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GUDAI SIEKIA LAISVES
Lietuvos siena su Gudija yra ilgesnė, negu su bet 

kuria kita kaimyne. Jau vien dėl to lietuviai negali 
būti abejingi Gudijos padėčiai. Abi šalys bendrauja 
daug šimtmečių. Beje, jų santykiai niekada neouvo 
priešiški. Žinome, kad gudų tauta ir kalba vaidino 
žymų vaidmenį Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystė
je. Su Gudija mus jungia Tado Kosciuškos ir Kosto 
Kalinausko (arba Kastusio Kalinouskio) tradicija. 
Gudų tautinis sąjūdis, prasidėjęs XX amžiaus pirmai
siais dešimtmečiais, sąmoningai bandė sekti mūsiškį 
ankstesnį ir sėkmingesnį tautinį sąjūdį; lietuvių ir gu
dų politinį ir kultūrinį elitą tada siejo gana glaudūs 
ryšiai, išsilaikę ir ankstyvuoju Lietuvos nepriklauso
mybės laikotarpiu. Abiejų tautų rezistentai bandė pa
laikyti santykius lenkų ir nacių okupacijos metais. 
Kultūriniai mainai su Gudija nenutrūko net sovieti
niais laikais, nors tada buvo varžomi oficialiosios 
ideologijos ir cenzūros. Gudijoje - aplink Pelesą, 
Gervėčius ir kitur - esama lietuvišku salų, lygiai kaip 
Vilnijoje esama gudiškų salų, o pačiame Vilniuje - 
gudų gyventojų. Visa tai normaliomis sąlygomis tu
rėtų lemti bičiulišką dvieju nepriklausomų šalių gy
venimą.

Deja, sąlygos Gudijoje nėra normalios. Gudų 
tauta ir inteligentija labiau už daugelį kitų nukentėjo 
nuo caristinės bei sovietinės, taip pat ir nuo nacių 
okupacijos. Dėl to gudų atgimimo sąjūdis tuo tarpu 
nepajėgė užtikrinti savo krašte nei demokratijos, nei 
realios nepriklausomybės. Postkomunistinėje Rytų 
Europoje Gudija yra liūdna ir, ko gero, vienintelė iš
imtis. Po Lukašenkos įvykdyto perversmo joje įsivy
ravo neosovietinė sistema, kurios svarbiausi bruožai 

yra ekonominis atsilikimas, politinė diktatūra ir įžū
lus žmogaus teisių varžymas. Ta sistema kelia de
mokratinio pasaulio ir pirmiausia Gudijos kaimynių 
susirūpinimą.

„Chartija - 97” išreiškia gudų tautos pasiryžimą 
siekti kitokios - laisvos, europinės ateities. Ją pasira-

CHARTIJA - 97
GUDŲ LAISVĖS DEKLARACIJA

Du šimtmečius Gudija vystėsi kolonistų prie
spaudoje. Rezultatas - beveik prarastas laisvės 
skonis ir vieta laisvų Europos tautų bendrijoje.

Per paskutiniuosius trejis metus nepriklauso
ma Gudija pasaulyje ėmė garsėti kaip Europos vi
duryje esanti diktatūrinio režimo šalis.

Dabar Gudijos visuomenė jau pasiekė tokį 
tašką, kai dauguma, norėdama išlikti, yra privers
ta rinktis konformizmą, kolektyvinę vergiją, tota
litarinę ideologiją ir priklausomybę.

Šis „įkalintas protas” mėgina kontroliuoti m- 
sus laisvus intelektualius, kultūrinius, visuomeni
nius ir ekonominius siekius; „Vienaplanis žmo
gus” Gudijoje grasina eūropietiškos demokratijos 
ir kultūros vertybėms.

Gerai žinoma, kad Gudija sudaro keblumų 
daugeliui Europos struktūrų, politinių veikėjų ir 
visoms žmogaus teisių organizacijoms.

Tokiomis aplinkybėmis mes, grupė Gudijos 
intelektualų, menininkų ir kultūrininkų, pareiš
kiame, kad pasisakome už

šė žymūs Gudijos visuomenininkai ir kultūrininkai, 
tarp jų du garsiausi šalies rašytojai, gerai žinomi ir 
Lietuvoje - Rygor Baradulin ir Vasil Bykau. Spaus
dindami „Chartijos - 97” deklaraciją, reiškiame 
jiems solidarumą ir moralinę paramą. Neabejojame, 
kad juos palaikys demokratiškai nusiteikę intelektu
alai ir menininkai Lietuvoje bei kitose šalyse.

kūrybiškumą ir laisvą mąstymą; intelek
tualinį ir kultūrinį nekonformizmą;
fundamentalių europietiškos kultūros ir 
civilizacijos vertybių ir jų pagrindinės 
minties - LAISVĖS - gynimą.

Dabartinėje situacijoje mes neturime jokių 
kitų priemonių ginti ir siekti šių principų, išskyrus 
mūsų pasiryžimą, laisvės ilgesį ir tikėjimą laisvu 
žmogaus kūrybiškumo pasireiškimu.

Mūsų kovoje už laisvę Gudijoje ir Gudijai 
mes tvirtai tikime mūsų šalies laisva, kūrybinga ir 
demokratiška ateitimi vieningoje Europoje.

Kaip šios plataus pagrindo „Chartijos - 97” 
signatarai, mes kreipiamės j visų Europos šalių 
intelektualus, menininkus ir kultūrininkus, prašy
dami paremti šią deklaraciją savo parašu Gudijos 
ir Europos laisvės vardan.
Minskas. 1998 m. sausis.

„Chartiją - 97” pasirašė 28 gudų intelektualai, 
rašytojai, visuomenininkai bei kultūrininkai.
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IR VĖL CENZŪROS ILGESYS

APIE PATRIOTIŠKŲ KNYGŲ KUPIŪRAS

Iš kur pas lietuvius atklydo įprotis „taisyti ” ir „gra
žinti ” praeitį, knygose praleidžiant neparankias vie
tas? Ar neturėsime šios ydos atsikratyti jungdamiesi į 
Europą?

BALTIJOS VALSTYBIŲ INTEGRACIJA

Ar paseks Lietuva, Latvija ir Estija Benelux ’o pavyz
džiu? Praeities skirtumai, tarpukario pamokos ir da
barties galimybės teorijoje ir praktikoje.

SMAGU DRAMBLIO KAULO BOKŠTELYJE

Mokslo ir technologijos lenktynės, tradicinių verty
bių griūtis ir pavojai humanitarinei minčiai, kurių 
nepastebėjo į Vilnių suvažiavę lituanistai.

SKILTYS, LAIŠKAI, POLEMIKA
SPAUDOS APŽVALGA

Galėtume pasidžiaugti, kad, amerikietiškojo 
Freedom House nuomone, Lietuvos spauda ir žinių 
tarnybos yra vienos iš laisviausių Europoje. Deja, 
džiaugtis per anksti, nes Lietuvos seime dar yra atsto
vų, kuriuos beveik periodiškai kas kelinti metai ištin
ka cenzūros ilgesio priepuolis. Praeito mėnesio gale 
tokį priepuolį sukėlė Teisingumo ministerijos pasiū
lytas įstatymo projektas, kuris leistų uždrausti spau
dai rašyti apie bylą, kol nepaskelbtas jos sprendimas. 
Projektas nebuvo svarstytas visuomenėje, nesitarta 
dėl jo su spauda, iškilo reali grėsmė, kad dar šį mėne
sį įstatymas gali būti priimtas, spaudai dėl naujo apy
nasrio nesuspėjus net amtelėti.

Teisingumo ministerijos viršininkai aiškina, kad 
toks įstatymas reikalingas apsaugoti teisėjus nuo 
spaudos spaudimo ir kad tokiu būdu bus užtikrinta 
teismų laisvė priimti teisingus sprendimus. Tačiau 
turintieji stiprų kumštį ar storas pinigines teismui 
įtaką daryti sugeba ir be spaudos pagalbos, todėl at
skiri, vien spaudai taikomi įstatymai ar jų paragrafai 
teismų neapsaugos. Tam reikia daug bendresnių įsta
tymų. O norint nuo pašalinių įtakų apsaugoti silpna

valius teisėjus, būtų logiškiau uždrausti jiems iki by
los pabaigos skaityti laikraščius, užuot atėmus teisę 
žinoti, kas darosi teismuose, iš visų piliečių.

Nesąžiningus teisėjus toks neišspręstų bylų 
įslaptinimas tik paskatintų kai kurių bylų sprendimą 
uždelsti iki amžinybės. O organizuoto nusikaltėlių 
pasaulio atstovai už tokį įstatymą jau dabar turbūt ke
lia šampano taures...

Už spaudos laisvę ir prieš šį nevykusį pasiūlymą 
jau spėjo aiškiai ir nedviprasmiškai pasisakyti nauja
sis šalies prezidentas Valdas Adamkus. Džiaugia
mės, kad šiuo atveju jam pritaria ir ministras pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius. Apgailestaujame, kad 
kažkokios neegzistuojančios ribos tarp spaudos lais
vės ir teisingumo kol kas ieško Seimo pirmininkas 
Vvtautas Landsbergis.

Mes už laisvą spaudą ir prieš bet kokią cenzūrą. 
Remsime Lietuvos spaudos pastangas atsikratyti šiuo 
netinkamu įstatymu. O ministrams, kurie kovai su 
korupcija neturi geresnių priemonių už varžtus spau
dai, patartume pagalvoti apie lengvesnes pareigas.

Akiračių red.
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SPAUDOS APŽVALGA

GINČAI IR TEISMAI

Visi turbūt gerai prisimename, kaip prieš keletą 
metų susikivirčijo JAV Lietuvių bendruomenė su va
dinama registruota bendruomene. „Registruotoji” 
bandė įtikinti, jog ji yra tikra ir teisėta Bendruomenė, 
įregistruota Illinois valstijoje. Kadangi jie prie savo 
organizacijos vardo buvo pridėję „registruota ir reor
ganizuota”, tai visuomenė tuos atskalūnus praminė 
reorgais.

Negalint ginčo taikiai išspręsti, buvo kreiptasi į 
teismą. Toji bendruomenių byla tęsėsi keletą metų. Į 
advokatų kišenes suplaukė nemažai dolerių, nors ofi
cialiai nebuvo paskelbta, nei kiek tas teismas kainavo 
LB, nei kiek reorgams.

Po ilgesnės pertraukos, atrodo, vėl grįžtame į 
tuos pačius laikus - vėl lietuvių ginčai bus sprendžia
mi teismuose. Šį kartą ginčas iškilo tarp JAV LB 
Soc. reikalų Taurios ir Klivelande esančios Lietuvių 
sodybos patikėtiniu Tarybos. Taryba administruoja 
82 butų pastatą, biriame gwena lietuviai pensinin
kai. Toji patikėtinių Taryba nusprendė patys skirti sa
vo narius, o Soc. Reikalų Taryba sako, kad pagal 
įstatus jai priklauso kandidatų skyrimas. Tada Soc. 
Reikalų Taryba padavė patikėtinius į teismą.

Įdomu, kad byla prieš Klivelando Lietuvių sody
bą užvesta jau 1996 metais ir tik dabar, kai Dirvoje 
(nr. 49, 1997) A. Žukauskas parašė laišką apie tą gin
čą, nesusipratimai išėjo viešumon. Tame laiške A.Ž. 
taip rašo:

Dauguma mūsų visuomenės nežino, kad JA V 
Lietuvių Bendruomenės Socialinių reikalų taryba 
1996 m. rugpjūčio mėnesi užvedė bylą prieš Klyvlan- 
do (Cleveland, OH) „Lietuvių sodybos”patikėtinius 
(direktorius), pasamdydama vieną iš didžiausių ir 
brangiausių Ohio advokatų firmų. Keistas JA V LB 
Krašto valdybos elgesys nuslėpti ir taip pridengti šį 
faktą, kad jis nepatektų į spaudą.

„Lietuvių sodybos” 82 butų pastatą, kuriame 
nuo 1983 metų gyvena į pensiją išėję vyresnio am
žiaus žmonės, prižiūri patikėtinių (direktorių) komi
tetas, susidedantis iš Klyvlendo lietuvių. Iki šiol buvo 
priimta tvarka, kad pasitraukiant patikėtiniams iš 
pareigų, naujieji patikėtiniai buvo įstatomi egzistuo
jančių patikėtinių balsavimu. JAV LB Socialinių rei
kalų tarybos pirmininkė Birutė Jasaitienė kaltina da
bartinį patikėtinių komitetą, kad jie esą neteisėti, ka
dangi nebuvo patvirtinti Socialinių reikalų taryboje.

JAV LB Socialinių reikalų Tarybos pirmininkė 
B. Jasaitienė Dirvoje (nr. 4, 1998) šitaip aiškina ko
dėl Soc. reikalų Taryba buvo priversta eiti į teismą:

Socialinių Reikalų tarybos valdyba, jos nariai ir 
jos įgaliotiniai aktyviai dalyvavo Sodybos kūrime. 
Sodybos korporacijos įstatuose buvo įrašyta, kad So
cialinių Reikalų taryba tvirtina Sodybos direktorius 
iš kandidatų, kuriuos pristato Sodybos korporacija. 
Taip pat Sodybos įstatuose buvo įrašyta, kad Sody
bos įstatų negalima keisti be Socialinių Reikalų tary
bos pritarimo. Per šią struktūrą Socialinių Reikalų 
taryba atstovavo lietuvių visuomenės interesams So
dybos veikloje. (...)
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Po tokių neteisėtų ėjimų Socialinių Reikalų tary
ba neturėjo kito pasirinkimo, kaip imtis teisinės akci
jos, nes kitaip būtų įteisinta savivalė ir formaliai iš
jungta lietuvių visuomenė ir jos organizacinės 
struktūros iš Sodybos veiklos.

Tame ginče yra daug nežinomųjų.Pavyzdžiui, ar 
vietiniams lietuviams dalyvaujant Sodybos tvarkyme 
„nebus išgirstas lietuvių visuomenės balsas”, kaip 
tvirtinama B. Jasaitienės laiške. Ir ar iš tikrųjų to gin
čo negalima buvo išspręsti kompromiso keliu ir pri
reikė griebtis teismų ir brangių advokatų?

Truputį keistai atrodo ir Dirvos redaktoriaus 
požiūris į tokių laiškų skelbimą. Redakcijos pastabo
se taip rašoma:

Spausdiname pagal apmokamą užsakymą.

Skaitytojų ar organizacijų atstovų laiškai dauge
lyje laikraščių mielai spausdinami, nes jie parodo vi
suomenės dėmesį iškeltiems klausimams. Tai nėra 
„apmokami užsakymai”, kaip Dirvos redaktorius 
aiškina. Vakariečių spaudoje tokie skaitytojų laiškai 
yra sena ir labai svarbi tradicija.

Antra, Dirvos redaktorius, skelbdamas laišką dėl 
Klivelando Sodybos ginčo su JAV LB Soc. taryba, 
vykstančio nuo 1996 metų, galėjo vietoje ištirti fak
tus ir informuoti skaitytojus, o ne laukti vienpusiškų 
suinteresuotų asmenų pasisakymų.

Tame pačiame Dirvos (nr. 49, 1997) numeryje 
buvo paskelbtas ir kitas ginčas - tarp Lemonto LB 
apylinkės valdybos ir Pasaulio lietuvių centro valdy
bos, kuri išbraukė iš Tarybos Lemonto valdybos at
stovus. Lemonto LB valdyba 1987 metais įregistravo 
Illinois valstijoje Lithuanian Mission Center, kuris 
šiandien vadinamas Pasaulio lietuvių centro vardu. 
Kodėl Pasaulio liet, centro valdyba išbraukė Lemon
to atstovus, paaiškinimo nebuvo, todėl Lemonto LB 
valdyba pasiuntė tokį protestą:

Šį protestą Lemonto apylinkės atstovai perskaitė 
ir pareikalavo įtraukti į posėdžio protokolą. Tarybos 
posėdžio metu, svarstant šį įstatų keitimo rezoliuci
jos tekstą, klausiant, kokios priežastys paskatino įsta
tų keitimą, išbraukiant LB Lemonto apylinkę iš Pa
saulio Lietuvių Centro veiklos, jokio aiškaus atsaky
mo nebuvo gauta.

Steigiant ir organizuojant Pasaulio Lietuvių 
centrą, Lietuvių bendruomenės narių tikslas buvo 
kaip galima labiau visus įjungti į vieną darnų lietu
vybės išlaikymo darbą.

Mes ir toliau protestuojame prieš įstatų keitimą, 
išbraukiant Lietuvių Bendruomenę iš Pasaulio Lietu
vių centro veiklos, jausdami, kad tai nepasitarnauja 
bendram lietuvybės išlaikymo tikslui.

Taigi, vėl iškilo tarporganizaciniai nesusiprati
mai, iš šalies atrodantys keisti ir lengvai spręstini, 
jeigu, žinoma, čia nėra įveltos asmeninės ambicijos, 
ar kiti nežinomi motyvai. Ateityje galbūt išgirsime 
daugiau ir platesnių paaiškinimų. Kol kas ginčas, 
kiek mums žinoma, nepasiekė teismo salės. Būtų ge
rai, jeigu jis ir išsispręstų be teismo pagalbos...

ARVYDO JUOZAIČIO ISTORINĖS KLAIDOS

Lietuvos aide (nr. 2, 1998) S. Miškinis straips
nyje „Antroji Arvydo Juozaičio istorinė klaida” kri
tikuoja Juozaičio veiklą A. Paulausko rinkiminės 
kampanijos metu. Juozaitis, kaip žinia, vadovavo 
Paulausko rinkiminei kampanijai. Miškinis rašo:
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Gerb. Arvydas Juozaitis Lietuvoje labai išgarsė
jo prieš 7 metus su savo istorine klaida, kada Aukš
čiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo pirmininku 
nebuvo išrinktas LKP - vėliau Maskvos palaimintos 
ir perkrikštytos į LDDP -pirmasis sekretorius.(...)

Toliau jau buvo taktikos reikalas. Rinkimų kam
panijos smaigalys buvo nukreiptas į „naujos mąsty
senos ” ir reformų „šalininkų ’’flagmanus - Šalčinin
kus, Visaginą ir kitus pietryčių ir vidurio Lietuvos 
raudonuosius rajonus. Absoliutaus 99,99 proc., kaip 
gerais sovietiniais laikais, nepavyko pasiekti, bet 
prie 80 proc. ribos priartėta. (...)

Vienas pagrindinių mūsų rinkimų kampanijos 
arkliukų - daug šnekų apie santarvę ir susitaikymą. 
Bet rinkimų antro rato išvakarėse Lietuvos žmones, 
kurie, bėgdami nuo komunistinės šmėklos, atsidūrė 
Vakaruose, A. Juozaitis ėmė vadinti „ateiviais”. 
Tenka tik apgailestauti, kad ir paaiškėjus galuti
niams rinkimų rezultatams jis pareiškė, kad savo tei
ginio neatsisako.

Taigi dvi A. Juozaičio „istorinės klaidos” jau 
žinomos. Įdomu, kokia bus trečioji?

Tačiau ir pono Miškinio, ginančio V. Adamkų 
nuo A. Juozaičio išpuolių ir „istorinių klaidų”, retori
ka prašosi pastabų. Mintis apie santarvę ir susi
taikymą buvo viena iš pagrindinių V. Adamkaus 
rinkiminės programos temų, kurių jis ne tik neatsisa
kė laimėjęs rinkimus, bet priešingai - rinkiminės 
kampanijos žodžius dabar lydi darbai. Vadinti tai 
rinkiminės kampanijos arkliuku, kaip daro ponas S. 
Miškinis, gali tik tas, kuriam visiškai svetima ir nesu
prantama naujojo prezidento politinė kultūra, skel
bianti ne tik santarvę, bet ir toleranciją bei pagarbą 
kitaip galvojančiam. Vos spėjęs įžengti į preziden
tūros rūmus naujasis šalies vadovas apdovanojo 
aukščiausiu Vytauto Didžiojo ordinu buvusį prezi
dentą A. Brazauską. Tą patį, kuriam S. Miškinis dar 
ir dabar neranda tinkamesnio epiteto, kaip ... Mask
vos palaiminimu į LDDP perkrikštytos LKP pirmasis 
sekretorius...

Kitaip, negu ponas S. Miškinis, naujasis Lietu
vos Prezidentas krašte dar nerado nei vieno „raudo
nojo rajono”. Tikėkimės, kad ir neras...
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SPAUDOS APŽVALGA

BAŽNYČIA IR PREZIDENTO RINKIMAI

Pyktis ir rietis lietuvis moka. Sunkiau jam sekasi 
susitaikyti, santarvėje su kaimynais ir bendradar
biais gyventi. Bet kad ir institucijos, kuri taikytų ir 
guostų, Lietuvoje lyg ir nebeliko. Smetonos laikais - 
o iš dalies ir sovietmečiu - tą funkciją atlikdavo baž
nyčia. Dabar jau ne! Kai tik rinkimai, taip bažnyčia 
pirmoji kyla i kryžiaus žygi. Altaristos, monsinjorai, 
vikarai ir klebonai, vedami savo vyskupų, ugningai ir 
neklystamai tikinčiajai tautos daliai nurodo, kuris 
kandidatas geriausias, kuris blogiausias. O geriau
sias visą laiką būna vienas ir tas pats! Klausosi žmo
nės, poterius kalba, juodas godas mintija, klebonėlio 
argumentus savo smegenų lentynose dėlioja. Šiais 
metais kažkas atsitiko. Ar ne į tas lentynas klebonų ir 
vyskupų kalbos sudėliotos buvo, ar klausytas! neįdė
miai, o gal argumentai silpni buvo, bet bažnyčios tar
nų agitacija visiškai nepadėjo. Net tokiame stipriame 
žemaičių dvasios centre Telšiuose Vytautas Lands
bergis žiauriai pralaimėjo. Kodėl taip? Aprimus aist
roms tai išsiaiškins politologai, tačiau jau dabar fak
tas, kad bažnyčiai nedera dalyvauti politinėse varžy
bose, yra vargiai paneigiamas. Bažnyčia - Dievo na
mai, kunigai — Dievo tarnai, tikintieji - Dievo tiesų 
vartotojai. Taigi viskas Dievo, viskas Dievui! Gerai 
būtų, jeigu taip būtų! Gerai, jei bažnyčia ir per karą, 
t.y. per rinkimus, išliktų bažnyčia, o ne politinio švie
timo namais, gerai, kad ir kunigas išliktų kunigu, o 
ne pavirstų „zampolitu”. Deja, taip nėra! Lietuvos 
vyskupams prieš kiekvienus rinkimus, ko gero, pats 
Dievas nurodo, kuris kandidatas, kuri politinė parti
ja yra geriausia. Daugiau do nasaulį po^^žinėie 
žmonės sako, kad Europoje tik Lietuvos kunigams 
Viešpats suteikia tokią privilegiją.-Kitose Europos 
valstybių bažnyčiose žmonės ... meldžiasi! Keista, ar 
ne?

Taip rašo Vytautas Čepas dienraštyje Klaipėda, 
(nr. 3, 1998). Taip atrodo priešrinkiminė Lietuva, 
žiūrint nuo jos vakarinio pakraščio. Tačiau ir Lietu
voje politinės aiškiaregystės privilegiją prieš rinki
mus Viešpats suteikia ne visiems kunigams. Vilniaus 
arkivyskupija šitokios „aiškiaregystės” kažkodėl ne
gauna. Tik Kaune ir Telšiuose - visai kaip senais ge
rais prieškariniais laikais...

SIŪLOMA SUDARYTI SPECIALIUS 
PARTIZANŲ DALINIUS

Paskutiniame praeitų metų Pasaulio lietuvio nu
meryje (nr. 12,1997) dar rašoma apie Vilniuje įvyku
sį Pasaulio lietuvių bendruomenės seimą ir partizanų 
pagerbimą. Taip pat paskelbtas B. Nainio laiškas 
Lietuvos seimo komisijos, kuri rūpinasi rezistencijos 
ir laisvės kovų dalyviais, pirmininkui A. Stasiškiui. 
Tame laiške taip rašoma:

Pirmiausia į akis krinta skurdi jų (buv. partizanų 
- Red.) fizinė padėtis, susidariusi dėl sunkaus ekono
minio gyvenimo. Veiduose nesunkiai pastebimas nu
sivylimas ir savo dabartiniu gyvenimu, ir aplamai 
nepriklausomos Lietuvos vadovais, liudijančiais lyg 
bergždumąjų kovų ir kančių nepriklausomybės sieki
ant. Ir dar skaudžiau, kai iš jų lūpų išgirsti žodžius, 
nedviprasmiškai išsakančius to nusivylimo pagrindą 
ir pajutimą, kad jie yra atmesti, niekam nereikalingi 
žmonės.

Štai kas dar tame laiške siūloma:

1998 m. kovo mėn.

1. Fiziniam gyvenimui pagerinti reikia žymiai 
padidinti jų (partizanų) pensijas. Suteikiant specia
lias privilegijas, jų pensijos turėtų būti padidintos iki 
1000 litų per mėnesi ir atitinkamai indeksuojamos.

2. Sudaryti kelis specialius partizanų dalinius, 
apgyvendinti Vilniuje, Kaune, Klaipėjoje, Šiauliuose, 
pagaminti atitinkamas laisvės kovotojų uniformas ir 
leisti jiems pirmose gretose, garbės sargybiniais da
lyvauti per Tautos, Valstybės, Kariuomenės šventes, 
karinių paminklų atidengimus, kovų sukakčių minėji
mus bei kitas panašias iškilmes, kad visa visuomenė 
matytų juos atitinkamoje pagarboje ir pajustųjų ko
vų reikšmę.

Taip įtaigojama Lietuvos valdžia jau šį tą pada
rė -paskyrė 500 Lt. pensijas. Bet padoresniam pra
gyvenimui jų neužtenka. Todėl dar reikia daug pa
stangų, kol šie narsūs Lietuvos karžygiai bus tinka
mai įvertinti.

Tai ir buvo šį minėjimą ruošusios PLB valdybos 
pagrindinis tikslas. Jeigu Lietuvos dabartiniai vadai 
partizanų laisvės kovų bei jų padarinių dar nesupra
to, tai užsienio lietuvių vadovų pareiga buvo jiems tai 
paryškinti ir atkreipti dėmesį. Tikėkim, kad bent iš 
dalies tai buvo atlikta.

Bene svarbiausias rūpestis turėtų būti nukreiptas 
į partizanų ekonominę būklę, jų pensijas, pašalpas ir 
kitokį aprūpinimą. Tačiau baigiantis kadenciją PLB 
pirmininkas, siūlydamas steigti specialius partizanų 
dalinius didesniuose miestuose, siūti uniformas para
dams, matyt, norėjo sudaryti išliekamą įspūdį, nepa
galvodamas, jog tai būtų nepraktiškas ir labai išlaidus 
partizanų pagerbimo būdas. Ar siūlytojas pagalvojo, 
kiek pinigų per metus tam reikėtų iš biudžeto?

Atrodo, jog Pasaulio lietuvių bendruomenė, ma
tyt, nusižiūrėjusi į JAV lietuvių bendruomenę, per 
daug dėmesio skiria pasiūlymams Lietuvai, o savo 
vietinėms problemoms rodo per mažai rūpesčio.

DAR YRA GERAŠIRDŽIŲ ŽMONIŲ ?

Raimundas Mieželis ilgą laiką užėmė atsakingas 
pareigas JAV, Europos ir Pietų Amerikos bendro
vėse. Pernai, atsisakęs bendrovės prezidento pareigų 
Argentinoje, nutarė likusią gyvenimo dalį savo talen
tą skirti Lietuvai. Praeitą pavasarį grįžo į Lietuvą. Jo 
geras draugas Valdas Adamkus buvo išrinktas Lietu
vos prezidentu, o Mieželis tapo prezidento artimiau
siu patarėju.

Vieną praeito rudens vakarą, prieš rinkimus, 
grįžtantis namo Mieželis buvo nežinomų plėšikų už
pultas ir smarkiai sumuštas. Bet jam pavyko pasveik
ti. Apie šį įvykį buvo plačiai aprašyta Lietuvos spau
doje. Lietuvos ryto korespondentas šeštadienio prie
de (nr. 45, 1997) aprašė, kaip Mieželį ligoninėje ap
lankė nepažįstama geraširdė senukė. Koresponden
tas taip rašo:

Į Vilniaus šv. Jokūbo ligoninės palatą, kurioje 
guli prieš savaitę prie savo namų sumuštas kandida
to į Prezidentus Valdo Adamkaus draugas, vienas jo 
rinkimų štabo vadovų Raimundas Mieželis, užsuko 
nepažįstama senyva moteris.

„ Turbūt jai apie aštuoniasdešimt metų. Raimun
do ramybę sergstinčios seselės nenorėjo jos įleisti į 
palatą, tačiau ji įsiprašė bent kelioms sekundėms, - 
pasakojo Raimundo Mieželio žmona Dalia. - Ji atne
šė lauktuvių: sausainių, vyšnių uogienės, šviežių vyš
nių ir net sietelį joms nuplauti. Širdingai linkėdama 
jam greičiau sveikti, moteris išsitraukė dvidešimt litų 
ir sakydama, kad nori mums nors truputį pagelbėti, 

ištiesė mums tuos pinigus. Net apsiverkiau iš susijau
dinimo.

Dėkodami jai už tokią gerą širdį puolėme sakyti, 
kad materialinės pagalvos mums tikrai nereikia, 
[spraudžiau jai tuos pinigus atgal į ranką. Tačiau kai 
ji išėjo, apsižiūrėjome, kad Raimundui po pagalve 
pakišta dvidešimt litų ”.

Ši senutė parodė tikrą lietuvišką dvasios kilnumą 
ir nuoširdų charakterį!

GERIAU VĖLIAU, NEGU NIEKAD...

Lietuvos rytas šių metų vasario 28 dieną išspaus
dino platų ir išsamų savo korespondento Vašingtone 
Gintauto Alksninio reportažą, kuriame savo nuomo
nes apie naująjį Lietuvos prezidentą išsako keliolika 
artimiau V. Adamkų pažinojusių amerikiečių ir 
Amerikos lietuvių. Tarp apklaustųjų buvo ir mūsų 
mėnraščio redakcijos narys Zenonas Rekašius:

Paklaustas, kaip į V. Adamkaus pergalę reagavo 
dauguma Amerikos lietuvių, Z. Rekašius atsakė vienu 
žodžiu: „ Veidmainiškai

„Man buvo šlykštu žiūrėti į dar vakar iš V. 
Adamkaus besityčiojančius žmones. Pastarieji suge
bėjo per vieną naktį apsiversti ir dabar naująjį Prezi
dentą vadina tautos gelbėtoju. Buvo laikas, kai V. 
Adamkui JA V lietuviai priekaištavo vien tik už tai, 
jog jis išdrįso iškelti savo kandidatūrą. Jų laikyseną 
V. Adamkų išrinku! Prezidentu pavadinčiau pataikū
niška. Žmonės, atvirai rodę V.Adamkui nedraugišku
mą, po rinkimų renka parašus, remiančius V. Adam
kų”, - stebėjosi „Akiračių” mėnraščio redakcinės 
kolegijos narys.

Ši pastaba susilaukė dėmesio ir kitoje Lietuvos 
spaudoje. Štai ištrauka iš Kauno dienoje (1998.II.4) 
paskelbto žurnalistės Birutės Garbaravičienės pokal
bio su JAV lietuvių bendruomenės pirmininke Regi
nos Narušiene:

B. Garbaravičienė: Ar, išrinkus Prezidentu Valdą 
Adamkų, išeivija pasijuto lyg ir arčiau Lietuvos?
R. Narušienė: Pernai, kai Kovo 11-osios proga kal
bėjau Seime, sakiau, kad mes per Atlantą tiesiame 
ranką Lietuvai. Dabar išties jaučiame dar didesnį ar
tumą.
B. G.: Tačiau dauguma išeivių pirmame rinkimų ture 
rėmė Vytautą Landsbergį. Šia tema neseniai spaudo
je vienas Amerikos lietuvių sakė, kad dabar toji dalis 
išeivijos, kuri kritikavo Valdą Adamkų, jam dirbtinai 
pataikauja. Ką Jūs apie tai galvojate?
R. N.:Manau, kad taip galvojantieji nesupranta de
mokratinio proceso. Tas, kuris visada rėmė Adamkų, 
neturėtų piktintis, kad dabar jį remia ir kiti. (...) 
Landsbergis pralaimėjo, bet dar nereiškia, kad žmo
nės, kurie basavo už Jį kaip už laisvės ir nepriklauso
mybės simbolį, yra nusiteikę prieš Adamkų. Mes, 
Amerikos lietuviai, jį gerai žinom kaip gerą, atsakin
gą ir patikimą žmogų. Dabar jis yra ir mūsų prezi
dentas, atstovaujantis visai Lietuvai, todėl, be abejo
nės, jį remsim.

Deja, porinkiminis parašų rinkimas „už Adam
kų” tam, kad būtų proga pasireikšti per inauguraciją, 
nėra parama naujajam Prezidentui. Reikėtų gal pirma 
atsiprašyti už pajuoką ir neteisybę, prieš metus jam 
tėkštą privačiame valstybės laikraštyje.

Vyt. Gedrimas
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PUBLICISTIKA

Visais laikais visose visuomenėse žmonės ku- 
piūravo kitų žmonių parašytus tekstus. Žodis „kupiū
ra“ kilęs iš prancūziškų „coupure, couper“ - „api
pjaustyti, atpjauti“. Didžiajame Lietuvių kalbos 
žodyne (VI t. 1962. 927 psl.) „kupiūra“ apibūdinama 
vienareikšmiškai - „sutrumpinimas tekste“. Visi ži
nome, jog oficialiai sovietinėje visuomenėje visokie 
teksto „apipjaustymai“ doroviniais ir ypač politiniais 
tikslais neegzistavo. Teneužsigauna mano geras bi
čiulis ir Žodyno didelis gerbėjas Vincas Trumpa, bet 
žodžių prasmių nususinimų ideologiniais tikslais di
džiajame Lietuvių kalbos žodyne anuomet buvo ir 
daugiau. Todėl po nepriklausomybės atstatymo iš
leistame Dabartinės lietuvių kalbos žodyne (1993, 
343 psl.) „kupiūra“ apibūdinta - „teksto dalies pralei
dimas“. Nepriklausomybės laikais „kupiūruoti“ reiš
kia ne tik tekstų „sutrumpinti“ nes jis yra per ilgas, 
bet taip pat reiškia „teksto dalis praleisti“. Kaip žino
me, žmonės, leidyklos ir t.t. teksto dalis praleidžia 
dėl įvairių priežasčių.

Kupiūravimo priežastys žmonijos istorijoje daž
niausiai būdavo dorovinės ir politinės. Štai XIX am
žiaus pradžioje Anglijoje Thomas Bowdler išleido 
Šekspyro raštų rinkinį pavadintų Šekspyras šeimai. 
Jame buvo išrankioti ir išmesti visi žodžiai bei posa
kiai, turintys kų nors bendro su lytiniu aktu. Bowdler 
norėjo Šekspyrų apšvarinti ir didįjį anglų literatūros 
bardų padaryti priimtinu dorovingai anų laikų ang
lų šeimai. Tais pačiais pagrindais Bowdler buvo pa
rengęs publikavimui ir žymiojo britų istoriko Edward 
Gibbon Romos imperijos nuosmukio ir žlugimo isto
rijos tekstų. Thomas Bowdler veikla paliko tokį gilų 
įspūdį britų visuomenei, kad net buvo nukaltas nau
jas anglų kalbos žodis - veiksmažodis „to bowdleri
ze“, reiškiantis - „išvalyti knygų ar autorių, išbrau
kiant nepriimtinas knygos dalis“.

Žinoma, kupiūravimo menas pasiekė savo apo
gėjų liūdnos atminties Sovietų Sųjungoje. Per 70 su 
viršum Sovietijos gyvavimo metų dėl ideologinių su
metimų buvo „sutrumpinta“ visa rusų klasika, pavyz
džiui, F. Dostojevskio romanas Kipšai, Levo Tosto- 
jaus religiniai ir filosofiniai raštai, N. Gogolio pravo- 
slavijos apologija.

Klasikos gryninimo ir apipjaustymo vajus neap
lenkė ir sovietų valdomos Lietuvos. Prieš gerų de
šimtmetį šio mėnraščio puslapiuose paskelbiau 
straipsnį apie Jono Biliūno apysakos „Liūdna pasa
ka“ ir Juliaus Kaupo pasakos „Daktaras Kripštukas 
pragare“, išleistos 1984 m. Vagos leidyklos, kupiūras 
(žiūr. „Nauji vėjai klasikų leidyboje“, Akiračiai, 
1987, nr. 4). Iš „Liūdnos pasakos“ redaktoriai išbrau
kė arba pataisė visas įsivaizduotas antirusiškas užuo
minas bei posakius, pvz., „rusų valdžių“ pakeitė į 
„caro valdžių“ ir panašiai. Kadangi Biliūno „Liūdna 
pasaka“ įeina į viduriniųjų mokyklų programų, reikia 
tikėtis, kad, atstačius nepriklausomybę, Švietimo mi
nisterija susiprato ir atitaisė sovietiniais laikais pada
rytas kupiūras, išleisdama naujus vadovėlius.

Nemanykime, kad kupiūravimu užsiima tik dik
tatūriniai kraštai. Anas Thomas Bowdler pavyzdys 
rodo, jog pataisymų bei praleidimų tekstuose yra pa
sitaikę visur, visada ir prie visokių valdžių. Prieš kiek 
laiko Akiračiuose buvo rašyta apie išbraukytus an
tisemitinius pasažus iš Berlyno LAF’o dokumentų, 
paskelbtų pulk. K. Škirpos sudarytoje knygoje Sukili
mas (žiūr. pokalbį su Saulium Sužiedėliu, Akiračiai, 
1991, nr. 9). Neapsiėjo be kupiūrų ir Juozo Dauman
to (Lukšos) Partizanai.

Kas nėra skaitęs Juozo Lukšos Partizanų! Ši 
knyga, Vakaruose išleista trimis leidimais, bent 
išeivių tarpe yra tapusi savotiška patriotinės literatu-

APIE PATRIOTIŠKŲ KNYGŲ KUPIŪRAS
ros klasika. Pirmų karta J. Lukšos knygų, pavadintų 
Partizanai už geležinės uždangos, 1950 metais išlei
do Lietuvių katalikų spaudos draugija. Knygų peržiū
rėjo ir stilių pataisė rašytojas Antanas Vaičiulaitis. 
Antra, papildyta laida, pavadinta Partizanai, 1962 m. 
buvo išleista Į Laisvę fondo lietuviškai kultūrai ugdy
ti. Trečioji, pataisyta ir papildyta. Partizanų laida bu
vo išleista 1984 m. to paties fondo. 1990 m. Vaga 
perfotografavo trečiųjų Partizanų laidų ir 100,000 ti
ražu išleido Lietuvoje.

Man teko skaityti pirmąją šio patriotiško bestse
lerio laidų dar būnant penkiolikos metų paaugliu. Di
džiausias įspūdis, kurį anuomet sukėlė Daumanto 
knyga: vilnys fanatiškai pirmyn besiveržiančios rusų 
kariuomenės, šimtinėmis šluojamos taiklios partiza
nų automatų ugnies. Nors knygoje buvo minimos ir 
partizanų žūtys, bendras įspūdis liko optimistiškas, 
kad mūsų tėvynainiai su nekenčiamu priešu kovoja 
sėkmingai ir laimi. Nykioje šeštojo dešimtmečio pra
džioje Lukšos knyga kėlė emigrantų pasididžiavimų, 
kad esame ne tik ant kelių klūpantys ir Amerikos dė
mesio prašantys maldininkai, bet ir prarastos nepri
klausomybės verti žmonės, sugebantys ginklu spręsti 
savo likimų.

Atgavus nepriklausomybę išleisti Adolfo Rama
nausko (Vanago) atsiminimai Daugel krito sūnų . . . 
ir ypač Laisvės kovų archyvo žurnale skelbiami parti
zanų dokumentai, prisiminimai bei jaunųjų žurnalo 
darbuotojų analizės spėjo pakoreguoti itin romanti- 
zuotų Daumanto Partizanų įspūdį. Po 1946 m. gin
kluotos rezistencijos kova prieš okupantų buvo nebe 
bravūriški žygiai ir dideli mūšiai su msų kariuomene, 
bet sėdėjimas bunkeryje ir laukimas karo, retkarčiais 
paliekant savo buveinę apsirūpinti maistu. Partizani
nės kovos buvo baigtos dažnai savųjų rankomis, tai 
yra smogikų dalinių, susidėjusių iš perverbuotlĮ parti
zanų. Vis labiau aiškėja, kad paskutiniame ginkluo
tosios kovos etape savieji išdavikai, dažniausiai per
verbuoti buvę rezistentai, buvo infiltravę partizanų 
ryšininkų tinklų ir prasiskverbę net į apygardų vado
vybes. Išdavystės partizanų eilėse - reiškinys, dar 
laukius atidaus istoriko dėmesio.

Daumanto Partizanai nėra knyga vien tik jauni

mui. Joje atsispindi tuometiniai ginkluotosios rezis
tencijos politikos vingiai. Taip pat Partizanų leidėjai, 
pakartotinai publikuodami šią knygų, pradėjo kurti 
Juozo Lukšos - rezistencijos veikėjo portretų. Kaip 
dažnai atsitinka tokiais atvejais tarp lietuvių, tapomo 
tobulo paveikslo portretistams dažnai prisireikia pa
šalinti įsivaizduojamų karpų nuo veido, o kad Lukšos 
idėjos bičiuliai įsivaizdavo jį absoliučiai tobulų - 
liudija kad ir ši Lukšos būdo charakteristika:

aštraus ir blaivaus proto, sveiko galvojimo, išlai
kantis puikią dvasios pusiausvyrą, nors ir... galingo 
temperamento, viską išgyvenantis stipriai ir intensy
viai. Gana praktiškas, bet atviros sielos, mylintis, kas 
gražu, kilnu, teisinga (...) Nepakentė jokios apgaulės, 
ištikimas, tiesus ir teisingas, kitų atžvilgiu rūpes
tingas (...) buvo griežtas principuose ir už tiesą gul
dąs galvą.'

Nenuostabu, kad taip įsivaizduojant autorių, neapsi
eita ir be knygos redagavimo bei kupiūravimo.

Nežinau, ar vyresnieji mėnraščio skaitytojai pa
mena, kad J. Lukšos grupės kelionė į Vakarus, hero- 
iško prasiveržimo per Romintos upelio tiltų į Lenkijų 
aprašymas, pirmų kartų buvo publikuotas ne Partiza
nuose, bet liberalios krypties Henriko Žemelio reda
guojamame Minties savaitraštyje, leistame Memin- 
gen’e, Vokietijoje. Lukšos kelionės aprašymas, pa
vadintas „Su slaptais uždaviniais į Vakarus“, buvo 
atspausdintas per kelias atkarpas (1948 m. balandžio 
19 - gegužės 10 d.) ir tarp pabėgėlių sukėlė sensacijų. 
Kai 1948 m. vasario mėn. pradžioje Jonas Deksnys 
Lukšų parsivežė iš Gdynės į Švedijų, šis kurį laikų 
buvo, ar apsimetė esųs, Deksnio draugu. Tai paaiški
na, kodėl Lukšos pirmieji rašiniai pasirodė liberalų, o 
ne katalikų spaudoje.

Aprašydamas savo kelionę Lukša siekė pakelti 
pabėgėlių nuotaikas ir palikti gilų įspūdį kitataučiui 
skaitytojui, jeigu jo rašinys būtų išverstas į kitas kal
bas. Didesnio įspūdžio dėlei nevengė padailinimų bei 
pagražinimų. Pavyzdžiui, Kęstutis Girnius sako:

Lukša vadinamajame rakte į Partizanus pripažino su
dramatinęs partizanų prasiveržimą į Lenkiją. Nė vie
nas iš partizanų nežuvo, o sužeistasis Kariūnas per 
tris savaites pasveiko.2

1950 m. leisdami Partizanų už geležinės uždan
gos pirmųjų laidų, leidėjai pasitelkė žymų lietuvių ra
šytojų ir stilistų Antanų Vaičiulaitį peržiūrėti ir patai
syti Lukšos stilių. Ir tai nestebina. Kam yra tekę var
tyti Juozo Lukšos pro memoria raštus bei raportus, 
sutiks, kad jo lietuvių kalbos įgūdžiai gana riboti, kad 
automatų jis valdė geriau negu plunksnų. Tų patį rodo 
ir Partizanų palyginimas su jo rašiniu Mintyje', tai
sydamas Lukšos tekstų, A. Vaičiulaitis perrašė ištisus 
kelionės į Lenkijų paragrafus. Tačiau pasitaikė pir
mojoje laidoje ir pataisymų, atsižvelgiančių ir 
į įsivaizduotas lietuviško padorumo normas. Pavyz
džiui, keliaudami per Rytprūsius partizanai sustojo 
pasistiprinti. Mintyje (nr. 44) Lukša rašė: „Organiz
mui sustiprinti prarijome vitaminų tablečių, užpilda
mi po burnelę kito universalinio vaisto vodkos“. Par
tizanuose šis sakinys buvo perrašytas taip: „Nuovar
giui pašalinti išgėrėme Mindaugo užfundyto kažko
kio skysčio ir, kaip padoriems vyrams pritinka, nepa- 
miršome nė universalinio vaisto po burnelę“. (Pirma 
laida. P. 376). Knygoje pradingo žodis „vodka“.
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Lukšos kelionės į Lenkiją aprašyme randame ir 
politinio pobūdžio pakeitimų. Pavyzdžiui, atpasako
damas rezistencijos vadovybės jam įsakytų Vakaruo
se atlikti uždavinių pobūdį, Lukša Mintyje (nr. 41, 
1948 m. balandžio 19 d.) rašė:

Tarp (vairių raštų ir dokumentų, buvo Apygardos va
do įsakymas su BDPS Prezidiumo nutarimu, kuriuo 
aš siunčiamas į užsienį pasitarimų su BDPS Užsienio 
delegatūros atstovais, perduoti jiems iš krašto prista
tytą paštą, krašto rezistencijos nuomones, liečiančias 
mūsų veiklos koordinavimą su tam tikrais lietuvių 
veiksniais užsienyje ir kt.

Partizanuose Lukšos uždaviniai Vakaruose bu
vo perrašyti taip:

Tarp įvairių raštų ir dokumentų buvo apygardos 
vado įsakymas su BDPS prezidiumo nutarimu, ku
riuo aš siunčiamas į užsienį su įvairiais rezistencijos 
(mūsų pabraukta) uždaviniais. (Pirma laida. P. 367)

Knygoje buvo nutylėta „BDPS Užsienio delega- 
tūra“. Tai lengva paaiškinti. Anuomet vyko kova be 
atvangos tarp katalikiškų grupių dominuojamo 
VLIK’o ir apie Užsienio delegatūrą liberalų susitel
kusių - J. Deksnio, K. Drangos, A. J. Greimo, F. Ne- 
veravičiaus, B. Railos, S. Žymanto ir kitų. Pabuvojęs 
Švedijoje ir Stockholme, Jono Pajaujo „apšviestas“ 
pabėgėlių politinėse realijose, karštų katalikiškų pa
žiūrų Juozas Lukša perėjo į VLIK’o pusę. Pakeitimas 
tekste atspindi tuometinę pabėgėlių politiką.

Papulkininkis L B. Počkaj

naudojosi žirklėmis ir raudonu pieštuku, visiškai pa
teisindami trečiosios Partizanų laidos paantraštę, kad 
tai „pataisytas“ leidimas. „Pinklių“ tekstą, publikuo
tą trečiojoje Partizanų laidoje, mes lyginsime su Ka
zimiero Skrajūno 46 puslapių mašinraščiu „MGB 
pinklės Lietuvos rezistencijoje“, esančiu Tomo Re- 
meikio rezistencijos dokumentų kolekcijoje. Mašin
raštis buvo gautas iš dr. S. A. BaČkio.

Skrajūno mašinraštyje randame daug tikrų pa
vardžių. Trečiojoje laidoje jos pakeistos slapyvar
džiais, „iksais“ bei „ygrikais“. Ir tai suprantama. 
Knyga buvo išleista 1984 m,, kai Lietuva dar buvo 
okupuota. Tikros pavardės potencialiai galėjo pa
kenkti „Pinklėse“ suminėtiems žmonėms, jeigu jie 
dar buvo gyvi, arba jų giminėms. „Pinklėse“ J. Lukša 
pasakoja įdomią istoriją. 1946 m. pavasarį į Tauro 
apygardą sovietų saugumui pavyko infiltruoti savo 
agentą dr. Juozą Albiną Markulį (Erelį, Ąžuolą, Ku
dirką, dr. Narutavičių, Noreiką), kuris sakėsi Vilniuje 
vadovaująs inteligentų sudarytam Bendrojo demo
kratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) komitetui 
(Vėliau nuo Markulio atsipalaidavę partizanai BDPS 
Komitetą perkūrė į BDPS Prezidiumą.). J. Markulis 
partizanams siūlė pereiti į pasyviąją rezistenciją. Jo 
planas buvo toks:

1. Partizanams legalizuotis su Markulio komite
to padirbtais dokumentais, ginklus sandėliuojant 
slaptose vietose.

2. Miške turėjo pasilikti tik tie, kuriems dėl įvai
rių priežasčių buvo neįmanoma legalizuotis. Kilsian
čio karo atveju jie turėjo sudaryti sukilimo krašte 
branduolį.

3. Nauja taktiką turėjo įvesti po Markulio komi
teto sparnu Vilniuie sudarytas Vyriausias ginkluotų 
partizanų štabas (VGPŠ), kurio tikslas turėjo būti Li- 
etuvos partizanus centralizuoti po viena vadovybe, 
taip kitų dalykų, sudarant partizanų sąrašus bei sužy
mint jų buveines.

Ats’žvelgiant į tuometinę tarptautinę padėtį pla
nas buvo geras, tik ...jis buvo sugalvotas sovietų sau
gumo. Juozas Lukša pritarė Markulio sumanymui ir 
1946 m. vasaros pabaigoje, neatsiklausęs Tauro apy
gardos vado, persikėlė į Vilnių, legalizavosi, įstojo į 
Valstybinio Vilniaus Dailės Instituto Architektūros 
fakultetą ir pradėjo dirbti Markulio štabe.

1946 m. rugpjūčio 24 d. agentūriniame pra
nešime Valstybės saugumo ministrai generolui ma
jorai D. Jefimovui ir MGB 2-ojo skyriaus viršininkui 
papulkininkiui I.B. Počkaj Juozas Markulis Lukšą 
apibūdino taip:

Jis išreiškė savo sutikimą eiti BDPS nurodytu keliu ir 
būti ir toliau naudingu. Jis lojalus ir geras žmogus, 
talentingas ir gali būti naudingas BDPS Antrajam 
skyriui. Jam galima pavesti visą techninį Antrojo 
skyriaus darbą. Jis žino šifrus, žino, kur yra anglų 
šifras, jis yra inžinierius ir moka tylėti.3 (Versta iš ra
sų kalbos).

Ant šio agentūrinio pranešimo papulk. Počkaj 
uždėjo tokią rezoliuciją:

Juozas Lukša

Vytį (Lukšą — L.M.) palikti Vilniuje, kol kas neareš
tuoti, patalpinti Kibirkšties bute. Tai suteiks mums 
galimybę laikinai jį panaudoti mūsų interesams, nau
doti kaip mūsų agento priedangą ir išgauti šifrus.

Detaliai jį išstudijuoti ir paruošti verbavimui.
Per jį organizuoti Kauno grupės ir Pietų Lietu

vos apdirbimą.
Artimiausiu metu pasiųsti jį pagal maršrutą ko

miteto linijai vykdyti ir smulkios informacijos apie 
Pietų Lietuvos band, formuotes surinkti.4 (Versta iš 
rasų kalbos).

Žinoma, MGB niekada nebandė Lukšos verbuo
ti. Visi, kas bet kada, bet kur pateko į sovietų saugu
mo akiratį buvo traktuojami kaip potencialūs verba
vimui kandidatai, o reikalui esant ir kaip jau „užver
buoti“. Archyviniai duomenys tik patvirtina, kad J. 
Lukša anuomet pritarė J. Markulio siūlomai pasyvia
jai partizanų taktikai.

1946 m. rudenį Vilniuje suvaidintos ceremonijos 
metu Lukša buvo Markulio pakeltas VGPŠ adju
tantu. Tų pačių metų rudenį, Markulio aprūpintas do
kumentais, jis važinėjo po Aukštaitiją ir Žemaitiją, 
kartais net traukiniais, tvarkydamas partizanų cen
tralizacijos reikalus. „Pinklių“ kontekste aiškėja ir 
kai kurie dalykai aprašyti Partizanuose. Pavyzdžiui, 
nuvykus į Vyčio apygardą Aukštaitijoje ir susitikus 
sujos vadu Vaiteliu, Lukšai atrodė, kad

Šių vietovių partizanai buvo blogesnėje padėtyje ne
gu tauriečiai... Jiems stokojo ganėtinos drausmės, 
trūko organizacinių gabumų laiku apsirūpinti maistu 
ir drabužiais, trūko ginklų ir municijos. Jie atrodė 
perdaug linkę į ofensyvinius veiksmus, tuo iššaukda
mi per dideles enkavedistų pajėgas. Be to partizanų 
skaičius buvo gana didelis, reikėjo ieškoti būdu ju 
kiekiui sumažinti (mūsų pabraukta). (Trečioji laida. 
P. 220)

Tokia aukštaičių partizanų veiklos charakteristi
ka - suvalkiečio pasipūtimas ar Markulio politikos 
vykdymas? Partizanuose mus stebina Lukšos tiesiog 
akiplėšiška drąsa, kai jis tame pačiame kupė su so
vietinės Lietuvos grietinėle ir kažkokiu sovietų avia-

Trečiojoje Partizanų laidoje, Į Laisvę Fondo iš
leistoje 1984 m., buvo įdėtas Kazimiero Skrajūno (J. 
Lukšos) rašinys „MGB pinklės Lietuvos rezistenci
joje“. Šį rašinį Lukša parašė maždaug 1949-50 
metais. Kodėl vengtąjį publikuoti anksčiau - atviras 
klausimas. Galbūt nenorėta sukomplikuoti romantiš
ka partizaninių kovų Lietuvoje įvaizdžio, gal bijota 
dėmių ant suidealizuoto Juozo Lukšos atvaizdo. Kaip 
ten bebūtų, „Pinklių“ tekstui apdoroti leidėjai laisvai

i 
bendrai Srello veikla netiesioginiai davė ir davj naudos rezlatenoiJai 
Jo teiki8_-.O3 soliaybis leisvsi išsikalbėti su irai
rials partizanų dollniddt ,ko 7d nebūtųne calėJn per toki^ pat laikų 
patiekti be KGB pagalbos.

cijos pulkininku traukiniu Mask- 
va-Kaliningradas vyko į Žemai
tiją (Trečioji laida. P. 221). Ne
norime sumenkinti J. Lukšos 
drąsos, jis apie sovietų saugumo 
kėslus nieko nežinojo, bet tuo 
metu be MGB kontražvalgybos 
Lietuvai viršininko žinios jam

(tęsinys sekančiame psl.)
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APIE PATRIOTIŠKŲ...
(atkelta iš 5-to psl.)
negalėjo nei plaukas nuo galvos nukristi.

Kauniečiams dėl Markulio veiklos kilo įtarimas. 
B. Barzdžiukas (Butautas) atvyko į Vilnių ir, pripuo
lamai susitikęs Lukšą, įspėjo jį dėl gresiančio pavo
jaus. Taip paskutiniu momentu partizanams pavyko 
išvengti MGB spendžiamų spąstų. Po trijų metų Pa
ryžiuje prisimindamas šį epizodą tigro narve, Juozas 
Lukša užbaigė savo rašinį „MGB pinklės Lietuvos 
rezistencijoje“ šiais dviem sakiniais:

Nors bendrai Erelio veikla netiesioginiai davė ir 
daug naudos rezistencijai. Jo teikiamos galimybės 
laisvai judėti suteikė progas smulkiau išsikalbėti su 
įvairiais partizanų daliniais, ko gal nebūtume galėję 
per tokį pat laiką pasiekti be MGB pagalbos.

Lukšos išvada logiška ir labai praktiška, tačiau Parti
zanų trečiosios laidos leidėjai „Pinkles“ „sutrum
pino“ šiuos sakinius nukirpdami.

Išaiškėjus MGB klastai, Lukša ir jo draugai ap
leido Vilnių. Kažkur pakelyje Lukša su Žaliuku (A. 
Varkala) įsiprašo į sunkvežimį su keturiais raudon
armiečiais. Sunkvežimiui pradėjus judėti, dviračiu 
priartėja kažkoks pilietis ir įjuos kreipiasi: „ Žvejys 
čia, aš Pistaletas,. . . Vyti, Žaliuk .. Pirma mintis, 
kad jų kelionė dešifruota. „Net dvejojom, ar neverta 
jam ir mašinos savininkams šauti į kaktas ir mauti 
kur nors pėstiems”, rašo Lukša „Pinklių“ mašinraš
tyje. Tik paskutiniu momentu prisimena, kad šiuose 
kraštuose gyvena ryšininkas „Pistaletas“. Ryšininkas 
ir raudonarmiečiai lieka gyvi. Žinoma, sakinį su „šū
viais į kaktas“ leidėjai išbraukė.

Po J. Markulio išdavystės atidengimo, Suvalki
jos partizanai ieškojo būdų jį likviduoti. Juozas Luk
ša buvo vienas iš pagrindinių Markulio žudymo or
ganizatorių. Vienas toks bandymas, kuriame jis daly
vavo, smulkiai aprašytas „Pinklių“ rankraštyje (žiūr. 
„Bandymas nužudyti Juozą Markulį“). Dėl susi
dėjusių aplinkybių šis bandymas Markulį likviduoti 
nepavyko ir baigėsi gan komiškai, kai Lukša ir jo pa
lydovas padėjo penkiems emgebistams ūkininko 
sode „apsirūpinti“ obuoliais. Visas šis epizodas iš
kirptas iš trečiosios Partizanų laidos. Minėtos ku
piūros mus stebina. Gal knygos leidėjai įsivaizdavo, 

Juozas Albinas Markulis

kad partizanų kova turėtų būti kaip iškilmingas mi
nėjimas, kiekvienam rankoje laikant po degančią 
vaškinę žvakutę? Bet žmonių gyvenimai nėra tokie 
iškilmingi - jie daug prieštaringesni, įvairesni ir įdo
mesni.

Apskritai, tenka sutikti su Saulium Sužiedėliu, 
rašiusiu šio mėnraščio puslapiuose, kad mes labai 
mėgstame sakralizuotą-mistifikuotą istoriją. Pridė
čiau dar - neapsieiname be savo istorijos ir jos veikė
jų pudravimo bei lakavimo, kad viskas atrodytų, kaip 
amerikiečiai sako, įspūdingiau už patį gyvenimą 
{larger than life). Normalaus požiūrio niekada nepa
kako. Asmenybės kulto manija giliai įsišaknijusi į 
lietuvių psichę. Jeigu tautos herojus, tai būtinai sta
bas. Jokiu būdu neprileidžiame, kad pakeliui į savo 
vietą ant paminklinio pjedestalo herojus galėjo patirti 
žmogiškųjų silpnybių, kartais klydo, gal prasižengė 
etikos normoms. Pamirštame, kad ir Šventraštyje

DESANTININKAS
Sunkiausia buvo paslėpti ištrauktas ant smėlio valtis, 
supiaustyti standžią gumą, sugrūsti skutus pakrūmėn, 
nekreipti domės į merkiantį nugarą, dygų

priešaušrio lietų. Už kopų tylėjo neaukštos pušys.
Kada vora pajudėjo, jis atsiduso. Stemplę 
slėgė vakarykštės.jūrligės prisiminimas,

o petį - kuprinės diržas. Penicilinas, binoklis, 
užpernai nurašyti iš armijos sandėlio šaudmens, 
seno ministro laiškas su žodžiais „vienybė težydi”.

radijas. Niekad nebuvęs šiam pamary, jis klimpo 
smėlin, traiškė spyglius, lygiavos į draugo striukę, 
atpažinęs tėvynę iš kūginio debesio formos.

*
Kompaso adata šoko įprastą klumpakojį.
Už aštuonių kilometrų, aplenkus tuščią sodybą, 
reikėjo sutikti Lokį, Paparčio Žiedą ir Ožką -

pravardes iš pasakėčios. Progumoj stoviniavo 
nepažįstama grupė. Vadas, kažkur matytas 
per nebaigtą karą, pasakė slaptažodį. Pralinksmėję

bičiuliai dingo žeminėj, o jis atsiliko. Batas 
prie pat upokšnio paslydo ant samanų kuokšto, ir smūgis 
nepataikęs pakaušin, kliudė alkūnę. Staigiai

siekdamas dėklo, jis spėjo pajusti, kaip įsitempia 
priklupusios kojos raumens, pamatė juosvą kiaurymę prieš 
pat akis ir suprato: ką gi, anas greitesnis.

*
Jo smegens, aplipę lendrūno stiebą, seniai išdžiuvo. 
Likutį sugėrė smėlis. Bent tiek naudos, kad slaptoji 
tarnyba nebeišgavo jose įrašytų šifrų,

nes jeigu ne drėgnas kuokštas, turbūt su abiem bičiuliais, 
kuriems, kad ir ką sakysi, mažiau pavyko tą rytą,
jis būtų klaidinęs savuosius tamsiuose didžiųjų valstybių

žaidimuose, stūmęs senatvę sprangiam cigarečių dūme 
provincijos kavinaitėj prie šimto gramų konjako, 
mėgindamas įkalbėti visiems ir sau, kad apgynė

jaunimą nuo kulkų ir kilpos - o gal, pabuvęs anapus 
speigiračio ir sugrįžęs, bejėgiškai reikalautų
iš nieko nežinančių biurų algos už prarastą laiką.

♦
Geriau, kaip yra ir buvo. Nei kryžiaus, nei atminimo. 
Sunkvežimiai svyruoja duobėtame kelio ruože 
per porą žingsnių nuo vietos, kur visa tai atsitiko. 

pasakyta, jog po Adomo ir Ievos nuopolio Rojuje, 
tobulųjų ant šios žemės negali būti. Net ir Šventųjų 
gyvenimai pilni bjaurasties ir nusikaltimų. Pavyz
džiui, kas atsitiktų, jei iš šv. Augustino biografijos iš
kupiūruotume jo jaunystę, kai jis buvo latras? Tekstų 
trumpinimai su tikslu palaikyti asmenybės kultą - tai 
mūsų indėlis į kupiūravimo meną. Elgiamės kaip 
mūsų taip nemėgstamuose Rytuose. Gal vertėtų at
sukti veidą į Vakarus?

Liūtas Mockūnas

’. P. Vytenis. „Juozas Lukša“. Aidai. Nr. 10. 
1976. Gruodis. P. 434.

2. Kęstutis K. Girnius. Partizanų kovos Lietu
voje. Čikaga. 1987. P. 12.

3. Buvęs VSK archyvas. B. 5582. T. 1. org. L. 92.
4. Ten pat. org. L. 96.

Sukaitę vairuotojai groja stabdžiais, tarytum klavišais, 
pušyne girdėti kirvis, baltuoja sodybų sienos, 
gegutės kukavimas žada, kad mes dar ilgai gyvensim -

triskart ar keturiskart ilgiau, negu jis gyveno.
Kas žuvo, niekad negrįžta, kas prarasta, tas pradingo.
Nebent guminės valties skiautelė po pamario karklais

dar laukia Viešpaties teismo, ir debesio siluetas, 
lygiai toks pat kaip anuomet, slenka virš progumos girioj, 
ir dumbliai supas upokšny, kurio jis tada nepriėjo.

Tomas Venclova

Eilėraštis parašytas naudojantis Liūto Mockūno knygos 
medžiaga. Eilėraščio herojus neatitinka jokio realaus as
mens, nors iš dalies nusižiūrėtas iš Justo Dočkaus, žuvu
sio 1950 metais Palangos pajūryje, - T. Venclova

Justas Dočkus 1945 metais, po Pergalės parado Pa
ryžiuje prie Eifelio bokšto, prancūzų svetimšalių le
giono uniforma (V. Gedgaudo nuotrauka).
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BANDYMAS NUŽUDYTI JUOZĄ MARKULĮ
KĄ LEIDĖJAI PRALEIDO JUOZO LUKŠOS „PARTIZANUOSE” 

(Stilius ir kalba netaisyti)

Jiems (Nakčiai ir Faustui - L.M.) išvykus, liepos 
mėnesyje gavau skubotą pranešimą, kad Erelis pasi
skelbė liepos pirmos pusės kurioje tai dienoje dar eg
zaminuosiąs užsilikusius studentus. Negalėdamas 
greit sugauti Nakties ir Fausto pasiryžau operaciją 
vykdyti aš pats ir pasikviečiau į talką Mažytį (K. 
Pyplį - L.M.) Birutės rinktinės Štabo narį ir Katiną 
(S. Jakštavičių - L.M.). Vykti į Vilnių turėjome visi 
trys Katino parūpinta transporto priemone. Tačiau 
per Katino apsileidimą jo numatytos mašinos nega
vome. Egzaminai turėjo prasidėti 9 vai. ryto, o mes 
dar to ryto 7 vai. buvome Kaime. Negavę mašinos 
nutarėme mudu su Mažyčiu vykti dviračiais, o Kati
nas turėjo atvykti su motociklu.

Davažiavę ligi Kauno iš Tabariškių, su Mažyčiu 
turėjome pasirūpinti pinigų ir toliau kelionę tęsti su 
sunkvežimiu, nes atrodė, kad dviračiais jau laiku į 
vietą prisistatyti nebesuspėsime. Kaip tik ir pinigais 
mus aprūpinti buvau pavedęs Katinui, ką jis taip pat 
nebuvo įvykdęs. Tokiu būdu kol mudu su mažiuku 
pasirūpinome reikiamą kiekį pinigų, tai ir pusė de
vintos mus užklupo Petrašiūnuose.

Su dviračiais sulipom ties Petrašiūnais į sunk
vežimį ir po ketverto valandų jau buvome Vilniuje. 
Sunkvežimyje vis buvom pasiruošę susišaudymui su 
jame sėdinčiais milicininkais, Skubotumo dėliai ne
galėjome pasirinkti sunkvežimį, kuriame rastųsi ma
žiau enkagiebistų, ar kitokių ginkluotų bolševikinių 
pareigūnų. Beto ir mūsų dviračiai buvo be numerių. 
Juos buvome nuėmę nes susišaudydmo atveju galė
jome įkišti jų savininkus. Prie pat Vilniaus kaip tik 
atrodė, kad vienas milicininkas kiek labiau susido
mėjo numerių nebuvimu. Su Mažyčiu susitarėm, kad 
jeigu kuris iš jų pradėtų interesuotis, tai jau duosim 
„tinkamą” atsakymą. Tačiau iki Baltų vartų trukęs 
įtempimas baigėsi. Šioje vietoje išlipome nekabina
mi iš mašinos ir užsėdę ant dviačių, nuspaudėme sa
vais keliais.

Iš anksto buvome pramatę operacijos planą. Su 
Katinu turėjome susitikti pas stud. J. Gylį. Iš čia turė
jome visi vykti į Medicinos rūmus (Čiulionies Siera- 
kauskio gatvių kampe). Mudu su Mažyčiu turėjome 
pasilikti koridoriuje, o Katinas įėjęs į Erelio kabinetą 
dėti kelis šūvius, užrakinti duris ir spausti. Mudu su 
Mažyčiu turėjome būti visokia apsauga, nes jį galėjo 
iš gretimų patalpų saugoti KGB agentai. Patį nužu
dymą turėjome pavesti Katinui, kadangi jis ne tik 
mane, bet ir Mažytį puikiai pažinojo, ir pastebėjęs 
įeinančius galėjo griebtis apsisaugojimo priemonių.

Kai išlipom iš mašinos jau buvo pusė pirmos. 
Skubiai nuskubėjome pas Gylį. Kol jį suradome dar 
užtrukom keliolika minučių. Jo neradome namuose. 
Pas kaimynus paklausus kur jis galįs rastis, gavome 

i atsakymą, kad atvyko kažkokis pilietis su motociklu 
ir juodu abu išvažiavo. Su Mažyčiu kitaip neprilei- 
dom, kaip tik tai, kad atvyko Katinas ir nesulaukęs 
mūsų išvyko vienas operaciją vykdyti. Užsėdom 
skubiai ant dviračių ir nuvykom į Čiurlionies gatvę.

I Kaip buvo sutarta ieškojom kur nors Katino pastatyto 
motociklo. Tačiau niekur negalėjome surasti. Pasisu
kinėję čia apie gerą pusvalandį nusprendėme, kad jau 
viskas įvykdyta, nes buvo po pusei antros, o egzami
nai turėjo vykti tik iki pirmos valandos. Užeiti į rū
mus patikrinti nebuvo kaip, nes galėjome jau ten rasti 
efligiebistų, atvykusių tirti nužudymo. Vėl nuspau- 
dėm pas Gylį. Jo ir vėl neradom. Pagalvojom, kad jis 

bijodamas įtarimo irgi kuriam laikui pasitraukė po 
likvidacijos iš Vilniaus. Užsukome į kavine, kiek už
kandome ir pilnai tikėdmi, kad Erelis jau pas Abrao
mą, išskubėjome link namų. Jautėmės gana nemalo
niai, nes nei vienas, nei kitas neprisidėjome prie už
davinio įvykdymo. Juo labiau, kad kiekvienas jautė
me esant garbės reikalu, atkeršyti tam niekšui, kuris 
taip mulkino rezistenciją keletą mėnesių ir tiek parei
kalavo kraujo.

Kelionė atgal buvo labai nuotaikinga. Vėl susi- 
stabdėme mašiną, kuri kaip tik pasitaikė iš Kauno ka
lėjimo su penkiais emgiebistais. Šiems piliečiams 
buvo neaišku, kodėl mudu su dviračiais ir prašomės 
pavėžinti. Atkirtom, kad netoli vakaras ir su dvira-

BALTIJOS VALSTYBIŲ INTEGRACIJA - AR MOKOMĖS 
IŠ PRAEITIES PAMOKŲ?

Pranešimas 1996 m. lapkričio 22 d. Vilniaus un-to Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 
instituto surengtoje tarptautinėje konferencijoje „Lietuva ir jos kaimynai”

Nenorėčiau nagrinėti konkrečių tarpukario lai
kotarpiu padarytų ar dabar daromų klaidų Baltijos 
valstybių integracijos procese. Norėčiau tiesiog pa
samprotauti apie Rytų Pabaltijo regiono vienalytiš
kumą (arba nevienalytiškumą) istoriniu-politiniu 
požiūriu ir iš to kylančias problemas. Tiksliau formu
luojant - kada jis tapo geopolitiniu vienetu, kaip būtų 
galima tą bendrumą sutvirtinti ar galbūt verta sustoti 
ties tuo, kas jau pasiekta, t.y. atsisakyti šios deklara
tyviai prioritetinės krypties.

Kadangi tai jau tiesiogiai siejasi su Vidurio ir 
Rytų Europos restruktūrizacijos procesais ir naujai 
atsiradusių valstybių įtakos sferų kūrimu, vienokia ar 
kitokia šių valstybių integracija į bendraeuropines 
struktūras, šis klausimas natūraliai tranformuojasi į 
strategijos ir geostrategijos problemas.

Kitas dalykas - jau pati pranešimo tema lyg ir 
įtaigoja, kad istorinis patyrimas gali turėti kažkokią 
reikšmę strategijai ( o šiuo konkrečiu atveju - Balti
jos valstybių integracijai). Taigi, klausimas tradici
nis, net trivialus: ar visuomenės grįžtelėjimas į praeitį 
gali keisti dabartį ir ateitį? Šiek tiek transformavus 
šią tezę, galima formuluoti ir kitaip: ar strategijos ir 
geostrategijos reikšmės suvokimas, t.y. refleksija, 
implikuoja istorinę savimonę, ar tai gali rastis aprio
riškai?

Vakarų istoriografinėje tradicijoje, turint galvoje 
mokslinių studijų ir apskritai politinio bei kultūrinio 
gyvenimo polifoniją, ši problema neiškyla: ateities 
refleksija įmanoma tik suvokiant save praeityje ir sa
ve dabar. Į tai Vakarų šalyse orientuota ir mokslinių 
institucijų sąveika su valdžios institucijomis, ypač 
formuluojant konkrečias užsienio politikos, taip pat 
globalios politikos prerogatyvas.

Numatomą šiame pranešime nagrinėti problemą, 
t.y. Baltijos valstybių integraciją ir strateginių užda
vinių formulavimo poreikį šiame procese gana taik
liai apibūdintų dvi citatos:

1) „Kalbant apskritai apie Pabaltijo tautų nuosta
tas viena kitos atžvilgiu, reikia konstatuoti stebėtiną 
neišmanymą ir net antipatiją” (Anatol Lieven, 1994 
m.);

čiais į Kauną nespėsime davažiuoti. Bijomės sute
mus „banditų” užpuolimo. Mūsų nusakyta baimės 
priežastis ruskelius tuoj nuteikė gana maloniai ir jie 
pasiūlė sėsti. Lipant per mašinos bortus turėjome būti 
labai atsargūs, kad kartais neišpultų ar nesubarškintų 
į lentas pergarsiai mūsų pistaletai, kurių turėjome po 
du. Pusiaukelėje rusai susistabdė mašiną ir pasikvietė 
mus į talką pas pakelės gyventoją obuolių vogti. No
rėjom atsisakyti, bet galvodami, kad jeigu jau jie mus 
tarybiniais piliečiais įtaria tai reikia neiškreipti susi
dariusią nuomonę, o ir prie šito „sporto” prisidėti.

Ant rytojaus Kaunas mus labai nustebino. Mar
velėje susitikom Katino motociklo savininką, kuris 
pasakė, kad Katinas niekur nebuvo išvykęs. Susitikus 
su Katinu ir jis pats tai patvirtino. Taigi Erelis liko 
gyvas o pas Gylį buvo kaip tik atvykęs tuo laiko kaž
koks jo draugas.

Taip Erelis paliko šį kart nelikviduotas ir toliau 
jis buvo sunku sugauti. g

2) „Aš nesakau, kad prancūzai neįsiverš, bet jie 
tikrai neįsiverš per jūrą ...” (Amerikiečių admirolo 
Mahano žodžiai, oasakyti 1806 metais, Napoleonui 
rengiant invaziją į Angliją.)

Antroji citata nusako geopolitikos ir geostrategi
jos esmę, konkrečiu atveju - Anglijos užsienio politi
kos svarbiausią principą maždaug 300 metų prieš 
1806 metus ir nežinia kiek metų į priekį.

* * *

Pradedant šiokį tokį istorinį ekskursą, pirmiausia 
reikėtų pabrėžti susiklosčiusį mitą (tiek Baltijos vals
tybėse, tiek buvusioje TSRS, tiek Europoje apskritai) 
apie istoriškai vientisą geopolitini regioną (salsvas, 
tiek tarpukario laikotarpiu, tiek sovietiniais metais 
kurtas paveikslas: Baltijos tautos, sesės, įvairios gel
tonkasės, mėlynakės, susikibusios rankomis sutarti
nai žiūri tai į Vakarus, tai į Rytus, priklausomai nuo 
situacijos, tariamai daugiau ar mažiau naudingos).

Istoriniu požiūriu apie besiklostantį vieningą ge
opolitinį regioną galima kalbėti tik nuo XX a. II de
šimtmečio, t.y., nuo I pasaulinio karo. Ir kas įdo
miausia, tai sietina su Rusijos ir Vokietijos ekspansi
niais planais. Tiesa, jau 1905-6 m. revoliucija Rusi
jos valdantiesiems sluoksniams parodė, kad lietuvių 
nacionalinis judėjimas jau nebegali tenkintis net nuo
saikiais politiniais reikalavimais, tačiau prireikė dar 
kelių metų naujajai Rusijos politikai parengti. 1914 
m. pabaigoje Rusijos strateginiuose planuose Lietuva 
(būtent tautinė, etnografinė Lietuva) pirmą kartą pri
lyginama Latvijai ir Estijai. T.y., valstietiškai lietu
vių tautai teorinėje plotmėje jau pradedamas suteikti 
šioks toks politinis statusas (teisė į savivaldą ar auto
nomiją). Aišku, tai negalėjo neiššaukti Vokietijos re
akcijos. Bet, kadangi vokiečiai visada detaliau pro
jektuodavo, jie parengė dvi koncepcijas:

1) panašią, kaip ir Rusijos, visų trijų tautų (lietu
vių, latvių ir estų) formavimosi programą, tik, aišku, 
suteikiant joms daugiau laisvės, t.y. plačią autonomi-

(tęsinys sekančiame psl.)
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BALTIJOS...
(atkelta iš 7-to psl.)

ją ar formalią nepriklausomybę;
2) personalinių unijų tarp atskirų Vokietijos že

mių ir Lietuvos, Latvijos bei Estijos parengimas ir 
įtvirtinimas, siejant tai su vokiškąja diaspora Latvijo
je bei Estijoje ir su gajomis LDK atkūrimo tradicijo
mis Lietuvoje ir Gudijoje (tam tikra Vokietijos pro
tektoratų ar kvazivalstybių-sateličių programa).

Taigi, bandyta apjungti buvusias Livonijos ir 
LDK žemes, suteikiant joms formaliai nepriklauso
mų valstybių statusą. Šis Livonijos ir LDK rekonstra
vimo projektas jau būtų buvęs ne tik Vokietijos plac
darmo prieš Rusiją projektas, o apskritai Europos 
strateginės erdvės užkariavimo programa. Tai gran
diozinė vokiškojo ekspansionizmo programa, kurią 
galima prilyginti Vokietijos ekspansijai į Artimuo
sius Rytus (Berlyno-Bagdado ašis) per visą XX a.* 
Buvo dvi strateginės alternatyvos. Laimėjo pirmoji, 
nes ji fiksavo politinę pusiausvyrą tarp Vokietijos, 
Sovietų Rusijos ir Antantės.

Tokia buvo situacija I pasaulinio karo metais. Iki 
tol, t.y., iki XX a. pradžios, dabartinis Rytų Pabaltijis 
- tai du skirtingi regionai: 1) Lietuva (arba LDK), 2) 
Latvija ir Estija (arba Livonija). Norėčiau pažymėti, 
kad Rusijai, gerai suvokusiai politinius procesus, jos 
pačios okupuotos LDK ir Livonija buvo politinės są
vokos iki pat XX a. pradžios. Taigi, iki XVIII a. pab. 
Lietuvoje vyrauja Vidurio Europos politinė tradicija. 
(Turint galvoje gilias LDK politines-pilietines ir kul
tūrines tradicijas, šiuos procesus galima pratęsti iki 
pat XX a. pradžios). Latvijoje ir Estijoje iki XIX a. 
pabaigos mes matome vokiškąją Livonijos politinę 
tradiciją. Tai ne latvių ar estų tradicija. Aišku, jie 
brendo toje aplinkoje ir brendo ne tik vokiškosios, 
bet ir švediškosios bei iš dalies ir rusiškosios politi
nės tradicijos įtakoje, tačiau iki XIX a. pabaigos net 
negalima kalbėti apie jų politinę saviraišką. Tik tuo 
metu, t.y., XIX a. pabaigoje, „Latvija” ir „Estija” pa
laipsniui tampa politinėmis sąvokomis

Keletas žodžių apie tai, kokie istorijos bėgyje 
buvo bandymai integruotis ir ar jie buvo strategiškai 
motyvuoti, ar tik atsitiktinių aplinkybių rezultatas.

Nesinorėtų plačiau komentuoti XIII a. vykusios 
Lietuvos ekspansijos į pietines dabartinės Latvijos 
žemes. Vokiečių ekspansijos kontekste tai buvo ir 
natūralus šiaurinių baltų genčių siekis integruotis su 
jiems giminingais lietuviais.

XVI a. antrojoje pusėje įvykdytas Livonijos pri
jungimas, aišku, buvo strategiškai motyvuotas ban
dymas integruoti tas žemes, išlaikant politinį ir kultū
rinį krašto savitumą. Iš esmės tai buvo LDK-Lenki- 
jos planas įjungti Rytų Pabaltijo regioną į Vidurio 
Europos politinę erdvę. Vis dėlto pavyko integruoti 
tik dalį Livonijos bajorijos, ir tai tik pilietine prasme. 
Šis sluoksnis vis dėlto išlaikė vasalinį politinį statusą, 
kaip ir atskiros Livonijos žemės. Tiesa, LDK-Lenki- 
jos valdos Livonijoje XVII-XVIII a. palaipsniui ma
žėjo. LDK buvo politiškai per silpna, kad išlaiky
tų švedų ir rusų spaudimą, o Lenkija - per toli. Be to, 
turint galvoje stiprius vokiškosios kultūros pradus, iš 
esmės nei LDK, nei Lenkijos kultūra negalėjo kon
kuruoti su Livonijos vokiškosios subkultūros varian
tu. Vis dėlto, galima pastebėti, kad XVI a. antroje pu- 
sėje-XVII a. kūrėsi geopolitiniu požiūriu naujas re-

*Be abejo, čia pateiktos schemos yra gerokai su
paprastintos.
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gionas, apimantis Lenkiją, LDK ir Pietų Livoniją 
(dabartinę Latviją). Tačiau, kaip žinome, XVIII a. 
Livonija palaipsniui virto Rusijos domenu.

Po Pirmojo pasaulinio karo šiame regione susi
klosčiusi padėtis iš dalies buvo Rusijos hermetinės 
politikos šedevras. Rusijos valdančiųjų sluoksnių ka
binetuose XX a. pradžios apmąstytos schemos - civi
lizaciniu požiūriu nesubrendusių „valstietiškų” lietu
vių, latvių ir estų tautų „kultūrinių-kalbinių”, o vėliau 
ir nuosaikių politinių tendencijų skatinimas (tiesa, tai 
nepaneigia šių tautų kultūrinio ir politinio vystymosi 
natūralumo; kalbama tik apie tai, kiek Rusija galėda
vo atskirais momentais šiuos procesus skatinti ar pri
stabdyti) ilgainiui peraugo į naujo Rytų Pabaltijo ge
opolitinio regiono formavimosi (ir formavimo) prob
lemą. Šios tautos XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje 
formavosi apsisprendimo teisės pagrindu, Rusijai 
stengiantis paneigti jų istorines teises. Latvijoje ir Es
tijoje į jas tegalėjo pretenduoti vokiškoji diaspora, o 
Lietuvoje - tiek Lietuvos bajorija, tiek ir istorinę tra
diciją eventualiai galėjusi pripažinti valstietiškos kil
mės inteligentija.

Taigi, po Pirmojo pasaulinio karo susiklosčiusi 
padėtis - sukurtos modernios, tautinės valstybės su
ponuoja tam tikrą politinį, ekonominį, kultūrinį ben
drumą ir geografinį bei demografinį išskirtinumą. O 
joms visoms priskirtos tuojau po karo sanitarinio 
kordono, kiek vėliau - buferinių valstybių, o prieš 
pat II pasaulinį karą - placdarmo funkcijos, jau lemia 
ir geopolitini bendrumą. Manyčiau, esminis dalykas 
- tai Lietuvos geopolitinės gravitacijos ir orientacijos 
posūkis nuo Vidurio Europos į Rytu Pabaltijį. Todėl 
Baltijos Antantės susikūrimas 1934 m. jau buvo lo
giškas tiek politiniu, tiek geopolitiniu požiūriu. Bet iš 
esmės ji tebuvo ribota sąjunga. Neutralių valstybių 
sąjunga. Jau nekalbant, kad tai nebuvo karinė ar gy
nybinė sąjunga. Be to, ji veikė Tautų sąjungos rė
muose, ir jau vien tai rodė jos neveiksnumą. Vis dėlto 
Baltijos Antantės kad ir ribota veikla jau rodė ne tik 
geopolitinį bendrumą, bet ir strateginę projekciją - 
tai jau buvo prielaidu tolimesnei integracijai rengi
mas.

Įdomus dalykas, kad sovietiniu laikotarpiu toliau 
formavosi psichologinis Rytų Pabaltijo tautų bendru
mo suvokimas. Tai būdinga tiek pačioms Baltijos 
tautoms, tiek ir apskritai požiūriui į jas buvusioje So
vietų Sąjungoje. Joms buvo visuotinai pripažintas 
„Sovietų Vakarų” („Sovetskij Zapad”) statusas. Aiš
ku, daug svarbiau Sovietų Sąjungai buvo aiškus „Pa
baltijo respublikų” kaip geopolitinio placdarmo sta
tusas. Bendras likimas, bendra kova, geografinis 
ekonominis, kultūrinis bendrumas, panašūs sociali
niai procesai - visa tai neginčytini dalykai. Tačiau, 
antra vertus, tarpusavio santykiai buvo labai riboti. 
Tai buvo atskiri pusiaupolitiniai vienetai, turėję gana 
menkus tarpusavio ekonominius ir kultūrinius ryšius. 
Jie nusidriekdavo per imperijos centrą.

Manyčiau, kad dabar vykstantis Baltijos valsty
bių judėjimas Europos politinių ir ekonominių struk
tūrų link savaime dar nėra strategija. Juk dabartinę 
padėtį galima būtų apibūdinti taip: gerai, kad yra kur 
eiti, tai ir einame. Yra duotybė, ir mes tik užimame tą 
vietą, kuri mums skirta. Jei einame aktyviai, t.y. iš
naudodami įvairias politines, diplomatines, ekono
mines ir kitas priemones, tai jau šiokia tokia strategi
ja.

Gaila, kad pas mus tiek mokslinėje, tiek politinė
je plotmėje terminas strategija suvokiamas kaip stra
tegija apskritai, net nebandant jos diferencijuoti. Da
bartinėje geopolitinėje literatūroje griežtai atskiriama 
bendroji politinė strategija ir karinė strategija (iki 

XIX a. tai buvo karo mokslas). Klasikinė strategijos 
teorija išskiria tris strategijos lygius:

1) Bendroji, totali arba integralioji strategija (dar 
vadinama didžioji strategija arba strątopolitika);

2) generalinė strategiją (diplomatinė, ekonomi
nė, finansinė, karinė, industrinė ir kt.), t.y., didžiosios 
(bendrosios) strategijos projekcijos;

3) operatyvioji strategija (įstatymai, personalas, 
medžiagos, technologijos, organizacija, kreditai ir 
kt.), t.y., veiklos priemonių strategija.

Ir tik po to eina taktika.
Manyčiau, kad kiekviena iš Baltijos valstybių 

balansuoja tarp antrojo ir trečiojo strategijos lygio 
(strategijos projekcijų ir operatyviosios strategijos), 
o bendras jų integravimosi strategijos lygmuo atitin
ka kiekvienos iš jų lygį. Tačiau gali iškilti klausimas, 
ar tai turi didelę prasmę, nesprendžiant bendrosios 
strategijos uždavinių. Įvedus geostrategijos katego
riją (kaip žinoma, tai terminas, apjungiantis strategiją 
ir geografiją, iš esmės tai reiškia strateginę erdve), 
matome, kad Baltijos valstybių galimybės dalyvauti 
didžiojoje politikoje, švelniai tariant, labai jau nedi
delės. Vis dėlto, nežiūrint Rytų Pabaltijo „pavojin
gos” geopolitinės situacijos, ji kartu yra ir patogi, nes 
leidžia saikingai „kėsintis” tiek į sausumos, tiek į jū
rų strateginę erdvę.

Todėl manyčiau, kad „svarbiausias” klausimas 
dabar būtų išsiaiškinti, ar Baltijos valstybių integra
cija vykdoma (ir galbūt vyksta) tik tam, kad jos grei
čiau integruotųsi į Europos ir apskritai į Vakarų 
struktūras, ar galima kalbėti apie šią integraciją kaip 
kiekvienos iš jų strategiją ir apie pačią integraciją 
kaip strategiją. Taigi, ar tai reagavimo, ar produkavi
mo strategija. Jei vis dėlto tai savitikslis procesas, 
siekiant reliatyviai susijungus „kėsintis” į sausumos 
ir jūrų erdvę, tai kodėl ši integracija tokia fasadiška? 
Kodėl ji apima tik valstybinius sluoksnius? Kodėl 
akademiniame lygyje nesiaiškinamos kliūtys, truk
dančios suvokti vienai kitos istorinį savitumą? Kodėl 
nei moksliniuose, nei politiniuose sluoksniuose ne
studijuojamos viena kitos charakterio ypatybės? 
Kaip pavyzdį galima būtų nurodyti estų ir latvių pa
nieką lietuviškam valstietiškam mentalitetui (estų ir 
latvių, tarp kitko, jis toks pat, tik su nedidele miestie
tiška priemaiša). Manyčiau, kad autentiškas lietuvių 
tautos ir Lietuvos valstybės vertinimas galimas tik 
suvokiant LDK pilietinį-politinį paveldą, tradicijas, 
jų poveikį dabartiniam ir galbūt naujai besiformuo
jančiam mentalitetui, tuo pačiu ir politinei savimo
nei. Dabar tiek istorinėje literatūroje, tiek ir politi
niuose sluoksniuose, išskyrus pavienius atvejus, 
LDK politinė savimonė nekvalifikuojama kaip lietu
viška, ji paprasčiausiai sutapatinama su lenkiška (tie
sa, tai būdinga ir valstietiškos kilmės lietuviškam 
mentalitetui). Juk latvių ir estų istoriografijoje be di
delio smulkinimosi kalbama apie „lenkų valdžią Li
vonijoje” XVI a. antroje pusėje - XVIII amžiuje, ne
skiriant, kas buvo politiškai „lenkų” ir „lietuvių”. 
Aišku, panašių pavyzdžių iš lietuvių pusės latvių ir 
estų atžvilgiu atrastume ne mažiau.

Manyčiau, jei norima tikros, o ne fasadinės inte
gracijos, būtina užtikrinti normalų akademinių bei 
politinių sluoksnių bendradarbiavimą, taip pat vadi
namųjų „smegenų centrų” (tiesa, jų paprasčiausiai 
dar nėra) posūkį į globalinės, strateginės ir regioni
nės politikos tyrimus. Taip pat norėčiau atkreipti dė
mesį į faktą, kad neformaliosios transnacionalinės 
struktūros Baltijos valstybėse net nekuria regioninių 
centrų (jie kuriami Švedijoje, Suomijoje, Lenkijoje ir 
Rusijoje). Ką tai reiškia? Gal tai, kad šis regionas 
vertinamas tik kaip kitų regionų aktyvios veiklos ob-
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jektas, paliekant jam tik formaliąsias valstybinio 
funkcionalaus subjekto galias. Tačiau tai savaime 
būtų nuoroda į tai, kad reikia subręsti ir bręstant tie
siog veikti patiems. O gal tiesiog veikti patiems. Visa 
tai turėtų būti valstybės, privačių iniciatyvių grupių 
(galbūt remiamų valstybės ar atskirų jos institucijų) 
arba pavienių mecenatų iniciatyva. Neužmirškime, 
kad mecenatai gali atsirasti savaime, gali būti sukurti 
tų pačių neformalių grupių, bet gali būti sukurti ir 
valstybės (galima iškelti klausimą: kodėl mes neturi
me savo Soroso? Todėl, kad mums jo nereikia, t.y., 
mes net nesuprantame, kad mums jo reikia). Be to, 
juk natūralu - „smegenų centrai” gali net nubrėžti 
mecenatų kūrimo ribas ir priemones.

PIRMAEILIAI UŽDAVINIAI LITUANISTIKOS 
BARUOSE

1996 metų vidurvasaryje Vilniuje įvyko metinis 
buv. Lituanistikos Instituto, dabar papilnėjusio ir pa
sivadinusio Pasaulio Lituanistų Bendrija, metinis su
važiavimas. Truko jis tris dienas (liepos 4-6), kurių 
metu buvo perskaityti 24 referatai. Kaip paprastai, ne 
vienodo kalibro ir aktualumo.

Palyginus su ankstyvesniais Instituto suvažiavi
mais, susidaro įspūdis kad šis sambūris sutraukė kur 
kas įvairesnį lituanistiką puoselėjančių mokslinin
kų būrį. Toks užsidegimas bei profesinis įsipareigoji
mas, žinoma, kelia pasigėrėjimą, nes lietuviškos dia
sporos atstovų buvo iš įvairiausių planetos kampų - 
ne vien JAV, bet ir Lenkijos, Švedijos, Vokietijos ir 
1.1. Lyčių diskriminacijos taip pat nesijautė, nes mo
terų ir vyrų skaitytų pranešimų skaičius buvo maž
daug toks pat. Vien svarstytose toji lygybė nebeišsi- 
laikė. Vyrai aiškiai dominavo savo „interpeliacijų” 
skaičiumi. Beveik visi skaityti tekstai (dvidešimt du 
iš 24) vėliau pateko į sąvadą, išleistą skoningai, pa
traukliai.

Kita naujovė yra tai, kad tai tekstų sankaupai pa
renkamas apibendrinantis pavadinimas. Ankstyves
nieji Lit. Instituto leidiniai, jei mano atmintis neme
luoja, būdavo neužvardinami, bet numeruojami eilės 
tvarka. Šiuokart tas dokumentas pavadinamas efek
tingu ir intriguojančiu Lituanistika XXIamžiaus išva
karėse pavadinimu.

Kas be ko, ši etiketė išeivijos skaitytoją kiek nu
stebina. Mat šiapus Atlanto formulėmis, kuriose sty
ro žodelytis „išvakarėse” „sąvartoj”, „priešaušry” ir 
panašiai, pramenami kūriniai, kuriuose iškeliama 
stagnacija kokioje mokslo srityje arba krizė sociali
niame gyvenime ir paprastai čia pat siūlomos patai
sos. Savaime aišku, jų fono drobė nuspalvinama niū
rokom spalvomis, o tonas būna jei ne apokaliptinis, 
tai bent dramatiškas... Aptariamame leidinyje tokių 
aliarmuojančių gaidų negirdi. Viskas skendi žvainio- 
je atskirybėje (splendid isolation), saugiame abstrak
cijų vytule, ir aš nežinau, ar tai pliusas.

Juk, kaip bebūtų, pasaulis virsta kūliais. Viena 
vertus, elektroninė revoliucija atveria mokslui iki 
šiol neregėtas galimybes. Kompiuteriai įgalina 
mokslo darbuotojus apsirūpinti dokumentacija iš 
nuošaliausių centrų, rekordiniu greičiu, net nepaju
dėjus iš namų.

Antra vertus, veikiant masinės komunikacijos 
priemonėms, ypač televizijai, vyksta sparti priaugan
čios kartos mutacija. Ne be reikalo teigiama, kad 
kiekvieno mirusio skaitytojo vietą užima jaun°c *iū-

1998 m. kovo mėn.

Esmė - tai sukurti tokius smegenų centrus, kurie 
netarnaudami politikai tiesiogiai ir spręsdami mok
slinius ar mokslinius-politinius uždavinius, tarnautų 
tai pačiai politikai dar svariau ir aktyviau, negu tar
naudami tiesiogiai. Taigi, jeigu Baltijos valstybių in
tegracija vyksta, tai mes šito paprasčiausiai nežino
me, nuo mūsų tai slepiama, mes neturime apie tai in
formacijos. O jeigu ši integracija tėra tik žaidžiama, 
tai gal reikėtų sužinoti, kas ją žaidžia, ir kiek mes da
lyvaujame tame žaidime. Tai įvykdžius, jau galėtume 
konstatuoti, kad ne tik sėkmingai pradedame strate
gijos ir geostrategijos mokslo (ar metodo) studijas, 
bet jau ir pritaikome jas praktiškai.

Egidijus Motieka

rovas (screenager'is).
Toji mutacija pastebima tiek jaunimėlio jauseno

je, tiek galvosenoje, tiek apskritai pasaulėvokoje. Šie 
padariniai kamuoja nerimu ne vieną šio kontinento 
kultūrininką.

Iš suvažiavimo dalyvių referatų ir pasisakymų 
svarstybose anaiptol nesijaučia bet kokio susidomėji
mo, o juo labiau nerimastavimo ar baiminimosi tų 
apraiškų galimomis pasėkomis. Tiesa, tautosakinin
kai kalba apie kompiuterinę techniką, bet šiaip vien 
Giedrius Viliūnas užsimena prabėgomis, jog Ameri
koje (ir Vokietijoje) vykę vadinamieji „Curriculum 
debates”, ne visai aiškiai eiliniam skaitytojui išsaky
damas, kas ta programų peržiūra. Tačiau pats faktas, 
kad europinė kultūra buvo pešiojama ir puolama, kai
po atgyvena ir kultūrinio imperializmo išraiška, yra 
vertas, manding, lituanistų dėmesio. Tais manevrais 
aukštinamas visoks pliuralizmas, reliatyvizmas, o 
ypač būtinybė atsižvelgti į lytinės orientacijos porei
kius. Griaunama nusistovėjusi visuomeninė sąranga, 
ir suabejojama pačios „tautos” sampratos naudingu
mu. Kaip tokioje maišatyje (ar kaip jaunieji sakytų: 
„discombobuliacijoje”) gyvuoti ir klestėti mokslui, 
paremtam vienos negausios bendrijos domėjimusi 
savo kalba, literatūra, tautosaka ir kultūra?

Gal, kaip ir pridera išeiviui, aš tuos dalykus per
nelyg dramatizuoju, bet man regis, kad didesnis dė
mesys į tai, kas vyksta pasaulyje, būtų padėjęs suva
žiavimo dalyviams mažiau gaišti laiko bevaisėse, pu
siau teologinėse, scholastinėse diskusijose: „Ar gali
ma ar negalima literatūros istorija?” Kad toji tema 
buvo tikrai per menko voltažo, idant įžiebtų ką nors 
pozityvaus, paaiškėjo nuo pat pirmos svarstybų, pa
liekančių leidinio skaitytojui ilgam laikui blogą skonį 
burnoje, dienos.

Lituanistika XXI amžiaus išvakarėse turi tituli
niame puslapyje dar papildomą, paaiškinamą antraš
tę. Būtent „tyrinėjimų prioritetai, metodai ir naujo
vės”. Atseit, rengėjams rūpėjo nustatyti kokiems su
manymams, kokioms reformoms lituanistikos srityje 
teiktinos pirmenybės. Deja, ne visi suvažiavimo pra
nešėjai suprato (ar mėgino, norėjo suprasti) šį iššūkį.

Vieni rado išeitį „ataskaitinėje” formulėje, pa
prasčiausiai atpasakodami, kas daroma ar buvo daro
ma, planuojama jų tyrimų centre. Mieczyslaw Jac- 
kiewicz - Poznanėje, Liana Klein - Greifswalde. Ki
ti, kaip pvz., Algis Kalėda savo pranešime „Polonis- 
tika kaip lituanistikos kontekstas”, labai įtaigiai įtiki
nėja, jog būtina busimiesiems lituanistams ne vien 

pasidomėti lenkų literatūra, bet apskritai polonistikos 
pagalba „pažinti visą platųjį lietuvių literatūros plėt
ros kontekstą”.

Tai vieninetelis, pažymėkim prabėgom, referatas 
(šalia V. Kelertienės), kuriame atkreipiamas dėme
sys į busimųjų lituanistų profesinį paruošimą bei jų 
dvasinių akiračių plėtotę. Diskusijų apvalaus stalo 
metu niekas į tuos pasiūlymus neatkreipė dėmesio.

Treti, pagaliau, pasinaudoja suvažiavimo tribūna 
priminti dalyviams graudžius tikrovės faktus. Taip, 
sakysim, Leonardas Sauka, aptaręs savo referate tau
tosakos rinkimą, tyrimą, mokslinių leidinių ruošą bei 
kūrinių saugojimo konkretybes, neiškentęs rašo:

Lietuvių tautosakos rankraštyne, saugojančiame 
daugiau kaip milijoną tris šimtus tūkstančių užrašytų 
kūrinių, yra labai aktualus kūrinių saugojimas. Me
tai po metų [kyriai kartojame, kokie pavojai gresia 
laikant šį turtą nepritaikytose patalpose. Tą pati Pa~ 
brėžė ekspertai iš Norvegijos ir kaip vieną būdą, pa
siūlė visus archyvo duomenis [rašyti [ kompiuterių 
atminti. tam reikia lėšų. O lituanistinių fondų 
saugyklų statyba juda taip lėtai... (p. 37-38)

Panašų susirūpinimą išgirstam ir iš Bronislavos 
Kerbelytės pranešimo:

Būtina sukurti informacinę sistemą, tačiau tam 
reikia formalizuoto tekstų aprašymo tezauro ir t. t.

Tačiau itin malonius išeivio ausiai garsus išgirs
tame iš Romo Juzefovičiaus pranešimo. „Mokslinė 
informacija lituanistikoje; esminės funkcijosJr nauji 
poreikiai” kuriame jis teigia kad

Apžvalginė ir bibliografinė informacija apie už 
sienio autorių lituanistinius darbus pateikiama Lie
tuvos Juosofijos ir sociologijos Insituto leidžiamame 
tęstiniame informacijos rinkinyje Užsienio lituanisti
ka. Humanitariniai mokslai.

Prelegentas nepaaiškina, ar tais „užsienio auto
riais laikytini išeiviai. Bet jeigu taip, tai reikštų, kad 
tęsiamas kadaise Instituto bibliografinio skyriaus 
vykdytas darbas, užsibaigęs 1984 m. išleista kompi
liacija Lietuvių išeivijos spaudos bibliografija 1975- 
1979.

Tai tiek apytikriai esama leidinyje tekstų apie 
pageidaujamas permainas lituanistikos baruose, nes 
šiaip užuominų apie būtinybę ieškoti naujų kelių (iš
skyrus pageidavimą sustabdyti kolektyvinės lietuvių 
literatūros istorijos mošą) labai ne kažin kiek. Pažy
mėtina taip pat, kad L. Saukos ir Br. Kerbelytės pra
nešimuose iškeltieji dalykai nesusilaukė diskusijų 
metu nė mažiausio komentaro, ar pasiūlymo suva
žiavusių vardu kreiptis su peticija į seimūnus bei val
donus.

Šioje vietoje tenka perspėti Akiračių skaitytojus, 
kad metraštis Lituanistika XXI amžiaus išvakarėse 
apskritai yra klaidus veikalas netgi diplomuotiems 
lituanistams. Faktiškai esama ištiso spektro tų neį- 
kertamumo koeficientų. Taip, sakysime, Sigutės Ra
dzevičiūtės tekstas apie švediškąją Igno Šeiniaus kū
rybą arba Aloyzo Vidugirio apie tarmių analizę, ar 
pagaliau Z. Zinkevičiaus straipsnis apie Mažvydo 
kalbos sluoksnius yra aiškūs, rimti, be jokios akade
minio „pidžino” perkrovos. Priešprieša jiems būtų 
Rom. Apanavičiaus studija apie etninės muzikos da
tavimą, bet tai aiškiai specialisto muzikologams skir
tas tekstas.

Tokius įvairavimus, kaip visi žinome, tenka ap
tikti visada visų suvažiavimų aktuose. Nelaimei 
stambią leidinio dalį sudaro kita kategorija. Tai pai
nūs, suvelti, reikalaujantys ilgo gliaudumo, idant pa
aiškėtų, jog kevalas tuščias, rašiniai. Vargu ar tektų

(tęsinys sekančiame psl.)
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PIRMAEILIAI...
(atkelta iš 9-to psl.)
juos vadinti skirtais rinktinei publikai („ad lectorem 
electum” „for the happy few”). Veikiau susidaro įs
pūdis, kad juos autoriai teberašo kaip gimnazijos 
rašinius „laisva tema”, visai negalvodami apie ad
resatą, kad jie grožisi savo balsu, kaip dainininkas 
gargaliuodamas savo gamas.

Kažkada Vokietijoje buvo sakoma, kad norin
tiems susipažinti su E. Kanto filosofija, patartina pir
miausia įsigyti jo raštą vertimą į anglų kalbą. Atrody
tų, kad mes turim savo tarpe literatūrologų/kultū- 
rologų, kurių minčių košelienos nepadės suprasti jo
kie vertimai. Vien V. Kelertienės dėka, ima šviestis 
šiokie tokie kontūrai, padedantys suvokti jų struktū
rinių ydų priežastis.

Grįžtant prie „tyrinėjimų prioriteto nustatymų”, 
daugiausia pozityvių minčių aptinkam diskusijų „sta
lų” skyriuose. Jau pati mintis organizuoti tas svarsty- 
bas Pasaulio lituanistų bendrijos suvažiavimuose, 
atrodo, yra naujovė. Knygos pratarmėje Alb. Zalato
rius pareiškia, kad tų „skobnių” tikslas buvo:

Ne tik polemizuoti su pranešėjais, bet ir išjudinti 
auditoriją, iškelti naujas, spontaniškas idėjas, kurios 
būtų apsvarstomospačiu, kaip sakoma, „aukščiausiu 
lygiu”, nes konferencijoje iš tiesų dalyvavo „litua
nistinis žiedas ”. (p. 7)

Akivaizdu, kad rengėjų naivokai įtikėta „brain
storming” technikos paveikumu, jei ne magiškomis 
galiomis. Deja, gyvenimo patirtis yra ne kartą įro
džiusi, kad „balsų iš salės” formulė anaiptol nebūti
nai išskelia pozityvių idėjų kibirkštis, bet veikiau iš
virsta į bevaises pliekynes liežuviais. O praminti su
važiavusius „lituanistikos žiedu” yra paprasčiausias 
„lapsus linguae”, neapdairiai parptelėjęs žodelis.

Bematant topteli mintis, kad juk esama tiek ir 
tiek autoritetingų lituanistų, kurių balsų nesigirdėjo 
diskusijose, bematant išnyra vardų vardai, o taip pat 
ir klausimas: Kodėl?

Tada savo ruožtu iškyla spėlionės, o iš jų pati 
pirmoji bene bus, kad juos atgrasiusi nuo dalyvavi
mo, pagrindinė diskusijų tema apie galimą ar negali
mą (faktiškai „leistiną” ir „ne košer”) literatūros isto
riją. Tema iš esmės triviali ir spėjusi nusivalkioti po
lemikoje. Kyla netgi įtarimas, kad, ko gero, buvo tai
komasi ja simboliškai nulinčiuoti Vyt. Kubilių už ne
dovanotiną jo akibrokštą parašyti ir išleisti neatsi
klausus XX amžiaus lietuvių literatūros istoriją.

Labai lengva, iš tiesų, buvo nugarmėti į visokį 
erzelioj imąsi, bet, o stebukle, tai neįvyko. Diskusijų 
„stalai” šiuokart neišsigimė į tai, ką prancūzai vadina 
„entre-mangerie professorale”, atseit „profesūrinę 
tarpusavio gerklėkandą” ir niekas to ritualo nepasige
do. Priešingai, svarstybos leido kai kam užsiminti, 
kad metas:

- Susirūpinti taikomosios kalbotyros problemo
mis,

- Šnekamosios kalbos analize,
- Lietuviškosios mitologijos išžvalgymu,
- Analitinės sociokultūrologijos plėtra.

(Br. Savukynas) 
Kitiems pasirodė, kad metas:

- Ištyrinėti išsamiai visus Rusijoj esančius lietu
viškus archyvus.

- Pasidaryti fotokopijas Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės, privačių archyvų ir Balzeko muziejaus 
archyvų.

- Surasti pilniausią išeivijos periodikos rinkinį - 
Naujienų redakcijos archyvą, pasimetusį kažkur tarp 

Indianos valstijos ir Čikagos.

- Įsteigti Lituanistikos Informacijos Centrą.
(Alb. Zalatorius) 

O išeivijos atstovės p. V. Kelertienės nuomone, me-

- Radikaliai pakeisti, duoti Lietuvai naują kriti
kos kalbą,

- Parūpinti žanro vystymosi studijų.
P. Violetos Kelertienės pasiūlymai ir jos kruopš

čiai paruoštas referatas, kaip minėjom, yra didelė pa
slauga skaitytojui. Kadangi jai yra tekę dėstyti ir ak
tyviai dalyvauti kultūriniame gyvenime dar smurto 
imperijos laikais, jos įžvalgios pastabos padeda išaiš
kinti ne vieną miglotą „barokinį” tekstą.

Beveik prašosi pagunda palyginti jos tekstą su 
garsiuoju Marquis De Custine rašiniu, atvėrusiu Va
karams neįprastus maskvėnų papročius bei kultūrą, 
jei ne ruso sielą.

Visų pirma, jos nuomone, Lietuva šiuo metu per
gyvenanti kritikos krizę ir, apskritai, literatūros 
mokslas yra „nukraujavęs ir anemiškas”.

Dėl to dabar jaunieji stumiami Į pareigas, kuri
oms nėra pasiruošę; gaudomi bent kiek talentinges- 
nieji žmonės su laipsniais, o kartais ir be jų, retkar
čiais iš užsienio importuojami dėstytojai visai be 
kvalifikacijų dirbti aukštosiose mokyklose, (p. 67)

Tas jaunimas, menkai pasiruošęs pereiti iš so
vietinės [ vakarietišką sistemą. Tai matyt iš jų pro
dukcijos, iš jų dažnai chamiško elgesio, prasiveržian
čio ir spaudoje, ir viešai, (p. 68)

Toliau prelegentė sumini pagrindinius jos siūlo
mos „naujakalbės” kritikos atstovus/atstoves, sąži
ningai pažymėdama, kad kiekvienam tekstui dera 
pritaikyti tinkamiausią analizės būdą, kad Lietuvoje 
šio kritikos avangardo būrelis menkutis ir net jame 
nestigo apsimetėlių (apostatų ir apostačių).

Lengvai susižavime inovacija, naujumu, bet ry
toj žavimės kažkuo naujesniu, nesigiliname į metodo 
galimybes, jo neplėtojame . (Atsimenu kiek entuziaz
mo tarp išeivijos formalistinių metodų šalininkų su
kėlė Viktorijos Daujotytės ekskursas l lotmanišką po
etinės kalbos analizę, bet, deja, jis taip ir liko vienin
telis, bent mūsų pastebėtas, išspausdintas jau seno
kai Lituanicoję).

Toliau V. Kelertienė, sakytumėm, bando atsaky
ti iš kur kyla tos lengvapėdiškos „vienos naktelės 
avantiūros” ir čia jos žodžiai padeda suprasti kai ku
rias hermetiško stiliaus subtilybes:

Džiaugiuosi, kad Greimo semiotika prigijo Vil
niuje, tik kažin ar ne pernelyg neatsakingai links
niuojami terminai: lėmėjas, binarinė priešingybė, 
izotopijos ... Jie iššoka iš magistrantų ir doktorantų 
rašinių netikėčiausiose vietose, kaip madingos klišės, 
atsiradę rašiniuose, kurie iš esmės nėra semiotiniai. 
(P- 72)

Lietuvoje daug rašoma apie postmodernizmą 
(...) Pirmieji tekstai buvo gana nesuprantami, 
neatitinkantys pasaulinių standartų, bet vyksta aki
vaizdinis šuolis i prieki (...) Tačiau dar vis lengvabū
diškai švaistomasi pačiu postmodernizmo terminu, 
kur tinka ir kur netinka, (p. 73)

Visos šios nekaltos nuodėmėlės aptariamajame 
leidinyje aptinkamos daugybėje rašinių ir apmaudu, 
kad jo leidėjai nepagalvojo apie referatų autorių bio- 
grafijėles. Tie duomenys būtų pravertų skaitytojui 
susigaudyti, kurie iš jų yra doktorantai/magistrantai. 
V. Kelertienė apgailestauja, kad „Lacanas taip ir mi
rė nepasiekęs Lietuvos, nebent Šiaurės Atėnų pusla
piuose”.

Iš tiesų, kažkodėl jo pavardės nesimato leidinyje. 
Bet užtat kiek kitų - L’otmanų, Gadamerių, Heideg- 
gerių, M. Foucault, R. Barthes, Bachtinų ir Preppų... 

Esama taip pat pavyzdžių kaip, palaikęs kokią ana
lizės techniką visrakčiu, autorius/autorė kamuojasi 
su juo prie netinkamai pasirinkto kūrinio durų.

Visa tai manieringa, pretenzinga, bet kartu ir ... 
jaunatviška. Atseit, dovanotina.

Mažiau atlaidumo, manding, norėtųsi rodyti pi
liečiams su akademiniais titulais, kurie bruka į savo 
rašinius tikrai nebūtinus svetimžodžius.. Atrodytų, 
tarsi įpratę į akademinį pidžiną (žargoną), jie baigia 
užmiršti paprasčiausius gimtosios kalbos žodžius. 
Pavyzdžiui:

pamatinių mąstymo struktūrų eksplikacija (p. 
15)

Norėčiau atkreipt dėmesį i X formuluotas pro
blemas, kurios gali inicijuot diskusijas (p. 53)

Lengvai susižavime inovacija (p. 72)
Jei tokie gremėzdai riogsotų bulvarinėje, sporti

nėje spaudoje, gal ir nereiktų rūstauti, bet šiuo atveju 
turim lituanistų rašinius, atseit inteligentų, besisie
lojančių lietuvių kalbos ir kultūros ateitimi, tekstus.

Rašančiam ne visai aišku, kaip reikia suprasti Br. 
Savukyno pasiūlymą „susirūpinti šnekamosios kal
bos analize”, bet jei jis turėjo omeny kažką panašaus 
į kalbos švaros savaitę (mėnesį, metus, penkmetį), tai 
neabejoju, kad tokiam taršos pašalinimo vajui pritar
tų visa išeivija.

Vytautas A. Jonynas

Pasaulio Lituanistų Bendrija. Lituanistika XXI am
žiaus išvakarėse: tyrinėjimų prioritetai, metodai ir 
naujovės. Vilnius. Baltos Lankos. 1997. 200 psl.

PREZIDENTAS, KONSTITUCIJA IR POLITIKA

Vasario 26 dieną prisaikdintas naujas Lietuvos 
prezidentas. Neseniai pasibaigusios rinkiminės kam
panijos metu daug kam susidarė įspūdis, jog vals
tybės vadovas turi plačias konstitucines ir politines 
galias, kurios jam sudaro galimybę iš esmės pakeisti 
šalies politinę, ekonominę ir socialinę kryptį. Kan
didatai balsuotojams žadėjo įvairias programas, o 
pastarieji su viltimi arba su nerimu laukė rinkimų re
zultatų. Tačiau tuoj po rinkimų Lietuvos konstituci
nis teismas užpylė šalto vandens ant rinkimuose iš
kilusių aistrų dėl būsimo prezidento perspektyvų 
įvykdyti padarytus pažadus. Pagal teismo Konstituci
jos interpretaciją, nors vyriausybė ir turės grąžinti sa
vo įgaliojimus naujai išrinktam valstybės vadovui, ji 
neturės atsistatydinti, jei Seimas pritars jos tolimes
niam egzistavimui. Taigi, šiuo atveju prezidentas te
turi teisę sužinoti, ar įstatymų leidėjai dar vis pasitiki 
prieš metus paskirta vyriausybe. Visa tai verčia kelti 
klausimą: jei ką tik išrinktas prezidentas net negali 
pasiūlyti naujo ministro pirmininko, tai kaip jis iš vi
so sugebės įtakoti valdžios politiką?

Atsakymą į šį klausimą pradėkime nuo forma
lių, tai yra, konstitucinių-įstatyminių galių. Konstitu
cija prezidentą vadina valstybės vadovu ir vien šis ti
tulas jam suteikia tam tikrą, nors nespecifikuotą, ga
lią. Užsienio politikoje jis „sprendžia pagrindinius”, 
bet vėl nespecifikuotus, „klausimus” ir,,kartu su Vy-

10 akiračiai nr. 3 (297)
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riausybe vykdo užsienio politiką”; taip pat daro Sei- 

yra bevbik visos prezidento konstitucinės galios, ne
skaitant funkcijų, pvz., valstybinių apdovanojimų, 
kurios nereikalauja Seimo arba Vyriausybės pritari
mo.

Lietuvoje yra ne dviejų, o trijų valdžios šakų 
(seimo, prezidento ir vyriausybės) sistema. Daugeliu 
atvejų jos yra viena su kita surištos ir negali nepri
klausomai viena nuo kitos funkcijonuoti. Tačiau sei
mas turi daugiau nepriklausomybės nuo kitų valdžios 
organų, negu prezidentas ar vyriausybė ir dėl to ši 
šaka yra įtakingiausia.

Visi svarbūs prezidento paskyrimai turi būti sei
mo patvirtinti. Prezidentas gali atmesti seimo priim
tus įstatymus, bet įstatymų leidėjai turi teisę juos per- 
balsuoti ir visų seimo narių dauguma antrą kartą pri
imti; po to prezidentas tokių įstatymų negali atmesti. 
Seimas apkaltos būdu prezidentą gali pašalinti iš pa
reigų.

Ministro pirmininko teikimu prezidentas „skiria 
ir atleidžia ministrus”. Prezidento dekretai, liečią 
diplomatų skyrimą, aukščiausių karinių laipsnių su
teikimą, nepaprastos padėties paskelbimą ir piliety
bės teikimą „privalo būti pasirašyti Ministro Pirmi
ninko arba atitinkamo ministro”.

Konstitucinės galios prezidentui sudaro teoreti
nį ir teisinį pagrindą, kuriuo jis gali pasinaudoti poli
tinės įtakos plėtimui ir per ją savo tikslų pasiekimui. 
Šia prasme jam yra labai svarbu sudaryti politinę pa
ramą seime. Atrodytų, jog neturinčiam savo partijos 
prezidentui šį tikslą pasiekt; yra beveik neįmanoma. 
Tačiau iš tikrųjų taip blogai nėra. Paimkime ką tik iš
rinkto valstybes vadovo pavyzdį. Dar prieš inaugura
ciją Valdas Adamkus pradėjo dėl kabineto reformos 
tartis su ministru pirmininku Gediminu Vagnoriumi 
ir preliminariai sutiko kai kurias ministerijas panai
kinti arba su kitomis sujungti. Taigi, be Seimo prita
rimo neturįs teisės pakeisti dabartinį premjerą ir dar 
oficialiai savo pareigų nepradėjęs eiti prezidentas jau 
tiesiogiai įsijungė į vyriausybės reformos procesą. 
Tą buvo galima padaryti dėl kelių priežaščių. Pir
miausia, po pusantrų metų valdymo konservatorių- 
krikščionių demokratų koalicija nėra populiari. Jei 
tokia padėtis ir toliau tęsis, ją sudarančios partijos su
silauks panašaus likimo kaip LDDP per 1996 metų 
seimo rinkimus. Todėl koalicijos interesai reikalauja 
vyriausybės reformos, norint, kad dalykai pakryptų į 
teigiamą pusę. Naujasis prezidentas rinkiminės kam
panijos metu balsuotojams žadėjo vyriausybės re
formą, kurios tikslas sumažinti biurokratiją ir pakelti 
valdžios aparato efektyvumą. Čia, atrodo, abiejų pu
sių interesai sutampa, o be to, kaip jau minėjau, kons
titucija reikalauja prezidento ir premjero kooperaci
jos skiriant ir atleidžiant ministrus.

Bet vien Valdo Adamkaus ir Gedimino Vagno
riaus susitarimo gali neužtekti. Jei nebus koalicijos 
frakcijų Seime pritarimo, kabineto reforma tikriau
siai neįvyks. Tačiau net pasiūlytų reformų atmeti
mas, prezidento pozicijas netiesiogiai sustiprintų, nes 
visuomenei pasidarytų aiškiau, kas yra už bandymus 
iš dabartinės aklavietės išeiti ir kas prieš. Be to, aš
triai iškiltų pagrindinės koalicijos partijos vadovų ne
sutarimas, kas irgi prezidentui nepakenktų stengiant
is politinę paramą Seime išplėsti.

Bet jeigu, ir dedant visas pastangas, prezidentui 
nepavyktų susitarti su vyriausybe ir seimu, jis gali 
juos įtakoti tiesiogiai kreipdamasis į Lietuvos žmo
nes. Reikia neužmiršti, jog prezidentas yra vieninte
lis visų piliečių renkamas valdžios pareigūnas. Dėl to 
tik jis turi šalies mandatą. Be to, prezidentas yra vie-

1998 m. kovo mėn.

nas asmuo, kas laiduoja jo programų vientisumą ir 
metodų joms įgyvendinti pastovumą, ko negalima 
pasakyti apie į frakcijas susiskaldžiusį ir primadonų 
dominuojamą seimą. Algirdas Brazauskas skundėsi, 
kad konservatorių-krikščionių demokratų koalicija į 
jį daug dėmesio nekreipė. Tačiau dėl tokio įstatymų 
leidėjų elgesio iš dalies buvo kaltas pats prezidentas. 
Jis aktyviai seimo paveikti nebandė. Energingas ir 
kūrybingas prezidentas pirmiausiai turėtų paruošti 
konkrečias ekonomines bei socialines programas ir 
stengtis žmones įtikinti tų programų reikalingumu. 
Šį tikslą nebūtų lengva pasiekti, nes politikais nusi
vylę balsuotojai darosi vis labiau skeptiški naujiems 
pažadams. Bet dėl savo skirtingos patirties Valdas 
Adamkus nėra tipiškas Lietuvos politikas ir dėl to yra 
vilties, kad žmonės jį išklausytų ir, jei reikėtų, pa
remtų santykiuose su vyriausybe ir seimu. Minėtų 
programų paruošime svarbiausią rolę suvaidintų pre
zidento komanda ir iš specialistų sudarytos darbo 
grupės. Tačiau programas paruošus, jas visuomenei 
pristatyti privalėtų pats valstybės vadovas.

Jei ir šis metodas nepajudintų vyriausybės ir sei
mo, tada būtų galima pabandyti juos įtaigoti referen
dumais. Tačiau tiktai išimtinais atvejais, nes, išsky
rus visai tautai labai svarbius klausimus, kaip pasi
sakymą dėl nepriklausomybės arba Rusijos kariuo
menės išvedimo, referendumus Lietuvoje nėra leng
va surengti.

Pagaliau viešosios opinijos formavimas prezi
dento tikslams pasiekti gali turėti jei ne greitų, tai 
bent ilgainiui pozitivių pasekmių. Ne vėliau kaip už 
dviejų su puse metų bus renkamas naujas seimas; o 
prezidento kadencija tesis dar penkis metus. Jei nepa
sisektų pasiekti produktyvios kooperacijos su dabar
tiniu seimu ir vyriausybe, galima iš anksto pradėti 
ruoštis ateinantiems rinkimams, palaipsniui formuo
jant prezidento vadovaujamą ir jo programa grindžia
mą opozicinių partijų koaliciją.

Formalios konstuticinės prerogatyvos ir jose sly
pintis politinės įtakos potencialas prieštarauja tezei, 
jog Lietuvos prezidento institucija teturi simbolinę 
reikšmę arba kad prezidentas tėra tautos atstovas, o 
ne valstybės vadovas. Ši tezė, vis dažniau spaudoje 
kartojama, yra kilusi arba iš konstitucijos nesuprati
mo, arba iš politinių interesų, siekiančių kaip galima 
labiau sumenkinti prezidento instituciją. Kaip ir vi
sos valstybės institucijos, taip ir prezidento, sudaro 
tam tikras galimybes veikti aukštiems pareigūnams. 
O jų veiklos sėkmė dažniausia priklauso nuo institu
cijas valdančių žmonių asmenybių bei politinių, so
cialinių ir ekonominių situacijų. Taip ir su Lietuvos 
prezidentu, ypač žinant, kad šiuo atveju neturime įsi
senėjusių precendentų. Vienas iš svarbiausių prezi
dento Algirdo Brazausko tikslų buvo supriešintos vi
suomenės sutaikymas. Puikiai suprasdamas, jog jo 
politinė praeitis visada bus kliūtis radikalių programų 
įgyvendinimui, jis jų ir nesiūlė. Be to, atrodo, kad 
Brazausko charakteris labiau tiko taikinti priešingus 
interesus, o ne daryti sprendimus kontroversiniais 
klausimais. Į situaciją Lietuvoje tuoj po nepriklauso
mybės atstatymo žiūrint iš istorinės perspektyvos, to
kio prezidento tada gal ir reikėjo, nors su šia mintimi 
daug kas nesutiks. Tačiau dabar sąlygos yra pasikei
tusios, naujasis valstybės vadovas neturi politinio ba
gažo ir jo patirtis yra visiškai skirtinga. Tie, kurie tei
gia, jog dar prieš pradėdamas eiti pareigas, jis jau yra 
pasmerktas likti tik simboliu, sąmoningai ar nesą
moningai, ne tik paneigia rinkėjų valią, bet taip pat 
parodo ir naujai išrinkto prezidento asmens nepažini
mą.

Julius Šmulkštys

KULTŪRINIS VIDURŽIEMIS KAUNE

Pagaliau ji pasirodė. Aukšta, stotinga, pasipuo
šusi skoninga, elegantiška juodo šifono suknele. Vio
leta žemai nusilenkė miesto, kuriame praėjo jos ank
styvosios jaunystės metai, publikai (mokėsi J. Gruo
džio konservatorijoje, dėstytojos Vitos Kariižaitės 
fortepijono klasėje). Jos muzikinė išpažintis prasi
dėjo, - rašė Alina Ramanauskienė Kauno dienoje 
(1998.II.9), recenzuodama Violetos Urmanavičiūtės 
pasirodymą su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu or
kestru vasario 5 d. Kauno filharmonijoje, itin iškal
biai pažymėdama, kad jos „balsas išties nuostabus: 
trijų oktavų diapazono, minkštas, aksominis, lygus 
visuose registruose, puikiai jaučiantis frazę, jos niu
ansus”.

Nei superlatyvais, nei pagyromis Alinai nenusi
leido ir kritikė Živilė Ramoškaitė, savaitraštyje 7 me
no dienos (1998,11.13) taip pat iškeldama, kad

- Stebuklingas buvo taip pat vokalo ir orkestro 
ryšys, atliepęs kiekvieną minties vingi. (•••) Naciona
linis simfoninis orkestras, tvirtai vedamas Maestro 
Juozo Domarko, įkūnijo pasirinktą programą pagal 
geriausias Europos tradicijas. Kartais gat net ge
riau.

Pridurti derėtų nebent tai, kad šis koncertas buvo 
šeštasis ir paskutinis, pažymintis J. Domarko 40-ies 
metų veiklos sukaktį ir buvo atliktas Vilniuje se
kančią dieną, kaip dažnai atsitinka su nacionalinio 
simfoninio orkestro programomis: jas Kaunas išgirs
ta dieną anksčiau. O mano skilčiai tai davė pakiliai 
pikantišką įžangą...

Tačiau Vytauto Didžiojo universitete studentus 
ir dėstytojus, sugrįžusius po žiemos atostogų, pir
miausia pasitiko sausio 30 d. įvykęs naujosios, šian
dien Lietuvoje moderniausios, bibliotekos atidary
mas, sutapęs su Lietuvos universiteto bibliotekos 75 
metų sukaktimi. (Šią sukaktį savo ruoštu šventė ir 
Kaimo technologijos universitetas, anksčiau buvęs 
VDU dalimi.) Apie tai kalbėjo VDU rektorius prof. 
Vytautas Kaminskas:

-Kaip jau minėjau, uždarant universitetą, buvo 
daugiau kaip 400 tūkst. leidinių ir turtingas rank
raštynas. Dabar biblioteka jau turi per 100 tūkst. lei
dinių, daugiau kaip 1,000pavadinimų periodinių lei
dinių, įrengtos 7 skaityklos, sukurta kompiuterizuota 
bibliotekos sistema, kurios kompiuteriai įjungti į in
terneto tinklus. Bibliotekos paslaugomis naudojasi 
3,5 tūkstančio skaitytojų. Nemažą bibliotekos fondo 
dalį padovanojo išeivijos lietuviai. Tai Lietuvių Ka
talikų šalpos, M. Danytės, J. Gimbuto, M. Jasėno, B. 
Kviklio, A. Mažiulio, B. Vaškelio ir daugelio kitų do
vanos. Lėšomis biblioteką parėmė Lietuviųfondas, J. 
ir E. Sinkiai, Atviros Lietuvos fondas ir kt.

Antrajame to paties pastato (K. Donelaičio 52) 
aukšte, priešais biblioteką, yra mums itin svarbus Iš
eivijos studijų centras (apie kurio atidarymą esu rašęs 
šioje skiltyje prieš porą metų), tvarkomas VDU dakt- 
arantų(-čių): D. Kuizinienės, D. Rutkutės ir L. Sal- 
duko.

- Kaip jau žinote, ISC pagrindu tebėra jam pado
vanotas didžiulis Br. Kviklio archyvas, kurį papildo

(tęsinys sekančiame psl.)
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ATVIRAI KALBANT
(atkelta iš 11-to psl.)
Vinco Rastenio, Jurgio Gimbuto, Alekso Vaškelio, 
Broniaus Vaškelio, Bronio Railos, Gintauto Vėžio, 
Metmenų ir kiti archyvai, kurių kasdien daugėja, - 
pasakojo doktorantė Dalia Kuizinienė, šiuo metu re
daguojanti prezidento A. Smetonos laiškus ir kitus 
rankraščius, kurie turėtų netrukus išeiti „Egzodo ar
chyvų” serijoje. Daug medžiagos iš Vokietijos D.P. 
stovyklų laikotarpio centrui atidavė rašytojas Kazys 
Almenas.

Vienas iš paskutiniųjų ISC renginių buvo per
nykščių metų gale VDU įvykusi konferencija „Tarp 
namų ir pasaulio”, pagerbusi garbės daktaro vardą 
čia gavusį rašytoją Joną Meką. Gruodžio 18 d. buvo 
skirta įvairioms paskaitoms, o 19 d. buvo rodomi J. 
Meko sukurti filmai.

Naujos VDU bibliotekos atidarymo dieną sena
miestyje, Maironio muziejuje, vyko pilną salę sutrau
kęs Vinco Mykolaičio-Putino 105 metų gimimo su
kakties minėjimas, kuriame pranešimus skaitė iš Vil
niaus atvykę: profesorė V. Zaborskaitė, I. Kostkevi- 
čiūtė ir muziejininkė E. Gedgaudienė, o poeto kūrybą 
- aktorius Laimonas Noreika.

Porą dienų (1998. II. 12 ir 13) truko VDU istori
jos katedros dekano prof. Egidijaus Aleksandravi
čiaus iniciatyva suruošta konferencija „Kaunas: vie
šojo gyvenimo raiškos XV-XX a.”, kurioje paskaitas 
skaitė virš 30 prelegentų, sukviestų iš įvairių mokslo 
institucijų. Jos bus išspausdintos atskirame leidinyje.

Įsileidus į minėjimus, baigti derėtų šiais metais 
Kaune itin gausiais ir daugiausia gana gerai praėju
siais Lietuvos nepriklausomybės aštuoniasdešimtme
čio minėjimais. Skaitant jų programas Kauno spau
doje atrodė, jog užsimota gerokai per plačiai, ypač 
turint galvoje kelių pastarųjų metų patirtis. Tos abe
jonės itin realiai atrodė apsiniaukusį ir šlapią šventės 
rytą, oro prognostikams nieko geresnio nežadant. 
Nustebino jau 10 vai. pamaldos arkikatedroje bazili
koje, kur šv. mišias laikė kardinolas Vincentas Slad
kevičius ir prasmingą bei taiklų pamokslą pasakė 
vysk. Sigitas Tamkevičius, sutraukę artipilnę didžiu
lę bažnyčią. Jiems pasipylus Vilniaus ir Laisvės alė
jos gatvėmis gyvas ir judms žmonių srautas jau nuo
lat judėjo į abi puses, nors ir be paliovos įkyriai krap
nojo lietus. Jų buvo pilna Nepriklausomybės aikštė 
aplink Laisvės statutą ir Nežinomo kareivio kapą.

Jie, keliomis ilgomis eilėmis nustoję šalutinių 
gatvių šaligatvius, stebėjo šventinį karių paradą su 
tanketėmis ir šarvuotais automobiliais, dažnai nuo
širdžiai jiems paplodami ir pašūkaudami. Organiza
cinio komiteto suplanuota akcija „Nutieskime istori
nės atminties kelią - ateities vardan”, t.y. gyvąją ran
komis susikabinusių žmonių grandinę nuo Kauno pi
lies (senamiestyje) iki Dariaus ir Girėno paminklo 
Ąžuolyne (maždaug 5 km) buvo įvykdyta su kaupu. 
Centre, Laisvės alėjoje žmonių užteko dar kelioms 
tokioms grandinėms... Jų netrūko 16 vai. VDU di
džiojoje salėje vykusiame tautinių šokių ansamblio 
„Žilvitis” koncerte „Mano protėvių žemė” su aktore 
Virginija Kochanskyte, o vakare buvo pilna muziki
nio teatro salė, į kurią ir teleido vien su pakvietimais. 
Jų neturintieji galėjo rasti vietos Rotušės aikštėj e jau
nimui surengtame pramoginiame koncerte, jei nebi
jojo peršlapti ir... apkursti, nes čia itin balsingai reiš
kėsi grupė „Studija”, dainuojant Ž. Žvaiguliui, O. 
Vyšniauskui, G. Paškevičiui, V. Stakėnui, E. Masytei 
ir kt. Patrankom ir perkūnais griaudėjo būgnai ir ele
ktronika, o nuo scenos vertėsi tiršti violetiniai ir raus

vi dūmai, skrodžiami įvairiaspalvių prožektorių ieti
mis. Su jais sunkiai tepajėgė rungtyniauti ir gana šau
nus fejerverkas, koncertą apvainikavęs raketų sprogi
mo trenksmais ir kibirkštimis.

Jaunimas, kurio apsčiai matėsi ir kituose rengi
niuose, Rotušės aikštėje, žinoma, dalyvavo gausiau
siai ir be perstojo krapnojantį lietų didvyriškai išken
tėjo iki galo.

Pošventinį rytą, besiklausydamas radijo praneši
mų iš Vilniaus, nusiskundžiančių nepakankamu te
nykštės publikos susidomėjimu minėjimo programo
mis, pagalvojau sau, kad „Kaunas yra Kaunas”... 
Visų žurnalistų apklaustųjų manymu, ir geriausią 
kalbą Seime pasakė kaunietė aktorė Rūta Staliliūnai
tė, paskaičiusi laišką vienos architektės, užauginu
sios vaikus, netekusios darbo, savo butelį Kauno cen
tre išnuomavusios ir išvažiavusios provincijon į ap
leistą tėvų sodybą. Kietu savo rankų darbu tą sodybą 
prikėlusi naujam gyvenimui ji suprato, kur jos vieta... 
Kalba ir buvo baigta Vytauto Mačernio „Šeštosios 
vizijos” užsklanda, liaupsinančia darbo galią: Dir
bančių eilėn ir ašėn įsijungti nuskubėjau / per pievų 
lygumas plačias. / Man einant, iš kalnų atskridęs 
lengvas rytmetinis vėjas / kuždėjo: „Tavo laimė pa
kely... / Ir žemė pro rasas, lyg džiaugsmo ašarom už
lietas veidas, / spindėjo nemirtinga, išdidi”.

Algirdas T. Antanaitis

LIETUVIŠKOJO KONSERVATIZMO 
PROBLEMOS

Problemos prasideda iškėlus klausimą,, kokius ir 
kieno realius politinius interesus gali atstovauti kon
servatizmo ideologija ir konservatorių partija Lietu
voje? Juk reikia manyti, kad orientavimasis į visuo
menę, o ne vienpusis angažavimasis ideologijai yra 
sveikos partinės organizacijos požymiai.

Istoriškai žiūrint, lietuviškojo konservatizmo 
problemos yra senos. Vakarietiškasis konservatizmas 
formavosi orientuodamasis į vis aiškesnį žemvaldžių 
klasės pobūdį įgaunančio bajorų luomo pozicijų iš
saugojimą. Lietuviškojo konservatizmo tėvai-gimdy- 
tojai (L. Jucevičius, S. Daukantas, A. Dambrauskas- 
Jakštas ir kt.) susidūrė su konservatyviausios visuo
menės grupės (žemvaldžių) dvilype tautine savimo
ne, lenkiškojo jos sando persvara ir paskelbė bajorų 
sugrąžinimo tautai programą. Vienybės ir visuotinės 
santarvės šūkis ilgam tapo lietuviškojo konservatiz
mo maxima prima. Dėl gerai žinomų istorinių aplin
kybių ši programa žlugo. Jau savo atsiradimo metu ji 
pasižymėjo gana dideliu utopizmu. Tas utopizmas 
pirmiausia ryškėjo siekiant surasti išlaikytinas visuo
meninio gyvenimo tradicijas. Bet Lietuvoje jų nebu
vo tiek dėl socialinės santvarkos ydingumo (baudžia
vinė teisė), tiek dėl politinio režimo barbariškumo 
(Rusijos patvaldystė). Taigi, ne tik politinė, o ir so
cialinė santvarka'negalėjo būti apginta ir išlaikyta. O 
kai tradicijų trūksta, jos išgalvojamos. Išgalvojimas 
remiasi idealizuotais, pusiau religiniais įvaizdžiais ir 
labai mažai - teisine mąstysena. Toks išgalvojimas - 
tai gryna idėjinė revoliucija, o utopistiniai konserva

toriai - dešinieji revoliucionieriai.
Nuosaikusis konservatizmas ilgą laiką dominavo 

Anglijoje ir Švedijoje. Abiejų šalių konservatoriai il
gai ir energingai kovojo prieš visišką demokratizaci
ją, bet demokratijai įsitvirtinus, priėmė ir pripažino ją 
kaip politinę realybę. Tenykštis konservatizmas pir
miausia rėmėsi teisinės visuomenės, kurioje politinė 
valdžia negalėjo virsti savivale, tradicija. Teisinės 
tradicijos svarbą ypač pabrėžė žymus torių partijos 
vadas B. Dizraelis, teigdamas, kad Anglijos visuo
menės institutai atsirado iš teisinių santykių, tad pa
starieji turi būti išlaikyti, ir prie jų turi prisiderinti de
mokratizacija, o ne atvirkščiai. Konservatorių parti
jos Anglijoje ir Skandinavijos šalyse, be to, formavo
si kaip parlamentinės frakcijos, „iš viršaus”, tad joms 
buvo įgimtas parlamentinio konsensuso jausmas. 
Apie tai Lietuvoje nebuvo galima nė svajoti. A. Sme
tona konstatavo visuomeninės-politinės santvarkos 
nenormalumą 1914 m. Vaire rašydamas, kad „prieš 
kalbant apie dešiniųjų ir kairiųjų santykius, pravartu 
pasiaiškinti, ką ta politikos terminologija reiškia lie
tuvių gyvenime. Ji suprantama tose šalyse, kur žmo
nės ne tik valdiniai, o ir piliečiai yra, kur parlamen
tuose ir seimuose susiduria politikos srovės per savo 
atstovus. Lietuviai dar nėra pilni piliečiai, jų visuo
menė vos tepradeda mokytis politinės abėcėlės, nė 
viena lietuvių srovė neturi nei savo pastovios progra
mos, nei savo prigijusio vardo, kuris tikrai apibūdin
tų vieną ar kitą grupę”. Konservatizmo ideologija ar 
bent frazeologija tarpukaryje rėmėsi tiek krikščionys 
demokratai, tiek tautininkai. Abi partijos pretendavo 
į idėjinį-politinį monopolį ir totalitarinę valdžią. 
Kovą laimėjo tautininkai, kurių režimas atskleidė 
tikrąją utopistinio konservatizmo reikšmę ir funkci
jas. Konservatizmas tapo diktatūros demagogijos 
įrankiu.

Dabartinis lietuvių konservatizmas kartais atro
do kaip naujieji- žmonių su tarpukario tautininkų dva
sia drabužiai. Materialiai apčiuopiamos tikrovės, ku
rią reiktų Lietuvoje išsaugoti kaip visuomeninio tęs
tinumo ženklą, neturime. J. Avyžius yra ironizavęs 
dėl visiško tradicijų išsigimimo sovietiniais metais: 
„nes prisikviesti sau naudingų svečių ir suryti motu
šės atvežtus vėdarus - štai kas beliko iš tų tradicijų”. 
Žinoma, dalį kultūrinių papročių pavyko atstatyti, bet 
vargu ar įmanoma jų pagrindu kurti normalią civili
zuotą visuomenę. Norėtųsi, kad konservatoriai at
kreiptų dėmesį į vakarietiškos teisinės valstybės nor
mų įtvirtinimą ir laikymąsi, stabilumo ir saugumo 
kūrimą, o ne dėtųsi tautos vadais ir mokytojais. Toks 
konservatizmas tilfrai turėtų ateitį Lietuvoje. O su ki
tokiu mes dar ilgai neišsikrapštysime iš uždaro be
prasmiškų istorijos pasikartojimų rato.

Saulius Pivoras

PO PREZIDENTO RINKIMŲ

Lietuvos prezidento rinkimuose didžiausia staig
mena - palyginti silpnas Seimo pirmininko Vytauto 
Landsbergio pasirodymas, ypač pamačius Drauge tą 
milžinišką sąrašą rėmėjų, žinant, kad jis savo rinki-, 
mų kampanijai surinko beveik 4 su puse milijonų litų
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SKILTYS

ir kiek turėjo ordinų bei garbės doktoratų. Matant, 
kad jis susirinko beveik triskart mažiau balsų negu 
Artūras Paulauskas, imi nebetikėti senu pasakymu, 
kad vox populi, vox Dei (žmonių balsas - Dievo bal
sas).,

Per antrą rinkimų ratą beveik lygiomis tie balsai 
pasidalino tarp A. Paulausko ir Valdo Adamkaus su 
maža Adamkaus persvara. Nedaug jie vienas nuo ki
to skyrėsi ir savo rinkimine programa. Jie abu ruošėsi 
būti visų žmonių prezidentais. A. Paulauskui galbūt 
paskutiniu momentu šiek tiek pakenkė Vilniaus ra
jono lenkų pirmininkės išsišokimas už valstybinę 
dvikalbystę. Tas galbūt šiek tiek kai ką paskatino ati
duoti savo balsą už V. Adamkų.

Nežinau, koks yra skirtumas tarp žodžių santar
vė ir santara. Tik žinau, kad idėja, kurią šie abu žo
džiai išreiškia, yra labai artima daugumos Lietuvos 
žmonių protui ir širdžiai. Žinau ir tai, kad Valdas 
Adamkus yra santarietis, ne kartą buvęs Santaros- 
Šviesos pirmininku ir globojęs, kartu su J. Bačiūnų, 
rudenimis tos organizacijos suvažiavimus Tabor Par
moję, Mičigano valstijoje. Nė kiek neabejoju, kad V. 
Adamkus bus visų Lietuvos žmonių prezidentas.

Vincas Trumpa

TRYS PAMĄSTYMAI

Pirmas apie vaiką, neseniai man tarusį: „Saulė 
yra bailė. Ji bijo tamsos. Vakarėjant pasislepia kaž
kur už tolimo akiračio. Tada mėnulis drąsiai spokso 
danguje. Debesuotą naktį, kai nesimato mėnulio, yra 
baugu. Bet apsiniaukusią dieną, kai nesimato saulės, 
nėra baugu”. Kaip bebūtų, ši postmodemi logika man 
patinka.

Tas berniukas dar pasakojo apie savo atostogas 
kaime. Lauke suradęs pasagą ir pradėjęs ieškoti basa
kojo arklio, kuris turbūt ganėsi netolimoje pievoje. 
Nesuradęs arklio, pasagą parsinešė namo. Tai jo pats 
brangiausias radinys. Gerai išmokęs piešti arklius. 
Jam patinka, kad Lietuvos valstybinis herbas yra ne 
koks erelis ar vanagas, ne sėdintis liūtas, ne besiran- 
gantys žaltys, ne tulpė ar lelija, bet gražus, į kovą 
šuoliuojantis žirgas su narsuoliu vyčiu balne.

Jo paklausiau: „Į kurią pusę raitelis joja?” „Į Va
karus, - atsakė,- kautis su priešais kryžiuočiais”. 
„Gerai atsakei, -pagyriau.-Matai, ir šiandien mes jo
jam į Vakarus. Ne kovoti, bet į NATO kariuomenę 
įstoti. Šitaip mums bus saugiau. Ir dieną, ir naktį”. „Ir 
naktį, kai danguje spokso mėnulis”,- pasakė vaikas.

♦ * *

Balta staltiesė. Kad ir plastmasinė, bet su mezgi
nio dailia ornamentika, kuri man primena mamos 
rankdarbius. Vidury pastačiau žalią plastmasinį du
benį su apelsinais. Kol kas jų nevalgau. Noriu, kad 
kuo ilgiau išliktų ryškiaspalvė harmonija. Šalia juk 
guli knyga raudonu aplanku Colloquial Russian. Čia 
ją laikau tik dėl spalvų derinio: oranžinė, žalia, rau
dona ant baltos staltiesės. Tarytum Matisse’o pa

veiksle.
Pusryčiaudamas kartais pavartau šį kolokviumą. 

Mėginu truputį atgaivinti tai, ką ilgainiui gerokai pri
miršau. Retkarčiais draugijoje pasitaiko susidurti su 
rusakalbiais. Tuomet kažkaip norisi pasigirti rusų 
kalbos mokėjimu. Jei šnekuos su moterimi, dėl viso 
ko padeklamuoju kelis jaunystėje išmoktus Puškino, 
Lermontovo, Bloko, Achmatovos posmus. Ypač man 
patinka Puškino „Prisimenu akimirksnį žavingą, / 
Kai tąsyk pamačiau tave”. Čia minimas genialus gro
žis. Moteris pagalvoja, kad turiu minty jos grožį. Te
gul ir taip. Išsilavinę rusakalbiai moka šį eilėraštį. Ži
no „Ruslano ir Liudmilos” įžangą ir Lermontovo 
„Demono” pradžią, kelis Jesenino eilėraščius. Gal 
nesuklysiu teigdamas, jog meilė poezijai kažkaip 
jungia Rytų Europos žmones. Gaila, kad mūsų kalba 
šnekančių tiek nedaug.

Ar mes, lietuviai, bendraudami vaišėse šį bei tą 
bent trumpai padeklamuojame iš savo poezijos loby
no? Gal tik vieną Maironį. Per daugelį metų esu suti
kęs vienintelę ponią, sugebėjusią iš atminties cituoti 
V. Mykolaitį-Putiną, S. Nėrį, J. Aistį, B. Brazdžionį. 
Bet ničnieko iš žemininkų. Ničnieko iš nūdienių Lie
tuvos poetų. Neabejoju, tėvynėje lietuvių poezijos 
mėgėjai yra įsiminę įtaigiausias naujų poetų eiles. 
Būtų įdomu sužinoti - būtent kokias.

* * *

Paminėjau moteris. Atvirai pasakysiu, didžiai 
žavėjausi jų pergalėmis žiemos olimpiadoje Japoni
joje.

Tas miesto pavadinimas Nagano skamba perdėm 
lietuviškai. Žodžio reikšmė, berods, „ilgas laukas”. 
Juokaudamas sakau: laukas, kuriame negano galvijų. 
Televizijoje buvo kirčiuojamas pirmas skiemuo. Tuo 
piktinosi Los Angelese gausiai gyvenantys japonai 
su Nagano pavardėmis. Jie skambino į žaidynes 
transliuojantį kanalą, kad reikia kirčiuoti antrą skie
menį. Protestas nepadėjo, nes kažkokiame japonų 
kalbos žodyne kirčiuojamas pirmas skiemuo.

Bet grįžkime prie „leidžiu”, nosį nušluosčiusių 
vyrams (išskyrus norvegus, austrus, japonus). Vok
iečių savaitraštis California Staats-Zeitung atspaus
dino linkėjimą savo sportininkams „Herzlichen 
Glueckwunsch Deutschland!” (29 medaliai!) ir patei
kė paprastą statistiką. Iš tų 29 medalių vokietės lai
mėjo 21. Tai bent! Iš amerikiečių 13 laimėtų meda
lių 8 priklauso moterims. O ką jau sakyti apie ameri
kiečių ledo ritulininkes, iškovojusias aukso meda
lius! Tuo tarpu kai išgarsintas vyrų hockey „Drearn 
Team” ne tik menkai žaidė, bet savo viešnagę Naga
no stovykloje užbaigė vandalizmo „instaliacijomis”.

O kaip su lietuviais? Ką padarysi, neturime tokių 
snieguotų kalnynų, nei turto, kaip naftingoji Norveg
ija. Net ir tvirto ryžto tinkamai pasiruošti neturime. 
Vis dėlto reikia džiaugtis, kad mūsų ledo šokėjų dve
jetas, Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas, pasi
rodė išskirtinai gerai. Iš keliasdešimties užėmė aš
tuntą vietą, tik viena pakopa žemiau, nei JAV čempi
onai.

Kadangi šlovinu moterų atletiškumą, priminsiu, 
kad pernai Europos krepšinio čempionatą laimėjo 
Lietuvos moterų rinktinė. Šis ir minėti faktai lyg ir 
patvirtina M. Gimbutienės skelbtą matristinę teoriją. 
Sugrįžta epocha, kurioje viešpataus ne Dievas, o Die
ve.

Pr. Visvydas

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Lithuanian Papers. Volume II - 1997. Journal of the 
Lithuanian Studies Society at the University of Tas
mania. 80 psi.

1998 metų kalendorius. Prisikėlimo parapijos leidi
nys. Paruošė St. Prakapas. Toronto, Ont. 1998. 176 
psl.

Juozas Mikštas. Geltona rudenio tyla. Eilėraščiai. 
Stepono leidykla. Vilnius. 1996. 308 psl. Knygą gali
ma įsigyti Melbourne lietuvių bibliotekoje, 44-50 Er
rol St., N. Melbourne, Vic. 3051, Australia. Kaina 
10-15 australiškų dolerių, plius persiuntimas.

Vincas Kazokas. Mūsų pastogė Australijoje. 
Įžvalgos gyvenimo paraštėse. Žurnalistika. Vilnius.
1996. 335 psl.

Ilgamečio Australijos lietuvių savaitraščio Mūsų 
pastogė redaktoriaus publicistinių (vedamųjų) 
straipsnių rinkinys. Knyga atspindi pavergtos tė
vynės laisvinimo, tautinę, kultūrinę ir kt. veiklą.

Devintasis Pasaidio lietuvių bendruomenės seimas. 
PLB Valdyba. Vilnius. 1997. 96 psl.

Pernai Vilniuje įvykusio PLB Seimo proga iš
leistas gausiai iliustruotas leidinys. Turinyje: įvairių 
kraštų bendruomenių veiklos aprašymai, Seimo dar
bai ir planai ateiviai, PLB veiklos apžvalga, sveikini
mai Seimui ir kt.

Mečislovas Mackevičius. Atsiminimai. Lietuvos ra
šytojų sąjungos leidykla. Vilnius. 1997. 21 psl. Kny
ga išleista Dr. Kazio Griniaus fondo lėšomis.

Valstiečių-liaudininkų partijos veikėjo, 1941 m. 
Laikinosios vyriausybės ministro, generalinio tarėjo 
vokiečių okupacijos metu ir Stutthofo koncentracijos 
stovyklos kalinio atsiminimai apie pragyventą laik
metį. Knygoje taip pat spausdinama oficialių doku
mentų, autoriaus spaudoje paskelbtų straipsnių.

Dalia Janavičius. The Concrete Shell. Minerva Press. 
London. 1997. 78 psl.

Šiame romane lietuvė autorė atskleidžia lytinių 
ir platoniškų santykių tarp vyrų ir moterų subtilumus. 
Tie santykiai dažnai yra tamsiųjų ir bloga lemian
čių žmogaus indentiteto pusių priedanga.

Alfonsas Eidintas, Vytautas Žalys, Alfred Erich 
Senn. Lituania In European Politics. The Years of 
the First Republic, 1918-1940. Knygą redagavo Ed
vardas Tuskenis. St. Martin’s Press. New York.
1997. 250 psl. Kaina 45 dol. Norint knygą užsisakyti 
skambinti Meredith Howard - (212) 982-3900, ext. 
267.

Per 50 su viršum metų išgyventų svetur išeivija 
sunaudojo tonas popieriaus deklaruodama savo mei
lę „mūsų” nepriklausomai Lietuvai, tai yra, Lietuvos 
Respublikai, egzistavusiai 1918-1940 metų laiko
tarpyje. Tačiau niekam neatėjo į galvą parašyti to 
laikotarpio Lietuvos istoriją. Niekas tokios istorijos 
ir nepasigedo. Šią spragą užpildyti ėmėsi du vidu
rinės kartos Lietuvos istorikai-diplomatai, Alfonsas 
Eidintas ir Vytautas Žalys.

Alfonsas Eidintas, trijų tarpukario Lietuvos pre
zidentų monografijų autorius, parašė knygos dalį 
apie 1918-1940 m. Lietuvos vidaus vystymosi raidą. 
Vytautas Žalys, turbūt geriausias tarp lietuvių prieš-
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karinės Lietuvos diplomatijos istorijos žinovas ir 
studijos apie 1923-1939 m. Klaipėdos krašto proble
mas Ringen um Identitat autorius, knygoje rašo apie 
tarpukario Lietuvos užsienio politiką. Akiračių skai
tytojams gerai pažįstamas amerikiečių istorikas Al
fred Erich Senn parašė knygos įvadą ir užsklandą.

Lituania In European Politics plačiai naudotasi 
Lietuvos ir užsienio archyvais; pateikti visi 1918- 
1940 m. laikotarpio ministrų kabinetai, svarbiausios 
senosios ir XX a. Lietuvos istorijos datos iki 1996 m. 
Seimo rinkimų. Knyga iliustruota nuotraukomis. Įdė
tas prieškario Lietuvos istorinis žemėlapis. A. Eidin
to ir V. Žalio monografiją išleido prestižinė amerik
iečių St. Martin’s Press leidykla. Knygą negėda pa
siūlyti ir kitataučiui. Iš visų 80 metų mūsų nepriklau
somybės atstatymo sukakties paminėjimų, Lithuania 
In European Politic ^urbūt yra pats reikšmingiausias 
įnašas.

NUOMONĖS IR ĮVYKIAI

Atrodo, kad į Europos sąjungą bandoma įeiti vis 
giriantis, kad gerovė vis kyla, žmonės darosi lai
mingesni, bet laiškuose rašoma, kad gerėjimas mato
si tik ant popieriaus. Lankytojai Lietuvoje mato ne
mažai elgetų, net ir vaikų, dienos metu pilnas gatves 
gal taip dirbančių ar visai nedirbančių jaunų žmonių. 
Praeitais metai nuskaltimai padidėjo 11%. Policija 
neturi daug laiko dirbti, svarbu pasirodyti viršininkui 
kad esi. Turbūt svarbiau už visas pareigas rasti kur 
nors išgerti, ypač jei dar kas moka už nematymą ar 
negirdėjimą. Sausio 23 d. iš darbo buvo laikinai 
pašalinti 5 neblaivūs 2-ojo policijos komisariato pa- • •
reigūnai, bet kažin ar iš darbo bus atleisti. Iš viso 
Vilniuje pernai buvo atleisti 26 policijos darbuotojai, 
bet dabartinėje visuomenėje ar pavyks rasti geresnių 
juos pakeisti? Deja, sproginėja automobiliai, poli
cininkų gyvenamieji namai, o vis sakoma kad padėtis 
kontroliuojama. Juokingai skamba Vidaus reikalų 
ministerijos teisinimasis kad nusikaltėliai keršija 
policijai už per gerųjų darbą!

Nėra geriau ir valdžios viršūnėse. Laiškuose iš 
Lietuvos piktinamasi, kad daromas didelis spaudi
mas išrinktam prezidentui, jog nereikalautų keisti 
ministrų, kad J. Bobelis netaptų Sveikatos ministru. 
Sako, kad sunku suprasti sveikatos ministro Galdiko 
elgesį, kuris gaudamas seimo nario ir ministro algas, 
sau už „kūrybinį darbą” pasiskyrė 22000 litų premiją. 
Rašoma, kad ministrų kabinete vyrauja giminės: Gal
diko sesuo Galdikaitė-Andrikienė, jos draugas, Vi

daus reikalų ministras Žemelis. Sakomą, kad konser
vatoriai kryžium gula, kad naujas prezidentas nekeis
tųjų tvarkos ir laikytųsi kaip jų statytinis. Net iš rim
to politiko A. Juozaičio vadovaujamo A. Paulausko 
rinkimų štabo pasigirdo V. Adamkui skirtas pavadin
imas „atėjūnas” arba šūkis „yankee go home”. Atro
do, kad į užsienio lietuvius dar vis žiūrima kaip nacių 
bendradarbius, tautos atplaišas, kurie neverti piliety
bės, o tuo labiau būti valdžioje. Lietuviai nesekė Es
tijos pavyzdžiu, kurie pasiskyrė net kelis ministrus iš 
užsienio estų, ir gal todėl greičiau susitvarkė ir buvo 
pakviesti derėtis dėl stojimo į Europos sąjungą.

Vilniaus radijas pranešė, kad iš valstybės iždo 
prapuolė 6 milijonai litų. Kiek prisimenu, pirmosios 
nepriklausomybės laikotarpiu kartais pavogdavo 
tūkstančius, o dabar tik milijonus ir tai dažnai. Ban
kai irgi buvo dosnūs, ant popieriaus veikiančioms 
bendrovėms duodavo milijonines paskolas; žinoma 
tie bankai ilgai neišsilaikė. Taigi, kol kas gražu mūs 
Lietuvoje.

B. Stundžia
Weston, Ont. Kanada

APIE MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMĄ

A. T. Antanaitis tiksliai ir atvirai aprašo įspū
džius, {Akiračiai, 1998 m. nr. 1/295), Dešimtajame 
mokslo ir kūrybos simpoziume beieškant literatūros. 
Perskaičius šį straipsnį atrodo, kad šie Mokslo ir kū
rybos simpoziumai yra naudingi ir reikalingi, nes 
klausytojams pateikia daug įdomių žinių ir prelegen
tų minčių. Tačiau praeito simpoziumo programa bu
vo perkrauta, jos per tokį trumpą laiką negalima 
įvykdyti.

Antras neigiamas reiškinys - keli kalbėtojai iš 
viso nepasirodė. Ar taip atsitiko dėl rimtų priežasčių?

Ateityje simpoziumų rengėjai į tuos dalykus 
turėtų atkreipti daugiau dėmesio.

Vytautas Šeštokas
Los Angeles, Cal.

Kovingoji Dienovidžio redaktorė 
Aldona Žemaitytė savaitraštyje (1998 
m., nr.7) rašo:

Nerasi meilės bei pasiaukojimo ir 
tarp tų, kurie save vadina krikščioniš
kumo, katalikybės apologetais po Atgi
mimo atsinaujinusioje Lietuvoje. Kaip

Drausmės sargyboje

BOTAGAS KAIP APAŠTALAVIMO 
PRIEMONĖ

labai jie skiriaisi nuo sovietmečio po
grindžio katalikų, leidusių ir platinu
sių „LKB kroniką”, nuo tų vienuolių 
seselių, kunigų, pasauliečių, kurie rizi
kavo savo saugumu, laisve, sveikata ir 
net gyvybe. Spaudos, radijo ir TV rėmi
mo fondo spaudos konferencijoje teko 
stebėti arogantiškai besielgiančius du 
jaunosios kartos „ katalikus ”, vadinan
čius save katalikiškos žiniasklaidos at
stovais. Vienas jų atstovavo „Nauja
jam židiniui ”, antras - „Mažajai kata
likų studijai” ir „Laisvajai Europai” 
drauge paėmus. Kokia panieka aplin
kiniams, kokia hegemoniškumo de
monstracija išsiliejo Į pagiežą ir Fondo 
tarybos užgauliojimą per „Laisvąją 
Europą”! Argi „Laisvoji Europa” nu
sipelnė tik tokių darbuotojų, neaiškios 
orientacijos berniukų , ir tik tokių lai
dų, kuriose iškraipomi faktai, nepaiso
ma nei objektyvumo, nei etikos? Štai 
pora citatų: „pinigai nacionalizmu ap

dujusiai „Vorutai”, „Žurnalistų ži
nios ” ...tai koks sienlaikraštis, panašus 
i mano vaikų poliklinikoje matytą 
„Linksmąjį logopedą”... Ir 1.1.

Beje, tie patys krikščionimis ir ka
talikais save vadinantys berniukai aną
met per „Laisvąją Europą ” buvo bjau
riai užpuolę „Katalikų pasaulio” žur
nalą, jau kuris laikas jie nuolat puldi
nėja ir „Dienovidi” - šaipydamiesi iš 
jame spausdinamų tekstų. Matyt, šitaip 
tikisi tapti krikščioniškos minties mo
nopolistais. Žinoma, blogas šuo aploja 
kiekvieną pakeliui sutiktą. Bet blogam 
šuniui turi būti paruoštas geras bota
gas, kuriuo smagiai šmaukštelėti turė
tų, pavyzdžiui, Vyskupų konferencija.

Plačiau nesigilindami į monetari
nes, filosofines ir monopolistines arti
mo meilės problemas, kurias šiame ve
damajame svarsto gerbiamoji redakto
rė, norėtume čia plačiau stabtelėti ties 

dviem klausimais. Pirmasis, tai betvar
kė su šunauja. Krašte, kur net Seimo 
pirmininkas nesusitvarko su opozicijos 
šunauja, kur šunes puola už būsimą 
prezidentą agituojančias senutes, šu
nauja iš „Laisvosios Europos” neduoda 
ramybės savaitraščio redaktorei... Rei
kia ką nors daryti! Bet ką?

Truputį linksmiau nuteikia ponios 
Žemaitytės gan originalus pasiūlymas į 
kovą prieš šią nesuvaldomą šunaują 
pasitelkti vyskupus. Štai galimas sce
narijus tvirtai su šunauja kovoti pasiry
žusiam karikatūristui:

Gatvės viduriu ,*,Laisvosios Euro
pos” kryptimi bėga du berniukai mono
polistai, iš paskos tempdami storą 
Spaudos, radijo ir TV rėmimo fondo 
pinigų maišą. Jiems per nuogas blauz
das botagu šmaukšt šmaukšt atstovas iš 
Lietuvos vyskupų konferencijos... O 
gatvės viduryje atsiklaupusi iš prakiu
rusio maišo pabirusias šimtines užantin 
kemša ponia Žemaitytė, kita ranka tvir
tai suspaudusi maldaknygę, rožančių ir 
Dienovidi...

Atleiskite, mes tik pajuokavome...

14 akiračiai nr. 3 (297)
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EKONOMIKA

AR AZIJOS KRIZE GALI PASIEKTI
LIETUVĄ ?

Azijoje siaučia didelė finansinė, ekonominė ir 
politinė krizė. Kai kurie kraštai ten prisiskolino iš 
užsienio pinigų, juos prašvaistę neišmintingais 
projektais ir spekuliacija, o dabar negali jų grąžin
ti. Jų sistemoje nėra įstatymų, kurie verstų atskleis
ti svarbias žinias apie įmonių ir bankų tikrąją padė
tį ir įpareigotų bankus laikyti užtektinai atsargų. 
Bet tai netrukdė pelno ištroškusiems Vakarų inves
tuotojams ten pilti dolerius, nes jie pasitikėjo vieti
nių valdžių užtikrinimais, kad jos garantuoja 
paskolas ir kad vietinės valiutos vertė bus pastovi, 
nes ji buvo pririšta prie Amerikos dolerio.

Abi garantijos pasirodė tuščios. Valdžios pra
rado savo užsienio valiutos atsargas, gindamos 
vietinių pinigų vertę: jos negalėjo nei grąžinti sko
lų, nei išlaikyti savo pinigų vertės. Kaip tik vieti
nių pinigų pririšimas prie dolerio, kai vietinė va
liuta silpnėja, sudaro pavojų, kad spekuliaciniai 
fondai (hedge funds), kaip, pvz., Soroso, atpažins 
vietinės valiutos pervertinimą ir pradės spekuliuo
ti, tikėdamasi, kad vietinė valiuta kris.

Įsivaizduokime tokią grynai sugalvotą padėtį: 
Lietuva nustatė ir remia 4 litų už dolerį kursą, do
lerį laisvai parduodama už 4 litus. Dėl didelių vals
tybės deficitų, kuriuos valdžia padengia spausdin
dama daugiau popierinių litų ir sukeldama infliaci
ja. litas yra praradęs vertę ir pvz. tikrasis santykis 
turėtų būti 6 litai už dolerį. Vienas iš ženklų, kad 
litas pervertintas, būtų, jeigu atsirastų juodoji rin
ka, kuri už dolerį mokėtų daugiau negu bankai, o 
dideli deficitai užsienio prekyboje ir valstybės biu
džete taip pat pranašautų, kad litas kris. Tada aiš
ku, kad tiems hedge funds apsimoka pasiskolinti 
litų ir pirkti dolerį už 4 litus. Lietuva, norėdama iš
laikyti lito vertę, turėtų savo dolerių atsargas par
duoti. Jei jų per mažai, ji liktų be dolerių ir negalė
tų atmokėti užsienio skolų - valstybė būtų praktiš
kai bankrote. Kad to išvengus, reikėtų santykį tarp 
valiutų palikti laisvos rinkos valiai ir litas kristų. 
Jeigu valstybė imasi rimtų žingsnių sutvarkyti sa
vo biudžetą ir finansinę sistemą, laisvoji rinka pa
sitikės ir litas suras savo tikrą vertę, pvz., 6 litai už 
dolerį. Tada spekuliuotojas* pirktų litus už dole
rius, dabar jau gaudamas 6 litus už dolerį, atmo
kėtų skolą litais ir turėtų gražų pelną. Pavyzdžiui, 
Anglijai Soroso spekuliacija su Anglijos svaru kai
navo $1,000.000,000.

Neoliberalai gina spekuliuotoją ir teigia, kad 
ne jis sukuria bėdas, jas pridirbo klaidų padariu
sios valdžios ir verslininkai, nusidėję laisvos rin
kos taisyklėms, kad, pvz., pasiskolinti pinigai turi 
būti investuoti į projektus, kurie apsimoka, kurie 
uždirbs gana, kad būtų pelno ir pinigų atmokėti 
skolą. Pasaulyje yra apie 2000 spekuliacinių fon

dų, kurių dauguma domisi tam tikrų kraštų abejoti
na skola. Tačiau spekuliacija kito krašto pinigais 
nesiremia tik objektyvia, ekonomine informacija, 
ji grindžiama spekuliuotojų noru kuo daugiau pa7 
sipelnyti ir tada vietinių pinigų tikroji vertė nebėra 
svarbi. Tai priveda prie klausimo: kas sudaro pini
gų vertę ir kodėl reikia surišti savo valiutą su sveti
ma? Iš tikrųjų nėra vieno aiškaus atsakymo.

Tik trys kraštai pasaulyje nustatė savo pinigų 
santykį su doleriu: Lietuva, Argentina ir Hong 
Kongas. Jų vietinių pinigų vertė yra paremta sveti
mų valiutų ar aukso atsargomis. Priežastis tam yra 
noras parodyti pasauliui, kad krašto monetarinė 
politika rimta ir patikima. Dėl to tie kraštai turi 
žemą infliaciją ir tvirtą santykį su užsienio valiuto
mis, kas padrąsina prekybą ir užsienio investicijas. 
Tarp neigiamybių yra tai, kad dirbtinas santykis su 
doleriu gali paslėpti rimtas ekonomines proble
mas. Be to, Lietuva ir kiti du kraštai, prisirišdami 
prie dolerio, prarado laisvę daryti savo ekonomiką 
liečiančius sprendimus. Dabar jų pinigų vertė pri
klauso nuo dolerio, kurio vertė priklausys nuo 
Amerikos politikos, o vidaus politika nustatys vie
tinių pinigų vertę. Tai reiškia, abiejų valiutų vertė 
ir santykis tarp jų gali būti nepastovus. Atsiranda 
rizika, kad kai ateis laikas atmokėti dolerinę skolą, 
dolerio vertė bus pakilusi ir reikės daugiau litų 
pirkti dolerius. Prieš tokią riziką verslininkas gali 
apsisaugoti, sudarydamas kontraktus, kurie garan
tuoja, kad, kai ateis laikas, gaus dolerius už nusta
tytą litų sumą. (Keista, kad Azijos skolintojai taip 
neapsisaugojo.)

Kas sutvirtina ir kas silpnina vietinius pinigus? 
Tradicinė ekonomika sako: jeigu eksportas maž
daug lygus importui, vietinių pinigų vertė stabili. 
Jeigu importas viršija eksportą, vietinių pinigų 
vertė krenta. Apskritai, Rytų Europa, siekdama ge
resnio gyvenimo, po tiek metų bolševizmo, padidi
no kartais nelabai reikalingų prekių importą. Im
portas viršija eksportą ir duoda deficitą prekyboje 
su užsieniu. Ši silnybė buvo pastebėta Lenkijoje; 
dėl to kyla abejonių dėl zloto tvirtumo.

Kitas pavojus vietinei valiutai atsiranda, kai 
prasiskolini užsieniui ir sukiši dolerius į nepelnin
gus projektus, kaip buvo padaryta Azijoje. Tada 
laisvoji rinka klausia: kaip grąžinsi skolą? Tvirtai 
surišus valiutas atsiranda pagunda skolintis dole
rius vietiniams projektams. Vietinę valiutą taip pat 
silpnina dideli valstybės biudžeto deficitai, kai iš
laidos viršija pajamas. Didėjanti socialinė pašalpa 
ir pensijos (kas žino kitą kraštą, kur būdamas 55 
metų gali išeiti į pensiją?) priveda prie deficito. Vi
si šie dalykai nuvertina vietinę valiutą ir sukuria 
infliaciją, o silpnėjantys pinigai, kaip dvėseliena 

varną, pritraukia spekuliuotojus. Rūpestį kelia ži
nutė iš Wall Street Journal, kad hedge fondai pra
dėjo kreipti dėmesį į Lietuvą.

Ar krizė gali atkeliauti į Rytų Europą? Jeigu 
ten daromos tos pačios klaidos kaip Azijoj: prisi
skolinama per daug iš užsienio ir tie skolinti pini
gai nukreipiami į nepelningus projektus, pvz., ne
pelningas valdiškas įmones, jeigu valdžia dar dau
giau pinigų pila į bedugnę, neleisdama nusigyve
nusiems bankams ir įmonėms bankrutuoti, atsaky
mas būtų: taip. Tada reikia greitų reformų pagal 
Europos modelį, nes be laisvos rinkos, konkuren
cijos nėra efektyvumo.

Reikėtų sumažinti valstybės išlaidas, įsteigti 
atskirus pensijos fondus, modernią finansinę sis
temą, privatizuoti, paruošti patrauklią ir saugią dir
vą svetimoms investicijoms. Reikėtų suvaržyti ne
reikalingus importus ir įsileisti be muitų žaliavas, 
reikalingas vietinei pramonei. Finansinė rinka yra 
pasaulinė, jokia valstybė, sulaužiusi laisvos rinkos 
įstatymus, neišvengs bausmės. Kas delsia, nuken
tės nuo spekuliuotojų.

Šiuo metu Hong Kongo doleris puolamas spe
kuliantų. Raminama, kad jis turi dideles dolerių at
sargas ir ginasi. Kaip matome, krašto pinigų vertė 
priklauso nuo tvirto noro gintis ir pakelti skausmą. 
Toje kovoje Hong Kongas gali prarasti didelę dalį 
savo užsienio valiutos atsargų. Sykį praradus šias 
atsargas, reikės pakelti palūkanas, kad savo pinigų 
vertė būtų išlaikyta. Tuo sulėtinamas ekonomikos 
augimas, kasTeikštų daugiau bankrotų ir didėjantį 
nedarbą. Kai kurie ekonomistai argumentuoja, kad 
tas valiutos pririšimas yra bereikšmis anachroniz
mas ir nieko nepasako apie krašto pinigų vertę. 
Daug kraštų atsisakė to tvirto susirišimo su užsie
nio valiuta: Suomija, Švedija, Norvegija, Anglija, 
Italija, Ispanija, Portugalija, Čekija, Taivanis ir į 
dabartinę krizę įvelti Azijos kraštai. Atrodo, kai 
kurie iš jų gyvena visai neblogai.

R. Šliažas

*Žodis „spekuliuotojas”, „spekuliantas” lietu
vių vartosenoje turi neigiamą reikšmę. Didžiajame 
Lietuvių kalbos žodyne (13 t., psl. 373) šio žodžio 
pirminė reikšmė - „žmogus, kuris siekia lengvai 
pasipelnyti; verčiasi įstatymų draudžiamu prekių 
supirkinėjimu ir jų perpardavinėjimu didesnėmis 
kainomis”. Šia neigiama prasme žodį „spekuliuo
tojas” vartoja ir straipsnio autorius. Tačiau kapita
listinėje rinkoje spekuliuotojų, pvz., George Soros, 
veikla nei „įstatymų draudžiama” nei yra „lengvas 
pasipelnymo” būdas, nes reikalauja nemažų anali
tinių sugebėjimų. Chicago Mercantile Exchange 
Trading Floor Orientation Manual „spekuliuo
toją” apibūdina: „Rinkos dalyvis, plačioji publika 
arba biržos verteiva, kuris naudoja savo kapitalą ti
kėdamasis pasipelnyti iš kainos pasikeitimų.” (87 
psl.) Red.
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PREZIDENTŲ KAITA BUVO NE TIK DEMOKRATIŠKA, 
BET IR TEATRALIŠKA

L P (M 

butu atsiskaitoma su žemdirbiais už jų produkciją, 
Lietuvos kaimui atsivertų nauji kreditoūr ilgalaikių 
paskolų šaltiniai.

Ypatingą dėmesį valstybės vadovas žada skirti
Vasario 26 dieną Prezidentas Algirdas Brazaus

kas pompastiškai užleido vietą Prezidentui Valdui 
Adamkui.

Kariuomenės paradas, viduramžių bajorų rūbais 
aprengti miestų ir miestelių vėliavininkai, net 4 vienu 
metu skirtingose Vilniaus vietose surengti pokyliai 
su naujojo Prezidento ir prezidentienės atvykimu, 
iškilmingos Prezidento kalbos jų dalyviams turi ilgai 
išlikti atmintyje.

Gal ir paradoksalu, tačiau būtent tai rodo, kiek 
daug gyvenimas pasikeitė Lietuvoje nuo 1993 metų 
vasario, kai vyko pirmojo po nepriklausomybės atkū
rimo išrinkto Prezidento Algirdo Brazausko inaugu
racija.

Kažkaip atmintyje iš to laikotarpio nieko neišli
ko. Iš esmės nieko ir nebuvo. Prezidentas tada prisie
kė Seime ir nužingsniavo į savo kampą tame pačiame 
Seime, kur glaudėsi Prezidentūra.

Tada buvo šalta visų vilniečių butuose, Vilnius 
buvo toks pat vargingas, kaip ir visa Lietuva. Pinigi
nėse siautė hiperinfliacija, vietoj pinigų žmonės ne
šiojosi Kaune spausdintų laikinųjų talonų šūsnis. 
Lietuvos miestuose vis dar stovėjo Rusijos kariuo
menė.

Antrajam Prezidentui A.Brazauskas paliko fan
tastiškai sutvarkytus rūmus S.Daukanto gatvėje ir 
valstybę, kurios bendrasis vidaus produktas pernai 
padidėjo 6,1 procento, o metinė infliacija sumažėjo 
iki 8,4 procento. Didesnio BVP prieaugio pernai Eu
ropoje kaip ir nebuvo, o pagal infliacijos mažėjimą 
Rytų ir Vidurio Europoje Lietuvą aplenkė tik Latvija.

Per penkerius metus priaugo ir studentais tapo 
karta, nebuvusi nei komjaunuoliais, nei pionieriais. 
Per tą laiką paseno ir palyginti jauni buvę nepriklau
somybės akto signatarai.

Savaime suprantama, tai, kad Lietuva atsikėlė, 
nėra A.Brazausko nuopelnas. Valstybę kuria versli
ninkai, vadybininkai, inžinieriai, darbininkai ir ūki
ninkai.

Todėl buvo truputį keista klausytis gerai ir sklan
džiai lietuviškai parašytos V.Adamkaus pagrindinės 
inauguracijos iškilmių kalbos, kurioje Prezidentas 
apie pastaruosius aštuonerius metus nepasakė beveik 
nieko gero.

Be abejo, inauguracinė V.Adamkaus kalba buvo 
graži ir sklandi. JAV prezidentų pavyzdžiu, Prezi
dentas mėgino suformuluoti tautos ir valstybės užda
vinius. Tai buvo nauja ir maloniai netikėta. Juolab, 
kad per rinkimų kampaniją daugelį šokiravo prasta 
busimojo Prezidento lietuvių kalba, prismaigstyta vi
sokių „taip sakant” ir „reiškia”.

Tačiau žmogų, atvykusį ne iš JAV, o gyvenusį 
čia, Lietuvoje, ir okupacijos metais, ir lemtingomis 
istorinio lūžio dienomis, perėjusį ūkio suirutę, bankų 
griūtis, kažkas vertė suklusti.

Klausantis susidarė toks įspūdis, kad mes čia, 
Lietuvoje, nei laisvę mylime, nei valstybės instituci
jas gerbiame, nei žmogumi rūpinamės. Ir tik dabar, 
atėjus į valdžią V. Adamkui, visu tuo bus pradedama 
rūpintis.

Gal V. Adamkus ir nenorėjo to būtent taip 
pateikti, tačiau kalbos rašytojas ar rašytojai per daug 
įsijautė į vaidmenį ir, darydami V.Adamkų vos ne 
mesijumi, padarė jam meškos paslaugą.

„Turime pažadinti, prikelti ir sutelkti kuriamą
sias Lietuvos žmonių jėgas, kai šalia mūsų griūna 
vertingas ir unikalus Vilniaus senamiestis, kai griūna 
žmonių pasitikėjimas ir viltys, kai gausėja rankų, ieš
kančių darbo ir nerandančių jo. Kurkime šviesesnę 
visuomenę, paremtą tarpusavio pasitikėjimu, parama 
silpnesniam, atjauta ir pagalba - jos ieškančiam, 

paguoda - jos besišaukiančiam”, - kalbėjo valstybės 
vadovas.

Ar tikrai viskas Lietuvoje griūna? Ekonominė 
analizė rodo visai ką kita - Lietuva jau treti metai 
kyla. Ar nedarbas yra tik Lietuvos problema? Nedar
bo nebuvo tik sovietiniais laikais, o dabar nedarbas 
Lietuvoje (7,5 proc.) yra gerokai mažesnis nei Vo
kietijoje ar kitose Europos Sąjungos šalyse.

Dozuotas mesianizmas iškilmių proga gal ir nėra 
labai blogai, tačiau kai lazda perlenkiama, darosi 
juokinga. Vargu, ar V. Adamkus tiki tuo, kad Lietuva 
taps vienintele pasaulio valstybe, kuri išgyvendins 
nedarbą.

Lietuvoje kol kas didesnė problema nei nedar
bas, tebėra žmonės atgrubnagiai, norintys daug gauti 
ir mažai bei blogai atlikti savo pareigas.

Prezidentas pasisakė už politiniame šalies gyve
nime atsiradusią Santarvės pakto idėją, suvokdamas 
ją kaip laisvo žmogaus gyvenimo laisvėje principą.

„Ji gali sumažinti priešiškumą, vis dar be
sireiškiantį visuomenėje. Todėl tikiu, kad mūsų parti
jos, kaip kolektyviniai visuomenės lyderiai, parodys 
savo politinę valią ir kūrybiškumą, jautrumą tikrovei 
ir paslankumą joje”, - sakė V. Adamkus.

Valstybės vadovas pažadėjo siekti, kad Lietu
voje įsitvirtintų sąžininga, dora, rūpestinga, paslaugi, 
atsakinga ir morali visų lygių valdininkija.

„Visi esame skolingi savo Tėvynei. Skolingi jos 
istorijai, jos kalbai seniausiam ir didžiausiam jos kū
riniui, kuriam jau ne sykį buvo iškilusi mirtina 
grėsmė, išnykimo pavojus. Sko
lingi esame ir savo gamtai, savo 
žemei, miškams, upėms ir eže
rams. Dėsninga, kad gamtos 
tarša vyksta lygiagrečiai su 
žmogaus dvasios tarša, kad Ne
muno ar Kuršių marių bjaurastį 
lydi dorovinis nuosmukis, abe
jingumas moralei, nusikals
tamumas. Kiek čia darbo galėtų 
rasti mokykla, spauda, Bažny
čia!” - sakė V. Adamkus.

Apie nurodymus spaudai 
Prezidentas verčiau galėjo paty
lėti - ne tokie vyrai nudegė mo
kydami spaudą, ką ši turinti 
rašyti. Šioje vietoje pasigedau 
tam tikrų paaiškinimų ar net 
prisipažinimų. Jei jau kalbame 
apie skolą, tai V. Adamkus yra 
skolingesnis už daugelį čia pa
minėtų.

Lietuva jį išrinko savo Pre
zidentu, suteikdama šiam žmo
gui milžinišką kreditą, nes pa
čioje Lietuvoje iki šiol jis nieko 
dar nėra nuveikęs. Prezidentas 
tik paskutinę akimirką išsivada
vo iš JAV paso glėbio, ir tai jam 
jau spėjo pridaryti politinių mi
nusų Lietuvoje.

Buvo šioje kalboje ir at
viros pompastikos, būdingos 
buvusiojo Prezidento kalboms, 
atsineštoms iš kompartijos CK 
laikų. Antai V. Adamkus pa
reiškė, kad jis sieksiąs, kad būtų 
paspartintas žemės grąžinimas 
savininkams, remiami ūki
ninkai ir rentabiliai dirbančios 
žemės ūkio bendrovės, laiku

kovai su nusikalstamumu, galimybių padėti socialiai 
remtinoms šeimoms paieškai.

Tačiau visa tai iškrenta iš Prezidento kompeten
cijos galių, todėl šie žodžiai nukrito ne į išpurentą 
dirvą, o į Vilniaus senamiesčio akmenis. Juolab, kad 
kalbant šiuolaikine ekonomine kalba, problema yra 
ne tai, kad su žemdirbiais ne laiku atsiskaitoma, o tai, 
kad niekas iki šiol neribojo jų pagamintos produkci
jos kiekių, todėl ūkininkai vis dar tebėra įsitikinę, kad 
valdžia turi iš jų nupirkti viską, ką tik šie sugeba 
išauginti.

Kad ir kaip ten būtų, naujasis Prezidentas reemi- 
grantas pradėjo savo kadenciją. Netrukus paaiškės, 
kad laimėti rinkimus jam buvo vienas juokas, paly
ginti su tuo, ką reiškia valdyti kraštą, kuriame ne
gyvenai visą savo brandų gyvenimą.

V. Adamkaus laukia skausminga pažintis su Lie
tuva. Net ir jis pats dar nežino, ar jam pavyks. Lietu
va taip pat nežino. Tačiau V. Adamkaus pirmosios 
kaip Prezidento kalbos rodo, kad jis labai to nori ir 
pasiryžęs atiduoti tam visas jėgas. Gal todėl dalis 
šios kalbos ir skambėjo tokiu mesianiškumu.

Bet kuriuo atveju Lietuva - ne Afrika. Jei Prezi
dentui ir nepavyks nieko gero nuveikti, Lietuva 
nežlugs. Lietuva pati save 1990-ųjų kovo 11-ąją pas
merkė eiti tik pirmyn. Ir Lietuva ėjo. Lietuva eina. 
Lietuva eis, nesvarbu, kas ją valdys.

Rimvydas Valatka
1998.11.27

Prezidentas Valdas Adamkus prisiekia Seime

16


	1998-nr03-AKIRACIAI-0001
	1998-nr03-AKIRACIAI-0002
	1998-nr03-AKIRACIAI-0003
	1998-nr03-AKIRACIAI-0004
	1998-nr03-AKIRACIAI-0005
	1998-nr03-AKIRACIAI-0006
	1998-nr03-AKIRACIAI-0007
	1998-nr03-AKIRACIAI-0008
	1998-nr03-AKIRACIAI-0009
	1998-nr03-AKIRACIAI-0010
	1998-nr03-AKIRACIAI-0011
	1998-nr03-AKIRACIAI-0012
	1998-nr03-AKIRACIAI-0013
	1998-nr03-AKIRACIAI-0014
	1998-nr03-AKIRACIAI-0015
	1998-nr03-AKIRACIAI-0016

