Dabar 
jis taip intensyviai tvarko aktyvistų programą. 
Vakar beveik visą dieną pas mus išbuvo gene
rolas Raštikis su kun. Yla. Visi sykiu svarstė 
perredaguotą programą.

8 Alexis de Tocqueville. Apie demokratiją Amerikoje 
(Vilnius: Amžius, 1996), p. 317.
9 Ten pat, p. 319-320.
10 Žr. Vytautas Kavolis, „Centrai ir apytakos kultūros 
dirbtuvėse“, Metmenys, 68 (1995), p. 36-37.
11 „Programos tekstui suformuluoti, kaip jau žinome, 
buvo LAF steigėjų sudaryta speciali LAF ideologijos 
komisija. Jai pirmininkavo docentas Antanas Ma
ceina, kuris buvo ir faktiškasis tos programos projek
to redaktorius. Man pačiam tebuvo tekę pridėti savo 
pirštus prie to svarbaus darbo artimu kontaktu su Ma
ceina ir-tik kai kuriomis pastabomis priėjo paruošto 
teksto projekto bei sustilizuoti, drauge su Antanu 
Valiukėnu, programos užbaigiamąją dalį“. Žr. Kazys 
Škirpa, Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti: 
dokumentinė apžvalga (Washington, D.C.: Fran
ciscan Fathers Press, 1973), p. 573.
12 Nenoriu siūlyti pernelyg stiprių ir toli siekiančių 
palyginimų, bet Hitlerio Vokietijoje tik šitaip, o ne 
kitaip buvo apibrėžta ir suprasta visa moterystės es
mė: privalomas ir toleruojamas moters atsidavimas 
tik santuokai, motinystei ir šeimai. Ne veltui Hitlerio 
buvo genialiai pastebėta, jog moterų emancipacija 
yra tik žydiško intelekto ir žydiškos dvasios prama
nas. Žr. Kate Millett, Sexual Politics (New York: 
Ballantine Books, 1978), p. 222-237.
13 Žr. Kazys Škirpa, Sukilimas Lietuvos suverenumui 
atstatyti, op. cit., p. 567-571.

1997 balandžio mėn. 7

7



RECENZUOS

Neseniai išvydusi pasaulį naujoji Juozo Apučio 
knyga - šįkart nebe novelių rinkinys, bet roma

nas - Smėlynuose negalima sustoti-jau. spėjo Lietu
voje sukelti kontroversiškų nuomonių. Tiesą sakant, 
net griežtai priešingus skirtingų kartų kritikų atsilie
pimus.

Priežasčių būtų įvairių, bet gal pirmoji - auto
riaus prisipažinimas romano aplanke, kad jam rūpėję 
„pabūti tarp miškų, prie smiltynų upės, tarp artimų 
žmonių, girdėti ir viltis, kad jie girdi... Ateis laikas, 
kai viso to nebebus“.

Ši atvanginė užgaida nuteikia skaitytoją spėlioti, 
kad autoriaus nostalgijos paveiktas piešiamasis gam
tos kampelis turės neišvengiamai būti nuspalvintas 
pastelinėmis varsomis. Apgaubtas melancholijos ir 
ilgesio šydu.

Tenka pripažinti, kad tie skaitytojų nuogąstavi
mai pasitvirtina. Bet tik iš dalies. Būtų įžūlu teigti, 
kad romane vaizduojama buitis yra perdėm ideali- 
MKyama ar mitologizuojama. Knygos puslapiuose 
nestinga ir niūrių, nusiaubtos gamtos panoramų bei 
kraupių epizodų, pavyzdžiui miško gaisras ar siaubo 
situacijos, kai žmogų tankmėje ištinka širdies prie
puoliai, o greitajai pagalbai nėra kaip privažiuoti.

Bet apskritai, ypač lyginant su kitų mūsų kaimo 
vaizduotojų (R. Granausko, Pr. Radzevičiaus, ar V. 
Juknaitės (Šermenys)) piešiamomis kaimo gyvenimo 
drobėmis, romanas Smėlynuose negalima sustoti yra 
kur kas pastorališkesnis ar, sakykim, labiau aseptinis. 
Savo koloritu šis veikalas skiriasi netgi nuo to paties 
Apučio ankstesnių novelių rinkinių. Pavyzdžiui, Ke
leivio novelėse nuskambėjo nemažai rūsčių akordų, 
autorius kūrė vinjetes apie Lietuvos žmogaus susiki
bimus su smurtu ir „geležim kaustyta niekšybe“. Tie 
motyvai aptariamame kūrinyje nuskamba prigesintai 
ir dusliai. Ir tai tik kai kuriuose epizoduose, labai ne
vienodai.

Dažnai sakoma, kad novelių kūrėjui esą neleng
va pereiti prie sudėtingesnio romano žanro. Juozo 
Apučio atveju, atrodytų, kad šis prietaras pasitvirti
na. Nors Smėliuose negalima sustoti buvo kuriamas 
ilgoką tarpsnį, 16 metų, bet vis priešokiais - apskritai 
romanas palieka padriką įspūdį. Kažką panašaus į ne
bylaus kino filmą, bet ir tai cenzūros bei laiko žirklių 
ganėtinai apkarpytą.

Savo pobūdžiu, saranga Smėlynuose negalima 
sustoti būtų priskirtinas Bildungsroman’o (roman 
d'ėducation) kategorijai. Į išmirštantį galudienių se
nukų ir senelių dzūkų kaimą, kurio pašonėje triūsiasi 
rusų kareiviai, kažką rausdami, mūrydami, atkelia
mas apyjaunis girininkas Vladas Milašius. Gal mini
sterijos paskirtas, gal pats įsiprašęs tan Palkabalin. 
(Aputis kažkaip linkęs palikti nesuraišiotus savo pa
sakojimo siūlų galus). Romano turinį ir sudarys jo 
patirtis per tuos dviejų vasarų ir vienos žiemos mėne
sius. Jo palaipsnis susipažinimas su aplinka ir jos 
žmonėmis, jo sankirtos su pasigėrėliu traktorininku 
Marazynu, su bendradarbių grupele ir šmeižikais jo 
viršininkais, pagaliau jo atsargi laikysena su besisiū
lančia į lytines partneres eiguliene. Turijne atseit 
daugiau ar mažiau tradicinę realistinę kaimo, kuria
me nekažinkiek įvairovių, gyvenimo kroniką.

Tiesa, ją kiek pagyvina įpinama Viaduko sveti
moteriavimo su pienininko žmona Gerda istorija. Di
delę romano dalį sudaro girininko pasimatymų su sa
vo Dulsinėja aprašymai. Tai miške, tai apylinkės 
miestelyje, tai net Vilniuje. Deja, nors Aputis išven
gia ašaringų tiradų ir apskritai, retorikos, visos tos 
flirto scenelės parašytos gerokai blankiai. Apučiui 
paprasčiausiai nepavyksta sudominti skaitytojo savo 
pagrindinių personažų psichologiniu sudėtingumu ir
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jų dvasinių kolizijų svarba. Tiesa, jie nekutena skai
tytojo galugerklio, jis nepaverčia jų kokiais nežemiš
kais šviesuolių atstovais, bet kartu ir kurioziška, kad 
ten kur jo baudžiamas! vaizduoti girininką ir kaimo 
mokytoją tam tikrais švietėjais (lankymosi Vilniuje 
pas dailininką epizode) bematant padvelkia kiču. 
Persaldinimu. Bet skaitytojas supranta, kad dailinin
ko, vėliau nutapiusio Gerdos portretą, personažo įve
dimas buvo autoriui reikalinga tam, kad galėtų už
baigti savo romaną efektinga fraze.

Romano slinktis pažymėtinai lėta, nors ir nema
žą jos dalį sudaro herojaus kelionių motociklu nuoty
kiai. Daugelis epizodų nestumia veiksmo į priekį.

Įspūdį, kad romanas padrikas, panašus į nudėvė
tą sudurstytą filmą, padidina dar ir tai, kad, atrodytų, 
Apučiui labai mažai rūpi pasakojimo sklandumas ir 
nuoseklumas. Jis pernelyg pasikliauja skaitytojo 
vaizduote. Taip, pavyzdžiui, tik įpusėjęs romaną, 
skaitytojas staiga supranta, kad tarp Milašiaus ir jo 
tiesioginio viršininko Vaizgėlos esama nesuvestų są
skaitų, kad pastarasis kažkada buvo nuplėšęs garbę jo 
seseriai Daliai. Kaip Viadukas tai pergyveno, skaity
tojui nepaaiškinama, nors romano pradžioje užsime
nama, kad Milašius vykęs Palkabalin „pažiūrėti, kaip 
graužia Vaizgėlą laiko kinvarpos“. Jei apie tuos da
lykus būtų anksčiau užsiminta, rasit, skaitytojui ki
taip atrodytų Dalios apsilankymas Palkabalyje. Bet 
net ir dabar nemaža staigmena skaitytojui yra veikalo 
pabaiga, iš kurios atrodytų, kad Dalia yra priėmusi 
pas save gyventi Vaizgėlą.

Rasit visų tų nepasakymų, nutylėjimų paskirtis 
yra suteikti romanui paslaptingumo, gyvenimo nar- 
pliavos, sudėtingumo dimensiją, bet manding, jie 
skaitytoją tik be reikalo vargina. Juo labiau, kad ro
mano pabaiga ne iš originaliųjų. Sužinojęs apie ne
rimtą žmonos elgesį, pienininkas jai pačiai neprie
kaištauja, bet atėjęs pas Milašių jam drebia į akis, kad 
„taip nebus“, tegu jis nemano, kad Gerda bus atiduo
ta į jo glėbį. Deja, pienininkas - tai įsiligojęs, vėžio 
pakirstas žmogelis, kurio dienos suskaitytos. Nesėk
mingai bandantį nusižudyti, jį sulaiko pirmą kartą 
Milašius, bet, kilus gaisrui, jam pavyksta įlėkti moto
ciklu į liepsnų siautulį.

Čia vėl skaitytojui visai neaišku, nesuprantama, 
kodėl šio veikėjo paveikslas taip nepateisinamai 
blankus. Pasakotojas netgi neapdovanoja jo vardu ir 
pavarde. Vėl viskas paliekama skaitytojo nuožiūrai.

Kad ir kaip ten būtų, užuot paskatinusi Vladą ir 
Gerdą legalizuoti savo meilės avantiūrą ir reabilituo
tis žmonių akyse, pienininko tragedija sukelia keistą 
jų reakciją. Gerda pasitraukia gyventi pas savo moti
ną Gudijon, prie Naugarduko. O Vladas tuo tarpu pa
traukia Apuolės link pas seserį Dalią, kur jis aptinka 
laisvai šeimininkaujantį Vaizgėlą. Romanas užbai
giamas senamadišku laiško formos epilogu, iš kurio 
paaiškėja, kad nors Gerda jau spėjo ištekėti, jinai my
lėsianti visa savo širdimi, visa siela Vladą Milašių iki 
amžiams pabaigos. Todėl ir toji priesaika skamba 
kažkaip neįtikinamai, nes šiaip pilna visokių ekstra
sensinių nuojautų Gerda žvelgė į Milašiaus „įsiklio- 
pinimą“ veikiau kaip į „grožėjimosi savimi“ savigai- 
los ar, kavoliškai tariant, „kentėjimo sindromo“ ap
raišką.

Pažvelgus į Smėlynus ne kaip į dviejų širdžių 
kroniką, bet kaip į realistinio pobūdžio regioninį ro
maną („Heimatdichtung“, „roman du terroir“) skaity
tojo estetinių išgyvenimų skalė bematant išplatėja ir 
paįvairėja. Apučiui apskritai svetimos pagundos nu

stebinti skaitytoją įvairiai rezgiama intriga ar sudė
tingos psichologijos personažų sąmonės srautu, jam 
nerūpi stulbinti skaitytoją aforizmais ar sąmojaus 
grybšniais, tačiau jo, kaip kaimo vaizduotojo, prana
šumas neginčytinas.

Gimtoji žemė su savo skauduliais, gimtasis kai
mas yra išlikęs jam visų žmogiškųjų vertybių centru, 
o gamta - gyvenimo atrama, paguodos versme. 
Dzūkijos peizažas su smėlynais, pempių eskadrilėm, 
smingančiom į pasiklydusį katinėlį, su šarmotais 
miškais pavaizduojamas nuostabiai raiškiai. Taip pat 
su išmanymu pavaizduojami miestelėnui nebūtinai 
pažįstami dalykai - ką reiškia darbuotis miške vasa
ros šutroje, geliamam uodų, aklių, varmų ir kitokių 
„bestiolae ųuaedam“, ką reiškia polaidžio potvyniai, 
ką reiškia būti ištiktam priepuolių brūzgynuose. O 
kur dar praeities įvykiai, kadrai-reginiai: sovietų ka
riauna pleškina senovinius, iš ąžuolo drevių padary
tus avilius, bolševikiniai tijūnai vagia sunkiai uždirb
tus pinigus, priklausančius žmonėms už lažą valsty
bei, kiršinami varomi į kolchozus žmonės (Aputis tai 
vadina „Žemių subendrinimu“).

Nemažiau įspūdingai pagauna Apučio plunksna 
ir svarbesnius neeilinius įvykius kaime, sakysim, no
menklatūros pikniką, literatūros vakarą mokykloje ir 
jo vaišes, pagaliau miško gaisrą. Tarp kitko, partinės 
ponaujos gertynės miško prieglostyje, nusiaubus 
tinklais draustinio ežerą, primena (su bobų įsidūkimu 
ir nešvankybių bliūvavimu) panašų bonzų bakcha
nalijų vaizdavimą Jonės Balčiūnaitės Situacijoje. Žo
džiu, skamba autentiškai.

Aprašinėdamas literatūros vakaro eigą Palkaba
lyje, Aputis sėkingai išvengia beveik būtino tokiais 
atvejais šaržavimo, „feljetoninio“ stiliaus. Net ir 
vaizduojant slaptą viešnamį, suomišką pirtelę, jos 
fauna - mafiozai iš Klaipėdos laivų statyklos - nėra 
juodinama. Priešingai, užsimenama apie interesų 
bendrumą. To paties nuosaikumo yra ir scenose, kur 
seniai neregėti sūnūs ir marčios apsilanko pas liegs- 
tančius tėvelius.

Visuose tuose tekstuose jaučiamas atsargus 
Apučio prisilietimas prie „mažojo žmogaus“. Užuo
jauta ir širdingumas:

Pro langą pračiuožia senučiukas žmogelis; čia 
dažnai ateina senukai ir senukės, pradeda belsti į 
gonkų duris, paskui ulbėdami prišliuožia prie korido
riaus durų, vėl barbena - ar senatviška negalia verčia 
juos būti mandagius ir nedrąsius, ar taip yra nuo am
žių išmokyti? Jauni, dažniausiai suvažiavę savaitga
liais ar per atostogas įgriūva klegėdami, vos ne pa- 
spirdami duris, surinkę telefono numerius rėkia į ra
gelį, kaip kokie generolai. Tokia šiurpi jėga, kad ne
pajunti kaip imi trauktis į kerčią - nes neturi ką pa
siūlyti vietoj jų pusaklės jėgos.

Senukai ateina pagalbos, kurios kasmet vis la
biau reikia, kurios vis mažiau begauna iš vaikų, išsi
mėčiusių po visą Lietuvą, o dažnai ir už jos. Reikia 
malkų, paskyras gauna, bet nepajėgia patys išsikirsti, 
o jei ir iškerta miško darbininkai, tai reikia tartis dėl 
transporto, reikia traktoriaus, reikia trąšų, reikia žolių 
sėklų . . . Visko reikia senukams, tas reikėjimas juos 
ir palaiko.

„Girininke, girininke, girininke” ... Jis beveik 
vienintelis vyras Palkabalyje, kurį galima pavadinti 
jaunu. Buvo dar Marazynas - jį vargais negalais pa
vyko išgabenti į ligoninę. Yra dar vienas kitas jau-
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nesnis arba nevisai jaunas, bet kad jie čia nesirodo ... 
kiekvieną rytą sėda į traukinį ir tambūre girdamiesi 
savo draugams kur ir kiek /vakare ar naktį išgėrė, 
dunda į miestą, kur trainiošiš visą dieną, užsivilkę 
kokį kombinezoną, pašnairuodami į kokią remonto 
reikalaujančią mašiną, į kokį besisukantį maišytuvą, į 
kokią per metrą ar aukščiau nuo žemės iškilusią nau
jo namo sieną, vis dirsčiodami į laikrodžius, ne
kantriai laukdami pietų pertraukos, atidaromų jiems 
taip reikalingų krautuvių. O jauna tokia moteriškė, 
vis gyvenusi pažadais, kad jau šį šeštadienį jau šį 
sekmadienį tikrai paars bulvių, kad tikrai išveš mėš
lą, kad pargabens iš miško malkų, šiandien nutaria 
daugiau miglotais pažadais nebegyventi, ir atskuba į 
girininkijją.

Girininke, girininke, girininke !!. . .
Kaip pasakotojas Aputis stengiasi vengti visare

gio naratoriaus pozos, perteikia emocinį krūvį perso
nažo lūpomis, tobulai, kaip matyti, panaudoja me
namąją kalbą. Bet kartkartėms jam nepavyksta iš
vengti autorinio balso. Tada pasigrista tokie šūksniai:

Gražus iš tolo atrodo mažasis pasaulis su painia 
savo kraujagyslių sistema.

Arba:
Geroji Marcele, gerasai Petrai Maksuti. Keistai 

liūdnas, netgi antraip išrodo gyvenimas, kai žvel
giame į jį kiekvienas savo akim.

Užaugo, Marcele, tavo paskutinysis ir pirmasis 
vaikelis Laurukas. Tai užaugo!!!

Be abejo, tai kiek senamadiškos priemonės, reto
riškos. Bet jomis reiškiamas širdingumas, artimo 
meilė, humanizmas.

J. Apučio pasirinktoji priemonė atverti vartus į 
praeitį, ypač į miško brolių praeitį, per knygos veikė
jų išsipasakojimus yra tikrai efektinga, nes čia prisi
derinama prie veiksmo slinkties. Pamaži pamaži, 
suartėdamas, susidraugaudamas su Falkabaiio žmo
nėmis, Milašius įgyja jų pasitikėjimą, ir jie jam atsi
veria. Paradoksaliai, pats paskutinysis išsako jam šir
dies paslaptis atlapaširdis dzūkelis Vinculis, itin ro
mantiškoje šarmotos girios prie Barco Balos prosky
noje. Iš tikrųjų tuose pačiuose laukuose, kur partiza
naudamas žuvo Vincuko sūnus (anaiptol nedingęs 
Lenkijoje, kaip pasakojo žmonės). Tada skaitytojas 
sužino iš Vinculio lūpų galybę dalykų apie tą kraupią 
praeitį, Ir graudžių, ir patetiškų, ir kartais juokingų. 
Kaip sueidavę žmonės miško biržėn giedoti su parti
zanais „mojavų“ (nes nebuvę pirkios iš kurios nebūtų 
kas išėjęs girion), kaip buvo suvaidintas krautuvinin
ko apiplėšimas ant vieškelio, pelnęs Maksučiui išve
žimą į Sibirą, kaip vieno rusų leitenanto dėka buvo 
sudarytas tarpusavio nepuolimo paktas su geležinkelį 
saugančia sargyba. Visus tuos naujuosius „Dainavos 
šalies padavimus“ Aputis kuria savitai ir pagaviai.

Nemažiau lakiai parašyti ir kiti biografiniai (tar
pai spausdinami, kaip minėjom, skirtingu šriftu. Kaip 
įprasta mūsų prozoje, juose dominuoja moterų asme
nybių portretai, tik šiuokart dar natūraliau, nes joms 
atitenka pareiga rūpintis beglobiais vaikais. Gabiais, 
sumaniais, pilnais svajonių tapti dariais ir girėnais ar 
markoniais, tačiau kaimynų ir partinių funkcionierių 
stumiamais alkoholizman įrengiamais.

Aputis itin brandžiais perteikia pokario laikų 
kaimo vidaus dinamiką. Pagrečiui su pasibaisėtinu 
girtuokliavimų, - žmonių veržimąsi naudoti techniką 
j- motorizuoti kapokles, pajungti elektrą dirvoms drė
kinti. Šiuo atžvilgiu Smėlynuose negalima sustoti sa
vo dvasia kiek giminingas Br. Radzevičiaus Prieš
aušrio vieškeliams, nors pastarojo veikalo personažai 
dramatiškesni, kontrastiškesni.

Jaunieji kritikai Lietuvoje yra kone kategoriškai

1997 balandžio mėn.

Juozas Aputis 

paneigę Smėlynų originalumą, polėkį ir pažintinę 
vertę. Išeivio skaitytojo akimis, Apučio romanas ir 
Br. Radzevičiaus Priešaušrio vieškeliai vienas kitą 
papildo ir pažintinė jų vertė labai didele. Juose, kaip 
sakoma, matosi ilgo laiko dugnas.

Ypač santraukiniuose fragmentuose, kuriuose 
Apučio talentas atsiveria visu sodrumu - talpiu, tiks
liu, jokios patetikos ar sentimentalizmo nenupigintu 
žodžiu, lengvai plazdančiu, melodingu sakiniu. Daug 
erdvės knygoje užima Dalios-Vlado vaikystės ir pa- 
auglvstės istorija, originalaus turinio, bet dar labiau - 
reto dvasingumo kaimynės ir tėvo portretais. Aputis 
mėgsta ir sugeba vaizdžiai atkurti laimingo šeimos 
židinio palaimą, sakralinę žemdirbio rimtį ir ramybę. 
Jos tekste nuskamba tuo pat prakilnumu, kaip ir Jus
tino Marcinkevičiaus ar K. Bradūno posmuose.

Aputis tvirtai valdo dialogą, vartoja daug elipsių 
- taip išlaiko oralinę tonaciją. Jis nesibaimina vartoti 
svetimybių, vis labiau užgožiančių to Dzūkijos kam
pelio šneką. Pav., „Pyriot, Ladišiau“, „Nemarudink“, 
„pomėtis”. Bet jis vengia pertarti ar dzūkizmų.

Vytautas A. Jonynas

Juozas Aputis. Smėlynuose negalima sustoti. Roma
nas. Vilnius, Lietuvių rašytojų s-gos leidykla, 1996, 
280 psl.

ŠACHMATAI

Šias eiliuotas pastraipas skiriu tiems, kurie į 
taiką pasaulyje žiūri su abejingu nepasitikėjimu, bet 
tiki, kad NATO juos apsaugos nuo karingo blogio.

Tai atsitiko prie lentos šachmatų 
asketiškame Flūchtlingslageryje, 
ankstyvo pokario metu Mairendorfe, 
dar nesugriautoje Berlyno dalyje.

Figūros kantriai laukė mūsų pirštų 
malonės. Spėjant man teko baltos. 
Varžovas, komiškai pauostęs „Kippe“,* 
užsigeidė dėl viso ko papasakoti 
apie nelemtą savo brolio mirtį, 
kaip jį kulka kalėjime pakirto.
Jie šaudė kieme iš kulkosvaidžių, 
nes kaliniai jiems kliudė sprukti 
iš miesto, pasmerkto kapituliuoti. 
„Bailieji visada yra žiauriausi“. 
„Ir niekšiški“, pridūriau. „Galbūt 
mes apie tai vėliau, dabar matai 
figūros laukia“. „Taip, užsimiršau, 
atleisk, jos laukia, tavo baltos“.

Karaliaus pėstininką stumtelėjęs, 
pradėjau įprastą patikimą gambitą. 
O jis, kažkaip nelogiškai žirgus 
išvedęs, prarado centrą ir po to 
sukišo pėstininką. Matėsi, kad jo 
mintyse siaučia karas, ir epizodas 
apie sušaudymą kalėjime dar tvyro 
virš ką tik nubalnoto juodo žirgo. 
Vis tiek jis gynėsi gan atspariai 
ir „užmatuotas” sukuždėjo: „Scheisse“.

Pr. Visvydas
*Nuorukos

VALDO ADAMKAUS KANDIDATŪRA

Kalbant apie Valdo Adamkaus kandidatūrą į 
Lietuvos prezidentus, neišvengiamai iškyla du klau
simai: ar ji reikalinga ir ar ji galima.

Pirmiausia dėl pirmojo klausimo. Aš neabejoju, 
jog Adamkaus kandidatavimas ir išrinkimas Lietuvai 
būtų visokeriopai naudingas. Vien jo dalyvavimas 
rinkiminėje kampanijoje balsuotojams suteiktų gali
mybę pasvarstyti unikalias pažiūras į krašto proble
mas. Adamkaus politinės pažiūros susiformavo gy
venant Vakaruose. Jose nėra vietos sovietinio stiliaus 
biurokratizmui, amžinam sąskaitų suvedinėjimui ir 
siauriems ideologiniams bei partiniams interesams. 
Pagarba žmogui, tolerancija kitaip galvojantiems, 
sveikas pasitikėjimas savimi ir nebijojimas dalintis 
atsakomybe su kruopščiai parinktais padėjėjais bei 
administratoriais sudaro pagrindinius jo valstybinės 
veiklos principus.

Dabartinei Lietuvai labai reikia vienybės, ryžto 
ir aiškios ateities vizijos. Vienas iš svarbiausių prezi
dento uždavinių - padėti tautai tuos tikslus pasiekti. 
Adamkaus patirtis - vadovavimas svarbiai ir didelei 
Amerikos valdžios įstaigai, kuri turėjo derinti prieš
taringus pramoninkų, verslininkų, profesinių sąjun
gų, gamtosaugininkų, valstijų bei miestų interesus ir 
įgyvendinti reikalingus, nors dažnai nepopuliarius 
gamtos apsaugos tikslus - jam suteikia unikalų pasi
ruošimą šioms valstybės vadovo pareigoms.

Kita svarbi Adamkaus charakteristika - tai jo ne
priklausomumas. Jis nėra įsipareigojęs jokioms poli
tinėms jėgoms ar ekonominiams interesams, todėl jei

(tęsinys sekančiame psl.)
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SKILTYS

IŠ KAIRĖS IR...
(atkelta iš 9-to psl.)

taptų prezidentu, galėtu laisvai daryti kraštui reika
lingus sprendimus. Tai, aišku, nereiškia, kad Adam
kus neturi politinių ir ekonominių pažiūrų. Ne pas
laptis, jog jam yra artimiausios centristinės-libera- 
linės pakraipos grupės, tokios kaip Centro sąjunga. 
Tačiau, formaliai Adamkus nepriklauso jokiai parti
jai, nes jo kandidatūra siekia sujungti daugelį organi
zacijų, kurios Lietuvos gyventojams nori suteikti 
naują vadovavimo valstybei alternatyvą.

Pagaliau negalima nepaminėti, kad Adamkus yra 
asmuo, dar gimnazijos suole pradėjęs aktyviai prie
šintis sovietų ir vokiečių okupantams. Išeivijoje jis 
veikė įvairiose organizacijose - vien jų vardai netilp
tų šioje skiltyje. į Lietuvą jis pradėjo važiuoti nuo aš
tuntojo dešimtmečio, o prasidėjus Atgimimui va
žiuodavo kasmet po kelis kartus. Beveik visi jo apsi
lankymai ką nors konkretaus tėvynei suteikdavo: ar 
piniginę Amerikos pagalbą, ar technikos, reikalingos 
gamtos apsaugai, švietimo institucijoms ir kitiems 
tikslams. 1993 metais jis dalyvavo prezidento, o 
1996 m. seimo rinkimuose. Pirmą kartą kaip Stasio 
Lozoraičio kampanijos vadovas; antrą - kaip politi
nio vidurio (bet ne vien tik jo) kandidatų rėmėjas. 
Taigi, jo ryšiai su gimtine jau seniai yra artimi ir jis 
puikiai pažįsta šiandienines Lietuvos sąlygas.

Dabar apie antrąjį klausimą. Konstitucija iš kan
didatų į prezidentus reikalauja tokių kvalifikacijų: 
„Respublikos Prezidentu gali būti renkamas Lietuvos 
pilietis pagal kilmę, ne mažiau kaip trejus pastaruo
sius metus gyvenęs Lietuvoje, jeigu jam iki rinkimų 
dienos yra suėję ne mažiau kaip keturiasdešimt metų 
ir jeigu jis gali būti renkamas Seimo nariu”. O Seimo 
nariu „gali būti renkamas Lietuvos Respublikos pi
lietis, kuris nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu užsie
nio valstybei ir rinkimų dieną yra ne jaunesnis kaip 
25 metų bei nuolat gyvena Lietuvoje”.

Atsakymas į klausimą, ar pagal šiuos konsituci- 
nius reikalavimus Valdas Adamkus gali kandidatuoti 
į prezidentus, gali būti teisinis arba politinis. Iš gry
nai teisinio taško žiūrint, vienintelis klausimas, ar pa
gal konstituciją jis paskutinius trejus metus gyveno 
Lietuvoje. Jei šis klausimas atsidurs teismuose, turės 
būti išsiaiškinta, ar registracija, darbo pajamos, mo
kesčių mokėjimas ir kiti faktoriai patenkina gyveni
mo Lietuvoje reikalavimą.

Politinis Adamkaus kvalifikacijos klausimo 
sprendimas yra komplikuotesnis. Čia taip pat yra 
svarbiausia nustatyti, ką reiškia „gyvenimas Lietuvo
je”. Skirtumas taše, jog sprendimą daro politinės in
stitucijos ( k. a., Seimas ar rinkimų komisija), o ne 
teismas. Konservatorių ir krikščionių demokratų va
dovai yra daug kartų bendromis frazėmis išeiviams 
žadėję lygias politines teises, ypač lankydamiesi 
Amerikoje, tačiau iki šiol dar nėra nieko konkretaus 
padarę. Lietuvoje daug kas mano, jog išeiviai lygių 
teisių negaus tol, kol Adamkaus kandidatūra bus 
traktuojama kaip nepalanki valdančiosios koalicijos 
interesams. Dėl to neseniai ir įstatymai buvo „pa
taisyti” taip, kad šiai kandidatūrai sudarius naujų 
kliūčių. Pagal juos net tik Adamkus, bet ir Arvydas 
Sabonis bei Šarūnas Marčiulionis dėl negyvenimo 
Lietuvoje turėtų sunkumų kandidatuoti į prezidentus.

Taigi, apie bet kokį palankų Adamkui politinį 
sprendimą būtų galima tik sapnuoti, jei spauda nebū
tų aptikusi tiesioginių Konstitucijos pažeidimų per 
paskutinius Seimo rinkimus. Kaip neseniai paaiš
kėjo, du išeiviai, Vytautas Dudėnas ir Feliksas Palu-
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binskas, į Seimą buvo išrinkti, nors priesaikos Ame
rikai ir neatsisakė. Dudėnas tą faktą patvirtino kalbė
damasis su Lietuvos Rytu, o Palubinskas tame pačia
me laikraštyje pareiškė: „Aš nemanau, kad esu davęs 
priesaiką. Aš esu sakęs, kad laikysiuosi JAV įstaty
mų - tai nėra priesaika”. Kaip natūralizacijos būdu 
gavęs Amerikos pilietybę, aš žinau, jog visi aštuonio
likos metų ir vyresni JAV pilietybę gavę asmenys tu
rėjo Amerikai prisiekti. Keisčiausia, kad vyriausioji 
rinkimų komisija, atrodo, žinojo, jog Dudėnas ir Pa
lubinskas nėra atsisakę priesaikos Amerikai, bet vis 
tiek juos pripažino teisėtais kandidatais.

Taigi, valdančiajai koalicijai - dilema. Jei 
Adamkus negali kandidatuoti į prezidentus, tai į Se
imą išrinkti būti negalėjo ir Dudėnas su Palubinsku. 
Tačiau jei į pastarųjų atvejį bus ir toliau žiūrima pro 
pirštus, tai kodėl Konstituciją visu griežtumu yra 
bandoma pritaikyti tik nesaviesiams. Dilema išsi
spręstų, jei Dudėnas ir Palubinskas iš Seimo būtų pa
šalinti. Bet nemanau, kad tai koalicijos partneriai 
padarys. Aš to ir nesiūlau, nes abu yra Lietuvai daug 
padėję asmenys.

Geriausias šios dilemos sprendimas būtų Dudė
ną ir Palubinską palikti Seime ir priimti naujus įstaty
mus arba jų pataisas, kurios visiems išeiviams, įskai
tant ir Valdą Adamkų, leistų lygiomis teisėmis daly
vauti Lietuvos politiniame gyvenime.

Kkas atsitiktų, jei valdančioji koalicija Dudėną ir 
Palubinską paliktų Seime, o Adamkui ir toliau būtų 
daromos visos įmanomos kliūtys? Lietuvos žmonės 
penkiasdešimt metų gyveno po svetimųjų jungu ir 
ant savo kailio patyrė diskriminaciją bei dvigubus 
standartus. Ar jie tokį elgesį toleruos tautai atgavus 
nepriklausomybę ir įkurus demokratinę santvarką? 
Tikėkimės, kad į šį klausimą nereikės atsakyti, nes 
Lietuvos balsuotojams bus suteikta galimybė pa
sirinkti prezidentą iš visų reikšmingą visuomenės 
pritarimą turinčių kandidatų tarpo. Bet jei tokia gal
imybė būtų iš jų atimta, daugiausiai nukentėtų ne 
Valdas Adamkus, o jauna Lietuvos demokratija.

Julius Šmulkštys

AR ĮVEIKSIME BIUROKRATIJĄ?

Toks klausimas subūrė lietuvių inteligentus 1988 
metų birželio 2 d. Po dienos įkurta Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio organizacija nuosekliai kovojo 
prieš sovietinį biurokratizmą. Tačiau biurokratija ne
buvo įveikta.

Biurokratus ir biurokratizmo padarinius matome 
vos ne kiekviename žingsnyje. Tipiškas biurokratas 
Lietuvoje mėgaujasi savo valdžia ir menkiausia gali
mybe bausti bei vaikyti. Tik pabandyk ne taip kokį 
nors dokumentą užpildyti ir jau gauni gaišti dieną ar 
kelias dienas. Biurokratas nė piršto nepajudins, netgi 
nė akies mirktelėjimu nepadės tau reikiamai tą doku
mentą surašyti. Ir tas begalinis įtarumas, nepasitikėji
mas. Pagaliau jau nesistebi nė tuo, kad spaudos kios
kelyje paprašęs pavartyti laikraštį negausi, nes dar, 

žiūrėk, išsineši neužmokėjęs.
Dar mėgsta biurokratai žmones vadint vien tik 

pavardėmis. Tai ne tik kultūros, bet ir valdžios rody
mo, paklusnumo diegimo požymis. Biurokratinis 
nužmoginimas remiasi bendriniais, o ne tikriniais 
vardais.

Biurokratai nepriima jokių savarankiškų spren
dimų, vien vykdo instrukcijas. Parodoje prižiūrėtoja 
jums pasakys, kad kūrinį jums reikia apžiūrėti po vie
ną, nes toks įsakymas, o Nacionalinėje M. Mažvydo 
bibliotekoje, užuot nusišypsojusi ir mandagiai pasis
veikinusi, užrėks, kad nusivilktum bliuzoną, nes tai
syklėse pasakyta, kad prieš einant į skaityklą reikia 
nusirengti.

Tasai mėgavimasis valdžia kyla iš biurokratijos 
skurdo. Sovietinę valdančiųjų klasę tyrinėjęs M. 
Voslenskis tvirtino, jog, nors ir neturėdama stambios | 
nekilnojamosios nuosavybės, biurokratija buvo iš
naudotojų klasė - valdžia buvo išimtinė jos nuosavy
bė. Žlugus sovietinei sistemai ir vykstant privatizaci
jos reformoms dalis biurokratų sugebėjo valdžią pa
versti nekilnojamuoju turtu. Negalėjusiems liko tik 
arogancija ir korupcija.

Suprantana, pirmiau turi būti įveikta vuomeninę 
stagnaciją palaikanti korupcija, o ne tiek biurokratinė 
kultūra privalo būti kuo greičiau įveikta. Dėl valdi
ninkų korupcijos kuriami įstatymai yra tik kosmeti
nės priemonės - jie nepakeis biurokratų padėties, ku
ri ir yra pagrindinis korupcijos šaltinis.

Biurokratas turi gauti gerą atlyginimą, nes tik 
tada jis dirbs gerai. Lietuvoje daug kas piktinasi dide
liais valdininkų uždarbiais. Bet piktinasi tik dėl to, 
kad dar nėra daug kitų kelių socialiai iškilti, o egali- 
tariškai visų remti valstybė jau negali. Ir aišku, kad 
reikia fundamentalių reformų.

Yra keletas šaltinių, iš kurių galima būtų didinti 
valdininkų ir kitų valstybės tarnautojų atlyginimus. 
Vienas paprasčiausių būdų lėšoms gauti - sumažinti 
biurokratų skaičių. Kitas ir reikšmingesnis - specia
liai biurokratiją demarkuoti, t.y. panaikinti jos pri
klausomybę nuo ekonominių „mafijų“. Viena iš prie
monių tai padaryti būtų mokestis už mokslą, bent jau 
už aukštąjį. Mokėti pirmiausia turėtų tie, kurie ar 
kurių tėvai gali. Gerai besimokantiems, bet neišsi- 
galintiems susimokėti turėtų būti įsteigti valstybės 
fondai. Taip būtų nušauti iškart du zuikiai. Pirma, 
ekonominių „mafijų“ atstovai atvirai, legaliai inves
tuotų dalį savo lėšų į mokslą. Antra, biurokratai 
gautų normalius atlyginimus, vertintų išsilavinimu 
bei savo darbą ir neieškotų nelegalių lėšų, naudo
damiesi tarnybine padėtimi. Galbūt iš pradžių valsty
bei per savo fondus tektų remti didesniąją studentų 
dalį, bet vėliau valdininkai jau patys galėtų užsi
mokėti už savo vaikų mokslą. Svarbu pakeisti prin
cipą, pakeisti aukštųjų mokyklų finansavimo būdą, jį 
išautomatizuoti ir išstandartizuoti.

Universitetinę biurokratiją būtų galima pakeisti 
ir mažesnėmis reformomis. Dalį administracijos ga
lėtų sudaryti studentai, kaip yra, pavyzdžiui, Švedijo
je. Tada nebūtų pedagoginiam personalui savo valią 
diktuoti ir dėstytojų-studentų santykius savo nuožiū
ra reguliuoti kartais mėgstančios grandies. Studentai 
turėtų didesnę galią ir būtų iniciatyvesni.

Tikrai neteisingas kartais Lietuvoje bandomas 
kurti įvaizdis, kad didelių reformų metas jau pasi
baigė. Nieko panašaus - be jų gyvenimas čia tikrai 
nepagerės! Dėl biurokratijos viešpatavimo Kinija 
skurdo ir vargo šimtmečiais, kai Vakarai jau kūrė pa
žangesnę ūkio ir visuomenės santvarką.

Saulius Pivoras

I
akiračiai nr. 4 (2881

10



SKILTYS

DEIMANTINĖ VDU SUKAKTIS

„ Nors ir pasitaikė kai kurių diskutuotinų epi
zodų, ši darbo sutartinių ‘antologija’ sėkmingai sky
nėsi kelią į gana gausiai susirinkusio universitetinio 
jaunimo, ir ne tik jo, širdis, užvaldydama savo hipno
tizuojančiu, meditatyviniu skambesiu ir garsų-balsų 
įvairiaspalviu mirgėjimu“, - rašė Gražina Dainaus- 
kienė vasario 19 d. Kauno dienoje, recenzuodama 
vasario 8 d. Vytauto Didžiojo universiteto didžiojoje 
salėje įvykusį sutartinių koncertą ‘Balsai/garsai’:

Persipinanti, niekur nesiveržiančių linijų pynė, 
sustingusi lyg inkliuzas gintaro laše - tarsi susimąs
tymas, žvilgsnis į save, taip pat stiprus ir gyvybingas 
tautos dvasios teigimas, šaukiantis iš praeities į 
ateities platumas.

Toks buvo vienas iš dviejų įžanginių koncertų 
VDU 75 metų sukakties proga. Pirmasis, jungtinis 
folklorinių ansamblių koncertas jau buvo įvykęs va
sario 7 d. Jame dalyvavo ne tik VDU, bet ir iš jo iš
sivysčiusių kitų keturių Kauno universitetų folklori
niai vienetai: Lietuvos žemės ūkio universiteto 
(LŽŪU) ‘Žemyna’ (vadovaujama A. Svidinsko), 
Lietuvos veterinarijos akademijos (LVA) ‘Kupole’ 
(vad. A. Bematonio) bei Kauno medicinos akademi
jos (KMA) ir Kauno technologijos universiteto 
(KTU) ansamblio ‘Nemunas’ liaudies muzikos kape
los (vad. H. Ganusausko).

Truputis istorijos. Lietuvos universitetas Kaune 
buvo įkurtas 1922 m. vasario 16 d.. Tam dirvą pa
ruošė Aukštieji kursai, grupės inteligentų įsteigti 
1920 m., pradžioje turėdję virš 500 studentų šešiuose 
skyriuose. 1930 metais universitetas buvo pavadintas 
Vytauto Didžiojo vardu. Jame tada mokėsi apie 
4,000 studentų bei laisvų klausytojų ir veikė 7 fa
kultetai. Tačiau dar prieš tai, 1924 m. rudenį, Ma
tematikos-gamtos skyriaus pagrindu Dotnuvoje buvo 
įkurta Žemės ūkio akademija, o 1936 m., Lietuvos 
vyriausybės nutarimu Medicinos fakulteto veterina
rijos skyriaus pagrindu buvo įsteigta Veterinarijos 
akademija.

1939 m., atgavus Vilnių, VDU padėjo atsikurti 
Vilniaus universitetui: nuo 1940 m. pradžios į Vilnių 
buvo perkelti Humanitarinių mokslų ir Teisės fakul
tetai, o tų metų vasarą - ir Matematikos-gamtos fa
kultetas. Dar daugiau pasikeitimų įvyko okupacijų 
metais. 1949 m. Kaunas galutinai „prarado humani
tarinius mokslus”, o nuo 1950 m. buvo reorganizuo
tas į Kauno politechnikos (šiandien KTU) ir Kauno 
medicinos (šiandien KMA) insitutus.

Koncertais buvo prisodrinta ir antroji sukaktuvi
nių iškilmių savaitė, tačiau „dvasinio peno“ jau teko 
ne vien širdims, bet ir protams. Antradienio, vasario 
11 d., vakaras buvo skirtas chorų jungtiniam koncer
tui. Programą atliko VDU kamerinis mergaičių (vad. 
V. Masevičiaus) ir keturi mišrūs chorai: LŽŪU ‘Dai
na’ (vad. R. Navickienės), KTU ‘Absolventas’ (vad. 
V. Masevičiaus), ‘Jaunystė’ (vad. D. Beinarytės) ir 
ansamblio ‘Nemunas’ (vad. R. Paulauskienės). Vasa
rio 12 d., trečiadienį, vyko jungtinis visų universite
tų šokių kolektyvų ir kapelų koncertas, kuriame daly
vavo: LVA taut, šokių kolektyvas (vad. Z. Rimdei- 
ka), KMA taut, šokių ansamblis ‘Ave vita’ (vad. K. 
Kondratavičius) ir liaudies kapela (vad. H. Ganusau

skas); LŽŪU taut, šokių kolektyvas (vad. J. Motu- 
šaitienė) ir liaud. muz. kapela ‘Ūkininkas’ (vad. R. 
Sadzevičius ir V. Milakienė); KTU meno ansamblio 
‘Nemunas’ šokių grupė (vad. J. Vansevičius), liaud. 
instr, orkestras (vad. B. Kubiliūnienė ir R. Kukanaus- 
kas) bei liaud. muz. kapela (vad. H. Ganusauskas). 
(Jeigu paklaustumėt, iš kur atsiranda tiek daug meno 
ansamblių, atsakyčiau studentų skaičiais kiekvienoje 
mokslo insitutucijoje. Didžiausias, be abejo yra KTU 
susidedąs iš 12 fakultetų, 68 katedrų, su maždaug 
10,500 studentų; tada LŽŪU - 5 fakultetai, 37 kat
edros su 4,600 studentais; VDU su 7 fakultetais, 15 
katedrų ir beveik 3,000 studentų; KMA, rengianti 
medicinos gydytojus, stomatologus, provizorius, 
medicinos seseris ir visuomenės sveikatos specialis
tus, kuriais ruošiasi tapti 2,143 studentai ir LVA su 
645 studentais veterinarijos gydytojų ir gy
vulininkystės technologijos specialybėse.

Vasario 13 d. VDU kaimynystėje esančiame VD 
Karo muziejuje buvo atidaryta paroda „Lietuvos uni
versitetas -75“, o vėliau KTU salėje, kurioje prieš 
75 m. buvo įsteigtas Lietuvos universitetas, vyko 
konferencija „Universitetas ir valstybė“. Konferenci
ją atidarė KTU rektoris prof. K. Kriščiūnas, paskaitas 
skaitė: VDU buv. rektorius prof. Br. Vaškelis („Uni
versitetas amžių tėkmėje“), VDU prorektorius prof. 
E. Aleksandravičius („Lietuvos universitetas istori
nės tradicijos dalybų metais 1922-1997“), KMA rėkt, 
prof. Grabauskas ir prof. A. Mickis (kalbėję apie 
aukštąsias medicinos studijas ir mokslą Kaune), 
KTU prof. R. Bansevičius („Technologiniai univer
sitetai ir Lietuvos ūkis“), LŽŪU prof. A. Stancevi- 
čius („Lietuvos universiteto reikšmė ūkio mokslams 
ir gamybos pažangai“), LVA rektorius prof. V. Bi- 
žokas („Veterinarijos ir gyvulininkystės mokslų rai
da Lietuvoje“) ir VDU absolventas inž. dr. J. Gimbu
tas („Universitetas ir išeivija“). Po konferencijos 
VDU didžiojoje salėje vyko KTU tautinio meno an
samblio „Nemunas“ koncertas.

Vasario 14-oji buvo įvykiais įvairiausia ir iškil
mingiausia diena. Kauno arkikatedroje šv. Mišias už 
visų penkių aukštųjų mokyklų studentus bei dėstyto
jus aukojo kardinolas Vincentas Sladkevičius ir arki
vyskupas Sigitas Tamkevičius, kuris taip pat sakė pa
mokslą. Po pamaldų, nepaisant dulksnos, visų uni
versitetų studentai ir profesūra, su vėliavomis, plaka
tais ir balionais, dainuodami ir skanduodami šūkius, 
protarpiais grojant orkestrui, nuo rotušės patraukė į 
KTU rūmus A. Mickevičiaus gatvėj nr. 37, kur LR 
prezidentas A. Brazauskas atidengė bronzinę lentą, 
bylojančią, jog „šiuose rūmuose 1921 metais veikė 
Aukštieji kursai. 1922 m. vasario 16 d. atidaryta pir
moji aukštoji mokykla Kaune - Lietuvos universite
tas“, o viduje, šalia istorinės salės, Seimo pirm. Vy
tautas Landsbergis atidengė memorialinę lentą, skirtą 
„akademinės bendruomenės nariams, žuvusiems 
Lietuvos okupacijų laikotarpyje kovoje, tremtyje, ka
lėjimuose“. Abi lentas, sukurtas skulptoriaus R. An
tinio, pašventino VDU teologijos fakulteto dekanas 
kun. dr. V.S. Vaičiūnas. Po šių ceremonijų buvo per
sikelta į VDU didžiąją salę, kur vėl kalbėjo visų uni
versitetų rektoriai ir LR prez. Algirdas Brazauskas 
(juos apdovanojęs kunigaikščio Gedimino ordinais), 
kaip ir seimo pirm. Vyt. Landsbergis bei Švietimo 
ministras Zigmas Zinkevičius, savo ruožtu rektoriaus 
prof. Vytauto Kaminsko apdovanoti VDU jubiliejini
ais aukso medaliais.

Visą savaitę trukusį deimantinės VDU sukakties 
paminėjimą apvainikavo penktadienio vakaro kon
certas, kuriame dalyvavo VDU ir visų iš jo išsivys
čiusių universitetų anksčiau minėti meniniai vienetai.

Koncertą atidarė jungtinis poros Šimtų spalvin
gai pasipuošusių dainininkų choras, padainavęs ket
vertą dainų ar giesmių: J. Gudavičiaus „Kur giria ža
liuoja“ (dirg. R. Paulauskienė), V. Bartulio „Gloria“ 
(V. Masevičius), L. Vilkončiaus „Dėl tos dainos“ (R. 
Navickienė) ir V. Banaičio „Už jūrų marių“ (D. Bei- 
narytė). Folkloriniai kolektyvai pasirodė su retai gir
dimomis ragų, kanklių bei balsų sutartinėmis (VDU), 
dainomis ir šokiais (LŽŪU, LVA), paskutiniuosius 
tris numerius („Kačergą“, „Dainuokit mergelės“ ir 
„Maršą”) šokdami ir dainuodami visi kartu. Itin ju
drus, išradingas ir šviežias buvo šokių kolektyvų ir 
liaudiškos muzikos kapelų pasirodymas, kuriame at
skiri kolektyvai parodė tai, ką moka geriausiai, atski
rai ar kartu pagroję bei sušokę: „Rolenderį“ ir 
„Smuikų pasiutpolkę“ (KMA) „Agotėlę (LVA), 
„Bėga dėdė“ ir „Juodąjį Jonkelį“ (LŽŪU), „Vakaruš
kas“ ir„Jonpolkę“ (KTU). O kai visi kolektyvai susi
jungė „Galalių gegužinėj“ ir su „Pasiutpolke“ išsilie
jo į publiką, apsupdami žiūrovus, visa salė jiems plo
jo, palaikydama taktą . . .

Už poros savaičių, kovo 6 d., stebėdamas iš Vil
niaus atvažiavusį savo mėgiamą profesionalų ansam
blį „Lietuva“, švenčiantį 55 m. jubiliejų, nejučiomis 
pagalvojau, kad ir studentai šokėjai, gražiai H. Ganu
sausko suorganizuoti, jiems anaiptol nenusileidžia, 
kai kur gal net pralenkdami savo jaunatviška energi
ja, bravūra bei dvasia.

Šios skilties pradžioje cituotos recenzentės žo
džiais kalbant, ir baigiamajame koncerte „publika 
leido pajusti, kad šioje salėje visada bus vietos ir su
tartinėms, ir klasikinei muzikai, ir apskritai kultūrai, 
nes dar daug yra šaunaus jaunimo, kuriam to reikia“. 
O tie, kuriems nereikia, tą vakarą jau buvo irgi gau
siai susirinkę prie išeinamųjų durų, nekantriai lauk
dami savo mėgiamos roko muzikos grupės „Foje“, 
kuri turėjo netrukus pasirodyti toje pačioje scenoje 
ubaigdama dabar Lietuvoje populiarią šv. Valentino 
dieną.

Algirdas T. Antanaitis

ORDINAI...
(atkelta iš 3-čio psl.)

tai patriotizmu dangstoma savireklama ir šūkavimai 
(kad jis - ne mūsų prezidentas) - jau kitoje pusėje.

Manau, kad šiuo požiūriu kai ko turėtume pasi
mokyti iš JAV - ilgametes demokratinio valstybin
gumo tradicijas turinčios šalies. Čia, pavyzdžiui, ne
privalu gerbti prezidento pareigas einančio žmogaus, 
galima jį kritikuoti, jam priekaištauti, prieš jį agituo
ti, netgi bandyti patraukti teisinėn atsakomybėn už 
tikrus ar tariamus nusikaltimus. Tačiau visada labai 
didelėje pagarboje laikoma prezidento institucija, net 
jeigu tas pareigas einantis žmogus būtų ir visiškai ne
priimtinas. Pranešus, pavyzdžiui, kad ateina Prezi
dentas, patalpoje esantieji pagarbiai atsistoja. Niekas 
niekada demokratinės šalie prezidento neekscelen- 
cijuoja, dargi be pavardės! (Šitaip savo politinį ne
mandagumą pademonstruoti sugeba tik kai kurie 
Liet, aido žurnalistai). Ir dar negirdėjau, kad kas nors 
atsisakytų JAV valstybinio apdovanojimo vien dėl 
nepatinkančio parašo po juo. Už šitokį valstybės įžei
dimą Amerika nedovanotų iki grabo lentos. Todėl 
keista, kad taip kartais pasielgiame mes, daug metų iš 
gyvenimo mokęsi demokratinio sąmoningumo.

Z. V. Rekašius

1997 balandžio mėn. 11
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Tai, jog apie Kaliningrado sritį mūsuose kal
bama ir rašoma daug ir net labai daug, atrodo savai
me suprantama ir nieko nestebina. Iš esmės didžioji 
žurnalistų, politikų ir politologų dauguma Kalinin- 
gradosrities problemą analizuoja dviem požiūriais. 
Viena vertus, teigiama, kad ši Rusijos teritorija dėl 
savo specifikos, t.y. dėl geografinės padėties ir likda
ma vienu labiausiai militarizuotu Europos regionu, 
kelia grėsmę nacionaliniam Lietuvos saugumui. Kita 
vertus, suvedus pavojų ir grėsmių balansą, siūlomos 
įvairios srities raidos vizijos, vienaip ar kitaip susiju
sios su srities demilitarizavimu ir formalaus juridinio 
statuso pasikeitimu. (Dažnai, deja, „užmirštama“ nu
rodyti, kokiomis priemonėmis tos vizijos galėtų būti 
įgyvendintos.)

Tiesa, pastaruoju metu galima aptikti vis dau
giau darbų, kuriuose Kaliningrado srities problema 
nagrinėjama jau bendresniu regiono saugumo aspek
tu.1 Dažniausiai bandoma aiškintis, kokią įtaką sritis 
eventualiai daro Baltijos jūros regiono šalių arba tie
siog visos Europos saugumui ir stabilumui. Ir šis 
pranešimas orientuotas būtent į tokį teorinį modelį. 
Gal tik su nedidele pataisa: jo dėmesio centre „Kali
ningrado problema“ ir Rytų Europos saugumas.

NACIONALINIS SAUGUMAS IR 
TERITORINĖ EKSPANSIJA 

(RUSIJOS SIEKIAI RYTŲ PRŪSIJOJE)

Kad geriau suvoktume problemą, savo praneši
mą norėčiau pradėti žvilgsniu į praeitį. Žinia, pirmą 
kartą Kaliningrado,tuomet Konigsbergo „klausimas“ 
iškilo Teherano konferencije, 1943 m. lapkričio pa
baigoje - gruodžio pradžioje. Tiksliau tariant, Josifas 
Stalinas Rytų Prūsiją ir Konigsbergą „prisiminė“ be
sibaigiant konferencijai, paskutiniojo (ketvirto) ben
drojo posėdžio (gruodžio 1 d.), kur dalyvavo visų 
trijų valstybių vadovai metu. Tą popietę buvo disku
tuota bene opiausiais ir daugiausiai prieštaravimų kė
lusiais Antrojo pasaulinio karo klausimais: dėl Vo
kietijos ateities ir Lenkijos sienų. Ypač keblus buvo 
Lenkijos rytinių sienų klausimas. Situaciją kompli
kavo dar ir tai, kad Sovietų Sąjunga 1943 balandžio 
25 nutraukė diplomatinius santykius su lenkų egzili- 
ne vyriausybe.

Vakarų sąjungininkų, britų ir amerikiečių, gal
vota, kad Rytų Prūsija turi būti perduota Lenkijai ir 
prie jos prijungta, kaip kompensacija už galimas teri-

Bai rijos valstybės ir Kaliningrado sritis

GEOPOLITINE KALININGRADO SRITIES REIKŠME 
REGIONINIO SAUGUMUI

Straipsnis parašytas pranešimo, perskaityto metinėje Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto konferencijoje „Lietuva ir jos kaimynai“ (1996 m., lapkričio 22 -23 d.d.) pagrindu.

torines nuolaidas Rusijai rytuose. 1943 pavasarį, ko
vo mėn., Anthony Edeno viešnagės Vašingtone me
tu, tokiam sumanymui iš principo pritarė ir Roose- 
velt’as. Pritarta buvo ir vokiečių iškeldinimui iš Ryt
prūsių. Beje, tokią britų ir amerikiečių galvoseną 
skatino pats Stalinas. Dar 1941 gruodžio mėn. jis ti
kino Sikorskį, kad Lenkija aneksuos Rytų Prūsiją ir 
kad įmanoma nesunkiai susitarti dėl rytinių Lenkijos 
sienų. 1943 metais tą patį Hopkinsui tvirtino Litvino
vas. O Teherano konferencijoje viskas tarytum apsi
vertė aukštyn kojom: motyvuodamas tuo, jog Rusija 
esą neturinti neužšalančių uostų Baltijos jūroje, Stali
nas pareikalavo sau dalies Rytų Prūsijos su Konigs
bergo uostu.

Tiesa, jau ir tuomet tokią Stalino motyvaciją da
lis Vakarų politikų laikė, švelniai tariant nepagrįsta, 
o Rusijos siekius - pavojingais. Maždaug taip galvo
jo jau minėtas Anthony Eden’as, kartu ragindamas 
Churchillį daryti viską, kas įmanoma, siekiant išsau
goti Konigsbergą lenkams. Tuo pat metu Foreign Of
fice žinovai Stalino reikalavimą manė esant „didžiąja 
dalimi melagingu“.2 Nors galiausiai, kaip žinia, jam 
buvo nusileista. Pagaliau britai ir amerikiečiai sutiko 
Potsdame taikos konferencijoje, kuri turėjo galutinai 
išspręsti visas teritorines ir sienų problemas bei 
paremti Rusijos siekius Rytprūsiuose. Taigi natū
raliai kyla klausimas: kodėl dalies Rytų Prūsijos liki
mas tapo toks svarbus Sovietų Sąjungai?

Keldama teritorinius reikalavimus, Rusiją spren
dė du jai svarbius uždavinius: taktinį ir geopolitinį. 
Viena vertus, taip siekta galutinai užkirsti bet kokio 
susitarimo su egziline Lenkijos vyriausybe galimybę. 
(Anglams, derybose tarp Lenkijos ir Sovietų Sąjun
gos attikusiems tarpininkų vaidmenį ir nuosekliai rė- 
musiems Rytų Prūsijos perdavimą pirmajai, manev
ravimo galimybės susiaurėjo.) Aštrindamas konfliktą 
su Londono lenkais, Stalinas galėjo visiškai laisvai 
veikti, formuodamas marionetinę komunistinę ir pro
sovietinę Lenkijos vyriausybę, kuri būtų visiškai pa
klusni Maskvai.

Kita vertus, ir tai reiktų ypač pabrėžti, siekdama 
tik dalies Rytprūsių (Konigsbergo uosto su nedidele 
teritorija, kita Rytų Prūsijos dalis turėjo atitekti Len
kijai), Rusija stengėsi priversti pastarąją dalyvauti 
Vokietijos teritorijų dalybose. Aneksuodama Vokie
tijos žemes Lenkija būtų su ja supriešinta ir po karo 
ieškotų atramos Sovietų Sąjungoje. Taigi norėdama 
atsispirti Vokietijos teritorinėms pretenzijoms, Len
kija būtų priversta remtis Rusija: taip vienintelė gali
ma Lenkijos pokarinė orientacija būtų prosovietinė, 
o tvirčiausias pagrindas tokiai „draugiškai” Lenkijai 
sukurti - vokiškų teritorijų aneksija.3

Stalino geostrateginiuose planuose Lenkijos 
kontrolė buvo būtina dėl dviejų svarbiausių priežas
čių: pirmiausia, jo manymu, tik satelitinė Lenkija ga
lėjo garantuoti Sovietų Sąjungos saugumą. Antra, 
atsikūrusi nepriklausoma ir liberalinė demokratinė 
Lenkija galėjo sutelkti kitas regiono valstybes ir tapti 
pagrindine kliūtimi sovietų ekspansijai Rytų ir Vidu
rio Europoje.

Taigi, apibendrinant galima būtų daryti išvadą, 
kad pretenzijos Rytų Prūsijoje buvo svarbi sudėtinė 
Stalino valstybinio saugumo koncepcijos dalis. Ji bu
vo grindžiama dviemis pagrindinėmis prielaidomis: 

teritorine ekspansija (jos mastai, žinoma, priklausė 
nuo tarptautinių santykių konsteliacijos ir karinių 
jėgų santykio regione) ir dominavimu Rytų ir Vi
durio Europoje. Taigi konkrečiai teritorinė ekspan
sija Rytprūsiuose jau žymėjo, nors dar punktyriškai, 
Rusijos ketinimus viešpatauti visame Rytų Europos 
regione. Dar akivaizdžiau šie ketinimai išryškėjo Jal
tos konferencijos metu ir tuoj po karo, kuomet Sta
linas ėmė palaipsniui, bet visiškai kryptingai įgy
vendinti vadinamąją „saugumo juostos“ idėją4 t.y. sa
telitinių valstybių sistema atskirti Sovietų Sąjungą 
nuo Vokietijos ir galiausiai nuo Vakarų Europos.

Turint visa tai omenyje visiškai suprantama, ko
dėl „šaltojo karo“ metu vykdytas beveik visuotinis 
krašto militarizavimas.

SULAIKYMO DOKTRINA ARBA KALININ
GRADO SRITIS KAIP RUSIJOS „YPATINGAS 

STRATEGINIS REGIONAS“

Subyrėjus satelitinių „liaudies demokratinių“ 
valstybių blokui ir žlugus pačiai Sovietų Sąjungai, 
neišvengiamai geostrateginis Kaliningrado srities 
pobūdis ir kartu jo reikšmė regioniniam saugumui 
turėjo keistis. Nesinorėtų kartoti, kuo geopolitine 
prasme ypatinga ir specifiška, šiandieninė srities pa
dėtis, nes apie tai pakankamai daug ir plačiai rašyta, 
todėl pabandysiu bent jau fragmentiškai aptarti prob
lemą, kurią formuluočiau taip: koks vaidmuo tenka 
Kaliningrado sričiai poimperinės Rusijos geostrate- 
gijoje ir kaip ši politika įtakoja viso regiono sau
gumą.

Manyčiau, jog šiandieninės - weimarines Rusi
jos - politinei strategijai Rytų ir Vidurio Europos re
gione apbūdinti geriausiai tiktų sulaikymo terminas. 
Šios doktrinos esmė pakankamai paprasta: visomis 
galimomis ir prieinamomis priemonėmis mažinti 
strateginio bendradarbiavimo tarp įvairių Vakarų Eu
ropos struktūrų (karinių ir politinių) bei Rytų ir Vidu
rio Europos šalių galimybes. Ji kyla iš to, jog ir post- 
imperinė Rusija tebelaiko Rytų Europą ypatingų sa
vo interesų sfera. (Tebemanoma, kad šis regionas 
svarbus Rusijai jos nacionalinio saugumo požiūriu.) 
Tačiau dėl politinės sistemos modernizacijos ir įvai
riose visuomenės gyvenimo srityse vykstančios re- 
struktūralizacijos Rusija objektyviai negali vykdyti 
pakankamai dinaminės ir ekspansyvios politikos.

Todėl Kaliningrado sritis pirmiausia vertinama 
kaip „ypatingas strateginis regionas“. Tokio militari
zuoto „bastiono“ išsaugojimas ar netgi karinio poten
cialo stiprinimas laikomas sudėtine nacionalinio sau
gumo ir gynybos koncepcijos dalimi. (Galima pri
durti, jog šalia Kaliningrado srities Rytų ir Vidurio 
Europoje egzistuoja dar vienas panašaus pobūdžio 
strateginis regionas - Padniestrė.5) Sulaikymo doktri
nos požiūriu militarizuoti „eksklavai“, „forpostai“ 
yra papildomas argumentas prieš bet kokių strategi
nių saugumo iniciatyvų, kurios bandytų eliminuoti 
Rusiją, kūrimą. Būtent todėl Rusija taip liguistai ir 
griežtai reaguoja į bet kokius bandymus kelti strate
ginių regionų juridinio statuso ir demilitarizacijos 
klausimus.

Kita vertus, Kaliningrado sritis vertinta ir kaip 
„ekonominių reformų poligonas“. Manyta, kad sritis
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suteikus jai tam tikras juridines garantijas, gali virsti 
patraukliu investicijoms regionu. O srityje vykstan
čių ekonominių reformų patirtį galima būtų perkelti 
ir į kitas Rusijos vietas. Tokia politika turėjusi pade
monstruoti Rusijos „atvirumą“ Vakarams ir angaža
vimąsi liberalioms ekonominėms reformoms. (Tiesa, 
labai dažnai centrinė valdžia Maskvoje strateginius 
uždavinius manė esant svarbesnius nei ekonominės 
reformos. Tik tuo galima paaiškinti jų nenuoseklu
mą.) Nepaisant šito, ekonominė srities raida sudarė 
sąlygas formuotis naujiems „periferiniams“ elitams, 
kurie, atlikdami tarpininkavimo (tiek legalaus, tiek ir 
nelegalaus) tarp Vakarų ir Rytų funkcijas, sugebėjo 
ne tik sukaupti tam tikrą ekonominį potencialą, bet 
jau ima ir vis aktyviau siekti politinės valdžios. (Tai 
liudija ir paskutinieji rinkimai į srities gubernatorius 
1996 metų pabaigoje.) Iš esmės tokiems periferi
niams elitams „centras“ reikalingas tiek, kiek jis su
teikia jų veiklai aiškias juridines garantijas. Svarbu 
pastebėti ir tai, kad šie elitai centrinės valdžios strate
ginę politiką regione remia anaiptol nebesąlygiškai 
(t.y. su tam tikrais rezervais).

Nevisiškas sutapimas tarp „centro“ tikslų (kurie 

pirmiausia yra strateginiai ir geopolitiniai) bei „peri
ferijos“ siekių (kurie labiau ekonominiai ir regionini
ai) sudaro palankias sąlygas srities autonomizacijai 
arba „pozityviajam separatizmui“. (Nuo čečėniško 
separatizmo šis skiriasi tuo, jog vyksta legaliomis - 
juridinėmis formomis, modifikuojant jau egzistuo
jančius įstatymus.) Kartu tai skatina ir ypatingo iden
tifikacijos tipo - pavadinkime jį krašti etišku - forma
vimąsi. Žinoma, šių procesų negalima pervertinti. 
Kalbama tik apie tam tikras tendencijas, o tiksliau 
apie vieną iš galimų visuomenės raidos tendencijų, 
nes negalima atmesti ir „imperinio“ nacionalizmo at
gimimo.

Srities autonomizacija sudaro galimybes kaimy
ninėms valstybėms, suinteresuotoms regiono stabilu
mu ir saugumu, dalyvauti krašto raidoje ne per „cen
trą“, bet tiesiogiai - įvairiais bendrais ekonominiais, 
kultūriniais, komunikaciniais projektais. Tai, be jo
kios abejonės, prisidėtų prie tarpusavio pasitikėjimo 
plėtojimo. (Svarstytina ir bendro euroregiono sukūri
mo idėja.) Todėl pozityvaus separatizmo skatinimas 
yra tiek Lietuvos, tiek Lenkijos bendras strateginis 
uždavinys. Kažin ar srities demilitarizavimo klausi

mą įmanoma bus pajudinti iš mirties taško, jei tai ne
taps pačių srities gyventojų siekiu.

Vladas Sirutavičius

1. Anot Barry’o Buzan’o, sąvoka regioninis sau
gumas vartojama ypatingai saugumo santykių sub- 
sistemai, susiformavusiai tarp keletos valstybių, ku
rias sieja artimos geografinės kaiminystės ryšiai, 
apibūdinti. Plačiau apie tai žr. Barry Buzan, People, 
States and Fear, London. 1991, p. 186-229.

2. Ed. by Anthony Polonsky. The Great Powers 
and the Polish Question 1941 -1945. London. 1976, 
p. 171.

3. Wladislaw Kulski. Germany and Poland. From 
War to Peaceful Relations. 1976. p. 52.

4. Kalevi J. Holsti. Peace and War. Armed Con
flicts and International Order 1648 - 1989. Cam
bridge. 1991, p. 258.

5. Zbigniew Brzezinski. Out of Control. Global 
Turmoil on the Eve of the Twenty - First Century. 
N.Y., 1993, p. 161.

LIETUVA RUOŠIASI...
(atkelta iš 1-mo psi.

gu, tarkime, vyktų Seimo rinkimai. Čia partijos išsiri
kiavo taip:

Tėvynės sąjunga (konservatoriai) .16,5 %;
Centro sąjunga................................10,7 %;
LDDP (darbiečiai).................................. 6,9 %;
LKDP (krikšč. demokratai)..............6,3 %;
socialdemokratai.....................................6,3 %;
„Jaunoji Lietuva”.................................... 4,4 %;
kitos........................................................ 13,8 %;
nežino.....................................................35,1 %;

viso................................................. 100,0 %.

Šie duomenys prašyte prašosi išsamesnės anali
zės. Matome, kad konservatoriai, praeituose seimo 
rinkimuose užsitikrinę stipriausios partijos vietą, te
bepirmauja ir dabar, tačiau partijos populiarumas au
tomatiškai nepersiduoda jos remiamam pretendentui 
į prezidentus. Kita vertus, atrodo, kad likusieji pre
tendentai bent kiek reikšmingesnio vaidmens rinki
muose nesuvaidins. Kodėl?

DIDŽIOJI POLITIKA IR JOS TRUPINIAI

Iš visų „mažųjų” pretendentų į prezidentus tur
būt lengviausia yra įrodyti Vaidoto Žuko kandidatū
ros beviltiškumą. Šis jaunas simpatiškas Vilniaus ka
talikų radijo valandos vedėjas savo priešrinkiminę 
kampaniją pradėjo JAV-se (rinkiminė kampanija 
Lietuvoje prasidės lapkričio mėn.). Tikėdamasis mū
sų pritarimo ir paramos, jis sakėsi iki šiol politika ne
sidomėjęs, nepriklausąs jokiai partijai, programos 
kol kas dar nespėjęs paruošti. Nelengvajam buvo at
sakinėti į neatlaidžius klausytojų klausimus, todėl 
beveik po kiekvieno klausimo prie mikrofono bėgda
vo jį lydėjęs Seimo narys Algirdas Patackas ir bandy
davo užpildyti atsakymų spragas... Ir dar viena 
smulkmena - savo politinį nepatyrimą ir nepriklau
symą jokiai politinei partijai pretendentas minėjo tar
si kokį privalumą, teigiamybę. Lyg politika būtų 

kažkas, kuo susitepama, ko reikėtų gėdytis. O jis dar 
tebesąs švarus...

Gerai, kad nauji žmonės ateina į politiką, tik aš 
vis dėlto manyčiau, kad pradėti reiktų nuo pradžios. 
Tarkim, nuo savivaldybių arba rinkimų į valsčiaus 
viršaičius. Tik po to, įsigijus bent truputėlį patirties, 
galima pradėti svajoti ir apie aukštesnes politines 
viršūnes.

Nedaug vilčių teikia ir vėl iš Amerikos į Lietuvą 
sugrįžusios ponios Liucijos Baškauskaitės pastangos 
„bėgti į prezidentus”. Baškauskaitė, tiesa, Lietuvoje 
žinoma daugiau negu Žukas. Daugelis ją prisimena 
dar iš 1991 metų sausio mėnesio, kai ji sklandžia 
anglų kalba trumpųjų bangų siųstuvu informavo pa
saulį apie tragiškus to meto įvykius Lietuvoje. Vėliau 
Baškauskaitė pagarsėjo kaip televizijos programos 
Tele-3 steigėja ir savininkė. Tačiau čia ji susilaukė ir 
nemažai priekaištų, kad pati mėgdavo televizijos 
programose kalbėti ir net pranešėjauti. Mat ponios 
Liucijos lietuvių kalba dažnai pavirsta kalbėjimu an
gliškai lietuviškais žodžiais. Taip atsitiko ir praeitą 
mėnesį, kai ji Vilniuje susikvietė žurnalistus pranešti 
apie savo prezidentinius planus. Į žurnalisto klausi
mą, ar tikrai tikisi laimėti rinkimus, ponia Baškaus
kaitė atsakė: „Absoliučiai”. Taip ji privertė ne vieną 
klausytoją smagiai nusišypsoti. Atsakymas pasidaro 
visai nejuokingas, kai jį pažodžiui išverti į anglų kal
bą. Žodis „absolutely” šiuo atveju reiškia „žinoma”, 
„be abejonės”, „tikrų tikriausia”. Tuo tarpu lietuvių 
kalboje šis svetimžodis turi savotišką atspalvį, palie
kantį klausytojui įspūdį, kad ponios Baškauskaitės 
laimėjimas bus absoliutus, kad savo varžovus ji pra
lenks ir paliks kažkur toli užpakalyje ...

Minėtoje spaudos konferencijoje buvo ir dau
giau linksmesnių momentų, kai atsakymus į sudėtin
gesnius klausimus pretendentė pradėdavo lietuviš
kai, o užbaigdavo angliškai. Todėl manau, kad ir ši 
kandidatė, save apibūdinanti kaip aštraus proto ir ge
ros širdies, didesnės įtakos rinkimų rezultatams ne
turės.

Daug sudėtingesnis yra generalinio prokuroro 
pavaduotojo Artūro Paulausko atvejis. Paulauskas 
buvo pirmasis nepriklausomybę atstačiusios Lietu
vos gen. prokuroras, sėkmingai atlaikęs Maskvos 
spaudimą ir nepaklusęs iš Rygos atsiųstam Maskvos 

statytiniui Petrauskui. Iš gen. prokuroro pareigų buvo 
atleistas jau valdant darbiečiams, o dabar vėl buvo 
siūlomas į tas pačias pareigas. Iš tikrųjų ir būdamas 
gen. prokuroro VI. Nikitino pavaduotoju jis praktiš
kai vadovavo Lietuvos prokuratūrai. Todėl ir politi
koje jis - ne naujokas, turi pakankamai administraci
nio darbo patirties. Tačiau paskutiniu metu labai pa
blogėjo jo santykiai su konservatorių valdžia. Labai 
pikti išpuoliai prieš Paulauską Liet, aide rodo, kad 
konservatorių valdžia jį pirma proga iš prokuratūros 
atleis.

Ant Paulausko pečių gula didžiausia atsakomybė 
už prokuratūros darbą per visą nepriklausomybės 
laikotarpį. Tačiau nusikalstamumas nemažėja ir ne
mažą dalį priekaištų dėl šitos nesėkmės visuomenė 
skiria prokuratūrai. Todėl rinkiminėje kampanijoje 
Paulauskas negalės rinkėjų masinti pažadais ir kitus 
Lietuvos reikalus spręsti remdamasis sėkminga pro
kuratūros darbo patirtimi. Tiesa, jis pasižymėjo 
dviejose stambiose bylose, vadovaudamas valstybės 
kaltinimui prieš žurnalisto V. Lingio žudikus ir prieš 
Kauno „mafijos” vadeivą H. Daktarą. Tačiau du kad 
ir labai reikšmingi mūšiai - tai dar ne karo laimė
jimas. Iš tikrųjų, nelaimėti šių bylų valstybė tiesiog 
negalėjo, nes tai būtų buvęs jos pralaimėjimas ir ka
pituliacija prieš organizuotą nusikaltėlių pasaulį.

Paulauskas galėtų patraukti didelę dalį V. Adam
kaus šalininkų, jeigu šis nekandidatuotų ar negalėtų 
kandidatuoti. Taip pat Lietuvoje plačiai paplitusi 
nuomonė, kad Paulauskas - jaunas, energingas, pa
trauklios išvaizdos vyras - gali patrauti savo pusėn 
nemažai balsuotojų moterų. Tačiau norint laimėti 
prezidento rinkimus, reikia turėti gerai organizuotą 
politinį užnugarį ir partijų paramą, ko Paulauskui iki 
šiol dar nepavyko gauti. Todėl ir į jo galimybę laimė
ti aš žiūriu labai skeptiškai.

Manau, kad kandidatuos ir socialdemokratų par
tijos pirmininkas Aloyzas Sakalas, tačiau tai bus dau
giau partinės drausmės ir pareigingumo demonstraci
ja. Socialdemokratai, nors praeituose seimo rinki
muose pasirodė žymiai geriau negu buvo tikėtasi, kol 
kas dar yra per maži ir per daug uždari, kad galėtų 
prezidento rinkimuose reikšmingiau pasirodyti be

(tęsinys 16-me psl.)
1
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VAKARŲ ELITO PAMOKYMAI LIETUVAI

Argi Lietuva, vos tik atsikračiusi priverstinio 
Rytų garbinimo, savanoriškai atsisakytų kritiško 
žvilgsnio santykiuose su Vakarais? Tarpukario laiko
tarpio užsienio politikoje ji ėjo savo keliu. Ar tai bu
vo klaida? Šiuo atžvilgiu itin įdomūs Didžiosios Bri
tanijos Užsienio reikalų valstybės sekretoriaus Aus
ten Chamberlain’o pamokymai Lietuvos Nepaprasta
jam ir įgaliotam ministrui Londone Ernestui Galva
nauskui 1925-1926 metais, kurių ilgą citatą Akira
čiuose paskelbė Raimundas Lopata („Lietuvos diplo
matijos elito charakteristika”, 1997 vasaris, nr. 2, 
P-13).

Jei Lietuva butų paklausiusi A. Chamberlain’o, 
ji nebūtų atgavusi Vilniaus. Jis dabar priklausytų Gu
dijai, gal net būtų jos sostinė, o 1923-1939 m. demar
kacinė linija būtų Lietuvos-Gudijos siena. Juk Di
džiosios Britanijos Užsienio reikalų sekretoriaus pa
reiga - žiūrėti ne Lietuvos, o Didžiosios Britanijos 
interesų. Ir tikrai, A. Chamberlain’o Lietuvai siūlyta 
politika būtų gražiai pasitarnavusi jo pastangoms Eu
ropoje įtvirtinti pastovią politinę sistemą.

Ne vien jis buvo pasinešęs mokyti lietuvius dip
lomatijos meno. Prasidėjus sovietinės imperijos kri
zei, 1989-1991 metais, visi Vakarų didžiųjų valsty
bių vadovai prisispyrę mokė Lietuvą nuosaikumo. 
Jei į laisvę besiveržiančios tautos būtųjų klausę, būtų 
išlikusi nors ir chaotiška, bet nesubyrėjusi Sovietų 
Sąjunga, o Lietuva būtų pasilikusi viena iš 15 jos res
publikų. Tai kaip tik ir buvo ko Vakarai siekė - išlai
kyti bent kiek laisvesnę ir žmoniškesnę, bet nesuiru

sią Sovietų imperiją. Amerikos prezidentas George 
Bush tai išsakė garsiojoje „Kijievo viščiuko” kalboje 
1991 m. rugpjūčio 1 d.

Vakarų diplomatinio elito atsiekimai labai nely
gūs. Jie skiriasi pagal kraštą, laikotarpį ir spręstinas 
problemas. Pažvelkim tik į Didžiąją Britaniją ir Pran
cūziją tarpukario laikotarpiu. Jų vadovai nuvairavo į 
katastrofą - Antrąjį pasaulinį karą. Kokį balą jiems 
priskirsim - nulį ar vieną?

Dar visai neseniai stebėjome Didžiosios Britani
jos ir Prancūzijos pataikavimą serbams Bosnijoje. 
Jos ten beviltiškai įsipainiojo ir net savo kareivių ne
sugebėjo apginti. Tik Amerikos diplomatinė ir karinė 
intervencija jas išgelbėjo nuo pralaimėjimo. Kokiu 
balu įvertinsim jų atsiekimus?

Lietuvai pavojinga taip susižavėti Vakarais, kad 
nesugebėtų atskirti nuostabių atsiekimų ir laimėjimų 
nuo klaidų, pralaikėjimų ar net nusikaltimų. Diplo- 
matijops naivumas paražūtingas. Lietuvos laukia 
liūdnas likimas, jei ji priims Vakarų pamokymus ne
kritiškai, pasitikėdama jų išmintimi irgera valia.

Algimantas Gureckas 
Windsor, Ct.

Gerb. Tamstos,

Mėgstu Jūsų laikraščio žinias. Buldogas galėtų 
kojos nekelti. Panašią reklamą net iš TV išėmė. Jo 
veidas man patinka, geros žinios.

Sėkmės Jūsų darbe.

Koste Gorbauskas
Great Neck, NY

VARDAI, VARDAI !

Sovietinės imperijos 50 metų okupacija paliko 
gilius pėsakus moralėje, elgsenoje ir net kasdieninia
me gyvenime. Čia noriu užsiminti apie asmenvar

džius ir pavardes. Mokyklose buvo priimta vardus 
trumpinti ir net pakeisti. Tai vyksta ir dabar, prided
ant slaviškas galūnes. Taip Vacys tapo Vacka, Stasys
- Staska, Vytautas - Vitka, Gražina - Gražka, Teresė
- Tėra, Gediminas - Getcka ir panašiai.

Patogumo dėliai ir šeimose vardus trumpina. 
Taip Algimantas, Algirdas dažnai tampa Algiu, Vy
tautas - Vytu, Viktoras - Vika, Margarita - Rita, Ri
tute, Gražina - Žutė.

Nepriklausomybės metais mokyklose ir spau
doje ir oficialiose įstaigose buvo priimta nuo senų 
laikų įsitvirtinę krikščioniški vardai - Kazys, Juozas, 
Matas, Genė, Stasė, Vladas, Juzė, Kazė-Kaziūnė ir 
taip pat tautiniai Vytautas, Algirdas, Mindaugas, 
Gražina, Jūratė.

Matomai sovietinė valdžia reikalavo, kad būtų 
naudojami metrikuose (bažnytiniuose) užrašyti var
dai su pilna slaviška galūne. Dabar spaudoje anks
čiau liaudyje vartojamų vardų dažnai nesimato ir 
mirga Kazimierai-os, Stanislavai, Juozapai, Vladis
lovai, Bronislovai. Nesikeitė tik Jonai, Petrai, Ade
lės, Monikos.

Tautiniai gražūs vardai dažnai pakeičia krikš
čioniškus, bet tas vyksta bangomis; vienu laikotarpiu 
madingesni tautiniai, kitu krikščioniški. Be šių vardų 
prasidėjo ir ieškojimas ko nors įmantresnio. Taip at
sirado Džonise, Svetlana, Vladimiras, Džiulieta ir ei
lė kitų, kartais dėl nežinojimo visai netinkamų. Pa
vyzdžiui Gitano (ispaniškai čigonas). To paties vardo 
Gitanas N. tvarko Lietuvos banko pinigų politiką. 
Juokingai atrodo, kad tai daro „čigonas“.

Pirmos nepriklausomybės paskutiniais keliais 
metais buvo siūloma atlietuvinti pavardes, kas ypač 
karininkų tarpe buvo mielai daroma. Būtų ir dabar 
malonu turėti vietoje Brazausko Brazį ar Brazaitį. 
Vietoje Stankevičiaus Stankų ar Stankaitį, bet tas da
bar dar nesidaro.

Gal nevisai tinkami vardai buvo parenkami švi
etimo ir karinėje srityje. Taip „didžiojo švietimo puo
selėtojo“ Vytauto vardu tapo pavadintas Kauno uni- I 
versitetas, kuriam gal būtų geriau tikęs kad ir Mažvy
do vardas. Karo mokykla gavo žinomo „karvedžio”

Politinės poezijos pranašas Vladas 
Mozūriūnas 1940-taisias pagarsėjo 
trumpa šmaikščiai sueiliuota pra
našyste:

Drausmės sargyboje

ŽYMIŲ ŽMONIŲ MINTYS APIE AMŽINYBĘ, 
POEZIJĄ IR ŠVARIŲ RANKŲ FINANSUS

Ateina genijai ir vėl pranyksta, 
Atėjo Leninas visiems laikams...

Pranašystė nors ir trumpa, įsprausta į 
dvi eilutes, bet užtai mintis nežino ribų. 
Iki pat amžinybės...

Žymiai kuklesnės (o gal teisingiau 
būtų sakyti taupesnės) yra konservato
rių autoriteto finansų klausimais naujai 
išrinktame Seime, Elvyros Kunevičie
nės pranašystės. Pasidžiaugusi tikrai 
įspūdinga konservatorių pergale, ponia 
Elvyra nusprendė, kad konservatoriai į 
valdžią atėjo ne metams ir ne dviems, o 
ilgam, ilgam laikui, gal net... šimtme
čiui. Turbūt dėl tos priežasties ir į fi
nansų ministrus ponia finansų specia
listė pasiūlė labai jauną vyrą. Tokio 
jauno ministro (28 metų) Lietuvoje sa
koma nėra buvę nuo karaliaus Mindau
go laikų. Tik pagalvokime: vyrukas 
būtų galėjęs ministeriauti beveik visą 
kadenciją. Šimtas dvidešimt aštuoni 

metai - dar ne taip blogai, ypač jeigu 
vyras pačioj sveikatoj ... Tai ne koks 
septyniasdešimtmetis, kuris net pusės 
kadencijos nebeišturėtų.

Ponia Elvyra tačiau pamiršo savo 
jaunajam globotiniui priminti, kad da
bar nebe Šleževičiaus laikai - prieš ei
nant į ministrus reikia gerai nusiplauti 
rankas. Mat dabar švarių rankų politi
ka. O jaunojo ministro panagėse viso
kių skolų ir finansinių machinacijų lie
kanos, delnų raukšlės svetimam turtui 
polinkį rodo ... Žiūrėjo, žiūrėjo premje
ras Vagnorius į tas jaunas, tik nebe vi
sai baltas rankeles. Net du mėnesius 
akių nenuleido. Kol galų gale ėmė ir 
pasakė: eik, geriau, vyruti, nusiplaut 
rankas ...

Dabar buvęs ministras Vilniaus 
teisme šveičia delnus ir panages su ge
riausių advokatų patarimų milteliais. O 
mane apėmė pagunda išbandyti savo 
poetinius gabumus. Nusižiūrėjęs į 

mūsų lenininės poezijos klasiką, ir aš 
pabandžiau suregzti dvieilį:

Ateina genijai ir vėl pranyksta,
Atėjo konservatoriai ilgam, ilgam.

Tačiau gera poezija taip pat turi 
prisitraikyti prie pasikeitusių aplinky- 
bų. Norom nenorom turėjau ir aš per
rašyti šio dvieilio antrąją eilutę:

Ateina genijai ir vėl pranyksta,
Finansų ministras atėjo ... dviems 

mėnesiams...
Deja, ir pats matau, kad poezijos 

aukštumos - ne man. Sėdžiu, sėdžiu, 
rašau, braukau, o tos dvi eilutes nesiri- 
muoja ir tiek. Istorijos savartyne, šalia 
nuvirtusių genijaus statulų, turbūt atsir
as ir ponios Elviros rekomendacijos, ir 
mano kuklūs poetiniai bandymai.

Todėl labai atsiprašau, kad poniai 
Elvyrai Kunevičienei dedikuoto eilė
raščio net dviejų žmoniškų neilučių 
neparašiau -

Dogas Buldogas
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A. Smetonos vardą, nors galėjo duoti kurio nors kito 
kunigaikščio ar žymesnio karvedžio.

Kad ir vėl nepasikartotų tas pats ir dabartinė karo 
akademija nebūtų-pavadinta A. Brazausko ar V. 
Landsbergio, o Vilniaus universitetas - Gedimino 
vardu.

B. Stundžia 
Weston, Ont. Kanada

Gedimino vardu jau pavadintas Vilniaus Techni
kos universitetas, o Vilniaus universitetas, tikėkimės, 
ir liks tik... Vilniaus universitetu - Red.

Sveikinu ištvermingus Akiračius Velykų Šven
čių sulaukus.

Halina Plaušinaitis
Čikaga

Gerb. Redakcija:

Neslėpsiu, esu vertas kritikos: kol rengiausi rea
guoti į 1996 m. lapkričio Akiračiuose paskelbtą p. 
Vyt. Gedrimo spaudos apžvalgą, pamažėle atslinko ir 
kovo galas, apdildęs ir mano įkarštį. Ir visgi, kad ir be 
pirmykščio užmojo, noriu pataisyti kai kuriuos anoje 
spaudos apžvalgoje likusius netikslumus.

Pirma, buvo rašyta, jog stokodamas bendradar
bių bei redaktorių, Darbininkas pasikvietė redaktorių 
iš Lietuvos. Manyčiau, jog manęs niekas ir niekur iš 
Lietuvos neatsikvietė. Buvau Čikagoje kaip legalus 
JAV gyventojas ir pats dairiausi tarnybos.

Antra - ten buvo rašyta, jog naujasis Darbininko 
redaktorius „bando gerinti laikraščio turinį ir pri
traukti naujų bendradarbių. Tačiau ar ne klaidinga 
kryptimi einama. Pavyzdžiui, Darbininko 37 nume
ryje pasirodė net du Viliaus Bražėno straipsniai.” Su
tinku, kad viename numeryje du to paties autoriaus 
tekstai galėtų ir nebūti skelbiami. Tačiau teigti, jog 
bandau pritraukti Vilių Bražėną kaip naują bendra
darbį būtų akivaizdus netikslumas, kitaip sakant, ras
tas akyje. Vilius Bražėnas - Darbininko žurnalistas 
senbuvis - gali kai kam ir nepatikti, tačiau vargu ar 
pavyktų nuslėpti, kad šio autoriaus plunksna pati ne
ria rašalinėn ir taip mikliai plevena popieriumi deši
nėn, jog vargiai ją besustabdysi. Feljetonisto šmaikš
tumas čia dera su politine analize, kas kad ne visada 
ir ne visiems priimtina.

Trečia. Pradėkime nuo citatos: „Kitame Darbi
ninko numeryje (nr. 34, 1996) įdėtas Vytauto Ruba
vičiaus straipsnis „Valdančiojo „Klano” linksmybės 
ir rūpesčiai”. Prie jo pridėta pastaba, kad tai „specia
liai Darbininkui iš Vilniaus”. Deja, čia nėra nieko 
„specialaus” - tik paprastas persispausdinimas 
straipsnio išLiteratūros ir meno š. m. 34-to nume- 
rio(...)”. Deja, p. Vyt. Gedrimas nežinojo (nors iš 
apžvalgų galėtum spėti, kad jam prieinama bet kokia 
lietuviška informacija), kad Vytautas Rubavičius 

rašo Darbininkui specialiai, o tuos pačius tekstus pa
gal mūsų suaitarimą Lietuvoje gali skelbti kur tik 
mato tam naudą.

Su pagarba
Julius Keleras

Darbininko redaktorius

Mums ir dabar dar neaišku, kuo „specialiai Dar
bininkui” rašyti straipsniai skiriasi nuo „nespecia
lių”, jeigu tas pats tekstas spausdinamas keliuose 
laikraščiuose? - Red.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Birutė Sriogytė-Vaitkienė. Vėjų blaškomi metai. 

UAB „Informacijos ir leidybos centras“. Vilnius. 
1996.91 psl.

Icchokas Meras. Sara. Iš lietuvių vengrų kalbą 
vertė Lacha’zi Aranka ir Galicza Gybrgy. Osiris. 
Budapest. 1996. 165 psl.

Alfonsas Nyka-Niliūnas. Temos ir variacijos. 
Baltos lankos. Vilnius. 1996. 461 psl.

Su šios knygos pasirodymu galime tvirtinti, kad 
Lietuvoje baigta leisti viskas, kas išeivijos literatūro
je bei raštuose apie ją buvo vertingo. A. Nykos-Niliū
no kritikos rinktinė- tai knyga, be kurios neįsivaiz
duojama išeivijos literatūra, taip, kaip be Vinco Ras- 
tenio publicistikos rinktinės neįsivaizduojama išeivi
jos publicistika- Deja, V. Rastenio knygos vis dar nė
ra.

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

Tomas Venclova. Aleksander Wat. Life and Art 
of an Iconoclast. Yale University Press. New Haven 
and London. 1996. 369 psl. Kaina 35 dol.

Savo knygoje Tomas Venclova aptaria žymaus 
lenkų rašytojo gyvenimą ir kūrybą. Venclovos studi
joje persipina Wat’o biografija su įvairių jo tekstų an
alize. Aleksander Wat - futuristas, siurrealistas, o 
vienu metu ir komunistų bendrakeleivis. Antrojo pa
saulinio karo metu jis kalėjo sovietų gulaguose. Savo 
knygoje Venclova argumentuoja, jog postaiininėję 
epochoje Wat’o raštai įtakojo lenkų ir Rytų Europos 
kūrybinį atsinajinmimą.

Tomo Venclovos knyga apie Aleksander Wat 
susilaukė atgarsio didžiojoje anglo amerikiečių 
kultūrinėje spaudoje. Apie ją plačiai rašė Neal 
Ascherson The New York Review of Books, Norman 
Davies The New York Times, George Hyde Times 
Literary Supplement, Claire Cavanagh The New Re
public ir Susan Miron Partisan Review. Šiuo metu 

Venclovos knyga baigiama versti į lenkų kalbą ir dar 
šiais metais pasirodys Lenkijoje. George Hyde Venc
lovą vadina „žymiausiu lietuvių literatūros moksli
ninku“. Šiuo metu Tomas Venclova tikrai yra pasau
lyje jeigu ne žymiausias, tai bent žinomiausias lie
tuvis mokslininkas humanitaras.

New States, New Politics: Building the Post-So
viet Nations. Sudarytojai Ian Bremmer ir Ray Taras. 
Cmbridge University Press. 1997. 743 psl.

Knygoje įvairūs autoriai aptaria valstybių kilu
sių iš buvusios Sovietų Sąjungos formavimąsi. 
Straipsnyje „Lituania: rights and responsibilities of 
independence“ mūsų bendradarbis A.E. Senn aptaria 
atgimusios Lietuvos valstybės formavimosi raidą, 
rūpesčius, ateities perspektyvas.

Dalia Satkauskytė. Lietuvių poezijos kalbinė 
savimonė: raidos tendencijos. Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas. Vilnius. 1996. 110 psl.

Knygoje analizuojama modernioji lietuvių poez
ija jos savimonės aspektu. Pasitelkusi struktūralisti
nėmis ir postruktūralistinėmis teorijomis jaunoji 
mokslininkė savo tyrinėjimo objektu pasirinko H. 
Radausko, A. Mackaus, A. Nykos-Niliūno, T. Venc
lovos ir kitų kūrybą. Autorei už disertaciją, kurios pa
grindu parengta knyga, 1996 metais paskirta Santa
ros-Šviesos premija.

GERIAUSIA DOVANA BET KOKIA PROGA 
„Akiračių” metinė prenumerata.

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

pažįstamiems Jūs ne tik suteiksite jiems malonumą, bet ir 
pratęsite mėnraščio gyvavimą.

Prašau man siuntinėti AKIRAČIUS / pratęsti prenumeratą:

Vardas ir pavardė.........................................................................

Gatvė...........................................................................................

Miestas........................ Valstybė...................... Zip..................

AKIRAČIAI Prenumerata $ 12.00
9425 So. Pleasant Ave., Auka............ $........
Chicago, Illinois 60620-5647 Pridedu čekį $........
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LIETUVA RUOŠIASI...
(atkelta iš 13-to psl.)
darbiečių ir kitų kairiųjų partijų paramos. O darbie- 
čiai turi savą kandidatą...

TRYS DIDIEJI: A, B IR L

Tokiu būdu lieka tik trys realias galimybes turin
tys pretendentai į prezidentus: JAV gamtosauginin
kas Valdas Adamkus, dabartinis prezidentas Algir
das Brazauskas ir Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Tačiau ir apie Adamkaus galimybes 
tenka kalbėti su didelėmis išlygomis, nes Konstituci
ja reikalauja, kad kandidatas į prezidentus 3 paskuti
niuosius metus būtų gyvenęs Lietuvoje. O įrodyti, 
kad, būdamas JAV gamtos apsaugos administracijos 
viduriniųjų vakarų regiono administratorimi Čika
goje, jis tuo pačiu metu gyveno Lietuvoje, galima tik 
labai labai draugiškame teisme. Todėl Centro sąjun
ga bando Seime pravesti Konstitucijos pataisą, kuri 
panaikintų 3 metų gyvenimo Lietuvoje reikalavimą ir 
tuo įgalintų išeivius siekti aukščiausių Lietuvos val
džios postų. Nors tokiai centristų iniciatyvai pritarė 
visos opozicinės partijos, be konservatorių pritarimo 
neįmanoma Seime surinkti du trečdalius balsų, reika
lingų Konstitucijos pakeitimui. Todėl dabar Valdo 
Adamkaus galimybė kandidatuoti priklauso vien tik 
nuo konservatorių malonės.

SU ADAMKUM AR BE ADAMKAUS?

Galima, žinoma, visaip spėlioti: leis konservato
riai jam kandidatuoti ar užtvers kelią konstitucine 
tvora. Spėliojimuose paprastai atsispindi užslėpti no
rai, todėl aš, užuot spėliojęs, pabandysiu paanalizuoti 
pragmatiškai: kaip aš pasielgčiau, būdamas konser
vatorių vietoje.

Jeigu dėl prezidento kėdės varžytųsi trys pagrin
diniai pretendentai, Adamkus, Brazauskas ir Lands
bergis, tai pirmame rate atrodo nei vienas kandidatas 
negautų pusės balsų. Dviem stipresniesiems tektų 
persirungti antrame rate. Pagal mūsų cituotus apklau
sos duomenis atrodo, kad į antrą ratą patektų Adam
kus ir Brazauskas - konservatoriams tiek praktiškai, 
tiek psichologiškai labai nemaloni išvada. O finale 
norom nenorom tektų raginti savo šalininkus balsuoti 
už Adamkų, nes pasyvi laikysena būtų tolygi paramai 
Brazauskui. A.

Jeigu būtų tik du pagrindiniai pretendentai, tai 
konservatoriai galėtų būti visiškai tikri, kad jų kan
didatas pateks į finalą. Be to, yra šiek tiek vilties, kad 
su Adamkaus šalininkų pagalba gali pavykti laimėti 
ir finalines varžybas. Todėl pragmatiška konserva
torių taktika būtų gan paprasta: pradžioje laikyti 
Adamkų užšachuotą, o pasibaigus kandidatų kėlimo 
laikui bandyti ir Adamkaus šalininkus, ir kitus „poli
tinius benamius” prisivilioti atgal pas save. Nėra, ži
noma, garantijos, kad tai pavyktų, bet, kita vertus, tai 
nėra beviltiška svajonė.

Silpnoji šios analizės vieta - prielaida, kad, var
žantis trims pagrindiniams kandidatams, pirmos dvi 
vietos atitektų Adamkui ir Brazauskui. Tai galbūt at
spindi 1992 metų padėtį, bet juk 1996 metais konser
vatoriai Seime laimėjo absoliučią daugumą, o ir pra
eitą mėnesį įvykusiuose savivaldybių rinkimuose ši 
partija pasirodė tebesanti stipriausia, nors ir nebeuž- 
gožė visų kitų. Todėl negalime visiškai atmesti gali
mybės, kad, prezidento rinkimuose dalyvaujant vi
siems trims pagrindiniams pretendentams, V. Lands
bergis užimtų pirmą arba antrą vietą. Tokiu atveju 
nebūtų prasmės neleisti kandidatuoti Adamkui. Prie
šingai, Adamkui palankaus konstitucinio įstatymo 

priėmimas būtų naudingas ir patiems konservato
riams, kaip kad darbiečiams 1992 m. buvo naudingas 
panašaus įstatymo, įgalinusio kandidatuoti St. Lozo
raitį, priėmimas. Tačiau jeigu konservatoriai ap
sispręstų neparemti Centro sąjungos iniciatyvos (o 
visi ženklai rodo, kad greičiausia taip ir bus), tai 
reikštų, kad patys konservatoriai netiki arba stipriai 
abejoja savo prezidentinio kandidato galimybe nu
rungti varžovus.

Abejones Landsbergio galimybe laimėti „prezi
dentinio pusfinalio” varžybas skaitina ir vėliausieji 
(kovo mėn. gale) politikų populiarumo apklausos 
duomenys (cituojame iš 1997.11.26 Eltos spaudos 
apžvalgos):

-Šiandien Respublika spausdina „Baltijos ty
rimų” šių metų kovol3-19 dienomis surengtos ap
klausos “Požiūris į visuomenės veikėjus” rezultatus. 
Pagal gautus duomenis, apie Algirdą Brazauską pa
lankios nuomonės yra 63 procentai (7 proc. daugiau 
negu vasario mėnesį), Egidijų Bičkauską - 54 pro
centai (6 proc. daugiau), Valdą Adamkų - 52 proc. 
(tiek pat ir vasario mėn.), Romualdą Ozolą - 52 proc. 
(tiek pat ir vasario mėn.), Gediminą Vagnorių - 45 
proc. (7 proc. daugiau), Vytautą Landsbergį - 43 
proc. (1 proc. daugiau), Algirdą Saudargą - 34 
proc.(tiek pat ir vasario mėn.), Aloyzą Sakalą - 32 
proc. (4 proc. daugiau), Česlovą Juršėną - 23 proc. (1 
proc. daugiau), Andrių Kubilių -21 proc.(2 proc. 
daugiau) apklaustųjų.

Šie duomenys siūlo kelias gan įdomias išvadas. 
Viena - tai kad triuškinantis darbiečių pralaimėjimas 
praeitą rudenį seimo rinkimuose nepakenkė prez. A. 
Brazausko populiarumui. Tai rodytų, kad būsimuose 
prezidento rinkimuose Brazauskas gali pasikliauti ne 
vien darbiečių ir jų šalininkų balsais, bet tikėtis ne
mažai paramos iš kitų partijų šalininkų. Landsbergio 
atveju matome priešingą reiškinį: labai įspūdingas 
konservatorių pasirodymas seimo rinkimuose ir iški
limas į didžiausią partiją nepadėjo Landsbergiui ap
lenkti savo varžovų populiarumo lentelėje. Todėl 
atrodo, kad ir prezidento rinkimuose susilaukti žy
mesnės paspirties iš kitų partijų šalininkų jam nėra 
daug vilčių.

Taip dalykams susiklosčius būtų visai natūralu 
(o pragmatiškai ir pateisinama), jeigu konservatorių 
dauguma Seime nutartų nepadėti Adamkui ir neap
sunkinti savo kandidato padėties. Manau, kad jie taip 
ir pasielgs.

PRALEISTA PROGA

Gausūs Adamkaus šalininkai ir Lietuvoje, ir išei
vijoje dabar turbūt klaus, ar tikrai Adamkui nebuvo 
galimybių pašalinti kliūtis jo galimai kandidatūrai? 
Vienas galimas atsakymas į šį klausimą akivaizdus: 
reikėjo prieš trejetą metų grįžti ir pastoviai apsigy
venti Lietuvoje. Tačiau galimybių buvo ir vėliau. 
Kokios jos?

Demokratija yra tokia santvarka, kur visi įstaty
mai (taigi ir Aukščiausias įstatymas - konstitucija) 
tarnauja piliečiams, o ne priešingai. Jeigu dauguma 
Lietuvos piliečių aiškiai ir nedviprasmiškai parodytų, 
kad jie nori matyti Adamkaus pavardę kandidatų į 
prezidentus sąraše, jeigu dėl to vyktų masiniai susi
rinkimai, demonstracijos prie Seimo rūmų, diskusi
jos spaudoje ir vedamieji laikraščiuose, žodžių - jei
gu jo kandidatavimas būtų paverstas politiniu klau
simu, tai būtų jam ir politinis sprendimas. Joks Sei
mas, nežiūrint kokia partija jame turėtų daugumą, ne
drįstų prieštarauti aiškiai išreikštai tautos valiai. Ta
čiau tokia daugumos ar bent didelės tautos dalies va

lia neatsiranda savaime. Tam reikia daug pastangų ir 
nemažai laiko. Reikia paruošti politinę programą su 
šviesesnės ateities vizija, įžiebti viltį rinkėjų sąmonė
je, suburti apie save didelį vienmimčių būrį. Ir svar
biausia - reikia tapti visuomenės, su kuria nori surišti 
savo politinį likimą, dalimi. Trumpalaikių vizitų, kad 
ir kaip dažni jie būtų, tokiam dideliam darbui neuž
tenka.

Kovo mėnesį lankydamasis Lietuvoje V. Adam
kus pareiškė, kad sutinka kandidatuoti, kad iš pareigų 
JAV gamtos apsaugos administracijoje jau atsistaty
dino, kad beliko tik perduoti pareigas ir atsisveikinti, 
kad gegužės 5 d. jis grįžta į Lietuvą jau nebe kaip 
JAV pateigūnas ir kad ten apsigyvenęs aktyviai jung
sis į Lietuvos politinį gyvenimą. Tai, žinoma, būtų 
gera pradžia bandant politiškai pašalinti klūtis jo 
kandidatavimui į prezidentus, jeigu tai būtų padaryta 
bent pusmečiu anksčiau. O būtų buvę dar geriau, jei
gu Adamkus būtų grįžęs į Lietuvą prieš 1996 m. rin- : 
kimus ir kandidatavęs į Seimą. Į Seimą jis galėjo būti 
išrinktas arba centristų sąraše, arba pasirinkęs sau 
palankią rinkiminę apygardą. Užtrenkti duris į pre
zidentūrą Seimo atstovui politiškai jau būtų beveik 
nebeįmanoma. Dabar, mano nuomone, apie šias gali- ] 
mybes kalbėti galima tik būtuoju laiku. Šiuo metu 
dar tik pradedamoms pastangoms pašalinti kliūtis 
Adamkaus kandidatūrai iki rinkimų paprasčiausiai 
neužteks laiko. Tuo labiau, kad konservatoriai, ku
riems Adamkaus kandidatavimas būtų nenaudingas, i 
taip pat nesėdės rankas sudėję ...

O JEI BRAZAUSKAS NEKANDIDATUOTŲ... ;

Šitaip dalykams susiklosčius, greičiausia liks tik 
du pagrindiniai varžovai prezidento rinkimuose: da- I 
bartinis prezidentas Algirdas Brazauskas ir Seimo ? 
pirmininkas Vytautas Landsbergis. Tokiu atvejų per- j 
galę rinkimuose greičiausia nulemtų Adamkaus ša- l 
liniukų balsai. Jeigu jie, prisimindami Adamkaus ra- į 
ginimus į Seimą rinkti dešiniuosius („visus, kas tik į I 
dešinę nuo LDDP”), ir prezidento rinkimuose pabal- j 
suotų „į dešinę”, tai rinkimus greičiausiai laimėtų j 
Landsbergis. Jeigu, supykę ant konservatorių, kad I 
neleido kandidatuoti Adamkui, jie savo balsus ati- j 
duotų Brazauskui, tai Landsbergis greičiausiai pra
laimėtų. O jeigu Adamkaus šalininkai nutartų iš viso | 
nebalsuoti, tai apie galimus rezultatus aš kol kas dar Į 
nedrįsčiau spėlioti.

Visiškai neatmestina ir dar viena galimybė - kad | 
gali likti tik vienas pagrindinis varžovas V. Lands- > 
bergis. Kas galėtų paskatinti Brazauską, pagal ap-
klausų duomenis pirmaujantį politiką, nebekandida- j 
tuoti? Tokia paskata galėtų būti prezidento, neturin-1 
čio Seime savos daugiumos, bejėgiškumas. Seimas 1 
gan akivaizdžiai siaurina Prezidento galias (pavyz
džiui, atimdamas teisę skirti gen. prokurorą, atmes
damas bet kokius Prezidento siūlomus įstatymų pa
keitimus ir t.t.). Seimo pirmininkas į savo rankas į 
praktiškai perėmė vadovavimą užsienio politikai, t 
nors pagal Konstituciją ši sritis priklauso prezidentui, 
o seimo pirmininkui čia nėra palikta jokių funkcijų 
Šis užsienio politikos paėmimas į savo rankas daro
mas tiesiog demonstratyviai, kartais net pastatant i 
Prezidentą į labai nemalonią padėtį (kaip kad atsitiko 
„šokdinant” į Vilnių sukviestus Lietuvos diploma- g 
tus). Nemanau, kad visa tai būtų daroma nesąmonin
gai, apsvaigus nuo netikėtai didelės pergalės 1996 ni
sei mo rinkimuose ir staiga įgytos efektyvių atsavani | 
neturinčios politinės galios. Manau, jog tai dalis pra
sidedančios prezidentinės kampanijos, kurios tikslas | 
- parodyti Brazauską kuo nepalankesnėje šviesoje.

Z. V. Rekašiui
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