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MERO POSTAS - BRANGESNIS UŽ PRINCIPUS
Beveik mėnesį truko batalijos dėl merų postų 

Lietuvoje. Kadangi beveik niekur jokia partija nesu
rinko 50 proc. balsų, svarbiausia buvo sudaryti kokią 
nors koaliciją.

Bene pirmą kartą Lietuvoje dešinieji nepaisė jo
kių principų. Svarbiausia buvo gauti mero postą, kad 
ir su pačiu velniu einant obuoliauti. Vienas naujųjų 
konservatorių lyderių, Seimo pirmininko pavaduoto
jas A.Vidžiūnas net apkaltino krikščionis demokra
tus, jog šie pasidavė kerinčiai LDDP lyderio Č. Jur
šėno šypsenai.

Iš tiesų, krikščionys demokratai, daugelyje savi
valdybių dar šiaip ne taip prastumą po vieną du savo 
kandidatus į vietos tarybas, nustebino savo gerokai 
didesnį pasisekimą turinčius brolius konservatorius 
tuo, jog iškart tapo merais. Krikščionys demokratai 
daug kur sudarė blokus su kairiaisiais - Valstiečių 
partija, socialdemokratais ir net LDDP, kuria davat
kos ir kunigai ne taip seniai vaikus gąsdindavo.

Krikščionys demokratai į konservatorių prie
kaištus narsiai atsikirto, pareiškę, kad jie nėra kon
servatorių klapčiukų partija. Vienas krikdemų vadų, 
reemigrantas F. Palubinskas, vienoje televizijos lai
doje pareiškė, kad konservatoriai dėl nieko su jais ne- 
sitarė, todėl nėra ko kelti triukšmą. Pasak F. Palu
binsko, konservatoriai juos apgavo, nes vietoj paža
dėto viceministro posto kiekvienoje ministerijoje jie 
gavo tik tris viceministrų postus. Juolab, kad patys 
konservatoriai, siekdami valdyti miestus, taip pat el
gėsi nepaisydami savo ankstesnių nuostatų. Visų 
nuostabai Vilniuje konservatoriai atsisakė sąjungos 
su vyriausybiniais sąjungininkais centristais ir susi-
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dėjo ne tik su liberalais, bet ir su Lietuvos piliečių 
aljanso bei Rusų sąjungos bloku.

Koks tai blokas? Šių veikėjų gal ir negalima 
laikyti tikrais jedinstvininkais, kovojusiais su Lietu
vos nepriklausomybe 1989-1991 metais, tačiau tarp 
jų yra labai daug nemėgstančių Lietuvos, o beveik vi
si nenori valstybinės lietuvių kalbos. Šiam blokui 
konservatoriai atidavė vieną Vilniaus vicemero pos
tą-

Vilniaus meru išrinktas 40 metų buvęs lakūnas, 
dabar 100 darbuotojų turinčios statybos bendrovės 
prezidentas Rolandas Paksas.

Palangoje, kad įveiktų liberalus, konservatoriai 
turėjo sudaryti sąjungą su profesoriaus V. Landsber
gio ypač nemėgstamos profesorės K. Prunskienės 
Moterų partijos veikėja.

Tačiau pats įdomiausias atsitikimas užfiksuotas 
Klaipėdoje, kur meru išrinktas Lietuvos liberalų są
jungos pirmininkas, Nepriklausomybės akto signata
ras 37 metų E.Gentvilas, įveikęs konservatorių atsto
vą. Po balsavimo pasirodė, kad 14 iš 19 konservato
rių atstovų balsavo ne už saviškį, o už ... liberalą.

Apskritai politika Lietuvoje vis dar tebėra svar
besnė už ekonomiką. Konservatoriai nusprendė visus 
3 mlrd. litų, gautus užsieniui pardavus laivybos, tele- 
komo ir kitas didžiąsias bendroves, paskirti dėl in
fliacijos nuvertėjusiems rubliniams indėliams kom
pensuoti. Šio žingsnio priešininkai primena, kad tau-

„PREZIDENTŲ” PERTEKLIUS
Nors iki rinkimų dar yra geras pusmetis, jau da

bar aišku, kad pretendentų į šalies vadovo kėdę Lie
tuva nepritrūks. Ambicingi politikai ieško partijų pa
ramos savo kandidatūrai į prezidentus, o pagrindinės 
partijos - žinomų ir populiarių kandidatų. Vienintelė 
išimtis iš šios taisyklės - krikščionys demokratai, ku
rie iš anksto nusprendė nekelti savo kandidato į pre
zidentus ir remti konservatorių V. Landsbergį. Ta
čiau ir krikdemų laikysena gali pasikeisti. Mat pasku
tiniu metu tiesiog meteoriškai krito šios partijos po
puliarumas, nors dar prieš pusantrų metų atrodė, kad 
jie gali net pralenkti konservatorius. Todėl dabar par
tijoje stiprėja balsai, kad pagrindinė nesėkmės prie
žastis - visuomenėje susidariusi nuomonė, kad krikš
čionys demokratai tėra konservatorių satelitinė parti
ja. Dėl to labai nenustebčiau, jeigu ir krikščionys de
mokratai galų gale apsispręstų kelti savo kandidatą. 
Tokį apsisprendimą gali dar palengvinti ir nuo paiu- 
jos atskilusi Krikščionių demokratų sąjunga, kurios 
vadovo K. Bobelio prezidentinės ambicijos taip pat 
yra beveik vieša paslaptis.

Artėjant rinkimams kaskart aktualesni darosi ir 
visuomenės apklausos rezultatai. Balandžio 30 dieną 
RespuW/ka paskelbė „Baltijos tyrimų” balandžio 13- 

ta 1994 metų rugpjūčio referendume jau atmetė šį 
projektą. Be to, ekonomistai teigia, jog jei valdžia rū
pintųsi vargšais, protingiau šiuos pinigus būtų išleisti 
ekonomikai skatinti bei pensijų ir investiciniams fon
dams steigti. Valstybinė pensijų sistema „Sodra” jau 
dabar neišgali išmokėti net ir tų pačių varganų valsty
binių pensijų.

Konservatoriai, priešingai nei žadėjo, jau padidi
no akcizus benzinui ir alkoholiui. Litras prasčiausio 
benzino dabar kainuoja apie 1,75 lito (vienas JAV 
doleris - 4 litai). Dėl benzino akcizo pabrango beveik 
visi maisto produktai, paslaugos ir kitos prekės. Pini
gai, gauti iš akcizų, bus skirti minimaliai algai didin
ti. Nuo gegužės 1-osios minimali alga Lietuvoje - 
400 litų (100 JAV dolerių). Vidutinis atlyginimas - 
tik 753 litai. Ekonomistai prognozuoja, jog dėl to ge
rokai padidės nedarbas, nes smulkieji verslininkai 
neišgalės padidinti algų, todėl bus priversti verstis su 
mažesniu žmonių skaičiumi.

Tuo pat metu konservatoriai kuria naujus socia
listinius projektus. Pavyzdžiui, planuojama, jog ben
drovės vadovo alga mažiausią įmonėje mokamą atly
ginimą galėtų viršyti tik tris kartus. Šį pasiūlymą iš
peikė ir spauda, ir ekonomikos ekspertai.

Apskritai konservatoriai, savo programoje minė
ję vien tik mokesčių mažinimą, pastaruoju metu apie 
tai jau nustojo kalbėti. Ministras pirmininkas G. Vag
norius viešai pareiškė, kad mokesčiai ir toliau didės.

Rimvydas Valatka 
1997.IV.30

20 dienomis atliktos apklausos duomenis, (klausimą, 
už ką balsuotumėte, jeigu prezidento rinkimai būtų 
rytoj, 26,3 % apklaustųjų atsakė, kad balsuotų už V. 
Adamkų, 24,0 % - už A. Brazauską, 13,6 % - už A. 
Paulauską, 12,7 % - už V. Landsbergį, 2,4 % - už L. 
Baškauskaitę, 1,1 % - už V. Žuką.

Pretendentų į prezidentus populiarumas 
balandžio mėn.

Apklausa vyko balandžio mėn. antroje pusėje, 
kai jau buvo aišku, kad konservatorių dauguma Sei-

(tęsinys 15-me psl.)
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LANDSBERGIO KELIONĖS Į JAV TIKSLAS - 
POLITINIS AR RINKIMINIS ?

Lietuvos seimo pirmininkas V. Landsbergis daž
nai lankosi Amerikoje. Tų apsilankymų rezultatai ne 
visuomet buvo teigiami dėl įvairių priežasčių: pasi
rinktas netinkamas laikas, apsilankymas nebūna pa
ruoštas Amerikoje ar pats lankytojas neturi planų ką 
pamatyti, su kuo kalbėtis ir ką kalbėti. Ir paskutinysis 
jo apsilankymas iškėlė daugiau klausimų, negu at
sakymų.

Visiems žinoma, kad Baltijos valstybėms yra ak
tualus įstojimo į NATO klausimas. Taip pat visiems 
žinoma, jog Madrido konferencijoje šią vasarą Balti
jos valstybių klausimas nebus sprendžiamas. Tad ko
dėl dabar, taip staiga ir tinkamai nepasiruošus, Lietu
vos seimo pirmininkui reikėjo vykti į Vašingtoną ir 
beveik tuščiomis rankomis grįžti namo? Juo labiau, 
kad Baltijos valstybės buvo nutarusios veikti vienin
gai ir tarp savęs nelenktyniauti, kuri bus į NATO pri
imta pirmoji.

Taip pat reikia neužmiršti, jog prieš V. Lands
bergio atvykimą Vašingtone jau buvo apsilankęs 
naujasis estų užsienio reikalų ministras Toom Ilves, 
kuris matėsi su JAV viceprezidentu, valstybės sekre
tore M. Albright, kongreso ir senato vadais. Jis taip 
pat dalyvavo užsienio spaudos korespondentų klube 
ir labai įdomiai bei profesionaliai atsakinėjo į klausi
mus. Tuo tarpu mūsų Landsbergis negavo pasimaty
mo su kongreso ir senato vadais (tik respublikonai 
kažkokiu būdu pasiuntė pasimatyti su Landsbergiu 
buv. senatorių Dole, kuris iš aktyvios politikos yra 
pasitraukęs po pralaimėtų prezidento rinkimų). Po 
pasikalbėjimų su JAV viceprezidentu ir valstybės 
sekretore nebuvo spaudos konferencijos, kaip įprasta 
po tokio apsilankymo, kai korespondentai užduoda 
klausimus apie vizito tikslą ir rezultatus.

O gal V. Landsbergis turėjo kitą tikslą? Kaip pa
rodė vienos dienos sustojimas Čikagoje, jam labiau 
rūpėjo artėjantys prezidento rinkimai, negu spaudos 
pranešimuose minėti užsienio politikos tikslai.

Jam būnant Čikagoje, Draugas (nr. 68, 1997) iš
spausdino pasikalbėjimą, kuriame V. Landsbergio 
buvo paklausta:

- Malonėkite dar pasisakyti dėl Lietuvos konsti
tucijos 78 paragrafo pataisos, kurią pasiūlė Centro 
sąjungos nariai ir jiems pritarė mažesniųjų partijų at
stovai. Valdančiosios koalicijos Seimo nariai nepa
sirašė. Kodėl?

- Pirmiausia mums buvo keista, kad iš 
valdančios koalicijos niekam net nesiūlė pasirašyti. 
Tiesiog, pasirašė centristai ir kairieji. Iš tegalima pa
daryti išvadą, jog norima atsiriboti, paskui kritikuoti 
dešiniuosius, kad jie yra prieš Valdą Adamkų.

- Aš daugiau žiūriu platesne prasme. Čia ne apie 
vieną žmogų.

- Bet tame ir dalykas, kad tai yra daroma šian
dien, kada vienas žmogus nori eiti į rinkimus. Tai 
žmonės ir klausia: o kodėl Liucijai Baškauskaitei ne
reikia keisti konstitucijos? Ji neprašo keisti.

- Ji Lietuvoje gyvena bent trejus metus, ar ne?

- Ji Lietuvoje gyvena daug metų, gal septynerius 
ar aštuonerius. Ji yra dirbusi, statė savo gyvybę į pa
vojų 1991 m. sausio 13 d. ir ilgai po to dirbo pavojin
goje vietoje - televizijos studijoje, prieš kurią buvo 
sovietų galia nukreipta. Ji paskui įkūrė pirmą nevals
tybinę - šviečiamąją, kultūrinę televiziją, ir daug įdo
mių darbų darė Lietuvos naudai. Ir ji neprašo pakeisti 
konstitucijos. O kitas motyvas - kodėl dabar siūloma 
keisti konstitucijos straipsnį? Yra labai aišku, tad nie
kas kitaip ir nekomentuos, kad štai kažkodėl susigal
vojo.

Ne kažkodėl, o todėl, kad štai yra tokia padėtis, 
toks laikas. Mums rūpi, kad į Lietuvą būtų žiūrima, 
kaip į rimtą valstybę. Kaip ji atrodytų, keisdama kon
stituciją dėl vieno žmogaus reikmės?

Šie atsakymai dėl V. Adamkaus ir L. Baškaus- 
kąitės kandidatūrų aiškiai parodo V. Landsbergio po
ziciją - nepavojingą kandidatą gerbti, o pavojingą - 
supančioti konstitucija.

Palikus nuošalyje rinkiminę propagandą, vėl ne
ramina tas pats opozicijos sluoksniuose keliamas 
klausimas: ar Seimo pirmininkas neperžengia konsti
tucinių teisių ir pareigų. Būdamas užsienyje jis kad ir 
netiesiogiai prisiima prezidento, premjero ar užsienio 
reikalų ministro laikyseną, nors jo pareigos, kaip Se
imo pirmininko, nėra tiesioginiai susijusios su anų 
konstitucinių pareigūnų uždaviniais nustatyti Lietu
vos užsienio politiką. Čia gerb. V. Landsbergis, man 
atrodo, daro klaidą.

O svarbiausia, tokiu savo elgesiu sudaro visuo
menėje įspūdį, jog jis yra labiau linkęs rinktis au
tokratišką valdymą, o ne demokratišką procesą

APIPLĖŠTAS S. NĖRIES MUZIEJUS

Apie „raudonosios poetės” Salomėjos Nėries 
muziejaus išniekinimą rašo Kauno diena (nr. 47, 
1997):

Maždaug 40 m. nuo namelio, prie aukuro, įsilau
žėliai sudaužė poetės biustą. Tolėliau, ant Kauno ma
rių šlaito ir pažliugusio ledo vandalai išmetę su
tremptus grafikos darbus, prieš tai sulaužę jų rėmus. 
Ten pat mėtėsi ir abu gesintuvai, kilimas. Nepavyko 
surasti tik dėžutės ir servizo, kuris neabejotinai turi 
solidžią vertę - ne tik muziejinę, bet ir rinkos.

„Neįsivaizduoju, kas šitaip galėjo pasielgti“, - 
vakar kalbėjo muziejaus vedėja Živilė Leskauskienė. 
Pasak jos, tokie dalykai greitai mūsų jau nebestebins 
- „kaip laužiasi į bažnyčias, taip ir į muziejus“. Ž. 
Leskauskienė paminėjo, kad naktinio sargo muziejus 
neturi, o jo signalizacija - tik vietinė. Jei ji ir suveikė, 
niekas neišgirdo.

TAUTININKAI NEPERRINKO SAVO 
PIRMININKO R. SMETONOS

Dėl silpno Tautininkų partijos pasirodymo per 
paskutinius Seimo rinkimus Tautininkų Sąjungos su
važiavime buvo pakeista Sąjungosgos vadovybė. 
Kodėl nebuvo perrinktas pirm. R. Smetona? Apie 
tuos pasikeitimus Dirvoje (nr. 9, 1997) rašo dr. L. 
Milčius.

Vardan tiesos reikėtų patikslinti, kad R. Smetona 
pats atsisakė dalyvauti pirmininko rinkimuose, kai 
suvažiavimas nepritarė jo paties parengtiems Sąjun
gos įstatų pakeitimams, pagal kuriuos Sąjungos pir
mininkui būtų tekę tik bendrojo politinio vadovavi
mo ir atstovavimo funkcijos bei teisė pasirašyti vai-

akinočiai
(USPS 706-500)

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

• Šio numerio redakcija: L. Mockūnas, Z. Rekašius, J. 
Šmulkštys, V. Zalatorius, H. Žemelis.

• Redakcinė kolegija: R. Mieželis, L. Mockūnas, Z. Reka
šius, A. E. Senn, J. Šmulkštys, T. Venclova, V. Zalatorius, 
H. Žemelis.

• Straipsniai, su kurių turiniu redakcija nesutinka, spausdina
mi tik pasirašyti. Slapyvardžiais pasirašyti straipsniai nepa
geidaujami. Redakcija atsako už nepasirašytus straipsnius. 
Skaitytojų laiškai turi būti pasirašyti; laiškų skyriuje jie spaus
dinami, jei jų turinys liečia Akiračiuose svarstytus dalykus.
• Metinė 10 numerių prenumerata $ 12.00; atskiro nr. kaina 
— $1.50. Prenumeratas ir aukas čekiais ar pinigų perlaidomis 
prašome išrašyti Akiračių vardu ir pasiųsti aukščiau nurodytu 
adresu.

dybos paruoštus dokumentus. Suvažiavimo delegatai 
aiškiai suprato, kad norima Sąjungos įstatus, jos val
dymo struktūrą bei visą veiklą priderinti prie vieno, 
kad ir garbingo, asmens norų bei galimybių ir tam 
norui nepritarė.

O pati Sąjunga irgi turėjo pergalvoti savo užda
vinius naujoje Lietuvoje:

Analizuojant Sąjungos pasirengimą Seimo rinki
mams, buvo pažymėta, kad mes patys per ilgai užsi
buvome savo istorijoje, 1924-1940 metų tautininkys- 
tėję, ir neparodėme visuomenei tautinių idėjų pa
trauklumo ir būtinumo, kuriant modernią Lietuvą 
(...)

Bet likdami per daug kategoriški kitų partijų ii 
kolegų atžvilgiu, visuomenės akyse pasirodėme tik 
priešgynomis, o tarp partijų - sunkiai sukalbami. To
kia nuomonė mums itin skaudi, nes visą laiką vado
vaudamiesi vienu iš gražiausių šūkių „Tautos jėga - 
vienybėje“, tos vienybės kaip niekas kitas turėjome 
siekti.

Taigi, ne kaltindami, bet ieškodami naujų keliia 
idėjų ir darbų ateičiai, supratome, kad turi ateiti i| 
nauji žmonės. Būtina rinkti žmones Sąjungos progrt 
mos įgyvendinimui, o ne pritaikyti Sąjungą pagt 
esamus žmones.

BENDRUOMENEI REIKIA ORGANIZA
CINIŲ REFORMŲ

Prieš PLB seimą Vilniuje, ypač laiku pasirodt 
Tėviškės žiburiuose (nr. 10-11, 1997) buv. PLB pir| 
mininko V. Bieliausko straipsnis „Laikai keičiasi, 
mes ...?“, kuriame autorius labai teisingai kalba, jo^ I■ 
atėjo laikas pertvarkyti organizacinę išeivijos veikla 
prisitaikant prie naujų poreikių. Įdomu, jog dabartie 
PLB valdyba, kuri šią vasarą ruošia PLB seimą Vii 
niuje, nepaskelbė jokio naujo reorganizacinio plano
kurį būtų galima svarstyti tame seime. Jie, atrodo 
taip priprato prie „pasaulinio vadovavimo“, jofl 
nemato vykstančių stambių pasikeitimų Bendruose 1 
nės struktūroje.

V. Bieliauskas, plačiai išaiškinęs pasikeitimu
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reikalingumą, konkrečiai siūlo tokius pakeitimus:

Jai reiktų pakeisti savo organizacinę struktūrą. 
Šalia seimo, kuris esmėje yra nefunkcijonuojantis or
ganas, reiktų įvesti Bendruomenių pirmininkų tary
bą, kuri veiktų kaip PLB direktoriai, ir kuriems PLB 
valdyba būtų atsakinga. Dabar PLB valdyba nėra nie
kam atsakinga, nes PLB seimas labai retai susirenka, 
ir jis turi tik demokratijos „šešėlius“, bet esmėje ne
būna demokratiškai išrinktas. (...)

PLB turėtų likti, kaip jos konstitucija yra prama- 
čius, tik kraštų bendruomenių derintoją, nes „kiek
vieno krašto Bendruomenė tvarkosi pagal savo pri
imtą statutą, prisiderindama prie vietos sąlygų bei 
įstatymų irPLB konstitucijos“ (PLB konstitucija #1). 
PLB gali likti labai svarbiu veiksniu išeivijoje, bet ji 
tai pasieks tik tada, kai sugebės persiorientuoti. (...)

1. PLB turi perrašyti savo konstituciją. Jai reikia 
pakeisti savo vardą. Užtenka viską sieti su „pasau
liu“: Pasaulio lietuvių bendruomenė, Pasaulio lietu
vių centras, „Pasaulio lietuvis“ ir t.t. Lietuvos centras 
yra Vilniuje, o ne Čikagoje. Gal taip ir turėtų būti. 
Manau, kad PLB turėtų pasivadinti Užsienio lietuvių 
bendruomenių federacija arba Užsienio lietuvių tary-

2. Kraštų Bendruomenės turi praplėsti savo veik
lą ir taip pat peržiūrėti savo įstatus. Jos turi išlaikyti 
lietuviškumo du tipus: lietuviškai kalbančiųjų ir etni
nių lietuvių, kurie gal nekalba lietuviškai. Jie visi turi 
būti lygūs Bendruomenių nariai.

3. PLB ir kraštų Bendruomenės turi atkreipti 
ypatingą dėmesį į naujus ateivius iš Lietuvos, kurie 
dabar yra išsiblaškę visame pasaulyje, ypač Vaka
ruose. Nors kai kurie jų yra ekonominiai emigrantai, 
mes jų atmesti negalime. Lietuvių Bendruomenės tu
ri būti ir jiems namai nuo savo namų Lietuvoje atitru
kusiems.

4. Yra jau gana pavėluotas reikalas dėti pastangų 
įtraukti jaunimą į Bendruomenės veiklą PLB ar kraš
tų bei apylinkių plotmėse. Mes nesistengėme paruoš
ti jaunimo savo darbams perimti ir dabar tai, nors ir 
pavėluotai, turime padaryti.

Lietuvių Bendruomenių šūkis buvo ir yra „Lietu
viais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt“. Bet, 
kaip matome, su besikeičiančiais laikais mes galime 
būti įvairiais lietuviais: lietuviškai kalbančiais ir gal 
net nekalbančiais. O. Tasso sakė: Tempora mutantur 
et nos mutamur in illis. Ar esame pilnai subrendę 
keistis su besikeičiančiais laikais?

„PEANUT BUTTER“ SKANDALAS VIRTO 
BALF’O SKANDALU

Praeitame Akiračių numeryje (nr. 3,1997) rašė
me apie riešutų sviesto ir cukraus siuntinį, kurį Bal- 
fas pasiuntė į Lietuvą, nurodydamas pusę jo atiduoti 
kariuomenei, o kitą pusę- Politinių kalinių ir Tremti
nių draugijai, kurios pirmininkas yra B. Gajauskas, o 
skirstymą tvarkė jo žmona L Gajauskienė. Dr. Rožė 
Šomkaitė iš Filadelfijos, kuri taip pat buvo prisidėju
si prie to siuntinio, reikalavo, kad siuntinys būtų skir
tas „kaimo vaikams”. Į ginčą įsiterpė Balfo pirminin
kė M. Rudienė: esą, ji nuspręsianti, kam siuntinį 
išdalinti.

Valstiečių laikraštis (nr. 5, 1997) išsamiai aprašė 
to siuntinio istoriją ir dėl jo kilusius ginčus:

Kai ta siunta pasiekė Lietuvą, po poros mėnesių 
Irena Gajauskienė pranešė, kad „Kaimo vaikai“ gali 
atsiimti dovanas. Nuvažiavus, gavo 7 maišus cukraus 
- ir viskas. Apie sviestą net neužsimena, o cukraus, 

sakė daugiau neduosianti. Bandė rodyti R. Šomkaitės 
laišką, kuriame ji rašo apie skirtus 15 maišų cukraus 
ir 2400 indus sviesto. Tačiau Gajauskienė: „O man 
nusispjaut ant tų visų laiškų... Jų man nė nekaišio
kite“.

„Kaimo vaikai“ fondas informavo dr. R. Šom- 
kaitę. Po to Gajauskienė paskambino ir pranešė, kad 
galima atvykti su didele mašina atsiimti fondui skirtų 
200 dėželių sviesto ir likusio cukraus. Kai nuvyko, 
tai cukrų atidavė, bet riešutinis sviestas „ištirpo“ - 
tegavo 200 indelių, bet kitos dėžės pražuvo. Davė 

pasirašyti raštą, kuriame įrašyta, kad fondas „Kaimo 
vaikai“ gavo visą siuntą. Jie pasirašė tik už tai, ką ga- 
vo. (...)

Teisybės dėlei reikia pasakyti, jog po susitikimo 
su dr. Šomkaitė p. Gajauskai fondui „Kaimo vaikai“ 
dar grąžino 400 indelių riešutinio sviesto, kuris buvo 
tuoj išvežiotas mokykloms, bet 1,800 indelių „iš
tirpo“.

Iš to aprašymo darosi aišku, jog B. Gajauskas su 
savo žmona dalino siuntinį pagal savo nuožiūrą ir 
kad bedalinant daug to riešutinio sviesto „ištirpo“.

Bet tai dar ne viskas, Lietuvių balsas (nr. 7, 
1997) paskelbė buv. BALF’o direktorės D. Bobelie- 
nės laišką:

Prašau įdėti šį laišką ir straipsnį iš Valstiečių 
laikraščio į Lietuvių Balsą. Yra labai svarbu, kad 
žmonės būtų informuoti, kas darosi kartais su šalpa 
Lietuvoje.

Prieš porą metų siūliau, kaipo BALF’o direktorė 
talkininkauti prižiūrint BALF’o šalpą, čia, Lietuvoje. 
Mano siūlymas buvo žiauriai atmestas, ir net po to 
kalbama, kad aš lyg tai būčiau nepatikima, „komu
nistė“. Buvau pateikus net raštus p-kei Rudienei, kur 
tremtiniai, politiniai kaliniai, disidentai skundėsi, kad 
negauna atsakymo į jų raštus BALF’ui, kur jie skun
dėsi, kad nieko negauna iš BALF’o, kuriam p. Ga
jauskas atstovauja.

Perspėjau porą sykių p-nią Rudienę, kad ta siun
čiama šalpa turi būti prižiūrima ir bešališkai bei apo
litiškai skirstoma visiems nukentėjusiems, o ne tik 
kieno nors išrinktiems. Taip pat svarbu, kad šalpa bū
tų kontroliuojama ir nenueitų į juodą rinką. Aš gy
vendama Lietuvoje paskutinius 5 metus, niekada vie
šai negirdėjau ar mačiau spaudoje apie BALF’o šalpą 
Lietuvoje, išimtis yra - Punsko lietuviai.

Lietuvoje yra nesąžiningumo dalinant šalpą, bet 
tai nereiškia, kad visur. Pavyzdžiui, šalpos organiza
cijos, kaip Mercy Lift, SOS Vaikai ir kitos yra gerai 
žinomos ir gerai tvarkomos. Marijampolėje yra dar 
bėdų su Caritas, kur iš vargšų žmonių reikalauja pini
gų už šalpos vaistus!

Visur ir visuomet reikia patikimos kontrolės. 
Todėl man ir šiandien skaudu, kad po 35 metų 
BALF’o direktorės sąžiningos veiklos buvau netikė
tai ponios Rudienės pašalinta iš BALF’o direktorato, 
todėl, kad kritikavau BALF’o veiklą per p. Gajauską.

Šiandien, B ALF’as dar gali būti veiklus, apjun
giantis visus lietuvius reikalingus šalpos!

Deja, apie BALF’o veiklą šiandien beveik nieko 
negirdime. Nebeišnaudojamos šios senos ir garbin
gos organizacijos galimybės, jas bando perimti nau
jos aktyvios ir dinamiškos organizacijos, besirūpi
nančios Lietuvos vaikų globa, pagalba našlaičiams, 
invalidams ir 1.1. Šios kartais gan sėkmingos pastan
gos nesusilaukia prieglobsčio ar paramos merdin- 
čiame BALF’e. Ar ne laikas būtų BALF’o pirminin
kei M. Rudienei garbingai pasitraukti į pensiją ir 

užleisti pirmininkės pareigas jaunesniems bei ener- 
gingesniems žmonėms, nes šitokiais metodais tvar
kant BALF’ą nukenčia garbingos organizacijos var
das, darbai.

PRAMIEGOTA „MELAGIŲ DIENA”

Praeitą mėnesį Draugo (nr. 63, 1997.IV.2) skai
tytojus gerokai nustebino pirmajame puslapyje iš
spausdinta žinia apie pretendentės į Lietuvos prezi
dentus Liucijos Baškauskaitės planus:

Užsienio lietuvė, profesorė Liucija Baškauskai
tė, neseniai pareiškusi pretenduosianti į Lietuvos pre
zidento postą, į savo rinkimų štabą pasikvietė dvi te
levizijos žvaigždes.

„Žaviajam Mason” iš populiaraus daugiaseriji
nio TV spektaklio „Santa Barbara” ir seseriai Barba
rai iš anglų kalbos mokomųjų laidų ciklo už talką rin
kimų kampanijoje pažadėti svarbūs postai naujosios 
prezidentės administracijoje.

„Mason” - 45-erių metų aktorius Lane Davies - 
taps ministru pirmininku L. Baškauskaitės pergalės 
atveju, o jėzuitų vienuolė Barbara Valuckaitė bus pa
skirta saugumo departamento direktore.(...)

L. Davies, paklaustas apie apsisprendimą susieti 
likimą su anksčiau nepažintu kraštu, atsakė, kad jo 
gyvenime jau būta panašių esminių posūkių. Di
džiausią įtaką jo apsisprendimui, sulaukus 45 metų, 
padarė neįtikėtinai šiltas gerbėjų sutikimas Lietuvo
je, kurią j is aplankė kovo mėnesį. „Šitiems žmonėms 
manęs reikia. O man - reikia jų gyvos simpatijos”, 
sako aktorius, kuris teigia niekad nepavargstąs nuo 
gerbėjų dėmesio.

Sesuo Barbara buvo kur kas mažiau iškalbinga. 
„Tokia Aukščiausiojo valia”, tepasakė ji apie grįžimą 
į kūdikystėje paliktą tėvynę.

Kitą dieną, matyt, po sunerimusių skaitytojų te
lefono skambučių, Draugo redaktoriai ėmė aiškintis, 
kad šis ir dar du balandžio 2 iš BNS persispausdinti 
straipsneliai tėra Balandžio pirmosios pokštas:

Kadangi šiemet „Drauge” nebuvo „Spyglių ir 
dyglių” puslapio, nusprendėme pavartoti žinių agen
tūros BNS „apgavikiškas” naujienas, kurios, deja, 
dėl laiko skirtumo mūsų skaitytojus pasiekė jau po 
Melagių dienos ir todėl sukėlė sąmyšį.

Dabar galime tik spėlioti, ar Draugo pirmojo 
puslapio redaktoriai balandžio 1-osios BNS žinias 
persispausdino jų atidžiai neperskaitę, ar nesuprato 
„lietuviškų” pokštų. Kaip ten bebūtų, balandžio 1- 
mos pokštus balandžio 2 d. numeryje dar galima at
leisti. Bet balandžio 3 d. aiškinti, kad visa tai atsitiko 
„dėl laiko skirtumo”, gali tik tie, kurie apie Draugo 
skaitytojus yra gan prastos nuomonės. Mums atrodo, 
kad ir Draugo skaitytojai žino, jog Vilniuje Balan
džio 1-oji išaušta aštuoniomis valandomis anksčiau 
(ne vėliau!) negu Čikagoje... Ne veltui lietuvių liau
dis sakydavo: meluok melą, išvesk galą...

Ateityje, kad ir vėl nereikėtų aiškintis balandžio 
3 d., siūlytume Draugui iš anksto paskelbti, kad Me
lagių diena jų laikraštyje nukeliama į balandžio 2-ją. 
Tada ir „Pirmo Aprilio” pokštus būtų galima persi
spausdinti iš kitur, ir nereikėtų vėliau dėl to teisintis. 
Taip, pagal lietuvių liaudies išmintį, ir vilkas būtų 
sotus, ir avis liktų sveika... Ir mums nebereikėtų 
laukti balandžio 3-čios, kol galėtume smagiai nusi
šypsoti.

Vyt Gedrimas
r
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POLITIKA

MORALĖ PRIEŠ REALPOLITIK

Šaltojo karo metais du pagrindiniai Jungtinių 
Valstijų užsienio politikos elementai - prezidento 
Wilson’o suformuluota užsienio politika, pagrįsta 
demokratinių idealų propagavimu bei karine galia 
paremta užsienio politika, siekusi pažaboti potencia
lius hegemonus, galinčius mesti iššūkį Amerikos in
teresams - veikė išvien. Pokariniams Jungtinių Vals
tijų užsienio politikos architektams nereikėjo rinktis 
tarp vertybių ir galios. Komunistinė Sovietų Sąjunga 
buvo ne tik karinis pavojus, bet ir ideologinis iššūkis 
liberalios demokratijos principams. Taigi, vadina
mieji realistai, pabrėžiantys karinės galios svarbą 
tarptautinėje politikoje, veikė petys į petį su vadina
maisiais liberalais-idealistais, įžvelgusiais Sovietų 
Sąjungos politikoje pirmiausia pavojų demokratijai. 
Šis dviejų skirtingų užsienio politikos elementų sąly
tis buvo itin akivaizdus Reagan’o užsienio politikoje, 
suderinusioje moralinę antipatiją „blogio imperijai” 
su išaugusiomis karinėmis išlaidomis.

Baltijos valstybių nepripažinimo politikos tiks
las buvo išlaikyti Sovietų Sąjungos skilimo galimy
bę. Kitaip tariant, nepripažinimo politika buvo dalis 
Vašingtono realpolitik, kurios pagalba buvo siekia
ma išnaudoti imperijos silpnybes. Tačiau Bušo admi
nistracijos metais nestabili situacija Sovietų Sąjun
goje pasirodė esanti rimtesniu pavojumi, nei pastaro
sios sugebėjimas persverti jėgų balansą savo naudai. 
Jungtinės Valstijos pradėjo labai atsargiai reaguoti į 
Baltijos kraštų nepriklausomybės siekius, bijoda
mos, kad separatistinės tendencijos nesustabdytų re
formų raidos Sovietų Sąjungoje ir kad Kremlius ne
prarastų branduolinių ginklų kontrolės. Kadangi tuo 
pat metu Maskva atsisakė karingojo komunizmo ide
ologijos, ilgametė santarvė tarp jėgos politikos šali
ninkų ir demokratinių idealistų Amerikos užsienio 
politikoje iširo.

Tuo pačiu metu Baltijos šalyse nepripažinimo 
politika buvo suprantama kaip Vakarų moralinės pa
reigos okupuotiems kraštams išraiška. Toks nepripa
žinimo politikos supratimas leido Baltijos kraštų va
dovams ignoruoti Amerikos realpolitik motyvus So
vietų Sąjungos atžvilgiu Šaltojo karo metais. JAV- 
Sovietų Sąjungos santykiuose išnykus ideologinei 
konfrontacijai, moralistinis nepripažinimo politikos 
interpretavimas turėjo užleisti vietą tikroviškesniam 
didžiųjų valstybių užsienio politikos motyvų supra
timui. Nežiūrint to, 1990-91 metais girdėjosi balsai, 
kaltinę Bušo administraciją „antruoju Mūnchen’o 
suokalbiu”, kai pastaroji dvejojo pripažinti Lietuvos 
nepriklausomybę.

Nors šiais laikais politinė retorika gerokai 
minkštesnė, galvojimas moralinėmis kategorijomis 
vis dar įtakoja visuomenės debatus dėl Baltijos šalių 
saugumo. Tariama Vakarų išdavystė, jei pastarieji 
nepriims Baltijos kraštų į NATO, neretai pristatoma 
kaip „moralinis Vakarų žlugimas”. Ironiška, kad bu
vęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Povilas Gy
lys neseniai apibendrino įstojimo problemą kaip 
„psichologinį barjerą”. Tokie pareiškimai dažnai sle
pia nuoseklių argumentų, paremiančių NATO išplė
timo būtinybę, stoką.

DIDŽIŲJŲ VALSTYBIŲ INTERESAI

Mažosios valstybės, neturinčios pakankamai pa
jėgumo formuoti nepriklausomą saugumo politiką, 
pagrįstą nuosava karine galia, visų pirma turi įvertin
ti didžiųjų valstybių interesus. Ši analitinė perspekty
va, nagrinėjant Baltijos šalių saugumo politiką, įgali-

4

NATO PLĖTIMAS IŠ DIDŽIŲJŲ VALSTYBIŲ 
PERSPEKTYVOS

na neapsiriboti vien geopolitiniais svarstymais.
Geopolitiniai svarstymai dažniausiai tenkinasi 

galimų sąjungininkų savo regione paieška ir alterna
tyvių sąjungų privalumų ir trūkumų analize. Laikan
tis šios perspektyvos neatsižvelgiama į tokius tarp
tautinės politikos faktorius kaip globaliniai didžiųjų 
valstybių interesai, saugumo dilema, branduoliniai 
ginklai, sąjungininkų patikimumas agresijos atveju 
bei valstybių, sudarančių karines sąjungas, santykinė 
svarba. Kita vertus, realistinė didžiųjų valstybių inte
resų analizė įgalina mažas valstybes geriau įvertinti 
savo saugumo problemas ir siekti pusiausvyros tarp 
potencialiai prieštaringų didžiųjų valstybių interesų. 
Realistų nuomone, tokios karinės sąjungos kaip 
NATO atspindi didžiųjų jas sudamačių valstybių in
teresus. Tuo pat metu tai nereiškia, kad realistinė di
džiųjų valstybių interesų analizė suteikia daugiau pa
grindo mažų šalių optimizmui. Pastarųjų alternaty
vos visuomet lieka labai ribotos. Vienintelis dalykas, 
kurio galime siekti, yra geresnis savo padėties įverti
nimas, nes galvoti apie saugumo problemas kaip apie 
„psichologinius barjerus” yra tolygu tokių barjerų su
sikūrimui.

Taigi, pabandykime pažvelgti į NATO plėtimą 
per didžiųjų valstybių, lemiančių Europos saugumo 
klimatą - Jungtinių Valstijų, Vokietijos ir Rusijos - 
saugumo interesų prizmę.

Nuo pat Vokietijos susivienijimo 19 a. antroje 
pusėje šios šalies politikai susidūrė su apsupties pro
blema. Iš vakarų Prancūzija siekė atsiimti Alsace ir 
Lorraine provincijas. Iš rytų grėsė karo su Rusija pa
vojus. Praktiškai tai reiškė, kad Vokietija turi būti pa
siruošusi dviejų frontų karo galimybei. Schlieffen’o 
planas, numatęs greitą puolimą prieš Prancūziją per 
Belgijos teritoriją iki Rusija suspės mobilizuoti savo 
kariuomenę, Pirmojo Pasaulinio karo išvakarėse bu
vo Vokietijos atsakas į dviejų frontų problemą.

Po Antro Pasaulinio karo Amerikos karinės ba
zės Vokietijoje bei NATO garantijos Vakarų Europai 
Sovietų Sąjungos pavojaus akivaizdoje sudarė sąly
gas ne tik Vokietijos ir Prancūzijos susitaikymui ir 
bendradarbiavimui, bet ir visai Europos Bendrijai at
sirasti. Taip atsitiko todėl, kad Amerikos karinės pa
jėgos Europoje panaikino tarpusavio nesaugumo ir 
konfrontacijos atmosferą tarp Europos kraštų - kitaip 
tariant, Jungtinių Valstijų pajėgos Europoje išspren
dė europiečių „saugumo dilemą”. (Saugumo dilema 
reiškia, kad vienos šalies pastangos užsitikrinti savo 
saugumą veda prie kaimyninių šalių nesaugumo ir 
taip aštrina ginklavimosi varžybas.) Jungtinės Valsti
jos, savo didžiule karine galia ir branduolinėmis ga
rantijomis užtikrinusios Vakarų Europos šalių nepri
klausomybę, atpalaidavo europiečius nuo paskatų 
užsitikrinti savo saugumą kitų sąskaita. Prancūzijos 
saugumas nebereiškė Vokietijos nesaugumo, kaip tai 
atsitinka klasikinės „saugumo dilemos” sąlygomis. 
Taip atsivėrė kelias Vakarų Europos bendradarbia
vimui. Tuo pačiu, prasidėjus Vokietijos ir Prancūzi
jos bendradarbiavimui, išsisprendė ir Vokietijos 
dviejų frontų problema.

Iširus Varšuvos paktui ir Rusijai pasitraukus iš 
Rytų Europos, Vokietijos rytinių sienų saugumas 
pradėjo priklausyti nuo jos rytinių kaimynų, ypatin
gai Lenkijos ir Čekijos, likimo. Vokietija suintere
suota užtikrinti, kad galimi konfliktai šiose šalyse 
nepersilietų į pačią Vokietiją. Kol egzistavo Varšu
vos paktas, visi buvo susitaikę su faktu, kad Trečiasis 

pasaulinis karas prasidės Vakarų Vokietijos teritori
joje. Šiandien Vokietija turi galimybių užsitikrinti 
savo rytinių sienų saugumą, aktyviai remdama rytų 
Europos valstybių narystę NATO. Tad Vokietijos 
siekis išplėsti Aljansą į rytus atspindi jos interesą už
sitikrinti savo rytinių sienų saugumą bei išvengti 
dviejų frontų problemos.

Jei NATO nebus išplėsta, Vokietija sieks viena
šališkai užsitikrinti savo rytinių kaimynų stabilumą 
dvišalių sutarčių pagalba. Tai neišvengiamai sukeltų 
konfrontaciją su Rusija, nes pastaroji taip pat siek
tų užpildyti Rytų Europos vakumą. Be to, išaugusi ir 
taipjau įtakingos Vokietijos galia rytų Europoje ska
tintų Prancūziją ieškoti atsvaros Vokietijos galiai. 
Tai beveik neišvengiamai lemtų dabartinio NATO 
iširimą, nes betarpiška Vokietijos galia nustelb
tų tolimesnės Rusijos pavojų. Tradicinė Rusijos ir 
Prancūzijos sąjunga, nukreipta prieš Vokietiją, vėl 
taptų realybe. Vokietija savo ruožtu susidurtų su savo 
strateginiu košmaru - dviejų frontų problema.

Suvokimas, kad geriau yra užtikrinti Vokietijos 
saugumą NATO ribose, negu leisti jai imtis nepri
klausomos saugumo politikos, atsispindėjo sąjungi
ninkų debatuose dėl Vokietijos susivienijimo 1989 
metais. Sąjungininkai - Jungtinės Valstijos, Prancū
zija ir Didžioji Britanija - įstengė įtikinti tuometinę 
Sovietų Sąjungą, kad vieninga Vokietija turi būti 
NATO nare, nes būdama tariamai neutrali ji taptų 
pernelyg įtakinga, kad nesukeltų savo kaimynų būgš
tavimų ir priešiškų aljansų Europoje atsikūrimo. Tai
gi, NATO išplėtimas į Rytų Europą yra atsakymas ne 
tik į Vokietijos rytinių sienų saugumo problemą, bet 
ir į paties NATO išlikimo Europoje po Šaltojo karo 
klausimą.

Norint apibrėžti Jungtinių Valstijų strategiją 
šiandieninėje Europoje, būtina turėti omenyje, kad 
Jungtinių Valstijų pajėgos senajame kontinente, kaip 
jau buvo minėta, išsprendė prieštaringus europiečių I 
saugumo interesus. Išnykus Sovietų Sąjungos pavo
jui, Jungtinės Valstijos jau sumažino savo karines pa
jėgas Europoje nuo 300.000 iki 100.000 tūkstančių I 
kareivių. Visiškas amerikiečių pasitraukimas iš Eu
ropos, ypač turint omeny milžinišką pajėgų išlaiky- j 
mo kainą ir Amerikos Kongreso pastangas mažinti 
biudžeto deficitą, išlieka realia galimybe. Be to, didė- 
jant rytų Azijos ekonominei galiai ir ypač Kinijos pa-1 
vojui, Europa Junginėms Valstijoms tampa reliaty-1 
viai mažiau svarbiu regionu.

Jungtinių Valstijų pasitraukimas iš Europos su
keltų labai neigiamas ilgalaikes pasekmes. Europos 1 
valstybės turėtų perimti atsakomybę už savo nacio- ) 
nalinį saugumą, o seni įtarimai ir poreikis ieškoti at
svaros prieš galingą Vokietiją gražintų Europą prie 
tradicinės jėgų pusiausvyros politikos. Daugeliui 
šiandien atrodo, kad Europos Sąjunga pašalino euro
piečių tarpusavio nesutarimus ir rūpesčius dėl nacio
nalinio saugumo. Tačiau reikia turėti omenyje, kad 
pati Europos Sąjunga buvo įmanoma tik tvirtu 
NATO garantijų, paremtų Amerikos įsipareigoji- | 
mais, sąlygomis. Belieka prisiminti, ką Francois Mit-1 
terand, vienas iš pagrindinių vieningos Europos ar- J 
chitektų, yra pasakęs apie Vokietiją. „Aš taip myliu 
Vokietiją, tad noriu, kad jos būtų dvi.” Šis posakis 
gerai apibūdina faktą, kad valstybių rūpestis dėl savo 
saugumo yra pats svarbiausias, o Vokietijos baimė 
neišnyko iš europiečių atminties. Amerikai pasitrau
kus iš Europos, ši baimė tikrai nesusilpnėtų.
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Norint atsakyti į klausimą dėl Jungtinių Valstijų 
strateginių interesų Europoje, reikia paklausti, kokias 
neigiamas pasekmes jai galėtų turėti jėgos pusiau
svyros politikos atsinaujinimas tarp europiečių, kaip 
tai buvo pirmoje šio amžiaus pusėje. Vienas esminių 
skirtumaų tarp praeities ir šiandieninės Europos yra 
branduolinės ginkluotės buvimas kontinente. Didžio
ji Britanija, Prancūzija ir Rusija šiandien turi bran
duolinius ginklus. Vokietija prieš keletą mėnesių jau 
pareiškė norą juos įsigyti. Po JAV pasitraukimo, 
siekdamos užsitikrinti savo saugumą, net ir mažesnės 
Europos valstybės siektų įsigyti branduolinę gin
kluotę. Be abejonės, didžiausi konfliktai kiltų Rytų 
Europoje, Rusijai ir Vokietijai siekiant sudaryti są
jungas su šio regiono šalimis.

Egzistuoja du galimi argumentai, kodėl toks Eu
ropos ateities scenarijus būtų nepalankus Amerikos 
interesams ir todėl skatintų pastarąją nepasitraukti iš 
Europos reikalų. Pirmiausia, konfliktuose tarp bran
duolinių valstybių galėtų būti panaudoti branduoli
niai ginklai ir tai neigiamai paveiktų Amerikos na
cionalinį saugumą, net jei pastaroji į tuos konfliktus 
ir nebūtų įsivėlusi. Antra, Rusijos branduolinis arse
nalas ne tik savo galia, bet, kas dar svarbiau, savo 
taktiniu lankstumu, nustelbtų bet kurios kitos Euro
pos valstybės arsenalą, suteikdamas Rusijai branduo
linio šantažo svertus tapti kontinento hegemonu. 
Kadangi Jungtinių Valstijų politika yra priešintis ga
limų hegemonų iškilimui industriškai išvystytuose 
regionuose, tokio pavojaus galimybė reikalautų to
lesnio Amerikos dalyvavimo Europos reikaluose.

Šie argumentai turi trūkumų. Pats svarbiausias 
yra tvirtinimas, kad nestabilumas Europoje persvertų 
net ir motyvus prieš branduolinio ginklo panaudoji
mą. Juk viena iš pagrindinių vadinamosios Šaltojo 
karo taikos priežasčių kaip tik ir buvo branduolinių 
ginklų pavojingumo sukeltas susilaikymas (nuclear 
deterrence). Tačiau tai, kad branduoliniai ginklai at
grasė nuo konflikto bipoliarinėje, taigi labiau nuspė
jamoje, Šaltojo karo aplinkoje, nebūtinai reiškia, kad 
jie būtų tokie pat efektyvūs taikos garantai multi- 
poliarinėje, taigi sunkiau nuspėjamoje, Europos ap
linkoje. Ypatingai pavojingi būtų epizodai, kai ma
žesnės valstybės pradėtų statyti savo branduolinius 
arsenalus, tuo sukurdamos paskatas kitų išanksti
niams smūgiams prieš jas. Būtent taip atsitiko 1981 
metais, kai Izraelis subombardavo bebaigiamą statyti 
Irako branduolinę elektrinę, siekdamas neleisti pasta
rajai pasigaminti branduolinių ginklų.

Taigi, dėl minėtų priežasčių Jungtinės Valstijos 
turėtų būti suinteresuotos ir toliau būti Europos taik- 
dariu net ir nesant pavojaus iš Rusijos ar hegemonis- 
tinės Vokietijos. Tokie ar panašūs samprotavimai, o 
taip pat noras išlaikyti savo įtaką Europoje, turėtų są
lygoti ir tolesnį JAV įsipareigojimą NATO.

Trys galimos Amerikos užsienio politikos strate
gijos vienaip ar kitaip pasisako už NATO išplėtimą. 
Tai sulaikymo (containment), pirmenybės (primacy) 
ir pasirinktinio įsikišimo ( selective engagement) 
strategijos.

Sulaikymo strategijos šalininkai mano, kad ne
paisant apgailėtinos Rusijos kariuomenės padėties, 
Rusija neatsisakė savo ambicijų dominuoti Rytų Eu
ropoje. Viena iš priežasčių yra tai, kad demokratija 
Rusijoje nėra galutinai įsitvirtinusi. Todėl NATO ne
gali likti abejinga imperialistinės Rusijos atgimimo 
atveju. „Ar Amerika ir Europa nepajustų grėsmės 
centrinės Europos invazijos atveju? Ir, galų gale, ar 
negalėtume sumažinti pačios tokios agresijos grės
mės, jeigu visiems būtų iš anksto žinoma, kad NATO 
yra įsipareigojusi atsakyti į tokią invaziją. NATO iš

plėtimas būtų sulaikantis faktorius.”---- sako Zbig
niew Brzezinski.

Pirmenybės strategijos šalininkų požiūriu, Jung
tinės Valstijos, norėdamos užtikrinti taiką, turi išlai
kyti ženklią karinę persvarą savo naudai. Jei tokios 
šalys kaip Vokietija pradėtų vykdyti nepriklausomą 
strateginę politiką, o strateginis vakuumas Rytų Eu
ropoje sukeltų naują įtampą, kuri suskaldytų NATO, 
Amerikos įtaka kontinente automatiškai sumažėtų. 
Taigi, tam, kad užsitikrintų Amerikos strateginę pir
menybę, šios doktrinos šalininkai pasisako už NATO 
išlaikymą ir Rytų Europos įjungimą į Vakarų Euro
pos saugumo ir politines struktūras.

Galų gale, pasirinktinio įsivėlimo šalininkai 
siekia išvengti konflikto tarp didžiųjų valstybių. Dėl 
pastarųjų karinės galios, didžiųjų valstybių konfliktai 
yra pavojingesni Jungtinių Valstijų interesams, nei 
konfliktai tarp antraeilių valstybių. Konfliktai tarp 
didžiųjų valstybių gali išprovokuoti masinio naikini
mo ginklų panaudojimą, sukeldami neigiamus pada
rinius JAV. Europa yra vienas iš regionų, kuriame to
kios didžiosios valstybės kaip Vokietija ir Rusija gali 
įsivelti į konfliktą viena su kita ar su kitomis valsty
bėmis. Nors pasirinktinio įsivėlimo šalininkai labai 
skeptiškai žiūri į JAV įsipareigojimus kitoms valsty
bėms, Europa yra vienas iš regionų, kur tokie įsipa
reigojimai yra pateisinami dėl kelių didžiųjų valsty
bių konflikto Europoje galimybės. Tad NATO išplė
timas, sumažindamas konflikto galimybę, yra patei
sinamas.

Trečioji iš didžiųjų valstybių, lemiančių Europos 
likimą - Rusija - siekia išvengti apsupties ir priešiš
kų koalicijų formavimosi palei jos sienas. Galima bū
tų sakyti, kad NATO nėra priešiška Rusijai. Tačiau 
geros intencijos nėra pakankamas pagrindas valsty
bių nacionalinio saugumo politikoje. Rusija nori iš
laikyti gynybinį perimetrą palei buvusios Sovietų Są
jungos sienas, siekdama gynybinės erdvės galimo 
konflikto atveju.

Tačiau nepaisant Rusijos priešinimosi NATO 
plėtimui į rytus, Rusija turi būti suinteresuota NATO 
išlikimu. NATO tikslas, vieno iš pirmųjų jo vadovų 
žodžiais, buvo „neįsileisti rusų, įsileisti amerikiečius 
ir laikyti vokiečius po padu.” Aljansas, laikydamas 
Vokietiją savo struktūrose, savotiškai užtikrina, kad 
pastaroji vėl netaptų nauju pavojumi Rusijai. Antrojo 
pasaulinio karo padariniai Rusijoje buvo katastrofiš
ko masto, ir to Rusijos politikai niekuomet nepamirš. 
Todėl išlaikyti Vokietiją, savo galingiausią kaimynę 
ir tuo pačiu buvusią priešininkę, Aljanso struktūrinė
se sąsajose su Jungtinėmis Valstijomis ir kitomis Eu
ropos šalimis, kurios taip pat siekia, kad Vokietija 
netaptų agresyvi, yra Rusijos strateginis interesas. 
Net ir į Rytų Europą išplėstas NATO yra daug ma
žesnis pavojus Rusijai, negu nepriklausoma ir nesau
gi Vokietija su nestabilia Rytų Europa savo pašonėje.

Trečia, Rusijos strateginė situacija yra nepalanki 
todėl, kad ji turi rūpintis ta pačia daugelio frontų pro
blema. Turbūt Rusijai aktualiausias šiuo metu yra pi
lietinis karas Afganistane ir Tadžikistane bei auganti 
Kinijos galia. Turint omenyje, kad Kinija gali tapti 
21a. supervalstybe, Rusija yra suinteresuota palaiky
ti gerus santykius su Vakarais ir kartu su jais ieškoti 
atsvaros Kinijos pavojui.

BALTIJOS VALSTYBĖS KITŲ 
STRATEGINIUOSE PLANUOSE

Užtikrinus Lenkijos ir Čekijos narystę NATO, 
Vokietijos rytinių sienų problema bus išspręsta. Len
kija ir Čekija užtikrins Vokietijai pakankamą gyny

binę gelmę konvencinio karo Rytų Europoje atveju. 
Taigi, ribotas Aljanso išplėtimas išspręstų Vokietijos 
nuogąstavimus dėl jėgos vakuumo. Baltijos šalys, ki
ta vertus, ne tokios reikšmingos Vokietijos strategi
niuose planuose. Baltijos šalys nekontroliuoja Rusi
jos priėjimo prie Vokietijos, kaip tai buvo Antrojo 
pasaulinio karo išvakarėse. Be to, jei Rusija ir prisi
jungtų Baltijos kraštus, Rusijos galia ypatingai nepa- 
didėtų. Baltijos šalys beveik neturi gamtinių išteklių, 
jų ūkis nėra išvystytas. Rusija ir be Baltijos kraštų tu
ri priėjimą prie Baltijos jūros per Kaliningradą ir St. 
Peterburgą. Taigi, Lietuva, Latvija ir Estija turi susi
taikyti su faktu, kad skirtingai nuo Lenkijos, jos Va
karams strategiškai tėra antraeilės reikšmės valsty
bės.

Tačiau Baltijos kraštų likimas labai svarbus Ru
sijai. Lietuva praktiškai kontroliuoja Rusijos pri
ėjimą prie Kaliningrado srities ir jos laivyno bazės. 
Kaliningrado prekinis ir karinis tranzitas priklauso 
nuo geležinkelių, kertančių Lietuvos teritoriją. Lietu
vai tapus NATO nare, ryšių arterijos galėtų būti nu
trauktos. Kaliningrado sritis taptų savotišku Lie
tuvos, remiamos NATO karinės galios, įkaitu. Turint 
omeny tai, kad praeityje pasigirsdavo aukštų Lie
tuvos pareigūnų pareiškimai, kad Kaliningrado sritis 
turi priklausyti Lietuvai, Rusija, nenorėdama prarasti 
šios srities, turi pakankamą pagrindą priešintis Lietu
vos narystei.

Kitos dvi Baltijos šalys turi ne mažesnių, nors ir 
savo pačių sukeltų, problemų. Tiek Latvija, tiek Esti
ja turi teritorinių pretenzijų Rusijai. Jų reikalavimai 
pagrįsti prieškarinėmis tų respublikų sienomis. Po 
karo kai kurios Latvijos ir Estijos pasienio provinci
jos buvo priskirtos Rusijos Pskovo sričiai. Tokiomis 
sąlygomis Rusija pagrįstai priešinsis šių šalių narys
tei NATO, nes narystės atveju jų reikalavimai būtų 
pagrįsti karine galia, suteikiančia jiems daug didesnę 
politinę svarbą. Be to, ir pats Aljansas vargu ar norė
tų įsivelti į teritorinius ginčus. Nors Latvija ir Estija 
pastaruoju metu atsisakė savo pretenzijų, Rusija su
maniai manipuliuoja jų ambicingomis praeities klai
domis, atidėliodama derybas dėl galutinio sienų nu
statymo.

Išlieka galimybė, kad Lenkijai tapus Aljanso na
re, ji pareikštų savo suinteresuotumą apginti savo 
šiaurės rytų sieną nuo galimos Rusijos agresijos. Pa
šonėje turėdama Kaliningrado sritį ir potencialiai 
priešišką Baltarusiją, Lenkija būtų suinteresuota, kad 
Lietuva būtų priimta į NATO. Tačiau šis argumentas 
silpnas dėl to, kad jis išskiria Lietuvą iš kitų Baltijos 
šalių. Turint omeny, kad Vakaruose priimta traktuoti 
Baltijos šalis kaip vienetą, ir tai, kad rusų mažumos 
Latvijoje ir Estijoje sudaro sąlygas nesutarimams 
tarp šių šalių bei Rusijos, NATO vadovybė vargu ar 
būtų linkusi suteikti narystę vien Lietuvai.

Taigi, Baltijos valstybės vargu ar gali siekti na
rystės, remdamosis savo strategine svarba Vakarams. 
Ši išvada labai svarbi bet kokiems tolimesniems Bal
tijos kraštų perspektyvos svarstymams. Argumentai 
dėl Baltijos šalių priėmimo tegali būti politiniai. Iš 
tiesų, visuose viešuose debatuose dėl Organizacijos 
plėtimo politiniai argumentai - tokie kaip „stabilios 
ir vieningos Europos kūrimas”, „demokratijos bei 
rinkos ekonomikos užtikrinimas rytų Europoje”, 
„senų priešiškumų sutaikymas” - aiškiai dominuoja. 
Madeleine Albright ir Strobe Talbott, du pagrindiniai 
Aljanso plėtimo architektai Amerikoje, taip pat re
miasi politiniais argumentais, (žr. Economist Feb. 15, 
1997. ”Why Bigger is Better”. New York Review of

(tęsinys sekančiame psi.)
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(atkelta iš 5-to psl.)
Books, Aug. 10,1995. ’’Why NATO Should Grow”.) 
Jais siekiama sumažinti Rusijos būgštavimus. Tačiau 
galų gale visi politiniai argumentai turi remtis strate
giniais didžiųjų valstybių išskaičiavimais.

NATO politinę rolę ir įtaką lemia jos karinis 
vaidmuo, o ne atvirkščiai. Vokietijos ir Prancūzijos 
susitaikymas nebūtų įvykęs, jei Jungtinės Valstijos 
nebūtų užtikrinę abiejų šalių saugumo. Todėl tei
giami politiniai ir ekonominiai NATO padariniai te
gali būti išlaikyti tik tol, kol organizacija gali garan
tuoti savo narių saugumą karinėmis priemonėmis. 
Postringavimai apie tai, kad NATO turi tapti labiau 
politine organizacija, neatsižvelgia į tai, kad Organi
zacijos politinis vaidmuo neįmanomas be tvirtų kari
nių įsipareigojimų. Pastariesiems iširus, bet kokie 
teigiami politiniai padariniai taip pat išnyktų.

Nepaisant to, politiniai argumentai taip pat yra 
svarbūs ir gali būti panaudoti paremti NATO išplėti
mui. Vienas iš pagrindinių politinių argumentų yra 
tas, kad NATO išplėtimas sukurs stabilumą Rytų Eu
ropoje ir sumažins aplinkinių šalių saugumo rūpes
čius. Baltijos kraštai galėtų pasinaudoti šiais argu
mentais. Jei, pavyzdžiui, NATO būtų išplėstas į Len
kiją ir Čekiją, o Rusija, atsakydama į išplėtimą pra

dėtų spaudimą prieš Baltijos valstybes, siekdama, kad 
šios netaptų Aljanso narėmis, baltiečiai galėtų tvir
tinti, kad NATO savotiškai prisidėjo prie tokios pa
dėties susidarymo, paaštrindama Rusijos nesaugumo 
jausmą daliniu išplėtimu ir paskatindama Rusiją im
tis priemonių, kad Baltijos kraštai pasiliktų jos įtakos 
zonoje. Taigi, tokiu atveju NATO tikslas didinti stabi
lumą iš tikrųjų sukurtų nestabilumą. Aljansas susi
durtų su savotiška pasitikėjimo krize, kuri galėtų jį 
susilpninti. Tokio scenarijaus galimybė gali būti vie
nu iš Baltijos kraštų argumentų, siekiant priėmimo ar 
kitokių saugumo garantijų iš Vakarų.

IŠVADOS

Taigi, tiek Vokietija, tiek Jungtinės Valstijos yra 
strategiškai suinteresuotos ribotu NATO išplėtimu. 
Vokietija tokiu būdu išvengtų saugumo aplinkos Eu
ropoje pablogėjimo, kuris blogiausiu atveju atvestų 
prie dviejų frontų problemos ir konfrontacijos su Ru
sija. Jungtinės Valstijos, išsaugodamos NATO, ne
leistų kilti branduolinei konfrontacijai ir užtikrintų sa
vo pirmenybę regione.

Baltijos kraštai Vokietijai ir Jungtinėms Valsti
joms strategiškai nėra labai svarbūs, bet yra labai 
svarbūs Rusijai. Taigi, Baltijos kraštai negali siekti 
narystės NATO savo strateginės svarbos Vakarams 

pagrindu. Jų priėmimas galimas tik remiantis poli
tiniais argumentais, kurie nurodo NATO stabilizuo
jančią rolę. Tam, kad politiniai argumentai būtų 
pakankami nugalėti Rusijos priešinimuisi Baltijos 
šalių narystei, reikia viltis, kad Rusija artimiausioje 
ateityje išliks silpna valstybe, reikalinga Vakarų 
ekonominės pagalbos.

Tačiau net jei Baltijos kraštai ir nebūtų priimti į 
NATO, jie turi aiškiai suprasti savo bendresnius 
strateginius interesus. Pagrindinis iš jų: siekti, kad 
Jungtinės Valstijos išlaikytų savo karinę rolę Eu
ropoje. Amerika išlieka pagrindiniu Europą stabili
zuojančiu veiksniu. Jei Amerikoje, atslūgus Rusijos 
grėsmei, nugalėtų izoliacionistinės tendencijos, seni 
Europos konfliktai vėl iškiltų į paviršių. Baltijos 
valstybėms išlikti konfrontacijos tarp didžiųjų Euro
pos valstybių sąlygomis būtų labai sunku. Nestabilu
mo ir konfrontacijos sąlygomis vienos valstybės 
siekia užsitikrinti savo saugumą kitų sąskaita, nes 
vienų galia reiškia kitų negalią. Išspręsdamos eu
ropiečių, ypatingai vokiečių, saugumo problemas, 
Jungtinės Valstijos prisideda prie Rusijos, taigi ir 
Baltijos kraštų saugumo. Tad, be narystės NATO 
siekimo, Baltijos kraštų politikai turėtų siekti, kad 
Jungtinės Valstijos išliktų Europos taikdariu.

Vytautas Adomaitis

PATRIOTINĖ ILIUZIJA AR IŠDAVYSTĖ ?

Pirmasis 1918 m. atkurtos Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Augustinas Voldemaras, vėliau ta
pęs pagrindiniu prez. A. Smetonos valdžios opozicionieriumi, yra kontroversiška asmenybė. Jo grįžimas į so
vietų okupuotą Lietuvą 1940 m. vasarą dar ir dabar spaudoje kelia įvairiausių spėliojimų. Apie jo tolimesnį 
likimą po suėmimo iki šiol beveik nieko nežinojome.

Istorikas Gediminas Rudis ruošia ilgesnę studiją apie voldemarininkų judėjimą. Jis yra gerai susipažinęs su 
Voldemaro grįžimo į Lietuvą ir tolimesnio gyvenimo Sovietų Sąjungoje aplinkybėmis. Šiame ir kitame „Aki
račių” numeryje spausdinamuose straipsniuose G. Rudis, remdamasis sovietų archyvų medžiaga, įmena Vol
demaro mįslę -Red.

Kai nėra pakankamai faktinės medžiagos, tenka 
daryti daugiau ar mažiau pagrįstas prielaidas. Negi 
sulaužysi plunksną ir išpilsi rašalą iš rašalinės. Žino
ma, kurti versijas remiantis vien loginiais išvedžioji
mais gana rizikinga ir ne vienam yra pavykę pasi
klysti tarp trijų pušų. Nebūna taip apmaudu, kai ten
ka klaidžioti dėl to, kad orientyrai sunyko. Visai kas 
kita, kai jie kažkieno valia užrakinti devyniais užrak
tais ir apstatyti cerberiais. Antai 1955 m. Ordžoniki- 
dzės (dabar - vėl Vladikaukazas) čekistai perdavė sa
vo kolegoms Vilniuje Voldemaro sekimo bylą, kaip 
„netekusią operatyvinės bei istorinės reikšmės“. 
Laimei, pastariesiems ši dviejų tomų byla tebeturėjo 
istorinę reikšmę, tačiau istorikams ji tapo prieinama 
tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Tik tuomet at
sirado galimybė patikrinti labai prieštaringas versijas 
apie Voldemaro parvykimą į ką tik sovietų okupuotą 
Lietuvą ir pagaliau išsiaiškinti, kaip susiklostė jo toli
mesnis likimas.

Šiame straipsnelyje apsistosime tik ties Volde
maro grįžimo Tėvynėn aplinkybėmis. Apie jo gyve
nimą nelaisvėje parašysime atskirai.

Kazys Škirpa, turėjęs už ką nemėgti Voldemaro, 
nepaisydamas nieko, laikė jį Lietuvos patriotu ir ne
pakeitė šios nuomonės iki pat savo mirties. Prieš tris
dešimt metų parašytuose, bet tik visai neseniai (sic!) 
išleistuose atsiminimuose Lietuvos nepriklausomy
bės sutemos Voldemaro apsisprendimą vykti į sovie
tų kariuomenės užgrobtą Lietuvą jis vadina „gražia 

patriotine iliuzija“. Panašiai jis rašė 1948 m. Vienybė
je ir 1955 m. Dirvoje. Būdamas Voldemaro užsispyri
mo neboti pavojaus liudininku, įkalbinėjęs jį apsigal
voti, Škirpa jautė pareigą atsiliepti į pasklidusius įtari
nėjimus, kad Voldemaras buvo sovietams kažkuo nu
sipelnęs, net buvęs apipiltas jų malonėmis. Kadangi 
Škirpa nieko nežinojo, kas nutiko Voldemarui po to, 
kai jis, tik pervažiavęs sieną, buvo suimtas, tai tų ne
gerų įtarinėjimų išsklaidyti jam nepavyko. Taip susi
formavo dvi pagrindinės nuomonės apie Voldemaro 
grįžimo į Lietuvą priežastis: 1) Voldemaras buvo so
vietų agentas arba kitaip jiems nusipelnęs, 2) jis tie
siog nesuprato, kas atsitiko Lietuvoje 1940 m. birže
lio 15 d. Pastaroji versija dar susilaukė savotiško pa
pildymo, kad Voldemaras tuomet jau buvo psichiškai 
nebesveikas. Nuo to ir pradėsime.

„Ar isprotėjai, profesoriau?“ — išsprūdo Edvardui 
Turauskui, kai Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne sutik
tas Voldemaras pasisakė vykstąs į Kauną. Žinoma, tai 
buvo tik spontaniška nuo raudonžvaigždžių tankų pa
bėgusio žmogaus reakcija į keistą užsispyrimą nepai
syti pavojaus. Dėl Voldemaro apskelbimo pamišėliu 
Turauskas niekuo dėtas. Be to, kalbos apie Voldema
ro pamišimą pasklido žymiai anksčiau. Dėl tikrai ne
tikusio ir netaikaus būdo, liguistos savimeilės bei pui
kybės Voldemaras turėjo daug priešų, 0 teisdamasis 
su jais dažnai prarasdavo pusiausvyrą, pamiršdavo ci
vilizuoto elgesio taisykles. Todėl nereikia stebėtis, 
kad neretai būdavo pavadinamas bepročiu, parano-

A ugustinas Voldemaras (1883-1942)

jiku ar pan. Pavyzdžiui, filosofas Stasys Šalkauskis 
viename laiške kun. Vincui Bartuškai į gabalėlius 
sudirbdamas kun. Antaną Viskantą, pakeliui 
užgriebė ir Voldemarą: „ ... turėjau progos jį (Vis
kantą - G.R.) lyginti su prof. Voldemaru ir dabar esu 
įsitikinęs, kad juodu abudu yra paranojikai. Šitas 
psichinis defektas sunkiai yra žmonių įžvelgiamas; 
jis nekliudo reikštis net didesniems gabumams ir 
darbingumui. Be kas svarbiausia, pasireiškia nepro
porcionaliu reagavimu į kiekvieną užgaidą ir amor
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aliniu nusistatymu, pateisinančiu visas priemones su 
priešininkais. Visos šitos žymės yra bendros kun. 
Viskantui ir prof. Voldemarui. Maža to: jų mažas 
ūgis ir silpnas plaukuotumas apreiškia net fizinio tipo 
panašumą“ (Šio laiško publikaciją žr: Alfonsas Ei
dintas, Slaptasis lietuvių diplomatas, Vilnius, 1992, 
p. 67-70). Istoriko Zenono Ivinskio dienoraštis yra 
akivaizdus įrodymas, kad Šalkauskis panašiai 
atsiliepdavo labai dažnai ir katalikų sluoksniuose 
susilaukdavo pritarimo. Žinoma, Šalkauskio 
nuomonė nėra neginčytinas verdiktas, tačiau yra vie
nas įdomus sutapimas. Minėtą laišką Bartuškai 
Šalkauskis parašė 1936 m. birželio 18 d. Kaip tyčia 
beveik tuo pat metu Voldemarui teko susidurti su 
psichiatrais.

Po nepasisekusio kariuomenės pučo1934 m. bir
želio mėn. Voldemaras buvo nuteistas 12 metų ka
lėti. Sėdėdamas Utenos kalėjime, 1936 m. rugpjūčio 
pabaigoje jis staiga pradėjo daryti pareiškimus, neva 
prieš jį rezgami visokie sąmokslai bei provokacijos, 
norima jį pagrobti ir nužudyti. Esą, vos tik jis išeina 
pasivaikščioti, kameron įsigauna saugumiečiai, kurie 
rausiasi jo daiktuose, kažką spausdina jo rašomąja 
mašinėle. Voldemaras įsakmiai pareikalavo sustip
rinti jo apsaugą, pakeisti jam įtartinus prižiūrėtojus, o 
eidamas pasivaikščioti, ir net į tualetą, tempdavosi ir 
rašomąją mašinėlę. Iš pradžių kalėjimo administraci
ja vylėsi, jog tai tik kaprizai ir aikštijimąsis, tačiau 
netrukus kalėjimo gydytojas ėmė aliarmuoti, jog 
Voldemaro nervai visiškai pairę ir matyti pamišimo 
požymių. Tuomet buvo sudaryta speciali gydytojų 
komisija, vadovaujama psichiatro, neuropatologe 
prof. Juozo Blažio, kuri, ištyrusi Voldemaro sveika
tos būklę, 1936 m. rugsėjo 22 d. diagnozavo „širdies 
išsiplėtimą su širdies raumens silpnumu, taip pat ner
vų sistemos sutrikimą, pasireiškusį protinio darbin
gumo sumažėjimu ir patologiškomis idėjomis (perse
kiojimo kliedėjimu)“. Komisija nerado pagrindo įtar
ti, jog Voldemaras simuliuoja ir dar pažymėjo, kad jo 
nervų sistemos būklė gali dar labiau pablogėti.

Ši komisijos išvada turėjo būti laikoma paslapty
je, tačiau šis tas iš jos vis dėlto prasiskverbė į viešu
mą ir kalbos apie Voldemaro išprotėjimą gana plačiai 
pasklido. Apie jas užsiminė ir jis pats enkavedistams 
rašytuose parodymuose, vadindamas tai Smetonos ir 
jo „pakalikų“ tyčia paskleistais piktais gandais. Beje, 
Blažys, atrodo, nenusidėjo nei Voldemarui, nei gy
dytojo etikai. Kaip pažymi savo dienoraštyje Ivins
kis, kamantinėj amas apie Voldemaro psichikos sutri
kimus, profesorius griežtai atkirto nieko apie tai neži
nąs.

Kaip ten bebūtų, iš šios istorijos nereiktų daryti 
per daug drąsių išvadų. Tas Voldemaro negalavimas 
praėjo ir vėliau niekas nepastebėjo jo elgesyje pa
našių simptomų. 1940 m. sausio mėn. jis buvo išrink
tas profesoriumi Vilniaus universiteto Klasikinės 
filologijos katedroje. Tuo pačiu metu Užsienio reika
lų ministerija pavedė jam šiokią tokią diplomatinę 
misiją-patyrinėti Vatikane aršiojo Vilniaus vyskupo 
Romualdo Jalbrzykowskio pašalinimo galimybes. Iš 
tikrųjų norėta gražiai išsiųsti Voldemarą iš Lietuvos, 
„kad būtų ramiau“, tačiau šį kartą jis išvyko ne kaip 
tremtinys, o su diplomatiniu pasu kišenėje. Vis dėlto 
Voldemaras žiauriai suklydo, nepasilikdamas užsie
nyje, kai Lietuvą ištiko katastrofa, ir tai kainavo gy
vybę ne tik jam pačiam, bet ir jo žmonai. Kaip galėjo 
atsitikti, jog didžiavęsis savo įžvalgumu, sugebėjimu 
numatyti įvykių raidą, jis taip apsiskaičiavo?

Grįžti į Lietuvą Voldemaras susirengė 1940 m. 
gegužės pabaigoje, baigęs savo misiją Vatikane. Ta

čiau Lietuvos pasiuntinys Romoje Stasys Lozoraitis 
gavo iš Kauno pavedimą žūt būt sulaikyti Voldemarą 
bei griežtai įspėti, kad į Lietuvą jam draudžiama grįž
ti. Kaip tik tuo metu iš Maskvos pasigirdo kaltinimai, 
neva rengiamos provokacijos prieš Lietuvoje dislo
kuotos Raudonosios armijos įgulas, vėl sukilti rengė
si voldemarininkai, todėl valdžia nuogąstavo, kad 
parvykus Voldemarui, kils dar papildomų komplika
cijų. Tačiau Voldemaras pareiškė jokių draudimų ne
paisysiąs. 1940 m. birželio 12 d. jis jau buvo Berlyne. 
Čia jam skersai kelio, Juozo Urbšio pavedimu, bandė 
atsistoti Škirpa. Pastarojo liudijimu, Voldemaras iš 
pradžių buvo prižadėjęs palaukti, kol „padėtis išryš
kės kiek daugiau“, tačiau sužinojęs, kad Lietuvos vy
riausybė priėmė Sovietų Sąjungos ultimatumą, ėmė 
skubintis į Kauną, o kai išgirdo apie Smetonos pabė
gimą, tapo tiesiog nebesulaikomas. Esą dingo visos 
kliūtys jam laisvai grįžti Tėvynėn. Į Škirpos nuogąs
tavimus, jog sovietai galį jam keršyti kaip pagarsėju
siam germanofilui ir antikomunistui, Voldemaras at- 
sikirtinėjo, kad tai tik jo politinių priešų piktos propa
gandos sudaryta opinija. Esą sovietams jis niekuo ne
nusikaltęs, nepuolęs jų nei savo kalbose, nei raštuose, 
todėl nematąs, už ką jam galėtų būti kerštaujama. Pa
galiau jeigu ir atsirastų kokių priekabių, tai Vincas 
Krėvė-Mickevičius, bičiulis iš senų laikų, padės išsi
sukti iš bėdos. Gali būti, jog Voldemaras tikėjosi, kad 
bus palankiai prisiminti jo kadaise glaudūs ryšiai su 
sovietų pasiuntiniais Kaune. Voldemaro žmona buvo 
nusiteikusi pesimistiškai, sakė jaučianti didelę nelai
mę, bet perkalbėti vyro neįstengė. Paskutinysis Vol
demaro argumentas buvo toks: tiek įgriso bastytis po 
užsienius, kad jeigu jau lemta mirti, tai geriau mirti 
Tėvynėje.

Nėra jokių abejonių, kad Voldemaras tikėjosi, 
jog Lietuvoje bus sutiktas kaip pasižymėjęs kovoto
jas prieš Smetoną ir ketino aktyviai dalyvauti kuriant 
„naują Lietuvą“. Ką besakytume, sovietams pavyko 
sukurti iliuziją, kad žlugo tik Smetonos režimas, o ne 
valstybė. Be išlygų priimdama ultimatumą, Lietuvos 
vyriausybė sutiko traktuoti okupaciją kaip Raudono
sios armijos įgulų papildymą ir suteikė Maskvai gali
mybę imituoti „savarankišką prisijungimą prie 
SSSR“. Lietuvoje Raudonoji armija iškart užėmė vi
sus pagrindinius strateginius objektus, tačiau elgėsi 
korektiškai. Sovietams neprireikė įvesti okupacinio 
režimo, nes okupacinės administracijos funkcijas at
liko „liaudies“ vyriausybė. Kai Voldemaras įsėdo į 
Lietuvon vykstantį traukinį, joje dar net nė vieno ko
munisto nebuvo. Kalbėdamasis su Škirpa, Voldema
ras pripažino, jog birželio 17 d. paskelbta vyriausy
bės sudėtis „savotiška“, tačiau Krėvės-Mickevičiaus, 
Ernesto Galvanausko, Vinco Vitkausko pavardės 
jam teikė optimizmo.

Analizuojant Voldemaro sekimo bylos doku
mentus, ypač NKVD agentų pranešimus, darosi aiš
ku, jog Voldemaras nesitikėjo, kad sovietai aneksuos 
Lietuvą, manydamas, jog to neleis Vokietija. Jis bu
vo šį tą girdėjęs apie Sovietų Sąjungos ir Vokietijos 
slaptuosius susitarimus dėl pasidalijimo įtakos sfero
mis, tačiau, atrodo, tik apie pirmąjį, t.y. 1939 m. rug
pjūčio 23-sios, ir nežinjo, kad rugsėjo 28 d. jis buvo 
pakoreguotas. Būdamas tremtyje Ordžonikizėje, jis 
ne kartą privačiuose pokalbiuose tvirtino „tikrai ži
nąs“, jog Sovietų Sąjunga buvo gavusi Vokietijos su
tikimą užimti Estiją ir Latviją, o Lietuvą Vokietija 
pasilikusi sau. Taigi užimdama Lietuvą, Sovietų Są
junga pažeidė susitarimą, ir Vokietija to neatleis. Pa
našiai jis kalbėjo ir kalėjimo kameroje 1941 m. rug
pjūčio mėn. Esą Sovietų Sąjunga pasielgusi labai ne

protingai, prisijungdama Lietuvą. Ji visada ekono
miškai priklausiusi nuo Vokietijos ir pastaroji nega
lėjo susitaikyti su Lietuvos praradimu. Ar ne šie Vol
demaro samprotavimai ir yra tikrasis raktas siekiant 
suprasti, kodėl jis nenumatė ir sau, ir Lietuvai tragiš
kų sovietų karinės invazijos padarinių?

Enkavedistams Voldemaro sugrįžimas į Lietuvą 
taip pat buvo didelė staigmena. Nežinia, kaip Volde
maras jiems aiškinosi pačių pirmųjų tardymų Mas
kvoje metu, tačiau Ordžonikidzėje rašytuose parody
muose išklojo tiesiog pritrenkiančią versiją. Esą jis 
1940 m. sausio mėn. išvykęs užsienin vien dėl to, kad 
galėtų pakreipti Lietuvos politiką Sovietų Sąjungai 
palankia linkme, nes matęs, jog Smetona nesilaiko su 
SSSR sudarytos savitarpio pagalbos sutarties. Maža 
to, iš Italijos jis ketinęs grįžti į Lietuvą per Odesą ir 
Maskvą, kad galėtų pasitarti su „atsakingais sovietų 
politikos vadovais“. Šį planą buvo aptaręs su „keliais 
asmenimis“ ir gavęs jų pritarimą. Šio sumanymo jam 
nepavykę realizuoti tik dėl to, kad susirengus kelio
nėn į Lietuvą, susisiekimas garlaiviu tarp Italijos ir 
Odesos jau buvo nutrūkęs. Tada belikę keliauti per 
Berlyną.

Po metų Ordžonikidzės kalėjimo kameroje Vol
demaras savo sugrįžimo Lietuvon priežastis aiškino 
jau nebe taip įspūdingai. Esą skubėjęs gelbėti Lietu
vą, nes jautęs pareigą būti su savo tauta tuo kritiniu 
momentu, kai Smetonos politika susikompromitavo.

Tuo tarpu enkavedistai buvo įsikalę galvon, jog 
Voldemaras parvyko kaip vokiečių žvalgybos agen
tas. Jokių kitų versijų jie net nekėlė. Per paskutiniuo
sius tardymus Voldemaras tiesiog buvo prievartauja
mas prisipažinti, jog į Romą ir Berlyną vyko tik dėl 
to, kad „buvo susijęs su Vokietijos ir Italijos fašisti
niais sluoksniais ir vykdė jų užduotis“. Voldemaras 
kategoriškai tai neigė, tačiau be jokio pasisekimo.

Taigi, nepaisant daugelio klaustukų visoje šioje 
istorijoje, įtarinėjimus, kad Voldemaras buvo sovietų 
agentas, galima atmesti. Ir tai jau neblogas rezultatas.

Gediminas Rudis

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Pranas Gaida-Gaidamavičius. Raštai: „Išblokš
tasis žmogus”; „Milžinas, didvyris, šventasis”; „Di
dysis nerimas”. Vilnius. Mintis. 1996. 604 psl.

Tai anksčiau spausdinti Tėviškės žiburių redak
toriaus filosofinio-teologinio pobūdžio raštai, surink
ti į vieną knygą. Autoriaus mąstymas, artimas kata
likiškajam egzistencializmui, paliečia tautos istorinio 
ir politinio likimo, žmogaus būties prasmės bei kitas 
temas.

Raimundas Lopata. Tarptautinių santykių istori
ja. Paskaitų konspektai. Lietuvos istorijos instituto 
leidykla. Vilnius. 1997. 245 psl.

Knygoje spausdinama keturiolika paskaitų, dės
tomų Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir 
politikos institute. Istorija apima laikotarpį nuo se
niausių laikų iki Sovietų imperijos subyrėjimo. Prie 
kiekvienos paskaitos pateikiamas rekomenduojamos 
taptautinės literatūros sąrašas ir knygų trumpas apta
rimas. Lietuviški reikalai aptariami paskaitoje „Re
veransas lituanobambizmui: Lietuva tarptautinių 
santykių istorijoje“.
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POKALBIS

Daina Kazlauskienė ir Robertas Keturakis

Daina Kazlauskienė gimė Klaipėdos krašte, o jį 
okupavus vokiečiams su tėvais persikėlė į Kėdainių 
rajoną. Baigusi Vilniaus bibliotekininkystės techni
kumą (vėliau ir Vilniaus universitetą) ji dar mokėsi J. 
Gruodžio muzikos mokykloje ir kartu, nuo 1958 me
tų, dirbo Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje, ku
rios muzikinės literatūros skyriuje, talkininkaujama 
kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus, suruošė virš 
šimto publikos itin mėgiamų muzikinių trečiadienių. 
Nuo 1988 m. D. Kazlauskienė buvo perkelta į Kultū
rinių renginių organizavimo skyrių, kur iki šiol tebe
dirba. Čia jos iniciatyva ir gimė „Ąžuolynas“.

- Kauniečiui apie Ąžuolyną nereikės daug aiš
kinti: jeigu žodis be kabučių ir parašytas didžiąja rai
de, jis žinos, jog tai ąžuolais ošiantis parkas Žaliakal
nio rajone, o jeigu su kabutėmis - kultūrinis renginys 
Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje. Paaiškinkite 
apie tuos renginius kiek plačiau ne kauniečiams mū
sų skaitytojams.

Tai pastoviai periodiškai vykstančios kultūrinės- 
literatūrinės-muzikinės vakaronės. Štai kaip „Ąžuo
lyno“ vizitinę kortelę pateikia rašytojas P. Palilionis: 
„Tai gyvojo žodžio almanachas, gimstantis ir mirš
tantis čia pat, savo įtaigių kūrėjų ir patiklios auditori
jos akivaizdoje. Tai pjesės, režisūros, dekoracijų, 
kostiumų, šviesos ir visos kitos sceninės magijos at
sisakęs teatras - ne teatras, pasikliaujantis vien gyvo
jo žodžio reikalingumu, naujumu, informatyvumu, 
nebegalėj imu ilgiau tūnoti savo natūraliame ar meis
triškai sukonstruotame dirbtiniame kiaute“. (Kauno 
diena, 1997m. sausio 25). Almanachas nėra naujas 
reiškinys kultūriniame gyvenime. Tai naujų kūrybi
nių žmonių pastangos tęsti senas ir gražias lietuvių 
kultūrines tradicijas.

- Kaip ši pati naujausioji tradicija prasidėjo?

Pirmasis Kauno apskrities viešosios bibliotekos 
gyvojo žodžio alamanacho „Ąžuolynas“ numeris bu
vo atverstas 1990 m. spalio 17 d. Lietuva gyvena 
karštligiškų reformų laikotarpį. „Jaučiame, kaip dau
gelį mūsų pritildė nesėkmės. Ir ne tik asmeninės. 
Atrodo, kad dešimtmečių kančios, patirtis, imunite
tas sunkiai pakeltai patologinei ideologijai, vis plaz
dėjusi vilties liepsnelė suteiks mums galimybės grei
tai išsitiesti ir patikėti, kad teisę į egzistenciją turi ne 
tik žmogus, bet ir tauta. Deja, tai, ką mes patyrėme,

ŠIMTAS „ĄŽUOLYNO“ VAKARŲ
(A. T. Antanaičio pokalbis su bibliotekininke Daina Kazlauskiene)

pakėlėme, išsaugojome, yra tik viena iš daugelio at
ramų mūsų ateičiai. Mūsų šiandiena privalo būti ypač 
įžvalgi, aktyvi, kad neprarastume nei vilties tapti 
laisvos tautos laisvais žmonėmis, nei tos daugiausiai 
ateičiai išsaugotos atramos“, - rašė poetas Robertas 
Keturakis Kauno dienoje 1990.X.11.

Bet koks pasyvumas yra ne tik akligatvis, bet ir 
pražūtis.

Mes suprantame, kad nė vienas Lietuvos žmogus 
neturi teisės nuleisti rankų, užsisklęsti savo apmasty
muose, neviltyje, nuovargyje ar vientulystėje, kol lie
ka be atsakymų esminiai būties klausimai, apniūksta 
ieškančiųjų išeities veidai...

Mes norime prisiminti teisę būti aktyviems. Tai 
šiandienos būtinybė. Gyvojo žodžio almanachas 
„Ąžuolynas“, manome, ir bus šio aktyvumo pradžia. 
Tokių idėjų skatinami ir pradėjome ,Ąžuolyno“ kul
tūrinę veiklą.

- Kaip atsiranda standartinių almanachų temos? 
Kas jums dažniausiai talkininkauja?

Šiandien sunkiai įsivaizduočiau „Ąžuolyno“ 
veiklą, jei jo nebūtų visus šiuos šešerius metus reda
gavęs plačiapetis ąžuolas, didelės erudicijos rašyto
jas R. Keturakis. Jo giliai išmąstytas, svarus ŽODIS 
masina ir traukia mus visus. Daug įdomių idėjų, pata
rimų, pranešimų sulaukėme iš poetės M. Macijaus
kienės. O kaip įsivaizduoti „Ąžuolyną“ be talentingų 
aktorių įtaigiai perteiktų literatūrinių kūrinių: R. 
Staliliūnaitės, D. Kazragytės, L. Paliulytės, D. Jan
kauskaitės, L. Zorūbaitės, E. Stanciko, S. Bagaliūno 
ir kitų. Jie ne tik sceninio žodžio meistrai - jie ir va
karų režisieriai.,Ąžuolyno“ vakaruose daug skamba 
muzkos. Čia vėlgi, labai atsakingai talkina muzikai - 
G. Kuprevičius, V. Čepliauskas, V. Daugirdienė, D. 
Kudirka, T. Strimaitis. Jie gerai suvokia, kokia muzi
ka turėtų skambėti ir kas geriausiai ją galėtų atlikti. 
Nepilnai būtų atskleistas „Ąžuolyno“ vaizdas, jei 
nebūtų paminėta spaustuvininkų D. Akstino ir V. 
Andziulio parama. Jų pasišventusio atsidavimo 
spausdintam žodžiui dėka, beveik kiekvienam va
karui išleidžiama tai atvirutė, tai bukletas, knygelė, 
reklaminis plakatas.
Visi minėtieji taurios 
sielos žmonės sudaro 
,Ąžuolyno“ branduolį. 
Tai idealistai, savo tal
ento šviesa be atlygio 
šviečiantys kitiems... 
Dėkingi esame vienai 
kukliai vakarų lanky
tojai, mūsų mecenatei, 
nenorinčiai reklamuo
tis, bet visada pade
dančiai išpręsti ma
terialinius sunkumus.

,Ąžuolyno“ vaka
rų metraštyje vyrauja 
kauniečių rašytojų pa
vardės, įskaitant ir 
tuos, kurie neseniai 
mirė. Kalbinome ar 
kalbėjome apie pri
mirštus bei šiandiena 
mažiau aktyvius rašy
tojus: V. Stonį, K. In- 

Iš kairės: Nijolė Lepečkaitė, Egidijus Stancikas, R. Skardžiūnaitė, Gintaras Adomai
tis, Rūta Staliliūnaitė,Nijolė Narmontaitė ir Dainius Svobonas (K. Voitylos 
„Priešais juvelyro parduotuvę”)

čiūrą, K. Zupką, K. Jankauską, K. Genį, V. 
Šiugždinį. Suprantama, nepraėjome neužkalbinę nė 
aktyviausių kauniečių kūrėjų, k.a.: kun. R. Mikutavi
čiaus, R. Keturakio, A. Puišytės, M. Macijauskienės, 
A. Sučylienės, R. Marčėno, V. Cepliausko ir dauge
lio kitų, kurie „Ąžuolyne“ ne kartą pristatė skai
tytojams ir naujausias savo knygas.

- Kokio tipo almanachai yra dažniausi?

Turbūt sukaktuviniai minėjimai ir gyvųjų rašyto
jų kūrybos vakarai. Tačiau „Ąžuolynas“ bandė at
versti ir skaudesnius Lietuvos istorijos puslapius. Įsi
mintini vakarai: „Pusės amžiaus kančių aidai“, skir
tas Lietuvos rezistentams, „Būkit mūsų atmintys ir 
širdys“ - Gedulo ir Vilties dienai, „Nepaklysi pasau
li, kol šviečia Motinų širdys“ - Motinos dieną nusi
lenkėme Sausio 13 žuvusiųjų Motinoms ir Žmo
noms.

Iki šiol visai nearti dirvonai mums buvo išeivijos 
kultūrinis gyvenimas. Taigi, vien tam, kad atvers- 
tume ir nupūstume dulkes nuo išeivijos rašytojų kny
gų - darbo pakankamai. Gerai, jei rašytojas gyvas ir 
sveikas, sugrįžęs Lietuvon pats turi galimybę savo 
kūrybą pristatyti. O kaip su tais, kurių jau nėra gyvų
jų tarpe arba neturi sveikatos sugrįžti? Mūsų pareiga 
jiems padėti. Prisiminėm P. Orintaitę, A. Mackų, S. 
Santvarą, B. Brazdžionį, M. Katiliškį, A. Lukšytę, A. 
Rūtą, P. Kiršą, B. Auginą, A. Gustaitį, P. Andriušį ir 
kitus. Kalbant apie juos, mūsų prelegentams kartais 
talkino ir išeivijos literatūrologai R. Šilbajoris ar A. 
T. Antanaitis.

- Mane itin maloniai nustebino ir sužavėjo kon
certine forma pastatyti ištisi veikalai...

„Ąžuolyno“ bazėje gimęs dar vienas kultūros 
kūdikis - literatūriniai skaitymai. Aktorė R. Staliliū
naitė, sutelkusi iš įvairių teatrų talentingų aktorių 
grupę, parengė tris įdomias ir prasmingas programas. 
Tegul geriau pati Rūta apie tai ir papasakos.

Rūta Staliliūnaitė: 1993 metų pabaigoje Jungti-
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nės Tautos 1994-uosius paskelbė šeimos metais, gi 
Lietuva ruošėsi paminėti Šventojo Tėvo apsilanky
mo mūsų žemėje pirmąsias metines. Santaros leidyk
la buvo ką tik išleidusi ploną baltą knygelę - Karolio 
Voitylos pjesę „Priešais juvelyro parduotuvę“. Toji 
pjesė mums pasirodė verta darbo ir mes kibome į jį. 
Buvo aišku, kad šio kūrinio negalima suvaidinti, bet 
galima sušokti, išgroti, ar jį garsiai perskaityti audito
rijai. Labai imponavo tema, paties Karolio Voitylos 
dėmesys teatrui, garsieji jo skubėjimai į repeticijas 
jaunystėje, dalyvaujant dramos būrelio veikloje. Jau
dino Švento Tėvo pastebėjimai apie meno kunigystę.

Premjerą paruošėme prieš pat Šv. Kalėdas, o 
paskui važinėjome kur kviečiami. Kūrinys ypatingas 
tuo, kad jo galima klausytis šeimoms, kad jis padeda 
atrasti iškilusių šeimos problemų sprendimą. „Meilė 
bloga tik tada, kai jos trūksta“, - sakoma šioje filoso
finėje pjesėje, kuri kviečia budėti saugant namų har
moniją, kviečia būti šeimos kultūros architektais. Ją 
vis dar tebestatome visoj Lietuvėlėj...

Pjesę skaitėme aštuoniese (šalia manęs dar trys 
moterys - N. Lepeškaitė, R. Skardžiūnaitė bei N. 
Narmontaitė - ir 4 vyrai: G. Adomaitis, S. Bagaliū- 
nas, E. Stancikas ir D. Svobonas). Bedirbant draugė
je iškilo idėja ruoštis M.K. Čiurlionio 120-jų gimimo 
metinių paminėjimui. Pirmą sykį M.K.Č. Laiškus 
Sofijai skaitėm 1994-jų balandžio 10 - jo mirties 84- 
jų metinių dieną, skaitymą taip pat skirdami ir Da
nutės Čiurlionytės-Zubovienės ir Sofijos Kymantai
tės Čiurlionienės atminimui, nes tuose laiškuose visi 
trys asmenys vienodai gyvena. Sopa širdį, kad Danu
tė Čiurlionytė nebesulaukė tų mūsų skaitymų, jos pa
čios palaimintų...

Laiškus Sofijai paruošėm pagal prof. Vytauto 
Landsbergio knygą ir skaitėm vėl visi astuoni, tikė
dami, kad tie skaitymai palengvins M. K. Čiurlionio 
muzikos ir tapybos supratimą. Aplankėme visas 
MKČ žingsnius ir alsavimą menančias vietas ...

Trečioji mūsų programa - A. Milerio „Tautos 
priešas“, pagal H. Ibseną. Tai tikras sceninis veikalas 
apie idealisto gyvenimą ir veiklą. Tai pašėlusiai svar
bi tema, kuri liks aktuali tol, kol planetoje gyvens 
žmonės.

Artėja ir ketvirtojo projekto pristatymo laikas. 
Vakaras bus skirtas poeto Algimanto Mackaus at
minimui ir vadinsis „Dedikacijos meilei ir mirčiai“. 
Esame laimingi, kad mus po savo sparnu priglaudė 
senolis „Ąžuolynas“, jo redaktoriai ir bibliotekos va
dovas.

D. K.: Rūtai užsiminus apie gastroles po Lietuvą 
su literatūriniais skaitymais pridėsim, kad daug 
džiaugsmo akimirkų visi ąžuolyniečiai esame patyrę 
su Vakarų programom keliaudami po Lietuvą: 
Anykščiuose, Kupiškyje, Plungėje, Šakiuose, Jurbar
ke, Vilkaviškyje ir kitur. Visur buvome laukiami ir 
sutinkami kaip brangūs svečiai. O tokių apsilankymų 
ten tikrai labai reikia! Tik, žinoma, sudėtinga šian
dieninė ekonominė padėtis apsunkina kultūrinin
kų išvykas. Dažnai esame kviečiami ir į Vilniaus me
nininkų rūmus ...

- Kokie ateities planai? Ką dar norėtumėte pa
sakyti Akiračių skaitytojams?

Dar taip neseniai užvertėm sukaktuvinį numerį, 
o jau verčiame 105-jį numerį kviesdami į aktorės 
Unės Babickaitės 100-jį gimtadienį.

Mes, ąžuolyniečiai, nenorėjome būti garsūs, o 
tik suprantami, reikalingi ir paruošiantys dirvą ki
tiems - įdomesniems, drąsiau ieškantiems ir daugiau 
atrandantiems.

1997 m. gegužės mėn.

GYVOJO ŽODŽIO ALMANACHAS 
„ĄŽUOLYNAS“

- Jubiliejinis, šimtasis,,Ąžuolyno“ numeris bu
vo „išleistas“ sausakimšoje bibliotekos salėje, - skel
bė Kauno diena š.m. nr. 23, - „Ąžuolynas“ beveik 
150-čiui tūkstančių klausytojų per šešerius metus pri
artino iškiliausios dvasios tautiečius: poetus, prozi
ninkus, kompozitorius, atlikėjus, rezidentus, politi
kus. (...) Poetas P. Palilionis, prieš kelias dienas pa
teikęs mūsų dienraščio skaitytojams ,Ąžuolyno“ vi
zitinę kortelę, pavadino D. Kazlauskienę ir kolegą R. 
Keturakį „Ąžuolyno“ tėvais, o gyvojo žodžio alma
nachą -jų „meilės kūdikiu“.

Kaip „tėvams“ dera, šimtąjį numerį pradėjo poe
tas Robertas Keturakis, pakviesdamas Dainą Kaz
lauskienę pasklaidyti metraščio istorijos lapus, ku
riuose pirmuoju numeriu įrašytas 1990 spalio 17 d. 
vakaras, pavadintas „Muzika ir poezija“, regimai da
vęs toną vėlyvesniems renginiams, kuriuose domina
vo sukakčių minėjimai (Prano Mašioto 130, Vydūno 
125, Pr. Vaičaičio 120, Putino 100, K. Binkio 100, 
Balio Sruogos 100, Salomėjos Nėries 90, etc.), kūry
bos vakarai, naujų knygų pristatymai, susitikimai su 
įvairiais menininkais bei visuomenininkais, ir t.t. (Žr. 
pasikalbėjimą su Daina Kazlauskiene šio nr. 8-me 
psl.). Tipišką paskutinio pusmečio almanacho pro
gramų mišinį sudaro: trejetas paminėtų sukakčių (75 
m. Liudui Dambrauskui, 85 m. poetui Kaziui Zupkai, 
90 m. neseniai mirusiam rašytojui Kaziui Jankau
skui), dviejų poetų (kauniečio Vlado Vaitkevičiaus ir 
išeivio Balio Augino, JAV) bei rašytojos Juttos Noak 
kūrybos vakarai, pristatytos dvi naujos knygos (R. 
Keturakio Namai ant traškančio ledo ir Rimanto 
Marčėno Įbristi jaunystės upėn), du kartus paskaityta 
A. Milerio pjesė „Tautos priešas“, o taip pat turbūt 
šiai grupei geriausiai tinkantis dukartinis „Skrajojan
čios ketveriukės“ (išeivijos rašytojų B. Brazdžionio, 
S. Santvaro, P. Andriušio ir A. Gustaičio) paminėji
mas.

Kad 100-jo numerio progama bus ypatingai įvai
ri, rodė ilga eilė kėdžių scenoje, priešais publiką, ku
riose sėdėjo ankstyvesniųjų programų dažnesni atli
kėjai. Jie vienas po kito kėlėsi, ėjo prie mikrofono su 
sveikinimais, dovanomis ir savaisiais programos 
įnašais. Aktorės (Rūta Staliliūnaitė, Dalia Jankaus
kaitė, Liucija Zorubaitė, Regina Varnaitė, Doloresa 
Kazragytė), aktoriai (Saulius Bagaliūnas, Egidijus 
Stancikas) skaitė poeziją ir prozą, poetė Anastazija 
Sučylienė, poetas Vytautas Čepliauskas, rašytoja Jut- 
ta Noak skaitė savo kūrybą, muzikantai (komp. Gied
rius Kuprevičius, pianistas Darius Kudirka, smuiki
ninkas Strimaitis, jaunosios akordeonistės, vadovau
jamos muzikės M. Martinkienės) atliko muzikinius 
interliudus. Kolegos menininkai ir žiūrovai iš publi
kos sveikino, nešė gėles ir dovanas ...

Ilgoka programa niekam nepabodo. Turbūt ge
riausiai publikos nuotaikas ir jausmus išsakė rašyto
jas R. Marčėnas, tardamas: „Kokius primirštus švie
sius jausmus ir dvasinę būseną sužadino jubliejinio 
šimtojo gyvojo žodžio almanacho .Ąžuolynas“ va
karas! Kaip gražiai jame vienas kitą papildė ir parė
mė įvairių mūzų globojami kūrėjai, kaip juntamai 

viena su kita susilietė jų dvasios auros. Tikiuosi, ne 
vien šių eilučių autoriui tai sužadino kultūrai palan
kesnių dienų nostalgiją ir viltis ateičiai. Juk jau nebe- 
įprasta, kad panašiame vakare greta autoironijos do
minuotų optimizmo gaidos“. (Kauno diena, 1997, 
vasario 15 d.)

Po poros savaičių, vasario 13 d. pasirodė ir 
„Ąžuolynas“ nr. 101, pavadintas „Lietuva - mano li
kimas“, skirtas 1996 m. gruodžio 15 d. mirusiam 
ąžuolyniečiui poetui-aktoriui Kaziui Geniui ir jo kū
rybai.

Dar gerokai prieš programą perpildytoje salėje 
pirmiausia pasigirdo pianistės V. Daugirdienės muzi
ka ir juostoje įrašytas savo eilėraščius skaitančio K. 
Genio balsas. Itin jausmingai savo scenos partnerį 
prisiminė aktorė Rūta Staliliūnaitė, apibūdindama jį 
kaip Nepriklausomybės šauklį, primindama, jog ir jo 
pamėgtasis išeivijos poetas Algimantas Mackus 
(kaip ir K. Genys, gimęs prieš 65 metus) sakęs, kad 
sunkiu tėvynei momentu poezija privalanti šaukti 
plakato balsu, nes kol dar gali išrėkt, tebeesi gyvas ... 
Ji skaitė gerai parinktus eilėraščius iš ką tik išleistos 
K. Genio rinktinės Po svarstyklių ženklu, kuri veikiai 
buvo publikos išpirkta. Dar K. Genio eilėraščius 
skaitė aktorius Egidijus Stancikas ir VDU studentė 
K. Lukauskaitė, o kalbėjo literatūrologas V. Valiu- 
šaitis (prisimindamas poetą kaip tikrą patriotą, drąsų, 
principingą ir tiesų žmogų, kurio namai visada buvo 
tikrųjų vertybių mokykla), aktorius S. Radzevičius, 
poetas R. Keturakis, kun. E. Bartulis, seimo narys A. 
Patackas ir kt. Poeto žmona Lolita buvo apdovanota 
gėlėmis. Sceną puošė ąžuolyniečio grafiko R. Čamos 
nupieštas poeto portretas.

Sėkmingą pirmąjį „Ąžuolyno“ žingsnį į antrąjį 
šimtą netrukus sekė kiti: nr. 102 buvo skirtas išeivi
jos rašytojai Petronėlei Orintaitei (jos pasakojimų 
jaunimui knygos Nardžio pulkas išleidimo Lietuvoje 
proga), atliktas jos tėviškėje Ketumaujienoj (Šakių 
raj.); nr. 103 skirtas rašytojams Pulgiui Andriušiui ir 
Antanui Gustaičiui jų 90 m. gimimo sukakčiai pami
nėti; nr. 104 - tas pats vakaras Vilniuje su kiek pa
keista programa, prisidėjus vietiniams atlikėjams. 
Šiuos žodžius rašant baigiama pasiruošti nr. 105-jam, 
skirtam garsios aktorės Unės Babickaitės gimimo 
šimtmečiui.

Alg. T. Antanaitis

KLIŪTYS DEMOKRATIJAI LIETUVOJE

Lietuvoje veikia demokratinės institucijos, jos 
formuojamos demokratinėmis procedūromis. Bet 
tam tikri dalykai strigdo demokratijos neformaliosios 
pusės, realaus demokratinio gyvenimo įsitvirtinimą. 
Lietuvos demokratija vis dar tebėra daugiau konstitu
cinis, negu socialinis faktas. Sunku demokratijai čia 
įsitvirtinti, nes mes beveik visiškai neturime demo
kratinio gyvenimo patirties (tradicijos gyventi demo
kratiškai).

Vienas jų - tai klaninės struktūros. Ekonomiko
je, politikoje ir kultūroje susidaro klientūriniais ry-

(tęsinys sekančiame psl.)

9

9



SKILTYS

TEIGINIAI IR...
(atkelta iš 9-to psl.)
šiais susijusių individų grupuotės, kurios užgniaužia 
galimybes kvalifikuotiems žmonėms užimti atitinka
mas darbo vietas ar bet kaip kitaip įtakoti gyvenimą 
valstybėje. Šios grupuotės eliminuoja konkurenciją, 
skatina korupcijos augimą. Dar istorijos tėvas Hero- 
dotas vieno savo herojų žodžiais yra pastebėjęs, kad 
„nedorai tvarkant visuomenės reikalus, tarp blogųjų 
neatsiranda neapykantos - priešingai, jie labai susi
draugauja, nes darydami bloga visuomenei, jie tai da
ro išvien eidami“. Atėnų polyje demokratija forma
vosi nuolat ardydama klaninius-gimininius ryšius. 
Tai reikia teisinėmis priemonėmis daryti ir Lietuvo
je. Valstybė gali bent jau biurokratų klanus naikinti, 
palaikydama valdininkų konkurenciją ir atsakomybę. 
Turėtų įsigalėti nuostata, kad biurokratai priimami į 
darbą tam tikram laikui, o ne iki pensijos, kaip dažnai 
yra dabar. Biurokratija kelia grėsmę demokratijai, 
kadangi ji visada yra linkusi į vienvaldystę ir į totali
tarizmą. Klaninės struktūros Lietuvoje sąlygojo radi
kalią ekonominę nelygybę, nusikalstamumo augimą, 
o kartu ir demokratijos silpnumą: žmonės prarado 
norą dalyvauti viešajame gyvenime, nes nuo to be
veik niekas nepriklauso.

Kita kliūtis - propagandinis melas. Dar Platonas, 
būdamas demokratijos priešininkas iš principo, pasi
sakė už propagandinį melą kaip teisėtą politikos prie
monę. Bet keista, kai demokratais besiskelbiantys 
lietuvių valstybininkai irgi remiasi propagandiniu 
melu. Tebesikartoja A. Lieveno aprašyta situacija, 
kad valdininkas kalba mąstydamas: „Aš žinau, kad 
meluoju, ir tu žinai, kad aš meluoju, bet man tai nerū
pi, nes aš esu valstybės atstovas ir galiu sakyti ką no
riu“. Tuo metu,-kai laisvinomės iš sovietinės prie
spaudos, buvo pradėta kalbėti apie baltąsias istorijos 
dėmes, taip įvardijant iškraipytą ar nutylėtą istorinę 
tiesą. Tačiau dabar vėl kuriamos tokios baltosios dė
mės, nutylint ar vengiant komentuoti tą istorinę tiesą, 
kuri nepuošia lietuvių tautos ar Lietuvos valstybės. 
Pavyzdžiui, vengiama racionaliai vertinti Vasario 
16-osios aktą, mėginama teisinti 1926 metų pervers
mą. Ypač smerkiami užsieniečių auditorijai skirti 
kritiški pasisakymai apie Lietuvos gyvenimą, ragina
ma geriau apgalvoti ir parinkti žodžius. Atėnų demo
kratija suteikė galimybę laisvai kritikuoti, - ne tik de
mokratijos ydas, o ir pačią demokratijos idėją. To
kiomis sąlygomis, kai palaikomas propagandinis me
las, eiliniai Lietuvos piliečiai jau vengia ir bijo atvirai 
sakyti tai, ką galvoja, bent jau viešai. Ir sąlygų tai pa
daryti, beje, nelabai turi, nes masinio informavimo 
priemonės vėl nebeįsileidžia argumentuotos kritikos, 
labiau mėgsta moralizavimus ir sensacijas. Tam tik
ras žodžio laisvės regresas 1996-1997 m. palyginti su 
1988-1989 m. yra pastebimas faktas.

Trečioji kliūtis - neracionali politika. Politinis 
racionalumas būtų nustatyti akivaizdžius svarbiau
sius tikslus ir stengtis juos įgyvendinti. Politika juk 
toli gražu ne visiškai lemia šalies istorinę raidą, tad 
norint politiškai pasiekti tikrų laimėjimų reikia nuo
lat skaičiuoti ir matuoti, tikslinti ir taisyti. Kitaip po
litikams beliks tik bet kuriuos pozityvius pasikeiti
mus vadinti savo pasiekimais. Tikslams nustatyti rei
kia atskaitos taško, su kuriuo būtų derinami visi to
lesni politiniai veiksmai. Prie politinių misterijų, ko
kias matėme 1989-1991 metais, atrodo, nebegrįž
tama, bet chaotiški ir netikėti vidaus politikos spren
dimai taip pat neliudija racionalumo. Galima griebtis 
algų didinimo ar akcijų prieš nemokančius mokesčių, 

bet tai tik momentinio reagavimo, o ne planingo vei
kimo priemonės.

Atėnų demokratija gyvavo didele dalimi pilieti
nio entuziazmo, galimybės pasisakyti ir būti išklau
sytam, sprendžiant politinius reikalus, dėka. Pilieti
nio entuziazmo nykimas Lietuvoje yra negeras reiš
kinys. Viena vilnietė pasakė: „prasidėjo ne atgimi
mas, o išsigimimas. Tie, kurie vaizdavosi esą patrio
tai, pasirodė besantys melagiai ir apgavikai. O patrio
tas yra tylus žmogus, kuris savo veikla ir gyvenimu 
daro prasmingą darbą. Nors aš netikiu pavieniais pa
triotais. Gali būti tik tautinis, valstybinis patriotiz
mas, kuris stengiasi išlaikyti kultūrą, tradicijas ir ap
ginti ne tik teritoriją, bet ir vargingiau gyvenančius 
žmones“. Turėtume stengtis natūraliai, o ne dirbtinai 
gaivinti pilietinį pasitikėjimą, aktyvumą, ir čia padė
tų racionalumas.

Saulius Pivoras

SANTYKIAI SU RUSIJA

Amerikoje yra sakoma, kad tik Nixonas galėjo 
„atidaryti duris” į Kiniją. Po prezidento Roosevelto 
taip vadinamo Rytų Europos „pardavimo” Stalinui, 
demokratams buvo daug sunkiau užmegzti norma
lius santykius su komunistinėmis valstybėmis, tokio
mis, kaip Sovietų Sąjunga ir Kinija. Demokratai bijo
jo respublikonų priekaištų, kad jie siekią antrosios 
Jaltos. Didelio antikomunisto įvaizdį turįs Nixonas 
tokių problemų neturėjo. Jis galėjo nuvykti į Pekiną, 
užmegzti politinius ir ekonominius santykius su Ki
nija, su Mao ir Chou kelti tostus už taiką ir nebūti 
apkaltintas pataikavimu raudoniesiams diktatoriams. 
Dabar analogiška padėtis klostosi Lietuvoje.

1992 metais buvo nuogąstaujama, kad Seimo 
rinkimus laimėjusi LDDP sugrąžins Lietuvą į Rytų 
sferą. Buvusios komunistų partijos kandidatai, žadė
dami tarp Rytų ir Vakarų išbalansuotą užsienio poli
tiką, sąmoningai ar nesąmoningai prisidėjo prie to 
nuogąsčio. Dėl to po rinkimų, kai Pramonės ir Preky
bos ministras Albertas Sinevičius buvo pasiųstas į 
Nepriklausomų Valstybių Sandraugos (NVS) naftos 
ir dujų pramonės atstovų suvažiavimą Surgute, da
bartinių konservatorių vadovaujama opozicija pakėlė 
tokį didelį triukšmą, kad po jo valdančioji partija lyg 
ir prarado entuziazmą ieškoti naujų perspektyvų san
tykiuose su Rusija. Opozicijos kritikos nesušvelnino 
ir faktas, kad ministras konferencijoje dalyvavo tik 
kaip stebėtojas ir nepadarė jokių formalių įsiparei
gojimų.

Tačiau LDDP Rytų politika sužlugo ne tik dėl 
opozicijos spaudimo, bet ir dėl pačios Maskvos nusi
teikimo nedaryti buvusiai sovietų respublikai (ir dar 
ne bet kokiai, o daug prisidėjusiai prie Sovietų Sąjun
gos sugriovimo) jokių lengvatų. Ne tik lengvatų ne
teikti, bet ir egzistavusią prekybą varžyti, uždedant 
Lietuvos prekėm aukštus muitus. Tokiam Rusijos el
gesiui greičiausiai buvo ne tik ekonominių, bet ir po
litinių priežasčių. Spėju, kad ji buvusioms respubli
koms norėjo įrodyti, kaip sunku gyventi be „didžiojo 
brolio” globos ir pagalbos. Bet čia taip pat reikia pri
pažinti, kad šiuo atveju LDDP valdžia irgi nebuvo vi
siškai nekalta. Po trijų metų nuo nepriklausomybės 

atstatymo Vilniuje pagaliau turėjo būti suprasta, jog 
jei nori visiškos nepriklausomybės, tai negali reikšti 
pretenzijų, kad Maskva tave, kaip buvusią savo res
publiką, privilegijuotai traktuotų.

Po paskutinių Seimo rinkimų vėl iškilo ekono
minių ryšių su Rusija normalizavimo klausimas. Tik 
šį kartą normalizavimo pageidauja konservatoriai, tai 
yra tie, kurie taip griežtai smerkė Surguto incidentą. 
Dar praeitų metų pabaigoje į Vilnių atvyko Rusijos 
pramonininkų ir verslininkų konfederacijos delegaci
ja, vadovaujama prezidento Arkadijaus Volskio, su 
kurio įtaka Rusijos ekonomikoje ir politikoje nedaug 
kas gali lygintis. Čia rusai susitiko su naujosios vy
riausybės nariais ir Lietuvos pramonininkais. Tokios 
svarbios delegacijos pasiuntimas, be abejo, buvo sig
nalas, kad Maskva nutarė keisti savo ekonominę 
politiką Lietuvos atžvilgiu. Balandžio pradžioje Lie
tuva atsakė į šį Rusijos žingsnį, pasiųsdama į Maskvą 
panašią delegaciją, vadovaujamą Ūkio ministro Vin
co Babiliaus. Jos tikslas - tartis dėl naftos transporto 
per Lietuvą, Mažeikių rafmerijos pajėgumo atstaty
mo ir kitų dvišalės prekybos klausimų.

Nors vizitas į Maskvą buvo Ministro Pirmininko 
Vagnoriaus sankcionuotas, atrodo, kad apie jį nebu
vo informuota Europos Reikalų ministrė Laima And
rikienė. Jos reakcija buvo vieša ir kritiška. Andrikie
nė teigė, jog ekonominių ryšių su Rusija išplėtimas 
gali turėti neigiamų pasekmių Lietuvai siekiant na
rystės Europos Sąjungoje. Jos kritika buvo sustabdy
ta tik įsikišus pačiam premjerui, kurio komentaruose 
vizito klausimu nebuvo bandoma slėpti nepasiten
kinimo ministre.

Panaši padėtis klostosi ir su Čečėnija. Būdami 
opozicijoje, konservatoriai LDDP vyriausybę vanojo 
dėl tos respublikos nepriklausomybės nepripaži
nimo. Tačiau į valdžią atėję, kol kas patys praktikuo
ja nepripažinimo politiką. Tą patį galima pasakyti ir 
apie anksčiau konservatorių pasmerktą tranzito į Ka
raliaučių susitarimą. Šiuo metu nėra ženklų, kad jis, 
bent artimoje ateityje, būtų keičiamas arba anuliuoja
mas.

Taigi, kas čia darosi? Kodėl konservatoriai dabar 
veda politiką, kurią seniau laikė Lietuvos interesu iš
davimu? Atsakymas yra palyginti paprastas. Norma
lūs prekybiniai santykiai su Rusija yra reikalingi Lie
tuvos ekonominei padėčiai pagerinti. Nors nei kairie
ji, nei dešnieji nenori priklausyti nuo Rusijos, bet jei 
iš naftos transporto galima surasti naujų lėšų tuštė
jančiam valstybės biudžetui, tai kodėl tokia proga ne
pasinaudoti. Ir čia yra tik vienas kraštui potencialiai 
naudingos politikos pavyzdys. Vagnorius, būdamas 
ekonomistas, tą puikiai supranta. Lietuvos pramoni
ninkai, konservatorių sąjungininkai paskutiniuose 
Seimo rinkimuose, be jokių atsiprašymų reikalauja 
santykių su Maskva išplėtimo. Juos ypač domina Ru
sijos rinkos ir žaliavos. Žinoma, pramonininkai vieni 
gali per toli šia kryptimi nueiti, todėl čia reikia atitin
kamos valdžios kontrolės. Šiandien konservatorių 
vyriausybė, kurią tikrai būtų sunku apkaltinti minkš
tumu Maskvos atžvilgiu, yra geroje pozicijoje Lietu
vai priimtinu būdu išplėsti prekybos ryšius su Rusija. 
Ir tai padaryti be didelės politinės rizikos.

Tačiau viršminėtame scenarijuje yra problemų. 
Pati svarbiausia iš jų, tai konservatorių nevieningu
mas santykių su Rusija klausimais. Andrikienė grei
čiausiai nebūtų išdrįsusi viešai kritikuoti Babiliaus 
kelionės į Maskvą, jei už jos pečių nestovėtų įtakingi 
partijos nariai, įskaitant Vytautą Landsbergį. Pastara
sis šiuo metu daug laiko praleidžia formuodamas 
Lietuvos Vakarų politiką. NATO, Europos Sąjunga, 
JAV, Lenkija dabar yra jo dėmesio centre. Tačiau vi-
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SKILTYS

sai netikėtai konservatorių vadas neseniai pareiškė, 
jog Karaliaučiaus sritis yra kolonija, o ne teisėta Ru
sijos teritorija. Tai buvo bomba, kuri vos nesugriovė 
kruopščiai vyriausybės vystomos Rytų politikos. 
Tuoj kyla klausimas, kodėl Landsbergis nutarė Mas
kvą paerzinti kaip tik tuo metu, kai Vagnorius siekia 
santykių su ja normalizavimo. Mažų mažiausia, Sei
mo pirmininko pareiškimas reiškia, jog jis nepritaria 
pragmatiškai premjero ir pramonininkų politikai Ru
sijos atžvilgiu. Bet čia gali būti ir kitų motyvų. Lietu
vos spauda jau seniai rašo, kad tarp Landsbergio ir 
Vagnoriaus egzistuoja tam tikra įtampa. Dėl to į 
Landsbergio ir Andrikienės pareiškimus galima žiū
rėti ir kaip į iš anksto koordinuotą akciją, kurios tiks
las yra apkarpyti pagrindinio Seimo pirmininkui kon
kurento partijoje besiskleidžiančius sparnus.

Kaip ten bebūtų, konservatorių skilimas kraštui 
būtų tikrai nenaudingas. Lietuvai visada reikėjo vie
ningos politikos didžiojo Rytų kaimyno atžvilgiu. Jei 
valdančioji koalicija, o ypač jos vyresnysis partneris, 
nesugebės tokios politikos suformuluoti ir efektyviai 
vykdyti, neigiamos pasekmės gali būti visokeriopos, 
įskaitant ir rinkiminės kampanijos metu padarytų pa
žadų krašto ekonominei būklei pagerinti įgyvendini
mą.

Julius Šmulkštys

visų profesijų raiškiausius bruožus. Jei ir neliko poe
tu tikrąja žodžio prasme, tai jo keturvėjiškai nepri
klausoma, maištinga, jautri, jaunatviška, prieš bet ko
kį pažabojimą ar pataikavimą, prieš faktų klastotę 
liepsnojanti dvasia tebeliko gyva iki pat mirties. Ši
taip polemiškai nusiteikusio žmogaus, svarstančio 
Lietuvos reikalus ne tik logiškai, bet ir jausmingai, 
kartais net aršiai puolančio lietuviško „vvastelando“ 
apraiškas ar tikrovės faktų klastotes, rašančio įtaigia 
kalba sklandžiai, aiškiai - ieškote ieškome, bet labai 
retai surandame. O štai - jis gyveno ir rašė mūsų išei- 
viškam kieme.

Dažnas skaitytojas žino, jog Bronys Raila jau
nystėje tam tikru laiku bendravo su kairiųjų ideologi
ją išpažįstančiu Trečiu frontu. Anksčiau gi su ketur
vėjininkais, kuriems rūpėjo tik maištinga, naujovišku 
futurizmu alsuojanti literatūra, ypač poezija. Nuo 
trečiafrontininkų idėjų jis veikiai atsiribojo ir tais ry
šiais vėliau per daug nesididžiuodavo. Be abejo, pa
žintis su Antanu Venclova, Kostu Korsaku, Salomėja 
Nerimi ar kitais šio sąjūdžio dalyviais jam suteikė 
daug aktualios medžiagos jo būsimiems įžvalgiems 
rašiniams apie aną trapų Lietuvos gyvenimo tarpsnį.

Iš tiesų jam buvo kur kas maloniau prisiminti są
lytį su keturvėjininkais. Rašydamas apie poetą Juozą 
Žengę (Žlabį), Raila pasisakė buvęs pats jauniausias 
to sąjūdžio „futuristas“, ne tūzas, „gal tik devynakė“. 
Pasakoja, kaip K. Binkio prašomas, dalyvavęs ketur- 
vėjininkų uždarame pobūvyje, kur buvęs pristatytas 
kaip naujas jauniausias kandidatas į šią poetų Broliją. 
Ten perskaitęs neilgą keturvėjiško stiliaus eilėraštį 
„Antys, antys - mylimos lietuvės“. Spėju, tai buvojo 
pirmas viešas poetinis pasirodymas. O jaunam žmo
gui pradžia visada yra reikšminga. Savotiška Bronio

Railos literatūrinė vėjarodė, pakreipta į busimą pole
minį maištingumą, į stiliaus grožį.

♦ ♦ ♦
Gyveno jis su žmona Daneta aukštokoj įkalnėj, 

Los Angeles priemiestyje Highland Park. Lipant į 
viršų reikėdavo įveikti stačius 59 laiptus. Užkopus 
atsiverdavo kerinti Los Angeles panorama. Bronys 
Raila mėgo šią vietovę. Kaimynijoje, Washington 
Mount rajone, gyveno žymus Los Angeles Timesko- 
lumnistas Jack Smith.

Kovo 29 dieną paskambinau. Atsiliepė ponia 
Daneta. Pasakė, kad vyrą pastoviai aplankąs B. Braz
džionis. „O kaip su tais laiptais?“ paklausiau. „Ste
biuosi, neskubėdamas užlipa, atneša įdomių straips
nių iš Lietuvos. Abu pasikalba“. Ji pasiūlė pakviesti 
vyrą. Atsiliepė jis kaip visad džiugiu balsu. Tuoj pat 
apgailestavo, kad negalėjęs man nusiųsti savo nau
jausio esė rinkinio Liudytojo poringės. Gavęs tik tris 
egzempliorius, dabar persiuntimas brangiai kainuoja. 
Kai paminėjau Jono Mikelinsko Lit. ir mene atspaus
dinto straipsnio priekaištus kai kuriems išeivijos libe
ralaus sparno kritikams, jo balse iš karto virptelėjo 
polemikos styga. „Taip juk negalima“, pasakė. „Poli
tiniu pataikavimu užteršta literatūra nėra sveikas da
lykas“. Nenorėjau jo audrinti šia opia tema. Abu su
tarėme dėl J. Mikelinsko rašinių aktualumo ir drąsos. 
Bronys stoiškai nesiskundė savo pasiligojimu. 
Džiaugėsi, kad dukros - Undinė ir Neringa, o ypač 
Daneta jam padeda, kad draugai ir bičiuliai jo 
neužmiršta. Patarė man rašyti.

Taip - rašau ir matau, kaip balandžio vėjas kede
na strėlėtas palmės šakas.

Pr. Visvydas

JAUNIAUSIO KETURVĖJININKO MIRTIS

T.S. Elioto garsioji, iš fragmentų suręsta epochi
nė poema „The Waste Land“ (1922) pradedama sa
kiniu: „Balandis yra žiauriausias mėnuo ... “ Į priekį 
dar neįsivariusio pavasario mėnuo, kada atmintis 
maišosi su troškimais, kada iš lietaus sudrėkintos dir
vos pajuda ne tik surambėjusios šaknys, bet ir įvai
riausi aplūžę įvaizdžiai.

Sutapimas, ar kas, bet ši Elioto poemos pradžia 
toptelėjo į galvą, kai Vitalis Lembertas paskambino 
pranešdamas liūdną žinią, kad Los Angeles mieste li
goninėje mirė Bronys Raila. Tai buvo sekmadienio 
pavakarė, balandžio 13 diena. Skausmingai, kantriai, 
tiesiog heroiškai rašytojas pabaigė kovą su vėžio li
ga.

Tame pradiniame Elioto poemos fragmente 
„The Burial of the Dead“ yra minimas ir Lietuvos 
vardas. Ne angliškai, bet vokiškai: „aus Litauen“. Ar 
vėl sutapimas?

Bronio Railos kūnas nebuvo laidojamas paradi
ne parapijinių apeigų tvarka. Jo pageidavimu, pelenai 
atsidūrė urnoje. Tikriausiai jie bus nuskraidinti į Lie
tuvą ir garbingai laikomi kur nors gimtosios apskri
ties sostinėje Panevėžyje. Šalis, kurios pavergėjams 
suniekinti jis nepagailėjo nei savo literatūrinio talen
to, nei žmogiško tūžmo, visada minės jo kūrybinę eg
zistenciją.

* * *
Niekad nebuvau tikras, kai prireikdavo vienu žo

džiu nusakyti Br. Railos plunksnos pobūdį. Poetas. 
Žurnalistas. Publicistas. Kritikas. Vertėjas. Radijo 
komentatorius. Oratorius. Pradėjęs savo literatūrinę 
karjerą su keturvėjininkais, Br. Raila ilgainiui įkūnijo

PASKUTINIS MAIŠTININKAS IŠĖJO ANAPUS
Šių metų balandžio 13 d. Los Angeles mieste mi

rė žinomas žurnalistas, rašytojas, literatūros bei vi
suomeninio ir politinio gyvenimo stebėtojas ir kriti
kas, Akiračių bendradarbis Bronys Raila.

Jo įvairiaspalvis gyvenimas niekad nebuvo pil
kas, viena linija einantis, ramus, neužgaunantis, juo 
labiau pataikaujantis, bet visuomet maištingas, ieš
kantis naujų idėjų, nebijantis pasakyti tiesą į akis. Tu
rėdamas platesnį vakarietišką požiūrį, išsilavinimą ir 
kultūrinį išprusimą bei plačias literatūros žinias, jis 
kaip žurnalistas mokėjo tas savo idėjas perteikti su
prantama kalba ir stiliumi. Bet svarbiausia, jo temų 
įvairumas ir rašinių gausumas kiekvienam skaitytojui 
teikdavo ne tik moralinį pasitenkinimą. Tie jo gausūs 
rašiniai turtindavo skaitytojų kultūrinius ir literatū
rinius akiračius.

Ir jei prie tų visų išskirtinų B. Railos savybių dar 
pridėti darbštumą, nes reikia neužmiršti, jog jis pelnė 
duoną dirbdamas fabrike, tai tenka tik stebėtis, iš kur 
jis sėmėsi energijos ir kaip jis rado laiko palikti tokį 
didelį žurnalistinį turtą, sukauptą keliolikoje knygų 
tomų.

* * *
Mano pažintis ir nenutrūkstamas bendradarbia

vimas prasidėjo dar mums gyvenant Vokietijoj, o 
jam gyvenant Paryžiuje.

Kai aš pradėjau redaguoti Memmingene leidžia
mą Mintį, mums reikalinga buvo žurnalistų parama ir 
čia, Vinco Trumpos iniciatyva, pavyko įtraukti visą 
būrį žinomų žurnalistų ir rašytojų į bendradarbių tar
pą. B. Raila pasidarė pagrindinis Minties bendradar

bis ir įvairių sumanymų iniciatorius, kaip pvz., jis 
patarė įvesti skiltį „Akimirksnių kronika“, kurioje 
įvairūs straipsnių autoriai svarstydavo kultūrinius ir 
politinius klausimus.

Bronys Raila (1996 m. nuotrauka)

Tie laikai DP gyvenime buvo lietuvių spaudos 
„aukso amžius“. Talkinant pajėgiems žurnalistams 
DP stovyklose išeinantieji stambesnieji laikraščiai 
buvo pasiekę aukštą lygį

B. Raila, be žurnalistinės veiklos, tuoj įsijungė į

(tęsimys 14-mc psl.

1997 m. gegužės mėn.
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SVARSTYMAI

Nobelio premijos laureatas Czeslaw Milosz lie
tuvius apibūdino kaip tautą, gimusią iš filologijos. Po 
nesėkmingo 1863/64 metų sukilimo prieš Rusijos ca
ro valdžią Lietuvoje ir Lenkijoje buvo uždrausta 
spauda lotyniškais rašmenimis. Lietuvių inteligentų 
būrelis pradėjo leisti knygas ir spaudą Rytų Prūsijoje 
ir nelegaliai ją gabenti į Lietuvą. Lietuvių tautinis 
sambūris buvo etnolingvistinis judėjimas, siekęs iš
saugoti gimtąją kalbą ir budinti tautinę sąmonę. Tau
tinio atgimimo lyderiai lietuviškuose laikraščiuose 
Aušra ir Varpas pradėjo naudoti istoriją kaip svarbią 
tautinio atgimimo mitologijos dalį. Praeities įvy
kiams - didingai kunigaikščių epochai - buvo skiria
ma daug vietos. Norėta, jog nutautęs ir užguitas lietu
vių valstietis (apie 90% lietuvių gyveno kaimo vieto
vėse) pajustų pasididžiavimą savo tauta ir kad lietu
viu būti yra ne gėda. Istorija tarnavo kaip propagan
dinė priemonė prieš lenkų nacionalistų siekius matyti 
Lietuvą tik bendroje valstybėje su tokia Lenkija, ko
kia ji buvo iki padalijimų.

Pirmoji atskirumo nuo lenkų tradicija buvo ba
joriškoji, kai XVI a. buvo sukurta romėniškoji lietu
vių kilmės versija, siekiant įrodyti jog Lietuvos bajo
rai nėra prastesni už lenkus, kildinusius save iš karių 
sarmatų genčių.

XIX a. tautinio atgimimo lyderiams istorija tar
navo kaip priemonė pabrėžti lietuvių atskirumą nuo 
lenkų. Kai kurie iki šiol gyvi istoriniai stereotipai, 
kilę iš tautinio atgimimo mitologijos, įsitvirtina 
kasdieninėje sąmonėje kaip archetipai (naudojantis 
Carl Jung terminija). Šie archetipai būtų:

a) Herojus. Lietuvos Didysis kunigaikštis Vytau
tas.

b) Išdavikas. LDK Jogaila, kuris 1385 sudarė 
uniją (ir apkrikštijo Lietuvą) su Lenkija ir tapo Len
kijos karaliumi.

c) Amžini priešai. Lenkai, dėl kurių (po 1569 
unijos) sunyko senosios Lietuvos didybė. Šis archeti
pas stipriai įsitvirtino 1918-1940 nepriklausomybės 
laikotarpiu, kai dėl Vilniaus krašto ginčų nutrūko po
litiniai, ekonominiai ir kultūriniai santykiai su Len
kija.

d) Aukso amžius. Dauguma tautų turi savo mito
logizuotą „Aukso amžių“ t.y. valstybės politinės ga
lybės ar kultūrinio klestėjimo epochą. Tai Periklio 
Atėnai, Augusto laikų Roma. Švedams tai Vazų lai
kai Baltijos jūros baseine XVI amžiuje, o taip pat ir 
„seni geri švedų laikai“ Livonijai ir Rygai, kai buvo 
atidaromos mokyklos ir pasirodė Biblija latviškai. 
Turkams tai Suleimano Puikiojo epocha, lietuviams 
- pagoniškieji viduramžiai, kai Lietuvos DK driekėsi 
nuo Jūros iki jūros“ - nuo Baltijos (iš tiesų teturėda
ma tik menką 20 kilometrų priėjimą) iki Juodosios 
(kur pakrantes kontroliavo totorių chanatas). Šį 
,Aukso amžių“, anot Atgimimo lyderių, nutraukė 
unija su Lenkija. Pagoniškieji valdovai - Gediminas, 
Kęstutis, Algirdas, Vytautas - buvo aukštinami kaip 
Aukso Amžiaus atstovai, valstybės mažėjimą ir nuo
smukį siejant su „lenkiškuoju“ periodu. Priešingai, 
lenkams Aukso amžius, Zloty Wiek, prasideda nuo 
unijos su Lietuva ir Jogailaičių, lietuviškos dinasti
jos, metai buvo vaisingiausi lenkų kultūrai ir sėkmin
giausi konkuruojant su Habsburgais dėl įtakos Vi
durio Rytų Europoje.

Vinco Kudirkos straipsniuose Varpe XIX a. pa
baigoje pasirodė antisemitinių nuotaikų, kurios buvo 
perimtos iš lenkų nacionalistų darbų. Antisemitizmo 
tradicija Lenkijoje buvo gerokai stipresnė negu Lie
tuvoje. Vincas Kudirka 1890 metais Varpo pusla
piuose kaltino žydus nešvara, nekokybiškų prekių 
pardavinėjimu, slapta prekyba degtine ir jų parama
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rusų valdžiai, prieš kurią kovojo lietuvių patriotai. 
Vėliau tokie pat kaltinimai žydams pasikartos po 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, 3 dešimtmety
je, radikalių nacionalistinių partijų retorikoje.1 Vinco 
Kudirkos antižydiškumas buvo labiau ekonominio 
pobūdžio. Buvo siekiama apginti lietuvį ūkininką 
nuo „svetimos“, t.y. žydiškos, ekonomikos ir propa
guoti pirkimo iš saviškių idėją (Lenkijoje buvo stipri 
„kupųj u swoich“ ideologija, kurią perėmė ir lietuvių 
patriotai). Vinco Kudirkos rašiniuose pirmą kartą 
naujaisiais laikais sutinkame rasinio antisemitizmo 
elementų: „žydai semitai spaudžia mus arijus“.2

Lietuviškoji istoriografijos mokykla susiforma
vo nepriklausomybės laikais (1918-1940). Istorija 
buvo pradėta dėstyti Kauno Vytauto Didžiojo Uni
versitete, pradėti leisti istoriniai-filosofmiai leidiniai 
(Praeitis, Atheneaum, Karo archyvas) ir monografi
jos. Lietuvos tarpukario politinės problemos, įtempti 
santykiai su lenkais dėl Vilniaus krašto ir su vokie
čiais Klaipėdos krašte paveikė ir istorikų nuostatas. 
Toliau buvo tęsiama „didingos LDK praeities“ heroi- 
zavimo tradicija ir stiprinami Aušros suformuoti ste
reotipai. Buvo išleistos studijos apie LDK valdovus - 
„Kęstutis“, „Jogaila“, „Vytautas Didysis“. Lenkų ro
lė Lietuvos istorijoje buvo vertinama neigiamai ne 
remiantis faktais, bet dėl to, jog Lenkija buvo užėmu
si Vilnių. Pozityvus Lenkijos vaidmens įvertinimas 
būtų kėlęs įtarimų dėl „lenkomaniškumo“, o tai uni
versiteto profesoriui ar mokytojui būtų galėję kai
nuoti tolimesnę karjerą. Nuostatos dėl imanentinio 
lenkų priešiškumo persismelkė į masinę sąmonę. 
1939 metais, kai Lietuva atgavo Vilniaus kraštą, vei
kiami antilenkiškų mitų tradicijos Lietuvos politikai 
pabandė „atlietuvinti“ šį kraštą. Šis žingsnis sukėlė 
dar didesnį Vilniaus lenkų priešiškumą lietuviams ir 
sovietų, kurie nuo 1939 m. turėjo karines bazes Lie
tuvoje, idealizavimą.

Vokietijoje IV dešimtmetyje nacistinis režimas 
pradėjo finansuoti tyrinėjimus, kuriais buvo siekiama 
pagrįsti Lebensraum koncepcijas rytinių žemių, ku
rias buvo planuojama kolonizuoti, atžvilgiu ir įrodyti 
šių žemių „vokiškumą“. Tiesa, tyrinėtojus iš Nordost 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bund Deutsche 
Osten labiau domino Lenkijos kolonizavimo proble
mos, vokiškumas ir vokiečių „kultūros nešėjų” vaid
muo Lenkijoje, o ne Lietuva. Tačiau kai kurie moks
lininkai, jų tarpe Kurt Forstreuter (jis dirbo Konigs- 
bergo archyvuose), nagrinėjo Vokiečių Kulturpolitik 
Lietuvoje, siekdamas įrodyti, kad Prūsų Lietuva visa
da buvo vokiečių Kulturraum. Hans ir Gertrud Mor
tensen, tyrinėdami kolonizacijos eigą Rytų Prūsijoje, 
sukūrė teoriją, jog lietuviai čia nebuvo autochtonai, o 
buvo pakviesti apsigyventi Vokiečių Ordino. Lietu
vos prezidentas Antanas Smetona, 1934.VIII.12 kal
bėdamas Jūros Dienos Klaipėdoje proga ir turėdamas 
galvoje Mortensenų teorijas, sulygino jas su kryžiuo
čių propaganda: „Kaip senovėje Ordinai ieškojo 
plėšriems žygiams paramos galingoje Romoje, viso
kiais neteisingais pasakojimais apie Pabaltijo tautas, 
taip dabar jų palikuonys, ieškodami čia sau erdvės, 
stengiasi falsifikuotu mokslu civilizuotam pasauliui 
įrodyti, kad lietuvių giminės senovėje nebuvę nei 
Klaipėdos krašte, nei iš viso pajūryje“.3 Jis lygino 
Klaipėdos vokiečių, nacionalsocialistų veiklą su 
Kryžiuočių Ordino agresija ir pabrėžė Herkaus Man

to, XIII a. prūsų sukilėlių vado, pavyzdį. Nacionalis
tinės lietuvių organizacijos Klaipėdos krašte „Santa
ros“ vado G. Gelžinio kalboje taip pat buvo naudoja
masi istoriniais „tautų kovos“ argumentais:

, Atsiminkime garbingą savo praeitį, atminkime, 
kad daugiau negu vienas mūsų protėvių jojo Vytauto 
pulkuose prieš kryžiuočius, triuškino Žalgirio lau
kuose ordino slibino kaulus. Pasirodykim ir mes verti 
savo protėvių! Kaip ir jie, ginkime Nemuną, ginkime 
mūsų pajūrį“.4

1936 metais buvo išleista Adolfo Šapokos reda
guota Lietuvos istorija skirta vidurinėms mokyk
loms. Šapokos Lietuvos istorija buvo tradicinės tau
tinės istoriografijos kūrinys su pagoniškos didybės 
mitais ir vienpusišku lenkų vaidmens vertinimu Lie
tuvos istorijoje. Ji buvo populiari tarpukario Lietuvo
je, bet ypatingai svarbią reikšmę Šapokos knyga įga
vo sovietinės okupacijos metais.

1944 metų vasarą, sovietų armijai slenkant Va
karų link, apie 70,000 lietuvių pasitraukė iš Lietuvos 
kartu su vokiečių kariuomene. Tarp jų buvo Lietuvos 
politinis ir intelektualinis elitas, t.y. apie 60% lietu
vių rašytojų, dailininkų, istorikų, muzikų. Pasitraukė 
žmonės, bijoję sovietinių represijų, ir nedidelė lietu
vių grupelė iš „Hilfpolizei” ir „Sonderkommando”, 
kuri kolaboravo su nacistais, žudant Lietuvos žydus.

NKVD sudaryti skyriai tikrino žmonių praeitį ir 
politines pažiūras, apsispręsdami, ką suimti ir depor
tuoti į Sibirą, o ką palikti. Suimtųjų tarpe vyravo dvi 
kategorijos - „Karo nusikaltėliai“ (bendradarbiavę 
su nacistiniu režimu) ir „liaudies priešai“ (patriotai, 
pasisakę už Lietuvos nepriklausomybę).

Lenkų rašytojas Jozef Machiewicz, gyvenęs Vil
niuje tarpukario metais, yra pasakęs, kad vokiečių 
okupacija darė žmones didvyriais, o sovietinė - mėš
lu. Nacistai norėjo pažeminti ir pavergti, o sovietai 
siekė palaužti dvasiškai ir vertė garbinti komunistinę 
sistemą. Pirmoji priespauda gimdė patriotus, antroji 
- prisitaikėlius. Todėl Lietuvoje dabar tebevyksta 
skaudžios diskusijos dėl inteligentijos prisitaikymo ir 
kolaboravimo sovietiniais metais.5

Sovietų laikais istorija buvo vertinama klasiniu 
požiūriu. Kunigaikščių laikų didybės mitus pakeitė 
darbininkų ir kolūkiečių šlovinimas. Pagal suprimi
tyvintą Marx’o metodologiją tik liaudies masės buvo 
pripažįstamos istorijos varomąja jėga. „Istorijos ge
nerolai“ suformavo naują tautos istorijos interpreta
ciją - klasių kova Lietuvoje buvo svarbesnė už tauti
nį klausimą (J. Žiugžda, R. Šarmaitis).

Iki Stalino mirties 1953 metais nukrypimas nuo 
stalininių kanonų grėsė net fiziniu susidorojimu. Bu
vo spausdinami veikalai, absurdu primenantys 
Orwell’ą, kaip antai Juozo Žiugždos Draugas Stali
nas ir lietuvių tautos kova už nepriklausomybę.

Po 1956 metų, Chruščiovo liberalizacijai prasi
dėjus, atsileido valdžios gniaužtai. Istorikams buvo 
leista nukrypti nuo stalininių kanonų. Tačiau egzista
vo tabu nagrinėjant kai kuriuos Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės įvykius, 1918-1940 nepriklauso
mybės metus (ypač kovą prieš bolševikus 1919 m.), 
vertinant prez. Antano Smetonos asmenybę.

Dešiniųjų jėgų 1926 m. įvykdytas perversmas 
buvo „fašistinis“, o Antano Smetonos prezidentinis 
režimas buvo analogiškas Hitlerio ir Mussolinio reži
mams (R. Šarmaitis, J. Žiugžda, L Lempertas). Šis
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režimas, kaip ir kiti vidurio Rytų Europoje, turėjo au
toritarinių bruožų, bet j smurto politiką ir kraštutinį 
nacionalizmą niekada nenukrypo. 1940 metų Balti
jos šalių okupacija buvo vadinama socialistine „liau
dies revoliucija“, o inkorporavimas į SSSR sudėtį 
vaizduojamas kaip savanoriškas „lietuvių tau
tos“ žingsnis.

Sovietų Sąjunga ir rusų tauta komunistinių auto
rių darbuose buvo vaizduojama kaip permanentinė 
lietuvių tautos interesų gynėja. Šią tradiciją ypač ak
tyviai propagavo LTSR Mokslų akademijos narys J. 
Žiugžda. 1948 metais išleistoje knygutėje buvo rašo
ma, jog tik rusų tautos pagalba „įgalino lietuvių tautą 
atsiginti ir išsigelbėti nuo pražūties, kurią jai nešė vo
kiškieji šunys - riteriai, padėjo lietuvių tautai išsau
goti savo kalbą, savo kultūrą ir savo valstybingu
mą“.6 Anot stalinistinių autorių „buržuazinė fašistinė 
Lietuvos valdžia atidavė Lenkijai Vilnių, o hitlerinei 
Vokietijai pardavė Klaipėdos kraštą“, ir tik Sovietų 
Sąjunga gynė Lietuvą tarpukario metais. 1959 metais 
Maskvoje išėjo LTSR Aukščiausiosios Tarybos Pre
zidiumo pirmininko Justo Paleckio brošiūra Mintys 
apie vyresnįjį brolį. Pratarmėje panaudotas eufemiz
mas apie rusų tautą kaip „apie pirmąją lygių tautų tar
pe“ rodė, jog autoriai su George Orwell nebuvo su
sipažinę. Justas Paleckis taip aprašo įspūdžius ap
lankius Kremlių Maskvoje 1933 metais:

„Aš priėjau prie Ivano Didžiojo paminklo ir pa
jutau, kad ši vieta man yra šventa ir gimta“.7 Toks 
pataikavimas buvo natūrali to laiko išraiška.

Žalgirio mūšį (1410) buvo leista tyrinėti dėl to, 
jog jis galėjo pasitarnauti ideologiniams tikslams - 
buvo nugalėti vokiečiai-Ordino riteriai ir buvo ak
centuojamas „Smolensko pulkų“, taigi rusų, „lemia
mas“ vaidmuo pergalėje prieš Vokiečių Ordiną tada, 
kai lietuvių pajėgos atsitraukė. Lietuvos DK praeitis 
buvo įkūnyta ir meniniuose kūriniuose bei kino fil
muose. Populiarus poetas Justinas Marcinkevičius 
parašė dramą „Mindaugas“, bet ją leista vaidinti sce
noje todėl, kad Mindaugas buvo parodytas kovojąs 
su vokiečių Ordino riteriais ir buvo sovietinės ateisti
nės tradicijos vertinamas už tai, kad atsisakė krikšto. 
Populiarus Lietuvos kino studijos filmas apie vidur
amžius „Herkus Mantas“ kėlė XIII a. prūsų genčių 
kovą prieš vokiečių riterius.

XX a. Lietuvos istorija buvo Lietuvos komunistų 
partijos istorija. LKP istorijos temos buvo labai po
puliarios sovietmečiu todėl, kad norint apginti PhD 
(kandidatinę disertaciją) moksliniai reikalavimai 
buvo minimalūs, užteko mokėti vien tik rusų kalbą ir 
žinoti marksizmo-leninizmo kanonus. Tradiciniai di
sertacijų pavadinimai buvo „LKP veikla vystant že
mės ūkį, teatro meną, profsąjungas“ arba „Komjauni
mas LKP pagalbininkas 1940 metų revoliucijos me
tu“ arba „Profsąjungų kova prieš buržuazinę diktatū
rą“ ir t.t. ir t.t. Didžioji dauguma šių disertacijų dabar 
neturi mokslinės vertės ir yra tik falsifikuotos statisti
kos rinkiniai, tačiau PhD laipsnio savininkams šian
dien jos atneša aukštesnę algą, pensiją ir universiteto 
statusą. Rimtos istorijos studijos Lietuvos TSR me
tais buvo vykdomos tik kai kuriuose Viduramžių, 16- 
18 amžiaus istorijos ir šaltinių analizės srityse, kur 
istorikai sugebėdavo „pasislėpti“ nuo ideologinės 
kontrolės.

Oficialiąja istorija Lietuvoje buvo nepasitikima, 
todėl neatitinkanti vakarietiškų istoriografijos kriteri
jų Šapokos istorija buvo populiari ir plačiai skaitoma. 
Kaip istorija buvo kupiūruojama ir politizuojama so
vietiniais metais, rodo lietuvių-žydų santykių, anti
semitizmo ir Holocausto Lietuvoje tyrinėjimai.

1966 metais Vilniuje buvo išleistas Mykolo Lie

tuvio veikalas Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų pa
pročius, pirmą kartą išspausdintas 1615 metais. Vie
ta, kurioje buvo rašoma apie žydų (pelsima gens Ju
daica) grėsmę krikščionims, žydų sukčiavimą ir iš
tvirkimą, buvo neišversta į lietuvių kalbą.8 Taip pat iš 
vyskupo Motiejaus Valančiaus tekstų, išleistų sovie
tiniais laikais, buvo pašalinti skyreliai apie žydus, 
kurie sukčiauja bei apgaudinėja, ir vengrus, kurie va
gia.9 Vengrija buvo Sovietinio bloko narė, o apie so
vietines sąjungininkes buvo rašoma net istoriniuose 
tyrinėjimuose aut bene, aut nihil.

1960-1985 m. buvo išleista knygų (tarp jų ir ang
lų kalba)10 apie žydų žudymą Lietuvoje, tačiau šios 
knygos turėjo ideologinius tikslus:

a) įrodyti, kad nepriklausomos Lietuvos atstovai 
kolaboravo su nacistais, žudant Lietuvos žydus, ir 
kad tai buvo natūrali Smetonos „fašistinio“ režimo 
orientacijos tąsa.

b) diskredituoti lietuvių emigrantus, kurie pasi
traukė į Vakarus (daugiausia į JAV, o JAV buvo pa
grindinė SSSR priešininkė šaltojo karo metais), nes 
emigrantų organizacijos skatino nepripažinti Baltijos 
šalių okupacijos 1940 metais. KGB fundavo tokius 
politizuotus istorikų darbus, o ir patys tyrinėtojai bu
vo profesionalūs KGB karininkai.

Rašant apie Holocaustą Lietuvoje buvo naudoja
mas eufemizmas „tarybiniai piliečiai“, o ne „žydai“, 
siekiant sudaryti įspūdį, jog nacistai naikino visas 
tautas, jų specialiai neišskiriant.

Kita problema istorijos mokslo sferoje buvo tai, 
jog Lietuvos archyvų medžiaga buvo kontroliuoja
ma, daugumas senų knygų buvo bibliotekų specfon- 
duose, į kuriuos patekti reikėjo specialaus leidimo. 
„Geležinė uždanga“ padarė beveik neįmanomus kon
taktus su Vakarų mokslininkais, nes istorija buvo lai
koma ideologinio karo priemone. Lietuvos istorikai 
gyveno intelektualinėje autarchijoje.

Po 1945 metų norėdama išvengti sovietinio tero
ro dauguma lietuvių inteligentijos pasitraukdė į Va
karus. Istorikai ten dirbo laisvės sąlygomis, tačiau 
jiems nebuvo prieinami archyvai, likę sovietinėje 
Lietuvoje. Keletas vakarietiška metodologija pagrįs
tų studijų išlaiko savo vertę ir šiandien yra naudoja
mos universitetuose ir kitose mokslo institucijose.11

Nuo 1988 metų Lietuvoje, Gorbačiovo glasnost 
įtakoje, prasideda didesnis domėjimasis Lietuvos 
praeitimi ir tuo, kas sovietinio užtemimo metais buvo 
tabu. Istoriniai archetipai ir romantizuotos didybės 
bei pasipriešinimo versijos suvaidino svarbų vaid
menį tautinio atgimimo metais. Istoriniai mitai įaud
rina mases - Hitlerio Vokietijoje buvo keliami ger
manų kovų ir didybės mitai. Frankų karaliaus Chlod- 
vigo 1500 metų krikšto šventimas Prancūzijoje 1997 
metais buvo svarbus prancūzų visuomenėje, bet taip 
pat sukėlė ir diskusijas.

1988-1991 Lietuvos atgimimo revoliucijoje is
torija neabejotinai tapo svarbiu idėjiniu stimulu. Lie
tuvos Sąjūdis savo veikloje akcentavo per sovietmetį 
tautos prarastą tiesą ir istoriją, kurią reikia susigrą
žinti. Sąjūdžio susirinkimuose buvo nagrinėjami 
Molotovo Ribbentropo pakto 1939 m. ir sovietinės 
okupacijos klausimai, perleisti prieškariniai darbai 
apie Lietuvos kunigaikščius, Šapokos istorija išleista 
didžiuliu 100,000 tiražu ir greitai išpirkta. Žurnalas 
Kultūros barai, pradėjęs dalimis spausdinti Šapokos 
istoriją, padidino savo tiražą dešimtį kartų. Prasidėjo 
sovietų laikais uždraustų temų tyrinėjimas. Jos buvo 
tokios:

a) 1939 Molotovo-Ribbentropo slaptieji proto
kolai, kurių pasekmė - Baltijos šalių pasidalinimas.

b) Lietuvos gyventojų trėmimai 1941; 1946-

1952.
c) Lietuvių sukilimas prieš sovietus 1941.06.22- 

24.
d) Lietuvių partizanų pasipriešinimo kovos 

1945-1952.
Istorinių įvykių interpretacija nebuvo tik istorikų 

užsiėmimas - ji buvo naudojama kaip modus operan- 
di politinis argumentas (pvz. Molotovo-Ribbentropo 
susitarimas kovoje su Kremliumi siekiant nepri
klausomybės). Buvo kuriami nauji ir atgaivinami se
nieji istoriniai archetipai:

Herojai - Lietuvos partizanai ir 1941 metų su
kilėliai prieš sovietus;

Lenkai - priešai arba bent nepatikimi. Šią nuo
statą sąlygojo ir politinės aplinkybės - Vilniaus kraš
to lenkai palaikė Maskvos komunistus ir bandė kurti 
„autonomiją“ grasinusią Lietuvos suverenumui. Lie
tuvių požiūrį į lenkus formavo ne draugiška Varšu
vos pozicija 1989-1991 m., bet istoriniai archetipai, 
istorinės nuoskaudos (Vilniaus okupacija 1920-1939 
ir Lietuvos lenkų-komunistų politiniai žingsniai).

Lenkai, atvykę į Lietuvą, pastebėdavo lietuviš
kąjį iškarpytos istorijos vertinimą: Trakų pilies eks
pozicijoje yra tik keturių kunigaikščių portretai: Kęs
tučio, Gedimino, Algirdo ir Vytauto, bet nėra Jogai
los ir nė vieno jogailaičio. Pagal tautinės istorijos 
versiją Vytautas buvo paskutinysis LDK, o po jo mir
ties 1430 m. Lietuva nustojo egzistavusi. Lietuvių- 
lenkų valstybė lietuviams atnešė kultūrinį, tautinį ir 
ekonominį nuosmukį, dėl to kalti lenkai. Vilniaus 
(1579-1831) universitetas buvo „lietuviškas“ , tuo 
tarpu lenkų vaidmuo beveik nepažymimas.

„Aukso amžius“ - LDK nuo jūros iki jūros laikų 
didybės achetipas buvo užtvirtintas lietuvio sąmo
nėje, tačiau nepriklausoma Lietuva, „Smetonos lai
kai“, taip pat tapo „Aukso amžiumi“ dėl sąlyginės 
ekonominės gerovės neakivaizdžiai ją lyginant su 
tuometine sovietine realybe.

Buvo pradėtas kurti Tautos kančios mitas, t.y.: 
lietuvių tauta istorijos eigoje labiau už kitas kentėjo 
nuo įsibrovėlių, tremčių ir okupacijų.

Lietuvos istorikams trūksta objektyvios analizės 
tyrinėjant lietuvių kolaboravimą su nacistais 1941- 
1945 m. naikinant Lietuvos žydiją. Istorikai mažai 
nusipelnė, kad visuomenėje įvyktų toks susitaikymas 
su praeitimi, koks po 1945 m. vyko Vokietijoje. Iki 
šiol kai kurių Vilniaus istorikų ir kultūros veikėjų tar
pe egzistuoja stereotipinis ir tradicionalistinis mąsty
mas, vertinant Lietuvos istoriją kaip „kančių istori
ją“, o lenkus, rusus ir vokiečius vertinant kaip prie
šus.. Antiliberalaus ir tradicionalistinio mąstymo pa
vyzdys būtų kad ir Z. Zinkevičiaus mintys apie Lie
tuvos lenkus, kurie yra lyg ir mažesnieji žmogeliai:

„Kai lenkiškai kalbantis vietinis (t.y. Vilniaus 
krašto) žmogelis sako, jog „čia mūsų žemė, čia nuo 
seno gyveno mūsų seneliai ir proseneliai“, jam nepa
aiškinama, jog tie jo proseneliai lenkiškai nemokė
jo“.12

Deja, istorija mėgsta ironiją. Gali pasirodyti, kad 
ir dabartinių lietuvių patriotų proseneliai nemokėjo 
lietuviškai.

Vygantas Vareikis

1. Pvz.: Trimitas, Tėvynės gynėjų laikraštis. Kaunas. 
1922-1923.
2. Vincas Kudirka. Rinktiniai raštai. Vilnius, 
1990.T.2.P.483.
3. Vairas. Mėnesinis kultūros žurnalas. 1934. Nr. 8- 
9. T.12.S.135.
4. Vairas. 1935. Nr. 12.T.15.S.450.

(tęsinys 14-mc psl.)
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PASKUTINIS...
(atkelta iš 11-to psl.)

rezistencinį darbą. Tuo laiku, kaip žinia, atsirado ry
šių su Lietuva galimybė. Pradėjo aiškėti, jog Lietu
voje vyksta didelis partizaninis judėjimas. Tuo pačiu 
metu išeivijoje prasidėjo ginčai dėl pirmavimo ir em
igrantams būdingas nenoras į tuos įvykius reaguoti 
vieningai, o ne atskirais ambicijų pagrįstais veiks
mais.

Tokiu būdu atsirado BDPS Užsienio delegatūra, 
Lietuvių rezistencinė santarvė, kur B. Raila, S. Žy
mantas ir kiti įsitraukė į aktyvią politinę veiklą. Buvo 
pradėtas leisti žurnalas Santarvė, kuriame B. Raila 
vaidino pagrindinę rolę. Taip pat tuo metu, L. Dovy
dėno pastangomis, buvo pradėtas leisti nepriklauso
mas kultūros žurnalas Nemunas, kuriame B. Raila 
irgi buvo aktyvus bendradarbis. Vėliau, pasirodžius 
atviro žodžio mėnraščiui Akiračiai, B. Raila tapo 
Akiračių bendradarbiu, kur jis savo šmaikščiais ir 
įdomiais straipsniais patraukdavo skaitytojų dėmesį.

Maždaug prieš mėnesį aš su velioniu paskutinį 
kartą kalbėjau telefonu. Jo nuotaikos jau buvo pesi
mistiškos. Rūpinosi jis savo paskutinės knygos ko
rektūros taisymu. Tai knygai jau nuo seniau jis skyrė 
ypatingą dėmesį, nes čia buvo svarstomi kultūriniai ir 
literatūriniai klausimai.

Jo liga buvo sunki, nors jis niekad nesiskundė. 
Tik per paskutinį telefono pasikalbėjimą jis pasakė - 
„Žinai, man atrodo, kad Visagalis per ilgai man lei
džia gyventi!“

Savo paskutinėje, jau dvidešimt pirmojoje kny
goje, kuri išleista „Žurnalistikos“ Vilniuje ir pava
dinta Liudytojo poringės, minčių ir išgyvenimų pėd
sakais 1944-1996 m. pratarmės žodžio pabaigoje jis 
taip rašo:

O aš atskirai ir savo būdu šiomis literatūrinėmis 
įvairių gaidų poringėmis, kaip minėjau, dar kartą ri
zikavau pateikti seriją rašinių, turėdamas dar kitą 
tikslą, kad Lietuvos skaitytojai gautų išsamesnį už
sienio lietuvių dvasinių įsigyvenimų vaizdą ir, svar

biausia, kad tai įsilietų į bendrąją lietuvių kultūros 
plėtrą, kaip ji reiškėsi per dešimtmečius kitur.

B. Raila paliko neišdildomus pėdsakus mūsų 
žurnalistikos istorijoj, registruodamas lietuvių iš
eivijos gyvenimo įvykius. Per ilgus dešimtmečius jo 
raštai virto mūsų gyvenimo už Tėvynės ribų kronika.

Jis mokėjo savo turtingą kultūrinį bagažą 
perteikti sklandžia, stilinga ir eiliniam skaitytojui su
prantama kalba. Tai buvo žurnalistas iš didžiosios 
raidės. Jo netektį ilgai minės pasilikę jo draugai žur
nalistai.

Henrikas Žemelis

ISTORIJOS...
(atkelta iš 13-to psl.)

5. Priklausomybės metų (1940-1990) lietuvių 
visuomenė: pasipriešinimas ar/ir prisitaikymas. 
Vilnius. 1996.
6. Juozas Žiugžda. Lietuvių tautos kova dėl Tarybų 
valdžios 1918-1919 metais. Vilnius. 1948. P. 3.
7. Justas Paleckis. Dumy o staršem brate. Moskva. 
1959. P.2.
8. Mykolas Lietuvis. Apie totorių, lietuvių ir mas- 
kvėnų papročius. Vilnius. 1969.P. 52, 92.
9. Motiejus Valančius. Raštai. Vilnius. 1972. T.2. 
P.545.
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B. Baranauskas and K. Rukšėnas, Ed. by E. Rozaus- 
kas. Vilnius. 1970.
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VAŽIUOTUME, JEI KVIESTU

Akiračių vasario mėn. numeryje Z. V. Rekašius 
straipsnyje „Karas dėl lenkiškų mokyklų Lietuvoje” 
užuot kritikavus siūlo išeivijos lietuvių lituanistinių 
mokyklų mokytojams surasti idealistų, kurie ame
rikietiškojo Taikos korpuso pavyzdžiu laikinai pa
dirbėtų Lietuvoje su lietuviškai nekalbančiais vai
kais. Tuo tarpu Z. Čepaitė tame pačiame Akiračių 
numeryje teigia, kad išeivijos žmonės Lietuvoje įsi
leidžiami nenoriai, kad V. Adamkaus kandidatūrai 
Seimas užkirto kelią, kad apskritai į „amerikoną” 
žvelgiama su nepasitikėjimu. Todėl kažin ar būtų 
laukiami lietuviai mokytojai iš Amerikos pietryčių 
Lietuvos mokyklose, kaip kad siūlo Z. V. Rekašius.

Tauru! Tačiau abejoju, ar dera jau ir taip darbu 
perkrautam lituanistinio švietimo darbuotojui siūlyti 
dėstyti lietuvių kalbą Lietuvoje.Vykčiau, gerb. Re
daktoriau, ir ištisus metus atiduočiau ten visą savo 
pensininkišką pedagodinę išmintį lietuviškai nekal
bantiems vaikams, jeigu kvietimas ateitų ne iš išeivių 
laikraščiųjedakcijos, o tiesiai iš Lietuvos. Gal tada 
būtume tikrai laukiami.

Su geriausiais linkėjimais iš Alacho žemės!

Liuda Germanienė
Taif, Saudi Arabija

Pasiilgome V. Zalatoriaus. Jis Akiračius padary
davo linksmesnius. Gal kokį juokų skyrių įsiveskite.

- Sakyk, Dogai, kas atsitiko, kad 
tu toks laimingas. Gal loterijoje milijo
ną laimėjai? Visada toks piktas, surū
gęs būdavai, o dabar - šypsena nuo au
sies iki ausies.

- Politika, Šnauzeri, politika. Artė
ja Lietuvos prezidento rinkimai, reikės 
apsispręsti, už ką balsuoti.

- Anksčiau tu vis į darbiečių pusę 
sukdavai, tai gal ir dabar...

Drausmės sargyboje

APIE KALTES IR KALTININKUS
- Darbiečių šalininku aš niekada 

nebuvau, o dabar, po slyzevičiaus nusi- 
premjerinimo, apie juos nei girdėt ne
benoriu.

- O į mano klausimą, kas tave taip 
pralinksmino, taip ir neatsakai.

- Konservatoriai, drauguži. Kon
servatoriai. Yra toks Andrius Kubilius. 
Seimo pirmininko pavaduotojas. Visai 
neblogą jumoro jausmą vyras turi.

- Ir ką tokio juokingo jis pasakė?
- Nagi žinai, prasideda rinkiminė 

agitacija. Žurnalistai politikams ramy
bės neduoda. Atėjo kažkoks, rodos, iš 
Lietuvos aido, ir klausia konservatorių 
veikėjų, kas jiems, daugiau kaip pusę 
metų išbuvus valdžioje, labiausiai nesi
sekė. Kokios didžiausios bėdos, nesėk
mės. Ir kas dėl to kaltas. Kubilius pa
galvojęs ir sako, kad bėdų konservato
riai turi daug, o „viena iš svarbiausių - 
nusilpusi opozicija. O juk ji daugiausia 

turi rūpintis Vyriausybės parlamentine 
kontrole”.

- Na ir nusišnekėjo vyras, visiškai. 
Juk konservatoriai turi savo vyriausy
bę, turi absoliučią daugumą Seime, vy
rauja savivaldybėse. O ir prezidentui 
taip apkarpė sparnus, kad šis tik man
dagiai šypsosi, pasirašinėdamas pa
teikiamus įstatymus. Žodžiu, konser
vatoriai turi savo rankose visą politinę 
galią. Gali daryti, ką tik nori. O jei ne
sugeba - kalta vargšelė opozicija. Ži
nai, Dogai, tokios kalbos man soviet
metį primena...

- Kodėl sovietmetį?
- Ogi todėl, kad Brežnevo laikais 

nomenklatūrininkai taip kalbėdavo. 
Atsimeni? Jeigu kas pasiseka, dėkoja
me valdančiajai komunistų partijai - 
epochos protui, sąžinei ir garbei. O kai 
pritrūksta duonos, kai reikia importuoti 
grūdus - kalti buržuaziniai naciona

listai. Supuvo nenukąstos bulvės kol
chozo lauke - buržuazijos kaltė...

- O dabar ar kitaip? Sudegina Žie
melio ministerija svarbias bylas - Ilgū
no kaltė...

- Dėl to aš ir nepritariu Kubiliui. 
Turi valdžią savo rankose, ir tvarkykis. 
O jei nesugebi,* kaltas pats, o ne pralai
mėjusioji opozicija. Reikia būti vyru ir 
išdrįsti pripažinti, kaip amerikonai sa
ko, kad „the buck stops here”. O ne 
bandyti savo šiukšles suversti opozici
jai už kaklo.

- O man, Šnauzeri, vis vien atrodo, 
kad teisybė - pono Kubiliaus pusėje.

- Tai kaip čia dabar išeina? Kad tu, 
Dogai, kaip ir visada pūti į kairiųjų dū
dą, tai nieko nuostabaus. Bet kad ir pa
gal Kubilių aš padariau klaidą, per pra
eitus rinkimus balsuodamas už deši
niuosius, tai jau nei šis, nei tas.

- Ir šis, ir tas. Ir tik žiūrėk, kad po 
pustrečių metų vėl nepakartotum tos 
pačios klaidos. Nes stipri opozicija 
Lietuvai labai reikalinga...
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Žinote, kad jau atsibosta visi tie verkšlenimai.

A. Skudzinskas
Baltimore, Md.

Ką mes darytume be Akiračių? Mūsų jau „prino
kusios jaunystės” dienos tikrai būtų nebeįdomios. 
Dabar paimi Akiračius ir sužinai, ką daro dešinieji ar 
kairieji, kokiu gyvenimu gyvuoja ir kvėpuoja išeivi
ja, kai jai jau beliko tik lietuvybės išlaikymas.

Gyvuokite, mielieji Akiračiai, dar ilgus metus!

Stasys Kasparas
Londonas, Anglija

Lietuvių spauda išeivijoje nyksta. Norėtųsi ją pa
laikyti, bet vien pinigai nepadės - reikia sukelti skai
tytojų susidomėjimą.

Prašyčiau apšvarinti savo lietuvių kalbą nuo ne
reikalingų svetimžodžių ir pavardžių bei vietovar
džių iškraipymo.

Straipsnis apie „Istorijos politizavimą” ir pa
našūs straipsniai galėtų būti įdomus, bet dėl savo 
akademiškumo ir abstrakčių minčių yra „šūvis pro 
šalį” net ir tiems iš mūsų, kurie mokėsi lietuvių kalba 
dar nepriklausomos Lietuvos laikais.

Su geriausiais linkėjimais

Ypatia Yčas - Petkus 
Laguna Hills, Ca.

DĖL DRAUGYSTĖS SU KAŽKOKIA PLB

Išsikėlęs 1987 m. iš Čikagos, užsiprenumeravau 
Akiračius, nes šiauriniame Viskonsine nėra Jurgio 
Janušaičio „Paramos”, kur būdavo galima juos nusi
pirkti.

Akiračių prenumeravimas nereiškia, kad esi 
kažkoks lietuviškas liberalas ar akiratininkas. Juos 
prenumeruoju dėl Vyt. Gedrimo „Lietuva ir išeivija 
spaudos veidrodyje” ir laiškų skyriaus, kurie kartais 
būna gana įdomūs dėl savo polemiškumo. Tačiau 
kartais ten išspausdinami ir tokie „šedevrai”, kad ne
žinai -juoktis ar verkti.

Patiko man Vytauto Gavelio laiškas Akiračiams 
(1997 m., nr. 3). Daug teisybės pasakyta dėl „susi
draugavimo” su kažkokia ten PLB. Tas„medaus mė
nuo” prasidėjo nuo tos nelemtos „Kančių istorijos” 
pirmojo tomo išleidimo. Visi prieš, tik Akiračių Z. 
V. Rekašius labai jau viską nudailino.Aišku, jis gali 
turėti savo nuomonę, bet tai nieko nepakeis. Žmonės 
tos knygos nepirks, nes pirmoji laida viską sugadino.

Mielas p. Gaveli, nesi vienas - mūsų dauguma. 
Laišką parašei atvirai ir gerai.

Leonas Baltušis
Minocoua, Wis.

„PREZIDENTŲ”...
(atkelta iš 1-mo psl.)
me atmes konstitucinę pataisą, įgalinančią V. Adam
kų (ir kitus, paskutinius 3 metus negyvenusius Lietu
voje) kandidatuoti. Ir štai, konservatorių atvirai blo
kuojamas kandidatas apklausoje iškopia į pirmą vie
tą. Ką tai reiškia? Mano nuomone, tokia visuomenės 
reakcija yra gan blogas ženklas konservatoriams.

Ne mažiau stebina ir staigus buvusio generalinio 
prokuroro pavaduotojo Artūro Paulausko iškilimas į 
populiariausių politikų tarpą, pralenkiant net Seimo 
pirm. V. Landsbergį, nors prieš mėnesį jo pavardės 
tarp populiariųjų politikų iš viso nebuvo. Ir vėl no
rom nenorom tenka atkreipti dėmesį į aplinkybes, ku
rių dėka pakilo Paulausko populiarumas.

Kaip žinia, Paulauskas iki 1992 metų buvo gene
ralinis prokuroras, tačiau darbiečiams tais metais 
laimėjus rinkimus pažemintas į gen. prokuroro pava
duotojus. Šiais metais prez. Brazauskas pasiūlė grą
žinti Paulauską į gen. prokurorus, tačiau konservato
riai ne tik nepritarė tokiam pasiūlymui, bet ir pakeitė 
įstatymą, atimdami iš prezidento teisę siūlyti gen. 
prokurorą. Negana to, prasidėjo stipri konservatorių 
politikų ir Lietuvos aido akcija prieš Paulauską. Pau
lauskas buvo praktiškai priverstas atsistatydinti iš 
gen. prokuroro pavaduotojo pareigų ir pareiškė keti
nąs kandidatuoti į prezidentus. Ir štai, apklausoje, už 
ką balsuotų į prezidentus, Paulauskas beveik meteor- 
iškai per vieną mėnesį aplenkia konservatorių preten
dentą. Visa tai man rodo, kad ir šiuose prezidento rin
kimuose, panašiai kaip kad buvo 1992 m. renkant 
Seimą, rinkimus gali nulemti ne balsai už priimti
niausią, bet prieš nepriimtiniausią kandidatą.

Dėl šios priežasties, man atrodo, gan svarbūs yra 
tos pačios apklausos duomenys apie atsakymus į 
klausimą, kuriam iš išvardintų politikų pritariama, 
kuriam nepritariama, apie kurį neturima nuomonės 
(Respublika balandžio 29 d.).

Atsakymai pavaizduoti čia apačioje spausdi
namoje lentelėje. Joje atsispindi tam tikros tendenci
jos. Pavyzdžiui, abu pagrindiniai pretendentai į pre

□ Nepritaria EI Neturi nuomonės 0 Pritaria

Kandidatai

zidentus yra gerai žinomi; apie juos neturi nuomonės 
tik nežymi apklausiamųjų dalis. Tačiau Brazauskas 
pirmauja tarp tų politikų, kuriems pritariama, tuo tar
pu Landsbergis pirmauja tarp tų, apie kuriuos nuo
monė nepalanki. Kita vertus, Adamkus yra gan „ne
žinomas” pretendentas (daug apklausiamųjų apie jį 
neturėjo nuomonės). Nežiūrint to, didesnis nuošimtis 
apklausiamųjų balsuotų už „mažiau žinomą” Adam
kų, negu už „labiau priimtiną” Brazauską. Tai irgi ro
do, kad rinkėjų valią lemia negatyvi laikysena. Bal
suojama šiandiena būtų ne už priimtiniausią, bet 
prieš nepriimtiniausią kandidatą.

Nežinau, ar Paulauskui pavyks išsilaikyti tarp 
pirmaujančių kandidatų, ar staiga šoktelėjęs jo popu
liarumas tėra trumpalaikis reiškinys. Taip pat šiek 
tiek abejoju ne tik Adamkaus galimybe, bet ir jo noru 
toliau dalyvauti prezidento varžybose. Todėl kokių 
nors tvirtesnių išvadų po šitos analizės nesiryžtu 
daryti. Nebent būtų galima pastebėti, kad varžybų dėl 
Lietuvos prezidento posto arenoje padėtis kol kas 
gan nestabili. Daug kas gali dar labai pasikeisti, todėl 
prognozuoti rinkimų rezultatus per anksti.

Z. V. Rekašius

ERRATA
Į balandžio mėn. Akiračius (nr. 4/288) įsibrovė 

pora stambių korektūros klaidų.
Algimanto Gurecko laiško „Vakarų elito pamo

kymai Lietuvai” paskutinė pastraipa turėtų būti tokia: 
„Lietuvai pavojinga taip susižavėti Vakarais, kad 
nesugebėtų atskirti nuostabių atsiekimų ir laimėjimų 
nuo klaidų, pralaimėjimų ar net nusikaltimų. Diplo
matijai naivumas pražūtingas. Lietuvos laukia liūd
nas likimas, jei ji priims Vakarų pamokymus nekri
tiškai, pasitikėdama jų išmintimi ir gera valia.”

Vlado Sirutavičiaus straipsnio pavadinimas tu
rėtų būti „Geopolitinė Kaliningrado srities reikšmė 
regiono saugumui”.

Už klaidas autorių atsiprašome - Red.

AČIŪ
Dėkojame mūsų skaitytojams ir rėmėjams, 

,Akiračių” leidimą parėmusiems stambesne auka:

D. Siliūnui
S. Juodakiui
A. Germanavičiui
E. Baliulienei

$ 200.00
$ 100.00
$ 88.00
$ 50.00.

Taip pat dėkojame ir visiems kitiems, mūsų pa
stangas parėmusiems mažesne auka.

Akiračių adm.

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...................................................;......................................
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NUO SENOJO REŽIMO PRIE NAUJOSIOS LIETUVOS
Praeito šimtmečio Lietuvos istorija - vienas įdo

miausių, kupinas politinių kolizijų, socialinių per
versmų, kultūriškai heterogeniškas ir spalvingas lai
kotarpis. Istoriką jis vilioja dar neatrastais, bet labai 
tikėtinais savo netikėtumais ir neišaiškintomis skirty
bėmis nuo dabarties. Susiviliojo ir Egidijus Aleksan
dravičius su Antanu Kulakausku.

Matyt, pagrindinis istorinis procesas, nulėmęs 
daugelį XIX a. įvykių, buvo senosios, tradicinės (fe
odalinės), visuomenės irimas ir moderniosios visuo
menės genezė. Marksistinėje sociologinėje tradicijo
je tai buvo vadinama perėjimu iš feodalizmo į kapita
lizmą. Kaip bevadintum, aišku, jog tai buvo funda
mentalios reikšmės procesas. Lietuvoje jis buvo savi
tas dėl to, kad atgyvenusią visuomeninę santvarką 
ėmėsi ginti ir konservuoti okupacinis-kolonijinis ca
rinės Rusijos režimas. Senasis režimas ir okupacinė 
valdžia sudarė simbiozę. Priešinantis tokios simbio
zės poveikiui klostėsi naujosios (modernios) santvar
kos pradai ir Lietuvos valstybingumo atkūrimo pla
nai. Pastarieji irgi sudarė savo simbiozę. Naujoji vi
suomeninė santvarka buvo siejama su tam tikro 
laipsnio Lietuvos politine savivalda.

Tokia istorinės raidos schema ir remiasi autoriai, 
nagrinėdami konkretesnes minėto proceso ir tuome
tinio žmonių gyvenimo apraiškas. Knygai pasirinktas 
probleminis-siužetinis dėstymo būdas. Manyčiau, ne 
vien todėl, kad kai kurios XIX a. problemos buvo ne
blogai išnagrinėtos ankstesnėse Lietuvos istorijos 
sintezėse. Anot žinomo prancūzų istoriko Phillipe’o 
Aries’o, „istorija, kuri primetama man pačiam ir jos a 
posteriori rekonstrukcija, kurią atliko istorikas, yra 
skirtingi dalykai. Vadinasi, kas nors turi klysti - 
žmogus arba istorikas. Žmogus dėl to, kad objekty
viai nežino visų faktų, kuriuos patiria, arba istorikas, 
kadangi faktai, netgi visi drauge, nesudaro kaip inte
grali visuma visos istorijos. Visiškai aišku, kad isto
rinis laikas, kurį mes pergyvename, nėra tik faktų, 
nors ir gausiausių, seka. Istorinis laikas nėra begali
nės daugybės faktų rinkinys, kaip geometrinė tiesė 
nėra darinys iš be galo daug taškų”? Tai yra, istorijos 
proceso integralume negalima išsemti prirašius kad 
ir milžiniško storio tomus. Belieka tik aptarinėti 
reikšmingiausius jos aspektus. Tokie autoriams yra 
Rusijos režimas, politinio išsivadavimo kovos, dva
sinio-religinio ir dvasinio-kultūrinio gyvenimo for
mos bei socialinių struktūrų raida. Bet gaila, kad spe
cialiai labai svarbiam etnonacionaliniam procesui, 
būtent modernios lietuvių tautos formavimuisi, taip 
pat ir tautiniam lietuvių sąjūdžiui autoriai paskyrė 
tik epilogą. O juk Egidijus Aleksandravičius ir Anta
nas Kulakauskas yra vieni iš geriausių šios proble
mos specialistų. Patraukia akį ir išsamus istoriogra
fijos nagrinėjimas. Rėmimasis pirmtakų darbais, o 
dažnai ir polemika su ankstesne istoriografija taipogi 
yra šiuolaikinis istorijos rašymo principas, kai paiso
ma interpretacijų įvairovės ir parodoma, kad bet ku
rią nuomonę istorijos mokslas gali kritikuoti. Vėl cit
uojant Aries’ą, „išsaugodama ir tobulindama savąjį 
mokslinį-tiriamąjį aparatą, istorija supranta save kaip 
dialogą, kuriame visada dalyvauja dabartis. Ji atmeta 
abejingumą, kurį jai norėjo primesti senieji meistrai. 
Šiandieninis istorikas be gėdos jausmo pripažįsta, 
jog priklauso šiuolaikiniam pasauliui ir savaip dar
buojasi, kad atsakytų į tuos jaudinančius klausimus, 
kurie rūpi ir jo amžininkams. Būdas, kuriuo praeitis 
regima, yra susietas su dabartimi, kuri yra ne tik me
todologinis atskaitos taškas. Nuo to laiko istorija 
liaujasi buvusi ramus ir abejingas mokslas. Atsiveria 
šiuolaikiniams rūpesčiams, kuriuos pati ir išreiškia. 
Yra ne tik specialisto technika, bet tampa šiuolaiki

nio žmogaus buvimo laike forma“?
Ypač naujoviški yra skyriai apie katalikų bažny

čią socialinėje ir politinėje plotmėje, socialinių struk
tūrų raidą ir kultūrų kryžkeles. Labai išsamiai ir kartu 
nuosekliai knygoje mėginama aptašyti pasipriešini
mo cariniam režimui formas, priemones ir mastą. 
Antai nagrinėjant valdiškų rusinki cinių mokyklų 
boikotą, pažymima, kad „pa,ose) besimokančių 
mokyklinio amžiaus kainu v iku procentą Kauno 
gubernija užėmė 74-ą, o Suvalkų gubernija 69-ą vietą 
iš visų 89 Rusijos (įskaitant Vidurinę Aziją, Sibiro ir 
Tolimųjų Rytų taigos bei tundros rajonus) gubernijų 
ir valsčių. Lydinant tik europinės Rusijos imperijos 
dalies gubernijas (be Lenkijos Karalystės), Kauno 
gubernija pagal šį rodiklį atsiduria paskutinėje 50-oje 
vietoje, o Vilniaus gubernija - 47-oje“ (psl. 275), kai, 
šiaipjau, „etnografinė Lietuva XIX a. pabaigoje bu
vo vienas raštingiausių Rusijos imperijos regionų (ją 
lenkė tik Latvija ir Estija, kur švietimo sąlygos buvo 
nepalyginti geresnės), o lietuviai - viena raštingiau
sių imperijos tautų (raštingi buvo net 48 procentai 
lietuvių kalbą gimtąja laikiusių gyventojų)“ (psl. 
279). Pastebima ir tai, kad pagal 1897 m. gyventojų 
surašymo duomenis moterų raštingumas Kauno gu
bernijoje pranoko vyrų raštingumą. Anot vieno iš 
1897 metų surašymo duomenų tvarkytojų L. le Dan- 
tiu, tai unikalus, niekur kitur Rusijos imperijoje ne
pastebėtas reiškinys (psl. 208).

Vaizdžiai ir įtikinamai Carų valdžioje aprašoma 
socialinių struktūrų kaita. Vienu iš bajoriškosios de
gradacijos Lietuvoje veiksnių laikomas rusiškasis 
biurokratizmas ir despotizmas, kėlęs pasibjaurėjimą 
prie liberalių tradicijų pratusiam Lietuvos senajam 
elitui ir sulaikęs jį nuo aktyvaus dalyvavimo valsty
binėse tarnybose. Ir kitų luomų padėtis nagrinėjama 
pirmiausia jų santykių su Rusijos režimu požiūriu. 
Parodoksaliai, tačiau, atrodo, iš dalies pagrįstai tvirti
nama, jog „valstietija iki 1861 metų tik sąlyginai gali 
būti vadinama luomu, nes juridiškai tik baudžiavos 
panaikinimą ir 1861 metų reformą galime laikyti to 
luomo krikštatėviais“ (psl. 213). Mintis čia tokia, kad 
ir po baudžiavos panaikinimo Rusijoje išliko luomi
nė santvarka, o valstiečiai tapo civilinės teisės sub
jektais, t.y. įgijo luomines ar pusiau luomines teises. 
Ir iš tikrųjų, ta konservuojama tvarka, kuri išprovo
kavo „raudonuosius gaidžius“ virš dvarviečių, palai
kė valstiečių luominę sąmonę ir kartu stabdė jų indi
vidualizacijos ir diferenciacijos procesą.

Moderniosios lietuvių tautos genezė, abiejų isto
rikų nuomone, pirmiausia pasireiškė kultūriniais pa
sikeitimais: „Ksavero Bogušo, Juozapo Arnulpo Gie
draičio, Antano Strazdo, vėliau Simono Stanevi
čiaus, Simono Daukanto, Motiejaus Valančiaus karta 
sugebėjo įrodyti, kad lietuvių liaudies kultūra yra ne 
tik savarankiškas ir gyvybingas reiškinys, bet ir tvir
čiausias tautinės kultūros pamatas, be kurio neįma
nomas ir pačios tautos atgimimas“ (psl. 240). Vyks
tant šiems kultūriniams pasikeitimams, būta ir kultū
rinių praradimų, nes lenkiškoji Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės kultūra, LDK tradicijos dalis „kon- 
vergavo lenkų nacijos link“. Ir tikrai šauniai atsiker
tama istorikams, Vilniaus archeologijos komisijos 
veiklą laikantiems lenkų nacionalinės kultūros kūri
niu, pažymint, jog komisijos nariai netyrinėjo ne tik 
lietuvių, bet ir lenkų liaudies kultūros. Sutikčiau su 
tvirtinimu, kad atsakyti, kodėl žymiausias anuomet 
lietuviškai rašęs istorijas S. Daukantas netapo Ar
cheologinės komisijos nariu, galima būtų žinant įta
kingiausių Komisijos vadovų požiūrį į S. Daukanto 
istorines nuostatas ir į tą kalbą, kuria jis savo veika
lus rašė. Žymiausio Komisijos vadovo Eustachijaus

flip
Tiškevičiaus pažiūra į lietuvių kalbą ir į žymią dalį S. 
Daukanto nuostatų buvo palanki, o tai leidžia mums 
spėti S. Daukantą neįstojus į Komisiją dėl tuo metu 
pašlijusios sveikatos? Bet negalima be išlygų pritarti 
autoriams, jog „dabar yra aišku, kad Lietuvos su
kilimas (1863-1864 metais) neturėjo jokių šansų lai
mėti“ (psL 142). Tam tikrų, nors ir menkų, šansų lai
mėti buvo Vakarų valstybių įsikišimo atveju. Žino
ma, jos nebuvo suinteresuotos kariauti, bet net ir at
sitiktinumą istorijoje reikia pastebėti. Juo labiau, jei
gu jis galėjo, kaip šiuo atveju, lemti epochinės reikš
mės pokyčius.

Analizuojant socialinį Katalikų Bažnyčios pjūvį, 
būtina įvertinti klerikalizmo socialinės ir politinės 
srovės vaidmenį naujosios Lietuvos susidaryme. 
Knygos autoriai pažymi, jog XIX a. pabaigoje - XX 
a. pradžioje yra simptomiška tautininkų ir klerikalų 
idėjinė ir iš dalies organizacinė simbiozė. Tautišku
mo ir katalikybės tapatinimo padariniai plačiau ne
svarstomi.

Bene pirmą kartą bendrame Lietuvos istorijos 
veikale plačiau aprašomos etnokultūrinės-etnokonfe- 
sinės Lietuvos mažumos (žydai, karaimai, totoriai). 
Reikėtų taip pat atkreipti dėmesį į iliustracijas, ku
rios mūsų vaizduotei suteikia sakytine kalba nesufor
muojamą istorinio epochos autentiškumo pajautą. 
Pakanka pasižiūrėti į Kauno Rotušės aikštę su pa
minklu 1812 metų karui atminti, jog suprastum, kad 
kažkas čia svetima (centre - stačiatikiškas kryžius).

Egidijaus Aleksandravičiaus ir Antano Kula
kausko knyga parašyta problemiškai ir gyvai. Joje 
nėra, remiantis istoriko profesionalo autoritetu, tei
giama, jog tada buvę taip ir nesą jokių abejonių, kaip 
paaiškinti tą ar kitą istorijos momentą. Carų valdžio
je: Lietuva XIX amžiuje kviečia skaitytoją dialogui, 
bendram mūsų praeities problemų svarstymui. Vi
suomenė ir kolegos istorikai sulaukė puikaus darbo, 
ir, matyt, ilgokai nebus vertingesnės XIX amžių 
(kaip epochą) Lietuvoje nagrinėjančios studijos.

Saulius Pivoras

1. Phillipe Aries. Czas historii. - Gdansk, Warszawa, 
1996, p. 234-235.
2. Ibid. p. 257.
3. Žygintas Bučys, Saulius Pivoras. „Pirmasis viešas 
muziejus Lietuvoj e”,Kultūros barai, 1996,nr 4, p. 70.

Egidijus Aleksandravičius ir Antanas Kulakauskas. 
Carų valdžioje: Lietuva XIX amžiuje. Baltos lankos. 
1996. 359 psl.
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