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Rugsėjui baigiantis, tarsi permatoma atrodė ir 
prezidento rinkimų baigtis, nors iki jos dar buvo likę 
beveik trys mėnesiai. Visų pirma buvo aišku, kad di
desnio rinkėjų dėmesio ir pritarimo susilaukia tik ke
turi pagrindiniai pretendentai. Taip pat beveik nekėlė 
abejonių faktas, kad populiariausiam pagal apklausų 
duomenis Valdui Adamkui kandidatuoti sukliudys 
įstatymo reikalavimas paskutinius trejus metus būti 
gyvenusiam Lietuvoje. Buvo, tiesa, abejojančių, ar 
prez. Algirdas Brazauskas kandidatuos antrą kartą. 
Tačiau nekrintantis jo populiarumas, nors jį rėmusi 
darbiečių partija susikompromitavo ir triuškinančiai 
pralaimėjimo Seimo rinkimuose, maniau, paskatins 
šį įgimtų politiko savybių nestokojantį inžinierių ne
sitraukti iš politikos lauko.

Rugsėjo 30, d. Respublikoje paskelbti vėliausieji 
„Baltijos tyrimų” apklausos duomenys rodė, kad rin
kėjai savo balsus norėtų atiduoti taip:

V. Adamkui 29,7%
A. Brazauskui 26,7%
A. Paulauskui 21,0%
V. Landsbergiui 11,7%.

Visi kiti pretendentai surinktų daug mažesnę balsų 
dalį ir rinkimams įtakos neturėtu. Tokiu būdu, 
Adamkui negalint kandidatuoti, pergalė dar kaną 
turėtų atitekti prez. Brazauskui. Tiesa, Adamkui ne
galint kandidatuoti, jo šalininkų balsai pagal minėtos 
apklausos duomenis būtų pasiskirstę taip:

A. Paulauskui 37,3%
V. Landsbergiui 17,1%
A. Brazauskui 12,8%.

Pridėjus 37,3% Adamkaus balsų, Paulauskas beveik 
susilygintų su Brazausku. Tačiau dėl keletos prie
žasčių aš visvien pergalę buvau linkęs pranašauti 
Brazauskui. Paulauskas - mažiau žinomas, todėl ir jo
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STEBUKLO BELAUKIANT
šalininkai „minkštesni”, ne taip tvirtai už savąjį kan
didatą apsisprendę. Antra, labai staiga ir netikėtai iš
kilęs jo populiarumas atrodė pradedąs mažėti. Be to, 
gan pikta ir irzli konservatorių laikysena Paulausko 
atžvilgiu rodė, kad šie, neturėdami antrame rinkimų 
rate geresnio pasirinkimo, veikiau balsuotų už Bra
zauską negu už Paulauską. Tačiau rugsėjo pabaigoje 
ir spalio pradžioje atsitiko trys rinkimams labai svar
būs dalykai, kurie šias mano pranašystes apvertė 
aukštyn kojom:

1. prez. A. Brazauskas apsisprendė nekandi
datuoti;
2. palankus Adamkui teismo sprendimas, įgali
no jį kandidatuoti;
3. Landsbergio-Adamkaus „nepuolimo paktas”.
Kokios buvo šių įvykių priežastys ir kuria kryp

timi jie gali pakreipti rinkimų sėkmę?

KODĖL NEBEKANDIDATUOJA 
BRAZAUSKAS?

Pirmieji ženklai, kad prez. Brazauskas gali šiuo
se rinkimuose nebekandidatuoti, Lietuvą pasiekė bir
želio mėnesį iš Varšuvos, kur tuo metu lankėsi Prezi
dentas. Lenkų žurnalistams jis tuomet pasakė, kad 
jau galbūt laikas vietą užleisti jaunesnės kartos politi
kams. Kaip ir daugelis Lietuvos politinio gyvenimo 
stebėtojų, maniau, jog tai - gudraus politiko taktinis 
ėjimas: suburti aplink save ne tik savo šalininkus, bet 
ir visus kitus, kuriuos gąsdino galimas Landsbergio 
laimėjimas.

Kalbėdamas per Lietuvos TV Algirdas Brazaus
kas paminėjo kelias priežastis, paskatinusias jį nebe
kandidatuoti. Visų pirma, jis prisiminė savo paties 
politinę praeitį, kuri nepadeda kurti geresnio Lietu
vos politinio įvaizdžio Vakaruose. Pastebėjęs, kad 
bendradarbiavimas su šio meto Vyriausybe buvęs 
normalus ir konstruktyvus, Brazauskas apgailestavo 
negalįs to paties pasakyti apie savo santykius su Se
imu. Visa didžioji spauda pažymėjo, kad ši pastaba 
buvo taikoma visų pirma Seimo pirmininkui.

Spaudos reakcija buvo Brazauskui labai palanki. 
Daugelis apžvalgininkų pabrėžė, kad tai pirmas atve- 
jis Lietuvos istorijoje, kai demokratiškai išrinktas 
valstybės vadovas laisva valia atsisako valdžios, tu
rėdamas puikias galimybes būti perrinktas dar vienai 
kadencijai. Kai kurie apžvalgininkai netgi laikė jį 
valstybininku, kurio prezidentavimas, nors ir neiš
siskyrė kokiais ypatingais laimėjimais, bet buvo 
demokratiškas, tolerantiškas, o pats Prezidentas pir
menybę atiduodavęs ne savo, bet valstybės intere
sams.

Panaši buvo ir visuomenės reakcija. Prez. A. 
Brazausko populiarumas šoktelėjo į rekordinę aukš
tumą: vėliausios apklausos duomenimis, 74 procen
tai Lietuvos gyventojų teigiamai vertina Prezidento 
Algirdo Brazausko veiklą šalies vadovo poste 1993- 
1997 metais. Net ir Seimo pirmininkas, teigiamai(!) 

įvertinęs A. Brazausko prezidentavimą, pasakė, jog 
jam rinkimuose būtų buvę maloniausia varžytis su A. 
Brazausku... Daug teigiamų prez. A. Brazausko as
menybės bruožų šį kartą pastebėjo ir konservatorių 
Lietuvos aidas. Tačiau buvo čia ir pora spėliojimų, 
kad Brazauskas iš rinkimų pasitraukė galbūt ne savo 
valia, o priverstas kažkokių jėgų. Gaila, kad laikraštis 
spausdina tokius niekus, užuot paprašęs jų autorių 
nurodyti konkrečius faktus.

ADAMKAUS POSŪKIS Į DEŠINĘ?
Netikėtas buvo ir galimų varžovų prezidento rin

kimuose - Adamkaus ir Landsbergio - susitikimas 
rugsėjo 12 d. V. Landsbergio bute. Susitikimas įvyko 
Landsbergio aplinkos žmonių iniciatyva. Šykščiuose 
pranešimuose spaudai tepaminėta, kad ta proga buvo 
aptarta „Lietuvos dešinės orientacijos nuoseklaus 
įtvirtinimo reikmė”, kad nutarta konkuruoti sąžinin
gai ir garbingai, kad konservatoriai nesikreips į teis
mą, jeigu Adamkus bus įregistruotas kandidatu.

Šis susitarimas, kurį aš pavadinčiau Landsbergio 
- Adamkaus „nepuolimo paktu”, gerokai nustebino 
Lietuvos politinio gyvenimo stebėtojus. Nustebino 
visų pirma todėl, kad iki tol jųdviejų santykiai buvo 
šalti ir nelabai draugiški. (Centristams pasiūlius refe
rendumą kaip priemonę, įgalinsiančią V. Adamkų 
kandidatuoti, V. Landsbergis gan atšiauriai atšovė, 
kad nėra reikalo kaitalioti Konstitucijos dėl vieno as
mens). Tačiau ypač irzli, nedraugiška ir pikta Adam
kaus atžvilgiu buvo konservatorius remianti spauda. 
Būdinga šiuo požiūriu vieno antiadamkiško straips
nio Lietuvos aide (1997.VI.20) antraštė: „Adamkus, 
Paulauskas ir Mobutu”. Iš tikrųjų reikia būti gerokai 
supykusiam, net įsiutusiam, kad niekuo dėtą žmogų 
galėtum palyginti su puskvaišiu Kongo diktatorium. 
O tai toli gražu ne vienintelis šio laikraščio smūgis 
Adamkui „žemiau juosmens”.

Šitokiame politiniame fone savaime iškyla klau
simas, ką kiekvienas šių derybų dalyvis laimėjo ir 
kokia kaina?

V. Landsbergiui draugiškų santykių su Adam
kumi užmezgimo nauda anuomet atrodė akivaizdi. 
Kad Vyriausioji rinkimų komisija neregistruos 
Adamkaus kandidatūros, Lietuvoje tuo metu jau bu
vo vieša paslaptis. Kad teismas pripažintų aukštą 
JAV administracijos pareigūną, iki šio rudens Čika
goje vadovavusį gamtos apsaugos regionui, pasta
ruosius trejetą metų gyvenusiu Lietuvoje niekas neti
kėjo. Landsbergis, kaip ir beveik visi kiti Lietuvos 
politinio gyvenimo stebėtojai, galėjo būti beveik tik
ras, kad kelias į Lietuvos prezidentūrą Adamkui už
tvertas. Todėl ištiesdamas Adamkui draugišką ran
ką, Landsbergis politiškai nerizikavo niekuo, ką ga
lėtų prarasti. Tuo tarpu laimėti buvo galima daug ką, 
visų pirma, gausių Adamkaus šalininkų balsus. Ne

(tęsinys 13-me psl.)
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SKAIČIAI NEMELUOJA, BET NIEKAS 
NESKAIČIUOJA

Po Izraelio ambasadoriaus Baltijos šalyse O. 
Ben Huto išsišokimo Lietuvos Seimo iškilmingame 
posėdyje 200-ųjų Gaono mirties metinių minėjimo 
proga, kur jis apkaltino lietuvius būtais ir nebūtais 
dalykais, Lietuvoje galvas pradėjo kelti įvairaus 
plauko antisemitai, kaltindami žydus en bloc lietuvių 
engimu 1940-41 m. sovietų okupacijos metu. Prie jų 
straipsniu „Kuriuo keliu į XXI amžių” Lietuvos aide 
(1997.IX.25) prisijungė ir 1941 metais veikusios su- 
kiliminės Laikinosios vyriausybės ministras Adolfas 
Damušis. Jis rašo:

Priešingai Izraelio ambasadoriaus pareiškimui, 
reikia pasakyti: faktas, kad nemažai žydų tautybės 
Lietuvos piliečių labai stropiai talkino sovietams, su- 
darinėdami tremiamųjų sąrašus ir aktyviai dalyvau
dami nekaltų žmonių (vaikų, moterų ir senelių) veži
me į aiškią mirtį Sibiro taigoje.

Žydų tautos šaltiniais, visoje Europoje buvo 
sunaikinti 6 milijonai žydų. Ta didžioji tautos nelai
mė vadinama holokaustu.

Sovietų okupuotuose kraštuose, Europoje ir pa
čioje Rusijoje, sunaikinta kelios dešimtys milijo
nų žmonių, ir tai vadinama genocido vardu. Vien tik 
mūsų, mažos trijų milijonų tautos, buvo išnaikinta 
daugiau kaip pusė milijono.

Ir lietuvių savisaugos dalinių nariai, okupanto 
prievarta ir apgaule mobilizuoti ir panaudoti geto sar
gybai, nebuvo žudikai. Dauguma jų gelbėjo žydams 
perduodami jiems maisto ir nugirstus okupanto kės
lus.

Ir valdininkai, tarnavę okupanto įstaigose, kad ir 
kriminalinėje policijoje, okupuotoje Lietuvoje nebu
vo žudikai. Palaikydami tvarką jie sugebėjo kontro
liuoti kriminalistus ir taip garantuoti savo, okupuoto 
krašto, piliečių saugumą. Dauguma jų buvo antinaci- 
nės rezistencijos nariai.

Daug klausimų būtų galima pateikti sąmonin
giems holokausto ir genocido vykdytojams 
kiekviename krašte. Lietuvių tautoje, stropiai skai
čiuodami, gal priskaičiuotume tokių apie šimtą, gal 
pusantro, bet ne tūkstančius, ir tuo labiau tai ne visa 
tauta.

Prieš pirmąją sovietų okupaciją 1940 m. Lietu
voje gyveno apie 240,000 žydų. Nemažai žydų labai 
stropiai talkino sovietams,- sako Damušis. Tačiau ką 
reiškia žodis „nemažai”? Ar 500, ar 1,000, o gal 
150,000 žydų tautybės Lietuvos piliečių taip nusi
dėjo lietuviams,- tiksliųjų mokslų docentas ir tautos 
kančių statistikos knygelės autorius mums taip ir 
nepaaiškina.

Lietuvių tautoje priskaičiuotume apie šimtą, gal 
pusantro dalyvavusių holokauste,- spėlioja Damušis. 
Rodos tiksliai suskaičiuoti būtų nesudėtinga, ypač 
kai A. Damušis jau žino dalyvavusių žydų žudynėse 
apytikrį skaičių. Tačiau net 56 metams praėjus nuo 
anų įvykių, to padaryti nei Damušis nei kiti nesiima. 
Kodėl?

Ir dar pora žodžių dėl tos vadinamos „dviejų 
genocidų” teorijos. Kad ir kiek bandytume pasauliui
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įrodinėti, kaip Damušis kad bando, jog savo mastu ir 
beatodairiškumu lietuvių tautos naikinimas Stalino 
metais prilygsta holokaustui, visvien nepavyks to 
įrodyti, nes tai du nešuly ginami dalykai. Lietuvoje 
nebuvo atvejų, kur bolševikai būtų sistematiškai 
žudę visus gyventojus: moteris, kūdikius, senelius. 
Lygindami lietuvių pergyventą Stalino terorą su žydų 
patirtu genocidu mes tik parodome, kad nesidomime 
ir esame nejautrūs kitų kančioms.

Įdomių minčių lietuvių-žydų santykių tema pa
teikia Kęstutis Girnius Veide („Lietuviai ir žydai ne
randa bendros kalbos”. 1997.IX.20). Jis rašo:

Aštrūs ambasadoriaus žodžiai sukėlė dabartinę 
kontroversiją, bet jau šešiasdešimt metų lietuviams ir 
žydams nelabai sekėsi rasti bendrą kalbą. Baidomasi 
prisiimti kaltę, skubama įžvelgti kito trūkumus, pla
tesnio atgarsio sulaukia tik karingesni pasisakymai. 
Daugelis lietuvių atmeta kolektyvinės atsakomybės 
sampratą, teigia, kad beveik visi nusikaltėliai jau 
mirė, kad žydų žudymą organizavo vokiečiai, tad 
priekaištai turėtų būti taikomi jiems. Be to, žudynėse 
dalyvavusi tik saujelė lietuvių, o žydai per pirmąjį 
bolševikmetį persekioję lietuvius. Yra tiesos visuose 
šiuose tvirtinimuose. Ir jų gal pakaktų, jei holokaus
tas būtų eilinis įvykis. Bet toks jis nebuvo. Net šiame 
genocidų amžiuje tai precedento neturintis reiškinys. 
Per trejus nacių okupacijos metus beveik visi Lietu
vos žydai buvo sunaikinti, net absoliučiais skaičiais 
jų, ko gero, žuvo daugiau negu lietuvių.

Griežta reakcija į Izraelio ambasadoriaus prie
kaištus nieko nestebins. Kai žmogus puolamas, jis 
piestu stoja gintis. Aistros ilgainiui nurims, ir tada 
galėsime ramiai pasvarstyti, kokiais būdais būtų gali
ma gerinti abiejų tautų santykius, įveikti išankstines 
nuostatas. Lengvo atsakymo nebus, tai aišku. Jau pri
brendo laikas rimtai išstudijuoti nacių okupaciją ir 
kaip galima tiksliau nustatyti, kiek lietuvių dalyvavo 
karo nusikaltimuose ir kaip, kiek jų gelbėjo žydus, 
kad kilus naujai kontroversijai būtų galima kalbėti 
faktų kalba.

Prie šių nuosaikių Kęstučio Girniaus minčių pri
dėti galima būtų nebent tai, kad to meto nusikaltimus 
reikia ne tik išstudijuoti, bet ir paskelbti tautai gėdą 
atnešusių nusikaltėlių pavardes. Reikėtų taip pat vie
ną kartą liautis nusikaltėlių darbus dangstyti žydus 
gelbėjusių dorų žmonių darbais ir vardais.

IRSTA KONSERVATORIŲ - KRIKDEMŲ 
KOALICIJA?

Kęstutis Petrauskis Veide („Krikščionys demo
kratai pritrūko jėgų reformoms”, 1997.X.4) rašo apie 
šį rudenį įvykusią Krikščionių demokratų partijos 
konferenciją ir užkulisiuose ryškėjančius nesutari
mus tarp krikdemų ir konservatorių:

Dar prieš konferenciją partijos užkulisiuose bu
vo daug diskutuota, ar naudinga krikščionims demo
kratams per būsimus prezidento rinkimus remti kon
servatorių lyderį Vytautą Landsbergį. Seimo narys 
Vytautas Bogušis konferencijos dalyviams priminė, 
kad prieš karą LKDP buvo prezidentinė partija, iškė
lusi į prezidentus Aleksandrą Stulginskį. Nemaža da
lis krikdemų nuogąstavo, kad partijai politiškai pra
žūtinga likti konservatorių šešėlyje. Be abejo, lojali, 
didelių pretenzijų neturinti LKDP paranki Tėvynės 
sąjungai. Todėl jos vadovams šiek tiek kėlė ne
rimą žinia, kad LKDP vadovu gali būti išrinktas Sei
mo pirmininko pavaduotojas Feliksas Palubinskas,
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pasisakantis už aiškią, savarankišką partijos politiką.
Kita vertus, užkulisiuose tie patys konservatoriai 

skeptiškai vertina krikščionių demokratų galimybes. 
Po praėjusio pavasario savivaldybių rinkimų konser
vatoriai neskubėjo sudaryti koalicijos vien tik su 
LKDP, pasirinkdami politiniais partneriais ir Centro 
sąjungą, kitas vidurio partijas. Kodėl Seimo ir Vy
riausybės koalicija nebuvo automatiškai perkelta / 
savivaldybes?

Nepaisant ideologinio artumo, gerokai pragma- 
tiškesnius konservatorius gąsdina krikščionių demo
kratų ortodoksinės, davatkiškos pažiūros ir veiksmai. 
Geriausias pavyzdys - Vilniaus miestas, kurį krikš
čionys demokratai norėjo paversti kančių muziejumi 
po atviru dangumi. Tai buvo viena svarbiausių prie
žasčių, dėl ko nė vienas LKDP kandidatas per praėju
sius pavasario savivaldybių rinkimus nebuvo išrink
tas į naująją miesto Tarybą. Nepaisant to, Konserva
torių partija ir be LKDP sudarė net gerokai darbin- 
gesnę koaliciją su kitomis partijomis.

Netenkina konservatorių ir LKDP ministrų dar
bas. Po Seimo rinkimų, pasirašius koalicijos sutartį, 
krikščionims demokratams buvo atiduoti Užsienio 
reikalų, Krašto apsaugos ir Švietimo bei mokslo mi
nisterijų vadovų postai. LKDP lyderis A. Saudargas 
jau buvo vadovavęs URM nepriklausomybės pra
džioje, todėl dėl jo kompetencijos nekilo abejonių. 
Tačiau neretai buvo kritikuojami krašto apsaugos mi
nistras Česlovas Stankevičius ir švietimo bei mokslo 
ministras Zigmas Zinkevičius. Pastarojo veiksmai 
sudavė nemažą smūgį Ministro pirmininko Gedimi
no Vagnoriaus ir dabartinės Vyriausybės prestižui. 
Visuomenėje neliko nepastebėtas susikompromita
vusios viceministrės Jolantos Balčiūnienės grąžini
mas į darbą ministerijoje, nušalinimas nuo švietimo 
reformos įgyvendinimo tų žmonių, kurie ją pradėjo.

Prieš LKDP konferenciją reformuotojų gretose 
svarstyta, kaip būtų galima įvertinti susikompromita
vusį ministrą ir atšaukti jį iš užimamų pareigų. Ta
čiau kol kas LKDP nerado jėgų reformuotis, atsinau
jinti ir išdrįsti kritiškai įvertinti ne tik deleguo
tų į Vyriausybę ministrų, bet ir visos partinės vado
vybės veiklos. Konferencijoje daug kalbėta apie būti
nybe stiprinti politinę partijos įtaką šalyje. Tačiau ne-
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reformavus partijos, krikščioniškosios demokratijos 
vertybes, kaip ironizuodamas sakė V. Bogušis, krikš
čionims demokratams dar po kelerių metų gali tekti 
skelbti vien turguje nuo statinių. Tik kas norės jų 
klausytis?

QUO V ADIS PRANCIŠKONAI ?

Kultūros židinyje New York’e anksčiau vykdavo 
žymesni Rytinio pakraščio JAV lietuvių kultūriniai 
renginiai. Kitais metais, pasibaigus nuomos sutarčiai 
su Kultūros židinio taryba, židinio savininkai tėvai 
pranciškonai nori patalpas parduoti. Drauge 
(„Liūdna Kultūros židinio padėtis New Yorke”. 
1997.IX.25) pasirodė Laisvės Žiburio radijo progra
mos vedėjo Romo Kezio pokalbis su Kultūros židi
nio tarybos pirmininku dr. Jonu Bilėnu. Užklaustas 
apie šių metų liepos mėn. vykusias sunkias derybas 
su pranciškonu provincijolu Placidu Bariu ir tėvu 
Pranciškum Giedgaudu, Tarybos pirm. J. Bilėnas at
sakė:

- Teisybė. Tame posėdyje tėvai pranciškonai bu
vo, sakyčiau pikti. Provincijolas perskaitė apie 10 sa

vo naujų nutarimų, bet nedavė kopijos. Sakė, kad 
KŽ-io korporacijai neduos jokių dokumentų. Ope
ruos tik pranciškonų garbės žodžiu.

Pranešė, kad sutarčiai pasibaigus ateinančių 
metų spalio mėnesio gale, pranciškonai parduos vi
sas patalpas be jokios kompensacijos KZ-io korpora
cijai. Taip pat jie sakė, kad tada nutrauks visus ryšius 
su KZ-io korporacija, nes korporacija nustos egzista
vusi.

Tai jau ne pirma užuomina apie tai, ,kad pran
ciškonai, neberasdami platesnio atgarsio ir pritarimo 
tarp lietuvių, bando išplaukti į „pelningesnius vande
nis”. Jeigu lietuvybės išlaikymo požiūriu rašytume 
pažymius (skalė: nuo 0 iki 10), Čikagos Tėvai jėzui
tai nusipelnytų dešimties, o pranciškonai būtų kažkur 
labai arti nulio. Tačiau ką daro JAV Lietuvių ben
druomenė, kodėl ji nešoka į pagalbą Kultūros židinio 
tarybai, išgelbėti šį rytinio pakraščio lietuvybės cen
trą nuo pražūties? Atrodo, kad JAV LB kultūros ži
diniais ir panašiomis „smulkmenomis” nesirūpina. Ji 
užsiėmusi „globalinio masto” klausimais: kaip iš Ru
sijos atsiimti Konigsbergą, kaip Lietuvą įsodinti į 
NATO, ką svarstyti sekančioje konferencijoje su 

Lietuvos Seimo atstovais Vilniuje, kokius „integruo
tos lietuvybės” kortų namelius statyti ant tylaus ir 
kantraus popieriaus ...

PRIVILEGIJUOTI - Į NAMUS, NEPRIVILEGI
JUOTI - Į BLAIVYKLĄ

Lietuvos rytas (1997.X.29) aprašo girto Seimo 
nario Kęstučio Trapiko „nuotykius” tarp restorano, 
blaivyklos ir namų. Ta proga Sostinės policijos pa
trulinės rinktinės vadas J. Lazarenka apgailestavo, 
kad policijos patruliai ne visus Seimo narius pažįsta 
iš veido. Nors K. Trapiko būklė buvo sunki, pažinę 
Seimo narį, policininkai būtų jį nuvežę tiesiai į na
mus. Panašias paslaugas policija teikia ne tik Seimo 
nariams, bet ir kitiems aukštiems valstybės pareigū
nams. Tik paprasti eiliniai alkoholikai vežami į blai
vyklą.

Įdomu būtų sužinoti, pagal kokius įstatymus ir 
kokias konstitucijas šitaip privilegijuojami aukštieji 
Vilniaus alkoholikai.

O mes iki šiol naiviai galvojame, kad ir alkoholi
kams Lietuvos Konstitucija garantuoja lygias teises. 
Pasirodo, kad dar vis galima sužinoti šį tą naujo...

PO NELIETUVIŠKĄ SPAUDĄ PASIŽVALGIUS

Kartais skaitydamas spaudą netikėtai randi žinią 
apie Lietuvą. Štai, The Wall Street Journal paskelbė 
lentelę, kur viso pasaulio valstybės rikiuojamos pa
gal ekonomikos laisvę jose. Estija stovi aukštai, tarp 
laisvų turtingų kraštų, o Lietuva su Latvija gan že
mai, su beveik atsilikusiais kraštais. Kitur nustebina 
žinia, kad Estija tinkanti priėmimui į Europos Sąjun
gą, o Lietuva su Latvija - ne. Kas čia dedasi? Iš kur 
tie skirtumai tarp šių trijų kraštų? Atsakymą mėgina 
duoti vokiečių Der Spiegei (1997 m. spalio 13 d.), 
straipsnyje „Estija turėtų šypsotis”.

Radikalios reformos, įvedusios laisvą rinką, su
kūrė Estijoje ekonominį stebuklą. Valiuta tvirta ir su
rišta su Vokietijos marke, visi prekybos su užsieniu 
varžtai pašalinti. Visos valdiškos įmonės parduoda
mos, visų pirma - kapitalo turintiems užsieniečiams. 
1997 m. pradžioje 75% jų jau buvo privatizuotos. 
Bus privatizuojami geležinkeliai, avialinija, oro ir jū
ros uostai, telekomunikacijos.

Dėl atlyginimų laisvai derasi įmonės vadovybė ir 
jos darbininkų atstovai. Nėra centro, kuris nustatytų 
algas. Vidutinis uždarbis maždaug $265 mėnesiui, 
darbdavys turi dar trečdalį to pridėti socialinei ap- 
draudai. Europai tai juokingai pigi darbo jėga, kuri, 
be to, Estijoje ypatingai gerai išlavinta. Mokesčiai 
atima 26% nuo pelno, bet amortizacijos įstatymai 
tokie duosnūs, kad leidžia iki 40% nurašyti per pir
mus metus. Dėl to į Estiją plaukia užsienio investici
jos, šalis pastebimai turtėja.

Kas šį stebuklą įvykdė? Ne vyresni įmonių vado
vai ar politikai, o visai nauja jaunų vadovų karta. Vi
sos partijos pritaria reformoms ir nesikiša į laisvą rin
ką. Talino bankui, ketvirtam pagal dydį, vadovauja 
28 metų vyras, Estijos biržai - 31 metų moteris. Ši 
karta greičiausiai atsikratė sovietinio bagažo, išmoko 
anglų kalbą ir naudotis kompiuteriais. Studijuodama 
Amerikoje ar naudodama Internetą išmoko laisvos 
rinkos taisykles. Baigę tą patį universitetą, šios kar
tos nariai gerai viens kitą pažįsta.

Yra ir šešėlių. Bedarbis tegauna tik $26 per mė
nesį ir tik tris mėnesius. Priežastis, kad negalėtų iš to 

pragyventi ir kuo greičiau ieškotų darbo. Dar pras
čiau - pensininkams, Didžiausia pensija - $70 per 
mėnesį. Bevaikiai seneliai vargsta ir renka tuščius 
butelius ar augina daržoves turgui, kad padidintų 
savo pajamas.

Estijos vadai nesilsi ant laurų, bet jau dabar nu
mato ateities problemas ir ruošiasi joms. Ateityje nu
matoma, kad atlyginimai padidės ir kad darbo jėga 
turės darytis produktyvesnė. Didės bedarbė, kuri jau 
dabar siekia 8%. Reikės sukurti naujų darbo vietų.

Der Spiegei aiškiai giria Estiją už jos drąsius, ra
dikalius žygius. Ką Lietuva daro kitaip, kad tokių 
pagyrimų iš Vakarų ji nesusilaukia?

Commentary, 1997 m. spalio numeryje įdeda 
straipsnį „Lithuanian Pastoral”. Tai anglų rašytojo 
Dan Jacobsono straipsnis apie jo ir sūnaus kelionę į 
protėvių žemę 1996 m. birželio mėnesį. Šis straipsnis 
bus įdėtas į jo naują knygą, kuri pasirodys 1997 m. 
Autorius labai iškalbingas, moka tiksliai aprašyti ir 
išreikšti jausmus bei įspūdžius. Dabartinėje Lietu
voje jis ieško 600 metų senumo žydų kultūros, jų gy
venimo pėdsakų.

Iš paviršiaus Lietuvos miškai ir neaptverti laukai 
daro atvirumo įspūdį, tarsi čia žmonės pasitiki viens 
kitu. Tačiau tikroji priežastis ta, kad Lietuvoje nėra 
didelių bandų, dėl kurių reikėtų apsitverti, ir peizažo 
nekaltybė apgaulinga, nes miškuose - nužudytų žydų 
kapai. Vietinis žydas lydi Jacobsonus į miškų gilu
mas prie tų kapų, kur tik mažas akmeninis paminklas 
su Dovydo žvaigžde ir su jidiš bei lietuvišku įrašu 
primena apie čia įvykusią tragediją. Pasak autorių, 
reikėtų mėnesio aplankyti visas tokias kapines.

Traukia jį miestai: Varniai, kur senelis Melame- 
das buvo 700 narių turinčios žydų bendruomenės ra
binas, ir Kelmė, km gyveno prosenelis. Girdint lietu
viškus vietovardžius jam kyla mintis, kad kiekvienas 
jam ir jo pažįstamiems žydams užsienyje reiškia 
nužudymo vietą, Rytų Europos žydų tragediją. Gidas 
suranda „paskutinį žydą” (atrodo, lyg kiekvienas mi
estukas turi jų po vieną). Varniuose tai 60 metų mot
eris, iškentėjusi Stutthofą, baigusi studijas 

Klaipėdoje, o Varnių gimnazijoje dėsčiusi matema
tiką. Ji rūpinasi žydų kapinėmis, kurios pamažu 
tvarkomos ir kur nėra nė vieno antkapio po 1941 m. 
gegužės mėnesio. „Paskutinioji” buvo vedusi lietuvį, 
dabar našlė, turi du sūnus, vieną Kaune, kitą - Vilni
uje. Pamini, kad vienas iš jų - jos „žydiškas sūnus”, 
nes jis tamsesnis. Suranda dar vieną žydę, irgi ve
dusią lietuvį, kuri juos pavaišina „rusiškais” 
užkandžiais, tarp jų gerais lašiniais. Ji išliko gyva, 
kai lietuvis kunigas paslėpė jos motiną ir tris dukras 
pas ūkininkus. Apie tėvą nekalba.

Rašytojas pamąsto apie jo gido rolę, kuris prisis
tatė kaip ambasadorius žydams. Jacobson norėjo jį 
pataisyti: tu žydų ambasadorius. Bet tada jis atsto
vautų žmonėms, kurių nebėra. Jis gyvena tuštumoje, 
kuri jį supa. Trūksta ir žuvusiųjų, ir generacijos, kuri 
negimė po jų. Liko viską nustelbianti tuštuma. Pas
kutines dienas keliautojai praleidžia Kaune. Jacobso- 
nas mato daug grožio sename Kaune. Bevaikščio
dami prie pilies jie sutinka linksmą, garsiai kalbantį 
jaunų lietuvių būrį. Anie lengvai galėjo pastebėti, jog 
sutiko svetimtaučius, žydus. Jie praėjo ir rašytojas už 
nugaros girdi, kaip vienas garsiai krenkščia ir nusisp
jauna. Spjaudalas nukrenta prie jo kojų. Sūnus mė
gina surasti nekaltą priežastį: čia iš išdykimo. Bet tė
vui aišku, kad spjauta į jį tyčia: vyrukas turėjo pilnai 
apsisukti ir toli pataikyti.

Praeina Rotušę, o ši - atskleidžia Lietuvos dvily
pumą. Iš vienos pusės ji -„Baltoji gulbė”, bet čia 
vyko ir kiti dalykai Kauno geto laikais. Baigia sakin
iu: „But then there is no comer of this bland, haunted 
country over which the same shadow does not hang”.

Kaip skirtingai mato Lietuvą žydas ir lietuvis! 
Jam ji tik liudija apie žuvusius žydus. Pagauna skai
tytoją jo melancholija ir sukrečia apspjaudymas. Į 
mane irgi kartą spjovė studentas, bet aš iš to nepada
riau išvados, kad visi studentai — gyvuliai, o tik kad 
šis vienas laukinis. Keista, kad Jacobsono Lietuvoje 
nėra lietuvių: jie matomi tik iš toli laukuose, gyvena 
visai kitokioje dimensijoje- nei vieno susitikimo, nei 
vieno pasikalbėjimo. Gal čia ir visų nesusipratimų 
tarp dviejų tautų priežastis, kad jos gyveno tame pa
čiame krašte, bet bendro gyvenimo nebuvo.

R. Šliažas
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Apie bolševikmečio rezistenciją, jos santykius 
su išeivija ir įvarių valstybių žvalgybomis jau daug 
yra knygų išleista. Ateityje, be abejo, jų bus dar dau
giau. Tačiau Liūto Mockūno Pavargęs herojus: Jonas 
Deksnys trijų žvalgybų tarnyboje yra daugeliu atžvil
gių kitokia, negu iki šiol parašytos.

Knygos apimtis yra kur kas platesnė, negu pava
dinimas sugestijonuoja, nes joje be Jono Deksnio is
torijos yra daug vietos paskirta rezistencijos ir išei
vijos vadavimo struktūroms. Kitaip sakant, Mockū- 
nas Deksnį pristato tų struktūrų kontekste, kas yra lo
giška, nes jo pavargęs herojus buvo svarbus tame 
kontekste veikėjas.

Pokario laikotarpyje autorius mato titanišką 
dviejų vadavimo veiksnių konfliktą. Viename jų yra 
vlikininkai (nuo Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo ko
miteto arba VLIKo), išeivijos interesų saugotojai, an- 
tilozoraitininkai, senųjų partijų atstovai, aktyvios re
zistencijos rėmėjai, katalikų bloko dominuojami, 
amerikiečių žvalgybos talkininkai. Kitame - vlaki- 
ninkai (nuo Vyriausio Lietuvos atstatymo komiteto 
arba VLAKo), krašto primato išpažintojai, prolozo- 
raitininkai, pasyvios rezistencijos šalininkai, naujų 
sąjūdžių veikėjai, laicistinių/liberalių pažiūrų indivi
dai ir anglų/švedų žvalgybų talkininkai. Šiame 
straipsnyje VLAKo ir VLIKo akronimai atstovaus ne 
tik abiems veiksniams, bet ir vienu ar kitu laiku su 
jais glaudžiai susijusioms kitoms struktūroms. VLA
Ko orbitoje buvo BDPS (Bendras demokratinio pasi
priešinimo sąjūdis), Užsienio delegatūra, rezistenci
jos atstovas užsienyje ir vėliau Lietuvių rezistencinė 
santarvė, o VLIKo - Vykdomoji taryba. Sąlygoms 
keičiantis kai kurie veiksnių veiklos aspektai ir tiks
lai taip pat keitėsi. Pavyzdžiui, pradžioje aktyvios re
zistencijos koncepcija nebuvo visiškai svetima vlaki- 
ninkams, o ilgainiui pasyvios—vlikininkams. Tačiau 
apskritai abu varžovai savo skirtingas charakteristi
kas išlaikė arba bandė išlaikyti iki organizuotos re
zistencijos krašte pabaigos.

VLIKo ir VLAKo vidaus politikoje irgi ne vis
kas buvo rožėmis klota. Be neišvengiamų asmeninių 
ambicijų, vlakininkų pusėje taip pat matėsi įtampa 
tarp į autoritarizmą bei kraštutinį nacionalizmą linku
sios mažumos ir demokratinių/liberalinių pažiūrų 
daugumos. O vlikininkų eilėse veikė tokie ideologi
niai priešai kaip dešinieji katalikai ir opozicijoje 
esantys kairieji liaudininkai bei socialdemokratai.

Nežiūrint vidinių nesutarimų, abu veiksniai in
tensyviai priešinosi vienas kito tikroms ar išsigalvo
toms užmačioms. Tautos interesams buvo ypatingai 
žalinga, kad jų kova eventualiai persimetė į Liertuvą, 
kuo Maskva tiesiogiai ir netiesiogiai pasinaudojo. 
Pavyzdžiui, nors Juozas Lukša iš karto teisingai nu
statė, kad trečią kartą į Lietuvą nuvykusio Deksnio 
pranešimai buvo KGB surežisuoti, vlakininkai į tai 
nekreipė dėmesio, nes Lukša buvo VLIKo svarbiau
sias ryšininkas su kraštu. Mockūnas šią pragaištingą 
kovą išsamiai aprašo ir pateikia apsčiai dokumentų 
apie veiksnių fanatišką savų interesų gynimą. Nors 
jis duoda pylos abiems pusėms, VLIKas jos gauna 
kur kas daugiau. Iš tiesų, knygoje gana sunku bet ką 
pozityvaus apie pastarąjį rasti. Kad kovoje už nepri
klausomybę VLIKas galėjo būti efektyvesnis, nėra 
labai didelė paslaptis. Sistemiškas jo klaidų, nepaža
botų ambicijų, pastangų sukurti politinės jėgos mo
nopolį ir nerealistinės politikos atidengimas yra rei
kalingas; dėl to aš neturiu priekaištų. Man tik atrodo, 
kad VLIKo įvaizdis galėjo būti daugiau išbalansuo
tas. Juk ir jame buvo idealistų, kurie tarptautinės in
formacijos ir lobizmo srityse nemažai nuveikė. Gali
ma teigti, jog iš esmės tos pačios problemos (asme-

BEVEIK BE HEROJŲ KNYGA
ninė ambicija, jėgos monopolio siekimas, nerealis
tinė politika ir t.t.) buvo ryškios ir VLAKe, tiktai ki
tokiomis sąlygomis ir kita forma. To autorius ir ne
neigia, bet pastarųjų silpnybės, jei jas tokiomis gali
ma pavadinti, yra neretai pristatomos kaip nepalan
kių sąlygų padarinys, o vlikininkų - kaip charakterio 
trūkumai. Autorius pakartotinai pažymi, kad VLIKo 
nariai, išskyrus tuos, kurie buvo nacių suimti, Raud
onajai armijai artėjant, iš Lietuvos pabėgo, nepa
likdami rezistencinės organizacijos ar įgaliotinių. Šia 
prasme VLAKas, krašte įkurtas ir niekada į užsienį 
nepersikėlęs, nors ir su visais trūkumais Mockūnui 
yra priimtinesnis, negu tėvynę likimo valiai palikęs 
VLIKas. Pagaliau, jo nuomonei apie vadavimo var
žovus tikriausiai įtakos turėjo ir tai, jog apie pirmąjį 
būrėsi jaunosios kartos rezistentai, kurių idealizmas, 
bent pokario pradžioje, atrodė nuoširdesnis negu se
nųjų partijų atstovų.

Jei į VLIKą autorius žiūri neigiamai, to negalima 
pasakyti apie Stasį Lozoraitį, senjorą. Diplomatijos 
šefą jis pristato kaip realistą ir principingą žmogų, 
kuris visada sugebėdavo pakilti virš partinių bei as
meninių rietenų ir VLIKo užmačioms pradėjo prie
šintis dar prieš VLAKo atsiradimą. Todėl nėra stebė
tina, kad Deksniui pradėjus atstovauti VLAKui už
sienyje, Lozoraitis pasidarė neformalus pavargusio 
herojaus sąjungininkas. Kita vertus, reikia pasakyti, 
kad diplomatijos šefas ir su vlakininkais nedarė kom
promisų dėl savo teisinio Lietuvos suvereniteto atsto
vavimo koncepcijos. Tokių kompromisų klausimas 
iš viso neiškilo, nes Deksniui Lozoraitis buvo reika
lingesnis, o ne priešingai.

Šioje vietoje jau pats laikas prisipažinti, jog pas
kutinius gimnazijos metus praleidau „Vlikingene”, 
laiks nuo laiko šį tą nugirsdamas, kas vyksta VLIKe. 
Žinoma, mano žinių šaltiniai buvo visiškai neoficia
lūs ir todėl perjuos nuvarvėję informacijos dribsniai 
moksliškai negali būti nei patvirtinti, nei paneigti. 
Tačiau, kiek atsimenu, VLIKo koridoriuose kursavo 
nuomonė, jog vlakininkais negalima pasitikėti dėl 
politinės praeities neturėjimo bei jaunatviško impul
syvumo. Taigi, reikia su Mockūnu sutikti, kad, be vi
sų kitų vlikininkų ir vlakininkų konflikto priežasčių, 
dar buvo ir generacijų skirtumo faktorius. Išeivijoje 
jaunoji karta neretai kūrė organizacijas, kurios ideo
logiškai buvo panašios į seniau egzistavusias, bet tu
rėjo naujus vardus, vadovus ir programas. Vokietijo
je Šviesa iš dalies pakeitė Lietuvoje egzistavusias lai
cistines studentų organizacijas, o Amerikoje Santara 
pakeitė Šviesą. Apie VLAKą susispietusios grupės ir 
individai nenorėjo „paklusti” VLIKo senosioms par
tijoms ir jų lyderiams, kurių veikloje, vlakininkų 
nuomone, atsispindėjo savo paskirtį atgyvenę meto
dai ir tikslai.

Pabrėždamas vlakininkų ir vlikininkų konfliktą 
bei iš jo išplaukusias pasekmes, Mockūnas taip pat 
parodo egzilų politikos problemas. Jei krašto laisvi
nimas ilgai užsitęsia, eventualiai visos vadavimo or
ganizacijos nustoja savo pirminės reikšmės ir pras
mės. Tada jų politika pasidaro smulkmeniška, siaurų 
asmeninių interesų vadovaujama, amžinų kivirčų dėl 
nesvarbių dalykų arena. Palaipsniui yra prarandamas 
realybės pajautimas ir iš kovos pasidaro žaidimas. 
Didelė knygos dalis paskirta individualios ir institu
cinės veiklos aprašymui, kuriame atsispindi besiple
čiantis vadavimo politikos nuosmukis. Ilgainiui jis 
palietė ir tarp Lietuvos bei užsienio kursavusius ryši
ninkus, įskaitant Joną Deksnį.

Be ryšių su kraštu, VLIKo ir VLAKo istorija bū
tų daug mažiau dramatiška. Ryšiai jų veiklai suteikė 
tam tikro konkretumo ir svarbos. Dėl to pastangos 
juos monopolizuoti pasidarė dar viena veiksnių kon
flikto priežasčių. Išėjęs iš nacių kalėjimo Deksnys 
nepritapo prie VLIKo, kuris jam atrodė užsiimąs vien 
politiniais žaidimais ir, kas svarbiausia, neturįs kon
taktų ir paramos krašte. Tokių nuotaikų įtaigojamas 
jis antrą kartą grįžo į Lietuvą, kur padėjo įkurti VLA
Ką, BDPS ir Užsienio delegatūrą. Kol Deksnys išlai
kė ryšių monopolį, VLIKas nuo pogrindžio krašte 
buvo izoliuotas. Tačiau į Vakarus atvykus Juozui 
Lukšai vlikininkai gavo savo „Deksnį” ir jėgos bal
ansas tarp veiksnių radikaliai pasikeitė. Turėdami sa
vo ryšininką, jie galėjo nekreipti dėmesio į VLAKą, 
o pastarasis, Deksnio iniciatyva, pradėjo ieškoti 
kompromisų su vlikininkais. Nors ilgainiui buvo pa
siektas VLIKui palankus susitarimas, abi pusės viena 
kita nepasitikėjo ir žinojo, kad, kaip ir kiti panašūs 
paktai praeityje, šis taip pat nebus vykdomas. Dėl to 
penktojo dešimtmečio pabaigoje per savo ryšininkus 
VLIKas ir VLAKas pradėjo lenktyniauti dėl įtakos 
nykstančios rezistencijos organizaciniams likučiams. 
Pagal Mockūną, noras pirmiau pasiekti kraštą ir ne
leisti VLIKui per Juozą Lukšą, kuris irgi planavo ne
trukus grįžti, išplėsti įtaką partizanų vadovybėje, bu
vo viena iš svarbiausių priežasčių, paskatinusių 
Deksnį 1949 metų pavasarį, su anglų ir švedų žvalgy
bų pagalba, trečią kartą vykti į Lietuvą.

Čia reikia pastebėti, kad autorius pavargusį he
rojų charakterizuoja kaip toms žvalgyboms kietą rie
šutą. Jei VLIKas pataikavo amerikonams, tai Deks
nys anglams ir švedams rėžė ultimatumus ir bandė 
juos panaudoti rezistencijos tikslams. Ne visada jam 
tai pasisekdavo, tačiau bet kokiu atveju, jis neturėjo 
iliuzijų dėl anglų ir švedų užmačių lietuvius ir kitus 
pabaltijiečius paaukoti informacijos apie Sovietų Są
jungos karinius įrengimus rytiniame Baltijos jūros 
pakraštyje gavimui.

Kol vadavimo veiksniai ir jų ryšininkai kovojo 
tarp savęs, KGB intensyviai infiltravo partizanų or
ganizacines struktūras. Antrosios kelionės į Lietuvą 
metu Deksnys jau buvo KGB agentų manipuliuoja
mas. VLAKas ir BDPS buvo įsteigti su sovietų sau
gumo žinia ir pritarimu. Vienas iš šių organizacijų 
kūrėjų buvo ne kas kitas, o KGB agentas Juozas Mar
kulis. Nuo 1946 metų sovietų saugumas pamažu savo 
kontrolę plėtė per perverbuotus rezistentus, kurie 
KGB tarnyboje pasidarė rezistencijos organizacijų 
aktyvistai, ryšininkai su užsieniu ir partizanų unifor
momis užsimaskavę smogikai.

Deksnio istorijoje ir atsispindi toks sovietams 
daug naudos atnešęs perverbavimas. Deksnys buvo 
labai komplikuota ir prieštaringa asmenybė. Norma
liomis sąlygomis šis žmogus turbūt mažai ką būtų 
nuveikęs. Deksnys buvo nenuorama, nuotykių ieško
tojas, negalįs ilgai vienoje vietoje nusėdėti. Prieš ka
rą jo gyvenimas dideliais žygdarbiais nepasižymėjo. 
Pirmosios sovietų okupacijos metu Deksnys buvo su
imtas, bet nelabai aišku dėl ko. Vokiečiams Lietuvą 
okupavus jis įsijungė į antinacinę veiklą, pasidarė 
vlikininkų ir vėl pateko į kalėjimą. Po karo atmetė 
VLIKą kaip „anachronizmą” ir pirmą kartą išvyko į 
tėvynę. Vis dėlto sugrįžęs Deksnys VLIKo vadams 
padarė pranešimą apie padėtį krašte. Be to, atrodo, 
sutiko būti siūlomas Laisvės Kovotojų atstovo antri
ninku. VLIKui atmetus Deksnio kandidatūrą, jo da
lyvavimas šioje organizacijoje galutinai pasibaigė.
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Greičiausia Deksnio ir VLIKo keliai būtų išsiskyrę, 
nesvarbu kokiu pretekstu. O pretekstų buvo daug.

Antrą kartą iš Lietuvos grįžęs pavargęs herojus 
atsivežė VLIKui varžovą, kuris vadinosi VLAKo 
Užsienio delegatūra. Bet ir turėdamas savo organiza
ciją, Deksnys ilgai vienoje vietoje negalėjo išbūti. 
Lukšai atvykus į Vakarus, atsirado dar vienas pre
tekstas trečią kartą kraštan keliauti. Sovietų pagautas 
ir perverbuotas Deksnys atsidūrė naujoje veiklos are
noje. Žinoma, dabar veikimo erdvė pasidarė ribota, 
bet gyvenimas vis tiek buvo palyginti nuotykingas. 
Tarnavimą KGB Deksnys racionalizavo kaip pareigą 
kuo greičiau baigti beprasmišką kraujo liejimą; rezis
tentas pavirto aktyviu dvigubu agentu. Partizaniniam 
judėjimui pasibaigus, jo veikla sulėtėjo, septintame ir 
aštuntame dešimtmečiuose daugiausia susidariusi iš 
pranešimų saugumui apie kavinės pokalbininkus.

Perverbuotų rezistentų Lietuvoje buvo apstu. 
Kai kurie iš jų (Markulis, Zaskevičius) savo naujas 
pareigas atliko su pastebimu entuziazmu. Deksnys 
toks didelis entuziastas nebuvo, bet nebandė prisiimti 
ir trigubo agento rolės. Abiejose Atlanto pusėse yra 
manančių, jog jis jau nuo pirmojo sovietmečio tarna
vo KGB. Ši tezė grindžiama tokiais faktais ir prielai
doms: iki šiol dar vis neaiškios Deksnio įkalinimo 
aplinkybės pirmosios okupacijos metu; „lengvi” so
vietų įtakos zonos sienų perėjimai; kūrimas naujų va
davimo veiksnių, kurie buvo saugumo palaiminti ir 
dvigubų agentų infiltruoti nuo pat savo egzistencijos 
pradžios. Man atrodo, jog po Atgimimo atrasti KGB 
dokumentai nepalieka abejonių, kad iki 1949 metų 
Deksnys sovietams netarnavo. Idant jį paslėpus, ar
chyvuose apie Deksnį rasti kitų agentų pranešimai 
turėjo būti sufalsifikuoti, o jo paties iki perverbavimo 
išimti. Sunku patikėti, kad KGB būtų Įsivėlusi į tokį 
komplikuotą užmaskavimo procesą dėl agento, kuris 
jai nebebuvo ypatingai svarbus.

Nors ir su visomis charakterio silpnybėmis, 
Mockūno nupieštas Deksnio portretas yra žmogaus, 
kuris tikėjo į nepriklausomą, demokratinę Lietuvą ir 
buvo įsitikinęs, jog kovoje už laisvę turėjo vadovauti 
tie, kurie joje tiesiogiai dalyvavo, o ne vadinamieji 
fotelių generolai užsienyje. Greitai pamatęs, jog kari-

1997 m. lapkričio mėn. 

nis pasipriešinimas yra beviltiškas, jis pasisakė už 
pasyvią rezistenciją. Deksnys savo pažiūras ne tik 
deklaravo, bet jomis ir gyveno. Trys labai rizikingos 
kelionės į Lietuvą buvo ne vien varžybų su VLIKu, 
bet ir įsipareigojimo krašto rezistencijai padarinys. 
Iki 1949 metų pavasario jis buvo herojus tradicine to 
žodžio prasme. Prieš vykdamas į Lietuvą paskutinį 
kartą Deksnys jau rodė pavargimo, ar tiksliau nusivy
limo, ypač Vakarų demokratijomis, ir dėl to savo tau
tos likimu, ženklų. Po suėmimo pavargęs herojus nu
stojo būti herojum. Skirtingi individai skirtingai el
giasi sąlygose, kuriose Deksnys atsirado išsikėlęs Pa
langos pajūryje. Iš panašių atvejų žinome, jog netrū
ko ir tokių, kurie atsisakė kooperuoti ir buvo nužu
dyti arba ilgam laikui įkalinti, neretai po nežmoniškų 
kankinimų. Kai kurie, matydami, jog nėra kitos išei
ties, nusižudė. Deksnys, atrodo, tos galimybės netu
rėjo, nes netikėtai gavęs iš užpakalio smūgį į galvą, 
nieko negalėjo padaryti. Be baimės dėl asmeninio li
kimo, dar aišku buvo ir daug kitų priežaščių, kodėl 
sovietams sekdavosi perverbuoti partizanus ir kitus 
rezistentus. Šeimos, giminių ir draugų šantažavimas 
buvo tiktai viena iš jų.

Po penkiasdešimties metų lengviau rašyti apie 
dramatiškus ir kontroversinius įvykius, negu po pen
kių ar dešimties. Atsiranda tam tikra laiko perspekty
va. Ypač kai kraujas nebesilieja ir tauta yra laisva. 
Šiandien autorius ne tik gali naudotis šaltiniais, kurie 
anksčiau nebuvo prieinami, bet taip pat būti laisvas 
nuo taip vadinamų tautos interesų pažeidimo. Parti
zanus ir jų rėmėjus užsienyje buvo sunkiau kritiškai 
vertinti arba visus jų veiklos aspektus atskleisti, kol 
vyko kova dėl nepriklausomybės. Dabar tokių pro
blemų beveik nėra. Bet laiko atstumas sudaro kitas. 
Rašant iš penkiasdešimties metų perspektyvos ne
lengva įsijausti į seniai praėjusio laikotarpio dvasią. 
Mockūno knygą skaitant kartais susidaro įspūdis, jog 
pastangos tautos laisvę atgauti ilgainiui tapo neracio
naliu ir žalingu procesu. Su šia netiesiogiai išreikšta 
teze galima sutikti ar nesutikti, pripažįstant, kad au
torius patiekia daug faktų jai paremti. Tačiau kaip 
šiek tiek panašų ir su laiko atstumu susiejusių proble
mų pavyzdį galima paminėti karo pabaigoje ant Ja
ponijos miestų numestas atomines bombas. Tuo me
tu šis prez. Trumano sprendimas buvo beveik visuo
tinai priimtas kaip neišvengiamas ir moraliniai patei
sinamas, o dabar daug kas juo abejoja ir iš moralinio, 
ir iš praktinio taško. Panašiai ir su Mockūno aprašo
mu laikotarpiu: kas šiandien atrodo beprasmiška ar 
žalinga, tada galėjo atrodyti reikalinga ir suprantama.

Pirmaisiais pokario metais abiejose geležinės 
uždangos pusėse daug kas tikėjo netrukus prasidė- 
siant karą su Sovietų Sąjunga. Ne tik tikėjo, bet ir 
matė apsčiai tokio karo neišvengiamumo ženklų. Ti
kėjimas Vakarų-Rytų konfliktu tapo viena iš svarbių 
rezistenciją paskatinusių priežasčių. Iš dabartinės 
perspektyvos žiūrint, tuometinės kalbos apie karą at
rodo labai nerealistiškai. Šiandien taip pat jau nebeat- 
metama galimybė, kad konflikto atveju mums prie
šiška pusė būtų turėjusi daug šansų jį laimėti.

Be karo, buvo ir kitų mitų, kaip, pvz., Vakarų įsi
pareigojimas ginti žmonių ir tautų laisvę. Mockūnas 
iškelia tų mitų neigiamą įtaką rezistencijai ir jos už
sienio atstovams. Pavyzdžiui, nors eventualiai buvo 
atsisakyta tiesioginių ir masinių susirėmimų su oku
pacinėmis jėgomis, pasyvios rezistencijos koncepci
ja įsigalėjo tik tada, kai partizanų eilės pasidarė retos 
ir plačiai saugumo agentų infiltruotos.

Rezistenciją krašte autorius aprašo be sentimen
tų, o jų rėmėjus/atstovus/vadovus užsienyje su nema
ža doze jumoro ir sarkazmo. Knygoje beveik nerasi-

ISTORUA

Jonas Deksnys - pavargęs knygos herojus

me idealizuotų kovotojų; rasime žmones su visomis 
jų stiprybėmis bei silpnybėmis. Vienintelė išimtis, at
rodo, yra Lozoraitis senjoras. Pastarojo portrete silp
nybių kaip ir nesimato. Jam, žinoma, buvo lengviau 
išlikti kilniu, nes, palyginus su kitais knygoje aprašo
mos drarųps aktoriais, diplomatijos šefo teisinė padė
tis buvo stipri, o į politiką, ypač tą, kurios negalėjo 
valdyti, jis per daug dėmesio nekreipė.

Mockūnas remiasi daugeliu informacijos šalti
nių, įskaitant KGB dokumentus, kurie pasidarė priei
nami tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Kiti šal
tiniai susideda iš viešų ir privačių archyvų ir autori
aus pasikalbėjimų su dar gyvais įvykių dalyviais bei 
jau mirusių giminėmis, draugais ir pažįstamais. Kas 
Iš daugelio kitų Mockūno knygą išskiria bandymas 
šaltinius rinkti iš visų ideologinio ir politinio spektro 
pusių. Taigi, vlikininkai ir vlakininkai, pretendentai į 
herojus ir antiherojai, patriotai ir kolaborantai yra 
pristatomi ir interpretuojami remiantis jų pačių doku
mentais bei pasisakymais. Čia aš neteigiu, kad su
telktų faktų interpretacija visada yra skrupulingai ob
jektyvi. Anaiptol, Mockūnas savo nuomonės neven
gia išreikšti ir retkarčiais palieka vienašališko ko
mentatoriaus įvaizdį. Bet tai nemažina knygos vertės, 
nes jos tikslas nėra skaitytoją įtikinti vienokia ar ki
tokia tiesa, o išprovokuoti mąstyti apie pokario rezis
tencijos ir jos rėmėjų/atstovų/vadovų Vakaruose 
tikslus, pasiekimus ir, svarbiausia, prasmę.

Neidealizuotas krašto rezistencijos ir išeivijos 
vadavimo veiksnių aprašymas Mockūną padaro lyg 
ir mūsų istorijos revizionistu. Aš čia tyčia vartoju fra
zę „lyg ir”, nes nesu visiškai įsitikinęs, kad jis toks 
yra. Tikri revizionistai pateikia naują istorijos įvykių 
interpretaciją, kuri yra iš esmės priešinga iki šiol bu
vusioms. Septintame dešimtmetyje žinomi JAV isto
rikai pradėjo revizuoti Šaltojo karo priežastis. Jų stu
dijose didžiausia karo kaltininke pasidarė Amerika, 
kurios pastangos įsigalėti pasaulio rinkoje neva iš
šaukusios agresyvią Sovietų Sąjungos reakciją.

Mockūnas istorijos interpretacijos iš esmės ne-

(tęsinys 6-me psl.)
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RECENZUOS

Pastaruoju metu Lietuvoje iš naujo išryškėjo tam 
tikras susidomėjimas Antanu Smetona bei 1926 m. 
gruodžio 17 d. valstybinio perversmo problemomis. 
Kai kas mėgina perversmą reabilituoti, pareikšda
mas, esą, perversmas sudarė sąlygas dar daugiau kaip 
dešimtį metų gyvuoti nepriklausomai Lietuvos val
stybei. Vėl bandoma teisinti perversmą tuo, kad jis 
buvęs objektyviai neišvengiamas. Smetonmetis 
prisimenamas aiškinantis lietuviškosios demokrati
jos nesėkmes, ir jį prisiminti iš tikrųjų vėl darosi ak
tualu.

Taigi, Liudo Truskos knyga pasirodė pačiu lai
ku, tada, kai buvo labai reikalingas naujas žvilgsnis į 
tarpukarį. Jos autorius teigia, kad Smetoną ir jo lai
kus rašyti jį skatino klausimas, „kodėl lietuviai, re
zistencinė tauta, 40 metų gynusį savo kraštą, mokyk
lą ir tikybą XIX a. antrojoje pusėje, krauju atkūrusi 
nepriklausomybę 1918-1920 m., 1941 m. birželį pir
moji Europoje sukilusi prieš sovietinį Rusijos impe
rializmą ir ištisą dešimtmetį priešinusis okupantams 
po Antrojo pasaulinio karo, taip lengvai sugniužo 
1940 m. vasarą?” (p. 12). Lietuvos silpnumą L. Trus
ka mėgina susieti su nedemokratiniu A. Smetonos re
žimu ir gana sėkmingai tai daro, aptardamas demora
lizuojantį režimo poveikį. L. Truska ne tik nagrinėja 
A. Smetonos autoritarinį valdymą, bet ir aprašo visą 
jo gyvenimo kelią. Apie ketvirtadalį knygos užima 
aprašymas A. Smetonos veiklos iki nepriklausomos 
Lietuvos valstybės įtvirtinimo. Bet, matyt, reikšmin
giausias ir originaliausias yra skyrius „Autoritarinis 
valdymas”. Remiantis autentiškais Lietuvos valsty
bės archyvo dokumentais, jame kalbama apie A. 
Smetonos valdžios įgaliojimų didinimą, valstybės 
aparato pertvarkymą, kovą su opozicinėmis partijo
mis.

Čia aptariamos ir kitos autoritarinę valdžią palai
kiusios bei jai oponavusios socialinės institucinės jė
gos: Įdomus yra epizodas apie nepavykusius Lietu
vos tautininkų sąjungos (LTS) mėginimus imtis kon
troliuoti prezidento valdžią. 1931 m. sausio 22 d. me-

BEVEIK BE HEROJŲ...
(atkelta iš 5-to psl.)
pakeičia, tačiau pokario laikotarpį pristato kitaip, ne
gu pas mus įprasta, žinoma, išskyrus sovietinius pro
pagandistus. Vlikininkų ir vlakininkų straipsniai bei 
knygos tą laikotarpį taip pat kritiškai vertino, bet be
veik visada vienapusiškai. Mockūno metodika yra 
kitokia. Jis į įvairias struktūras ir individus žiūri iš 
daug platesnės perspektyvos. Autoriui mažiau svar
bu, kas veiksnių kovoje buvo teisus ir kas ją laimėjo, 
o daugiau - kaip ta kova paveikė rezistencijos pobūdį 
ir jos likimą. Nors, kaip jau minėjau, jis turi savo 
nuomonę ir jos neslepia, bet pagrindiniai knygoje ke
liami klausimai yra nebent tik periferiškai jo pažiūrų 
įtakojami. Pasyvios rezistencijos, krašto primato, iš
eivijos veiksnių vienybės, santykių su užsienio žval
gybomis ir daug kitų klausimų yra, su mažomis išim
timis, nagrinėjami ne dėl to, kad jie tą ar kitą veiksnį 
ar asmenį gali pristatyti kaip blogesnį ar geresnį, bet 
idant įgavus gilesnį supratimą apie jų įtaką lietuvių 
tautos kovoje už laisvę pirmaisiais pokario metais. 
Nors pagal formalų išsimokslinimą Mockūnas nėra 
istorikas, kas to nežino ir sprendžia tik iš Pavargusio 
herojaus, tikrai gali pamanyti, kad jis toks yra. Kny
gos apimtis, faktų rinkimo metodai ir tam tikra dis
tancija tarp nagrinėjamų subjektų ir autoriaus pažiūrų 
jai suteikia mokslinės studijos charakterį. O tai jau

SMETONMEČIO SPINDESYS IR ŠEŠĖLIAI
morandume LTS Centro valdyba pageidavo, kad pre
zidentas kas savaitę su LTS Centro valdybos prezi
diumu aptartų visus gyvenimo iškeliamus klausimus, 
kad ministrai reguliariai atsiskaitytų Centro valdybai, 
kurios nariai šefuotų atskiras ministerijas, o apskričių 
viršininkai turėtų glaudžiai bendradarbiauti su LTS 
apskričių komitetais (p. 278). A. Smetona visiškai 
nesunkiai sutramdė šias pretenzijas, kurias įgyvendi
nus Lietuvoje būtų padaryta pradžia tokiam totalita
rizmui, kad tautininkų partijos vaidmuo palaipsniui 
būtų tapęs visiškai adekvačiu komunistų partijos 
vaidmeniui sovietinio režimo metais. L. Truska nesi- 
aiškina, dėl kokių priežasčių A. Smetona taip lengvai 
pasiekė tokią pergalę. Matyt, galima būtų ją aiškinti 
tuo, kad sutramdžius voldemarininkus nebuvo porei
kio nežinia kam telkti režino šalininkus - Lietuva 
negalėjo pretenduoti į agresyvią užsienio politiką. 
Opozicija autoritariniam režimui buvo silpna organi
zaciškai, partijos apsiribojo fronda ir be kompromisų 
su juo nekonfrontavo.

Kaip parodo L. Truska, tautininkų partijos įtaka 
buvo ir šiaip pakankamai didelė. LTS daug lėmė pa
renkant kadrus, ji šnipinėjo visuomenę, rinko ir teikė 
informaciją, kurie žmonės veikia prieš vyriausybę. 
Svarbiausias tautininkų veiklos baras buvo visuome
nės ideologizacija, kitaip tariant, patriotinė indoktri- 
nacija spaudoje, per radiją ir susirinkimuose. Vaiz
džiai L. Truska aprašo tautininkų kurtą Tautos Vado 
kultą. Pasak istoriko, „Tautos Vadas buvo vadinamas 
„didžiuoju”, „mylimuoju”, „tautos Moze”, „tautinin
kų tėvu-gimdytoju”, lyginamas net su Kristumi (...). 
Vien iki 1934 m. apie A. Smetoną parašytų straipsnių 
išvardijimas I. Kisino bibliografijoje užima 264 pus
lapius. Tarp straipsnių - „Antanas Smetona - lietu
vių tautos garbė”, „Antanas Smetona - meno drau
gas”, „Jaunosios kartos globėjas”, „Mūsų tautos gy
vybės versmė” (...)” (p. 289). L. Truska pateikia įti- 

tam tikras revizionizmas, nes iki šiol, kiek man yra 
žinoma, dar niekas nėra visus Mockūno nagrinėja
mus klausimus atskyręs nuo siaurų politinių ir ideo
loginių interesų bei emocinio patriotizmo. Čia, mano 
nuomone, ir glūdi jo knygos pagrindinė vertė.

Knyga yra parašyta lengvu stiliumi ir iki paskuti
nio puslapio išlaiko tam tikrą dramatinę įtampą. 
Deksnio kelionės į Lietuvą ir santykiai su užsienio 
žvalgyboms skaitosi kaip nuotykių romanas; be to, ir 
veiksnių intrigos sužadina skaitytojo apetitą sužinoti, 
kas toliau įvyks. Šitos knygos dalys yra reikalingos 
atsverti kitas, kuriose dominuoja ilgos dokumentų ci
tatos, masės akronimų ir niekada nesibaigiantys re
zistentų bei saugumo agentų slapyvardžiai. Apskritai 
Mockūnas efektyviai narplioja šiuos chaosą ir snau
dulį sukeliančius, bet neišvengiamus vardus ir pava
dinimus. O tai tikrai buvo nelengva padaryti rašant 
knygą, kuri savo apimtimi ir išsamumu primena en
ciklopediją, tik be enciklopedijoms įprasto sausumo 
ir nuobodumo.

Julius Šmulkštys

Liūtas Mockūnas. Pavargęs herojus: Jonas Deksnys 
trijų žvalgybų tarnyboje. Baltos lankos. Vilnius. 
1997. 567 psl.
Knyga gaunama pas autorių:9425 So. Pleasanr Avė., 
Chicago, Ill. 60620. Kaina ( su persiuntimu) 18 dol. 

kinamų pavyzdžių, patvirtinančių pagrindinį jo teigi
nį, kad A. Smetonos režimas atėmė iš visuomenės pi
lietinę iniciatyvą, susmukdė ir taipjau menką jos po
litinę kultūrą, o galiausiai ir demoralizavo. Antai, 
1932 m. Lapių (Kauno aps.) ūkininkai savo malonės 
prašyme prezidentui rašė: „iki šiol dalyvavimą seniū
no rinkimuose nelaikėme prasikaltimu. Bet esame 
pasirengę atsisakyti ir nuo to, tegul mus tvarko valdi
ninkai, kaip nori” (p. 327).

Nupiešęs ryškų smetonmečio paveikslą, L. Trus
ka bent jau vienu atžvilgiu buvo nenuoseklus. Jis ne
apsisprendė dėl aiškių akcentų, vertinant A. Smeto
nos istorinį vaidmenį. Neneigiant pastarojo nuopelnų 
valstybės atkūrimui, vis dėlto svarbiau yra suvokti jo 
rolę, rengiant gruodžio 17-osios perversmą ir likvi
duojant demokratiją. L. Truska kaip tik plačiau ir ne
nagrinėja perversmo aplinkybių ir jo motyvacijos. 
Prancūzų sociologas R. Aron yra sakęs, kad konstitu- 
cinis-pliuralistinis (= demokratinis) režimas dėsnin
gai žlunga tada, kai skirtingų politinių partijų atstovai 
sudaro nebylią sutartį vienu atžvilgiu - dėl priešišku
mo demokratiniams institutams ir procedūroms, nors 
ir skirtingais motyvais. Taip dėsningai žlugo demo
kratija Weimaro Vokietijoje. Padėtis 1926 m. Lietu
voje dėsningo demokratinės santvarkos žlugimo ko
kiais nors ženklais visai nežadėjo. Viena įtakingiau
sių opozicinių partijų - krikdemai - nebuvo ištikimi 
nuomonių įvairovės gerbėjai, bet nebuvo ir aršūs de
mokratinių institutų priešininkai. Lietuvoje nusigręž
ta nuo demokratinio valdymo, kai Europoje jis dar 
laikytas etaloniniu. Taigi, čia itin svarbus buvo per
versmo vadų, ypač A. Smetonos, vaidmuo. Juk ir Če
koslovakijoje XX a. 3-ajame dešimtmetyje buvo si
tuacijų, palankių perversmui vykdyti, bet tuometinis 
Čekoslovakijos prezidentas T.G. Masarykas elgėsi 
kaip neabejotinas demokratas. Be A. Smetonos prita
rimo, ko gero, ir Lietuvoje įvykdyti perversmą nebū
tų pavykę.

Tačiau A. Smetona niekada nebuvo demokrati
nės santvarkos šalininkas ir motyvuotai apsisprendė

LIUDAS TRUSKA
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tapti jos priešininku. Demokratinėje santvarkoje A. 
Smetonai labiausiai nepatiko politinio gyvenimo su- 
partinimas, iš to kylantys idėjiniai bei politiniai kon
fliktai ir su politine individų laisve, taigi, su neprog
nozuojamųjų elgesiu susiję pavojai. A. Smetona bu
vo nuoseklus etninio kolektyvizmo šalininkas. 1927 
m. paleidžiant Seimą pasakytoje kalboje jis kreipėsi į 
Lietuvos gyventojus kaip į „sūnus ir dukteris Lietu
vos”. Tautinės valstybės kaip didelės šeimos įvaizdis 
yra, matyt, būdingiausias A. Smetonos politinio 
mentaliteto įvaizdis. Po perversmo jis ne kartą aiški
no maždaug taip: „valstybė yra didelė šeima, dėl to 
jai ir grasytų pavojus, kai nebūtų santarvės”. A. Sme
tona rašė straipsnius, kuriuose teigiamai vertino vie
ną iš demokratijos atributų - parlamentarizmą. Ne
pasisakė jis ir tiesiai prieš pačią demokratiją, bet la
bai aiškiai reiškė priešiškumą daugpartinei sistemai. 
O juk demokratais save laikė ir komunistai - jie taip 
pat valdė remdamiesi parlamentinėmis institucijo
mis, ir lygiai taip pat niekino daugpartinę sistemą.

Taigi, nepaisant kai kurių A. Smetonos kalbų, 
aišku, kad jis iš tikrųjų buvo demokratijos priešas iš 
principo. Jo kalbos apie „viešpatavimą visokių parti
jų, skelbusių kuo plačiausią laisvę be drausmės ir su
siklausymo” labai primena Platono inkriminacijas 
Atėnų demokratijai, esą, per ją net ir gyvuliai, užsi
krėtę neribotos laisvės dvasia, ėmė žmonių neklausy
ti. Pasak K. R. Poperio, „Platono svajonė apie vieny
bę, grožį ir tobulumą, jo estetizmas, holizmas ir ko

lektyvizmas yra prarastos grupinės gentinės sąmonės 
produktas ir simptomas. Taip išreiškia savo jausmus 
tie, kurie kenčia nuo civilizacijos įtampos”. A. Sme
tonos perversmo motyvai yra tie patys, kaip ir Plato
no antidemokratinio nusiteikimo. Tai gimininė-kla- 
ninė reakcija prieš individualią iniciatyvą ir žodžio 
laisvę. Tai tipiškas į politiką transponuotas patriar
chalinio kaimo idilės variantas, įkvepiantis aiškią de
magogiją: „Demokratijos esmė, vadinasi, ne atstovų 
rinkimo ceremonijos, o kas kita: demokratiška, kas 
yra gera demui, tautai padaroma”. A. Smetona teigė, 
kad baudžiava nebuvo dorybė, bet nesugebėjo paste
bėti, jog pats, suvaržydamas žodžio ir minties laisvę, 
vėl grįžta prie baudžiavos. A. Smetonos politiniai 
idealai - tai kaimo bernelio svajonės apie neegzistuo
jantį piemenų rojų.

Šią jo patemalistinę-familiaristinę politikos sam
pratą pirmiausia nulėmė tai, kad lietuvių tautinis są
jūdis laikėsi neginkluotos kovos taktikos. Tai netie
siogiai pastebėjo V. Čepinskis 1927 m. išleistoje bro
šiūroje Demokratija ir diktatūra. Jis nurodė: „Lenki
joje po 1926 m. perversmo viešpatauja J. Pilsudskio 
diktatūra. Bet tos diktatūros tikslas suvaldyti Lenki
jos klerikalus ir fašistus ir sustiprinti demokratinę 
Lenkiją”. Lenkijos diktatūros specifika, pasak V. Če
pinskio, buvo tokia todėl, kad J. Pilsudskis už Lenki
jos atkūrimą kovojo su ginklu rankose. A. Smetona 
tuo tarpu siekė diktatūra ugdyti idėjinį ir politinį Lie
tuvos piliečių servilizmą. Autoritarinį A. Smetonos 

režimą 1926 m. gruodžio 17-ąją įvedęs valstybinis 
perversmas buvo grindžiamas aukščiau minėtomis 
pažiūromis, kurių laikėsi tam tikra visuomenės dalis. 
Ideologiniai pagrindai - tai esminis perversmą ir po 
jo įvesto režimo pobūdį lėmęs veiksnys. Kitaip, pa
lankios perversmui aplinkybės dar nebūtų davusios 
tokių rezultatų. Kad įvedama diktatūra, aišku, nule
mia ne tiek ideologija, kiek diktatoriškų siekių krista
lizacija tam tikroje istorinėje situacijoje bei tai, kad 
tuos siekius personifikuoja tam tikra istorinė asme
nybė. Bet diktatoriaus ir jį iškėlusios socialinės aplin
kos ideologija tikrai lemia konkrečios diktatūros po
būdį.

O kokie buvo diktatoriško tautinės vienybės ide
ologijos skiepijimo padariniai, jau atsako L. Truskos 
knyga. Verta, beje, pacituoti S. Šalkauskio žodžius, 
kuriuos cituoja L. Truska: „Pasirinkęs savo politinei 
linijai pritarimo, bet ne sutarimo principą, jis (reži
mas - L.T.) tuo pačiu faktiškai nuėjo ne visuomenės 
raminimo, bet kiršinimo, ne tikros vienybės, bet neiš
vengiamo skaldymo linkme. Nežinia, ar buvo nepri
klausomoje Lietuvoje laikas, kai visuomenė būtų de- 
konsoliduota ir labiau sujaudinta, kaip dabar”.

Saulius Pivoras

Liudas Truska. Antanas Smetona ir jo laikai. 
Valstybinis leidybos centras. Vilnius. 1996. 411 psl.
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DRAMA IR ESEISTIKA
Dramos žanrui 1996 m. leidyboje atstovauja trys 

neploni rinkiniai: Anatolijaus Kairio Žodis ir veiks
mas bei dvi KostoJDstrausko knygos: Čikagoje 
išleista Ketvirtoji siena ir Lietuvoje - Kaliausės mir
tis. Pirmoji, kaip autoriaus sakoma trumpoje 
pratarmėje, yra ne vien draminės kūrybos, bet taip 
pat „straipsnių ir pokalbių rinkinys”. Vien iš straips
nių ir pokalbių sudaryta Lietuvoje išėjusi Stasio 
Santvara knyga Kasdieninė lietuvybės duona.

Po nepriklausomybės atstatymo A. Kairys išeivi
joje naujų dramos veikalų iki šiol neišleido, o Lietu
voje spausdino vien poeziją ir romanus, šalia šioje 
apžvalgoje jau minėtų naujomis laidomis pakarto
damas penketą ankstyvesniųjų: Ištikimoji žolė 
(1971), Kelionė į Vilnių (1983), Viena širdis (1988), 
Epigonai (1989) ir Pažadų dvaras (1982).

Knygoje Žodis ir veiksmas išspausdintos 4 dra
mos ir 3 komedijos iki šiol dar nebuvo išleistos, nors 
daugiausia, atrodo, parašytos gerokai anksčiau, o 
bent dvi (po vieną iš kiekvieno žanro) išeivijoje vai
dintos kitokiais pavadinimais. Pirmos dramos progiš- 
kumas ar patriotinis-religinis turinys nesunkiai su
vokiami iš pavadinimo bei dedikacijos: „Petras ir Ju
das” skirta „Vengrijos 1956 metų sukilimo aukoms ir 
visų tautų kovotojams už laisvę pagerbti”. Veikėjų 
vardai pavadinime irgi nedviprasmiškai atskleidžia 
ne vien jų charakterius ... Visa „Vyskupo mirties” 
tragedija prieš skaitytojo akis taip pat susiklosto dar 
uždangai nepasikėlus, patyrus, jog pagrindinis vei
kėjas yra Telšių vyskupas Vincentas Borisevičius, o 
„veiksmas vyksta 1946 m. Vilniaus Saugumo rū
muose”. Taigi, ką ten veiks Taraška, „specialus tar
dytojas, sadistas”, irgi daug spėlioti netenka...

Tragidrama „Mūsų vaikai” prieš dvidešimt metų 
buvo Čikagos Jaunimo teatro vaidinta Trečiajame te

atro festivalyje (žiūr. 1974 m. Akiračių Nr. 10) ir 
tada vadinosi „Mano senelis”. Naująjį pavadinimą 
gavo prieš kelis metus, kada ją, kiek perdirbtą, statė 
Šiaulių dramos teatras, po to gastroliavęs JAV ir Ka
nadoje. Veikalo senelis, sergąs nepagydoma lietu
vybės liga, yra slaugomas dviejų dukraičių, kurių 
vyresnioji, biologė Nijolė, jo gyvenimą trumpina, jį 
lengvindama migdančiomis piliulėmis, o jaunesnioji, 
aktorė Mirga, stiprina jo dvasią, skatindama visas pa
triotines fantazijas. Dukraitės ir jų sužadėtiniai yra tie 
naujojo pavadinimo „mūsų vaikai”. Nors senelis ir 
miršta, anuometinė „futureskos” klasifikacija, ma
nau, šiam veikalui geriau tiko ...

Komedija „Paskutinė valia”, kuria prasideda 
antroji knygos dalis, buvo Floridos pensininkų vaid
inta Šeštajame teatro festivalyje paprastesnių „Testa
mento” vardu. Tada ją kietai, bet teisingai recenzavo 
Dalia Sruogaitė-Bylaitienė, pavadinusi „antimeniška 
parodija” rašydama: „Veikalo lėkštumas (...), 
plepėjimų monologai, trafaretiniai juokeliai, 
daugybė makaronizmų, tuščios kalbelės, (...) sta
čiai įžeidė labiau nuvokiantį žiūrovą” (Akiračiai, nr. 
1, 1984). Tai neblogai tiktų ir kitoms A. Kairo kome
dijoms.

Farsuose „Moralinis atgimimas” bei „Žvakės ir 
plaštakės” iškeliamas šiandieninės lietuviškosios 
išeivijos šviesuomenės, sakytum, tiesiog beatodairiš
kas svetimavimas. Advokatus Antanas Lukas, sveti
mauja su draugo Dirkio žmona Dana, savo žmoną 
Nolą ką tik išsiuntęs pas kitą savo draugą Julių 
Butkų, kurio žmona svetimauja su Dirkiu. Butkus 
ruošiasi jam pripiršti įtartinos reputacijos „deimanči
uką” Bertą . . . Nors Nola yra teisi, sakydama savo 
vyrui: „Tavo profesija sugriūtų be mano užpakalio”, 
advokatas Lukas yra paskiriamas Moralinės 

agentūros direktorium . . . „Žvakių ir plaštakių” ad
vokatas Vitalis yra vedęs Viliją, o veteranas Modes
tas - Jūratę, buvusias vyresnio draugo, poeto Apoli
naro meilužes. Dabar jos abi augina po sūnų Vytuką, 
viena kitai užmetinėdamos, jog tai Apolinaro vaikas, 
tačiau Vilija dar gviešiasi ir prie Modesto, o Jūratė 
tiesiog begėdiškai vėl kabinasi ant kaklo Apolinarui, 
besimeilikaujančiam su Tulpe . .. Atrodo, abiejuose 
farsuose ciniškai mėgaujamasi sutuoktinių moraliniu 
palaidumu, nesiekiant ir neturint jokio aiškesnio ar 
aukštesnio tikslo.

Pretenzingiausia, bet labiausiai miglota ir su
jaukta yra paskutinioji „poetinė drama” Poetas, vyks
tanti šiandieninėje Lietuvoje. Nors skaitytojui teigia
ma, jog „veikėjų vardai yra slapyvardžiai - jų tikrųjų 
vardų autorius nežino”, tačiau sunku patikėti, kad jie 
būtų parinkti atsitiktinai. Pagrindinis veikėjas Faus
tas, iš savo motinos Mortos sužinojęs, kad jo tėvas 
buvęs paskutinis Lietuvos partizanas ir miręs „vienas 
už visus”, nusprendžia savo sugulovės Margaritos 
nevesti tol, kol nepastatys tėvui paminklo. . . Proce
sui paskubinti paminklo statybai lėšas kekšiaudamos 
telkia ne vien Margarita su Morta, bet ir pastarosios 
įnamė prostitutė Valpurga, bei įnamis-meilužis mafi
jozas Mefisto. Faustas tokio jų uždarbio nepriima, 
pinigus sudegindamas. Mefisto nori visus susprog
dinti, bet užtaisą laiku spėja laukan išnešti Morta, 
pati susisprogdindama. Atėjęs įvykio tirti policinin
kas Valentinas susiporuoja su Valpurga . . . Perfra
zuojant „Moralinio atgimimo” veikėjos Nolos repiką 
ir „filosofiškai” vertinant būtų galima tarti, jog su šia 
drama A. Kairys pastatė nerūdyjantį paminklą 
lietuvės moters subinei...

Lietuvai atstačius nepriklausomybę daugelio 
svarbiausių išeivijos rašytojų reikšmingesnė kūryba 
buvo gana sparčiai spausdinama ankstyviausiais 
metais, kada knygų leidimas buvo pigesnis ir jos 
būdavo gausiai perkamos. Daugėjant poezijos rinkti-

(tęsinys psl.)
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1997 m. rugsėjo pradžioje, princesės Dianos lai
dotuvių bei Motinos Teresės mirties Šešėlyje, Vilniu
je buvo surengta konferencija, pritraukusi nemažą 
Europos sostinių dėmesį. Žinoma, Vilnius traukdavo 
dėmesį ir anksčiau: Gorbačiovo apsilankymas 1990- 
aisiais, sovietų kariuomenės puolimas 1991 -ųjų sau
sį. Tačiau šį kartą Lietuva dėmesį patraukė kaip akty
vi dalyvė politinėje arenoje. Į Vilnių susirinko nema
ža aukštus postus užimančių veikėjų iš užsienio, de
šimt prezidentų bei Rusijos ministras pirmininkas 
Viktoras Černomyrdinas. Susitikimo dalyviai buvo 
draugiškai nusiteikę, o buvęs Vokietijos užsienio mi
nistras Hans-Dieteris Genscheris kalbėjo apie Vil
niaus dvasią, kaip apie vilties teikiančią jėgą ateities 
Europoje.

Mintis surengti tokį susitikimą kilo Lenkijos ir 
Lietuvos prezidentams Aleksandrui Kwiasniewskiui 
ir Algirdui Brazauskui, norėjusiems pažymėti pasta
rųjų metų draugiškus santykius ir bendradarbiavimą. 
Seimas, kuriam dabar vadovauja Vytautas Landsber
gis, taip pat užmezgė ryšius su Lenkijos parlamentu 
ir abu prezidentai tikėjosi, kad Lenkijos-Lietuvos 
santykiai galėtų pasitarnauti bendradarbiavimo plė
tojimo pavyzdžiu kitoms šalims. Iš pradžių buvo su
planuota nedidelė kaimyninių šalių konferencija, ta
čiau vėliau sumanymas išaugo. Galiausiai į susitiki
mą buvo pakviesti net Moldovos, Bulgarijos, Vengri
jos ir Rumunijos prezidentai.

Penktadienio, rugsėjo 5-osios rytinėje sesijoje 
kalbėjo dalyvavę prezidentai ir Rusijos ministras pir
mininkas. Po to žymieji užsienio svečiai surengė di
džiulę spaudos konferenciją Prezidentūros kiemely
je. Kiekvienas jų turėjo savo atskirą stalą ir atskirai 
atsakinėjo į spaudos darbuotojų klausimus. (Dau
giausiai žmonių sutraukė Brazauskas, Černomyrdi
nas ir Lukašenkoj. Po pietų kalbas sakė viešėjusieji 
užsienio svečiai, o po to visi klausėsi koncerto Fil
harmonijoje bei dalyvavo Vilniaus mero Rolando 
Pakso surengtame priėmime. Keletas prezidentų iš
skrido iš Vilniaus penktadienio vakarą. Šeštadienį 
taip pat kalbėjo svečiai ir garbingi dalyviai. Tarp jų - 
Vytautas Landsbergis bei Romas Misiūnas. Nobelio 
premijos laureatas Czeslawas Miloszas pareiškė, kad 
paprastai jis vengiąs diplomatų susiėjimų, tačiau šiuo 
atveju džiaugėsi turėjęs progą pažymėti draugišką 
Lenkijos ir Lietuvos bendradarbiavimą. Konferenci
ja baigėsi vėlią popietę.

Viena pagrindinių susitikimo temų buvo pastan
gos rasti bendrumų, kurie įgalintų apibūdinti visas 
dalyves kaip Centrinę Europą bei visos Europos dalį. 
Brazauskas kalbėjo apie Lietuvos troškimą „inte
gruotis į bendrą valstybių šeimą”. Daugeliui stebėto
jų ši konferencija pasirodė kaip tikras Varšuvos Pak
to likučių susitikimas. Iš tikrųjų, daugelis prezidentų 
pažinojo vienas kitą iš „senų laikų”. Tačiau kita ver
tus, Suomijos prezidentas dalyvavo tik kaip svečias ir 
nenorėjo per artimai susisieti su kitais dalyviais. Nors 
Rusijos ministras pirmininkas Viktoras Černomyrdi
nas bei Baltarusijos prezidentas Aleksandras Luka- 
šenko pasisakė prieš Europos „naująjį padalijimą”, 
kiti kalbėtojai, tarp jų ir Ukrainos prezidentas Leoni
das Kučma, pabrėžė norą išskirti regionus, esančius 
tarp Rusijos ir Vokietijos. Sekantį susitikimą Kučma 
kvietė surengti Kijeve.

Nors Černomyrdinas atstovavo valstybei, nuo 
kurios daugelis kitų šalių prezidentų siekė atsiskirti, 
Romualdas Ozolas pasakė, kad „Rytų Europa yra 
Rusija”. „Balta varna” tarp susirinkusiųjų iš tikrųjų 
buvo Baltarusijos prezidentas Lukašenko. Kai konfe
rencija dar tik buvo planuojama, buvo daug diskutuo
ta, ar Lukašenką apskritai kviesti. Tačiau konferenci-
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jos metu daugelis kalbėjusiųjų primygtinai kartojo, 
kad nė viena valstybė neturėtų būti „izoliuota”, tokiu 
būdu netiesiogiai užsimindami apie Lukašenkos da
lyvavimą.

Dieną prieš Lukašenkai atvykstant į Vilnių Lie
tuvos valdžia pranešė, kad buvo išaiškintas sąmoks
las nužudyti Baltarusijos vadovą. Po dviejų dienų įta
riamieji buvo paleisti dėl nepakankamų įkalčių ir nuo 
tada buvo nemažai ginčijamasi dėl to, kas gi iš tikrų
jų įvyko. Tačiau rugsėjo 4-ą važiuodamas iš aerouos
to į miestą mačiau, kad Lietuvos kareiviai saugo 
Minsko plentą ir tiltus.

Didžiausia Lukašenką gaubianti kontroversija 
buvo dėl jo vykdomo autoritarinio režimo arba, kaip 
buvo kalbama viešai, dėl žmogaus teisių pažeidinė
jimo Baltarusijoje. Jo atvykimo į Vilnių metu Kate
dros aikštėje vyko protesto demonstracija. Soroso 
fondas pasirinko būtent šį momentą, kad praneštų 
apie savo veiklos nutraukimą toje respublikoje dėl 
jos prezidento represinės politikos. Konferencijos 
metu ant stalų su informacine medžiaga buvo galima 
pamatyti daugybę pranešimų apie Baltarusiją, o di
džiausias jų buvo 88 puslapių dokumentas anglų kal
ba, pavadinimu „Sudaužytas dar vienas veidrodis”. 
Leidinyje „Raiškos laisvės apribojimai ir žiniasklai- 
dos laisvė Baltarusijoje”, išleistame anglų grupės Ar
ticle 19 kartu su Baltarusijos lyga už žmogaus teises, 
buvo rašoma apie kovą su cenzūra.

Kitiems prezidentams kalbant apie tai, kad Bal
tarusijai reikia įsijungti į demokratinį procesą Centri
nėje Europoje, Lukašenko sėdėjo įbedęs žvilgsnį į 
priekį be jokios išraiškos veide. Iš pradžių jis nenorė
jo kalbėti su korespondentais, tačiau Brazausko para
gintas nusileido. Jis sakė, kad jo vyriausybė Soroso 
fondo neuždariusi; ji tik reikalavusi, kad fondas mo
kėtų mokesčius už pinigus, duodamus Baltarusijos 
institucijoms. Taip pat jis įtikinėjo, kad užsienio 
spauda neteisingai aptarianti padėtį Baltarusijoje. 
Nesą jokios cenzūros, sakė jis; paprasčiausiai spauda 
turinti rašyti „tiesą”. Kita vertus, jis skundėsi, kad 
Baltarusija „tendencingai iškreiptai nušviečiama” 
užsienio spaudoje.

Brazausko elgesys su Baltarusijos vadovu paro
dė tokių susitikimų galimybes bei apribojimus. Abi 
pusės ilgai kalbėjosi apie bendrą politiką dėl nelegalų 
perėjimo per sieną ir atrodo, kad rugsėjo 4-ąją Bra
zauskas įtikino Lukašenką priimti susitarimą. Tačiau 
rugsėjo 5-ą Lukašenko atsisakė tartis, motyvuoda
mas tuo, kad šį susitarimą turėtų priimti ir kiti jo vy
riausybės departamentai, o be to, tai turėtų būti triša

Susitikimų su spauda akimirkos. Iš kairės: Brazauskas, Lukašenka, Ulmanis
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lis susitarimas. Tokiu būdu Baltarusijos vadovas pa
brėžė, kad buvusios sovietų respublikos turėtų grįžti 
prie artimesnių santykių su Maskva.

Daugumos reikšmingiausių įvykių tikriausiai 
būta privačiuose dvišaliuose prezidentų susitikimuo
se. Pagal oficialų tvarkaraštį Lukašenko susitiko su 
Bulgarijos, Rumunijos ir Latvijos prezidentais bei 
Černomyrdinu ir Genscheriu. Estijos prezidentas 
Lennartas Meris susitiko su Bulgarijos, Vengrijos ir 
Rumunijos prezidentais, o taip pat su Černomyrdinu 
ir Genscheriu. Genscheris dar susitiko su Ukrainos ir 
Latvijos prezidentais bei Brazausku ir Landsbergiu. 
Brazauskas, žinoma, susitiko su visais pagrindiniais 
svečiais.

Privačių pokalbių taip pat buvo gausu. Kur bepa
sisuksi, visur buvo pilna diplomatų, mokslininkų, po
litikų ir žurnalistų. Savo užrašuose radau pažymėtus 
Edvardo Gudavičiaus, Halinos Kobeckaitės, Antano 
Valionio, Stasio Sakalausko, Egidijaus Kūrio, Albi
no Januškos, Stasio Stačioko, John Stepanchuko (iš 
Amerikos ambasados), Rolando Pavilionio, Artūro 
Paulausko, Alvydo Medalinsko, Emanuelio Zinge
rio, Aloyzo Sakalo, Kazio Bobelio, Kazimieros 
Prunskienės, Česlovo Juršėno ir Povilo Gylio vardus. 
Prie Aleksandro Jakovlevo, liberalaus Michailo Gor
bačiovo patarėjo, nuolat būriuodavosi nemažėjantis 
spiečius žurnalistų ir stebėtojų.

Sunku apibrėžti, ko susitikime buvo pasiekta. 
Uždarymo metu daugelis dalyvių nutarė, jog didžiau
sias pasiekimas buvo pats faktas, kad konferencija 
įvyko. Andrius Kubilius, konservatorių frakcijos 
Seime seniūnas, pareiškė: „Kol kas, matyt, svarbiau
sias rezultatas yra tai, kad mes galim didžiuotis, jog 
Lietuvoje susirinko vienuolikos valstybių preziden
tai, ministrai pirmininkai ir tam tikra prasme tokia 
Vidurio Europos dvasia realizavosi pirmą kartą po 
sovietinių laikų būtent čia, Vilniuje.” Valdas Adam
kus susitikimą apibendrino taip: „Faktas, kad Vilniu
je buvo surengta tokia konferencija ir Europos vals
tybių vadovų dalyvavimas joje sako, kad Lietuva jau 
yra lygiateisė narė tarp kitų Europos šalių. Mes esa
me partneriai diskutuojant Europos ateitį. Tai yra di
džiausias konferencijos pasiekimas”.

Tačiau už pagyrimų buvo juntamas tam tikras 
nepasitenkinimas, kad nebuvo pasiekta bendros dek
laracijos. Kubilius sakė, jog tai, kad nebuvo priimta 
jokia rezoliucija, galėjusi turėti įtaką ateičiai, yra šios 
konferencijos trūkumas. Iš tikrųjų, bet koks mėgini
mas parašyti reikšmingą visiems priimtiną deklara
ciją atrodė neįmanomas. Vien tik NATO klausimu
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buvo prezidentų, kurie išsikovojo NATO pritarimą, 
prezidentų, kurie vis dar siekia tokio pritarimo, ir du 
vadovai - Lukašenko bei Černomyrdinas - kurie 
priešinosi naujajam Černomyrdino vadinamų „mūsų 
Europos namų” padalinimui. Adamkus pareiškė: 
„Nemanau, kad kas nors tikėjosi revoliucionių rezo
liucijų. Konferencijoje buvo dar kartą patvirtintos 
Europos pozicijos kai kuriais labai svarbiais klausi
mais, tokiais kaip NATO ir Europos Sąjunga. Latvi
jos, Lietuvos ir Estijos vadovai patvirtino savo nusi
statymą tapti šių tarptautinių sąjungų narėmis”. 
Pažymėjęs, kad dėl šios iniciatyvos Lietuva nusi
pelno didelės tarptautinės pagarbos, Mečys Laurin
kus pridūrė: „Aiškiau pasimatė Lietuvos vaidmuo, 
būtent kaimyninių valstybių atžvilgiu”.

Paulas Goble siūlė pažvelgti į susitikimą ir dis
kusijas iš šiek tiek kitokios perspektyvos: „Svarbiau
sias šios konferencijos faktas yra tai, kad ji įvyko. Tai 
vienintelis Centrinės ir Rytų Europos šalių atstovų 
susitikimas nuo II pasaulinio karo pabaigos. Jis 
patvirtina mintį, kad yra tokia vieta kaip Centrinė Eu
ropa ir parodo, kad tas regionas nebūtinai turi būti 
siena, jis gali būti ir tiltu.” Paprašytas pakomentuoti 
pastangas apibrėžti „Centrinę Europą” Goble pareiš
kė, kad „Europa yra ne paaiškinimas, o kažkas, kas 
turi būti paaiškinta. Europos sienos nuolat keičiasi. 
Jei Rusijos Federaciją laikysime Europos dalimi ir 
Europa nusitęs iki Japonijos jūros, nebegalėsime Ry
tų Europos vadinti „Rytų Europa”. Mano nuomone, 
nuolat plėsti Europą yra klaida. Kaskart apibrėždami 
esamą daiktą, tuo pačiu kaskart išskiriame kažkokias 
grupes. Kaip neoficialus Jungtinių Valstijų atstovas 
laikau mus Europos kultūrinio pasaulio dalimi, ta
čiau jokiu būdu ne Europos dalimi geografine pras
me. Man būtų buvę smagiau, jei šioje konferencijoje 
būtų buvę mažiau svarstoma, ar tai Centrinė, ar Rytų

ADAMKUS - Į PREZIDENTUS, BUTKEVICIUS - Į 
LUKIŠKIŲ KALĖJIMĄ

Prezidento rinkimų kampanijos pradžia pagal 
įstatymą — tik lapkričio 21-oji. Tačiau ši kampanija 
jau seniai įsibėgėjo. Apskritai spalio mėnesio kovos 
jau tapo istorinėmis.

Nors Vyriausioji rinkimų komisija nepriėmė či- 
kagiškio Valdo Adamkaus popierių, teismas įparei- 

. gojo ją tai padaryti. Vilniaus teisėjai nusprendė, kad 
V. Adamkus pastaruosius trejus metus dirbo ir gyve
no Šiauliuose, o ne Čikagoje. Nuo šiol galima many
ti, kad pastaruosius trejus metus JAV 5-ojo aplinkos 
apsaugos regiono administratoriaus kėdė buvo tuščia 
arba regionas buvo valdomas iš Lietuvos.

Tačiau ne visiems Lietuvos teismas buvo toks 
supratingas. Profesorė Liucija Baškauskaitė negavo 
teisės kandidatuoti į Lietuvos prezidentus. Mat ji at
sisakė parašyti nieko neįpareigojantį raštelį, jog nėra 
susijusi su priesaika kitai valstybei. Nors V. Adamkus 
tokį raštelį pasirašė, tačiau jau po kelių dienų 
paaiškėjo, kad tebėra JAV pilietis. Mat į Švediją jis 
skrido ne su Lietuvos, o su JAV piliečio pasu.

Prieš tai visą Lietuvą sujaudino Prezidento Al
girdo Brazausko kalba per televiziją, kai dabartinis 
vadovas pareiškė daugiau nekeisiąs savo kandidatū
ros į Prezidentus. Kaip vieną svarbiausių priežasčių 
A. Brazauskas paminėjo savo praeitį.

Prezidento manymu, visoje Vidurio Europoje 
neliko prezidentų su komunistinės praeities kupra, 
todėl ir Lietuvoje vietą reikia užleisti jauniems politi
kams, kurių praeitis netrukdys kurti šiuolaikinį Lie

Europa, o daugiau laiko praleista nustatant, kad šios 
valstybės yra zona tarp Berlyno ir Maskvos bei tarp 
Baltijos ir Juodosios jūrų ir kad ši zona yra integralus 
istorinis regionas”.

Savo baigiamosiose kalbose Brazauskas ir 
Kwasniewskis „su pasitenkinimu pabrėžė, kad buvo 
pasiektas pagrindinis konferencijos tikslas - Europai 
ir tarptautinei bendrijai pasiųsta žinia, kad geri santy
kiai tarp kaimyninių valstybių labai prisideda prie 
saugios, stabilios ir klestinčios Europos kūrimo”. Jie 
pabrėžė būtinybę vystyti naujus santykius „Vidurio ir 
Rytų Europoje”, o pareiškime, kurį būtų galima in
terpretuoti kaip nurodantį į Baltarusijos klausimą, 
pabrėžė „būtinybę visoms valstybėms rūpintis, kad 
būtų laikomasi demokratijos, teisinės valstybės, lais
vos rinkos, o taip pat spaudos, pasisakymų ir susirin
kimų laisvės principų, gerbiamos žmogaus ir mažu
mų teisės”. Po to, pereidami prie kito aštraus klausi
mo, jie pridūrė, „kad kiekviena valstybė turi teisę pa
sirinkti saugios ateities užtikrinimo kelius ir būdus”. 
Jie pasiūlė grupei vėl susitikti Lenkijoje 1999-aisiais.

Konferencija pareikalavo iš Lietuvos milžiniškų 
išteklių; dėl vasaros potvynių atkritus lenkams, lietu
viams teko dirbti daugiau. Kai kurie jau iš anksto 
skundėsi daugiau nei dviejų milijonų litų išlaidomis. 
Kiti skyrė be galo daug asmeninio laiko ir pastangų 
tvarkant įvairias detales; šeštadienį viena studentė at
siduso: „Po konferencijos atrodys, kad gyvenimas 
sustojo”. Konferencijai pasibaigus beveik visi teigė, 
kad tai buvo kilnus ir vertas pastangų darbas. Jakovl
evas paprastai pavadino ją „naudinga”. Bet, kaip 
įspėjo Kubilius, visi, kam tai rūpi, turėtų dirbti, kad 
konferencija galėtų ne tik palikti „gerų prisiminimų”, 
bet ir duoti rezultatų.

A. E. Senn’as 
1997 m. spalio 7 d.

tuvos valstybės įvaizdį.
Paradoksalu, tačiau šis Prezidento ėjimas pri

bloškė ne tik buvusią jo partiją LDDP, kuri nerado 
net ką siūlyti į prezidentus, bet ir jo amžinąjį prieši
ninką nuo pat 1988 metų prof. Vytautą Landsbergį.

Jau kitą rytą Seimo pirmininkas aplankė A. Bra
zauską prezidentūroje ir negalėjo apgailestavimo žo
džių, kad A. Brazauskas pasitraukia iš politikos. Kai 
kurie apžvalgininkai ėmė šmaikštauti, jog V. Lands
bergis sutiktų pralaimėti A. Brazauskui, o ne kažko
kiam eksprokurorui Artūrui Paulauskui, pagal amžių 
(45 metai) tinkančiam profesoriui į sūnus.

Šią versiją patvirtino ir faktas, kad V. Landsber
gis spalio mėnesį iš esmės pakeitė požiūrį į V. Adam
kaus dalyvavimą rinkimuose. Jei iki tol profesorius 
apie JAV piliečio kandidatavimą kalbėjo tik sarkas
tiškai, o V. Adamkus jo ir jam ištikimos spaudos bu
vo kaltinamas dešiniųjų jėgų skaldymu, tai pastaruo
ju metu viskas apsivertė aukštyn kojom.

V. Landsbergio nuomone, V. Adamkus yra deši
nysis politikas. Dabar jau profesorius negailėjo kriti
kos Vyriausiajai rinkimų komisijai, kuri iki paskuti
nės akimirkos laikėsi nuostatos, kad V. Adamkus ne
turi teisės tapti kandidatu į Prezidentus.

Spalio įvykių rezultatas: vietoj vieno realaus nu
galėtojo A. Brazausko (net 74 proc. Lietuvos gyven
tojų teigiamai įvertino prez. Algirdo Brazausko veik
lą šalies vadovo poste 1993-1997 metais), Lietuva 
dabar gali rinktis iš trijų realių pretendentų: 45 metų 

nepartinio A.Paulausko, 65 metų konservatoriaus V. 
Landsbergio ir 71 metų centristo V. Adamkaus.

Socialinės apklausos, atliktos spalį, rodo, kad 
gruodžio 21 dieną vyksiančiuose prezidento rinki
muose ketina dalyvauti net 84 proc. apklaustųjų (Sei
mą rinko vos 52 proc. piliečių). Už Artūrą Paulauską 
balsuotų 36,7 proc. rinkėjų. Už Valdą Adamkų spalį 
buvo nusiteikę balsuoti 31,3 procento, už Vytautą 
Landsbergį - 11,6 proc. rinkėjų.

Jeigu rinkimų antrajame rate rungtųsi V. Adam
kus ir A. Paulauskas, abu surinktų po 42 proc. balsų, 
jeigu V. Adamkus ir V. Landsbergis, tai už V. 
Adamkų balsuotų 57 proc., o už V.Landsbergį 15 
proc., jeigu V. Landsbergis ir A.Paulauskas - už V. 
Landsbergį balsuotų 20 proc., už A. Paulauską 60 
proc. rinkėjų,- prognozuoja „Baltjos tyrimai”.

Pagrindinis rinkimų dalyvių palydovas - KGB 
šmėkla, kurią nuo pragaro vartų sugrąžino Seimo 
Centro sąjungos frakcijos narys, buvęs pirmasis kraš
to apsaugos ministras Audrius Butkevičius, vasarą 
įkliuvęs imant 15 tūkst. JAV dolerių kyšį.

Seimui svarstant, ar atimti iš jo teisę į seimo na
rio neliečiamumą, Butkevičius apkaltino V. Lands
bergį sovietiniais laikais bendradarbiavus su KGB. 
Centristas V. Čepas ir socialdemokratų vadas A. Sa
kalas netgi buvo suradę keturis buvusius KGB kari
ninkus, neva turinčius žinių, kad V. Landsbergis bu
vo KGB informatorius. Tačiau jokių dokumentų, įro
dančių Seimo pirmininko bendradarbiavimą su KGB 
iki šiol taip ir nebuvo pateikta.

Kai spalio pabaigoje generalinio prokuroro pra
šymu Seimas svarstė, ar leisti A. Butkevičių suimti, 
A. Butkevičius bendradarbiavimu su KGB apkaltino 
dar tris konservatorius - Seimo kanclerį J. Razmą, 
Teisės komiteto pirmininką S. Stačioką ir buvusį po
litinį kalinį A. Stasiškį. Tą patį vakarą kyšį ėmęs A: 
Butkevičius atsidūrė Lukiškėse, nors nuo kalėjimo jį 
bandė apginti ne tik jo bičiuliai centristai, bet ir 
LDDP bei socialdemokratai.

A. Paulauskui konservatoriai nuolat primena, 
kad jo tėvas buvo KGB papulkininkis. Taip teigdami 
konservatoriai pamiršta, kad 1990 metais būtent V. 
Landsbergis A. Paulauskui pasiūlė tapti pirmuoju ne
priklausomos Lietuvos generaliniu prokuroru.

Tačiau atrodo, kad KGB tema visuomenei daro 
menką įspūdį. Pergalę rinkimuose lems kiti dalykai. 
V. Landsbergio galimybės laimėti nedidelės, tačiau 
jokiu būdu ne dėl kol kas niekuo nepagrįstų A. But
kevičiaus kaltinimų.

Paprasčiausiai, daliai lietuvių V. Landsbergis 
taip ir liko nepriimtinas. Kodėl? Viena iš priežasčių 
yra ta, kad V. Landsbergis niekada nemėgino patikti 
ir įtikti kitų pažiūrų žmonėms, o XX amžiaus pabai
goje be šito nebegali laimėti nė vienas, net pats pro
tingiausias ir labiausiai nusipelnęs politikos veikėjas.

Po KGB šmėklų - kriminalinė šmėkla. Vėlų ket
virtadienio vakarą, spalio 29 d. prie savo namų buvo 
labai žiauriai sumuštas pretendento į prezidentus 
Valdo Adamkaus fondo tarybos pirmininkas, Akira
čių redkolegijos narys Raimundas Mieželis. 23 va
landą grįžtantį namo Mieželį užpuolė kol kas nenu
statyti asmenys. Jam konstatuotas sulaužytas krūtin
kaulis, smegenų sutrenkimas ir daugybė viso kūno 
sumušimų: sulaužyta nosis, labai sudaužytas veidas. 
Šv. Jokūbo ligoninėje gydomas R. Mieželis, užpuoli
mo metu buvo praradęs sąmonę ir kol kas neprisime
na įvykio detalių. Vargu ar šis sumušimas - įprastas 
banditų siautėjimas, nes R. Mieželis sumuštas ypač 
žiauriai.

Rimvydas Valatka
1997.X.30, Vilnius

1997 m. lapkričio mėn. 9
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TEATRAS LIETUVOJE 1997
-Jūsų rankose - pirmasis naujo teatrinio almana

cho Teatras numeris, - įžangos pirmąja eilute prisi
stato gana impozantiškas standartinio formato, gera
me kreidiniame popieriuje išspausdintas, gausiai 
iliustruotas 80 puslapių žurnalas, Lietuvos kioskuose 
pasirodęs 1997 m. vasaros gale. Redakcinės kolegi
jos vardu išreiškiamas pasiryžimas tęsti geriausias 
tradicijas to paties vardo almanacho, ėjusio bent de
šimtmetį, bet sustojusio 1990-taisiais, įsipareigojama 
„analizuoti ir vertinti gyvąjį teatrinės kūrybos proce
są, diskutuoti opiais dramos, muzikos, šokio teatro 
klausimais”. Ryžtamasi išleisti bent „dvi knygas per 
metus (...) dviem,lietuvių ir anglų kalbom”.

Pirmajame st aipsnyje „Laiko sužeistas teatras” 
vyr. redaktorius Audronis Liūgą, apžvelgdamas nau
jus pastatymus, stebėdamas pasikeitimus režisie
riaus, aktoriaus ir žiūrovo santykiuose, prieina prie 
išvados, jog „tai kūrybinis procesas, vykstantis čia ir 
dabar, skatinantis visų teatrinio vyksmo dalyvių ak
tyvumą ir naujai keliantis spektaklio supratimo prob
lemą”. Jį papildo ir iliustruoja Rasos Paukštytės 
(„Kaitos taškas?”) ir Valdo Jauniškio („Perbraukti 
nostalgiją”) straipsniai apie Vilniuje prieš metus įvy
kusį tarptautinį teatro forumą Kaitos tašką, (pagal Pe
terio Brooko knygos The Snifting point pavadinimą), 
kuriame dalyvavo jaunieji teatralai iš Lietuvos, Lat
vijos, Estijos ir Gruzijos (o taip pat ir viena grupė iš 
Prancūzijos, vaidinusi svečių teisėmis), norėdami pa
rodyti „kaip keičiasi (ir ar keičiasi) kai kurių poko
munistinių valstybių, buvusių Sovietų Sąjungos dali
mi, teatras”. R. Paukštytė daugiau analizuoja šio fo
rumo lietuviškuosius, o V. Jauniškis - užsieniečių 
pastatymus.

Šiame numeryje Helmutas Šabasevičius nubrė
žia „Šiuolaikinio Lietuvos baleto kontūrus”, o Daiva 
Šabasevičienė straipsnyje „Jono Arčikausko vaizdi
nių teatras” supažindina skaitytojus su vieno iš talen
tingiausių ir produktyviausių teatro dekoratorių kū
ryba. Spektaklį pagal Oskaro Milašiaus dramą „Mi
guel Manara” recenzuoja R. Paukštytė („Jonas Vait
kus prieš Migelį Manjarą”), o Rimo Tumino pastaty
tą Michailo Lermontovo „Maskaradą” - Egmontas 
Jansonas („Romantizmas: kalnai kelmuoti, herojai 
nuplikę, tik keli postamentai likę”).. .

Vienas iš pratarmėje užsibrėžtų almanacho įsipa
reigojimų yra ir „naujos originalios lietuviškos dra
maturgijos pristatymas”. Prieš keletą ištraukų iš Sigi
to Parulskio pjesės „P.S. Byla O.K.”, daugiausiai 
apie tą Šiaulių teatro pastatytą veikalą su autorium 
kalbasi Ramunė Marcinkevičiūtė. Reikia pripažinti, 
jog neskaičius to pasikalbėjimo pjesę suprasti vargu 
ar būtų įmanoma. Tąja prasme itin reikšmingas yra ir 
red. A. Liugos pokalbis su aktoriumi Valentinu Ma
salskiu, 1996 m. Nacionalinės premijos laureatu, 
prieš metus susikūrusio „Menų sambūrio” iniciato
riumi.

Pratarmėje rašoma, jog „viena iš almanacho nau
jovių - Lietuvos teatrų sezono premjerų sąrašas”. 
Reikia manyti, jog jame aprašyti visi dvylika šian
dien Lietuvoje veikiančių valstybinių teatrų, minimų 
įžanginiame redaktoriaus straipsnyje. Daugiausia jų 
veikia Vilniuje (Lietuvos valstybinis akademinis dra-
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mos teatras, L. operos ir baleto teatras, L. rusų dra
mos teatras, Valstybinis jaunimo teatras ir „Vaidilos” 
teatras), o kiti išsidėstę didžiuosiuose Lietuvos mies
tuose: Kaune (Kauno valstybinis akademinis dramos 
teatras, K. valst. muzikinis teatras ir jau minėtas 
„Menų sambūris”, nuolatinės vietos, atrodo, netu
rintis), Klaipėdoje (Klaipėdos valstybinis dramos te
atras, K. muzikinis teatras), Šiauliuose (Šiaulių dra
mos teatras) ir Panevėžyje (Juozo Miltinio dramos 
teatras). Yra, žinoma, ir eilė profesionalių teatrų, ne
gaunančių valstybės dotacijų ir išsilaikančių iš savi- 
valdybinių bei privačių šaltinių.

Almanache išvardintos premjeros apima laiko
tarpį nuo 1996 iki 1997 m. kovo mėnesių. Keletą jų 
esu jau anksčiau vienu kitu sakiniu užkliudęs šioje 
skiltyje. Dabartinę berašant šių metų sezonas dar te
buvo vos prasidėjęs ir Kaune teko matyti vien Pane
vėžio ir Klaipėdos teatrų gastroles, o kauniečiai dar 
važinėjo po kitus Lietuvos miestus.

Panevėžio J. Miltinio dramos teatras į Kauną at
vežė: W. Somerseto Maughamo komediją „Ratas” 
(rež. Raimundas Banionis), Y. Rezos pjesę „Menas” 
(rež. Peteris Stoičevas) ir Samuelio Becketto pjesę 
„Laimingos dienos” (rež. Valdas Pranulis). Tik pir
moji įeina į čia minėtąjį pirmo sezono premjerų sąra
šą, tačiau, mano supratimu, labiausiai išsiskyrė vė
liausiai (1997.IV.23) pastatyta vidurinioji, nes joje, 
cituojant reklaminį lapelį, „ko gero, daugiau ar ma
žiau pavyko suderinti visus punktus: pjesės, režisūrą, 
originalią scenografiją (dail. V. Kosmauskas) ir ak
torių vaidybą (Albinas Keleris, Vidmantas Fijalkaus- 
kas, Valerijus Jevsejevas)”. Jauna iranietė (1957) 
dramaturge Yasmina Rėza čia parodo netikėtai gilų 
savo veikėjų vyrų psichologijos pažinimą.

Iš keturių Klaipėdos teatro pastatymų: F. Duer- 
renmatto komedijos „Penktasis Heraklio žygdarbis ir 
Augėjo tvartai”, Tennessee Williamso autobiografi
nės pjesės „Senasis kvartalas” (rež. Povilas Gaidys), 
Aleksandro Ostrovskio „Laimingų dienų” (rež. P. 
Gaidys) ir Edwardo Albee pjesės „Tos aukštosios 
moterys” (rež. Regina Steponavičiūtė) - didžiausią 
įspūdį paliko pirmasis. Jį nulėmė ne vien gerai žino
mo autoriaus šmaikščios komedijos aktualumas ar 
režisieriaus Rolando Atkočiūno turtinga vaizduotė, 
bet ir pagrindinį Heraklio vaidmenį sukūrusio ak
toriaus Vytauto Anužio neabejotinas komiko talen
tas.

Anksčiausiai savo sezoną Kaune pradėjo nevals
tybinis K. Jaunimo kamerinis teatras, nuo rugsėjo 
pradžios keletą kartų suvaidinęs per kelis metus nie
kada publikos nestokojusį F. Rablė „Gargantiua ir 
Pantagriuelį” bei kitus populiarius spektaklius. Ame
rikos lenko J. Glovackio premjerinė pjesė „Antigonė 
Niujorke” rugsėjo viduryje išsiskyrė šio teatro nuola
tinio Aleksandro Rubinovo ir iš KADT pasiskolinto 
puikaus aktoriaus Liubomiro Laucevičiaus itin dar
niu duetu. Man patiko ir pernykštis premjerinis spek
taklis, vengrų autoriaus George Tabori „Peepshow” 
(savo sukirpimu kiek primenantis mūsų „Antrą 
kaimą”) ir prieš keletą metų pastatytos, bet mano dar 
nematytos, „Erotidijos” (visų rež. Stanislovas Ru- 
binovas), sudarytos iš Ovidijaus „Ars Amatoria”, 
„Tūkstančio ir vienos nakties” pasakojimo ir „Gies
mių giesmės”, nustebinusios paprastumu, subtilumu 
ir vidine šiluma.

Rugsėjo pradžioje, Panevėžiui švenčiant prieš 
trejetą metų mirusio režisieriaus Juozo Miltinio 90- 
ąjį gimtadienį, Vilniuje Baltos lankos išleido ir jo 
Repeticijų pirmąją knygą, apie kurią plačiau pakal
bėti gal teks kitais metais.

A. T. Antanaitis

ABSURDO TEATRAS

Demokratiniuose rinkimuose, tiek Lietuvoje, 
tiek kitur, neišvengiamai iškyla tam tikri procesai, 
kuriuose atsispindi žmonių stiprybės ir silpnybės. 
Kalbant apie pastarąsias, veidmainiavimas, faktų 
„šlifavimas”, impulsyvus nuomonių ir pozicijų keiti
mas tėra tik keli iš daugelio pavyzdžių. Bet tai, kas 
šiuo metu vyksta Lietuvoje, pralenkia visas man ži
nomas ir nežinomas ribas. Ir svarbiausia, šias eilutes 
rašant prezidento rinkimų kampanija dar vos tik pra
sidėjo.

Pradėkim nuo Lietuvos ryto, didžiausio, rim
čiausio ir mano mėgiamiausio Lietuvos dienraščio. 
Dar prieš metus jo puslapiuose Valdas Adamkus bu
vo pristatomas kaip tėvynei nusipelnęs žmogus. Da
bar šis laikraštis išėjo prieš jį į kryžiaus karą. Be dau
gelio kitų politinių nuodėmių, Adamkus yra kaltina
mas ir dėl to, kad laikosi blogai parašytos konstitu
cijos ir rinkiminių įstatymų. Net nesinori pagalvoti, 
ką Lietuvos rytas apie šį kandidatą pasakytų, jei jis jų' 
nesilaikytų.

Kitas atvejis susijęs su Liberalų sąjunga - kartu 
su Centro sąjunga man artimiausia Lietuvos partija. 
Paskutinių Seimo rinkimų metu liberalai save laikė 
dešiniąja arba dešiniojo vidurio partija ir šiek tiek 
bendravo su Valdo Adamkaus inicijuota vidurio gru
pių santarve. Be to, Liberalų sąjungos programa yra 
pati dešiniausia Lietuvoje. Tačiau liberalai vis tiek 
pasisakė už Artūro Paulausko kandidatūrą, kurią taip 
pat remia LDDP, Ūkio ir Valstiečių partijos, o ateity
je turbūt rems Socialistų partija, savo buvusio pirmi
ninko apibūdinta kaip LKP/SSSR likučių grupuotė. 
Taigi, stebėtina kompanija bekompromisiniai už lais
vos rinkos principus pasisakiusiai organizacijai.

Negalima nepaminėti ir Vytauto Landsbergio 
vingiuotos politikos. Pagal jį, dar prieš kelis mėne
sius Valdas Adamkus drumstė Lietuvos politikos 
vandenis ir reikalavo keisti konstituciją dėl vieno 
žmogaus. Šiandien Seimo pirmininkas yra už Adam
kaus teisę kandidatuoti - neva tik kairieji kovoja 
prieš jį. Tačiau vyriausiojoje rinkimų komisijoje 
Adamkaus neparėmė ne tik kairieji, bet ir valdančio
sios koalicijos nariai.

Dar pavojingesnis yra vėl atgaivintas KGB grės
mės mitas. Lietuvoje šios slaptosios tarnybos šmėkla 
visada savo nasrus parodo per rinkimus. Šį kartą pir
mąja jos auka tapo ne kas kitas, o Vytautas Landsber
gis, kurio šalininkai patys dažnai tą baubą naudojo 
prieš politinius oponentus. Be to, jų pastangomis 
Seime buvo sukurta laikinoji kandidatų patikrinimo 
(dėl santykių su KGB) komisija. Dėl to kaltinimais 
Landsbergiui pasireiškė lyg ir tam tikras poetinis tei
singumas.

Kita potenciali KGB auka - Artūras Paulauskas, 
apie kurį jau yra skleidžiami gandai dėl tariamų san
tykių su įvairiomis tamsiomis jėgomis, įskaitant ir 
slaptąsias tarnybas. Atrodo, kad Lietuvos politikų 
vaizduotėse KGB savo įtaką palengva plečia ir jei šis 
procesas nebus sustabdytas, ji, ko gero, pasidarys mi
tologinė krašto šeimininkė.

Labai kurioziškai nuskambėjo ir vyriausiosios 
rinkimų komisijos pirmininko propaganda prieš Vai-
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dą Adamkų. Kiek žinau, šios komisijos paskirtis - 
objektyviai išnagrinėti kandidatų tinkamumą ir tik ta
da skelbti savo sprendimą dėl jų. Tuo tarpu jos pirmi
ninkas, dokumentų dar nematęs, jau pradėjo visam 
kraštui trimituoti, jog Adamkui nebus leista kandida
tuoti į prezidentus. Vėliau jis gyrėsi, kad jo balsas nu
lėmė komisijos sprendimą. Šį teiginį sunku suprasti 
žinant, kad komisija šešiais balsais prieš tris, trim su
silaikius, nutarė Adamkui neišduoti parašų rinkimo 
blankų. Nejaugi pirmininkas kontroliavo bent tris 
balsus? Čia jau politikams įprastu būdu beveik gali
ma teigti, jog „kažkas kažkur kažką kažkam” užsakė. 
O jei neužsakė, tai bent gražiai paprašė...

Demokratinėje santvarkoje laikraščiai ir politi
nės partijos turi teisę remti ar pulti bet kokius kandi
datus ir aš čia tebandau pastebėti kas, mano nuomo
ne, prasidedančioje rinkiminėje kampanijoje vis dau
giau primena absurdo teatrą. O dėl KGB ir vyriau
siosios rinkimų komisijos, tai visuomenei būtų nau
dingiau, jei Seimas padarytų tokius nutarimus:

Pirma, reiktų pakeisti dabartinės rinkimų komi
sijos skyrimo būdą ir jos sudėtį. Aukščiausiasis teis
mas turėtų skirti visus reformuotos komisijos narius 
iš žemesniųjų teismų teisėjų trijų metų neatnaujina
mai kadencijai. Komisijos sprendimai galėtų būti 
Aukščiausiajam teismui apskųsti tik tada, jei bent 
trečdalis narių su dauguma nesutiktų; kitais atvejais 
sprendimai būtų galutiniai. Ar ši struktūra komisiją 
padarytų mažiau politizuotą? Manau, kad taip, nes 
joje nebūtų partijų atstovų ir dėl to nebūtų tiesioginio 
politinio spaudimo. Žinoma, politikos visiškai iš
vengti neįmanoma bet kokioje valdžios struktūroje. 
Tačiau jei reformuotai komisijai pavyktų pasidaryti 
mažiau priklausomai, tai būtų nemažas laimėjimas.

Antra, reiktų imtis visų konstitucinių priemonių 
išguiti KGB baubą iš Lietuvos politikos. Tai nebus 
lengva, nes ši saugumo tarnyba yra per daug giliai 
įleidus šaknis į visuomenės galvoseną. Bet vis tiek 
turėtume bandyti.

Tikrai nepakenktų panaikinti visus įstatymus ir 
jų sukurtas patikrinimo komisijas dėl santykių su 
KGB. Tai padėtų sumažinti nepagrįstų kaltinimų, ku
rie dar vis skaldo visuomenę. Šios skilties apimtis 
neleidžia išsamiau panagrinėti bendradarbiavimo su 
KGB sindromo, tačiau nėra paslaptis, kad dauguma 
bendradarbiavimo formų kitų žmonių į pavojų nepa
statė. Negalima užmiršti tik tų atvejų, kur dėl bendra
darbiavimo nukentėjo kiti asmenys. Bet ir čia spren
dimai, ką su tokiais individais daryti, turėtų būti ne 
politikų, o teismų žinioje. Po paskutinės kaltinimų 
serijos man susidarė įspūdis, jog Lietuvai nieko gero 
nežadantys žmonės skleidžia gandus apie KGB 
ryšius su įvairių pažiūrų politikais. Jei tokie kaltini
mai nesustos, krašto politiniame gyvenime ir toliau 
dalykiški dienos klausimai bus nuslopinti emocinio 
visuomenės supriešinimo.

Julius Šmulkštys

VYKUSIO IR NEVYKUSIO MATYMAS

Mielai sukaliojuos šventiškame parapijos kieme. 
Čia manasis šio ir kitko, vykusio ir nevykusio maty
mas visada gyvuote gyvuoja. Žinoma, nepersisten-

1997 m. lapkričio mėn.

giu. Esu gi santūraus 
priekabumo ideologi
jos išpažinėjas. Labi
au linkęs girti nei 
peikti.

Žvilgterėkime į 
šių metų Lietuvių die
nas (spalio 4-5 d.) 
Los Angeles mieste. 
Tai vienas stambiau
sių įvykių Pietų Kali
fornijos lietuvių gy
venime, virtęs metine 
tradicija, pareikalau
jąs reiklių vadovų, 
kruopštaus ir ilgo pla
navimo, pagelbininkų 
kariuomenės, įvairius 
suvenyrus bei kultūri
nes gėrybes parduo
dančių noro. Ir tinka
mo oro. Visad mel
džiamasi, kad tik Fah- 
renheitas neperkop

Los Angeles Lietuvių dienose prieš keletą metų apsilankė ir prez. A. Brazauskas 
(nuotraukos viduryje), lydimas ambas. S. Lozoraičio (kairėje) ir konsulo V. Če
kanausko (dešinėje).

tų šimtinės.
Šiemet dangus pamalonimo Dienų savaitgalį. 

Temperatūra buvo normali. Reklama visokeriopa, at
sidūrusi net TV kanaluose! Žmonių subildėjo aps
čiai. Garbės pirmininku paskelbtas jo ekscelencija 
vysk. Paulius Antanas Baltakis. Muzikantams ir kal
bėtojams estrada pastatyta „alaus” kiemo viduryje 
prie tvoros, kad aitri saulė nespigintų į atlikėjų akis. 
Šitaip šis keturkampis kiemas buvo padalintas į dvi 
dalis. Iš dešinės ir kairės pietaujanti ar poilsiaujanti 
publika galėjo artimai stebėti, kas vyksta estradoje ir 
šokių „pievelėje”. Be to, įrengta ir tribūna. Vyko 
graži lietuviška programa.

Kadangi buvau tik sekmadienį, tai pasakysiu, jog 
mačiau kelis gerai susirepetavusius ansamblius. Kad 
ir su liaudiška išraiška Lietuvos vyčių tautinių šokių 
grupę iš Čikagos, kuriai vadovauja Frankas Zapolis, 
mokytojos Lidija Ringienė ir Lidija Tautukuvienė. 
Taip pat mūsų įsausrintoje Pietų Kalifornijoje visada 
laukiamą Seattle sambūrį „Ūkana”. Ar nesivadino 
anksčiau „Lietučiu”? Kaip pavadinsi, nepagadinsi - 
ir vienas, ir antras žodis tinka Seattle drėgmei. „Ūka
nos” vadovai Rasa Matas ir Julia Gelažis gerai paruo
šė savo šokėjus.

O ką jau besakyti apie mūsiškius - apie gausų, 
entuziastingą L.A. jaunimo ansamblį LB „Spindu
lys”, kuriam vadovauja Danguolė Varnienė, Sigita 
Barisienė ir muzikas Viktoras Ralys. Žiūrovus links
mino ir „Lietuvių dienų” kapela. Laukiau Los Ange
les vyrų kvarteto dainavimo. Tačiau, laikui atėjus, jie 
nepasirodė. Ankstėliau užkalbintas kvarteto tenoras 
Emanuelis Jarašūnas mane sąmojingai painformavo: 
bus naujas repertuaras, bet senos dainos. Taigi jų ne- 
pasirodymas sekmadienį, bent man, nesukėlė nusi
minimo.

Kiemui perskilus į dvi dalis, buvo sunku surasti 
ieškomą žmogų. Vis girdėjosi: „Ar nematėte Petro? 
Ar nežinote kur įstrigo Birutė? Nerandu savo žmo
nos, ar nesutikote?” Ir panašiai. O tie pražuvėliai tuo 
metu sėdėjo ar sukosi kitoje kiemo pusėje, ar buvo 
įėję į kurią nors mokyklos klasę, kur telkėsi meno pa
veikslų, keramikos, įvairių žanrų tautodailės paro
dos. Iš Čikagos atvykęs Algimantas Kezys čia išstatė 
savo fotomeno didžiai turiningą dovį: pakabintus ir 
nepakabintus vaizdus, leidyklos Galeria išleistas me
no knygas. Ypač stebinančiai gausi yra jo sukurtų al

bumų biblioteka. Tik vartyk, tik žiūrėk, tik pirk! Kas 
mėgsta fotografiją - yra ko rinktis. Kezio kambaryje 
su keliais omamentiškai skoningais darbais dalyvavo 
ir grafikė Irena Raulinaitienė.

Kodėl išėjo taip, kad aš neužsukau į dar kelias 
atokesnes klases, kur ir kiti dailininkai rodė savo kū
rinius? Priežastis: nebuvo į jas viliojančių ženklų, 
skelbiančių, kad ten irgi veikia dėmesio verta dailė. 
Atseit, trūko reikiamo magneto. Man regis, anksčiau 
ant stovų lauke įstatyti paveikslai pritrukdavo dau
giau žiūrovų.

O dabar turiu kelis priekaištus šios metinės mu
gės mitybos departamentui. Pagirdyti ir pavalgydinti 
minią žmonių nelengva. Bet kai pamatai ilgą uodegą 
saulėje laukiančių prie talonų pirkimo stalo ir dar il
gesnę prie valgių gavimo stalų, pagalvoji, kad galima 
buvo sutvarkyti geriau. Maistas buvo duodamas tik 
už nusipirktus talonėlius. Gerai. Bet kodėl kiekvie
nam patiekalui skirtingos spalvos talonai? Susidarė 
ar ne penkios spalvos. Maišatis! Ir atsimink, kuri 
spalva kam. Juk kur kas lengviau vartoti dolerinius 
geltonus ir 50 centų vertės žalius. Tai tik dvi spalvos. 
Tuo būdu už cepeliną šeimininkės paimtų du gel
tonus ir vieną žalią, už kugelio porciją - vieną gel
toną ir vieną žalią, už porciją koldūnų - penkis gel
tonus, už bulvinius blynus - keturis geltonus, už šal- 
tibarščius - du geltonus.

Tas visų matomas talonų pardavimo staliukas 
buvo užgultas laukiančių žmonių. Tuo metu kitame 
mažame kieme, nedaug kam žinant, nuobodžiauda
mas sėdėjo kitas talonų pardavėjas. Ar negalėjo apie 
tai žmones painformuoti koks nors tvarkdarys? Gir
dėjau besiguodžiančias vyresnio amžiaus moteris: 
neragavau nei kukulio, nei kugelio, ničnieko, negi 
lauksiu pusvalandį ar ilgiau eilėje. Kai kas net skun
dėsi dešrų neskanumu, kiti gi peikė cepelinų bulvinį 
apdarą. O tai, brangūs tautiečiai, jau rimti priekaištai. 
Manau, kitąmet tuo bus susirūpinta. Šiemet, išskyrus 
tuos mitybos nesklandumus, Lietuvių dienų eiga pa
liko teigiamą ispūdį. Tai juk uolių, pasiaukojančių 
rengėjų su nauju, gabiu komiteto vadovu Viktoru Ra
liu priekyje, nuopelnas.

Po loterijos bilietų traukimo, ir kaip visada - nie
ko nelaimėjęs nuvažiavau prie vandenyno atvėsti nuo 
išgyvento šurmulio.

Pr. Visvydas
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NAUJA KRYPTIS P. DIRGĖLOS KŪRYBOJE

Po nelabai įdomaus romano Kūlgrinda (1984 
m.) Petras Dirgėla (gimęs 1947 m. Klaipėdos krašte) 
parašė porą įdomesnių istorinių romanų. Dabar, atro
do, jis suka nauja kryptimi, į kriminalinį arba detek
tyvinį romaną. Taip galime spėti iš jo straipsnio 
Valstiečių laikraštyje. Skaitytojas gal nustebs, ką 
bendro tas ūkininkų laikraštis turi su literatūra ir ką 
bendro rašytojas su laikraščiu. Pasirodo, P. Dirgėla 
yra nuolatinis Valstiečių laikraščio bendradarbis ir 
šviečia ūkininkus tautiniais ir tarptautiniais klausi
mais.

Šį kartą P. Dirgėla bando apšviesti Lietuvos ūki
ninkus, kas iš tikrųjų buvo toji vienuolikos valstybių 
vadovų konferencija Vilniuje, kurią sukvietė Lietu
vos ir Lenkijos prezidentai. Pirmiausia, rašytojas at

DRAMA IR...
(atkelta iš 7-to psl.)

nių ir romanaų, sunkiausiai sekėsi dramai, gal kaip 
tik dėl jos mažesnio populiarumo skaitytojų masėse. 
Nenuostabu, kad Kaliausės mirtis yra bene pirmoji 
Lietuvoje išleista knyga šio gerai žinomo, bet vien 
dramoje besireiškiančio išeivijos rašytojo. Tiesa, vie
nas kitas jo vienaveiksmis spaudoje pasirodė dar so
vietiniais laikais; dramą „Žaliojoj lankelėj” Pergalėje 
teko matyti dar 1969 m., o gerokai vėliau Metuose 
buvo išspausdinta ir „Antroji paskenduolė”; iš 
rankraščių ar išeivijos leidinių teatruose buvo statomi 
ir kiti veikalai: „Lozorius”, Čičinskas”, „Vaižgan
tas”, tačiau pirmoji knyga, štai pasirodė tik 1996-ųjų 
gale.

Pirmąją Kaliausės mirties dalį pavadintą „Amū
ro išdaigos” sudaro, sakytum, sutrumpinta paskuti
nės išeivijoje išleistos K. Ostrausko knygos Ars amo- 
ris (1991) versija, geriausi jos epizodai: vieni anks
tyvesni praleisti, kiti perredaguoti, visai išjungti pris
tatomieji interliudai Ovidijaus bei Romeo ir Julijos 
dialogais. Naująjį ciklą sudaro: „Salome”, „Hamletas 
ir kiti”. „Dievų išdaigos”, „Casanovos saulėlydis” ir, 
epilogo vietoje, „Ars amoris: post scriptum”, spaus
dintas Metmenyse jau po knygos išleidimo, kaip ir 
dauguma likusios medžiagos.

Antroje knygos dalyje randame šešioliką mini- 
dramų, nuo keletos iki keliolikos ar net per dvidešimt 
puslapių ir beveik tiek pat mikrodramų, dažniausiai 
neužimančių nė puslapio. Tematinė skalė apima ir 
mokslus, ir menus, ir tautosaką, ir gyvenimą: istoriją 
nuo tamsiųjų viduramžių („Riteris, šėtonas ir mirtis”) 
iki gyvenamojo šimtmečio („Imperatorius ir jo im
perija”), dailę („Belladona”) ir muziką („Gulbių eže
ras”), o ypač literatūrą, nuo pasaulinės („Anna ir Em
ma”) iki lietuviškos („Jūratė ir Kastytis”), cituojant 
pavadinimus vien ryškiausių, nereikalaujančių pla
tesnio paaiškinimo. Siužetams kartais panaudojami 
literatūriniai tekstai, dažnai įvedami ir jų autoriai 
netikėtose Akcinėse situacijose, netrūkstančiose ko
miškų aspektų, tačiau taip pat verčiančiose ir giliau 
susimąstyti. Mikrodramų siužetai dažniausia priežo- 

kreipia dėmesį, kad visos dalyvaujančios šalys pri
klausė ir daugmaž tebepriklauso sovietinei imperijai, 
kad tos priklausomybės sustiprinimui ir ši konferen
cija buvo sušaukta. Štai kaip P. Dirgėla visa tai įsi
vaizduoja. „Nomenklatūros ir nusikalstamo pasaulio 
klanai, valdę sovietines respublikas ir soclagerio ša
lis, tebegyvuoja, tebėra stiprūs ir štai vėl jie vienijasi 
kovoje prieš savo tautą dėl viešpatavimo savose vals
tybėse”. Tą sakinį P. Dirgėla pabraukia. Jis truputį 
suabejojo dėl Suomijos prezidento, bet ir ją įjungė į 
to paslaptingo klano bendrininkus, nepaisydamas jos 
galantiško karo prieš Sovietų Sąjungą 1939-1940 
metais.

Tikrai gera tema kriminaliniam ar detektyviniam 
romanui, kuriam, atrodo, P. Dirgėla ir vardą jau turi. 
Prestižas, nes mafijozai šiame romane yra ne eiliniai 
piliečiai, bet valstybių galvos, daugiau ar mažiau ger
biamos ne tik savo kraštuose, kur jos buvo demokra
tiniu būdu išrinktos, bet ir visame pasaulyje.

Mano galva, Petro Dirgėlos sumanymas labai 
geras. Tik nesuprantu, kodėl savo straipsnio pabaigo
je jis prisimena gruodžio mėnesio pabaigoje įvyk
siančius prezidento rinkimus ir už ką jis agituoja Lie
tuvos ūkininkus balsuoti.

Vincas Trumpa

diniai arba anekdotiški, norima pralinksminti skaity
tojus.

Ilgiausia rinkinio minidrama yra „Oi grybai, gry
bai... ”, vienos iš ankstyviausių ir turbūt garsiausių K. 
Ostrausko vienaveiksmių „Gyveno kartą senelis ir 
senelė”, išspausdintos Kvartete (1971), tęsinys. Abi 
minidramos sudaro svarų, vos ne penkiasdešimties 
puslapių vienetą. Dabar Jonukas, Petriuku užsimas
kavęs, sugrįžta pas Senelius ir, atliekant senąjį savo 
mirties ritualą, jiems padeda skaityti pirmosios dalies 
recenziją:

„Dar daug laiko turbūt praeis iki lietuviškoji au
ditorija pajėgs tokius kūrinius įvertinti ir juos priimti 
kaip didžiuosius”, - rašė tada Drauge (1965.1.15) 
V.(ladas) R.(amojus, t.y., Būtėnas). Šiandien Lietu
vos vidurinių mokyklų vadovėliuose (žiūr. Viktorijos 
Daujotytės ir Elenos Bukelienės Lietuvių literatūra - 
12; 1995) kaip tik ši K. Ostrausko minidrama duoda
ma kaip lietuvių absurdo teatro klasiškas pavyzdys. 
Su tokiu autoriaus apibūdinimu gal ne visai sutiktų 
Rimvydas Šilbajoris, kuris Kaliausės mirtį recen
zuodamas World Literature Today 1997 m. vasaros 
numeryje rašo, jog Ostrauskas, pirmiausia, žaidžia 
tiek žemiškosios komedijos, tiek ir tagedijos scenoje 
įvairiausiais meilės, politikos bei paprasčiausio 
klaunavimo varijantais, kuriuos stebėdamas kandaus 
juoko viduryje netikėtai pajunti gailestį, o gal net ir 
baimę ...

Beveik tuo pačiu metu išeivijoje buvo išleistas 
dar vienas Kosto Ostrausko kūrybos rinkinys, nuo 
Lietuvoje pasirodžiusio labiausiai besiskiriantis tuo, 
kad jame taip pat sudėti Metmenyse ir kitur paskelbti 
jo straipsniai ir pasikalbėjimai. Visa tai užima dau
giau nei trečdalį knygos ir tartum primena, jog K. Os
trauskas yra ir literatūros mokslininkas, daktaro 
laipsnį šioje srityje pasiekęs 1958 metais. Daktarato 
tema parašyta ir minidrama „Zakopanė”, vaizduojan
ti rašytojo Jono Biliūno priešmirtinį pokalbį su žmo
na Julija. Reikėtų pridurti, jog minidrama „Lozorius” 
šiame rinkinyje išspausdinta lietuviškai ir angliškai, 
o paskutinioji paskaita „Žodžiai, žodžiai, žodžiai” 
išvirsta į rinkinį užbaigiančią minikomediją. 3 mini
dramos ir 4 mikrodramos įdėtos į abu rinkinius.

Titulinė ir pati ilgiausia (25 psl.) šio rinkinio 
minidrama autoriaus pavadinta „Post scriptum” 
turbūt dėl to, kad joje Dramaturgas tartum atsisveiki
na su visais savo veikalų svarbiausiais personažais. 
Nuo Kanarėlės ubagų iki Ars amoris aristokratų ir 
Duobkasių giltinės - mirties. Nepaisant savišalpos ir 
pagudravimų, negalima nepastebėti, kad ir Drama
turgui šis atsisveikinimas yra nelengvas ir jis nesiryž
ta jo nutraukti, nors jau seniai viskas išsakyta, sudės
tyti visi ženklai, kirčiai, taškai ir daugtaškiai...

Mano supratimu, stipriausia šio rinkinio mini
drama (gaila, nepakartota Kaliausės mirtyje), yra 
„Antroji paskenduolė”, itin efektingai pašiepianti 
pernelyg sumokslintą literatūros kritiką. Kaip gerą 
„pritrenkiančią atomazgą” derėjo pridėti ir autoriaus 
pastebėtos korektūros klaidos atitaisymą vienoje for
mulėje, paskelbtą Metuose šiai minidramai pasi
rodžius ...

Vyto Dūko išvada, kad „originalumo trūkumą 
Ostrauskas išperka savo ironiškais posūkiais, humo
ru ir satyra”, paskelbta World Literature Today (žie
ma, 1966) recenzuojant šią knygą, tinka abiems rin
kiniams.

„Spindulio” leidykla Kaune, pasiryžusi išleisti 
visą poeto-dramaturgo-publicisto Stasio Santvaro 
kūrybą, pernai išspausdino poeto Roberto Keturakio 
sudarytą ir redaguotą publicistikos rinkinį Kasdieni
nė lietuvybės duona. Šioje stambioje vos ne keturių 
šimtų puslapių knygoje sudėti straipsniai, paskaitos, 
kalbos, nekrologai išbarstyti įvairiuose išeivijos peri
odiniuose leidiniuose. Daugiausia straipsnių - apie 
literatūrą, nors jie parašyti ne vien knygų išleidimo, 
bet ir įvairių sukakčių progomis, pagerbiant ne vien 
gyvuosius, bet ir mirusius rašytojus, minint: (knygos 
turinio tvarka) Maironį, Vaižgantą, Mykolą Vaitkų, 
Faustą Kiršą, Antaną Škėmą, Stepą Zobarską, Ber
nardą Brazdžionį, Stasį Ylą, Augustiną Gricių, Jurgį 
Jankų, Juozą Brazaitį, Antaną Gustaitį, Bronį Railą, 
Eleną Juciūtę, Paulių Jurkų ir kitus.

Kadangi S. Santvaras buvo ne vien rašytojas, bet 
ir operos solistas bei teatro žmogus, bent ketvirtada
lis knygos straipsnių parašyta apie muzikos meninin
kus: solistą Kiprą Petrauską, kompozitorių Stasį 
Šimkų, solistes Vladislavą Grigaitienę, Jadvygą 
Vancevičiūtę, Vincę Jonuškaitę; solistus Antaną Ku- 
čingį, Aleksą Kutkų, Vladą Baltrušaitį, taip pat daili
ninkus, visuomenininkus ir kitus. Išpausdinti ir pasi
kalbėjimai su S. Santvarų, įvairiomis progomis daryti 
radijo valandėlėms bei visokiems laikraščiams.

Kadangi Stasys Santvaras dažniausiai rašo apie 
savo draugus ir sau artimus žmones, jo vertinimai vi
sada pozityvūs ir teigiami, tirštai atmiešti šviesiais at
siminimais, tačiau juose apstu ir daugelio nežinotų 
faktų, gilesnių įžvalgų į aprašomųjų kūrybą, bei jų 
pasiekimus.
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POLITIKA

STEBUKLO...
(atkelta iš 1-mo psl.)
mažiau svarbi ir jo įvaizdžio problema. Tariamai 
kandus, konfrontuojantis, sarkastiškas, į kompromi
sus nelinkęs Landsbergis, ištiesdamas buvusiam 
priešininkui draugišką ranką, parodė save visai kito
kioje, daug patrauklesnėje šviesoje.

Šitokios politikų metamorfozės neturėtų mūsų 
labai stebinti, nes politikoje nėra nei priešų, nei drau
gų; politikoje tėra interesai. Ir reikia pripažinti kad šį 
kartą interesų partiją V. Landsbergis sužaidė gražiai, 
nors anksčiau jam šitoje srityje sunkiau sekdavosi.

Daug sunkiau šiuo atveju subalansuoti Valdo 
Adamkaus pelnus ir nuostolius...

LAIMĖJIMAI IR NUOSTOLIAI
Prisipažinsiu, kad ilgokai sukau galvą, niekaip 

nepajėgdamas suvokti, kokios naudos rinkimuose 
galėjo iš šio sandėrio tikėtis Valdas Adamkus. Šioks 
toks mane patį beveik įtikinantis atsakymas pasisiūlė 
savaime ir šiek tiek vėliau. Kai Kauno aerodrome iš 
Švedijos sugrįžęs V. Adamkus sužinojo, kad Vil
niaus apygardos teismas priėmė jam palankų spren
dimą, jis pats buvo maloniai nustebintas ir prisipa
žino, kad tokio sprendimo nesitikėjo. Tokiu būdu, 
nesitikėdamas pakliūti į kandidatus, jis ir neturėjo nei 
ko laikmeti, nei ko prarasti. Paspausdamas ištiestą 
Landsbergio ranką jis tik prisipažino, kad politinė 
dešinė jam yra patrauklesnė už politinę kairę. Netie
siogiai tai galėjo būti ir nuoširdus patarimas savo 
šalininkams geriau rinktis mažesnę blogybę iš deši
nės, negu didesnę iš kairės.

Tačiau, kaip matėme, A. Brazauskui pasitraukus 
iš varžybų, o V: Adamkui sėkmingai apsigyvendinus 
Lietuvoje, padėtis iš pagrindų pasikeitė. Klausimas, 
ko anuomet galėjo tikėtis V. Adamkus, nebeturi 
politinės prasmės. Dabar jau reikia klausti, ar anuo
met kitokių prielaidų paskatintas žingsnis padės ar 
pakenks kandidatui Adamkui.

Manau, kad dabar, pasikeitus pagrindinėms prie
laidoms, tai reikėtų vertinti kaip šiokią tokią, kad ir 
nedidelę klaidą, galinčią ir net jau davusią Adamkui 
šiek tiek politinių nuostolių. Pradžioje bandysiu pa
grįsti šitokį savo teiginį ankstesnių apklausų duome
nų palyginimu su vėlyviausių, o vėliau pabandysiu 
pasiaiškinti ir šitokio reiškinio priežastis.

• VĖLIAUSI APKLAUSŲ DUOMENYS
Respublikoje paskelbti „Baltijos tyrimų” spalio 

mėnesį atliktos apklausos duomenys teigia, kad pre
zidento rinkimuose gruodžio 21 dieną ketina balsuoti 
84 procentai apklaustųjų.

Už teisininką Artūrą Paulauską žada balsuoti 
36,7 procento (15,7 proc. daugiau negu rugsėjį), už 
buvusį JAV gamtosaugininką Valdą Adamkų 31,3 
proc. (1,6 proc. daugiau), už Seimo pirmininką Vy
tautą Landsbergį 11,6 proc. (0,1 proc. mažiau).

Kitiems šešiems pretendentams į Prezidentus 
simpatizuoja nuo 0 (Reformų partijos pirmininkui 
Algirdui Pilveliui) iki 1,5 procento (Vilniaus univer
siteto rektoriui Rolandui Pavilioniui) rinkėjų.

Jeigu rinkimų antrajame rate rungtųsi V. Adam
kus ir A.Paulauskas, abu surinktų po 42 proc. balsų. 
Jeigu rungtyniautų V. Adamkus ir V. Landsbergis, už 
V.Adamkų balsuotų 57 proc., o už V.Landsbergį -15 
proc. rinkėjų. O jeigu antrajame rate varžytųsi V. 
Landsbergis ir A. Paulauskas, už V. Landsbergį bal
suotų 20 proc., už A.Paulauską - 60 proc. rinkėjų.

Kaip matome, A. Brazausko pasitraukimas iš 
varžybų V. Landsbergiui naudos neatnešė; už jį pir

mame rate balsuosiančių procentas liko beveik ne
pasikeitęs. Dauguma Brazausko šalininkų balsų ati
teko arba Paulauskui, arba Adamkui.

Ankstesnėje, rugsėjo mėn., apklausoje A.Bra
zausko šalininkai teigė, kad, Brazauskui nepatekus į 
antrą rinkimų ratą, jo šalininkų balsai pasidalintų 
taip: 43,5 % atitektų A. Paulauskui, o 21,3% V. 
Adamkui. Taigi, pagal rugsėjo mėnesį vyravusias 
nuomones, Paulausko šalininkų skaičius spalio mė
nesį turėjo padidėti maždaug du kartus daugiau negu 
Adamkaus šalininkų. Tuo tarpu iš tikrųjų Paulausko 
prieaugis (15,7%) viršija Adamkaus prieaugį (1,6%) 
beveik dešimčia kartų. Tai, manau, ir yra tiesioginė 
Adamkaus-Landsbergio suartėjimo pasekmė: kad ir 
ne didelė, bet statistiškai aiškiai apčiuopiama buvu
sių Adamkaus šalininkų dalis perėjo Paulausko pu
sėn. Ar pavyks Adamkui susigrąžinti šiuos balsus, 
sunku pasakyti. Viskas priklausys nuo Adamkaus (o 
taip pat ir Paulausko) taktikos rinkiminės kampanijos 
metu. Jeigu būčiau V. Adamkaus politinis patarėjas, 
patarčiau jam šiek tiek prislopinti savo „dešinumą”, 
labiau pabrėžiant „vidurio” (t. y., centristines) pozi
cijas. Tačiau tai būtų tik mėgėjiški patarimai žmo
gaus, kuris pats niekada nėra laimėjęs ar net kandida
tavęs kokiuose nors rinkimuose...

UŽ LANDSBERGĮ AR PRIEŠ LANDSBERGĮ ?
Stabilioje demokratinėje visuomenėje prieš rin

kimus paprastai vyrauja teigiama priešprieša: vieni 
rinkėjai apsisprendžia balsuoti už vieną, kiti - už kitą 
kandidatą, treti vėl renkasi jiems priimtiniausią. Ma
nau, kad šiuose rinkimuose tokia teigiama - „UŽ” - 
„UŽ” - nuostata negalioja ir ja vadovaudamiesi ne
galėtume paaiškinti kai kurių priešrinkiminių reiški
nių. Lietuvoje šiuo metu lengvai pastebima labai 
stipri nuomonių poliarizacija. Ir poliarizuota ji ne tei
giamu, o neigiamu pagrindu. Balsuotojų dauguma 
jau šiuo metu yra arba vienoje arba kitoje antagonis
tinėje grupėje. Pirmoji, mažesnioji, grupė - tai V. 
Landsbergio šalininkai. Juos jungia teigiamas ben
dras vardiklis: ištikimybė savo pasirinktam kandida
tui, ideologinis apsisprendimas ir ryžtas kovoti iki 
galo. Antrąją, žymiai didesnę, grupę jungia neigia
mas bendras vardiklis. Tai V. Landsbergio priešinin
kai. Jiems būdingos priešingos savybės: apsisprendi
mas ne ideologiniu, o pragmatiniu pagrindu, ma
žesnė ištikimybė savo pasirinktam kandidatui, di
desnis imlumas rinkiminei propagandai. Manau, kad 
savaime aišku, jog prognozuoti rinkimų rezultatus, 
vadovaujantis pirmajai grupei būdingu dėsningumu, 
praktiškai neįmanoma visuomenėje, kur vyrauja an
troji grupė.

Daugeliui Lietuvos politinio gyvenimo stebėtojų 
šitokia „už Landsbergį - prieš Landsbergį” prieš
prieša yra akivaizdi, nereikalaujanti papildomų įro
dymų. Tačiau išeivijos, kur vyrauja V. Landsbergio 
šalininkai, skaitytojui šitoks mano pasiūlytas politi
nis modelis gali sukelti nemažai abejonių. Pabandy
siu įrodyti jo pagrįstumą.

Visų pirma, rinkėjų pasiskirstymą į dvi - už 
Landsbergį ir prieš Landsbergį - grupes rodo rinkėjų 
nuotaikų kaita laiko atžvilgiu. Prieš metus ar ir dar 
anksčiau Lietuvos spaudoje vyravo nuomonė, kad 
pagrindiniai varžovai šituose prezidento rinkimuose 
bus A. Brazauskas ir V. Landsbergis. Tuomet iškilusi 
Valdo Adamkaus kandidatūros galimybė susilaukė 
nuostabiai daug pritarimo. O juk Lietuvos rinkėjui 
Adamkus - tolimas, mažai pažįstamas, dar nežinia ar 
išvis galėsiantis kandidatuoti nežinomasis. Ir štai, 
naujas „nežinomasis” apklausose per kelis mėnesius 
iškopia į pačią populiariausių pretendentų viršūnę.

Kaip kitaip, jei ne rinkėjų nepasitenkinimu pir
maisiais dviem pretendentais, paaiškinti tokį staigų 
tik retkarčiais Lietuvoje pasirodančio svečio šuolį 
aukštyn? Dar aiškiau antilandsberginė rinkėjų nuo
stata pastebima rugsėjo mėnesio „Baltijos tyrimų” 
apklausoje.Ten pirmą kartą visų keturių pagrindinių 
pretendentų šalininkams buvo pateiktas klausimas, 
už ką jieEalsuotų antrajame rinkimų rate, jei jų re
miamas kandidatas ten nepaklūtų. Tiek tarp Adam
kaus, tiek Brazausko, tiek Paulausko šalininkų tokiu 
atveju balsuosiančių už Landsbergį buvo absoliuti 
mažuma. Antilandsberginė nuostata, vyraujanti tarp 
kitų pretendentų šalininkų, buvo pademonstruota la
bai akivaizdžiai. Yra ir kokybinių argumentų, rodan
čių būtent tokią visuomenės poliarizaciją. Jų dėl vie
tos stokos čia nebeminėsiu. Pabaigai norėčiau pasiū
lyti porą rinkimų prognozių.

KAS BUS KITAS PREZIDENTAS?
Į šį klausimą kol kas nesiryžtu atsakyti, nes tai 

paaiškės tik kitais metais, antrajame rinkimų rate. O 
iki tol dar daug kas gali pasikeisti. Tačiau man atro
do, kad apklausų duomenys gan tiksliai atspindi da
bartines Lietuvos gyventojų nuotaikas. Todėl manau, 
kad pirmame rate daugiausia balsų surinks A. Pau
lauskas ir į antrą rinkimų ratą pateks kartu su nedaug 
nuo jo atsiliekančiu V. Adamkum. O antrame rate, 
prie Adamkaus prisidėjus Landsbergio šalininkų bal
sams, abiejų pretendentų jėgos turėtų maždaug susi
lyginti. Yra, tiesa, dar viena galimybė, kad prieš pat 
rinkimus V. Landsbergis gali atsiimti savo kandida
tūrą ir tuo padėti Adamkui laimėti pirmame rate. 
Tačiau man tokia galimybė atrodo nereali.

O ar įmanoma V. Landsbergiui pakliūti bent į 
antrą rinkimų ratą? Tokia galimybė, žinoma, yra. Tik 
jos tikimybė, pagal apklausų duomenis, labai maža. 
Tai jau būtų beveik stebuklas, kurio daug kas, ypač 
išeivijoje, laukia ir tikisi.

Na, o jei šios mano pranašystės neišsipildytų, tai 
visiems, kurie dėl jų su manim ginčijosi, pažadu nu
pirkti po bokalą gero lietuviško alaus.

Zenonas V. Rekašius

POST SCRIPTUM

Nesu Artūro Paulausko šalininkas ir nenoriu už 
jį agituoti, nes ir pats nesiruošiu už jį balsuoti. Tačiau 
tai, ką baigdamas šį straipsnį išgirdau per Čikagos 
„Rytmečio ekspreso” radiją iš Seimo atstovės ir kon
servatorių agitatorės ponios Rasos Rastauskienės 
lūpų, verčia mane viešai pareikšti pasipiktinimą.

Kalbėdama apie kandidatą A. Paulauską, ponia 
Rastauskienė pastebėjo, kad vaikai nėra atsakingi už 
tėvų kaltes ar nuodėmes. Šventa teisybė! Tik bolševi
kai veždavo žmones Sibiran už tai, kad šie buvo gimę 
buožių šeimoje (t. y., pasirinkę netinkamus tėvus). 
Tačiau šią šventą teisybę beveik tuo pačiu atsikvėpi
mu ponia Rastauskienė užbaigė klausimu, o kaip vis 
dėlto Vakaruose atrodytų Lietuvos įvaizdis, jei prezi
dentu išrinktume aukšto KGB karininko sūnų...

Įvaizdis, mieloji ponia, nepablogėtų, jeigu bal
suodami atsižvelgtume į kandidato savybes, nekreip
dami dėmesio į jo gimines, draugus ar pažįstamus. 
Tuo tik pademonstruotume aukštą politinę moralę ir 
demokratinį brandumą. Tačiau pamokslaudami šven
tas tiesas ir tuo pačiu atsikvėpimu joms prieštarau
dami savo elgesiu burnos nuo sovietinės moralės at
liekų neišsivalysime.

Šį kartą - be pagarbos,
Z. V. Rekašius
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viai pasimokytų ir dažniau šypsotis, ir rečiau dejuoti 
bei verkšlenti.

J UL •’ ’ 4 ijz’. G T iv -J

Gediminas Kurpis
Mississauga, Ont.

DAŽNIAU ŠYPSOKIMĖS, REČIAU 
VERKŠLENKIME

Retkarčiais vis dar pasirodo spaudoje komenta
rai apie Lietuvos kovų ir kančių istoriją. Paskutinia
me Akiračių numeryje pasirodė žinutė, kad tie „grau
dūs veiksmai” trumpinami nuo 16 iki 12 tomų. Eina
ma gera linkme, bet būtų išmintingiau jos apimtį dar 
patrumpinti (gal iki 4 tomų) bei praplėsti ir pertvar
kyti turinį. Pirmas tomas būtų gal ploniausias, tai 
„Svetimtaučių nacių ir kitokių šovinistų skriaudos 
lietuviams”. Antras tomas būtų „Svetimtaučių 
komunistų skriaudos lietuviams” - čia jau būtų dau
giau medžiagos. Trečias tomas - „Visokio plauko 
lietuvių skriaudos kitiems lietuviams” - visų „išver- 
staskūrių” nacių bei komunistų, ir dabartinių mafijo
zų, vagių-vaizbūnų, ir „buržuazinių” bei šių laikų 
biurokratų nuodėmės prieš savo tautiečius. Na, o ket
virtas tomas būtų visai naujas savo turiniu „Visokio 
plauko lietuvių skriaudos Lietuvos žydams”. Tokiu 
būdu visos ašaros, pralietos Lietuvoje, būtų sudėtos į 
knygas.

Ne pro šalį gal vėliau dar būtų ir penktą tomą pri
dėti, „Lietuvių džiaugsmai ir linksmybės”. Juk ne 
vien ašaromis Lietuva buvo laistyta. Gal iš čia lietu

Kai gaunu Akiračius, ta diena man virsta SEK
MINĖMIS ... Pagyvėju, pajaunėju, pasilsiu.

Stasys Griežė-Jurgelevičius
Dudley, Mas.

PLB SEIMO VILNIUJE TEMA

Su dideliu susidomėjimu skaičiau Akiračių rug
sėjo numeryje žinomų bendruomenininkų pasisaky
mus PLB seimo Vilniuje temomis. Manau, kad atsa
kymus davusieji galėjo būti visiškai atviri buvusio 
Seimo salėje ir susirinkusiems atstovams paaiškinti 
numatytas procedūras. Atstovai su jomis būtų arba 
sutikę, arba atmetę. Iš visų pasaulio kraštų sukvies
tais rinktais atstovais būtinai reikėjo ir pasitikėti, nes 
nevažiavome ten būti manipuliuojami ir pritarti mūsų 
net nenarpliotų klausimų sprendimams.

Buvęs PLB pirmininkas savo atsakyme Akira- 
čiams kuo paviršutiniškiausiai pareiškia, kad kas no
ri, tas turi teisę sudaryti savo sąrašą ir kviesti Seimą 
už jį balsuoti kaip už vienetą. Esą, net kelios buvu
sios PLB Valdybos buvo išrinktos tokiu būdu. Tačiau 
Seimui, kuriame daugelis atstovų dalyvavo pirmą 
kartą, toks rinkimų metodas nebuvo pateiktas. Apie 
jį žinojo tik tie, kuriems jis buvo patogus naudoti ir 
bemaž užtikrino išrinkimą. Bet tai buvo pasalos me
todas, atviroje visuomenėje visiškai netinkamas. 

Buvęs pirmininkas, na, o ir dabartinis šitokį metodą 
pateisina, nes naudojantis juo net kelios Valdybos 
buvo išrinktos. Nejaugi sudėjus kelis negatyvius vie
netus gaunama pozityvi suma?

Keisti man ir laimėtojų pateiki skaičiai, nes man 
salėje dairantis neteko matyti nė balsų skaičiuotojų, 
nė iškeltų balsavimo kortelių. Salė buvo triukšminga, 
daugelis atstovų stovinėjo arba keliavo iš vietos į vie
tą. Nepareikalavęs tvarkos, pirmininkaujantis papra
šė balsuoti „taip”, po to, jie”, peršaukdamas triukšmą 
ir paskelbė, kad balsavusių „taip” buvę daugiau. Rin
kimų metu Seimas tvarka nepasižymėjo. Daugelis 
net nežinojo, ar Seimas jau užbaigtas, ar grįšime jo 
tęsti po Partizanų minėjimo.

Įdomu pastebėti, kad net šeši Seimo Planų pa- 
ruošimo-programos komisijos nariai buvo išrinkti į 
naująją PLB Valdybą. Iš tų šešių trys kanadiečiai ir 
trys amerikiečiai. Ketvirtas amerikietis komisijoje 
nedalyvavo. Patrupinus po vieną iš kitų keturių kraš
tų, naujojo pirmininko „komanda” susideda iš 11 as
menų.

Ne veltui vienas naujosios Valdybos narys sua
bejojo, ar tai pabaigos pradžia, ar pradžios pabaiga. 
Prie abejotojų prisidedu ir aš.

Pagarbiai,
Zigmas Grybinas 

O’Fallon, 11.

Gerbiamieji,

Turiu sunkumų su regėjimu ir taip pat su kitomis 
sveikatos negaliomis.

Todėl, pasibaigus šiai Akiračių prenumeratai su 
kitų (1998) metų kovo mėn. numeriu, prašyčiau to
liau Akiračių man nebesiuntinėti.

- Klausyk, Dogai, ar negirdėjai, 
kas atsitiko Drauge?

- Turbūt kad nieko. O kas turėjo 
atsitikti? Tiesa, girdėjau, kad spaustu
vei naują mašiną nusipirko. Nuotrau
kos dabar geriau atsispausdina...

- Ne, ne. Aš ne apie tai. Aš apie re
dakciją... Ar nebuvo ten kokių pasikei
timų?

- Negirdėjau, kad būtų kas nors 
nauja. O kodėl tu manai, kad turėjo 
kažkas pasikeisti?

Drausmės sargyboje

NAUJI REDAKTORIAI AR PRISNŪDĘ 
CENZORIAI?

- Na va, paskaityk. Ir pats pamaty
si, kad kažkas ten ne taip. Ir dar pirma
me puslapyje...

-Nieko neįprasto aš čia nematau. 
Paprasčiausi apklausos duomenys, už 
kurį kandidatą rinkėjai balsuotų, jei 
prezidento rinkimai būtų rytoj. Dabar 
visi Lietuvos laikraščiai pilni tokios in
formacijos.

- Gal ir ne visai visi. Lietuvos ai
das, pavyzdžiui, nelabai nori spausdin
ti tokią informaciją. O atsimeni, kai 
Draugo redaktorė šį pavasarį Lietuvon 
skrido...

- Atsimenu, atsimenu, kur neatsi
minsi. Net vedamąjį ta proga parašė. 
Kaip plieninis paukštis plasnodamas 
neša per Atlantą. Perskaitęs net šypte
lėjau: kad tik sparnai nenulūžtų taip be- 
plasnojant...

- Taigi, taigi. O nuplasnojusi užėjo 
į Lietuvos aidą. Ten išspausdintame 
dviejų redaktorių pokalbyje Draugo 
redaktorė ėmė ir išdėjo visą tiesą apie 
tas apklausas. Esą, tos apklausos nepa
tikimos, duomenys neteisingi, nes apie 
konservatorių kandidatą skaičiai ne to
kie, kokie turėtų būti. Ir dar nežinia, 

kokiems tikslams tos apklausos daro
mos. Todėl ji Drauge uždraudusi skelb
ti tų apklausų duomenis. Atsimeni?

- Rodos, kad buvo kažkas pana
šaus. Bet ką tu, Šnauzeri, nori tuo pasa
kyti? Nesusimezga man tavo minties 
siūlo galai ir tiek.

- Na, nevaidink jau tokio naivaus. 
Jeigu tuomet viešai pasigyrė, kad už
draudė Drauge spausdinti tokius duo
menis, o dabar spausdina, ir dar pirma
me puslapyje, tai norom nenorom imi 
žmogus spėlioti, kas atsitiko. Ar vy
riausioji nebe ta pati? Ar kiti redakcijos 
darbuotojai jos nebeklauso?

- O gal netyčia prasprūdo. Juk kar
tais prisnūsta ir budriausia cenzūros 
akis...

- Sarkazmą gali įsidėt sau kišenėn. 
Kam čia tos cenzūros? Žinai, kad Ame
rikoje jokių cenzūrų nėra. Tai kalbėkim 
rimtai. Arba iš viso galim nekalbėt, jei 
nenori rimtai.

- Šaltai, Šnauzeri, šaltai. Paimk 
valerijono, jei kitaip nebeišeina. O jei 
nori, tai kalbėkim rimtai. Draugo re
daktorė uždraudė spausdinti „Baltijos 
tyrimų” duomenis...

■ S ,/ U? UE4OT1X .‘■sen

- O tai kas čia, jei ne duomenys: 
19 proc. balsuotų už Brazauską, 18 
proc. už Adamkų, 15 proc. už Bobeli. o 
Paulauskui - tik 12 procentų.

- O kur Landsbergis?
- Landsbergis gautų 13 procentų. 

Vienu procentu daugiau už Paulauską.
- Už tai ir spausdina tokias apklau

sas, kad jos Landsbergiui duoda dau
giau negu Paulauskui. O „Baltijos tyri
mai” Paulauskui prikrauna kone tris 
kartus daugiau negu Landsbergiui. Tai 
kaip gali tokias tendencijas spausdinti.

- Tai kieno šitie duomenys, jei ne 
„Baltijos tyrimų”?

- Čia, drauguži, Bobelio tyrimai, 
ne ’’Baltijos”.

- Bobelis jokių tyrimų nedaro. Ji
sai pats kandidatuoja į prezidentus.

- Ir kandidatuoja, ir pats save „ty
rinėja”. Ir ką kitą jis gali daryti, jei 
„Baltijos tyrimai” pranašauja jam poli
tinę mirtį. O mirt jis dar nesiruošia. Ka 
zys Bobelis - vienas iš gyviausių Lie
tuvos politikų. Gyvut gyvutėlis!

- Tai kaip čia dabar išeina? „Balti
jos tyrimais” Draugas nepasitiki, o Bo
beliu...

- Rimtesnė firma. Geriau pažįs
tama. Juk tiek metų kovota toje pačioje 
barikadų pusėje, prieš visokius bendra- 
darbiautojus...

14 akiračiai nr. 10 (294)
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Linkėdamas visiems geriausios sėkmės neleng
vame darbe -

Philadelphia, Pa.
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SU ŠNAUZERIO PAGALBA...
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Siunčiu prenumeratą ir auką. Laikykitės ir toliau 
su šnauzerio pagalba „glostykite” mūsų negeroves ir 
atmerkite akis kitiems, kurie temato tik savo kiemą.

Eugenia Barsketis 
Hinsdale, 11.

KAI NEŽINAI, KUR ESI

IX PLB seime Vilniuje liepos pradžioje išrinktos 
naujos PLB valdybos pirmininko pavaduotojas Hors- 
tas R. Žibąs Akiračiuose (nr. 8 (292), 1997 rugsėjis), 
apie šį PLB seimą parašė labai keistu pavadinimu ra
šinį „Pabaigos pradžia ar pradžios pabaiga”, ir, matyt 
derindamasis prie pavadinimo, visokių keistenybių 
pribėrė tiek, kad tą rašinį perskaitęs niekaip nesuvo
kiu, kas, kur ir kaip žada pasibaigti, kas prasidėti, ir 
apskritai ką šiame rašinyje naujas PLB valdybos pa
reigūnas kalba. Štai vienas būdingas pavyzdys.

Horstas R. Žibąs rašo: „Manau, kad ateityje reik
tų vengti darbotvarkės, kuri būtų sudaryta vien tik 
PLB valdybos. Čia galima rasti per daug įvairių prie
kabių ir nepasitikėjimo, kylančio iš praeities veiklos 
bagažo. . . Dideliuose suvažiavimuose yra naudoja
ma darbotvarkės komisija, kurios tikslas detaliai or
ganizuoti ir detaliai planuoti darbotvarkes”.

Visiškai nesuprantama, kodėl Horstas R. Žibąs 
priekaištauja buvusiai PLB valdybai, kai ji visu 100 
nuošimčių elgėsi kaip tik taip, kaip jis čia siūlo. PLB 
seimo darbotvarkė nebuvo paruošta „vien tiktai PLB 
valdybos”, bet kaip tik tos H. R. Žibo siūlomos komi
sijos, kurią PLB valdyba sudarė net prieš dvejus me
tus prieš seimą. Gausią, iš daugelio asmenų, bendra
darbiais kviesdama ir visų Kraštų Bendruomenių at
stovus. Komisija taip, kaip Žibąs savo rašinyje siūlo, 
- daug kartų raštais, faksais, telefonais, asmeniškai 
kreipėsi į Kraštų Bendruomenių valdybas, prašy
dama siūlyti seimui svarstyti jų pageidaujamas te
mas, klausimus. Paruoštą IX PLB seimui svarstytinų 
dalykų planą, suskirstytą atskiromis temomis, parin
kusi sekcijų vadovus, kruopščiai sutvarkytą darbo
tvarkei įprasta kalendorine tvarka - dienomis bei va
landomis, komisija perdavė PLB valdybai. O ši, nie
ko nei pridėjusi, nei atėmusi, šalia tradicinių PLB 
valdybos, Kraštų Bendruomenių bei Jaunimo sąjun
gų valdybų pranešimų, įtraukė į darbotvarkę. PLB 
seime kaip tik dėl tos komisijos paruoštos darbotvar
kės dalies ir kilo Žibo minima penkias valandas tru
kusi ir kasdien pasikartojusi „pernelyg ilga ir berei
kalinga irzli diskusija”. Niekas nesikabino prie PLB 
valdybos paruoštos darbotvarkės dalies - pranešimų.

Taigi tokia Horsto R. Žibo siūloma komisija bu
vo. Ir dar daugiau... tos komisijos narys buvo ir pats 
Horstas R. Žibąs. Jo pavardė yra komisijos narių są
raše, išspausdintame IX PLB seimo leidinio 96 psl. 
Ar jis ir to nežino? Tai kur jis buvo?

Buvo dar ir kita komisija - PLB Konstitucijai 
keisti. Iš tikrųjų net dvi. Viena sudaryta iš PLB val
dybos narių, - žinoma, Horstui Žibui tai nepriimtina, 
- bet jos paruoštas projektas kaip tik ir buvo priimtas. 
Kitą, JAV LB Krašto valdybos kai kuriems nariams 
apie Konstitucijos keitimą pareiškus kitokią nuomo
nę, buvo pavesta sudaryti jos vicepirmininkui dr. Vy
tautui Bieliauskui. Ką jis ir jo komisija (PLB valdy
bai jos sudėtis liko nežinoma) veikė, PLB valdybai 
nepranešinėjo, ir tik seimo išvakarėse pasirodė kaž
koks keistas, komisijos pirmininko vardu pavadintas 
projektas, kurio seimui svarstyti niekas nepateikė, 
nors kai kurie JAV LB atstovai jį labai uoliai naudojo 
darbotvarkei griauti. Konstitucijai keisti PLB valdy
bos paruošto projekto priėmimas aiškiai parodė, kad 
jos galvojimas buvo teisingas, sutapo su seimo nuo
mone, jo svarstymui darbotvarkėje skirto laiko būtų 
užtekę. Todėl dėl kieno nors kažkokių užmačių gaiši
namo laiko PLB valdybai priekaištauti labai neteisin
ga.

PLB valdybos darbų gyrimas ir už juos padėka 
taip pat parodė, kad nė kokio Žibo minimo „nepasi
tikėjimo iš praeities veiklos bagažo” seime jai pa
reikšta nebuvo. Prie ko čia toks paistalas?

Kad naujos PLB valdybos pirmininko pava
duotojas mažai žino, apie ką jis kalba, liudija ne vie
nas jo čia minimo rašinio teiginys. Jis sako, kad „nu
tarimas šį PLB seimą organizuoti buvo kontroversiš
kas ir kraštų bendruomenių nevienodai priimtas”. Iš 
tikrųjų tam nutarimui priešinosi tik JAV LB Krašto 
valdybos dalis, visada ir visais klausimasi nusiteikusi 
prieš PLB valdybą, ir keli tokio paties nusiteikimo 
JAV LB tarybos nariai. Iš kitų Kraštų Bendruomenių 
PLB valdyba priekaištų nesusilaukė. Nebuvo jų nė 
pačiame seime, o nutarimas ir ateinantį seimą ruošti 
Lietuvoje yra tik dar vienas ryškus PLB valdybos 
sprendimo patvirtinimas.

Labai uolus naujoje PLB valdyboje atrodo bus 
šis pirmininko pavaduotojas. Trejus metų jo kadenci
jos laikotarpį išgyvensią turėsim progos patirti, ko
kius kalnus šis priekaištautojas nuvers. Žinoma, jeigu 
jis neužmirš toje valdyboje buvęs... Taip pat, kaip da
bar, užmiršęs kad buvo IX PLB seimo darbotvarkės 
komisijos nariu, teigia, kad tokios komisijos iš viso 
nebuvo.

Bronius Nainys 
Lemont, II.

ŽYDŲ ŽUDYNĖS LIETUVOJE

Gerbiami redaktoriai,
Ponas Vytautas Volertas straipsnyje „Gal minėti, 

gal pamiršti?” (Draugas, 1997 liepos 1 d.), teigda-
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mas, jog žydų žudynėse Lietuvoje dalyvavo tik „vie
nas kitas lietuvis”, bando pateisinti žydo kaip komu
nistų kolaboranto stereotipą ir tuo vargu ar prisideda 
priėjo paties aukštinamo „tautų susipratimo”.

Keli faktai apie Lietuvos žydus. Priešingai pa
veldėtiems stereotipams, žydai komunistai kolabo
rantai, palyginus su bendru Lietuvos žydų skaičiumi, 
buvo labai neskaitlingi. Iš maždaug 240.000 Lietuvo
je gyvenusių žydų tik apie 600 buvo komunistų parti
jos nariai, gal apie tūkstantis ar pusantro tūkstančio - 
komjaunuoliai. Prijaučiančių buvo gal tarp 5.000- 
6.000, tačiau jų atsirado tiek daug po Hitlerio atėjimo 
į valdžią Vokietijoje. Šios statistikos nepaneigsime 
anekdotiniais įrodymais - „aš mačiau savo aki
mis”...„pats stebėjau”... ir pan. Be to, negalima pa
neigti, jog kelių šimtų, net ir tūkstančio žydų eitynės 
Kaune nepateisina nei vieno nekalto žydo kraujo pra- " 
liejimo, kuriuo, turime pripažinti, rankas susitepė ne 
„vienas kitas”, o kur kas daugiau lietuvių (apskaiči
uojama nuo 8.500 iki 10.000). Tiesa, tai irgi nedidelis 
nuošimtis visų suaugusių Lietuvos vyrų, tačiau rašyti 
„vienas kitas” - nesąžininga. Taip pat atkreipkime 
dėmesį į tai, jog nuo komunistų okupacijos nukentejo 
tiek žydai, tiek lietuviai. Iš tiesų, į Sibirą buvo iš
tremtas dvigubai didesnis nuošimtis Lietuvos žydų, 
negu lietuvių (tai, beje, išgelbėjo daugelį jų nuo nacių 
žudynių).

Gaila, kad p. Volertas, nepaisydamas savo paties 
patarimo, kad „tyla būtų naudingesnė, kaip [sic] ne
teisingų kaltinimų dialogai” vietoje faktais pagrįsto 
įnašo į šį dialogą, savo straipsniu tyčia ar netyčia su
stiprina žydams priešiškai nusiteikusių lietuvių nuo
statas. Atrodo nesvarbu, kad birželio sukilimu prasi
dėjo žydų naikinimas, nes, nors nemėgstame žydšau
džių, lietuviai, girdi, „negali gražiai minėti ir tų žydų, 
kurie išdavė nelaimės užkluptą Lietuvą”. Ką straips
nio autorius tuo mėgina pasakyti? Argi dėl to, kad ne
didelis skaičius Lietuvos žydų išdavė valstybę, gali
me žiūrėti pro pirštus į žydų naikinimą Lietuvoje? 
Jeigu už kelių šimtų žydų veiksmus galime apkaltinti 
juos visus, kodėl panašiai negalėtume apkaltinti vi
sos sovietinės Lietuvos kolaboravimu su komunis
tais, -juk būta nemažai ir lietuvių kolaborantų?

Nemanau, kad pono Volerto minimas Lietuvai 
„pozityvus asmuo” - Emanuelis Zingeris siūlo birže
lio įvykius „pamiršti”. Jis paprasčiausiai teigia, jog 
birželio 23-iosios nedera švęsti kaip kažkokios „išsi
vadavimo” dienos, atsižvelgiant į tai, jog tą dieną 
vienai Lietuvos piliečių grupei tš esmės buvo pa
skelbtas mirties nuosprendis. „Ar švęsti Naujuosius 
metus, jeigu tą dieną miršta artimas?” - klausia po
nas Volertas. Turbūt reiktų pirma paklausti, ar vokie
čių okupacijos pradžia panaši į Naujuosius metus?

Darius Udrys
Praha

Šis laiškas buvo skirtas Draugui. Ten jam nera
dus vietos, spausdiname Akiračiuose - Red.

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 
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JEI NORI
Jei nori mušti, pagalį visada rasi, - sako senolių 

išmintis. Ta išmintimi, man rodos, vadovavosi ir An
tanas Musteikis, liepos mėnesį Tėviškės žiburiuose 
(net per 3 numerius!) išspausdinęs straipsnį „Balto
sios lituanistų dėmės”. Straipsnyje kritikuojamas Pa
saulio lituanistų bendrijos pirmasis darbų tomas, iš
leistas daugiau kaip prieš metus (dabar jau išėjęs ir 
antras tomas), be to, kažkaip įtariai žiūrima ir į pačią 
Bendriją, kurios mokslinėse konferencijose p. Mus
teikis kasmet dalyvauja ir galėtų svarstomu klausimu 
visada įsijungti į diskusijas, kad savo argumentais 
įvarytų kampan kitaip galvojančius ar kalbančius. 
Konferencijos, bene, tam ir šaukiamos, kad visi pasi
aiškintų problemą ir atvirai išsikalbėtų. Deja, p. Mus- 
teikiui, atrodo, geriau po laiko pamojuoti vėzdu. 
Apie pirmosios konferencijos problemas jis prabilo 
šiemet, trečiojoje konferencijoje, ir jo kalbėjimas at
rodė nebe į temą. Bet straipsnis, matyt, jau buvo pa
rašytas, ir norėjosi jo svarbesnes vietas pagarsinti... 
Kritikuoti, žinoma, niekada nevėlu, bet jeigu nori 
konstruktyvių diskusijų ir rezultatų, geriau kalbėti ta
da, kada ir kiti apie tai kalba.

Nedrįstu advokatauti kitiems, kuriuos p. Mustei
kis puola visažinančio žmogaus tonu (jeigu jie ras 
reikalą, patys parašys), noriu tik keletą pastraipų pa
sakyti dėl savęs.

Mane, kaip Bendrijos pirmininką ir atsakingą
jį šio leidinio redaktorių, straipsnio autorius vanoja 
pirmiausia dėl to, kam mes konferenciją (o vėliau ir 
leidinį) pavadinome Priklausomybės metų (1940- 
1990) lietuvių visuomenė: pasipriešinimas ir/arprisi
taikymas. Tiksliau kalbant, kam mes pavartojome 
žodį „priklausomybė”, užuot vartoję „okupacija”. 
„Priklausomybės” vartosenoje p. Musteikis mato 
,5klastotę”, ji jam „atsiduoda sovietine „naujakalbe”, 
kuri žodžių prasmes „prapaltina”, „pagražina”, ji jam 
yra „sovietinės kalbos stiliaus atgrūgos”, po kuriomis 
norima paslėpti „abejotino švarumo praeitį” ir t.t. Jei 
būtume žinoję, kad šis žodis kam nors sukels tokį 
baisų įtarumą ir duos progos dar kartą šliūkšterėti pa
mazgų ant Lietuvos (taip pat ir išeivijos) humanitarų 
galvos, būtume dėl šventos ramybės pasilikę prie 

• „okupacijos” termino. Bet anuomet naujasis žodis 
mums pasirodė šviežesnis, labiau intriguojantis, gal 
ir tinkamesnis (juk iš jo, o ne iš ko kito padarytas an
tipodas - „nepriklausomybė”). Kita vertus, okupacija 
buvo ne viena, o trys (bolševikų, nacių, paskui vėl 
bolševikų). Todėl reikėtų rašyti „okupacijų metų”. 
Tačiau taip prastai skamba stilistiškai. Jeigu ir nepai- 
sytrne stiliaus, vis tiek kas nors labai norėdamas at
rastų kabliukų. Pirmiausia, tos okupacijos, gana keis
tos, lyg ir neatitinkančios žodynuose duoto apibrė- 
žino, kuriame visada akcentuojamas svetimos terito
rijos užėmimas karine jėga, arba nugalėtos valstybės 
teritorijos užėmimas. Suprantu, kad ir tais trim minė
tais atvejais buvo karinė jėga. Bet pirmuoju tą jėgą 
įsileido įbauginta vyriausybė, o kariuomenė ją sutiko 
ne kulkomis, o atiduodama priverstinę pagarbą. An
truoju atveju - tai buvo Vokietijos karo su Rusija pa
sekmė: vokiečiai vijo rusų kariuomenę, ir Lietuva 
jiems tebuvo pakeliui. Žinoma, jeigu jiems būtų pasi
sekę, jie čia būtų ir ilgam likę. Šiai okupacijai Lietu
va net neturėjo galimybių pasipriešinti. Birželio suki
limas buvo daugiau nukreiptas prieš bėgančius bolše
vikus negu prieš ateinančius vokiečius. Susikūrė, 
kaip žinome, net lietuviška vyriausybė, ir kurį laiką 
atrodė, kad Lietuva suvereni. Tai negi ir tą dviejų tre
jų mėnesių laikotarpį vadinti griežtu okupacijos ter
minu? Trečiuoju atveju rusai varė vokiečius atgal, ir 
niekas kokius metus negalėjo pasakyti, ar tai tik ka
ras, ar nauja okupacija, kol didieji nesusitarė ir nepa
liko Lietuvos likimo (tiksliau, Sovietų Sąjungos) va-

MUŠTI...
liai. Tik prasidėjęs partizaninis karas pasauliui galu
tinai įrodė, kad Lietuva tikrai okupuota.

Žožiu, „okupacijos” terminas, glostantis mūsų 
ambicijas, iš esmės yra teisingas, bet iš šalies kai 
kam gali pasirodyti kiek įtartinas, neatitinkantis kla
sikinio apibrėžimo. Neprisimenu, ar rengdami konfe
renciją mes plačiau diskutavome ta tema, ar tik intui
tyviai jautėme, kad „priklausomybės” terminas tin
kamesnis, kadangi jis nurodo ne tik veiksmą - oku
paciją, - bet ir jo pasekmes: ilgą priklausymą sveti
miems, ilgą pavergimą, tik jau, gink Dieve, mes ne
galvojome apie kokius užglostymus ar švleninimus. 
Konferenciją Bendrijos taryba pavedė organizuoti Is
torijos skyriui, o abejoti istorikų kompetencija nebu
vo pagrindo. Juo labiau, kad terminą „priklausomy
bė” jau vartojo ir išeivijos istorikai bei politologai (R. 
Misiūnas, R. Taagepera).

Nemaža pretenzijų p. Musteikis turi ir mano 
trumpam „Įžangos žodžiui”. Visų neminėsiu. Palie
siu tik tai, kas jį „labiausiai nuvilia”. O nuvilia mano 
suformuluotas klausimas: kas geriau - garbingai iš
nykti, ar ne visai garbingai išlikti? Jam atrodo, kad 
galima ir „garbingai išlikti”. Gal kur ir buvo galima, 
bet ne bolševikų užimtuose kraštuose. Garbingai lai
kėsi partizanai (nors ir ne visi), nukloję miestelių 
aikštes savo kūnais, garbingai elgėsi disidentai, sės
dami į kalėjimus (nors irgi ne visi) . . . Tačiau tie, 
kurie išsigandę pabėgo arba tiek kurie likę atvirai ne
sipriešino, visi jie priėmė situacijos diktuojamą elge 
sį (pasitraukimą iš mūšio lauko arba dviveidystę) ii 
riterišku garbingumu girtis ne itin gali, ypač prieš sa
vo sąžinę, tokie pavyzdžiai, kaip Nistelio kūryba „iš 
stalčiaus” arba folklorinių ansamblių judėjimas, dar 
nieko neįrodo. Panašių nepaklusimo pasireiškimų 
rastume daugybę ir literatūroje, ir mene, ir moksle.

ATSIŲSTA
Alfred Erich Senn. Gorbačiovo nesėkmė Lietu

voje. Iš anglų kalbos vertė Marijus Žiedas. Baltos 
lankos. 1997. 186 psl.

Mūsų bendradarbio A. E. Senn’o monografija, 
tai gausybė tikslių faktinių duomenų, panoraminis 
1988-1991 metų Lietuvos laisvėjimo vaizdas pasau
lio istorijos veidrodyje, bandymas skverbtis į pasau- 
lėtvarkos paslaptis, intriguojanti „Gorbačiovo mįs
lės” tema. Knyga gali virsti puikiu iššūkiu prabusti 
lietuvių istorijos mokslui bei politologijai, taip pat 
tiems, kuriue turi ką pasakyti kaip gyvi liudininkai, ir 
imtis naujausių lietuvių visuomeninio-politinio gy
venimo reiškinių, kaip istorijos mokslo objekto.

Darbai ir dienos nr. 5. Vytauto Didžiojo univer
sitetas. Kaunas. 1997. 311 psl.

Šalia akademinių straipsnių istorijos, kalbotyros, 
literatūros bei filosofijos temomis, šį kartą žurnale 
spausdinama ilgesnė studija - Abramo Giršovičiaus 
„Žydų mokyklos Lietuvoje 1772-1859 metais”.Šis 
straipsnis yra VDU Teisių fakultete 1938 m. Giršovi
čiaus apgintas diplominis darbas.

Punsko Kovo 11-tosios lietuvių gimnazija. Puns
kas. „Aušros” leidykla. 1996. 214 psl.

Tai gausiai iliustruotas ir gražiai paruoštas leidi
nys, skirtas Punsko gimnazijos keturiasdešimtme
čiui. Išleistas su Lenkijos Kultūros ir meno ministeri
jos parama.

Leidinyje randame jos abiturientų nuotraukas, 
steigėjų ir mokytojų biografijas, gausu statistikos 
apie mokinių skaičių, jų pasiskirstymą klasių gru- 

Bet tai iš esmės legali opozicija. Nuoširdžiausias 
dvasios šauksmas vis dėlto buvo - priešinkis iki galo. 
Širdis šaukė, o intuicija šnibždėjo: nesusinaikinkime, 
ims vieną kartą ir grius ta galybė, ant melo pastaty
ta... Tuo klausimu galima daug ginčytis. Bet negi čia 
vieta?

Kaip leidinio redaktorius, jaučiu reikalą atsakyti 
dar į dvi p. Musteikio pastabas: kodėl knygoje nėra 
Aleksandro Štromo minčių, dėstytų konferencijoje, 
ir kam pranešimuose tiek daug tarptautinių žodžių. 
Štromo minčių nėra todėl, kad autorius neatsiuntė 
teksto. Neatsiuntė ne jis vienas. O dabar dėl tų nelai
mingų tarptautinių žodžių... Dėl jų jau nebe pirmą 
kartą Lietuvos raštininkus bara išeivijos raštininkai. 
Tai jau tapo rutina. Tarptautinių žodžių perteklius 
man irgi nelabai patinka. Bet aš guodžiuosi trimis 
momentais. Pirma, leksinės svetimybės kalbos siste
mos nesuardo. Ją suardo svetima sintaksė. Antra, 
tarptautinius žodžius labiausiai mėgsta vartoti jau
nieji mokslininkai, norėdami pasirodyti. Ilgainiui ši 
liga praeina. Trečia, be svetimžodžių niekaip neįma
noma išsiversti, kada plūsta į Lietuvą moderniojo pa
saulio daiktai, reiškiniai ir kalbėjimo būdas. Kaip ga
lima tokiu pat greičiu sukurti tinkamų savų terminų. 
Kai kuriems ateityje bus sukurti pakaitalai, kai kurie 
taip ir liks. Visais laikais taip buvo. Ir išeivijos spau
doje jų netaip mažai, tik pripratimas nebeleidžia pa
stebėti. Net ir paties p. Musteikio straipsnyje jų pa
kanka. Vien pirmajame sakinyje penki: semestras, 
studentai, auditorija, cementas, katedra. Pagaliau ir 
jo siūloma „okupacija” - tarptautinis žodis. Tada rei
kėtų siūlyti „užėmimą”, „užgrobimą” ar ką kitą.;. 
Štai kodėl man ir susidarė įspūdis, kad autorius iš 
anksto buvo nepalankiai nusiteikęs ir tik ieškojo... 
pagalio.

Albertas Zalatorius

PAMINĖTI
pėmis, moksleivių būrelių veiklą, sporto pasiekimus 
ir t.t.. Atskirai pristatomi kuo nors pasižymėję mo
kyklą baigusieji. O knygos gale spausdinamas pluoš
tas prisiminimų turėtų būti įdomus visiems, kuriuos 
domina c walkų trikampio lietuvių likimas.

Bu -tė Jonuškaitė. Rugių laukas. Išleido Punsko 
„Aušros” leidykla su Lenkijos Kultūros ir meno min
isterijos parama. 140 psl.

Tai iš Punsko kilusios, tenykštę lietuvių gimna
ziją baigusios rašytojos trečioji knygą, apsakymų rin
kinys. Autorė baigusi Vilniaus universitetą, nuo 1985 
metų gyvena Vilniuje. Apsakymai, tai bandymas pa
šaliečiui praskleisti jautrų ir trapų moters jausmų pa
saulį: jausnystės prisiminimai, apmastymai apie re
ligiją ir amžinybę, pokalbiai su savo dar negimusiu 
kūdikiu...

AČIŪ
Už paramą Akiračiams dėkojame:

Akiračių adm.

Leonardui Gogiel $ 100.00
Kristinai Snyder $ 88.00
Dr. Edvardui Kaminskui $ 76.00
Angelei Šimaitytei $ 58.00
Neerijai Kasparienei $ 50.00
Jonui Mildažiui $ 50.00

ir visiems kitiems, mėnraščio leidimą parėmusiems
mažesne auka.
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